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1 Johdanto 
 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (21.8.1998/630, 3.10.2014/787, myöh. L 630/1998, 
787/2014) mukaan koulutuksen järjestäjä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU), hyväksyy 
koulutusta varten opetussuunnitelman, joka perustuu valtakunnallisten ammatillisten 
perustutkintojen perusteisiin (KUVIO 1).  
 
KPEDUn opetussuunnitelma jakautuu kolmeen osaan: 
 

 opetussuunnitelman yhteinen osa,  

 opetussuunnitelman tutkintokohtainen/osaamisalakohtainen osa ja 

 henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 
 
Opetussuunnitelman yhteistä osaa määrittävät KPEDUn toiminnan yhteiset periaatteet ja menet-
telytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa ovat 
viittaukset toimintaa tarkemmin ohjaaviin strategioihin, suunnitelmiin ja ohjeisiin, jotka löytyvät 
KPEDUn toimintakäsikirjasta.  
 
Toimintakäsikirjassa kuvataan KPEDUn toimintaa ja toiminnan yhteisiä periaatteita. Siitä löytyy 
käytännön ohjeita sekä tietoja, joita henkilöstö tarvitsee omassa päivittäisessä työssään. 
Toimintakäsikirja on osa koulutusyhtymän toiminta- ja laatujärjestelmää, ja se jakautuu A- ja B-
osioihin. A-osio sisältää johtamiseen, hallintoon ja tukipalveluihin liittyviä asioita. B-osiossa kuvataan 
koulutuksen ja työelämän kehittämisen palvelutoimintaa. 
 
 

 
KUVIO 1. Opetussuunnitelmajärjestelmä (Hätösen 2001, 19 mukaan) 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö säätää tutkintorakenteen ja tutkintojen sisältämät osaamisalat. Ope-
tushallitus määrää tutkinnon perusteet tutkintorakenteen tutkinnoille. Perustutkinnon perusteissa 
määrätään tutkintonimike, tutkinnon muodostuminen ja ammattitaitovaatimukset/osaamistavoitteet 
sekä osaamisen arviointi. (Opetushallitus 2015a.) Koulutuksen järjestäjä päättää valtioneuvoston 
asetusten (799/2014) mukaan mm. koulutuksen toteuttamistavat, työpaikalla järjestettävän koulu-
tuksen toteuttamisen, opiskelijan yksilöllisen valinnaisuuden, yhteistyön muiden koulutuksen järjes-
täjien ja työelämän kanssa, opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen toteuttamisen ja opiskelijan arvi-
oinnin yleiset periaatteet. KPEDUssa nämä asiat kerrotaan opetussuunnitelman yhteisessä osassa, 
jonka hyväksyy Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus. 
 
Opettajat tekevät yhteisten linjausten ja ohjeistuksen mukaisesti tutkintokohtaiset opetussuunni-
telmat ja toteuttavat niitä yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja muun henkilöstön 
kanssa. Perustutkintokohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy rehtori, ja siihen sisältyvät opiskelijan 
osaamisen arvioinnin suunnitelmat hyväksyy Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammatti-
osaamisen toimikunta. Tämä opetussuunnitelma yksilöllistetään opiskelijan henkilökohtaisessa 
opiskelusuunnitelmassa.  
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2 Nuorten koulutuksen yhteiset toimintaperiaatteet KPEDUssa  
 
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (ammattiopisto) vastaa nuorille suunnatun ammatillisen 
peruskoulutuksen ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten tuottamisesta 
KPEDUn saaman ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukaisesti. Nuorten koulutuksen 
tulosalueen päämääränä on tukea ja kehittää opetusta ja oppimisen ohjausta nuorten koulutuksessa 
opiskelijoiden tarpeiden, tavoitteiden ja edellytysten mukaisesti yhdessä heidän kanssaan.  
 
Tulosalue toteuttaa koulutusta ammatillisena peruskoulutuksena (26 perustutkintoa) yhteistyössä 
työelämän kanssa. Valmentavia opintoja (VALMA) tarjotaan perusopetuksen jälkeiseen nivelvai-
heeseen. Oppisopimustoimiston kanssa tehdään yhteistyötä nuorten oppisopimuksen kehittämi-
seksi. Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan ja edistetään opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon 
puitteissa. Ammattiopistoon kuuluu neljä tulosyksikköä, joiden toiminta jakautuu useaan toimi-
paikkaan: 
 

 Teollisuus ja rakentaminen (Kokkola Ammattikampus), 
 Liiketalous, palvelut ja kulttuuri (Kokkola Ammattikampus, Toholampi), 
 Hyvinvointiala (Kokkola Hyvinvointikampus, Kälviä), 
 Luonnonvara-ala (Kannus, Kaustinen, Perho). 

 
Toiminta-ajatuksemme mukaan KPEDU lisää alueen hyvinvointia vahvistamalla väestön 
ammatillista osaamista ja kehittämällä työelämän kilpailukykyä. Tämä toteutuu monipuolisella ja 
laadukkaalla ammatillisella koulutuksella, asiakaslähtöisillä kehittämispalveluilla ja 
hanketoiminnalla. 
 
KPEDUn visiossa, Yhdessä paremmin – Better Together, korostamme yhteistyön tärkeyttä sekä 
yhtymän sisällä että sidosryhmien kanssa. Menestyksemme perustuu yhteistyöhön, kumppanuuteen 
ja osaamiseen. Koulutus- ja kehittämistoimintamme on laadukasta, ennakoivaa ja työelämän tar-
peita vastaavaa. Olemme alueemme kehittämisen vahva vaikuttaja sekä arvostettu kansallinen ja 
kansainvälinen yhteistyökumppani. Yhdessä teemme asiat paremmin!  
 
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, vastuullisuus ja avoimuus. Toi-
mimme kumppanuusyhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Opiskelijoiden, työelämän ja alueen tar-
peet ja tyytyväisyys ovat meille tärkeitä. Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, yritteliästä 
ja luovaa toimintatapaa sekä elinikäistä oppimista. Toimimme yhteisöllisesti ja suvaitsevasti sekä 
edistämme ympäristöä säästävää toimintatapaa. Toimintatapamme sisäisessä ja ulkoisessa yhteis-
työssä perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. 
 
KPEDUssa ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymän hallitus vastaa käytännön päätök-
senteosta ja koordinoinnista sekä valtuuston päättämien asioiden täytäntöönpanosta. Johtokuntia 
on kaksi: ammattiopetuksen ja maaseutuopetuksen johtokunnat. Ammattiosaamisen näyttöjen toi-
mielin on koulutuksenjärjestäjäkohtainen ja monialainen. 
 
Lisäksi KPEDUn yhteiset suunnitelmat ja strategiat ohjaavat toimintaamme: 
 

 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, 

 kansainvälistymisstrategia, 

 kestävän kehityksen ohjelma, 

 opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia. 
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3 Yhteistyö koulutuksen järjestämisessä  
 
 
Suunnittelemme, toteutamme ja kehitämme ammatillista peruskoulutusta yhteistyössä eri tahojen 
kanssa. Perustutkintojen opettajat, toimipaikkojen henkilöstö ja eri alojen opiskelijat toimivat yhteis-
työssä ammattiopiston sisällä. Työelämä ja sen edustajat sekä eri koulutusasteet ja -organisaatiot 
ovat KPEDUn ulkoisia yhteistyökumppaneita. Kodin ja ammattiopiston välisen yhteistyön tavoitteena 
on varmistaa, että opiskelijan tavoittelema tutkinto ja siihen vaadittava ammattiosaaminen saavu-
tetaan.  
 
 

3.1 Sisäinen yhteistyö 
 
Ammattiopistossa tehdään sisäistä yhteistyötä perustutkintojen välillä ja toimipaikkojen välillä. 
Eri ammattiryhmien kesken tehdään kollegiaalista ja toiminnallista yhteistyötä. Myös opiskelijayh-
teistyötä tehdään esimerkiksi opiskelijayhdistyksessä, yhdistelmäopinnoissa ja valinnaisuuksien 
kautta. Tutkintojen välillä tehdään yhteistyötä, samoin ammattiopettajien ja yhteisten opintojen välillä 
tehdään yhteistyötä ja integrointia tiimiopettajuuden periaatteella. Tavoitteena on, että opiskelija voi 
suorittaa joustavasti yksilöllisiä opinpolkuja. 
 
 

3.2 Ulkoinen yhteistyö 
 
KPEDU tekee tiiviisti yhteistyötä työelämän kanssa; koulutamme osaajia työelämän tarpeisiin. Ha-
keutumisvaiheessa ja opintojen aloitusvaiheessa teemme tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kans-
sa järjestämällä vanhempainiltoja, tutustumiskäyntejä, avointen ovien tapahtumia ym. Opinto-ohjaa-
jien vastuulla on pääsääntöisesti yhteistyö perusopetuksen toimijoiden kanssa. Opiskelijoilla on 
mahdollisuus valita opintoja/tutkinnon osia muista toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja 
muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  
 
Opiskelijamme voivat tehdä yhdistelmäopintoja tai kuulua Keski-Pohjanmaan urheiluakatemi-
aan. Urheiluakatemia on toisen asteen oppilaitosten yhteistyöverkosto, joka tukee, kannustaa ja 
edistää kilpaurheilijoiden urakehitystä sekä mahdollistaa opiskelun ja urheilun yhdistämisen. Mah-
dollistamme myös väyläopintoja korkeakouluihin. KPEDU kehittää koulutusta aktiivisesti yhteis-
työssä työelämän kanssa. Tarjoamme koulutuksia ja tutkinnon osia myös muille koulutuksenjärjes-
täjille ja toteutamme niitä tarvittaessa yhteistyössä muiden kanssa. Tästä esimerkkinä on yhteistyö 
Tredun kanssa metsäkone- ja maanrakennuskoneenkuljettajakoulutuksien järjestämisessä. 
 
 

3.3 Ammattiopiston ja kodin välinen yhteistyö 
 
Kodin ja ammattiopiston yhteistyö järjestetään niin, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vas-
tuullisuutta, edistää opiskelua sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saannin opiskelijan terveyttä, tur-
vallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuri-
taustaisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet sekä elämänhallinnan ja opiskelun tukeminen tulee ot-
taa yhteistyössä huomioon. 
 
Tavoitteiden saavuttamista tukee ammattiopiston velvoite tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajille 
ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijan opintojen etenemisestä. Aloittaville opiskelijoille järjeste-
tään kotiväen ilta. Opintojen etenemisestä tiedottaminen tapahtuu ryhmänohjaajan ja huoltajan väli-
sen yhteydenpidon kautta. Vanhemmat saavat käyttäjätunnukset Wilma-järjestelmään, jolloin he 
pystyvät seuramaan alaikäisen opiskelijan opintojen etenemistä. 
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Opettajat ja opiskelijahuollon henkilöstö tekevät yhteistyötä opiskelijoiden ohjauksessa huoltajien 
kanssa koulutuksen alkaessa, aikana ja sen päättyessä. Tavoitteena on kuitenkin, että opiskelija 
ottaa vastuun omasta oppimisestaan. Ohjaus tukee opiskelijoiden työelämään tai jatko-opintoihin 
siirtymistä ja vahvistaa opiskelijoiden elämänhallinnan valmiuksia. 
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4 Lähtökohdat koulutuksen toteuttamiseen  
 
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on yksilöllisten ja jous-
tavien opinpolkujen mahdollistaminen. Koulutuksen toteuttamisessa tätä tukee näkemys elinikäises-
tä oppimisesta ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudesta. Oppimista tapahtuu yksilön erilaisissa 
toimintaympäristöissä ja läpi elämän. Koulutuksen tavoitteena on tästä näkökulmasta käsin ohjata 
opiskelija perustutkinnon perusteiden mukaisesti ammatilliseen osaamiseen. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkintoon sisältyy 135 
osp ammatillisia tutkinnon osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 osp vapaasti valittavia opintoja. 
Tutkintoa voi laajentaa yksilöllisesti syventävillä opinnoilla. Ammatillisista opinnoista vähintään 30 
osp on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, työssäoppimista. 
 

 
 
KUVIO 2. Ammatillinen perustutkinto, laajuus ja rakentuminen (Opetushallituksen 2014b mukaan). 
 
Yhteiset tutkinnon osat muodostuvat neljästä tutkinnon osasta. Viestintä- ja vuorovaikutusosaami-
nen sisältää äidinkielen, toisen kotimaisen ja vieraan kielen osaamistavoitteet. Matemaattis-luon-
nontieteellinen osaaminen rakentuu matematiikan, kemian, fysiikan ja tieto- ja viestintätekniikan 
sekä sen hyödyntämisen osaamistavoitteista. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen 
osa-alueet ovat yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta sekä työkyvyn 
ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen sisältää kulttuurien 
tuntemusta, taidetta ja kulttuuria, etiikkaa, psykologiaa ja ympäristöosaamista.  
 
 

4.1 Oppimisen ohjaaminen, yksilöllisyys ja joustavuus 
 
Opiskelijan tulee saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perustei-
den mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Hänen tulee myös 
saada oppimisestaan suullista tai kirjallista palautetta. (L 630/1998, 787/2014.)  



7 
 

Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin. Henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaan (HOPS) kirjataan yksilölliset tavoitteet ja valinnat yhteistyössä opiskelijan, 
opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa (ks. myös luku 5). Tarvittavat tukitoimet huomioidaan opetuk-
sessa, ohjauksessa sekä arvioinnissa. Opiskelijoiden opiskeluvalmiuden erilaisuus huomioidaan 
HOPSissa. (Opetushallitus 2015d.) 
 
Oppimismenetelmiä hyödynnetään ammattiopistossa monipuolisesti ja joustavasti. Tavoitteena on 
yhdessä oppiminen verrattuna yksin oppimiseen. Kaikissa tutkinnoissa on mahdollista soveltaa 
vähimmäismäärän ylittävää, laajennettua työssäoppimista (ks. myös luku 8.1).  
 
Oppimisen arviointi on osa oppimisen ohjausta, ja sillä seurataan oppimisen etenemistä ja osaa-
misen kehittymistä. Opiskelijalla on oikeus saada palautetta oppimisestaan suullisesti tai kirjallisesti 
eli oppimisesta ei anneta arvosanoja, vaan opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan. Oppimisen arvioin-
nin tarkoituksena on samanaikaisesti kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Ohjauksella on tärkeä 
merkitys siinä, kuinka opiskelija oppii vastaanottamaan ja käyttämään saamaansa palautetta itsear-
vioinnissaan. (L 630/1998, 787/2014; Opetushallitus 2015d.) 
 
 
 

4.2 Oppimiskäsitys ja elinikäinen oppiminen 
 
Oppiminen ja ohjaaminen perustuvat käsitykseen ihmisestä, oppimisesta, tiedosta, ammattitaidosta 
ja työstä, tietoisuuteen erilaisista oppimistyyleistä sekä näkemykseen opettajan pedagogisesta 
osaamisesta. 
 
Koulutuksen tavoitteena on oppiminen ja osaamisen saavuttaminen. Eurooppalaisessa tutkinto-
jen viitekehyksessä (EQF) osaamista on avattu käsitteillä tieto, taito ja pätevyys (KUVIO 3). Päte-
vyydellä tarkoitetaan todistettua kykyä käyttää tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia, sosiaalisia ja/tai 
menetelmällisiä valmiuksia työ- ja oppimistilanteissa sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen ke-
hittymiseen. Tiedolla tarkoitetaan oppimalla tapahtuneen asioiden omaksumisen tulosta. Tiedot 
muodostuvat työ- tai oppimistilanteisiin liittyvien tosiasioiden, periaatteiden, teorioiden ja käytäntöjen 
kokonaisuudesta. Taidoilla tarkoitetaan kykyä soveltaa tietoa ja käyttää tietotaitoa työtehtävien suo-
rittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. (Opetushallitus 2015c; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.) 

 
KUVIO 3. Oppimistulosten vertailu Tiedot, taidot ja pätevyys -periaatteella tutkinnon perusteisiin 
(Opetushallitus 2012a) 
 
Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset/osaamistavoitteet on määri-
telty oppimistuloksina. Arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, työvälineiden, -menetelmien ja 
materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana.  
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Tutkinnon perusteissa määritetyt ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet tuottavat ammatil-
lista perusosaamista. Perustutkinnon ammattitaidossa yhdistyvät ammatillisten tutkinnon osien ja 
yhteisten tutkinnon osien tuottama osaaminen alan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 
 
 

4.3 Oppimisympäristöt 
 
Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, joka edistää oppimista. Oppimisym-
päristö voi olla avoin tai suljettu. Avoin oppimisympäristö on opiskelijakeskeinen ympäristö, jossa 
oppimisprosessi ja sen ohjaus korostuvat, menetelmät ovat monipuolisia ja tavoitteena on itseohjau-
tuvuus ja aktiivisuus. Suljettu oppimisympäristö on opettajakeskeinen ja oppisisältöjä korostava.  
 
Oppimisympäristöajattelussa suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan toiminta (opiskelu ja oppimi-
nen) eikä opettajan toiminta (opetus). (Manninen ym. 2007.) Opiskelijalähtöisyydessä korostuvat 
yksilöllistäminen, terveys ja turvallisuus sekä henkinen hyvinvointi. Ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa oppimisympäristön tulee olla tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksien ja tavoitteiden 
mukaista oppimista yksilöllisesti toteuttava ja edistävä. 
 
Ammattiopistossa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä. Ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa oppimisympäristöinä toimivat perustutkinnon työympäristöt, virtuaaliset oppimisympäristöt 
(mm. Moodle, Kyvyt.fi, SILMU-simulaatioympäristö, alakohtaiset sovellukset), työssäoppimisen ym-
päristöt (työelämä, toimipaikat, yritykset), sekä kansainväliset oppimisympäristöt yhtenä oppimisym-
päristömahdollisuutena (ks. 4.3.1). KPEDUlla on myös harjoitusyrityksiä (Kokkolinna, HiusOppi, Am-
mattiopiston eläinhoitola, Tietokonekorjaamo) sekä työtoimintaa opintoaloilla.  
 
Yhtenä oppimisympäristönä toimivat myös Taitaja-valmennus ja -kilpailut, joihin opiskelijoitamme 
osallistuu vuosittain. Nuoret kilpailevat oman alansa todellista työympäristöä vastaavissa tehtävissä 
ja olosuhteissa. Kilpailussa opiskelijat ja valmentajat voivat peilata omaa ja oppilaitoksen osaamista, 
työmenetelmiä ja työympäristöjä. Perustutkinnon Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osa tukee 
osaamisen kartuttamista ammattitaitokilpailuja varten.   
 
Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin vaihtoihin osana opintojaan. Vaihdot voi-
vat olla työssäoppimista tai muita vaihtojaksoja. Ryhmänohjaajat ja toimipaikkojen kansainvälisten 
asioiden vastuuhenkilöt tiedottavat kansainvälisten jaksojen mahdollisuuksista ja tukevat opiskeli-
joita kv-vaihdoissa. Koulutusyhtymässä on MobiTutor-toimintaa, jossa toimintaan koulutetut opis-
kelijat toimivat Suomessa kansainvälisellä vaihtojaksolla olevien ulkomaisten opiskelijoiden tukihen-
kilöinä.  
 
Kansainvälisyyden tukemiseksi opiskelijat tutustuvat opintojensa aikana Europass-järjestelmään. 
Tutkintotodistuksen liitteeksi annetaan/opiskelijat voivat liittää Certificate Supplement -liitteen, joka 
kertoo ammatillisen perustutkinnon sisällöstä kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. (Europass 
2015.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Koulutuksen suunnitteleminen ja järjestäminen 
 
Koulutuksen suunnittelua tehdään vuosisuunnitelman avulla (KUVIO 4).  
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KUVIO 4. Vuosisuunnittelu (KPEDU 2015) 
 
Lukuvuoden alussa uusille opiskelijoille tehdään alkukartoitus (HOPS), tarvittaessa HOJKS. Syk-
syyn kuuluu ensimmäisen vuoden opiskelijoilla myös perehtyminen koulun sääntöihin, tutustuminen 
uuteen ryhmään sekä kotiväen ilta. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoilla vuosikellossa on syk-
syllä mm. ohjauskeskustelut, Wilman käytössä ohjaaminen ja mahdollisista rästiopinnoista huolehti-
minen. Vuosikellon tapahtumien lisäksi jatkuvasti seurataan mm. opintojen etenemistä, mahdollisten 
rästiopintojen suorittamista, tuen tarvetta sekä poissaoloja.   
 
Lukuvuosisuunnitelmat perustuvat perustutkintojen osaamisalojen opetussuunnitelmiin, ja niissä 
konkretisoidaan opetuksen ja oppimisen toteuttaminen toimipaikkatasolla. Lukuvuosi on jaettu 
neljään (4) jaksoon. Jaksokohtaiset työjärjestykset kertovat opiskelijoille opetuksen toteutumisen 
ajoittumisen. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opinnoissa kuvataan 
tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa.  
 
Lukuvuosisuunnitelmien laatimisessa tehdään yhteistyötä alueen toisen asteen oppilaitosten yhteis-
työryhmissä mm. lukuvuosijaksotusten ajoittumisen ja yhteistoiminta-aikojen osalta. Tältä perustalta 
ammattiopiston johtotiimi ja toimialojen päälliköt tarkentavat perustutkintojen lukuvuosisuunnitelmat.  
 
Työjärjestysten laadintaa ohjaavat yhteisen lukuvuosirungon ja -jaksotuksen lisäksi oppimista edis-
tävät pedagogiset ratkaisut, opetuksen saavutettavuutta tukevat seikat, kunkin alan työelämän 
kanssa yhteen sovitetut työssäoppimisjaksot ja henkilöstö- ja tilaresurssien optimaalisen käytön 
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tavoite. Työjärjestyksen laatimisesta vastaa kussakin opistossa siihen nimetty henkilö. Työjärjes-
tysten laatimisessa käytetään Kurre-ohjelmaa. 
 
Oppimisen toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat kunkin alan opettajat ja lisääntyvässä määrin 
myös työelämäkumppanit. Opettajat suunnittelevat perustutkinnoittain tutkintokohtaisen opetus-
suunnitelman, joka ohjaa opetuksen ja oppimistilaisuuksien järjestämistä ja opiskelija-arviointia.  
 
Opettajilla on perustutkinnoittain yhteisvastuu monipuolisista opetusmenetelmistä ja erilaisten 
oppimisympäristöjen käytöstä. Tavoitteena on, että opetusmenetelmät tukevat alalla tarvittavien 
tietojen ja taitojen kehittymistä. Näin opiskelijat saavat kokemusta erilaisista oppimismenetelmistä, 
jotka tukevat elinikäistä oppimista. Opettajia kannustetaan ottamaan opiskelijoita ja työelämää mu-
kaan opetuksen ja arvioinnin suunnitteluun. Opetuksen toteutussuunnitelma ja omien opintojen 
edistymisen seuranta näkyy opiskelijalle Wilma-järjestelmässä. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat 
ovat opiskelijoiden ohjaajina ja tukijoina, kun opiskelija laatii omaa henkilökohtaista opiskelusuun-
nitelmaa ja seuraa sen toteutumisen edistymistä. 
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5 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma  
 
 
Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 787/2014, 14 § ja 29 a §) on säädetty, että koulu-
tuksen järjestäjän on laadittava opetussuunnitelma siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden 
yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin. Edelleen säädetään, että koulutuksen järjestäjän tulee laa-
tia yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin perustuva henkilö-
kohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään opiskelun aikana.  Henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mukaan toteutetaan opetus, ohjaus ja arviointi tarvittavine tukitoimineen. (Opetushallitus 
2015d.) 
 
Kun ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalle tunnustetaan aikaisemmin hankittua 
osaamista, merkitään osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaan ja osaamisen hankkiminen suunnitellaan jo opitun pohjalta. Osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen on hyvä tehdä aina ennen kyseisten tutkinnon osien toteuttamista, 
mutta opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus osaamisen tunnustamiseen myös kyseisten tutkinnon 
osien opiskelun aikana (L 630/1998, 787/2014, 30 §). Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
laadintaan osallistuvat opettajat ja opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa koulutuksen järjestäjän 
päätöksen mukaisesti.  Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa pitää päivittää opintojen edetessä. 
(Opetushallitus 2015d.) 
 
 

5.1 Opinto-ohjauksen toteuttaminen 
 
Opiskelijan ohjaus opinnoissa on koko ammattiopiston henkilöstön yhteinen tehtävä (KUVIO 5). Pää-
vastuu ohjauksesta on opinto-ohjaajilla, ryhmänohjaajilla ja opettajilla. Opinto-ohjaussuunnitelmassa 
on kuvattu opinto-ohjauksen toteutus ja ajoitus opintojen aikana sekä eri toimijoiden tehtävät. 
 

 
 
KUVIO 5. Koulutus ja ohjaus (KPEDU 2014)  
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5.2 HOPSin sisältö ja laadinta 
 
Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea opiskelijan ura-
suunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. Opintojen aikana HOPS ohjaa ja tukee 
osaltaan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnit-
teluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin.  
 
Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään  

 osaamisen tavoitteet, 

 oppimismenetelmät, 

 tutkinnon osien suorittaminen, 

 suoritustavat ja ajoitus sekä 

 osaamisen arviointi (ks. myös luku 10) 

(Opetushallitus 2015d). 

 
Siihen merkitään opiskelijakohtaisesti  

 osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 

 opiskelun etenemismahdollisuus osaamisen tunnustamisen jälkeen, 

  opiskelijan valinnaiset tutkinnon osat sekä  

 työssäoppiminen, työssäoppimispaikat ja -ajat 
(Opetushallitus 2015d). 

 
Oppimisen arviointi dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Henkilökoh-
taisessa opiskelusuunnitelmassa tulee huomioida myös opiskeluvalmiuksien erilaisuus. (Opetus-
hallitus 2015d.) 

 
Opintojen alussa opiskelija tekee oman opiskelusuunnitelmansa (KUVIO 6) opettajan, ryhmänoh-
jaajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa. HOPS tehdään Wilmassa sähköisenä eHOPSissa oleville lo-
makkeille alkuhaastattelu ja toteuttamissuunnitelma. Opettaja seuraa yhdessä opiskelijan kanssa 
säännöllisesti koulutuksen aikana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista. Opintojen 
edetessä suunnitelmaa päivitetään.  
 
Ohjeita HOPSin laadintaan löytyy Opinto-ohjaussuunnitelmasta ja Ryhmänohjaajan käsikirjasta, 
jotka ovat myös KPEDUN Intrassa olevassa Toimintakäsikirjassa. Molemmat löytyvät sieltä linkkeinä 
B-osan luvusta 1.7, Opinto-ohjaus.  
 

http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/f56f78c95e14400d919ebc4802a88ec2.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/f4e0413fc21f40ddb618fcf32ab8958d.pdf
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KUVIO 6. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman muodostuminen (Opetushallitus 2015d)  
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6 Erityiset opiskelujärjestelyt  
 
 
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) on pedagoginen 
asiakirja, jonka alkaminen ja päättyminen vahvistetaan viranhaltijapäätöksenä. Siihen kirjataan ne 
toimenpiteet, joiden avulla opiskelijaa tuetaan saavuttamaan opintojensa tavoitteet. HOJKS antaa 
opiskelijalle oikeuden saada lisätukea ja toimii opettajien erityispedagogisena työvälineenä. 
 
 

6.1 Erityisopetuksen toteuttaminen 
 
Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi jokaisella opiskelijalla tulee olla erilaisista oppimisedel-
lytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä si-
joittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Vammaisuuden, 
sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- 
tai opiskeluhuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden tulee saada erityisiä opetusjärjestelyjä ja eri-
tyisopetusta. Niiden avulla turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä ke-
hittäminen ja ihmisenä kasvaminen.  
 
Erityisopetuksen tarve määritellään perustutkinnon perusteiden pohjalta jokaiselle opiskelijalle yksi-
löllisesti. Ammattiopistossa ryhmänohjaaja/erityisopetuksesta vastaava opettaja (ERVA) selvittää 
opiskelijan erityisen tuen tarpeen keskustelemalla opiskelijan, opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja 
tarvittaessa kuraattorin kanssa opiskelijan tilanteesta alkukartoitustietoihin perustuen. Ryhmänoh-
jaajan vastuulla on havainnoida oppimisen haasteita ja tarvittaessa suunnitella erityisopetuksen toi-
menpiteet opiskelijan toimipaikan asiantuntijoiden kanssa. 
 
Ammattiopistossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillinen koulutus toteutetaan yh-
denvertaisuusperiaatteen mukaan ensisijaisesti samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden 
kanssa. Opetus järjestetään myös osittain tai kokonaan pienryhmässä. Ammatillista erityisopetusta 
voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena. 
 
 

6.2 HOJKS-prosessi 
 
HOJKS tehdään ryhmänohjaajan, opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa sekä tarvittaessa 
moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Siihen kirjataan suoritettava tutkinto, perustutkinnon 
perusteet, tutkinnon laajuus sekä opiskelijalle laadittu HOPS. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan 
siten, että opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai sen osatutkinnon. 
 
Ammattitaitovaatimuksia mukautetaan vain siinä tapauksessa, että eri menetelmiä käyttämällä ei ole 
mahdollista saavuttaa vaadittavaa osaamista. Tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten 
mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu tai mukauttamalla vain yksi tai 
useampi tutkinnon osan tavoitteista. Opiskelijan opintojen mukauttaminen edellyttää aina rehtorin 
päätöksen.  
 
Tutkinnon ammattitaitovaatimusten/osaamistavoitteiden saavuttamista tuetaan yksilöllisesti suunni-
tellun ja ohjatun oppimisprosessin sekä erilaisten tukitoimien avulla. Ryhmänohjaajan vastuulla on 
seurata opiskelijoiden opintojen edistymistä koulutuksen aikana. Opiskelijan henkilökohtaisia tavoit-
teita on tarkistettava ja tukitoimia päivitettävä tarpeen mukaan. 
 
HOJKSin allekirjoittavat yhdessä ennen lopullista erityisopiskelijaksi määrittämistä tilastointipäivänä 
opiskelija, opetuksesta päävastuussa oleva opettaja ja toimialapäällikkö. Alaikäisen opiskelijan 
HOJKSin allekirjoittaa hänen huoltajansa. Opiskelijahallintojärjestelmässä on pohja, johon HOJKS 
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tehdään ja päivitetään. Suunnitelman toteutumista seurataan jatkuvasti ja se päivitetään lukukausit-
tain ennen laskentapäivää. 
 
Erityisopetuksen toimintasuunnitelma kuvaa erityisopetuksen prosessia ja toimintatapoja 
tarkemmin. Suunnitelma on KPEDUn Toimintakäsikirjan B-osassa luvussa 1.6, Erityisopetus.  

http://intranet.kpedu.fi/Toimintakasikirja/SitePages2/Toimintakasikirja.aspx
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7 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä opinto-oikeus 
 
 
Opiskelijalla on opiskellessaan laissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Velvollisuuksien lai-
minlyöminen saattaa johtaa esimerkiksi kurinpidollisiin toimenpiteisiin tai opinto-oikeuden pidättämi-
seen. 
 
 

7.1 Opiskelijan oikeudet  
 
Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 5. luku 28 §) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalli-
seen opiskeluympäristöön. Laissa on säädetty myös opiskelijan työturvallisuuteen liittyvistä asioista. 
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Hänellä on 
myös oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä si-
sällöiltään opetussuunnitelman mukaisia. (Edilex 2014; Opetushallitus 2012b.) 

 
Turvallisuuden takaamisen pitää muun opetuksen tapaan edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yh-
teiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elä-
mänsä aikana. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee laatia oppilaitokselle suunnitelma oppi-
laiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Sen tulee myös hyväksyä järjes-
tyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun si-
säistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
(Opetushallitus 2012b.) 
 
Koulutusyhtymän yleiseen järjestykseen liittyvät asiat löytyvät järjestyssäännöistä, jotka koskevat 
henkilökuntaa ja opiskelijoita. Asuntolatoimintaa varten on laadittu omat tarkentavat järjestyssään-
nöt. Nämä säännöt löytyvät sekä KPEDUn Toimintakäsikirjasta että www-sivuilta. 
 
Opetus ja ruokailu ammatillisessa koulutuksessa ovat opiskelijalle maksuttomia (Opetushallitus 
2015b). Ammattiopiston opiskelija-asuntolassa asuminen on samoin maksutonta. Asuminen on val-
vottua. Kokkolan ammattikampuksella sekä Kälviän, Kannuksen, Perhon ja Kaustisen toimipaikoissa 
on opiskelija-asuntolat. 
 
Opiskelijalle myönnettävät opintoetuudet on esitelty Kansaneläkelaitoksen Opiskelijalle -internetpal-
velussa (Kela 2015). 
 
 

7.2 Opiskelijan velvollisuudet 
 
Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998) säädetään, että opiskelijan tulee osallistua 
opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on myös suoritettava tehtä-
vänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Hänellä on myös salassapitovelvollisuus työssäop-
pimisen yhteydessä saamiensa tietojen suhteen. 
 
Opiskelija maksaa itse osan opiskelukustannuksista. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi oppi-
kirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jää-
vät opiskelijalle. Ammatillisen perustutkinnon ja valmistavan koulutuksen suorittaminen edellyttää 
säännöllistä osallistumista koulutukseen. Opintotuen saamisen edellytyksenä on riittävä opiske-
luissa eteneminen. (Opetushallitus 2015b.) 
 
 
 
 

http://www.kpedu.fi/Kpedu.aspx?id=340&p1=4&p2=169
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Docs/040601104658IL?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Docs/040601104658IL?OpenDocument
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7.3 Opinto-oikeus 
 
Opinto-oikeuteen liittyvät asiat on kuvattu KPEDUn Intrassa olevassa Toimintakäsikirjassa. 
Toimintakäsikirjan B-osan luku 1.9.5, Opetuksen ja opiskelun tuki kuvaa opinto-oikeuteen liittyviä 
asioita, joita tarkennetaan sivulta ladattavissa olevassa SORA-menettelytapaohjeet-tiedostossa. 
Ohjeistus koskee KPEDUn menettelytapaohjeita kurinpidollisissa asioissa, opiskeluoikeuden 
pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa. SORA-lainsäädännöstä löytyy tarkemmin 
tietoa Toimintakäsikirjan B-osan luvusta 1.5.7, SORA-säädökset, josta on myös ladattavissa 
Sosiaali- ja terveysministeriön uusi SORA-opas (2015). 
 
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijan ja huoltajan oppaassa, Opiske-
luhuollon suunnitelmassa ja Ryhmänohjaajan käsikirjassa on tarkennettu oppilaitoksen turvallisuu-
teen liittyviä asioita. 
 
Opetusta häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen opetustilasta on mahdol-
lista enintään kolmeksi päiväksi opettajan päätöksellä. Oppitunnilta poistaminen ja poistumismää-
räys on aina kirjattava Wilmaan. Ammattiopiston toimialapäällikkö päättää opiskelijalle annettavasta 
varoituksesta. Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 
 

 häiritsee opetusta, 

 käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, 

 menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, 

 ei opiskele henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti,  

 kieltäytyy 34 a §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämi-
sestä taikka 

 on 34 a §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin 
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt 
(L 630/1998, 951/2011). 

 
Kirjallisia varoituksia annetaan kaksi, joista jälkimmäisen yhteydessä järjestetään opiskelijan kuule-
mistilaisuus opistossa. Kuulemistilaisuudessa voidaan sopia seuranta-ajasta tai kuulemistilaisuu-
den jälkeen voidaan laittaa vireille määräaikainen erottaminen, josta päätöksen tekee opiskeluoi-
keuden toimikunta. Opiskelija voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa 
asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.  
 
Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta tai opiskeluoikeuden peruut-
tamisesta ja pidättämisestä päättää erillinen opiskeluoikeuden toimikunta. Laki edellyttää kurinpito-
rangaistuksista sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja pidättämisestä aina kirjallista päätöstä.  
 
Järjestyssäännöt, asuntoloiden järjestyssäännöt sekä sosiaalisen median ohje opiskelijoille ovat la-
dattavissa alla olevista linkeistä: 
 

 Järjestyssäännöt 

 Asuntoloiden järjestyssäännöt 

 Sosiaalisen median ohje opiskelijoille 
 
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tai -suositusten tavoitteena on edistää turvallisuutta 
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Terveydentilavaatimukset ovat 
alakohtaisia, ja niihin voi tutustua esimerkiksi Opintopolun sivulla Hakijan terveys (Opetushallitus 
2015e.)  
 
Hakuvaiheessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai 
vammoja, jos opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liiken-
teen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=12818669&name=DLFE-33733.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/db887eb1b868476ab301b3b7d9c79e67.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/27d03f7ab0f74f389a3aed8f1e13555b.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/27d03f7ab0f74f389a3aed8f1e13555b.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/f4e0413fc21f40ddb618fcf32ab8958d.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/4932308a43044fcc887faf5ca512561f.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/30a098c5ddaa405e87916208d453b2ca.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/9918805b25f0433abcff129188ba1fb5.pdf
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/
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ottamisen edellyttämät, terveydentilaansa koskevat tiedot. Opiskelijan kannalta on perusteltua, että 
häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi 
voisi toimia. 
 
Terveydentilavaatimuksia on seuraavissa Keski-Pohjanmaan ammattiopiston tutkinnoissa: 
 

 Logistiikan perustutkinto 
 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
 Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma (TREDU) 
 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (VAO) 
 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. 

 
Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
32 §:ää sovelletaan seuraaviin KPEDUn ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:  
 

 Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala,  
 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala,  
 Turvallisuusalan perustutkinto  
 Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala.  
 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 
(Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta 329/2015.) 
 
KPEDUn Opiskeluhuollon suunnitelmassa käsitellään edellä kuvattuja SORA-säädöksiä sekä 
erilaisten kriisitilanteiden kohtaamista ja hoitamista käytännön esimerkkien avulla. Opiskeluhuollon 
suunnitelma on ladattavissa Intrassa Toimintakäsikirjan B-osassa luvussa 1.5, Opiskeluhuolto. 
Opiskeluhuollon toimintaa on kuvattu tarkemmin tämän opetussuunnitelman luvussa 12. 
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8 Työpaikalla järjestettävä koulutus 
 
 
Osa koulutuksesta järjestetään työpaikoilla. Ammattiopistossa sovelletaan laajennettua työssäoppi-
mista sekä osin työvaltaista opiskelua. Turvallinen opiskeluympäristö ja työturvallisuus tulee huomi-
oida myös työssäoppimispaikoissa. 
 
 

8.1 Työssäoppiminen  
 
Työssäoppimisessa osa tutkinnon tavoitteista opitaan aidossa työympäristössä työtä tehden. 
Työssäoppiminen on tavoitteellista oppimista, jossa oppimista arvioidaan ohjaavalla palautteella 
(oppimisen arviointi). Työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan osaaminen arvioidaan 
ammattiosaamisen näytöllä. Tutkinnon perusteiden mukaan opintoihin on sisällyttävä 
työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä, mutta sitä on useassa perustutkinnossa jo 
suunnitellusti enemmän työelämälähtöisyyden varmistamiseksi. Ammattiopistossa sovelletaan 
myös opiskelijakohtaisesti vähimmäismäärän ylittävää, laajennettua työssäoppimista.  
 
Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan yhdessä opettajan kanssa ja vastaa sen soveltuvuudesta 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaiseen oppimiseen. Työssäoppimisjakso voidaan 
suorittaa myös ulkomailla. Työssäoppimisesta laaditaan työssäoppimisen periaatteet, sisällöt ja 
vastuut tarkentava koulutussopimus opiston ja työssäoppimispaikan kesken sekä oppimisen 
tavoitteita täsmentävä opiskelijan sopimus jokaiselle työssäoppimisjaksolle.  
 
Työpaikalla opiskelijan oppimista ohjaa nimetty työpaikkaohjaaja. Ammattiopisto tarjoaa 
työpaikkaohjaajille koulutusta ja vastaa sen toteutuksesta. Opettajat perehdyttävät työpaikkaohjaajat 
opiskelijan tavoitteellisen oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin.  
 
Työssäoppimisesta vastaava opettaja ohjaa ja seuraa työssäoppimisen ja sen tavoitteiden 
toteutumista. Tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa tarkennetaan opiskelijan työssäoppimisen 
tavoitteet, ajoittuminen ja ohjaus. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään 
työssäoppimisen toteuttaminen poikkeuksellisin järjestelyin esimerkiksi opiston harjoitusyrityksessä, 
toisessa oppilaitoksessa tai työvalmennusyksiköissä. Ammattiosaamisen näyttöjen ja 
työssäoppimisen ajoittuminen opintojen ajalle toteutetaan pääsääntöisesti ammattiosaamisen 
toimikunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 
 
Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa ja 
järjestämisessä otetaan huomioon Keski-Pohjanmaan ammattiopiston erityisopetussuunnitelmassa 
määritellyt periaatteet. 
 
 

8.2 Työturvallisuus 
 
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työnantaja vastaa työssäoppimisessa 
opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään, vaikka 
opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan. Sopimuksessa työpaikalla käytännön 
työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä on kirjattava 
turvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset.  
 
Ennen työn aloittamista työnantaja ja opettaja/ohjaaja varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on 
edellytykset tehdä ko. työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. 
Koulutuksen järjestäjään sovelletaan työturvallisuuslain 4 §:ssä olevia työantajaa koskevia 
säännöksiä silloin, kun työ tapahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla 
tavalla (Työturvallisuuslaki 23.9.2002/738). 
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9 Oppisopimuskoulutus 
 
 
Oppisopimuskoulutuksessa pääosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä. Koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutuksen edelly-
tyksenä on opiskelijan ja työnantajan välillä kirjallisesti tehtävä määräaikainen työsopimus. Sopi-
muksessa määritellään oppisopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, tavoiteltava tutkinto ja 
palkkauksen perusteet. Siihen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimuksen tavoit-
teena voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen tai ei-tutkintotavoitteinen 
lisäkoulutus. Oppisopimuspaikka on opiskelijan hankittava itse. 
 
Oppisopimustoimisto toimii oppisopimusopiskelijoiden koulutuksenjärjestäjänä ja kantaa 
viranomaisvastuun opiskelijan opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Oppisopimuskoulutuksena 
toteutettavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintotodistuksen myöntää oppilaitos. 
Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta. 
Oppisopimustoimisto hankkii tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuudet yleensä oppilaitoksilta.  
 
 

 
 
KUVIO 7. Oppisopimusprosessi (KPEDU) 
 
Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 
Tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa ja perheavustusta sekä majoitus- ja 
matkakorvausta. Päivärahaa ja perheavustusta ei makseta, jos opiskelija saa palkkaa tai muita etuja 
teoriaopintojen aikana. Oppisopimustoimisto maksaa opintososiaalisia etuja opetus- ja 
kulttuuriministeriön antaman asetuksen mukaisesti. 
 
Ammattiopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojen viimeisen opiskeluvuoden oppisopimuksella. 
2+1 -malli on joustava ja käytännöllinen tapa kouluttautua ammattilaiseksi. Opiskelemalla oppisopi-
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muksella opiskelija saa alan työkokemusta sekä tutkinnon. 2+1 -malliin voi hakeutua, kun ammatti-
taitoa täydentävät opinnot on suoritettu, opiskelija hallitsee ammatin perustiedot ja -taidot sekä toimii 
itsenäisesti ja vastuullisesti. 
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10 Opiskelijan arviointi  
 
 
Opettajat suunnittelevat tutkintokohtaisiin opetussuunnitelmiin opiskelijan arvioinnin tutkinnon osit-
tain. Tutkinnon osan arviointisuunnitelmassa kuvataan mahdollinen aiemmin hankitun osaami-
sen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opiskelijan osaamisen arviointi. Opiskelijan oppimisen 
arviointi kuvataan erillisellä lomakkeella. Oppimisen arviointi ohjaa opiskelijaa tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen ja itsearviointiin. Osaamisen arviointi määrittää 
osaamisen arvioinnin menetelmät ja arvosanan muodostumisen periaatteet. Nämä suunnitelmat 
voivat tarkentua opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. 
 

Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua, kehitetään opiskelijan 
edellytyksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta sekä varmistetaan 
tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimusten ja 
osaamistavoitteiden saavuttaminen. Opiskelijan oppimista ja osaamista tulee arvioida 
monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana. (L 630/1998/630, 787/2014.) 

 
Arvioinnin oppaassa (Opetushallitus 2015d) ohjeistetaan, että kaikki perustutkinnon perusteiden 
mukaan perustutkinnon suorittaneet tulee arvioida samojen periaatteiden mukaan huolimatta siitä, 
missä he ovat opiskelleet tai perustutkintonsa suorittaneet. Perustutkintojen perusteisiin on 
määritelty ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten tutkinnon osien osa-
alueiden osaamistavoitteet oppimistuloksina (tiedot, taidot, osaaminen tai pätevyys). Arvioinnin 
kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tasoille tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3).  
 
Opettajan tehtävä on tiedottaa opiskelijaa ennen osaamisen arvioimista, mitkä ovat tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet sekä mitkä ovat arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. 
Opiskelijalle tulee selvittää oppimisen ja osaamisen arviointien tarkoitus sekä se, miten todistukseen 
tuleva arvosana muotoutuu. Arvioinnista tulee tiedotta oikea aikaisesti ja selkeästi kaikkia niitä 
henkilöitä (opiskelijat, huoltajat, työpaikkaohjaajat), joita arviointi koskee. Tiedotuksen perillemeno 
on hyvä varmistaa. (Opetushallitus 2015d.) 
 
Opiskelijoille ja muille asianosaisille tiedotetaan taulukossa 1 (TAULUKKO1) olevista asioista 
(Opetushallitus 2015d) 
 
TAULUKKO 1. Tiedotettavat asiat ja vastuuhenkilöt 
  

tiedotettava asia vastuuhenkilö 

Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Ryhmänohjaaja 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen 

Ryhmänohjaaja, OPO 
Tutkinnon osan osalta: opettaja 

Arviointimenetelmät Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja/t 

Arvioinnin kohteet ja -kriteerit Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja/t 

Arvosanojen muodostuminen osaamisen arvioinnin 
pohjalta 

Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja/t 

Oppimisen aikainen arviointi ja sen merkitys Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja/t 

Arvioinnista päättäminen Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja/t 

Osaamisen osoittamisen uusiminen ja arvosanan 
korottaminen 

Opettaja, ryhmänohjaaja, OPO 

Osaamisen arvioinnin oikaiseminen Arvosanasta vastannut opettaja 

Tutkintotodistuksen saaminen ja todistuksen sisältö Ryhmänohjaaja, OPO 

(Opetushallitus 2015d). 
 
Tutkinnon osien osaamisen arviointisuunnitelmasta päättää koulutusyhtymän Ammattiosaamisen 
toimikunta. Tutkinnon osakohtaisessa osaamisen arviointisuunnitelmassa kuvataan 
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ammattiosaamisen näyttö, mahdollinen muu osaamisen arviointi ja tutkinnon osan arvosanan 
muodostuminen sekä siitä päättäminen. Mikäli tutkinnon osan arvioidaan vain ammattiosaamisen 
näytöllä, ko. arvosana on myös koko tutkinnon osan arvosana. Kun ammattiosaamisen näyttö 
toteutetaan työpaikalla, arvosanasta päättää opettaja ja työelämänedustaja yhdessä. Tutkinnon 
osan arvosana päätetään, kun kaikki osaaminen on arvioitu ja arvioinnista päättää opetuksesta 
vastaava opettaja/opettajat. Tutkintotodistukseen tulevat arvosanat annetaan aina osaamisen 
arvioinnin pohjalta asteikolla tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3). Arvosana annetaan tutkinnon 
osittain tutkinnon perusteissa olevien arviointikriteerien perusteella. Arvioinnin perusteet on aina 
kirjattava. (Opetushallitus 2015d). Arvioinnista vastaava opettaja kirjaa arvosanan Wilmaan 
viipymättä, mutta vähintään kahden (2) viikon kuluessa suoritetusta arvioinnista. Ammattiosaamisen 
näytön arvosanasta tiedotetaan suullisesti arvioinnin yhteydessä, jolloin opiskelija saa myös 
tietoonsa perusteet arvioinnista ja hänelle voidaan antaa myös kopio ammattiosaamisen näytön 
arviointilomakkeesta.  
 
Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisen arviointi on 
hylätty, tai hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Tästä mahdollisuudesta tulee tiedottaa 
opiskelijoita etukäteen. Opiskelijalta voidaan edellyttää parempaa oppimisen edistymistä ja 
osaamisen vahvistamista ennen uusimis- ja korottamistilaisuutta. Määrällistä rajaa uusimisille tai 
korottamisille ei ole. Opiskelijalla on koko opiskelunsa ajan oikeus osaamisen osoittamisen 
uusintaan tai osaamisen arvosanan korottamiseen. Osaamisen arvioinnin uusimisen ja korottamisen 
osalta, opiskelija neuvottelee ko. tutkinnon osan arvioinnista vastanneelta opettajalta. 
Tutkintotodistuksen saamisen jälkeen opiskelija voi korottaa arvosanojaan yksityisopiskelijana. 
(Opetushallitus 2015d.) 
 
Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen osaamisen arviointiin, hänellä on oikeus tehdä arvioinnista 
oikaisupyyntö. Ensisijaisesti arvosanoista tulee keskustella arvioinnin suorittaneen 
opettajan/opettajien kanssa. Keskustelun jälkeen opiskelija voi tehdä suullisen tai kirjallisen 
oikaisupyynnön opettajalle tai rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut 
mahdollisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltamisen perusteet tietoonsa. Jos 
opiskelija on tyytymätön oikaisupyynnöstä tehtyyn päätökseen, hän voi tehdä kirjallisen 
oikaisupyynnön KPEDUn ammattiosaamisen toimikunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on 
saanut tiedon ensimmäisen oikaisupyynnön päätöksestä. 

 
 

10.1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998, 601/2005 30 §) todetaan, että opiskelijalla on 
oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai 
osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. 
Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää opiskelijoille tutkinnon osan osaamis-
tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset tarkasti. Tavoitteena on, että opiskelija saisi käsityksen siitä, 
onko hänellä jo olemassa tutkinnon osan osaamista. Ammattiosaamisen toimikunnan 
hyväksymässä osaamisen arviointisuunnitelmassa on kuvattu tutkinnon osittain, mitä osaamista 
voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Tämän perusteella opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaa-
misen tunnistamista ja tunnustamista.   
 
Kun opiskelija hakee osaamisen tunnustamista ko. tutkinnon osaa opettavalta opettajalta, hänellä 
on oltava riittävä selvitys osaamisestaan, esimerkiksi tutkintotodistuksia, opintojen todistuksia, 
laajoja työtodistuksia tai muita dokumentteja. Jos dokumentteja ei ole, osaamisen tunnustamisessa 
käytetään muita menetelmiä, kuten tehtävien tekemistä, haastatteluja, oman osaamisen kuvaamista 
tai osaan.fi-sivustoa. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan todentaa myös työssäoppimisen 
aikana. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon osia osittain tai kokonaan.  
 
Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava opettaja tekee osaamisen tunnistamisen 
ja tunnustamisen. Tehtävää ei voi delegoida muulle henkilöstölle. Tunnistetuksi ja tunnustetuksi 
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haetun osaamisen ajantasaisuus tulee varmistaa, sillä osaaminen voi vanhentua, jos sitä ei ole 
ylläpidetty. Opettaja haastattelee opiskelijaa olemassa olevan osaamisen selvittämiseksi. Tarvit-
taessa opiskelijalle annetaan mahdollisuus näyttää vaadittava osaaminen. Opettaja merkitsee 
osaamisen tunnistamisen arviointipäätöksen Wilmaan opintojakson tai tutkinnon osan oppimisen 
seurantakohteisiin ja tekee osaamisen tunnustamispäätöksen. Mikäli opiskelijalle voidaan tunnistaa 
osaamista, hänelle järjestetään ko. tutkinnon osan osaamisen arviointisuunnitelman mukainen 
osaamisen arviointi (ammattiosaamisen näyttö ja/tai muu osaamisen arviointi). 
  
Osaamisen tunnustaminen mahdollistaa opintojen joustavuuden ja yksilöllisyyden. Osaamisen 
tunnistamisella pyritään siihen, että opiskelijan aiemmin hankkima epävirallinen oppiminen, 
arkioppiminen tai virallinen oppiminen ja tätä kautta osaaminen saadaan näkyväksi ja tunnustetuksi. 
Tämä kuuluu elinikäisen oppimisen periaatteisiin. (Opetushallitus 2015d.)  
 
Varusmies- ja siviilipalveluksen, harrastustoiminnan, vapaaehtoistyön, tutor-toiminnan, 
opiskelijayhdistystoiminnan ja esim. autokoulun tuottama osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 
tutkintokohtaisesti. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sen pohjalta, miten hankittu 
osaaminen vastaa ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita tai vapaasti valittavia tutkinnon 
osia. Päätöksestä vastaa perustutkintovastaava. Osaamisen laajuudessa tulee arvioida hankitun 
osaamisen merkittävyys, vaikeus ja kattavuus suhteessa koko tutkinnon tuottamaan osaamiseen. 
 
 

10.2 Oppimisen arviointi 
 
Opiskelijan oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista 
palautetta. Opiskelijan oppimista arvioi opetuksesta vastaava opettaja. 
Työssäoppimisessa opiskelijan oppimista arvioi myös työnantajan nimeämä henkilö. 
Oppisopimuskoulutuksessa tietopuolisten opintojen oppimista arvioi opetuksesta 
vastaava opettaja. Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa oppimista arvioi 
työnantajan nimeämä henkilö. (L 630/1998, 787/2014 24 b §) 

 
Arvioinnin oppaan (Opetushallitus 2015d) mukaan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja 
ohjaamista ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden saavuttamisessa (ohjaava ja kannustava 
arviointi), oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. 
Oppimisen arviointia voidaan toteuttaa myös vertaisarviointina opiskelijoiden kesken. Opettaja kirjaa 
oppimisen seurantakohteiden toteutumisen tutkinnon osittain/osa-alueittain Wilmaan ennen 
opiskelijan osaamisen arviointia. Tällä varmistetaan, että opiskelijalla on voinut opiskella riittävästi 
ennen osaamisen arvioinnin toteuttamista.  
 
Työssäoppimiseen toteutuksen seurantakohteet määritetään opiskelijakohtaisesti tutkinnon osan 
oppimisen seurantakohteista (HOPS), mikäli niitä ei ole määritetty valmiiksi. Oppimisen tavoitteet tai 
seurantakohteet käydään yhdessä läpi työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan kanssa työssä-
oppimisesta sovittaessa sekä tarkemmin vielä työpaikalla opiskelijan työssäoppimisen sopimuksen 
allekirjoitustilanteessa.  
 
Opiskelijaa ohjaava työpaikkaohjaaja ja opettaja käyvät opiskelijan kanssa keskustelua 
työssäoppimisen aikana oppimisen seurantakohteiden mukaisesta oppimisesta (suullisesti, 
mobiilisti tai mm. oppimispäiväkirjan avulla). Työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä 
työpaikkaohjaajan kanssa varmistaa ja arvioi opiskelijan oppimisen. Opettaja merkitsee oppimisen 
arviointipäätöksen Wilmaan. 
 
 

10.3 Osaamisen arviointi 
 
Tutkinnon osan osaamisen arviointi etenee seuraavasti: Arviointisuunnitelma laaditaan erilliselle 
lomakkeelle. Arviointisuunnitelma hyväksytään ammattiosaamisen toimikunnassa. Tutkinnon osan 



25 
 

osaamisen arviointi tehdään hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöstä 
vastaava opettaja tarkistaa, että opiskelija on suorittanut tutkinnon osan vaadittavat opinnot 
(oppimisen arvioinnin seurantakohteet) hyväksytysti ennen ammattiosaamisen näyttöä. 
 

Opiskelijan osaamista arvioidaan sen jälkeen, kun hänellä on ollut mahdollisuus oppia 
perustutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Osaamisen 
arvioinnissa opiskelijan osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määrättyyn 
osaamiseen. (Opetushallitus 2015d.) 

 
Ammattiosaamisen näyttö tai muu osaamisen arviointi suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opettajan 
ja/tai työelämän edustajan kanssa. Opettajan tulee varmistaa, että opiskelijaa riittävästi perehdytetty 
osaamisen arviointiin. 
 
Arvioinnissa keskeistä on kokonaisuuksien hallinta. Ammattitaitovaatimuksille ja osaamistavoitteille 
on laadittu kolmiportaiset arviointikriteerit. Kriteerit kuvaavat sitä, miten asiat pitäisi osata. 
Osaaminen ilmaistaan ammattitaitovaatimuksina ja arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä sekä 
tarvittaessa muulla tavoin. Ammattiosaamisen näytöt on tarkoitettu arviointimenetelmiksi koko 
koulutuksen ajalle, ei ns. loppukokeeksi. (Opetushallitus 2015d.) 
 
Yhteisissä tutkinnon osissa ja osa-alueissa osaamisen arviointi suunnitellaan Opetushallituksen 
(2015d) mukaan niin, että opiskelija osoittaa hallitsevansa mahdollisimman laajasti osa-alueen 
kokonaisuuden. Näiden osien ja osa-alueiden arvioinnit voidaan liittää ammatillisten tutkinnon osien 
sisältämän osaamisen arvioinnin yhteyteen silloin, kun se on luontevaa.  
 
Näytön arvioivat tehtävään nimetyt henkilöt. Näytön havainnot voidaan tallentaa 
arviointilomakkeelle. Näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, jossa osaamista verrataan 
arviointikriteereihin. Arviointikeskustelun tavoitteena on ohjata opiskelijaa kehittämään osaamistaan 
ja työskentelyään. (Opetushallitus 2015d.) 
 
Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja. Opiskelija tekee 
osaamisestaan itsearvioinnin arviointikriteerien pohjalta. Ammattiosaamisen näytön arvosanan 
päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä ammattiosaamisen toimikunnan 
päätöksen mukaisesti. Arvioijien on otettava huomioon hallintolain mukainen mahdollinen 
esteellisyys, kuten se, että arvioinnista päätettäessä ei voi olla mukana opiskelijan lähiomaisia tai 
sukulaisia.  
 

Yhteisten tutkinnon osien osalta on määritelty, ketkä päättävät tutkinnon osan 
arvosanan siihen kuuluvien osa-alueiden arvosanojen pohjalta. (Opetushallitus 
2015d.) 
 

Tutkinnon osan arviointisuunnitelmissa on mainittu erillispätevyydet, joita tietyissä 
perustutkinnoissa edellytetään. Ammattiosaamisen näytöstä vastaava opettaja tarkistaa, että 
opiskelija on suorittanut tutkinnon osassa vaadittavan erillispätevyyden hyväksytysti ennen tutkinnon 
osan arvosanan päättämistä.   
 
Tutkinnon osan arviointisuunnitelmiin on kirjattu arviointiin osallistuvien vastuut, tehtävät ja työnjako 
sekä ohjeet arviointitiedon kirjaamisesta. Arvioijien ohjaamista ja perehdyttämistä käsitellään 
tarkemmin luvussa 8.1.  
 
Arviointiaineisto säilytetään vähintään kuuden kuukauden ajan arvosanan antamisesta. Tämä 
koskee tutkintotodistukseen tulevan arvosanaan liittyviä aineistoja. Ammattiosaamisen näytöistä 
säilytetään arviointilomake. Jos näyttö on toteutettu osina, tulee näiden näyttöjen lomakkeet säilyttää 
kuuden kuukauden ajan lopullisen arvosanan antamisesta. 
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Tutkinnon osien arvosanat löytyvät ammattiopiston arkistointijärjestelmästä. Opettajat säilyttävät 
arviointiaineiston ainakin niin kauan, kunnes koko tutkinnon osa on arvioitu. Ainoastaan osaamisen 
arvioinnista kertynyt arviointimateriaali säilytetään. Kun tutkintotodistus tai todistus tutkinnon 
osan/osien suorittamisesta on annettu, oikaisuaika on kulunut umpeen tai oikaisupyyntö on käsitelty, 
voidaan arviointimateriaalit hävittää. Todistuksia tai opintosuoritusrekisteriä ei hävitetä. 
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11 Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA 
 
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen kautta erilaiset opiskelijat voivat paran-
taa valmiuksiaan ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen. Opinnot kestävät pääsääntöisesti 
yhden lukuvuoden. Koulutus valmentaa myös itsenäiseen elämään ja työhön. VALMA-koulutuk-
sessa on yhdistetty neljä aiempaa, eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa, ohjaa-
vaa ja kuntouttavaa koulutusta. 
 
Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu vailla toisen asteen tutkintoa oleville, perusopetuksen päättä-
neille nuorille, mutta koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia am-
matilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. Opiskelijat voivat korottaa koulutuksen yhteydessä pe-
rusopetuksen arvosanoja tai opiskella ammatillisen perustutkinnon osia, jotka voidaan tunnustaa 
hänen myöhemmissä perustutkinnon opinnoissaan. 
 
Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, ja se muodostuu pakollisista, valinnaisista ja vapaasti 
valittavista koulutuksen osista. Koulutuksessa on yksi pakollinen osa ja sen lisäksi valinnaisia kou-
lutuksen osia sekä liikkumavaraa koulutuksen osien osaamispisteissä, jotta opiskelija voi suunnitella 
opintonsa joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Valinnaisista koulutuksen 
osista opiskelija valitsee omien tavoitteiden mukaisesti 50 osaamispistettä. 
 
VALMA-koulutuksen muodostuminen: 

1. Pakollinen osa 10 osp  

 ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankki-
minen. 

2. Valinnaiset koulutuksen osat 50 osp 

 Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10–30 osp 

 työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 10–20 osp 

 Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10–20 osp 

 Ammatillisen perustutkinnon osat tai osa-alueet 0–10 osp 
3. Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0–5 osp 

 
Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoa vastaava kokonaisuus sisältyy osana ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Ennakkojakson suoritusta ja laajuutta (30 osp) tarvitsevat 
opiskelijat voivat suorittaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti koulutuksen osien vaihtoeh-
doista itselleen sopivat. 
  
Koulutukseen voi liittyä ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan toiminta-
kykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Kuntoutusta toteutetaan 
ammatillisena erityisopetuksena (HOJKS), jonka tavoitteena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan 
työkykyä, työllistymistä ja ansiomahdollisuuksia omien edellytystensä mukaisesti.  
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12 Opiskeluhuolto  
 
 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia 
sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäis-
tään syrjäytymistä. Yhteisenä tavoitteena on luoda hyvinvoiva oppimisympäristö. Opiskeluhuollon 
avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain op-
pimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. 
 
Opiskeluhuollon tarkoituksena on 
 

 edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja eh-
käistä ongelmien syntymistä, 

 edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja tur-
vallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen vä-
listä yhteistyötä, 

 turvata varhainen tuki sitä tarvitseville, 

 turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saata-
vuus ja laatu, sekä 

 vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuu-
tena ja monialaisena yhteistyönä. 

 
Opiskeluhuolto toteutetaan kuntien, huoltajien ja ammattiopiston välisenä yhteistyönä. Kuntien kans-
sa tehdään yhteistyötä opiskelijaterveydenhuollon ja kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestä-
miseksi. Ammattiopiston toimipaikan sijaintikunta vastaa em. palveluiden kustannuksista. Ammat-
tiopisto vastaa rekistereiden ylläpitämisestä. Kotien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden 
hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen mahdollistamiseksi. Tämän yhteistyön tavoitteena on, että 
opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 
 
 

12.1 Toiminnan kuvaus 
 
Ammattiopiston edustajat osallistuvat lastensuojelulaissa tarkoitettuun lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelmassa kuvataan opiskeluhuollon tavoitteet, yhteisöllistä 
opiskeluhuoltoa vahvistetavat toimet, resurssit ja toiminnan laadunvarmistus. 
 
Ammattiopistossa on tehty opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten opiskelu-
huoltosuunnitelma. Suunnitelma on tehty yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja 
heidän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuollon suunnitelmassa kuvataan arvio opiskeluhuollon koko-
naistarpeesta ja käytettävissä olevista palveluista, toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistä-
miseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi. Lisäksi kuvataan verkostoyhteistyön järjestämi-
nen, suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä oma-
valvonnan toimenpiteet.  
 
Ammattiopistossa opiskeluhuollon suunnittelusta, toteutumisesta, kehittämisestä, ohjaamisesta ja 
arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Toimialojen osalta tehtävästä vastaa-
vat opiskeluhuoltoryhmät, joita johtavat toimialapäälliköt. Opiskelijaan tai opiskelijaryhmään liittyvät 
asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asian käsitte-
lystä kootaan opiskeluhuoltokertomus. Opiskeluhuoltokertomukset sekä niihin liittyvät asiakirjat kir-
jataan Effica-järjestelmään.  
 
Toiminnan laadunvarmennus tapahtuu yhteistyössä kuntien ja aluehallintoviraston kanssa. 
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12.2 Yksilöllinen opiskeluhuolto 
 
Opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla 
tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia 
 

 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja,   

 opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja, 

 monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja  

 koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. 
 
Opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antaman opiskelun ja koulunkäynnin tuen ja ohjauksen 
avulla 
 

 edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden 
perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä 

 tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä val-
miuksia. 

 
Opiskelijalla on mahdollisuus opiskeluterveydenhuollon, kuraattorin ja psykologin palveluihin. Kii-
reellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäi-
vänä, viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoi-
taja ja lääkäri. Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka 
järjestetään yhtenäisenä kokonaisuutena. 
 
 

12.3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitel-
mallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötaho-
jen kanssa. 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko oppilaitosyhteisöä tukevana 
yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Sillä tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitos-
yhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, 
vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettö-
myyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Yhteisöllisen opiske-
luhuollon tueksi on laadittu seuraavia asiakirjoja ja oppaita: 
 

 kuntien laatimat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat  
o Kokkolan hyvinvointikertomus 2013 ja hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 

(Kokkolan kaupunki n.d.) 
o Aikaa lapselle – lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009–2012 (Jyta-

alueen Aikaa lapselle -hyvinvointisuunnitelma) 

 opiskeluhuoltosuunnitelma 

 opiskelijan ja huoltajan opas 

 ryhmänohjaajan käsikirja 

 erityisopetuksen suunnitelma. 

http://kokwww.kokkola.fi/kokkola/DynJulk/kokous/20134141-4-1.PDF
http://www.jyta.fi/sivu/media/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA.pdf/format-pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/27d03f7ab0f74f389a3aed8f1e13555b.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/db887eb1b868476ab301b3b7d9c79e67.pdf
http://intranet.kpedu.fi/asiakirjat/Jaetut%20asiakirjat/Ryhmanohjaajan_kasikirja_2014_hein%C3%A4kuu.pdf
http://www.kpedu.fi/Data/liitteet/c5a827a5d3b34ae4b3339baa808b8465.pdf
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13 Koulutuksen kehittäminen  
 
 
KPEDUssa laadunhallinta pohjautuu Opetushallituksen laadunhallintasuositukseen ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön laatimaan Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan 2020. Oppisopimustoimin-
nan laadunhallintaa ohjaa lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistio (2011:8). Koulutuk-
sen laadunhallinta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jota voidaan kuvata yleisen eu-
rooppalaisen laadunhallinnan viitekehyksen avulla. KPEDU kerää tietoa tuloksistaan oman toimin-
tansa kehittämiseksi. Seurattavia tuloksia ovat mm. ammattiosaamisen näytöistä ja muusta osaami-
sen arvioinnista saadut tiedot. Tämän tiedon pohjalta kehitetään osaamisen hankkimista, opetusme-
netelmiä ja oppimisympäristöjä. (Opetushallitus 2015d.)  
 
KPEDU kehittämää alueen koulutuksen tarjontaa, opetuksen ja ohjauksen toteuttamista sekä oppi-
misympäristöjä myös projektitoiminnan kautta. Projektitoimintamme tukee vahvasti ammatillista kou-
lutusta ja sen kehittämistä. Projektitoimintamme tapahtuu kumppanuusperiaatteella yhdessä muiden 
koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa. Koulutuksen ke-
hittämisen onnistuminen edellyttää alueen strategioiden, ennakoinnin ja muiden yhteisesti sovittujen 
tavoitteiden tuntemista, niihin vaikuttamista ja sitoutumista sekä niiden toteuttamista.  
  

 
 
KUVIO 8. Euroopan yleinen laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan viitekehys, ns. CQAF-malli eli 
Common Quality Assurance Framework (Opetushallitus n.d.) 
 

 

13.1 Toiminnan arviointi: itsearviointi, oppimistulosten arviointi 
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa yhteinen opiskelijapalaute kerätään ja saadaan vertailutietoa 
OPIX-verkoston käyttämän palautejärjestelmän mukaisesti. Palautejärjestelmässä tehdään tuloky-
sely ensimmäisen vuoden opiskelijoille, olokysely toisen vuoden opiskelijoille ja päättökysely valmis-
tumisvaiheessa oleville opiskelijoille. Ammattiosaamisen toimikunta seuraa opiskelijapalautteita am-
mattiosaamisen näytöistä, oppimistulostiedot perustutkinnoittain sekä näyttötodistukseen kirjattuja 
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näytön kuvauksia ja vertaa niitä tutkintokohtaisiin määräyksiin. Opiskelija- ja työelämäpalautteiden 
kautta saadaan arviointitietoa toiminnan kehittämiseksi. 
 
Perustutkinnon tuloskortin kautta kunkin perustutkinnon opettajat saavat aineistoa koulutuksen arvi-
oimiseksi ja kehittämiseksi ammattiopistossa. Opetushallituksen toimesta kootaan perustutkintokoh-
taista oppimistulostietoa, jonka avulla saadaan vertailutietoa eri oppilaitoksien opiskelijoiden oppi-
mistuloksista. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosittain noin kolmen pe-
rustutkinnon oppimistulosten arvioinnin. Niihin osallistumalla saamme perustutkinnosta oppimisen 
arviointitiedot ja vertailutietoja muiden koulutuksen järjestäjien tuloksiin.  
 
Ammattiopiston johto kuulee opiskelijayhdistystä ja toimipaikkojen opiskelijaryhmien edustajia vuo-
sittain. Näistä tapaamisista laaditaan muistiot ja sovitut kehittämiskohteet tarkistetaan seuraavassa 
tapaamisessa.  
 
Palautteet analysoidaan ammattiopiston tasolla, toimipaikoittain ja perustutkinnoittain ja niistä teh-
dään kehittämissuunnitelmat. Opiskelijaraporttiin kootaan keskeinen tulostieto ja tunnusluvut amma-
tillisen peruskoulutuksen osalta. Ammatillisten perustutkintojen Elinvoimakerroin toimii työkaluna, 
kun suunnitellaan koulutustarjonnan kohdentamista seuraavalle vuodelle. Ammattiosaamisen toimi-
kunta analysoi oppimistulostietoihin liittyvät tulostiedot.  
 

13.2 Koulutuksen kehittämisen vuosikello 
 
TAULUKKO 1. Koulutuksen kehittämisen vuosikello: palautteiden hankinta, tulkinta, analysointi ja kehittämi-
nen(KPEDU) 
 

 
 
 

 

ELOKUU 

- 1. jakso alkaa 
- perustutkinnon tuloskorttien ja 

opiskelijapalautteiden perus-
teella sovitaan kehittämisen koh-
teet perustutkinnoittain/toimipai-
koittain tulevalle lukuvuodelle 

- edellisen vuoden kehittämiskoh-
teiden toteutumisen arviointi 

SYYSKUU 

- ammattiopiston ammattiosaami-
sen toimikunnan kokous (AON)*:  
palautteet, uusien arviointisuun-
nitelmien hyväksyminen, yhden 
perustutkinnon laadun tarkastus 
/ kokous 

- yhtymäsuunnitelma  
 

LOKAKUU 

- tulokysely aloittaville opiskeli-
joille 

- päättökysely valmistuville opis-
kelijoille 

- AON* 
- 2. jakso alkaa 

MARRASKUU 

- työelämäpalaute 
- tulokyselyn palautteiden käsit-

tely  

JOULUKUU 

- ammattiopiston opetussuunnitel-
man yhteisen osan päivitystar-
peen arviointi 

- AON* 
- päättökysely valmistuville 
 

TAMMIKUU 

- 3. jakso 
- olokysely toisen vuoden opiske-

lijoille 
- perustutkintojen opetussuunni-

telmien päivitystarpeen arviointi 

- tilinpäätös ja toimintasuunni-
telma – sovittujen kehittämiskoh-
teiden arviointi 

HELMIKUU 

- Ops yhteinen osa hyväksyntä 
tarvittaessa 

MAALISKUU 

- päättökysely valmistuville 
- olokyselyn palautteiden käsittely  
- opiskelijaraportti 

- 4. jakso 
- AON* 

HUHTIKUU 

- oppaiden päivitys 
- opiskelijoiden ja johdon palaute-

keskustelu toimialoittain ja -pai-
koittain 

 

TOUKOKUU 

- perustutkinnon tutkinnon osien 
arviointisuunnitelmien kehittämi-
nen 

- päättökysely valmistuville 

- päättökyselyn tulokset 
- AON*  

KESÄKUU 

- päättö ja olokyselyn tulokset joh-
totiimissä 

 

HEINÄKUU 
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13.3 Henkilöstön kehittäminen  
 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän henkilöstöohjelma perustuu koulutusyhtymän strategiaan. 
Henkilöstöohjelmaan on koottu yhteen henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteet, periaatteet ja 
toimenpiteet sekä ohjeita suunnitelmallisen henkilöstöpolitiikan toteuttamiseksi ja työyhteisön tavoit-
teellisen toiminnan kehittämisen tukemiseksi. Henkilöstöä koskevat tavoitteet konkretisoituvat yhty-
mäsuunnitelmassa, ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja henkilöstöraportissa. Henki-
löstöohjelmassa korostuvat koulutusyhtymän toimintaa ohjaavat arvot: asiakaslähtöisyys, osaami-
nen, vastuullisuus ja avoimuus. 
 
Henkilöstöohjelma ohjaa luottamushenkilöorganisaatiota, esimiehiä ja henkilöstöä toimimaan yh-
dessä ohjelman toteuttamiseksi. Ohjelman toteuttamista seurataan vuosittain yhteistoiminnassa yh-
tymätasolla johtoryhmässä ja YT-ryhmässä sekä henkilöstöraportoinnissa. 
 
Henkilöstösuunnitelma täydentää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän henkilöstöohjelmaa, ja se 
laaditaan aina lukuvuosittain. Henkilöstösuunnitelmassa tarkennetaan henkilöstöjohtamiseen, rek-
rytointiin, ikäjohtamiseen sekä kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä tulosalueittain. Suunnitelma pe-
rustuu koulutusyhtymän strategiaan sekä vuosittain tehtävään yhtymäsuunnitelmaan ja talousarvi-
oon.  
 
Henkilöstösuunnittelun toteutumista seurataan vuosittain yhteistoiminnassa yhtymätasolla johtoryh-
mässä ja YT-ryhmässä sekä tulosaluetasolla. Henkilöstöasioista raportoidaan osavuosikatsauk-
sissa, tilinpäätöksessä sekä henkilöstöraportissa. 
 
Koulutusyhtymässä tehdään lisäksi vuosittain koulutussuunnitelma, joka sisältää osiot mm. hen-
kilöstörakenteesta, työkyvyn ylläpitämisestä sekä henkilöstön ammatillisen osaamisen tilan kuvauk-
sen ja kehittämistarpeet. Osaamisen hallintaan, seurantaan ja kouluttautumisen dokumentointiin 
käytetään ElbitSkills-HR-järjestelmää.  
 
Esimiehet käyvät säännöllisesti alaistensa kanssa kehityskeskustelut, joiden yhteydessä käydään 
läpi myös opiskelijapalautteita ja arvioidaan yhdessä kehittymistavoitteita. Kehityskeskusteluja käy-
dään myös tiimikohtaisesti perustutkinnoittain sekä yhteisten opintojen osalta tutkinnon osittain. 
 
Vuosittain tehtävässä henkilöstöraportissa seurataan henkilöstön kehittämistä, osaamista ja kou-
luttautumista koko henkilöstön ja valittujen painopisteiden osalta.  
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Käsitteet 
 
Ammatillinen perustutkinto  
Ammatillinen toisen asteen tutkinto, jonka voi suorittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa tai näyttötutkintona.  
Ammatilliset perustutkinnot perustuvat peruskoulun oppimäärään. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on, että 
opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan laaja-alainen alan perusammattitaito ja osaamisalan mukainen osaaminen. Perus-
tutkinnon suoritettuaan opiskelija saa jatko-opintokelpoisuuden. 
 
Ammattilukio  
Ammattilukio mahdollistaa ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon opintojen suorittamisen  
neljässä vuodessa.  
 
Ammattiosaamisen näyttö  
Ammatillisen perustutkinnon keskeinen osaamisen arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa ja sitä 
arvioidaan käytännön työtilanteissa. Arvosana kirjataan näyttötodistukseen tutkinnon osittain.  
 
Ammattitaitovaatimukset = tavoitteet = arvioinnin kohteet 
Perustutkinnon tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ohjaavat opetusta ja oppimista koko oppimisprosessin ajan toi-
mien runkona henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman rakentumiselle. 
 
Arviointi 
Oppimisen arviointi tukee opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja kasvua ammatti-ihmisenä, ohjaa ja kannustaa 
opiskelijaa myönteisesti omien tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittää hänen itsearviointitaitojaan. Osaamisen arvioinnin 
tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta opettajille, työnantajille ja jatko-opintoihin pyrkimistä varten. 
 
Arviointimenetelmät 
Arviointimenetelmät sisältävät kaikki arvioinnissa käytetyt menetelmät, joiden avulla opiskelija osoittaa oppimistaan tai 
osaamistaan. Arviointimenetelmät valitaan mittaamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, tukemaan opiskelijan oppi-
mista ja soveltumaan käytettyihin opiskelumenetelmiin. 
 
Arvosana 
Arvosana on tutkinnon osan osaamisen numeerinen arviointi, joka perustuu tutkinnon osan arviointikriteereihin. Arvosa-
nasta päätettäessä painotetaan päättövaiheen osaamista ja se muodostetaan ammattiosaamisen näytön ja muun osaa-
misen arvioinnin perusteella tutkinnon osan osaamisen arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Avoin oppimisympäristö  
Opiskelijakeskeinen ympäristö, jossa oppimisprosessi ja sen ohjaus korostuvat, menetelmät ovat monipuolisia ja tavoit- 
teena on itseohjautuvuus ja aktiivisuus. 
 
Effica  
Effica on tietojärjestelmä, johon kirjataan opiskeluhuoltokertomukset sekä niihin liittyvät asiakirjat.  
 
Erityisopetus 
Erityisopetus, ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat oppimisen erityisjärjestelyitä. Syy eri-
tyisjärjestelyihin määritetään erikseen. Opetuksessa huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet ja hänelle tehdään 
HOJKS. 
 
Etenemisehto 
Etenemisehto tarkoittaa sitä, että tietyt opinnot tai tutkinnon osa on oltava suoritettuna ennen kuin voidaan edetä opin-
noissa. Tutkintokohtaiset etenemisehdot kuvataan opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa. 
 
Etäopetus  
Etäopetus tarkoittaa opiskelijan itsenäisesti tekemiä opintoja opettajan ohjeiden mukaisesti esim. kotona, työpaikalla tai  
verkko-opintoina. Opiskelijaa voidaan ohjata puhelimitse, oppimisalustalla tai sähköpostitse. 
 
EQF  
Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) osaamista on avattu osaamisen tasoille 1-8 käsitteillä tieto, taito ja  
pätevyys. 
 
Erva – erityisopetuksesta vastaava erityisopettaja  
Erityisopettaja, joka tekee yhteistyötä ryhmänohjaajan kanssa erityisopetuksen tarpeiden määrittelyssä sekä erityisopis-
kelijan henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnassa ja tukitoimien toteutuk-
sessa. Hän seuraa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa tukitoimien toteutumista, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
opintojen etenemistä ja tiedottaa niistä opettajille ja opiskelijahuollolle. Erityisopettaja varmistaa, että opiskelijan HOJKS 
on laadittu ja päivitetty yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. 
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Europassi  
Europassi on Euroopan komission kehittämä asiakirjakokonaisuus, jonka avulla työnhakijat ja opiskelijat voivat osoittaa  
kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla osaamisensa hakiessaan työ- tai opiskelupaikkaa. Europassiin kuuluvat säh- 
köinen ansioluettelopohja sekä European Skills Passport -portfolio, johon voi koota muita Europass-asiakirjoja, kuten  
kielipassin tai todistusten liitteet sekä muita tärkeitä asiakirjoja, kuten työtodistukset. (OPH 2015.) 
 
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS  
HOJKS on asiakirja, johon kirjataan toimenpiteet, joiden avulla opiskelijaa tuetaan saavuttamaan opintojensa tavoitteet  
lisätuen avulla. HOJKS toimii erityispedagogisena työvälineenä. HOJKS tehdään opiskelijan, hänen huoltajansa, opetta 
jan/ryhmänohjaajan kanssa ja tarvittaessa moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. 
 
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS  
Opiskelija tekee HOPSin ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa Wilmassa. HOPS sisältää osaamisen tunnistamisen  
ja tunnustamisen, yksilölliset valinnat, oppimisen tavoitteet, suoritustavat ja -ajat, osaamisen arvioinnin, työssäoppimisen  
paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. 
 
Itsearviointi 
Itsearviointi on tavoitesuhteista opiskelijan oman toiminnan perusteltua arviointia, jonka taitoja kehitetään opintojen ajan 
siten, että opintojen päättyessä opiskelijalla on realistinen käsitys omasta osaamisestaan ja kehittymiskohteistaan.  
 
Koulutusala 
Koulutusala on opetusministeriön valtakunnalliseen luokitukseen perustuen humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yh-
teiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäris-
töala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tai matkailu-, ravitsemis- ja talousala. 
 
Kuraattori  
Kuraattori tukee opiskelijoita elämänhallinnan asioissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja kriisipalveluja sekä järjestä- 
mällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen, joilla  
edesautetaan opintojen etenemistä. Yhteistyö vanhempien ja muiden verkostojen kanssa on tärkeää. 
 
Kurre   
Lukuvuosisuunnittelun ,opettajien työsuunnitelman ja työjärjestysten laadinnassa käytettävä atk-ohjelma. 
 
Laajennettu työssäoppiminen 
Ammattiopistossa sovelletaan vähimmäismäärän 30 osp tai tutkintokohtaisen opetussuunnitelmaan suunnitellun työssä-
oppimismäärän ylittävää, laajennettua työssäoppimista. 

 
Lisäopetus (ammatillisessa erityisopetuksessa) 
Lisäopetus tarkoittaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille annettavaa, laadittuun henkilökohtaiseen opetuksen järjestä-
mistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), kirjattua lisäopetusta. 
 
Lukuvuosijaksotus (periodi) 
Lukuvuosijaksotus tarkoittaa lukuvuoden, syys- ja kevätlukukauden, muodostamia neljää (4) noin 9–10 viikon mittaista 
jaksoa.  
 
Monimuoto-opetus 
Monimuoto-opetus muodostuu suunnitelmallisesta kokonaisuudesta yhdistettyä lähi- ja etäopetusta sekä itseopiskelua, 
joita tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. 
 
Moodle  
Moodle on koulutusyhtymän verkko-opintojen oppimisalusta. 
 
Muu osaamisen arviointi 
Muu osaamisen arviointi sisältää niiden arviointikohteiden osaamisen arvioinnin, joita ei pystytä ammattiosaamisen näy-
tössä osoittamaan ja arvioimaan. Määritetään tarkemmin tutkinnon osan osaamisen arviointisuunnitelmassa. 
 
Ohjaus 
Ohjaus edistää opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tukee nuorta elämään, koulutukseen ja ura-
valintoihin liittyvissä päätöksissä. 
 
Olokysely   
Olokysely on palautekysely, joka tehdään toisen vuoden opiskelijoille. 
 
Opinto-ohjaus 
Opinto-ohjaus on tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta, joita opiskelijoiden tulee saada riittävästi opintojensa aikana.  
Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa ohjattavaa valintojen, ratkaisujen ja päätösten tekemisessä. 
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Opintorekisteriote 
Opintorekisteriote on virallinen, leimalla varustettu tuloste opiskelijan opintosuorituksista. Opintorekisteriotteen voi pyytää 
opintotoimistosta. vrt. todistus suoritetuista tutkinnon osista ja opinnoista. Opiskelija voi myös itse tulostaa itselleen otteen 
suorittamistaan opinnoista Wilma -järjestelmästä. 
  
Opiskeluhuolto  
Opiskeluhuolto on yhteinen termi aiemmille termeille oppilas- ja opiskelijahuolto (THL 2015). Opiskeluhuollon avulla tue 

taan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mie- 
lenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opiskeluhuolto toteutetaan kun 
tien, huoltajien ja ammattiopiston välisenä yhteistyönä. Se pyrkii toimillaan edistämään ongelmien varhaista tunnistamista, 
kehittämään oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä ehkäisemään koulutuksen keskeyttämistä. Tavoitteena on 
huolehtia opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. 
 
Opiskelijakunta 
Koulutusyhtymällä on yhteinen opiskelijayhdistys Keko ry. Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat ja toiminnasta vas-
taa hallitus. Tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja osallistua koulutuksen kehittämiseen. Opiskelijakuntaa 
on kuultava ennen opintoihin tai muihin opiskelijan asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.  
 Lisäksi toimialoilla/toimipaikoilla toimii oma opiskelijayhdistys. 
 
Oppimisen arviointi  
Oppimisen arviointi ohjaa opiskelijaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen ja itsearviointiin. Oppimista  
arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta. Oppimisen arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijalla 

on ollut mahdollisuus oppia ennen osaamisen arviointia. 
 
Oppimismenetelmät 
Oppimismenetelmät voidaan ryhmitellä opettajakeskeisiin (mm. luento, kysely, yhteinen harjoitus), opiskelijakeskeisiin 
(mm. yksilöllinen työskentely, esitys, ryhmätyö) ja yhteistoiminnallisiin menetelmiin (mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, 
dialoginen oppiminen, projektioppiminen) 
 
Oppimisympäristö  
Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, joka edistää oppimista. Käsitteellä voidaan kuvata erilaisia 
paikkoja, tiloja, yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistävät oppimista. Oleellista ympäristölle on, että se muodostaa oppi-
mista tukevan sosiaalisen yhteisön ja että ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogisesti huolella mietitty. 
 
Oppisopimuskoulutus  
Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa osaamisesta hankitaan työpaikalla täydennettyinä oppilaitoksen järjestämällä tie-
topuolisilla opinnoilla. Oppisopimus edellyttää sopimusta yrityksen/työpaikan, opiskelijan ja oppisopimustoimiston kanssa.  
 
Osaamisala 
Lähes kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa on osaamisala tai osaamisaloja. Osaamisala kuvaa opiskeltavaa am 
mattialaa tai ammattinimikettä. Tutkintonimike voi vaihdella osaamisalan mukaan tai se voi olla sama kaikissa perustut- 
kinnon osaamisaloissa.  
 
Osaamisen arviointi  
Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan pääosin ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittavalla muulla osaa-
misen arvioinnilla. Osaamisen arviointi on tutkinnon osittain suunniteltua arviointia. Osaamisen arvioinnissa opiskelijalle 
annetaan todistukseen arvosanat asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3.  

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita 
vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suo-
ritetuksi tutkinnon osia osittain tai kokonaan. 
 
Osaamispiste  
Tutkinnon ja tutkinnon osien laajuudet ilmaistaan osaamispisteillä.  
 
Perustutkinnon tuloskortti 
Tuloskortin kautta perustutkinnon opettajat saavat kootusti arviointiaineistoa koulutuksen arvioimiseksi ja kehittämiseksi 
ammattiopistossa. 

 
Päättökysely   
Päättökysely on palautekysely, joka tehdään valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille. 
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Ryhmänohjaaja  
Ryhmänohjaaja vastaa oman opiskelijaryhmän opiskeluun liittyvästä tiedottamisesta, perehdyttämisestä, ryhmän ja sen 
yksittäisten opiskelijoiden opintojen suunnittelusta, edistymisen seurannasta ja tuen tarpeen tunnistamisesta. 
 
SORA-säädökset ja -määräykset 
SORA-säädökset ja -määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja, joiden keskeisenä ta-
voitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta (OPH 2013).  
 
Suljettu oppimisympäristö  
Suljettu oppimisympäristö on opettajakeskeinen ja oppisisältöjä korostava.  
 
Tasa-arvo (miesten ja naisten välillä, ks. myös kohta yhdenvertaisuus) 
Tasa-arvo tarkoittaa lakimerkityksessä (L 609/1986) sukupuoleen perustuvan syrjinnän estämistä ja sukupuolten välistä 
tasa-arvoa erityisesti työelämässä. Opetustoiminnassa tasa-arvoa toteutetaan edistämällä kunkin yksilön mahdollisuuksia 
kehittyä ja tehdä valintoja ilman tiukkoja rajoituksia sukupuolen takia, ja että miesten ja naisten eri tavat, pyrkimykset ja 
tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa. 
 
Toimintakäsikirja   
Toimintakäsikirjassa kuvataan KPEDUn toimintaa ja toiminnan yhteisiä periaatteita. Toimintakäsikirjasta löytyy käytän- 
nön ohjeita sekä tietoja, joita henkilöstö tarvitsee omassa päivittäisessä työssään. 
 
Tukiopetus 
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetusta 
annetaan kenelle tahansa opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai opiskelijalle, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumis-
häiriöitä (A 812/1998). 
 
Tulokysely   
Tulokysely on palautekysely, joka tehdään ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 
 
Tutkinnon osa 
Tutkinnon osa on pienin kokonaisuus, jonka osaaminen arvioidaan/merkitään päättötodistukseen. Tutkinnon osa voi olla 
ammatillinen, yhteinen tai vapaasti valittava. 
 
Tutkintonimike 
Tutkintonimike on perustutkinto- tai osaamisalakohtainen ammattinimike. 
 
Tutor-toiminta 
Tutor on vanhempi opiskelija, joka ohjaa ja tukee opintoja aloittavaa opiskelijaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tutorit ovat 
peruskoulun oppilaiden tiedotustilaisuuksissa opinto-ohjaajien mukana. Tutoreille järjestetään erillistä koulutusta. 
 
Työpaikkaohjaaja  
Työpaikkaohjaaja on työpaikalla opiskelijan oppimista ohjaava henkilö.  
 
Työssäoppiminen  
Työssäoppiminen on ammatillisessa peruskoulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävissä sopimuksen mukaisesti jär-
jestettyä opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. 
 
Valmentavat opinnot (VALMA)  
Valmentavia opintoja (VALMA) tarjotaan pääosin perusopetuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Opintoihin kuuluu ammatil-
liseen peruskoulutukseen valmentava koulutus sekä itsenäiseen elämään ja työhön valmentava koulutus (TELMA). 
TELMA toteutetaan erityisoppilaitoksissa. 
 
Verkko-opetus 
Verkko-opetuksella tarkoitetaan opintojen toteuttamista hyödyntäen verkkopohjaisia, avoimia oppimisympäristöjä 
 
Wilma 
Wilma on tietoverkon käyttöjärjestelmä, jonka kautta opiskelijat voivat seurata opintorekisteriin tallennettuja henkilö- ja 
osoitetietojaan sekä opintojen suoritustietojaan. Wilmassa on mm. lukujärjestykset ja jossa opiskelija/huoltaja voi seurata 
opintojen edistymistä, lähettää ja vastaanottaa tiedotteita ja viestejä sekä tutustua opetussuunnitelmaan. Wilmasta löytyvät 
myös opiskelijan tarvitsemat lomakkeet. 
 
Yhdenvertaisuus (ks. myös kohta tasa-arvo) 
Yhdenvertaisuus tarkoittaa oikeudellista ja tosiasiallista tasa-arvoa ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalai-
suuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautu-
neisuuteen tai muuhun henkilöön liittyvään asiaan katsomatta (Yhdenvertaisuuslaki, L 21/2004). 
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