Telakka-toimintamalli
Opetusjärjestelyt Ammattiopisto Luovin ja KeskiPohjanmaan Ammattiopiston yhteistyössä.
Kuvauksessa käytettävät tehtävänimikkeet:
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
ammattinimikkeet: Ammattiopettaja,
Toimialapäällikkö, Opinto-ohjaaja, Rehtori
Ammattiopisto Luovin ammattinimikkeet:
Ammatillinen erityisopettaja, Ohjaaja, Opinto-ohjaaja,
Opintoneuvoja, Koulutuspäällikkö, Koulutusjohtaja

Aluksi
Hakija Kpedusta
Myönteinen
valintapäätös

Hakija muualta
Kielteinen
valintapäätös

Opintojen aloitusvaihe
Vaativa erityinen tuki
ammatillisissa opinnoissa
Vaativa erityinen tuki yhteisten tutkinnon
osa-alueiden opinnoissa (yto)
Osaamisen arviointi
Muut vaativan erityisen
tuen palvelut
Muuta huomioitavaa

Aluksi
1. Tehdään Koulutuksen järjestäjien välinen sopimus toiminnan raameista ja siitä mitä yhteistyö sisältää.
2. Toimialapäälliköiden kanssa keskustelu henkilöstöresursseista ja toiminnan sisällöstä.
3. Valitun alan ammattiopettajan kanssa keskustelu toiminnan käytännön järjestelyistä.

Takaisin
etusivulle

Hakija
Kpedusta

Hakija
muualta

Hakija Kpedusta
1. Kpedun ammattiopettaja tai opiskeluhuollon henkilö sekä hakija ovat yhteydessä Luovin opinto-ohjaajaan
tai opintoneuvojaan ja selvitetään yhdessä koulutuskokeilun tarve.
2. Arvioidaan opiskelijan soveltuvuutta, opiskeluvalmiuksien riittävyyttä, pedagogisen tuen tarvetta,
oppilaitoksen soveltuvuutta opiskelupaikaksi ja opiskelijan mahdollisuutta tulla valituksi koulutukseen.
3. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ammattiopettaja arvioi opiskelijan mahdollisuuksia suoriutua alan
vaatimista työtehtävistä sekä työelämässä tapahtuvista opinnoista ja ottaa kantaa opiskelijavalintaan.
4. Opiskelija ohjataan hakeutumaan jatkuvan haun kautta Ammattiopisto Luoviin kyseiseen
koulutukseen/tutkintoon.
5. Ammattiopisto Luovin asiantuntijat varmistavat vaativan erityisen tuen tarpeen ja tekevät valintapäätöksen.

Takaisin
etusivulle

Valintapäätös

Hakija muualta
1. Ammattiopisto Luovi järjestää tutustumisen oppilaitokseen ja koulutuksiin.
2. Hakija hakeutuu koulutuskokeiluun haluamalleen alalle Ammattiopisto Luoviin.
3. Ammattiopisto Luovin asiantuntijat arvioivat koulutuskokeilun aikana opiskelijan soveltuvuutta,
opiskeluvalmiuksien riittävyyttä, pedagogisen tuen tarvetta, oppilaitoksen soveltuvuutta opiskelupaikaksi ja
opiskelijan mahdollisuutta tulla valituksi koulutukseen.
4. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ammattiopettaja arvioi opiskelijan ammatillista soveltuvuutta alalle ja
ottaa kantaa opiskelijavalintaan.
5. Opiskelija ohjataan hakeutumaan jatkuvan haun kautta Ammattiopisto Luoviin kyseiseen
koulutukseen/tutkintoon .
6. Ammattiopisto Luovin asiantuntijat selvittävät hakijan vaativan erityisen tuen tarvetta ja tekevät
valintapäätöksen.
Takaisin
etusivulle

Valintapäätös

Valintapäätös
Mikäli valintapäätös myönteinen:

Mikäli valintapäätös kielteinen:

1. Hakija ottaa paikan vastaan Ammattiopisto
Luovista

Ammattiopiston Luovin opinto-ohjaaja tai
opintoneuvoja ohjaa hakijaa hakeutumaan muuhun
koulutustarjontaan tai kokonaan muiden
palveluiden pariin

2. Hakija eroaa tarvittaessa edellisestä
oppilaitoksesta
3. Hakija aloittaa uudet opinnot
sovittuna päivänä Seuraavana vai sovittuna
päivänä

Takaisin
etusivulle

Opintojen
aloitusvaihe

Opintojen aloitusvaihe
1. Opiskelija, opintoluotsi /ammatillinen erityisopettaja sekä Kpedun ammattiopettaja sopivat opintojen
aloittamisesta.
2. Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aloitetaan laatimaan yhdessä
opiskelijan, ammatiopettajan sekä opintoluotsin/ammatillisen erityisopettajan kanssa . HOKS sisältää myös
opiskelijan vaativan erityisen tuen suunnitelman sekä ura- ja jatkosuunnitelman.
3. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista, huomioidaan se henkilökohtaisessa osaamisen
kehittämissuunnitelmassa. Suorasiirretään tai tunnustetaan jo aiemmin hankittu osaaminen sekä
tarvittaessa järjestetään opiskelijalle näyttö, jolla opiskelija voi osoittaa osaamisen.
4. Opiskelija kirjataan Ammattiopisto Luovin opiskelijaksi. Opiskelijan tiedot siirtyvät Ammattiopisto Luovin
opiskelijahallinto-ohjelmasta ( Primus) Koski- järjestelmään. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
ammattiopettajalla on oikeus nähdä kyseisen opiskelijan tiedot Ammattiopisto Luovin opiskelijahallintoohjelmasta (Primus) Wilman -käyttöliittymän kautta . Opiskelijalla voi olla myös Keski-Pohjanmaan
ammattiopiston Wilmassa opiskelijakortti, mutta tiedot siitä eivät siirry Koskeen.
Takaisin
etusivulle

Vaativa erityinen
tuki ammatillisissa opinnoissa

Vaativa erityinen tuki ammatillisissa opinnoissa
• Ammattiopisto Luovin opintoluotsi/ammatillinen erityisopettaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä
päivittäin.
• HOKS (sisältää mm. vaativan erityisen tuen suunnitelman sekä ura- ja jatkosuunnitelman) tehdään ammattiopiston
ammattiopettajan, opiskelijan (tarvittaessa huoltaja) ja opintoluotsin/ammatillinen erityisopettaja kanssa yhdessä.
• Opintoluotsi/ammatillinen erityisopettaja on mukana työelämässä oppimisen ohjaamisessa, osaamisen
osoittamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa, tarjoaa ohjausta opiskelijalle ja on säännöllisesti yhteydessä
ammattiopettajiin.
• Luovin ohjaaja tukee opiskelijoita myös ammatillisissa opinnoissa opiskelijan tarpeen mukaan. Ohjaajan tuki voi olla
esimerkiksi:

Takaisin
etusivulle

•

työsaleissa itsenäisen työskentelyn tukemista

•

tukea ammatillisiin opintoihin kiinnittymisessä

•

henkistä tukea

•

Työelämässä oppimisen ohjaamista / alkuun saattamista

•

yhteisten tutkinnonosien osa-alueiden integroimista työsalissa ja työelämässä hankittavaan osaamiseen

•

henkilökohtaista ohjaamista ammatillisissa teoriatehtävissä
Vaativa erityinen
tuki yto-osaalueiden opinnoissa

Vaativa erityinen tuki yhteisten tutkinnon osaalueiden opinnoissa (yto)
• Opetus tapahtuu pienryhmässä.
• Opetuksesta vastaa Luovin opintoluotsi/ammatillinen erityisopettaja
• Ryhmässä toimii Luovin ohjaaja

• Pienryhmäopetus toteutuu säännöllisesti opiskelijan HOKS:ssa sovitus käytänteen mukaisesti
• Opiskelijoilla mahdollisuus tarvittaessa myös yksilölliseen ohjaukseen
• Yto-osa-alueita tai osa-alueiden osaamistavoitteita voidaan myös integroida ammatillisiin opintoihin
• Lähtökohtaisesti suoritetaan yksi tutkinnon osa kerralla
• Mahdollistetaan opinnoissa eteneminen yksilöllisesti
• Tiivis yhteistyö ammattiopettajien kanssa.

Takaisin
etusivulle

Osaamisen
arviointi

Osaamisen arviointi (1)
• Opiskelijan osaamisen arvioinnista vastaa Ammattiopisto Luovi ja arvioinnin toteuttamisessa noudatetaan
Ammattiopisto Luovin osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa:
a) ammatillisten tutkintojen yhteinen osa
b) tutkintokohtainen osa
c) yhteiset tutkinnon osat.
• Osaamisen arviointipäätös merkitään (dokumentoidaan) Ammattiopisto Luovin
opiskelijahallintojärjestelmään Luovin ohjeistuksen mukaisesti. Ammatillisten koulutuksen osien osalta
arviointimerkinnän tekee Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ammattiopettaja ja työelämän arvioija . Luovin
Opintoluotsi/ammatillinen erityisopettaja varmentaa arvioinnin dokumentoinnin.
• Osaamisen osoittamisen suunnitelma (mm. näyttösuunnitelma) tehdään yhdessä opiskelijan,
opintoluotsin/ammatillisen erityisopettajan ja ammattiopettajan sekä työelämän edustajan kanssa, aina kun
osaamisen osoittaminen toteutuu työelämässä.
Takaisin
etusivulle

Osaamisen
arviointi jatkuu

Osaamisen arviointi (2)
• Opintoluotsin/ammatillinen erityisopettajan rooli näyttösuunnitelman laatimisessa on konsultatiivinen
varmistaen vaativan erityisen tuen tarpeiden huomioimisen. Ammattiopettaja ja opintoluotsi/ammatillinen
erityisopettaja seuraavat opiskelijan näyttöprosessia. Osaamisen osoittamisen (näytön) arvioi
ammattiopettaja yhteistyössä työelämän edustajan kanssa. Opintoluotsi/ammatillinen erityisopettaja
varmistaa näytön arvioinnin dokumentoinnin Ammattiopisto Luovin dokumentointiohjeistuksen mukaiseksi.
• Yhteisten tutkinnonosien osalta arviointipäätöksen tekee ja dokumentoi Luovin ammatillinen
erityisopettaja/ opintoluotsi.
• Ammattitaitovaatimuksesta tai osaamistavoitteesta poikkeamisessa Luovin ammatillinen
erityisopettaja/opintoluotsi ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ammattiopettaja arvioivat poikkeamisen
tarpeen ja tekevät tarvittavat Ammattiopisto Luovin poikkeamisprosessin mukaiset toimenpiteet.
Poikkeamispäätöksen (hallintopäätöksen) tekee Ammattiopisto Luovin koulutusjohtaja. Arviointipäätökset
merkitään Luovin opiskelijahallintojärjestelmään. Arviointipäätös sisältää numeerisen arvioinnin ja
perustelujen lisäksi sanallisen arvioinnin.
• Osaamisen arvioinnin mukauttamisessa Luovin ammatillinen erityisopettaja/opintoluotsi ja KeskiPohjanmaan ammattiopiston ammattiopettaja arvioivat mukauttamisen tarpeen ja tekevät tarvittavat
Ammattiopisto Luovin mukauttamisprosessin mukaiset toimenpiteet. Mukauttamispäätöksen
(hallintopäätöksen) tekee Ammattiopisto Luovin koulutusjohtaja. Arviointipäätökset merkitään Luovin
opiskelijahallintojärjestelmään. Arviointipäätös sisältää numeerisen arvioinnin ja perustelujen lisäksi
sanallisen arvioinnin.
Takaisin
etusivulle

Muut vaativan
erityisen tuen
palvelut

Muut vaativan erityisen tuen palvelut
• Luovin moniammatillinen ryhmä kokoontuu viikoittain

• Ryhmässä on opintoneuvoja, koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, opintoluotsi ja
ohjaaja ja tarvittaessa muita opiskeluhuollon toimijoita myös verkostoyhteistyötä
tehdään opiskelijan tarpeiden mukaan.

• Opintoneuvojan palveluna on mm. toimeentuloasioiden selvittelyä,
kuntoutusrahan ja koulumatkatuen hakemista. Tavoitteena on myös
kartoittaa opiskelijan kokonaisvaltaisen tuen tarve.
• Luovin työvalmentajan tuki opiskelijan työllistymiseksi opintojen aikana ja
opintojen päätyttyä
• Ohjaus opintojen loppuvaiheessa: keskeistä on ura- ja jatkosuunnitelman
mukaisissa toimenpiteissä opiskelijan tukeminen ; ohjaaminen jatkoopintoihin, uudelle alalle, työllistymiseen tai kuntoutukselliseen
toimintaan.
Takaisin
etusivulle

Muuta
huomioitavaa

Muuta huomioitavaa
• Ohjaaja, joka on opiskelijoiden mukana työsaleissa elintarvikealalla
tarvitsee elintarviketyötekijän terveystodistuksen ja hygieniapassin.
• Mahdollisten etäopintojen aikana ammatillisiin tutkinnon osiin
liittyvät tehtävät toimitetaan sähköpostilla tai muulla tavoin sekä
opiskelijalle, että opintoluotsille/Luovin ammatilliselle
erityisopettajalle tai ohjaajalle.
• Opiskelijoilla on käytössä myös KPEDUn Itslearning-ympäristö.

Takaisin
etusivulle

