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Kysymykset aamupäivän ajaksi

1. Mitkä nykykäytännöt tukevat muutosta?

2. Miten toimintaa on muutettava?

3. Millaista tukea tarvitaan muutoksen toteuttamiseen?

• Johtamiseen

• Opetukseen

• Opetuksen sisältöihin

• Opiskelun tukipalveluihin



2 § Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus

• Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja 
ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus ammattitaidon 
osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja 
vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja 
työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja 
ammatillista kasvua. Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi 
edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista.

• Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden 
kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen 
kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen 
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 

(HE 39/2017 vp ja 531/2017) 



• Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ammatillisen koulutuksen 
keskeinen tehtävä kestävien työurien varmistamiseksi.

• ”Ammatillinen oppilaitos on sosiaalinen yhteisö. Sellaisena sitä tulee kehittää ja 
johtaa.”  Antti Maunu, Yhteisöjen aika,  EHYT ry:n julkaisuja



Tutkija Jukka Vehviläinen:

Yksilöä tuetaan yhteisön hyvinvointia kehittämällä

MITÄ SE TARKOITTAA?

Ongelmaisia opiskelijoita tuetaan kaikkien hyvinvointia kehittämällä.

Oppilaitos tulee ymmärtää yhteisönä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Työ- ja opiskeluilmapiiri, työssä- ja opinnoissa jaksaminen. Hyvinvointi ja 

viihtyvyys syntyy pienistä arkisista asioista.



Henkilökohtaistaminen –

reformin punainen lanka!



Luotsaava opettajuus ja työpaikkaohjaus

MITÄ SE TARKOITTAA?

Opettajan persoonalla ja käyttäytymisellä ratkaiseva merkitys. Opiskelijat 

listaavat pitkän listan toiveadjektiiveja hyvää opettajaa kuvatessaan. Esimerkiksi 

kärsivällinen opettaja pysähtyy varmistamaan, että kaikki ovat oppineet asiat. 

Kärsivällisyyden ohella avainkäsitteenä voidaan pitää uskallusta. Rennolta ja 

turvalliselta opettajalta uskaltaa kysyä jos jokin asia jää epäselväksi.

Opiskelijakyselyssä väitteellä ”opettajat ovat kannustavia ja myönteisiä” oli selkeä 

yhteys opintojen hyvään läpäisyyn. 



Oppimisympäristöjen ja palvelujen 
suunnittelussa ja toteutuksessa  
opiskelijan tulee olla keskiössä



Ihmiselle on tärkeää:

▪ 1) Kuuluminen  

▪ 2) Osaaminen 

▪ 3) Vaikuttaminen

▪ 4) Itsenäisyys

Satu Lähteenkorva Psykologipalvelu Core
www.psykologipalvelucore.fi 

Satu Lähteenkorva Psykologipalvelu Core :



MITÄ SE TARKOITTAA?

Opiskelun hallinnan kokemusta. Opiskelija on "kartalla" omista opinnoistaan. 
Oman opiskelun kokonaisuus, tavoitteet, tehdyt suoritukset, jäljellä olevat tehtävät 
ja mahdolliset rästit ovat tiedossa. Tällä hetkellä yhtenä läpäisyn hidasteena on 
epätietoisuus omista opinnoista ja lukujärjestyksestä, puuttuu tieto siitä missä 
pitäisi olla ja mihin aikaan. Myös opettajat ovat epätietoisia ja paikoin hukassa.

Opintojen organisointi, seuranta, lukujärjestyksen suunnittelu, 
opiskelijan itseohjautuvuus ja parempi tiedottaminen lisäävät opiskelun 

hallintaa.

Tutkija Jukka Vehviläinen:

Opiskelija oman opiskelunsa omistajaksi



Henkilökohtainen 
osaamisen 
kehittämissuunnitelma 
HOKS ja hyvinvointi

28.2.2018

Jouni Järvinen
Opetusneuvos
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 
astui voimaan 1.1.2018

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa 4§

• Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden järjestämisessä tulee ottaa huomioon 
työ- ja elinkeinoelämän tarpeet

Hakeutuminen ja hakumenettelyt 37§

• Jatkuva haku – jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää 
hakuajoista ja menettelyistä

• Ammatillisen perustutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen 
opiskelijaksi ottamisessa voidaan kuitenkin käyttää valtakunnallisia 
hakumenettelyjä
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Ohjausvelvoite

• Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjän velvoite on selvittää yhdessä hakijan kanssa tämän 
suoritettavaksi soveltuva tutkinto, tutkinnon osa tai koulutus, jos hakija ei ole hakenut tiettyyn 
tutkintoon tai koulutukseen. 

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata hakija hakeutumaan toisen koulutuksen järjestäjän 
järjestämään koulutukseen taikka tarvittaessa muuhun tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin, 
jos koulutuksen järjestäjä ei ota tätä opiskelijaksi

• Jos hakija on jatkuvassa haussa hakenut tiettyä tutkintoa suorittamaan tai tiettyyn 
koulutukseen, koulutuksen järjestäjä voi ohjata hakija hakeutumaan toista tutkintoa 
suorittamaan tai toiseen koulutukseen tai tarvittaessa muun tarkoituksenmukaisen palvelun 
piiriin, jos koulutuksen järjestäjä hakemuksen perusteella arvioi, että jokin muu tutkinto tai 
koulutus olisi hakijalle soveltuvampi.

28/02/2018 Opetushallitus 14



Ohjausvelvoite opiskelijaksi ottamisen jälkeen

• Jos opiskelijaksi otettu haluaa perustellusta syystä vaihtaa tutkintoa tai 
koulutusta taikka opiskelija haluaa ilman perusteltua syytä keskeyttää 
aloittamansa koulutuksen, koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää 
yhdessä opiskelijan kanssa tälle soveltuvampi tutkinto tai koulutus

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata tarvittaessa opiskelija 
hakeutumaan toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen taikka muuhun 
tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin.
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Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

• Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii 
sellaista yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle 
edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa näytössä 
tai muulla tavoin

• Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voivat olla esim. kieliopinnot, matematiikka 
ja tietotekniikka

• Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen 
järjestämisestä ja sisällöstä. Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voidaan 
järjestää enintään 6 kk:n ajan.
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Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma 44§

• Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset tiedot:

• osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

• osaamisen hankkimisesta

• Osaamisen kehittymisestä ja osoittamisesta

• Ohjaus- ja tukitoimista
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Opetus-ja kulttuuriministeriön juristien suositus
HOKSin hyväksymisestä

• HOKS hyväksytään ensimmäistä kertaa allekirjoitettuna (paperilla/sähköinen)

• Jatkossa muutosten osalta riittää, että muutokset tehdään tavalla, jolla on jälkikäteen 
todennettavissa kaikkien osapuolien hyväksyntä. Hyväksymistä koskeva dokumentointi on 
voitava tarvittaessa jälkikäteen osoittaa. Dokumentaatioksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti, 
muutoslomake, tietojärjestelmään henkilökohtaisesti tehty hyväksymismerkintä, skannattu 
dokumentti tms. 

• Dokumentoinnista on kiistatta pystyttävä todentamaan: kuka hyväksyi, mitä hyväksyi ja milloin.
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HOKSin päivittäminen (HE 39/2017 perustelut)

• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmaa pidetään ajantasaisena tutkinnon 
suorittamiseen tai koulutuksen päättymiseen saakka, jonka vuoksi asiakirjaa on säännöllisesti 
päivitettävä. Suunnitelman päivittäminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaan kuin sen 
laatiminenkin.

• Päivittämisen yhteydessä koulutuksen järjestäjä arvioi yhdessä opiskelijan kanssa myös sitä, 
kuinka hyvin henkilökohtaistaminen on toiminut opiskelijan näkökulmasta ja mitä kehitettävää 
prosessissa on, jotta se tukisi aiempaa paremmin osaamisen kehittämistä. Palautteen ja 
toiminnan kehittämiseksi tarvittavan tiedonkeruun tulee olla osa koulutuksen järjestäjän 
laadunhallinnan menettelyitä. 
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Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS)

• HOKS laaditaan ja päivitetään yhdessä opiskelijan kanssa ja laadintaan osallistuvat opettaja, 
opinto-ohjaaja tai tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja. 

• Työnantaja tai muu työpaikan edustaja osallistuu HOKSin laadintaan ja päivittämiseen, jos 
koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimuksena taikka osaaminen 
osoitetaan työpaikalla.

• Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijan henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelma laadintaan ja päivittämiseen.

• Tarvittaessa HOKSin laadintaan voivat osallistua myös kuraattori ja psykologi
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Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Opiskelijalle laadittava urasuunnitelma osana HOKSia

• Urasuunnitelmassa suunnitellaan toimenpiteet, joilla edistetään opiskelijan työllistymistä 
tai jatko-opintoihin sijoittumista välittömästi tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen 
jälkeen. 

• Urasuunnittelu koskee opiskelijan opintojen aikaisen osaamisen hankkimisen sisällön ja 
toteutuksen suunnittelua sekä yksilöllisten valintojen tekemistä, jotta yksilön osaaminen 
vastaisi työelämän tarpeita ja edesauttaisi työllistymistä. 

• Lisäksi urasuunnitelmaan sisältyy jatko-opintosuunnitelma taikka suunnitelma työelämään 
siirtymiseksi tai työuralla etenemiseksi.
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Urasuunnittelutaidot

• ”Oppilaitoksissa urasuunnittelutaitojen opettaminen ja oppiminen lisäävät 
opiskeluun osallistumista ja sitoutumista, parantavat oppimiskykyä ja opintojen 
edistymistä sekä edistävät työelämään siirtymistä, työelämässä etenemistä, 
lisäopintoihin hakeutumista ja työllistymistä.”

• ELPGN (2016) Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille. (The European Lifelong Guidance Policy 
Network, Eurooppalainen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto)
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HOKS ja perusrahoitus (L 1705/2009, 32 b §)

• Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon 
rahoituksen perusteena. Opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena opiskeluoikeuden 
alkamispäivästä lukien siihen päivään asti, kun opiskelijan opiskeluoikeus päättyy. Opiskelijaa ei 
kuitenkaan oteta huomioon rahoituksen perusteena, jos opiskelijan opiskeluoikeus on 
väliaikaisesti keskeytetty. 

• Jos opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitetussa 
henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tai mainitun lain 8 §:ssä tarkoitetussa 
koulutuksessa muutoin on sovittu, että opiskelija ei opiskele kaikkina säännönmukaisina 
opiskelupäivinä, opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena vain henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovittuja opiskelupäiviä vastaavalta osuudelta.
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HOKSin säilyttäminen

• Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että henkilökohtaista osaamisen 
kehittämissuunnitelmaa, koulutussopimusta ja oppisopimusta säilytetään 
kymmenen vuoden ajan tavoitteeksi tutkinnon tai valmentavan koulutuksen 
suorittamista.

• Tämä perustuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
säädettyyn tarkastamiseen (1705/2009)

• Koulutuksen järjestäjä päättää asiakirjojen säilyttämisestä omassa 
arkistonmuodostussuunnitelmassaan.
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Poimintoja HOKSin rakenteesta hyvinvoinnin 
näkökulmasta

• Suoritettava tutkinto, osaamisala > tavoite selvä

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• Puuttuvan osaamisen hankkiminen, opiskellaan se mitä ei vielä osata

• Tarvittavan tuen suunnittelu, määritellään opiskelija tukemiseen ja neuvontaan 
osallistuvat tahot

• Erityinen tuki tarvittaessa

• Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot määritelty tarvittaessa

• Urasuunnittelutaidot, tulevaisuuden hahmottaminen, tavoitteet
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HOKSin rakenne (1)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta
Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan 
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan
ainakin seuraavat tiedot:

Sisältö
Mitä muuta merkitään?

1) suoritettava tutkinto tai valmentava koulutus taikka 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu 
muu ammatillinen koulutus, noudatettavat tutkinnon tai 
koulutuksen perusteet, mahdollinen suoritettava osaamisala 
sekä suoritettavat tutkinnon tai koulutuksen osat                    
H

Tutkinnon osien osalta valinnaiset tutkinnon osat voidaan 
oppisopimuskoulutusta lukuun ottamatta
merkitä henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan myös suunnitelmaa päivitettäessä.

2) tiedot niistä tutkinnon osista, yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueista tai muista toimivaltaisen viranomaisen 
arvioimista ja todentamista opinnoista, jotka koulutuksen 
järjestäjä on sisällyttänyt osaksi opiskelijan tutkintoa 
osaamisen tunnustamisen perusteella                                      

H                                       

Voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, 
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteiden 
mukaan suoritettu tutkinnon osa tai yhteisten tutkinnon 
osien osa-alue (muodostumissäännöt)
Lukio-opinnot, korkeakoulu-opinnot muut vastaavat toimi-
valtaisen viranomaisen arvioimat ja todentamat opinnot 
(muodostumissäännöt)
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HOKSin rakenne (2)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta Sisältö

3) tiedot niistä tutkinnon osista, yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueista tai muista toimivaltaisen viranomaisen 
arvioimista ja todentamista opinnoista, jotka koulutuksen 
järjestäjä on toimittanut nimeämilleen osaamisen arvioijille 
osaamisen tunnustamista varten                                                 
H

Koskee niitä tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita tai muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja 
todentamia opintoja, jotka eivät ole voimassa olevien 
ammatillisten tutkinnon perusteiden mukaisia.

4) muu kuin 2 ja 3 kohtaan sisältyvä opiskelijan aiemmin 
hankkima ja osoittama osaaminen, joka liittyy suoritettavaan 
tutkintoon tai valmentavaan koulutukseen                               H

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (L 46 §) 
Tutkinnon tai koulutuksen perusteet – (kohta 2 + kohta 3)

5) mahdollinen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 66 
§:n mukainen ammattitaitovaatimuksista tai osaamis-
tavoitteista poikkeaminen                                                             
H 

Mahdollista vain ammatillisissa perustutkinnoissa tietyin 
edellytyksin. Ei ole rajattu vain henkilöille, joille on 
tunnistettu erityisen tuen/vaativan erityisen tuen tarve

6) tutkintokoulutuksen ja muun tarvittavan ammattitaidon 
hankkimisen tarve

H

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (L 46 §) 
Tutkinnon tai koulutuksen perusteet – (kohta 2 + kohta 3 + 
kohta 4 + kohta 5) 

28/02/2018 Opetushallitus 27



HOKSin rakenne (3)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta Sisältö

7) opiskelijan mahdollisesti tarvitsema ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 48 §:ssä tarkoitettu ohjaus ja tuki

H            

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella opiskelijan 
tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet
Opiskelijan ohjaukseen ja neuvontaan osallistuvat yhteistyötahot

8) opiskelijalle mahdollisesti tarjottavan ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen 
sisältö

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimis-
vaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi
tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja 
opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 
ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 
Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin 
perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä 
opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityistä tukea saavan opiskelijan 
erityisen tuen tarpeet vaihtelevat. Siten erityisen tuen tarve ja 
erilaiset tukimuodot on määriteltävä jokaiselle opiskelijalle 
yksilöllisesti, ja tavoitteiden saavuttamista on tuettava yksilöllisesti 
suunnitellun ja ohjatun oppimisprosessin avulla.
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HOKSin rakenne (4)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta Sisältö

9) opiskelijalle tarvittaessa järjestettävät ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 63 §:ssä tarkoitetut opiskeluvalmiuksia 
tukevat opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena on 
tutkintokoulutuksessa edellytettävien opiskelutaitojen, kuten 
kielellisten, matemaattisten tai tietoteknisten valmiuksien 
vahvistaminen taikka opiskelutekniikkaan liittyvien taitojen 
harjaannuttaminen. Opintoihin sisältyy esimerkiksi kielikoulutusta 
silloin, kun opiskelijalla on puutteellinen osaaminen tutkintoon 
liittyvässä suomen- tai ruotsinkielen sanastossa tai ammattiin 
liittyvissä kielen käytön tavoissa, joita voisivat olla esimerkiksi 
ammatille tyypilliset tavat esittää tai tuottaa kirjallista aineistoa.

10) näyttöjen ajankohdat ja sisällöt, näyttöympäristöt sekä näytön 
järjestäjä, jos se on joku muu koulutuksen järjestäjä

H OPSO ja 
KOSO

Näyttöjen sisältöjen osalta henkilökohtaisessa osaamisen 
kehittämissuunnitelmassa suunnitellaan, mitä osaamista kyseisessä 
näytössä on tarkoitus osoittaa ja minkälaisissa työtilanteissa tai 
työprosesseissa osaaminen osoitetaan. Näyttöympäristö (arvio) 
tarkoitetaan niitä työpaikkoja tai perustellusta syystä muita 
paikkoja, esimerkiksi oppilaitoksen työmaita, virtuaalisia 
ympäristöjä tai simulaattoreita, joissa ammatillinen osaaminen 
osoitetaan käytännön työtehtäviä tekemällä. Näytön ajankohta on 
arvio, jota täsmennetään.
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HOKSin rakenne (5)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta Sisältö

11) vastaavat tiedot muusta osaamisen osoittamisesta sekä 
erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 64 §:n 2 momentin mukainen 
osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja yksilöllinen osaamisen 
arviointi

Muu osaamisen osoittaminen koskee tilannetta, jossa yhteisiä 
tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamista ei osoiteta 
ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä. 
Osaamisen arvioinnin mukauttamisen osalta suunnitelmaan merkitään 
mukautetun arviointiasteikon mukainen osaamisen arviointi.

12) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 54 §:ssä 
tarkoitetut osaamisen arvioijat

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja 
arvioinnista  päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuksen 
järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa.

13) opiskelijalle laadittava urasuunnitelma Urasuunnitelmassa suunnitellaan toimenpiteet, joilla edistetään 
opiskelijan työllistymistä tai jatko-opintoihin sijoittumista välittömästi 
tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen jälkeen. Urasuunnittelu
koskee opiskelijan opintojen aikaisen osaamisen hankkimisen sisällön 
ja toteutuksen suunnittelua sekä yksilöllisten valintojen tekemistä, 
jotta yksilön osaaminen vastaisi työelämän tarpeita ja edesauttaisi 
työllistymistä. Lisäksi urasuunnitelmaan sisältyy jatko-
opintosuunnitelma taikka suunnitelma työelämään siirtymiseksi tai 
työuralla etenemiseksi.
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HOKSin rakenne (6)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta
Kohtaan 6 kirjatun tarpeen mukaisesti opiskelija osallistuu 
tutkintokoulutukseen tai muuhun tarvittavan osaamisen 
hankkimiseen

Sisältö

1) tutkintokoulutuksen tai muun tarvittavan osaamisen 
hankkimisen tavoitteet, sisällöt, opetus ja muut osaamisen 
hankkimisen tavat ja ajoittuminen

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa, 
miten, missä ja milloin tämä hankkii tutkinnon tai koulutuksen 
perusteissa edellytetyn ammattitaidon tai muun osaamisen.
Opiskelija ohjataan tutkintokoulutukseen tai muuhun 
lisäammattitaidon hankkimiseen vain siltä osin, kun hänellä ei vielä 
ole osaamisen osoittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua 
osaamista (HOKSin kohta 6). Opiskelijalle on selvitettävä ne 
erilaiset oppimisen mahdollisuudet, joita koulutuksen järjestäjä 
tarjoaa. Yhteisesti olisi arvioitava niiden sopivuus opiskelijalle. 
Ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen suunnitellaan 
yksilöllisesti tutkinnon tai koulutuksen osittain.

2) edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun erityisen tuen 
tarpeen mukaiset toimenpiteet tutkintokoulutuksen tai muun 
tarvittavan osaamisen hankkimisen aikana.
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HOKSin rakenne (7)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta
Oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopimukseen perustuvassa 
koulutuksessa kirjataan HOKSiin edellisten lisäksi seuraavat tiedot        

Sisältö

1) opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja ja koulutuksen järjestäjän 
nimeämä opettaja tai perustellusta syystä muu koulutuksen järjestäjän 
edustaja

H OPSO JA KOSO

Suunnitelmaan merkitään koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja, 
joka on osallistunut opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman laadintaan ja joka ohjaa opiskelijan osaamisen 
hankkimista. Perusteltu syy muun koulutuksen järjestäjän edustajan 
nimeämiseen olisi esimerkiksi silloin, jos oppisopimuskoulutus 
järjestetään kokonaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 
ilman, että sitä täydennettäisiin muissa koulutuksen järjestäjän 
oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetun työpaikkaohjaajan ja opettajan tai muun 
koulutuksen järjestäjän edustajan lisäksi oppisopimuskoulutusta 
hankkineen koulutuksen järjestäjän edustaja, jos tutkinto on järjestetty 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun oppisopimuskoulutuksen perusteella 

H OPSO

Järjestämisluvassa voidaan määrätä oikeudesta järjestää 30 §:ssä 
tarkoitetun  koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena 
kaikkia 6 §:ssä  tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja
sekä 8 §:n 1 kohdassa  tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai 
täydentävää koulutusta.
Myös koulutusta hankkivalla koulutuksen järjestäjällä tulee
olla henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa nimetty 
edustaja, koska kyseinen koulutuksen järjestäjä vastaa viime kädessä 
hankkimastaan koulutuksesta sekä henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman laatimisesta.

28/02/2018 Opetushallitus 32



HOKSin rakenne (8)

Asetuksen (673/2017, 9 §) kohta
Oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopimukseen 
perustuvassa koulutuksessa kirjataan HOKSiin edellisten 
lisäksi seuraavat tiedot        

Sisältö

3) keskeiset työtehtävät työpaikalla tutkinnon 
perusteiden ja henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman mukaisen osaamisen 
hankkimiseksi                                            H OPSO JA KOSO                                                      

Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sekä työnantaja tai muu työpaikan 
edustaja sopivat yhdessä. Lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai lailliselle 
edustujalle annettava mahdollisuus osallistua. Keskeiset työtehtävät liittyvät 
HOKSin kohtaan 6.

4) koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa 
työpaikalla järjestettävän osaamisen hankkimisen 
ajoittuminen                                                     H KOSO

Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sekä työnantaja tai muu työpaikan 
edustaja sopivat yhdessä. Lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai lailliselle 
edustujalle annettava mahdollisuus osallistua. 

5) oppisopimuskoulutuksessa osaamisen hankkimisen 
ajoittuminen koulutuksen järjestäjän osoittamissa 
muissa oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen 
hankkimisen sekä työpaikalla järjestettävän osaamisen 
hankkimisen osalta.                                       H OPSO

Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sekä työnantaja tai muu työpaikan 
edustaja sopivat yhdessä. Lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai lailliselle 
edustujalle annettava mahdollisuus osallistua. 
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Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
merkitys opiskelijan hyvinvoinnille

• Opiskelija hankkii osaamista vain siltä osin, kuin osaamista puuttuu.

• Heti opintopolkunsa alussa opiskelija saa arvion opintojensa kestosta

• HOKSin laadintaan osallistuvat opiskelijan lähtökohdista tarpeen mukaiset 
henkilöt, tiedonkulku paranee opiskelijan opintojen toteutusta koskien

• Opintojen aikana käyty ohjauskeskustelu opiskelijan tulevaisuuden tavoitteista 
urasuunnittelua koskien lisää sitoutumista opintoihin. Jatko-opintosuunnitelma
taikka suunnitelma työelämään siirtymiseksi tai työuralla etenemiseksi
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Oikeus saada opetusta ja ohjausta 61§

• Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja 
ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 
ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee 
opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja 
yhteiskunnan jäseniksi

• Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-
ohjausta
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Erityinen tuki 64§

• Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, 
sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä 
oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 
ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

• Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa 
suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä

• Tukitoimet kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan 
(HOKS) Esim. lisäajan tarve näyttökokeen aikana, esim. yksittäisen aineen 
opiskelu erityisopettajan tuella
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Työpaikalla tapahtuva opiskelu

• Työpaikalla järjestettävä koulutus voi perustua koulutussopimukseen ja 
oppisopimukseen. 

• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen minimimäärää ei ole määritelty, vaan se 
muodostuu yksilöllisesti opiskelijan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti. 
(aikaisemmin minimissään 30 osp tuli olla työpaikalla hankittua osaamista)

• Mahdollistaa lyhyiden työelämäjaksojen järjestämisen opiskelijan työelämään 
harjaantumisen näkökulmasta

• Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai 
koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojen aikana. 

• Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen lisätiedot löytyvät 
www.minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen
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Ammatillisen koulutuksen laatua ja 
vaikuttavuutta seurataan

• Opiskelijat vastaavat ARVO opiskelijapalautekyselyyn opintojen alussa sekä 
päättövaiheessa. Opiskelijoilta kysytään mm. henkilökohtaistamisen 
onnistumisesta, omien opintojen suunnittelusta ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

• Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa koulutukseen ja 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja 
varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

• Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen 
arvioinnin laadun varmistamiseen. Työelämätoimikuntia on 39.

• Sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämään seurataan tilastoiden perusteella. 
Lähteinä ovat Koski ja Tilastokeskus. 
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Ammatillisen koulutuksen reformi 
opiskeluhuollon näkökulmasta

• Yksi tapa suorittaa ammatillinen perustutkinto (vrt. aikaisemmin nuoriso- ja aikuiskoulutus)

• Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden piiriin kuuluvat ammatillista perustutkintoa 
suorittavat (eli myös ent. järjestelmän perustutkintoa suorittavat aikuisopiskelijat mukana) sekä 
valmentavien koulutusten opiskelijat.

• Palveluiden piirissä olevien kohderyhmä laajenee noin 50 000 henkilöllä (HE 116/2017 vp)

• Usein kysyttyä: Kuuluvatko opiskeluhuollon palvelut oppisopimusopiskelijalle? Kyllä kuuluvat.
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Erilaiset kohderyhmät ja tarpeet, HE 116/2017vp 
perustelumuistio

• Ammatillisen perustutkinnon suorittajat pääsääntöisesti nuoria, 
perusopetuksesta tulevia opiskelijoita

• Perustutkintoa suorittamaan hakeutuvat aikuiset voivat olla aikaisemman 
koulutuksen keskeyttäneitä ja heillä voi olla pitkä aika edellisistä opinnoista

• Aikuisilla saattaa olla huomaamatta jääneitä oppimisvaikeuksia tai muita 
opintojen läpiviemiseen liittyvä hankaluuksia. Kuraattorien ja psykologien tuki 
opintojen aikana edistäisi opintojen loppuun suorittamista

• Valmentavien koulutusten opiskelijat tarvitsevat tukea pystyäkseen siirtymään 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen
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HE 116/2017 vp perustelumuistio

• Psykologi- ja kuraattoripalvelujen riittävä ja varhainen tarjoaminen yhtäläisesti 
kaikille ammatillista perustutkintoa suorittaville merkitsisi siirtymistä korjaavista 
toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin

• Uudistuksen kustannuslaskelmissa on käytetty seuraavaa henkilöstön 
mitoitusperustetta:

• Kuraattorilla 780 opiskelijaa

• Psykologilla 1000 opiskelijaa

28/02/2018 Opetushallitus 42



Lähteitä

• http://minedu.fi/amisreformi

• http://oph.fi/reformintuki

• http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus

• http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki

• https://ohjaan.fi/

• http://oph.fi/reformintuki/103/0/uutta_materiaalia_ohjauksen_ja_koulutuksee
n_hakeutumisen_tueksi
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Tukea hyvinvoinnin edistämiseen oppilaitoksen arjessa:

➢ arjenarkki.fi

➢ alpo.fi

➢ liikkuvaamis.fi

➢ ammattikuntoon.fi

➢ smartmoves.fi

➢ asuntolaohjaajat.net

EHYT ry:n Ryhmäilmiökoulutus ja Päihdeilmiöoppitunnit

➢ tilattavissa maksuttomana lukuvuoden 2017 – 2018

➢ www.ehyt.fi/toinenaste



Kiitos!

jouni.jarvinen@oph.fi


