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Lähde: http://oph.fi/download/158573_hyvan_ohjauksen_kriteerit.pdf

Hyvinvoiva nuori kasvaa hyvässä ja osaavassa ohjauksessa ja arvostavassa ja innostavassa työilmapiirissä alansa ammatti-
laiseksi.Siihen hän tarvitsee oppilaitoksen aikuisten tukea ja hyvin toimivaa opiskeluryhmäänsä. Kpedun uuden strategian 
2020 mukainen slogan "Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi" velvoittaa meitä työyhteisönä ja yksilöina olemaan 
avoin uuden oppimiselle, mutta myös ohjaamaan opiskelijoitamme elämänikäiseen oppimiseen. Tavoitteenamme 
Kpedussa ovat asiakkaan kanssa menestyminen ja yksilölliseen oppimiseen vahvistaminen. Menestyksemme perustuu 
asiakaslähtöiseen toimintatapaan, jossa opiskelijan työllistyminen, jatko-opintovalmiudet, hyvinvointi ja elämänhallin-
tataidot sekä asiakasyritysten menestyminen toimivat johtotähtinä. Erilaisten oppimisympäristöjemme keskiössä on 
opiskelijoiden oppiminen ja hyvinvointi. Otamme huomioon opiskelijoiden omat taipumukset ja kyvyt ja kehitämme ja 
ohjaamme niitä systemaattisesti opintojen aikana yhdessä opiskelijoiden kanssa. Ammattiosaamisen lisäksi Kpedussa 
opitaan tuottavuutta, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä sekä luovuutta ja elämisen taitoja. Strategian mukaisesti olemme 
edistyksellinen, kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö. Vastuuohjaaja ja kaikki oppilaitoksessa työskentelevät ovat 
avainasemassa yhteisten tavoitteiden mukaisen myönteisen toimintakulttuurin vahvistamisessa.

Tämä vastuuohjaajan käsikirja on koottu selkiyttämään nuorten koulutuksen vastuuohjaajan moninaisia tehtäviä, yh-
denmukaistamaan käytänteitä ja antamaan vinkkejä ja työvälineitä niin yksittäisen opiskelijan asioiden hoitamiseen kuin 
opintoryhmän ohjaamiseen. Käsikirjan tavoitteena on esitellä hyviksi havaittuja toimintatapoja tehtävien hoitamiseksi. 
Opetushallitus on julkistanut kesällä 2014 Hyvän ohjauksen kriteerit, jota koulutuksen järjestäjät ja oppilaitoksen kaikki 
toimijat voivat käyttää ohjauksen laadun, kehittämisen ja varsinaisen toiminnan tukena. Se on ladattavissa osoitteesta 
http://oph.fi/download/158573_hyvan_ohjauksen_kriteerit.pdf Sivulla 3. määritellään, mitä ohjauksella tarkoitetaan. 
Alla oleva kuvio havainnollistaa ohjauksen kokonaisuutta ja jatkumoa.

Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi!

Liisa Sadeharju                Sirkku Purontaus
johtaja.                               rehtori
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2. Opiskelijan ohjaus

TEHTÄVÄT opettaja
VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

Pitää vastuuohjaajan tunnit, vähintään 3 kertaa jakson aikana, 
myös YTO-jaksolla x

PEREHDYTTÄMINEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN JA OPISKELIJOIHIN JA HENKILÖSTÖÖN
Tutustuttaa opiskelijat toisiinsa x Tutor
Osallistuu ja vie ryhmänsä  toimipaikan esittelykierrokselle ( tilat ja 
tukihenkilöstö) x Tutor
Antaa Wilmatunnukset, pyytää  käyttäjäsitoumuksen ja opastaa 
Wilman  käyttämiseen x Opintosihteeri
Huolehtii, että opiskelijat täyttävät HOPS- taustatietolomakkeen 
Wilmaan x

Opiskelijan opas Käy läpi opiskelijan oppaan yhdessä opiskelijoiden kanssa x x
www.sivu Esittelee lukuvuoden koulupäivät (kalenteri) ja loma-ajat x

Ohjaa ja opastaa loman hakemiseen x
Perehdyttää Lukujärjestykseen x
Perehdyttää poissaolojen ilmoittamiseen ja selvittämiseen x
Perehdyttää järjestyssääntöihin ja toimintaohjeisiin x
Tiedottaa opiskelun kustannuksista x

Pelastus-
suunnitelma

Esittelee Pelastussuunnitelman
x

Tekee opiskelijoiden kanssa turvallisuuskävelyn x

Suunnitelma Perehdyttää kestävän kehityksen toimintaohjeisiin x

Tiedottaa oman toimialan opiskelijakunnan toiminnasta (x) x Opiskelijakuntavastaava
Tiedottaa opiskelijayhdistyksen KEKO ry. toiminnasta (x) x Opiskelijakuntavastaava

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
suunnitelma

OPISKELIJAN JA RYHMÄN VASTUULLISUUDEN KEHITTYMINEN
opettaja

VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

Osallistuu ryhmäyttämiseen x Tutor
Edistää yhteishenkeä ja opiskelurauhan ylläpitämistä x x x x kaikki
Valvoo ryhmän käyttäytymistä antaa ja välittää palautteita x x x x kaikki
Puuttuu havaittuun  kiusaamiseen ja tekee tarvittaessa yhteistyötä 
opiskelijahuollon kanssa x x x x kaikki
Vie ryhmänsä valokuvaukseen (x) x
Vie /sopii ryhmänsä vuosikellon mukaisiin tilaisuuksiin (x) x

2.1. OPPIMISEN OHJAUKSEN PROSESSIT JA TEHTÄVÄT
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Opinto-ohjauksen 
suunnitelma

OPPIMISEN OHJAAMINEN
opettaja

VASTUU
ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

Perehdyttää osaamisalakohtaiseen opetussuunnitelmaan (x) x (x)
OPS-Y Perehdyttää/ tiedottaa  arvioinnin yleisistä periaatteista x x

Perehdyttää tutkinnon osan/ osa-alueen oppimisen ja osaamaisen 
arviointisuunnitelmiin x

Modulikaavio Tiedottaa lukuvuoden / koko tutkinnon opinnot x
Selvittää HOPS:n periaatteen, sisältö ja käyttö oppimisen valineenä 
Laatii HOPS:n yhdessä opiskelijan kanssa WILMAAN
Käy HOPS-keskustelut ja päivittää HOPS:N vähintään kerran 
kukukaudessa
Tiedottaa tutkinnon opintojen valinnan mahdollisuuksista ja ajankohdasta x
Tiedottaa ja opastaa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta x x

Erityisopetuksen 
suunnitelma

Tekee lukiseulan aloittaville opiskelijoille ja toimittaa koonnin 
HOPSvastaavalle ja ERVa x
Tiedottaa oppimisen vaikeuksista HOPS-vastaavaa, ERVAa x x x opiskeluhuolto
Käy oppimisen ohjauskeskusteluja oppimisen aikana x x
Antaa kannustavaa palautetta opintojen etenemisestä x x x x
Seuraa opiskelun edistymistä jaksottain ja ryhtyy tarvittaviin toimenpit x x
Ohjaa tarvittaessa opinto-ohjaajan luokse x x x opiskeluhuolto
Tiedottaa ja esittelee YTO valinnaiset opinnot/sisällöt x x YTOkoulutuspäällikkö
Tiedottaa ja esittelee ammatilliset valinnaiset opinnot, sisällöt x x
Ohjaa ja auttaa opiskelijaa  valintaprosessissa x x x
Huolehtii ryhmän valintojen tekemisestä WILMAssa
Tiedottaa kv- työssäoppimisen mahdollisuuksista x x kv-koordinaattori
Ohjaa/auttaa työssäoppimispaikan valinnassa x x

Kirjaa opintosuoritukset Wilmaan x
Esittelee jatko-opintomahdollisuuksia x x x
Auttaa jatko-opintoihin hakeutumisessa x
Kirjaa poissaolot Wilmaan x x
Seuraa ryhmän poissaoloja viikottain ja pyytää puuttuvat selvitykset x x x

x

x
x

x

OHJAAJA

x

x

Erityisopetuksen 
suunnitelma

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OHJAAMINEN
opettaja

VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

On yhteydessä alle 18-vuotiaan huoltajaan ennen HOJKS:n laatimista x x
Perustaa HOJKS:n ja suunnittelee tukitoimia yhdessä Ervan  
kanssa määräpäivään mennessä x opiskeluhuolto
Hakee tarvittaville tukitoimille resurssin toimialapäälliköltä x x
Tiedottaa tuen tarpeesta YTO opettajia ja ammatillisia opettajia x x x opiskeluhuolto
Käy ohjauskeskusteluja oppimisen tukitoimien riittävyydestä x x x x opiskeluhuolto
Kirjaa toteutuneet tukitoimet Wilmaan x x x x
Päivittää HOJKS:n tilastointipäivään mennessä

x x
Tekee esityksen opiskelijan HOJKS:n päättämisestä toimialapäälliköille x
Ilmoittaa opiskelijan mukauttamisen tarpeesta vastuuohjaajalle x
Keskustelee opiskelijan ja huoltajien kanssa opintojen mukauttamisen tarpeesta x x
Laatii mukautetut tavoitteet tarvittaviin tutkinnon osiin

Toimialapäällikkö

x x

Tekee esityksen opintojen mukauttamista rehtorille
Päivittää HOJKS:n mukauttamispäätöksen jälkeen
Tekee dynastiapäätöksen HOJSin perustamisesta ja päättämisestä

Välittää tiedon mukauttamisesta opintosihteerille päätöksen jälkeen

x

x

x
Opiskeluhuollon 
suunnitelma

OPISKELUHUOLLOLLISET TEHTÄVÄT
opettaja

VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

Varhaisen 
puuttumisen 
velvoite

Vie huolenaiheen tarvittaessa opiskeluhuollon piiriin,varhaisen 
puuttumisen malli x x x x velvollisuus kaikilla

Osallistuu tarvittaessa opiskelijan opiskeluhuollollisiin foorumeihin x x x x opiskeluhuolto
Laatii  tarvittaessa opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvän lupapaperin x x x x opiskeluhuolto
Osallistuu tarvittaessa yhdessä opiskeluhuollon kanssa opiskelijan 
opintojen suunnitteluun x x x x
Ohjaa tarvittaessa terveydenhoitajan palveluihin x x x x velvollisuus kaikilla
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Kodin ja koulun 
yhteistyöYhteistyö

KODIN JA KOULUN YHTEYDENPITO
opettaja

VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

On yhteydessä opiskelijan huoltajiin x x opiskeluhuolto
Osallistuu kotiväeniltaan x x x x
Tiedottaa tarvittaessa huoltajia x

KURINPIDOLLISET TOIMET opettaja
VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

Keskustelee opiskelijan selvittämättömista tai runsaista poissaoloista x x x x opiskeluhuolto
Kirjaa antamansa suullisen huomautuksen WILMAAN x
Kutsuu tarvittaessa opiskelijan huolenpitokeskusteluun x
Osallistuu huolenpitokeskusteluun ja opiskelijan opintojen 
etenemissuunnitteluun ja suunnitelman laatimiseen x
Kirjaa huolenpitokeskustelussa sovitut asiat WILMAAN x
Seuraa huolenpitokeskustelussa sovittujen asioiden toteutumista x

x opiskeluhuolto 

x
x
x

toimialapäällikkö/opiskeluhuolto

x

Tarvittaessa kuraattori, toimi-
alapäällikkö, opiskeluhuolto

Pyytää tarvittaessa opiskelijalle kutsua hallintolain mukaiseen kuulemiseen toimialapäälliköltä

Kutsuu opiskelijan kuulemistilaisuuteen toimialapäällikkö
Huolehtii viralliset dokumentit ennen kuulemistilaisuutta toimialapäällikölle 
Osallistuu kuulemistilaisuuteen
Kirjaa kuulemistilaisuudessa mahdollisen kirjallisen  varoituksen /määräaikaisen erotuksen esityksen  Wilmaan toimialapäällikkö

toimialapäällikkö
toimialapäällikkö
toimialapäällikkö

toimialapäällikkö

Tulostaa kuulemispöytäkirjan  ja ottaa allekirjoitukset 
Tulostaa kirjallisen varoitusesityksen /määräaikaisen erottamisesityksen

Toimittaa kuulemistilaisuuden pöytäkirjan arkistoitavaksi opintosihteerille

Tarvittaessa toimittaa kuulemistilaisuuden pöytäkirjan ja  varoituksen/määräaikaisen erottamisen esityksen rehtorille

PERUSTUTKINNOSTA TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI opettaja
VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

Koordinoi perustutkinnon esittelyä x x
Esittelee oman alan koulutusta 9-luokkalaisille oppituntien aikana x x x
Esittelee oman alan koulutusta  avoimissa ovissa x x
Esittelee koulutusta omaan alaan tutustujille x x

PALAUTE JA PARANTAMINEN opettaja
VASTUU
OHJAAJA ERVA OPO MUUT TOIMIJAT

Wima Huolehtii ryhmänsä tulo-,olo-ja päättökyselyihin vastaamisesta x
Hankkii työelämäpalautetta x TOP-ohjaaja
Käsittelee kyselyn tulokset ryhmän kanssa x
Ohjaa opiskelijoita antamaan ryhmänsäjohdon palautetta  
kuulemistilaisuudessa x
Kehittää ohjaustaan palauteiden perusteella x x x x
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RO ja erva-
palaverit, VO, 

HOPS-keskustelu-
päivitys

Opintojen valin-
nat. (Osaamisalat, 

valinnaiset tutkinnon 
osat, amm ja YTOt)

2.2. VASTUUOHJAAJAN VUOSIKELLO

Päivitä HOPS

Seuraa opintojen 
etenemista ja tukimuo-

tojen toteutumista. 

HOJKS-toteutumien
kirjautuminen.

Seuraa opintojen ete-
nemistä ja tukimuotojen 

toteutumista

Tilastointipäivä 20.1. 
HOJKSin tarpeen 

arvioinnit (uudet ja 
päättävät)

Aloittavien haastattelu
• Aloita opiskelijoista, joista on saat-
taenvaihtotietoja tai jotka ovat jääneet 
kiinni lukiseulassa tai pärjänneet heikosti 
lähtötasotesteissä 

• Niille jotka tulevat tarvitsemaan enem-
män tukea laaditaan HOJKS 
(tulee olla laadittuna 15.9. mennessä)

Ryhmäytä ryhmäsi, käy läpi sään-
not, tutustuta opiskelijaoppaaseen 
ia Wilmaan. Tee alkukartoitus 
(HOPS), tarvittaessa HOJKS.

Käy opiskelijoiden kanssa läpi sään-
nöt, Wilman käyttö, opintojen tilan-
ne ja ohjaa suorittamaan rästit pois.

• Tarvittaessa ohjaa opon luo.
• Jos opiskelija tulee tarvitsemaan
paljon tukea, keskustele HOJKSin 
mahdollisuudesta.

HOJKS-toteumien 
kirjaaminen.

Neuvo ja opasta 
opiskelijaa työllis-
tymiseen liittyvissä 

asioissa..

Informoi jatko-
opintomahdolli-

suuksista ja opasta 
laatimaan urasuun-

nitelma.

Huolehdi, että 
opiskelijat vastaavat 

päättökyselyyn.

= PÄÄTTÖKYSELY

Varmista 
opiskelijoidenarvioinnit

Wilmaan.

Valmistujaiset:
Työ on tehty! Jaa opiskelijoillesi

opintosuoriteote/ 
päättötodistukset. 

Hyvää ansaittua lomaa!

http://www.ryhmayttaminen.fi/ryhmayttaminen/
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• Luo yhteys opiskelljoihin ja ryhmäytä
  opiskelijasi » ylläpidä ryhmähenkeä

• Seuraa poissaoloja (Wilma, 
 varoitukset, palaverit, kuuleminen)

•  Seuraa opiskelijan opintojen 
 etenemista (Wilma)

• Seuraa muiden opettajien antamien
  opintojen suoritusmerkintöjä. ilmaan 
 tumista rekisteriin ajallaan omalle  
 ryhmällesi

• Ohjaa suorittamaan keskeneräisiä  
 tutkinnonosia.

• Vastuuohjaajan tuntien pitäminen
 (lukujärjestykset, informoiminen)

• Huomioi opiskelijoiden työssäoppimis- 
 jaksojen sijoittuminen ja ennakoi

 tehtävät. 

• Ole yhteistyössä kodin kanssa

• Osallistu tarvittaessa opiskeluhuollon  
 monialaisen asiantuntijaryhmän

 kokouksiin.

• Pyri tunnistamaan tuen tarve ja 
 ohjaa tukitoimiin

• Tutustu kriisitoiminta-, pelastautumis- 
 sekä tasa-arvosuunnitelmaan

•  Motivoi opiskeluun

• Pyri havaitsemaan ryhmän pulmia ja
  puuttumaan niihin

• Yhteistyö opintotoimiston kanssa

Tilastointipäivä 20.9. 

Kotiväen ilta

Haastattelut 
HOPSIN 
laadinta

JATKUVA PROSESSISYYSLOMA

JOULULOMA

TALVILOMA

KESÄLOMA

Jatkavien kyselyyn 
vastaaminen 2vsk.

Olokysely

Tulokyselyyn 
vastaaminen
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2.3  VASTUUOHJAAJAN TYÖN SUUNNITTELUN JA ORGANISOINNIN MUISTILISTA 

ALOITTAVAT OPISKELIJAT

OPISKELIJOIDEN TERVETULOTILAISUUS 

• tervetulotoivotus 
• henkilöstön ja tutorien esittäytyminen 
• jakaantuminen ryhmiin osaamisaloittain 

TUTUSTUMINEN RYHMÄN KESKEN 

• vastuuohjaajan ja opiskelijoiden esittäytyminen 
• todistusten kerääminen 
• HOPS Wilmaan 

TUTUSTUMISKIERROS

Oppimisympäristöön perehtyminen, varmista, että opiskelijat ovat tietoisia seuraavista asioista:

• opetustilat, sosiaalitilat, pysäköintipaikat,
• opiskelijaravintola ja kahvio 
• opintotoimisto 
• opiskelijahuollon henkilöstön vastaanottotilat 
   oppilaitos on savuton

RYHMÄYTYMINEN 

• laaditaan oman ryhmän pelisäännöt 
• ryhmäyttämistehtävä
• retki- tai tutustumiskäynti 

OPISKELUUN LIITTYVÄT HANKINNAT 

• kirjat, monisteet, työasut, henkilökohtaiset työvälineet 
• toimittaa käyttäjätunnukset ja salasanat sekä wilmaan sekä  moodleen ja kyvyt.fi- palveluun perehdyttäminen 

OPINTOSOSIAALISET EDUT 

• opintotuki, opiskelija-asiat 
• poissaolojen vaikutus opintotukeen 
• koulumatkatuki 

PELASTUSSUUNNITELMA JA TYÖTURVALLISUUS

• vastuuohjaajan johdolla läpikäyty turvallisuuskävely 
• menettely tapaturma- tai sairastumistilanteissa 

TUTUSTUMINEN KOULUTUSALAAN 

• ammattilaisen ja päättävän luokan opiskelijan info alan tarjoamista  mahdollisuuksista 

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENTEEN ESITTELY 

• ammatilliset opinnot, työssäoppiminen ja näytöt 
• YTO-aineet ja niiden opettajat 
• opintokortin ja tutkintotodistusmallin esittely 
• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
• valinnaiset tutkinnon osat 
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• lukio-opinnot ja yhdistelmätutkinnot 
• opintojen edistymisen seuraaminen arvioinnin periaatteet 
• täydennettävät opinnot

OPPILAITOKSEN SÄÄNNÖT JA KÄYTÄNNÖT: 

• järjestyssäännöt
• tauot, lukujärjestys, Wilma ja tunnukset
• vaatetus, muut tarvikkeet, opiskeluruokailu, kahvila 
• oppilaitoksen tilojen laajempi kierros 
• läsnäolon seuraaminen, poissaolojen korvaamisen periaatteet

TULOHAASTATTELUT, ALKUKARTOITUKSET JA ALUSTAVIEN TUKITOIMIEN SUUNNITTELU 

• opiskelijoiden taustatietoihin ja todistuksiin tutustuminen 
• tulohaastattelut 
• HOPSin laadinta 
• opiskeluvalmiuskartoitusten tekeminen (lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikka) 
• yhteenveto ryhmän opiskelijoista ja heidän erityistarpeistaan 
• erityisopiskelijaksi nimeäminen, HOJKSin tekeminen ja alustava tukitoimien suunnittelu 
(20.9. ja 20.1.) Huom. palauttaminen vähintään viikkoa ennen. 

TIEDOTTAMINEN, TIEDONSIIRTO JA OPISKELIJOIDEN OHJAUS 

• tutustumisyhteydenotot huoltajiin -huoltajien ilta (tmv.) ja mahdolliset luokkakohtaiset illat 
• syksyn yhteishaku 
• valinnaisia opintoja koskeva tiedottaminen ja opiskelijoiden ohjaus 
• tiedonsiirto yto-aineiden opettajille tuloluokista 

OPISKELIJOILLE JÄRJESTETTÄVIEN TUKITOIMIEN SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI 

• HOPSin tarkastaminen 
• Erityisopiskelijoiden HOJKSin seuranta ja 
• tarkastaminen 
• tiedottaminen tukitoimista, uusinnoista ja rästien 
• suorittamismahdollisuuksista 

TIEDOTTAMINEN SEURAAVAN JAKSON OHJELMASTA, ARVIOINNISTA YM. 

Kokoukset 
• opiskelijahuoltoryhmän ja koulutusalojen seurantakokoukset 
• opiskelijahuoltoryhmän muut kokoukset 
• erva-opettajien kokoukset opiskelijoiden tukitoimien tarpeesta ja järjestelyistä
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• Opinto-ohjaajat
• Erityisopettajat
• opiskeluterveydenhoitajat 
• kuraattorit 
• psykologit
• asuntolan ohjaajat 
• etsivät 
• oppilaitos pastorit 
• koulupoliisit
• opetusavustajat ja ammattihenkilöt 
Osallistuvat vankalla panoksella opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Toimintakäsikirjassa tarkempi kuvaus.

OPISKELUHUOLLON OHJAUSRYHMÄ

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on koulutuksen järjestäjä-tasoinen opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka jäseninä-
ovat rehtori, toimialapäälliköt ja edustajat toimialoittain/ammattiryhmittäin (kuraattori, opinto-ohjaus, erityisopetus, 
asuntolaedustaja, terveydenhoitaja,) mukaan lukien opettaja ja opiskelijaedustajat. Puheenjohtajana on hyvinvointialan 
toimialapäällikkö, sihteerinä opiskelijahuollon koordinaattori. Ryhmäkokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Mukana voi olla 
myös sidosryhmien edustus. Ryhmän tehtävänäon suunnittelu, tavoitteiden asettelu, linjanveto, kehittäminen, ohjaus 
ja arviointi/omavalvonta. 

OPISKELUHUOLTORYHMÄ

Toimialakohtaiset opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Ryhmien puheenjohtajina toimivat toimialapäälliköt, 
niiden on myös mahdollisuus käyttääulkopuolisia asiantuntijoita. Ryhmiä muodostettaessa on varmistettu opetuksen, 
opinto-ohjauksen, erityisopetuksen, psykososiaalisten palvelujen ja terveydenhoidon ammattiryhmien edustajien sekä 
asuntolanohjaajien kuuluminen ryhmiin. Ryhmien tehtävänäon toimialakohtainen opiskeluhuollon suunnittelu, kehit-
täminen, toteuttaminen ja arviointi. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Suunnittelu- ja kehittämistyössä kuullaan 
opiskelijoita. Ryhmäkokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tekee esityksiä ohjausryhmälle. 

HYVINVOINTIRYHMÄ

Lisäksi on toimipaikkakohtaiset/opintoalakohtaiset hyvinvointiryhmät, joiden tehtävänä turvata opiskelun ja arjen su-
juvuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Ryhmiä vetää toimipaikan vastuuhenkilö. 

YKSILÖLLISEN OPISKELUHUOLLON MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

on tilannekohtainen asiantuntijaryhmä, johon voi kuulua lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja, 
vastuuohjaaja, asuntolanohjaaja tai muu opiskelijan kannalta keskeinen opettaja tai opiskelijan nimeämä henkilö. Ryhmän 
kokoaa se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella 
kuuluu. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa suostumuk-
sella. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun 
kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään. 

OPISKELIJAKUNTA 

• Toimii koulutusyhtymässä(Keko ry) ja toimipaikkakohtaisesti 
• Mahdollistaa opiskelijoiden yhteistoiminnan, asioihin vaikuttamisen ja osallisuuden. 
• On virallinen väyläopiskelijoiden näkökulman kuulemiseen niin toimipaikkakohtaisesti kuin koulutusyhtymän tasolla. 

OPISKELIJATUTORIT 

• Perehdyttävät uusia opiskelijoita opintojen alkuvaiheessa. • Osallistuvat uusien opiskelijoiden rekrytointiin.  
• Ilmaisevat vastuuohjaajalle mikäli havaitsevat koulukiusaamista tai opiskelijoiden keskuudessa ongelmia, 
joihin oppilaitoksessa olisi puututtava. 

KANSAINVÄLISYYS ON MAHDOLLISUUS 
•Oppilaitoksessa on mahdollista suorittaa työssäoppisjaksoja ulkomailla. 

2.4  MUITA TOIMIJOITA JA OSALLISTUMISEN MUOTOJA
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2.5. HUOLEN HAVAITSEMINEN JA VARHAINEN PUUTTUMINEN

2.5.1 HUOLEN VYÖHYKKEISTÖN KÄYTTÄMINEN

Varhaisen puuttumisen malli auttaa tunnistamaan erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat. On tärkeää, että jokainen 
opettaja ilmaisee huolensa opiskelijasta. Stakesin ”Huolen vyöhykkeistö”-lomake auttaa opettajaa arvioimaan omaa 
huoltaan opiskelijaan liittyvissäasioissa. Huolen tunnistamisesta edetään asioiden puhumiseen opiskelijan ja hänen 
huoltajiensa kanssa. Huoltaan voi jakaa myös oppilaitoksen opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa ja suunnitella yhdes-
sä, miten huolen pienentämiseksi toimitaan. Huolen näkyväksi tekeminen edistää asioihin puuttumista ja tällä tavalla 
vahvistaa nuorten turvallisuutta, opiskelujen etenemistäja yleistä viihtyvyyttä oppilaitoksissa. 
”Huolen puheeksi ottaminen” on varhaisen puuttumisen menetelmä, joka lisää opettajan varmuutta tarttua asioihin jo 
pientä huolta havaitessaan. Puheeksi ottaminen on opettajan tavoitteellista, ammatillista toimintaa. Yhteisessä keskus-
telussa opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa pyritään luomaan sellainen yhteistyösuunnitelma, joka toteutuessaan 
pienentää opettajan kokemaa huolta ja edistää nuoren opiskelun sujumista

Lomaketta käyttäessään työntekijä puntaroi omaa huolen tunnetta opiskelijasta havaittavissa olevien asioiden pohjalta. 
Esimerkiksi: opiskelija myöhästelee jatkuvasti, tai hän on usein niin väsynyt ettei kykene seuraamaan opetusta, tai 
osallistumaan annettuihin työtehtäviin, tai hänen opintosuorituksensa tulevat hylätyiksi, tai hänen käytöksensä toisia 
kohtaan on asiatonta. Huolen aste on aina henkilökohtainen tuntemus ja se voi vaihdella eri tilanteissa. Tärkeää, että 
huolestumista arvioidaan oman perustehtävän näkökulmasta – jos tehtävänäni on opettaa ja saada opiskelija oppimaan 
niin onnistuuko se vai onko siinä esteistä: opiskelijan asenne, käytös, kyvyt tms. Huolestumisen astetta arvioitaessa 
työntekijäpuntaroi myös millaista apua on saatavissa opiskelijan auttamiseksi ja voiko huoli pienentyä, jos kaikki tukitoi-
met ovat käytössä(”usko omiin mahdol¬lisuuksiin” – kohta lomakkeessa). Jos vastuuohjaajan huoli jostain opiskelijasta 
tilanteesta alkaa lähestyätai on jo harmaalla vyöhykkeellä, niin hänen kannattaa ehdottomasti ottaa asia puheeksi esi-
merkiksi jonkun opiskeluhuollon työntekijän kanssa. 
Huolen vyöhyke- lomake auttaa opettajaa omassa pohdinnassa, kun heräätunne, että kaikki asiat eivät ole kunnossa 
opiskelijan / opiskelijaryhmän kanssa. Vyöhyke jäsentää myös vastuuohjaajan valmistautumista opiskeleluhuollon tai 
osaston kokoukseen, kun selvitellään opiskelijoiden tuen tarvetta. Käytettiinpä huolen vyöhykettä missä muodossa 
tahansa, sen tarkoituksena on aina johtaa keskusteluun opiskelijan tilanteen muuttamisesta parempaa suuntaan.

   Huolen vyöhykkeistön käyttäminen 

Mukailtu Stakesin mallista.

HUOLEN HARMAA VYÖHYKE - TYÖVÄLINE

1 2 3 6 7

Ei huolta lainkaan Pieni huoli tai ihme 
käynyt mielessä; 
luottamus omiin 
mahdollisuuksiin 
vahva.

Huoli tai ihmettely 
käynyt toistuvasti 
mielessä; 
luottamus omiin 
mahdollisuuksiin  
hyvä. Ajatuksia 
lisävoimavarojen 
tarpeesta.

Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin  
heikkenee. 
Mielessä toivomus 
lisävoimavaroista 
kontrollin 
lisäämiseksi.

Selvästi koettu 
lisävoimavarojen 
kontrollin lisäämisen 
tarve. 

Huolta paljon ja 
jatkuvasti; nuori 
vaarassa. Omat 
keinot loppumassa. 
Lisävoimavaroja ja 
kontrollia saatava 
mukaan heti.

Huoli erittäin suuri; 
nuori välittömässä 
vaarassa. Omat 
keinot lopussa. 
Muutos nuoren 
tilanteeseen saatava 
heti.

Huolen vyöhyke. Malli, jota voidaan käyttää esim. opiskelijahuoltoryhmän kokoontumiseen 

valmistauduttaessa tai oman huolen pohdinnan tukena.
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Ohjeita huolen vyöhykkeen käytöstä

1) Tarkastellaan omaa huolen tunnetta siinä suhteessa mikä opettajalla on opiskelijaan, keskinäisen vuorovaikutuksen 
näkökulmasta, tässä hetkessä ja käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa (opettajan omat/osastolla käytössä olevat, 
opiskelijahuollon sekä muiden oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen tukitoimet). 
Huolta voi aiheuttaa esim. 
• opiskelija on paljon poissa koulusta 
• opiskelija on väsynyt, haluton, alakuloinen 
• opiskelijan käytös on muuttunut 

2) Oman huolen tarkastelussa ei diagnostisoida opiskelijaa 

3) Jäsennetään omaa huolta ja tehdään se näkyväksi » mahdollistaa asioihin puuttumisen 

4) Otetaan huoli puheeksi 
 • opiskelijan kanssa ja/tai 
 • opiskelijan huoltajan kanssa ja/tai 
 • jos asiasta puhuminen asianosaisten kanssa tuntuu vaikealta, otetaanhuoli puheeksi ensin 
    työparin ja/tai opiskelijahuollon työntekijän kanssa, asian hoitamista jatketaan yhteisen suunnitelman mukaan 
    » tavoitteena asian puhuminen opiskelijan kanssa ja muutos 

5) Huolen ilmaisemisen lisäksi selvitetään millaisin tukitoimin huoli pienenisi ja tehdään sellainen sopimus johon 
opiskelijakin sitoutuu, pienikin askel muutoksen suuntaan on hyväalku, kun asiat otetaan ajoissa puheeksi. 

6) Arvioidaan pienenikö huoli puheeksi ottamisen / sovittujen tukitoimien jälkeen 
 » huoli pieneni, opiskelija olosuhteiden muutoksessa havaittavissa parannusta 
 » jatketaan sovittuja tukitoimia 
 » huoli ei pienentynyt tai huoli lisääntyi, opiskelija tilanteen selvittämiseen tarvitaan lisävoimavaroja 
    opiskelijahuollon muilta toimijoilta / oppilaitoksen ulkopuolisilta tahoilta 

Huolen puheeksiottaminen 

Poissaolot ovat usein näkyvin merkki nuoren asioiden vaikeutumisesta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiaan tartutaan, 
sitä paremmin opiskelijaa on mahdollista tukea ja löytää ratkaisuja ja siten ehkäistä hänen ongelmien kärjistyminen 
ja kasautuminen. Vastuuohjaajan ei tarvitse päättää ennen itseä askarruttavan asian puheeksi ottamista, onko huoli 
oikeasti suuri tai objektiivisesti olemassa tai mistä se mahtaa johtua. Riittää, että hän tuntee tarvitsevansa neuvoa 
tai apua häntä huolettavassa nuorta koskevassa asiassa. Jo keskustelu toisten kanssa voi selkiyttää tilannetta ja vas-
tuuohjaajan intuitiivinen kuva omasta huolestaan tarkentuu: huoli voi vähentyä tai varmistuu, että nuoren tilannetta 
kannattaa todella selvittää tarkemmin.

Puheeksiotto-keskustelussa työntekijä kuvaa huolta aiheuttavia asioita sellaisina kuin ne hänelle näkyvät, - esim.: opis-
kelija myöhästelee jatkuvasti, tai hän on usein niin väsynyt ettei kykene seuraamaan opetusta tai osallistumaan annet-
tuihin työtehtäviin tai hänen opintosuorituksensa tulevat hylätyiksi tai hänen käytöksensä toisia kohtaan on asiatonta. 
Keskustelusta on tarkoitus luoda vuoropuhelu, jossa huomioidaan millaisia näkemyksiä opiskelijalla itsellään tai huol-
tajillaan on asioista. Työntekijä voi omilla vuorovaikutustaidoillaan vaikuttaa keskustelun kulkuun ja onnistumiseenkin. 

Huolen ilmaisemisen ohella on tärkeää löytää opiskelijan tilanteesta myös jotain myönteistä, vaikka pientäkin. Kes-
kustelun tavoitteena on saada aikaan muutosta tavoitteleva suunnitelma. Opiskelijan myönteiset asiat ja vahvuudet 
ovat suunnitelman runko. On hyvä muistaa, että vahvuuksia ja voimavaroja voidaan tukea, ei ongelmia. Suunnitelmaan 
asetetaan tavoite: miten asiat ovat silloin, kun ne ovat hyvin – määritellään se yhdessä. Tavoitteen saavuttamiseksi 
mietitään olemassa olevia keinoja: mitä opiskelija itse tekee, mitä huoltajat, mitä opettaja voi tehdä, mitä oppilaitoksen 
muut tukipalvelut sekä pitääkö opiskelijalle saada apua jostain muualta. Lisäksi sovitaan aika jolloin asioiden sujumista 
tarkastellaan yhdessä. Kun pieni huoli otetaan puheeksi, asiat korjaantuvat yleensä helposti. Kun huoli on jo iso, on 
tarkoituksenmukaista asettaa pienempiä, helpommin saavutettavia osatavoitteita. Myös siitä on syytä keskustella mikä 
on opettajan / oppilaitoksen vastuuta ja velvollisuutta, jos asioihin ei tule muutosta.

2.5.2 OHJEITA HUOLEN PUHEEKSI OTTAMISEEN
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3. Ryhmäyttäminen
3.1. MILLAINEN ON HYVÄ RYHMÄ?

Hyvä ryhmä on aina enemmän kuin osiensa summa. Toimivassa ryhmässä jokaisen osallistumisen ja yhdessä 
tekeminen ovat ratkaisevia asioita onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Yleiset periaatteet hyvän 
ryhmän rakentamiselle ovat:

 • Yhtenäisen päämäärän luominen 
 • Yhteistyössä toimiminen, ”Teamwork” 
 • Roolit / sopivat toimintatavat 
 • Tavoitekeskustelut 
 • Jokainen samalla viivalla ja yhteinen tavoite 
 • Vastuun kantaminen 
 • Sitoutuminen, omistautuminen, uhrautuminen, ryhmään luottaminen 
 • Positiivinen ilmapiiri 
 • Avainsanoja: halu, sitoutuminen, yhtenäisyys, henki, kemiat 
 • Yhtenäisen ryhmän luominen 
 • Tunne ykseydestä, ylpeys jäsenyydestä 
 • Jokainen ryhmä on ainutlaatuinen kokonaisuus 
 • Osattava hyödyntää ryhmän ainutlaatuisuus 
 • Avoimuus / vuorovaikutus 
 • Omien ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen 
 • Muiden kuunteleminen 
 • Sosiaalinen tuki 
 • Aitous, rehellisyys, erilaisuuden hyväksikäyttö 
 • Luokkatilanteen ulkopuoliset tapahtumat 
 • Onnistunut lopputulos = Innostus ryhmään kuulumisesta!

TEHOKAS RYHMÄ:

1. Ilmapiiri on vapautunut ja viihtyisä. 

2. Ihmiset osallistuvat ja ovat kiinnostuneita. 

3. Paljon keskustelua, johon kaikki osallistuvat ja pysyvät keskustelun aiheessa. 

4. Jokainen tietää ja ymmärtää tehtävän, joka heidän täytyy tehdä. 
Ryhmän jäsenet kuuntelevat toisiaan. Kaikki ideat käsitellään yhdessä. 

5. Erimielisyyksissä ryhmä toimii ratkaisun löytämiseksi ”totutulla tavalla”. 
Kukaan ei ole tyytymätön ryhmän ratkaisuihin. 

6. Ihmiset voivat kritisoida vapaasti ja sanovat rehellisesti mitä ajattelevat. 

7. Jokainen tietää, mitä muut ajattelevat keskusteltavasta aiheesta. 

8. Kun toimitaan, jokainen tietää mitä täytyy tehdä ja kaikki auttavat toisiaan. 

9. Eri ihmiset ottavat johtajan roolin aika ajoin.

10. Ryhmä on tietoinen siitä, kuinka hyvin se toimii ja mikä häiritsee sen edistystä 
ja kehittymistä. Ryhmä huolehtii itse itsestään.
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3.2. OHJAAJAN ROOLI JA RYHMÄN KEHITTYMISEN VAIHEET

Vastuu nuorten ryhmista ja sosiaalisista valmiuksista on viime kädessa aikuisilla. Työelämatermeillä sanottuna ryhman 
ohjaaja on nuorten esimies. Muiden esimiesten tavoin myos vastuuohjaaja tarvitsee positiivisen auktoriteettiaseman ja 
ryhmänsa luottamuksen. Ne saavutetaan parhaiten huolehtimalla siita, etta kaikilla nuorilla on ryhmässa hyva sosiaalinen 
paikka. Jatkuva ryhmäyttaminen vahvistaa ryhmän toimintakykya, parantaa sen ilmapiiria ja lisaa turvallisuudentunnetta 
ryhmassä. Käytännössä ryhmää on helpoin huoltaa toistuvilla ryhmätapaamisilla, joissa vahvistetaan ryhmän ilmapiiria 
ja tapaa toimia yhdessä.

Ryhmänmuodostumis- eli orientaatiovaiheessa ryhmän vetäjään, ohjaajaan kohdistuu suurin riippuvuus. Ryhmä ei vielä 
ole varsinainen ryhmä, vaan joukko yksilöitä, jotka tunnustelevat paikkaansa muiden joukossa. Ryhmän toiminnan kan-
nalta on tärkeää, että ohjaaja ottaa huomioon tehtäväkeskeisten prosessien lisäksi tunnekeskeiset toiminnot, ja antaa 
näille aikaa kehittyä. Ryhmän oppimisilmapiirin pitäisi olla kannustava ja tukeva, jotta se motivoisi jäsenensä tekemään 
parhaansa ryhmän eteen. 

Ohjaaja on ryhmän käynnistäjä, virittäjä, konsultti, valmentaja ja "johtaja", pääosassa ovat silti oppijat. Myös ongelma-
tilanteiden ratkaisuissa ryhmän oma panos on merkittävä. Ohjaaja on vain apuna ongelmien käsittelyssä; hänen pitää 
välttää liiallisen vastuun ottamista ryhmästä.

Kaikki opiskelijaryhmät kehittyvät ja rakentuvat erilaisten vaiheiden kautta. Vastuuohjaajan on hyvä tiedostaa, että 
haastavakaan ryhmä ei ole kokonaan huono tai vaikea, vaan kaikki ryhmät käyvät läpi samoja kehitysvaiheita. Ryhmät 
kehittyvät eri tahtiin: toiset kypsyvät hitaammin, toiset nopeammin. Myös ohjaajan kokemus työstään voi vaihdella 
ryhmän vaiheen mukaan. Joissain vaiheissa ryhmä on helppo ja tuottaa onnistumisen iloa. Toisissa vaiheissa ryhmä 
kuormittaa ja saattaa turhauttaa. Mitä paremmin ymmärrää oman ryhmäni kehitystä ja sen vaiheita, sitä paremmin voi 
johtaa ryhmää ja tehdä työskentelystä helppoa sekä itselle että ryhmän jäsenille. 

Seuraavat vaiheet ovat usein löydettävissä ryhmien muodostumisessa. Aina ne eivät tosin esiinny samassa järjestyksessä 
ja toisinaan yksittäinen vaihe saattaa jäädä kokonaan pois. 

Muotoutumisvaiheeksi kutsutaan ryhmän alkutaipaletta. Sen aikana ryhmäei vielä ole kovin yhtenäinen ja jäsenet 
hahmottavat sitä lähinnä omien tavoitteidensa kautta. Uuteen tilanteeseen sopeutuminen voi aiheuttaa jäsenissä häm-
mennystä roolien puuttuessa tai ollessa epäselviä. Muotoutumisvaihetta sanotaan toisinaan myös kuherteluvaiheeksi, 
koska uusi ryhmäsaatetaan kokea aluksi yksinomaan myönteiseksi asiaksi.  Kuohuntavaiheessa jäsenet testaavat omaa 
ja toisten jäsenten asemaa ryhmässä. Kuohuntavaiheeseen liittyy usein erimielisyyksiä. Se on kuitenkin tärkeä vaihe 
ryhmän sisäisten roolien määrittämisen ja avoimeen vuorovaikutukseen pääsemisen kannalta. 

Normien luomisen vaiheessa ryhmän jäsenten roolit alkavat olla selviä ja yhteishenki hyvä. Ryhmälle kehittyy omia toi-
mintatapoja ja sääntöjäeli normeja, joita sen jäsenten tulee noudattaa. Säännöt voivat olla julkilausuttuja tai niin sanottuja 
piilonormeja, joita ei ole yhteisesti sovittu tai kirjattu ylös, mutta noudatetaan samalla lailla kuin julkilausuttujakin normeja. 

Toteuttamisvaiheeseen päästyä on rooleihin, normeihin sekäryhmän jäsenten välisiin suhteisiin liittyvistä asioista 
löydetty yhteisymmärrys, joten ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti alkuperäisen tehtävänsä toteuttamiseen. 
Ryhmätoimii tehokkaasti ja sille on saattanut kehittyä oma slanginsa ja huumorinsa. 

Lopettamisvaihe voidaan myös laskea ryhmän kehitysvaiheeksi. Se on tyypillinen erityisesti silloin, kun ryhmä on 
muodostettu suorittamaan jotain tiettyä tehtävää. Lopettamisvaiheeseen saattaa liittyä rituaaleja tai juhlallisuuksia. 
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3.3. RYHMÄYTYMISEN AIKAJANA

Ryhmäyttäminen on prosessi ja se vie aikaa ja tähtää luottamuksellisen ilmapiirin ja todellisen yhteistoiminnan aikaan-
saamiseen. Prosessissa ohjaajan rooli on tärkeä. Hänen tehtävänään on ryhmän kehittymisen edistäminen ja tukeminen. 
Turun ao:n tuottama aikajana rakentuu ajallisesti kolmelle vuodelle. Jokaisella lukuvuodella on oma teemansa. Ryh-
mäyttämisen aikajanalta löytyy muun muassa ryhmäyttämis- ja teemapäivien sekä ammatillisten projektien ohjelmia, 
malleja ja ohjeita sekä ryhmäyttämisharjoituksia.
Lukuvuosien teemat ja niiden materiaalit  löytyy erillisestä valikosta (sivun oikeasta laidassa).
Esimerkit on jaettu vuosittain alussa tapahtuviin, keskivaiheeseen sopiviin sekä lopussa tapahtuviin malleihin

Lisätietoja:
Ryhmäytymisen tukimateriaali löytyy osoitteesta: http://www.ryhmayttaminen.fi/ryhmayttaminen/tutustuminen/
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3.4. TUKIMATERIAALIA

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/ammatilliset_perustutkinnot
www.opastin.fi 

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ:

http://intranet.kpedu.fi/Toimintakasikirja/SitePages2/Toimintakasikirja.aspx
• Opetussuunnitelman yhteinen osa: 
• Opinto-ohjauksen suunnitelma: 
• Opiskelijan ja huoltajan opas: 

OPH:N ARVIOINNIN OPAS: 

http://www.oph.fi/download/142318_Arvioinnin_opas.pdf 

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ

http://2aste.kpedu.fi/ 

MINÄ OPPIJANA 

http://virtuoosi.pkky.fi/minaoppijana/ 

RYHMÄN OHJAAJAN TUKENA 

http://edu.fi/ammattikoulutus/opinto-ohjaus/hyvia_kaytanteita_esr_hankkeista 

HARJOITUKSIA RYHMÄYTTÄMISEEN JA YKSILÖHARJOITUKSIA 

https://luovi.fi/luovi/projektit/paattyneet-projektit/mun-reitti-toiminta-tyokykyvalmennuksen-kehit-
taminen-ammatillisessa-erityisopetuksessa/

RYHMÄN MUODOSTAMINEN 

http://www.nuortenakatemia.fi/trr 

TUKEA OPPIMISEEN 

www.datero.fi  
http://www.lao.fi/Suomeksi/Tokka2/TOKKA2--materiaalia
http://www.lukihero.fi/ 
www.nmi.fi 

TYÖSSÄOPPIMINEN 

http://www.tredu.fi/tyojayrityselama/tyossaoppiminen_0.html
 http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely
http://toplaaja.wikispaces.com/ 

TYÖKYKYPASSI 

www.alpo.fi 
http://www.kpedu.fi/kampanjat/avoin-ammattiopisto
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Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien (L630/98 ja  L631/98) nojalla Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymälle on laadittu järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt perustuvat säädöspohjiin, joista tarkemmin 
toimintakäsikirjan versiossa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä 
(Kpedu)  työskentelevälle työrauha, viihtyvyys ja turvallisuus sekä näin edistää oppimista ja kasvua hyväksi  ja tasapai-
noiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Järjestyssääntöjen tarkoituksenaon edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, 
opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan 
oikeuksia ja velvollisuuksia  koskevia määräyksiä sekä liitteinä läsnäolo-ohjeen ja kurinpitokäytänteiden toimintaohjeen.

Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen  järjestäjän hyväksy-
män muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan oppilaitoksen alueella sekä kaikissa opiskeluun liittyvissä 
paikoissa ja tilanteissa. Kpedun oppimisympäristöksi katsotaan toimipaikkojen tontit ja niillä olevat rakennukset sekä 
kaikki ne alueet, työkoneet ja ajoneuvot, joilla opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelmien mukaisesti.

Työssäoppimispaikoissa noudatetaan ensisijaisesti työpaikan sääntöjä ja toissijaisesti Kpedun järjestyssääntöä. Säännöt 
ovat voimassa myös opiskeltaessa ulkomailla, opintomatkoilla sekä Kpedun järjestämissä tilaisuuksissa sekä tilaisuuksis-
sa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Kpedun opiskelijoita sekä soveltuvin osin 
henkilökuntaa. Yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava yhteisiä tai toimipaikkakohtaisia toimintaohjeita ja tur-
vallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä. 

3. Yhteiset järjestyssäännöt
3.1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN NORMIPERUSTA, TAVOITE, TARKOITUS JA SISÄLTÖ

3.2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE

Tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa kuvataan opintojen etenemistä ja henkilökohtaisessa  opiskelusuunnitelmassa 
(HOPSissa)/henkilökohtaistamissuunnitelmassa sovitaan, kuinka opiskelijan opiskelu etenee. Em. suunnitelma tehdään 
yhdessä opiskelijan kanssa ja sitä päivitetään opiskelun aikana. (787/2014 § 29a) Lisäksi § 30 todetaan opiskelijan oi-
keudesta osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. (787/2014 §29)
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta. (787/2014 §29)

3.3. OPISKELIJAN OIKEUDET
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4. Opiskelijan velvollisuudet
4.1. Läsnäolo
Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksy-
män muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan oppilaitoksen alueella sekä kaikissa opiskeluun liittyvissä 
paikoissa ja tilanteissa. Kpedun oppimisympäristöksi katsotaan toimipaikkojen tontit ja niillä olevat rakennukset sekä 
kaikki ne alueet, työkoneet ja ajoneuvot, joilla opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelmien mukaisesti.

Työssäoppimispaikoissa noudatetaan ensisijaisesti työpaikan sääntöjä ja toissijaisesti Kpedun järjestyssääntöä. Säännöt 
ovat voimassa myös opiskeltaessa ulkomailla, opintomatkoilla sekä Kpedun järjestämissä tilaisuuksissa sekä tilaisuuksis-
sa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Kpedun opiskelijoita sekä soveltuvin osin 
henkilökuntaa. Yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava yhteisiä tai toimipaikkakohtaisia toimintaohjeita ja tur-
vallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä. 

4.2.Työasu ja henkilökohtaiset suojaimet 

Työasua ja henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä ohjeiden mukaisesti. 

4.3. Työrauha, käyttäytyminen ja viihtyvyys

Oppimisyhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä työturvallisuuslain-
säädännön mukaisiin työolosuhteisiin. Toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan työntekoa ei saa häiritä, esim. matkapu-
helimista ei saa aiheutua häiriötä opetustilanteisiin. Toisia opiskelijoita ja henkilökuntaa ei saa kohdella epäasiallisesti. 
Kpedulla on oma ohje opiskelijan suojaamisesta kiusaamiselta. Lounaan nauttiminen tulee tapahtua kanssaihmiset 
huomioiden sekä hyviä pöytätapoja ja ohjeita noudattaen.

4.4. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee pitää salassa sellaiset asiat, jotka ovat salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden alaisia. 
Sosiaalisen median käytöstä noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja niistä on laadittu Kpedun toimintaohje. 

4.5. Siisteys ja työturvallisuus 

Jokainen on velvollinen pitämään oman työympäristönsä siistinä ja turvallisena. Työpisteissä jätteet lajitellaan ohjeiden 
mukaisesti ja toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita. Oppilaitoksen henkilöstö ja opiskelijat ovat 
velvollisia noudattamaan työ-ja väestönsuojelusta sekä paloturvallisuudesta annettuja ohjeita. Työpistekohtaisiin työtur-
vallisuusohjeisiin ja pelastussuunnitelmaan on perehdyttävä ja niitä on noudatettava.Vahingonvaarasta tai tapaturmasta 
on välittömästi ilmoitettava lähimmälle henkilökunnan edustajalle. Jokainen paikalla oleva on velvollinen osallistumaan 
mahdollisuuksiensa mukaan ensiavun antamiseen tapaturman uhrille ja toimittamaan hänet hoitoon. Oppilaitosympä-
ristöä ja siihen välittömästi liittyvää katualuetta ei saa roskata. Roskaamiseen syyllistyvä on velvollinen puhdistamaan 
roskaantuneen alueen. (L91/2000) Toimipaikkojen alueella on kameravalvontaa. 

4.6. Kielletyt vaaralliset esineet ja aineet

Oppilaitokseen ja oppimisympäristöihin ei saa tuoda, eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka 
hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti sove
ltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (L630/1998 L1269/2013) Jokaisen 
henkilön, joka tekee havainnon vaarallisen esineen tai aineen säilyttämistä tai hallussapidosta oppimisympäristössä tulee 
välittömästi ilmoittaa havainnostaan tai epäilystään henkilökunnalle.

4.7. Oppilaitoksen omaisuuden käyttö 

Rikkoutuneesta laitteesta tulee ilmoittaa ensi tilassa ryhmää ohjaavalle henkilölle. Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen 
omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus 
määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 
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5. Tupakoiminen ja päihteet 
Tupakoiminen ja muiden tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella. Tupakkatuotteiden 
hallussapito on lainsäädännön mukaan kielletty alle 18-vuotiailta. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja 
niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty. Erillisiin tilaisuuksiin, joissa tarjoillaan 
alkoholia, rehtori/aikuiskoulutusjohtaja voi myöntää luvan erikseen anniskeluoikeuksien puitteissa. 

6. Kurinpitotoimet

Kurinpitotoimien normiperusta määritellään seuraavassa lainsäädännössä: 

•laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998 
•laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 951/2011 
•laki rikosrekisterilain 6§ muuttamisesta 955/2011 
•oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 
•OPH määräys 
92/011/2014 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Kpedun kurinpitokäytänteiden mukaisesti toimitaan silloin, kun opiskelija tekee järjestyssääntörikkomuksen ja/tai 
vaarantaa muiden opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan turvallisuuden.

6.1. Kurinpitokeinoja edeltävät toimet 

Ensisijainen keino rikkomuksiin, opintojen tahalliseen laiminlyöntiin, opiskelijoiden keskinäisiin tai  opiskelijoiden sekä 
henkilöstön välisiin konflikteihin puututtaessa ovat sovittelu, puhuttelu, suullinen huomautus ja/tai huolenpitokeskustelu. 
Näitä keinoja käytetään ohjaustoimenpiteinä, jotka edeltävät kurinpitokeinoja.

6.2. Kurinpitotoimet -ei hallintopäätöstä

6.2.1. Opiskelijan poistaminen oppitunneilta

Opetusta häiritsevän, päihtyneen, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvän tai toisen henkeä tai  terveyttä vaarantavan 
opiskelijan voi opettaja/kouluttaja määrätä poistumaan oppimisympäristöstä omien jäljellä olevien oppituntien ajaksi tai 
koko loppupäiväksi. Opettaja/kouluttaja kirjaa poistamisen Wilmaan ja ilmoittaa asiasta alaikäisen opiskelijan huoltajalle 
ja tarvittaessa opiskeluhuoltohenkilöstölle.

Jos opiskelija tekee vastarintaa tai tilanne on uhkaava, koulutuspäälliköllä, toimialapäälliköllä tai opettajalla/kouluttajalla 
on oikeus käyttää opiskelijan poistamiseksi sellaisia voimakeinoja, jotka ovat perusteltavia, kun otetaan huomioon 
opiskelijan ikä, tilanteen ja vastarinnan vakavuus sekä kokonaisarvio. Tilanteessa tulee toimia määrätietoisesti ja rauhal 
-lisesti. Uhkaavissa tilanteissa oppitunneilta poistaminen on turvallisempaa ja tehokkaampaa kahden työntekijän toimesta 
kuin yksin. Harkinnan mukaan paikalle kutsutaan poliisi. 

6.2.2. Opiskeluoikeuden evääminen

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan evätä seuraavissa tapauksissa enintään kolmen päivän ajaksi:
-opiskelija häiritsee opetusta
-on päihtyneenä
-käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
-vaarantaa itsensä tai toisen terveyttä
-tai muut vakavat järjestyssääntörikkomukset
Toimialapäällikkö/aikuiskoulutuspäällikkö päättää opiskeluoikeuden eväämisestä. Työssäoppimisen 
suorittaminen voidaan evätä edellä mainituista syistä. Päätöksen asiasta tekevät toimialapääl-
likkö/aikuiskoulutuspäällikkö sekä työpaikkaohjaaja yhdessä.
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6.3. Hallintopäätöksinä annettavat kurinpitotoimet

Toistuvissa rikkomuksissa ja vakavissa tapauksissa joudutaan turvatumaan virallisiin kurinpitokeinoihin eli kirjalliseen 
varoitukseen, määräaikaiseen erottamiseen tai opiskeluoikeuden pidättämiseen. Hallintopäätöstä edeltää aina kuule-
minen, jossa tarjotaan opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi.

6.3.1. Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus voidaan antaa opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä tai vaarantaa muiden 
opiskelijoiden tai henkilökunnan turvallisuuden mm. seuraavilla tavoilla:
• opetuksen häirintä
• käyttäytyminen väkivaltaisesti tai uhkaavasti
• toisen terveyden tai hengen vaarantaminen
• on päihtynyt
• menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä
• kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen antamisesta
• on selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita väärin
Opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa kuullaan ennen kirjallisen varoituksen antamista. Opiskelija kutsutaan kuulemiseen 
kirjallisesti ja kuulemisesta laaditaan asianmukainen pöytäkirja. Kirjallinen varoitus voidaan antaa kuulemistilaisuuden 
jälkeen. Päätöksen tekee rehtori tai aikuiskoulutusjohtaja ja antaa viranhaltijapäätöksen tiedoksi opiskelijalle ja alaikäisen 
kohdalla huoltajalle.

6.3.2. Määräaikainen erottaminen

Opiskelija voidaan erottaa määräaikaisesti (enintään yhdeksi vuodeksi) seuraavissa tapauksissa:
• jos teko tai laiminlyönti on vakava
• jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan 
Kuulemistilaisuus järjestetään aina ennen määräaikaista erottamista. Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta päättää 
koulutuksen järjestäjän monialainen opiskeluoikeuden toimikunta. Perusteltu päätös lähetetään valitusosoituksineen 
tiedoksi opiskelijalle sekä alaikäisen kohdalla huoltajalle.

6.3.3. Opiskeluoikeuden pidättäminen turvaamistoimenpiteenä

Opiskeluoikeuden pidättämisestä noudatetaan Sora-lakia, jonka noudattamisen menettelytapaohjeet ovat erillisessä 
hallituksen hyväksymässä ohjeessa.. (§ pvm)

6.4. Kurinpito oppilaitoksen alueella tupakoimisesta

Työntekijän havaittua opiskelijan tupakoivan oppilaitoksen alueella hän pyytää opiskelijan henkilötiedot, jotka opiske-
lija on velvollinen antamaan. Tiedot toimitetaan vastuuohjaajalle/-kouluttajalle. Vastuuohjaaja/-kouluttaja puhuttelee 
opiskelijan ja antaa suullisen huomautuksen, joka kirjataan Wilmaan. Tieto tupakointirikkeestä lähetetään alaikäisen 
opiskelijan kotiin tiedoksi. 

Jos tupakointi jatkuu, opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuullaan kirjallista varoitusta varten. Kuulemisen jälkeen voidaan 
antaa kirjallinen varoitus. Jos opiskelija havaitaan tupakoimassa kirjallisen varoituksen jälkeen rehtori, aikuiskoulutus-
johtaja, toimipaikan koulutuspäällikköon yhteydessä poliisiin rikesakon määräämiseksi.

Jos tupakointi jatkuu vielä tämän jälkeen, myös määräaikainen erottaminen voi tulla kyseeseen. Jos tupakointi on tapah-
tunut selkeästi yleistä turvallisuutta vaarantavalla tavalla aiheuttaen esim. paloturvallisuusriskin, sanktiona on suoraan 
kirjallinen varoitus tai poliisin kautta rikesakon määrääminen. Henkilökunnan edustajan tupakointirikkomuksesta ovat 
seurauksena henkilöstöä koskevat kurinpidolliset menettelyt: suullinen huomautus ja kirjallinen varoitus.

7. Valitusoikeus

Valitus kurinpitoon liittyvästä hallintopäätöksestä tulee tehdä 14 päivän kuluessa hallintopäätöksen tiedoksisaannista 
hallinto-oikeuteen. Rangaistus voidaan laittaa täytäntöön välittömästi tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-
oikeus toisin päätä. Alaikäisen saama rangaistus saatetaan huoltajan tietoon.
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5. Opiskelijat kysyvät

1. MIKSI POISSAOLOJA SEURATAAN? 

Poissaoloja täytyy seurata, koska opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta). 
Poissaolot vaikuttavat oppimiseen ja opintojen etenemisen. toistuvat poissaolot voivat olla myös merkki jostakin on-
gelmasta koulussa, kotona tai muusta, johon on pyrittävä puuttumaan. Oppilaitoksessa valmentaudutaan työelämään 
ja myös työnantajat vaativat todistuksia kaikista poissaoloista. 

2. MIKSEI SAA OLLA POIS ESIM. TYÖN TAKIA, JOS ON JO TÄYSIKÄINEN? 

Koska läsnäolot ja aktiivinen osallistuminen vaikuttavat oppimisen ja opintojen etenemiseen. Oppilaitoksessa opetellaan 
myös työelämän pelisääntöjä. Työlomat on anottava erikseen vastuuohjaajalta tai toimialapäälliköltä. (Ks. poissaolo-
hakemus -liite). 

3. MIKSI TUNNEILTA EI SAA MYÖHÄSTYÄ? 
Oppiminen häiriintyy, kun opetus keskeytyy. Opettajakaan ei saa myöhästyä. 

4. MIKSI ARVOSANA EI NÄY? 

Opiskelija ei ehkä ole tehnyt kaikkia tutkinnon osan/osa-alueen opintoja.  Asia on paras varmistaa ko. aineen opettajalta. 

5. MIKSI PITÄÄ OLLA KOKEITA? 

Joskus voidaan tarvita kokeita oppimisen varmistamiseksi. 

6. MIKSI LOMAKKEITA ON NIIN PALJON? 

Monet asiat edellyttävät kirjallista käsittelyäja päätöstä. Yleensälomakkeet helpottavat asiointia ja selkiyttävät tilannetta 
ja lisäävät myös opiskelijan oikeusturvaa. 

7. MIKSEI KAIKILLA OPETTAJILLA OLE SAMOJA SÄÄNTÖJÄ? 

Kaikilla on samat säännöt, mutta työyhteisö on iso ja siihen mahtuu erilaisia opettajia kuin opiskelijoitakin. Tavoitteen 
ovat yhtenäiset toimintatavat, joten epäkohdat kannattaa tuoda esille. 

8. MIKSI KANNATTAA KÄYDÄ OPISKELUHUOLLON ERI TYÖNTEKIJÖIDEN LUONA? 

Heiltä saa apua erilaisissa elämäntilanteissa, jotka mahdollisesti liittyvät myös koulun ulkopuolisiin asioihin, mutta vai-
kuttavat koulunkäyntiin. 

9. MIKÄ ON OPISKELUHUOLTORYHMÄ, OPISKELUHUOLLON OHJAUSRYHMÄ, 

MONIALAISESSA ASIANTUNTIJARYHMÄSSÄ? 
Oppilaitoksen/toimialan opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialai-
nen toimialakohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, 
kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Yksittäisen opiskelijan tai 
tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään 
tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
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6. Opettajat kysyvät

1. MITÄ RYHMÄYTYMINEN TARKOITTAA? 

Ryhmäyttäminen tarkoittaa prosessia, jossa oleellista on ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, vuorovaikutus, luot-
tamus ja viihtyminen. Ryhmäytyminen alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. 
http://www.ryhmayttaminen.fi/ryhmayttaminen/

2. MITEN VOIN PARANTAA RYHMÄHENKEÄ/ MOTIVOIDA OPISKELIJAA?

Toisten kunnioittaminen, kannustaminen ja ystävällinen käytös tarttuvat ja muodostavat myönteisen kehän – kun 
kannustat, sinua kannustetaan. Kuuntelemalla voi osoittaa kunnioittamista ja hyväksymistä. Ryhmän yhdessä luoduista 
säännöistä on jokaisen pidettävä kiinni roolista tai päivän fiiliksestä riippumatta.  Uuteen ryhmään liityttäessä on tärkeää 
pyrkiä itsenäisesti tutustumaan toisiin ryhmän jäseniin. Toisaalta ryhmän vanhoilla jäsenillä on myös vastuunsa tutustuttaa 
uusi jäsen ryhmään ja ottaa hänet ystävällisesti vastaan. 

3. MISTÄ KEKSIN AIHEITA RYHMÄNOHJAAJAN TUNNEILLE? 

http://www.ryhmayttaminen.fi/ryhmayttaminen/

4. MILLOIN TEHDÄÄN HOPS? 

Jokaiselle opiskelijalla tehdään HOPS vähintään kerran lukukaudessa. 

5. MITEN ERITYISOPISKELIJAT TULEE HUOMIOIDA? 

Kaikilla erityisopiskelijoilla tulee olla HOJKS jonka vastuuohjaaja perustaa yhteistyössä erityisopetuksesta vastaavien 
kanssa ja tietysti yhteistyössä opiskelijan ja mikäli hän on alle 18-vuotias myös huoltajien kanssa. Tarkemmat ohjeet 
löytyvät erityisopetuksen suunnitelmasta. Neuvontaa ja ohjausta voi kysyä erityisopettajalta, kuraattorilta jne. 

6. MITEN EDETÄ, JOS OPISKELIJALLA ON PALJON TÄYDENNETTÄVIÄ OPINTOJA? 

Jos keskustelussa opiskelijan kanssa selviää, että opiskelijalla on täydennettäviä suorituksia, niin opiskelijan tulee ottaa 
yhteyttä niihin opettajiin, joiden opinnot ovat jääneet kesken. Jos on oletettavaa,  että opiskelija ei ilman apua saa otet-
tua yhteyttä niin häntä voidaan ohjata opiskelijahuoltohenkilöstön luokse tuen saamiseksi ja suunnitelman tekemiseksi. 
Ryhmänohjaaja voi myös tehdä suunnitelman jotta opiskelija saisi puuttuvat opinnot mahdollisimman pian suoritetuiksi. 
Seuranta ja suunnitelman tarkistus on myös tärkeää tehdä. 

7. MIKÄ ON OPETTAJAN SALASSAPITOVELVOLLISUUS? 

Koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet sekä  henkilöstö eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, 
mitähe ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää opiskelijoiden ja henkilöstön sekä heidän perheen-
jäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Viranomaisyhteistyö kuitenkin edellyttää tietojen vaihtoa 
esimerkiksi silloin, kun sosiaaliviranomaiset ovat yhdessä kouluviranomaisten kanssa selvittäneet asiakkaiden osalta, 
millä edellytyksilläja miten nuoren koulunkäynti voitaisiin turvata. Koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten 
jäsenet, henkilöstöja opetusharjoittelua suorittavat sekä opiskelijaterveydenhuollosta ja muusta opiskelijahuollosta vas-
taavat henkilöt saavat salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille 
opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Opiskelijan henkilökohtaisista asioista tai 
persoonasta puhuminen kahvi- ja ruokapöytäkeskusteluissa ei ole hyväksyttävää. 
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7. MILLOIN VASTUUOHJAAJAN PITÄÄ OTTAA YHTEYTTÄ VANHEMPIIN/HUOLTAJIIN? 

• Alle-18-vuotiaan kohdalla kun opiskelu on epäsäännöllistä tai opiskelijalla on luvattomia poissaoloja. 
• Kun on syytä epäillä päihteiden väärinkäyttöä tai jotain muita opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia.
    Useimmiten yhteydenotto opiskelijahuoltohenkilöstöön on myös suotavaa
• Kun opinnot eivät etene tai tulee paljon hylättyjäa rvosanoja 
 Yli 18-vuotiaan kohdalla vanhempiin saa ottaa yhteyttä vain opiskelijan suostumuksella.

8. MILLOIN OHJATAAN KURAATTORILLE TAI PSYKOLOGILLE? 

Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkis-
ten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen 
on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava 
tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, 
opiskelijalle on annettava tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä Myös jos 
muu ammatillisessa tehtävässään  toimiva on saanut tietää opiskelijan tuen tarpeesta, voi salassapitosäännösten estä-
mättä ottaa yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin, huoltajalle on annettava tieto tästä yhteydenotosta.
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Keskeisiä käsitteitä

Ammattiosaamisen näyttö ( AON)
on ammatillisen perustutkinnon keskeinen arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa ja sitä arvioidaan 
käytännön työtilanteissa. Oppimistulos kirjataan näyttötodistukseen tutkinnon osittain. Ammattiosaamisen näytön 
minimilaajuus on määritetty tutkinnon perusteissa.

Arviointimenetelmät
sisältävät kaikki arvioinnissa käytetyt menetelmät, joiden avulla opiskelija voi ilmaista osaamisensa. Arviointimenetelmät 
valitaan mittaamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, tukemaan opiskelijan oppimista ja soveltumaan käytettyihin 
opiskelumenetelmiin.

Atto-aineet
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Niiden tavoitteet ovat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa samanlai-
set. Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu kaikille yhteisiä atto-aineita vähintään 20 opintoviikkoa. Pakollisia yhteisiä 
opintoja on 16 ov (äidinkieli 4 ov, toinen kotimainen kieli (ruotsi) 1 ov, vieras kieli (englanti) 2 ov, matematiikka 3 ov, 
fysiikka ja kemia 2 ov, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov, terveystieto 1 ov ja liikunta 1 ov. Yhteisten opintojen 
valikoimasta opiskelijan pitää valita valinnaisia opintoja vähintään 4 ov.
 
Erityisopetus 
eli ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyitä tai opiskelijahuoltopalve-
luita. Syy erityisjärjestelyihin määritetään erikseen. Opetuksessa huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet ja hänelle 
tehdään HOJKS.

Etenemisehto 
tarkoittaa sitä, että tietyt opinnot tai tutkinnon osa on oltava suoritettuna ennen kuin voidaan edetä opinnoissa. Tut-
kintokohtaiset etenemisehdot kuvataan opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa.

Etäopetus
tarkoittaa opiskelijan itsenäisesti tekemiä opintoja opettajan ohjeiden mukaisesti esimerkiksi kotona, työpaikalla tai 
verkko-opintoina. Opiskelijaa voidaan ohjata puhelimitse, oppimisalustalla tai sähköpostitse. 

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS 
tehdään erityisopiskelijalle yhdessä hänen kanssaan. HOJKS eli kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämissuun-
nitelma on edellytyksenä erityisopiskelijaksi kirjaamiselle.  

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS 
on opiskelijan yksilöllinen opintojen toteuttamissuunnitelma, jossa näkyvät aiemmin hankittu osaaminen, opiskelijan 
tekemät valinnat, suoritukset ja opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet. HOPS:a päivitetään opintojen ete-
nemisen myötä.

Koulutusala 
on opetusministeriön valtakunnalliseen luokitukseen perustuen humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskunta-
tieteiden, liiketalouden & hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan & liikenteen ala, luonnonvara- & ympäristöala, 
sosiaali-, terveys- & liikunta-ala tai matkailu-, ravitsemis- & talousala. 
Koulutusohjelma on ammatillisen perustutkinnon sisällä eriytynyt osaamisala, joista voidaan valmistua erilaisilla tut-
kintonimikkeillä.

Lisäopetus (ammatillisessa erityisopetuksessa) 
tarkoittaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille annettavaa, laadittuun henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä 
koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), kirjattua lisäopetusta.
Lukuvuosijaksotus (periodi) tarkoittaa lukuvuoden, syys- ja kevätlukukauden, muodostamia viittä noin 8 opintoviikon 
mittaista lukujaksoa.
Moodle ja Optima
ovat verkko-opintojen oppimisalustoja.
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Opetusmenetelmät 
voidaan ryhmitellä opettajakeskeisiin (mm. luento, kysely, yhteinen harjoitus), opiskelijakeskeisiin (mm. yksilöllinen 
työskentely, esitys, ryhmätyö) ja yhteistoiminnallisiin menetelmiin (mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, dialoginen 
oppiminen, projektioppiminen)

Opinnäyte
ammatillisiin opintoihin sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäyte voi olla tuote tai 
palvelu, kirjallinen työ, projektityö, selvitys jne. Opinnäyte toteuttaa tutkinnon tavoitteita ja se esitellään kirjallisesti ja 
suullisesti.

Opintorekisteriote / Opintokortti 
on virallinen leimalla varustettu tuloste opiskelijan opintosuorituksista. Opintorekisteriotteen voi pyytää tarvittaessa 
ryhmänohjaajalta tai opintotoimistosta. vrt. todistus suoritetuista tutkinnon osista ja opinnoista. Opiskelija voi myös 
itse tulostaa itselleen otteen suorittamistaan opinnoista Wilma -järjestelmästä.  

Opiskelijahuolto 
pyrkii toimillaan edistämään ongelmien varhaista tunnistamista, kehitetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyi-
syyttä ja ehkäistään koulutuksen keskeyttämistä. Tavoitteena on huolehtia opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Opiskelijakunta 
toimii jokaisessa opistossa ja lisäksi koulutusyhtymällä on yhteinen opiskelijakunta. Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat 
ja toiminnasta vastaa hallitus. Tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja osallistua koulutuksen kehittämiseen. 
Opiskelijakuntaa on kuultava ennen opintoihin tai muihin opiskelijan asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Oppimisen arviointi 
on tutkinnon osittain suunniteltua toimintaa, jonka tavoitteena on motivoida, kannustaa ja ohjata opiskelijaa tavoitteiden 
mukaiseen oppimiseen: palautetuokiot, kehittämiskansio, oppimispäiväkirja, PBL (Problem Based Learning) -tentti, 
vertaisarviointi, itsearviointi, harjoitustyö, miellekartta, demotilaisuus, vuorovaikutteiset tilaisuudet, pikaraportit.
Oppimisympäristö -käsitteellä voidaan kuvata erilaisia paikkoja, tiloja, yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistävät oppi-
mista. Oleellista ympäristölle on, että se muodostaa oppimista tukevan sosiaalisen yhteisön ja että ympäristön käyttö 
on didaktisesti ja pedagogisesti huolella mietitty. 

Oppisopimuskoulutus 
Koulutuksen järjestämismuodossa suurin osa osaamisesta hankitaan työpaikalla täydennettyinä oppilaitoksen järjestä-
mällä tietopuolisilla opinnoilla. 

Osaamisen arviointi 
on tutkinnon osittain suunniteltua toimintaa, joka tuottaa oppimistulostiedon todistukseen ammattiosaamisen näytön 
ja muun osaamisen arvioinnin perusteella. 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opiskelijalle voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamiseksi muualla suoritettuja opintoja tai hankittua ammattitaitoa, 
jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia. Osaamista ja ammattitaitoa on voitu  
vhankkia oppilaitoksissa sekä työelämässä, järjestötoiminnassa, harrastuksissa ja vapaa-aikana. Osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista haetaan erikseen.

Ryhmänohjaaja
vastaa tietyn opiskelijaryhmän tiedottamisesta ja perehdyttämisestä, ryhmän yksittäisten opiskelijoiden opintojen 
edistymisen seurannasta ja tuen tarpeen tunnistamisesta.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
on ammattiin opiskelevien oma etujärjestö.. http://www.sakkinet.fi/
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SAKU ry
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry on toiminut vuodesta 1949 asti ammatillisen 
koulutuksen hyväksi. SAKU ry:n tehtävänä on jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen 
ammatilliseen koulutukseen. SAKU ry järjestää liikunta- ja kulttuuritapahtumia ammatillisen koulutuksen henkilöstölle 
ja opiskelijoille sekä aktivoi myös oppilaitoksia järjestämään harrastustoimintaa. Järjestö toimii koko maassa ja sen 
jäsenyhteisöissä on noin 120 000 henkilöä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on jäsenenä SAKU ry:ssä. Kaikkien 
opistojemme opiskelijat ja henkilökunta voivat osallistua SAKU ry:n järjestämiin tapahtumiin.  www.sakury.net 

Sora-lainsäädäntö
Ns. SORA-lainsäädäntö sisältää säädösmuutoksia ammatillisen koulutuksen ja rikosrekisterilakiin. Lakimuutoksilla 
pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin 
soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. 

Tasa-arvo
Tasa-arvoisuus eli samanarvoisuus tarkoittaa erityisesti kaikkien ihmisten yhtälaista arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan 
jäseninä. Suomessa sanalla tasa-arvo viitataan usein nimenomaan miesten ja naisten tasa-arvoon. 

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 sopeutumishäiriöitä (A 812/1998).

Tutkintonimike 
on perustutkinto- tai koulutusohjelmakohtainen ammattinimike.
Tutkinnon osa on pienin kokonaisuus, jonka osaaminen arvioidaan / merkitään päättötodistukseen. Tutkinnon osa voi 
olla ammatillinen, ammattitaitoa täydentävä tai vapaasti valittava.

Tutor-opiskelija 
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.

Työssäoppiminen 
on ammatillisessa peruskoulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävissä sopimuksen mukaisesti järjestettyä opetus-
suunnitelman mukaista tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. 

Vapaasti valittavat opinnot
voivat muodostua ammatillisista tai yhteisistä opinnoista, jotka syventävät, laajentavat tai monipuolistavat opiskelijan 
oman alan opintoja.

Vapautus opinnoista
Pääperiaate on, että opiskelijat osallistuvat kaikkeen opetukseen. Jos opiskelijalla on ollut vapautus peruskoulussa esi-
merkiksi ruotsin kielestä, hänen on mahdollista anoa vapautusta ruotsin kielen opinnoista myös ammatillisissa opinnoissa. 
Ennen ammatillisten opintojen aloittamista 18 vuotta täyttänyt henkilö voi anoa vapautusta liikunnasta, terveystiedosta 
sekä taide- ja kulttuuriopinnoista.

Verkko-opetus 
tarkoittaa opintojen toteuttamista hyödyntäen verkkopohjaisia, avoimia oppimisympäristöjä. 

WILMA 
on tietoverkon käyttöjärjestelmä, jonka kautta opiskelijat voivat seurata opintorekisteriin tallennettuja henkilö- ja 
osoitetietojaan sekä opintojen suoritustietojaan.

Yhdenvertaisuus (ks. myös kohta tasa-arvo)  
tarkoittaa oikeudellista ja tosiasiallista tasa-arvoa ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, 
uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen tai 
muuhun henkilöön liittyvään asiaan katsomatta. (Yhdenvertaisuuslaki, L 21/2004)
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Yhteystietoja

* (06) 825 0000 /keskus

Ammattikampus, Kokkola
Toimialapäällikköt
Rakennusalat Tom Bjon, p. 044 725 0102
Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Tuula Junttila, p. 044 725 0160
Teollisuus ja logistiikka Toni Uunila, p. 044 725 0892

Koulutuspäällikköt
Liiketalous- palvelut ja kulttuuri Pirjo Koski, p. 040 8085081
Yhteiset opinnot ja valmentavat koulutukset 
Erkki Juola (syksy 2017) p. 044 725 0169, Petri Saari, p. 040 
808 5073

Opinto-ohjaajat 
Marjo Saarinen, p. 044 725 0183
Jouni Mantila, p. 044 725 0175
Tapio Oinas, p. 040 808 5090
Kokkolan ammattilukio
Ann Christine Mannström, p. 044 725 0416
Rehtori Terho Taarna, p. 044 7809 620

Kuraattorit 
Vastaava kuraattori Rauno Perttula, p. 040 806 8213
Marko Järvenoja, p. 040 8068 212
Laura Sahlgren, p. 040 8068 211

Terveydenhoitajat 
Ulla Myllymäki, p. 044 725 0141
Sari Kola, p. 044 730 7636

Psykologi
p. 040 8068 427

Oppilaspastori
Reetta Mourujärvi, p. 050 3147 260

Asuntolanohjaajat
Hilkka Viitala, p. 044 725 0142
Jukka-Pekka Perälampi, Kristiina Salo, p. 044 725 0127

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Rehtori Sirkku Purontaus, p. 044 725 0101

Koordinoiva opinto-ohjaaja, toisen asteen koordinaattori 
Terhi Petäjä, p. 044 725 0721

Opiskeluhuollon koordinaattori Anne Eteläaho, p. 044 725 
0106

Vastaava kuraattori Rauno Perttula, p. 040 806 8213
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Etsivä nuorisotyöntekijä 
Sari Kattainen, p. 040 488 2968
Mika Ylitalo, p. 040 359 6264

Valma-koulutus
Maahanmuuttajakouluttaja Ann-Louise Känsälä, p. 040 808 
5534
Opettaja Kent Rönnqvist, p. 044 7250 787
Opo, erityisopettaja Eveliina Tyynelä, p. 040 803 3579

Erityisopetus
Erityisopettaja ja Helppi, Leena Hietalahti, p. 044 725 0156
Erityisopettaja ja Helppi, Laura Nikkanen, p. 044 725 0415
Koulunkäyntiavustaja, Helppi, Anita Kaunisto, p. 044 725 
0103

Hyvinvointikampus, Kokkola
Toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, p. 044 725 0501

Opinto-ohjaajat 
Katriina Sipilä, p. 044 725 0512
Sari Haglund, p. 040 808 5153
Tarja Ingman, 040 808 5096

Kuraattori Rauno Perttula, p. 040 806 8213

Terveydenhoitaja Carita Hilli, p. 044 730 7951

Psykologi p. 040 8068 427

Erityisopettaja ja Helppi Marja Aho, p. 040 808 5098

Hyvinvointiala Kälviän toimipaikka
Aikuiskoulutuspäällikkö Salla Lillhonga, p. 044 7250 722

Opinto-ohjaaja/erityisopetus Katriina Sipilä, p. 044 725 0512

Asuntolanohjaaja Samuli Murtomäki, p. 040 808 5039

Kuraattori Rauno Perttula, p. 040 806 8213

Terveydenhoitaja Tarja Salonen, p. 044 730 7622

Psykologi p. 040 8068 427

Oppilaitospastori Reetta Mourujärvi, p. 050 3147 260

Luonnonvara-ala  
Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, p. 040 808 5525

Kannuksen toimipaikka
Koulutuspäällikkö Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637

Opinto-ohjaajat 
Jari Orjala, p. 044 725 0630
Pentti Roivas, p. 044 725 038

Asuntolaohjaaja Tommi Lapinoja, p. 044 725 0618

Erityisopettaja ja Helppi Pertti Hanni, p. 044 725 0634

Kuraattori Tiina Huuki, p. 044 474 5427

Terveydenhoitaja Johanna Autio, p.040 804 2620

Perhon toimipaikka

Koulutuspäällikkö Matti Louhula, p. 044 725 0655

Opinto-ohjaaja Marika Riihimäki, p. 040 808 5520

Kuraattori Riikka Kanniainen, p. 040 765 9915

Erityisopettaja Riina Vainionpää, p. 040 808 5046

Asuntolanohjaaja Ninja Soronen p. 040 743 2883

Terveydenhoitaja Jaana Pannula, p. 040 804 3620

Kaustisen toimipaikka

Koulutuspäällikkö Sirpa Puusaari, p. 044 725 0613

Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja sekä Helppi 
Eliisa Koivukoski, p. 044 725 0666

Kuraattori Jani Heinineva, p. 044 769 7172

Terveydenhuolto Terttu Alanko, p. 040 804 5629

Asuntolaohjaaja Hilkka Heikkinen, p. 044 725 0609

Mix hanke

Stefan Rönnkvist, p. 044 725 0181 Mix-hanke metalliala

Jouni Anttila, p. 040 808 5078  Mix-paja Pietarsaari
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LIITE 4. Ryhmässä / työyhteisössä toimiminen

 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Käyntiosoite: Peikkolinnankatu 6
Puh. (06) 825 0000 • Fax (06) 825 2009

info@kpedu.fi • www.kpedu.fi


