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Sisältö

• Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa –

ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet

• Opettajien osaaminen uudistuvassa ammatillisessa 
koulutuksessa



Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja 
reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Ammatillinen koulutus uudistetaan 

• osaamisperusteiseksi ja 

• asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. 

Lisäksi lisätään 

• työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja 

• yksilöllisiä opintopolkuja sekä 

• puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.



531/2017 Laki ammatillisesta koulutuksesta

http://minedu.fi/amisreformi

532/2017 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta, Asetusluonnos 6.6.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta 
annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (137/2017)

Aikatauluja:

Laki voimaan 1.1.2018 (esim. myös HOKS ja osaamisen arviointi)

Uudet tutkinnon perusteet: perustutkinnot viimeistään 1.8.2018, ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot   viimeistään 1.1.2019

Jatkavien opiskelijoiden kohdalla siirtymäsäädökset: voivat jatkaa vanhojen tutkinnon 
perusteiden mukaisesti 

Uusi arviointiasteikko, uudet yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valinnaisten 
tutkinnon osien poistuminen: muutokset voimaan 1.8.2017

Rahoitus: voimassa kokonaisuutena 2022

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
http://minedu.fi/amisreformi
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170137


Tutkinnot ja koulutukset –
uudet tutkinnon tai koulutuksen perusteet

• Tutkinnot: 

• Perustutkinnot 

• Ammattitutkinnot 

• Erikoisammattitutkinnot 

• Valmentavat koulutukset

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 

• Muu ammatillinen koulutus täydentää ja syventää ammatillista osaamista

• Henkilöstökoulutus: työyhteisöille tarjottu ammatillinen koulutus

• Tilauskoulutus - koulutusvienti

• Työvoimakoulutus



• kohottaa ja ylläpitää väestön 
ammatillista osaamista

• kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja 
vastata sen osaamistarpeisiin

• edistää työllisyyttä

• edistää tutkintojen tai niiden osien 
suorittamista.

• antaa valmiuksia yrittäjyyteen

• antaa mahdollisuus ammattitaidon 
osoittamiseen sen hankkimistavasta 
riippumatta

• antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn 
jatkuvaan ylläpitoon

• tukea elinikäistä oppimista ja 
ammatillista kasvua. 

• tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, 
tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi 
ja yhteiskunnan jäseniksi 

• antaa opiskelijoille jatko-
opintovalmiuksien, ammatillisen 
kehittymisen, harrastusten sekä 
persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia 
tietoja ja taitoja

Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus 2 §



Erityistä tukea 
tarvitsevat 
opiskelijat ja 
erityinen tuki?



Opettajien osaaminen uudistuvassa ammatillisessa 
koulutuksessa, 

Parasta osaamista –hankkeen tuloksia 6/2017

Henkilökohtaistaminen/ 
HOKS

• prosessit (osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen, puuttuvan 
osaamisen hankkiminen, 
arviointi, dokumentointi) 

Työelämä- ja 
verkosto-

osaaminen

Oman työn 
johtaminen ja 
kehittäminen 

Koulutuksen 
järjestäjän 
prosessit/ 

laadunhallinta ja 
lakituntemus

Yksilö- ja 
ryhmäohjaus/ Puuttuvan 
osaamisen hankkiminen ja 
digitalisaatio (monenlaiset 
opiskelijat, kohtaaminen, 

valmennus…)



Ammatillisen koulutuksen reformi ja 
erityinen tuki, osa II

syksy 2017

Seija Eskola
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu  



Sisältö

• Erityinen tuki osana henkilökohtaistamisen kokonaisuutta

• Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, 
HOKS

• Osaamisen hankkiminen

• Osaamisen osoittaminen ja arviointi

• Rahoitus ja erityinen tuki



Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki
- asiakaslähtöisyys, osaamisperusteisuus, yhteistyö, yksilölliset polut

Hakeutu-
minen
Valtakunnal-
linen haku
Jatkuva haku
Ohjaus
Tutkinnon, 
tutkinnon osien, 
koulutuksen 
valinta

Osaami-
sen 
tunnista-
minen ja 
tunnusta-
minen

Osaamisen 
osoittamisen 
suunnittelu

Osaamisen 
hankkiminen
Opetus, ohjaus, 
seuranta
Opiskeluvalmiuksia 
tukevat opinnot
Erityinen tuki
Poikkeaminen
Koulutussopimus
Oppisopimus

Osaamisen 
osoittaminen 
ja arviointi
Palaute
Näyttö ja muu 
osaamisen 
osoittaminen
Mukauttaminen, 
poikkeaminen
Todistukset

Osaamisen 
hankkimisen 
suunnittelu

Työllistyminen
Jatko-opinnot

Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, HOKS

Päätökset erityisestä 
tuesta, arvioinnin 

mukauttamisesta ja
poikkeamisesta 



Vain kaksi lakisäteistä suunnitelmaa

1. suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta (osana 
laadunhallintajärjestelmää)

2. henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)



Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma,   
HOKS (44 ja 45 §)

• Laaditaan koulutuksen aloittavalle opiskelijalle

• Kirjataan yksilöllinen

• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• osaamisen hankkiminen

• osaamisen kehittymistä

• osaamisen osoittaminen sekä 

• ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot

• Päivitetään

• Suunnitellaan suorittaako opiskelija koko tutkinnon vai tutkinnon osan tai osia

• Ei sovelleta työvoimakoulutukseen

• Sovelletaan muuhun ammatilliseen koulutukseen vain, jos on oppisopimuskoulutus tai koulutussopimus

• Kun osaamisen osoittaminen tai hankkiminen tapahtuu työpaikalla,

• liitetään koulutussopimukseen, siltä osin kuin se koskee koulutussopimuksen koulutusta. 

Korvaa hopsin, hensun, henkilökohtaisen opiskeluohjelman, hojksin !

Kyse pedagogista osaamista vaativa tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessi sekä siihen 
sisältyvien ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien suunnittelua (HE, perustelut). 



Kuka osallistuu HOKS:n laatimiseen ja päivittämiseen? 45§

Koulutuksen järjestäjä yhdessä opiskelijan kanssa

• Opettaja, opinto-ohjaaja tai tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edustaja.

• Työnantaja tai muu työpaikan edustaja 

• jos koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimukseen 
perustuvana koulutuksena taikka osaaminen osoitetaan työpaikalla. 

• Työvoimakoulutuksessa mahd. myös työ- ja elinkeinoviranomaisen edustaja.

• Yhteistyössä toimivat tahot siltä osin, kun 

• Kyse koulutuksen hankkimisesta tai muusta yhteistyöstä  (esim. tuki- ja 
ohjaustoimet) muiden koulutuksen järjestäjien tai muiden toimijoiden kanssa.

• HOKS:n ja sen muutokset  hyväksyvät 

• koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sekä muut tahot siltä osin, kun ne osallistuvat 
suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen. 

• Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus 
osallistua HOKS:n laadintaan ja päivittämiseen.



Osaamisen hankkimisen suunnittelu (48§)

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella 

• tutkinnon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen, jos 
opiskelijalla ei ole osaamisen osoittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista. 

• Lisäksi koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella 

• opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet

• seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä 

• tarvittaessa suunnitella opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, 

• erityinen tuki 

• osaamisen arvioinnin mukauttaminen 

• ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen.

• Ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon tai koulutuksen osittain.

• Sovelletaan myös oppisopimuskoulutukseen hakijaan.



Osaamisen osoittamisen suunnittelu (49 §)

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella 
• tutkinnon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn 

ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen.

• Ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen suunnitellaan 
yksilöllisesti tutkinnon tai koulutuksen osittain.



Osaamisen hankkiminen (61-69§)

• Oikeus saada opetusta ja ohjausta

• Koulutuksen sisältö

• Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 64 §

• Erityinen tuki 65 §

• Vaativa erityinen tuki 66 §

• Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen 67 §

• Erityisestä tuesta ja poikkeamisesta päättäminen 68 §

• Opetuksen julkisuus



Oikeus saada opetusta ja ohjausta

• 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.



Opiskelijan velvollisuudet 94 §

• Opiskelijan tulee osallistua 

• henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen 
sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen 
poissaololleen ole perusteltua syytä. 

• Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

• Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään 
vahingonkorvauslaissa (412/1974).



Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (63§)

Osana tutkintokoulutusta voidaan järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Tarkoituksena on, että 

• opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka 
antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa 
osaamisensa näytössä tai muulla tavoin.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen 
järjestämisestä ja sisällöstä Miten 

toteutetaan 
käytännössä?



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 opiskelujärjestelyitä

Tavoitteena on, että opiskelija

• saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta 
yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Mikä 

muuttuu?



Mukauttaminen, jatkoa 64 §

• Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta 

• Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen 
arviointia voidaan mukauttaa

• Laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. 

• Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se 
on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon 
ottaen välttämätöntä

Miten 
muuttuu?



Vaativa erityinen tuki 65 §

Vaativan erityisen tuen tehtävän saaneen koulutuksen järjestäjän 
tehtävänä on 

• järjestää koulutusta opiskelijoille, joilla on 
• vaikeita oppimisvaikeuksia taikka 
• vaikea vamma tai sairaus
• joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja 

monipuolista erityistä tukea.

= Ammatilliset erityisoppilaitokset ja oppilaitokset, joilla on rajattu vaativan erityisen tuen erityistehtävä.

Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on lisäksi velvollisuus huolehtia erityisen tuen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä



Ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista ja 
osaamisen arvioinnista poikkeaminen 66§

Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista voidaan poiketa siten, että opiskelija ei osoita jotakin tutkinnon 
perusteiden edellyttämää osaamista, jos:

1) tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet 
ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin 
tutkinnon suorittajalle kohtuuttomia; tai

2) poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä 
syistä

Tavoitteena on, että 

• tutkinnon suorittaja voi suorittaa perustutkinnon, vaikka hän joiltakin osin ei voi 
saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai 
osaamistavoitteita

Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista voidaan poiketa vain siinä määrin 
kuin se on ao syiden vuoksi välttämätöntä.



Erityisestä tuesta ja poikkeamisesta päättäminen 67§

• Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta 

• erityisestä tuesta ja 

• osaamisen arvioinnin mukauttamisesta sekä

• ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. 

• Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätösten 
tekemistä.

Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan

• opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen sisältö

• osaamisen arvioinnin mukauttaminen sekä 

• ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen



Oikaisuvaatimus 111 §

• koulutuksen järjestäjän päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta 
siten kuin hallintolaissa säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä, jos päätös 
koskee:

1) 11 §:ssä tarkoitettua valmentavan koulutuksen suoritusaikaa;

2) 43 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista;

3) 64 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea tai 64 §:n 2 momentissa tarkoitettua osaamisen 
arvioinnin mukauttamista;

4) 66 §:ssä tarkoitettua ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista;

5) 84 §:ssä tarkoitettua huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta;

6) 96 §:ssä tarkoitettua opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa;

7) 97 §:ssä tarkoitettua opiskelijan katsomista eronneeksi



Muutoksia ja painotuksia 
(HE, perustelut)

• Erityiseen tukeen oikeus myös ammattitutkinto- tai erikoisammattitutkintoissa

• Erityinen tuki –käsite erityisopetuksen sijaan

• Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 

• opiskelevat tavallisesti yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa

• tarvitsevat huomattavasti enemmän ja erilaista tukea kuin muut 

• Opiskelijalle tilapäisesti annettavaa erityistä oppimisen tukea ja ohjausta ei katsottaisi 
pykälässä tarkoitetuksi erityiseksi tueksi. 

• Erityistä tukea saavan opiskelijan erityisen tuen tarpeet vaihtelevat.

• jokin oppimisvaikeuksia aiheuttava seikka, joka edellyttää pedagogista tukea. 

• sellainen vamma tai sairaus, joka edellyttää muita erityisiä opetus- ja 
opiskelujärjestelyjä oppimisen ja opiskelun mahdollistamiseksi. 

• Erityisen tuen tarve on määriteltävä jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti, ja 
tavoitteiden saavuttamista on tuettava yksilöllisesti suunnitellun ja ohjatun 
oppimisprosessin avulla.

Mitä tarkoittavat 

oppilaitoksen 

arjessa ja opettajan 

työssä?



Työpaikalla järjestettävä koulutus (8 luku), 69-79§

• Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus

• Oppisopimuskoulutus

• Koulutussopimukseen perustuva koulutus

• Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekemisen edellytykset

• Koulutuskorvaukset

• Osaamistavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä huolehtiminen

• Oppisopimuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan 
sopimuksen purkaminen sekä oppisopimuskoulutuksen keskeytyminen

• Koulutussopimuksen purkaminen ja koulutussopimukseen perustuvan 
koulutuksen keskeytyminen

• Työntekijöitä ja viranhaltijoita koskevan lainsäädännön soveltaminen

• Opiskelijan työturvallisuus

• Koulutuksen johto ja sopimusten valvonta



Koulutussopimukseen perustuva koulutus 71 §

• Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä. 

• Opiskelija ei ole työsuhteessa

• Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan 
kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä (koulutussopimus).

• Koulutussopimus on 

• määräaikainen sopimus

• sovitaan HOKS:n mukaisesti tutkinnon osittain 

• myös tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista tai useammasta 
tutkinnon osasta

• tulee liittää opiskelijan HOKS siltä osin kuin se koskee 
koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta. 

• Koulutussopimus ja sen päivittäminen tulee antaa tiedoksi opiskelijalle.



Tutkinnon tai valmentavan koulutuksen 
suorittaminen ja osaamisen arviointi (6 luku)

• Tutkinnon ja valmentavan koulutuksen suorittaminen

• Palaute osaamisen kehittymisestä

• Osaamisen osoittaminen

• Osaamisen arviointi

• Osaamisen arvioijat

• Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

• Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

• Todistus tutkinnon suorittamisesta

• Todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta

• Todistus koulutukseen osallistumisesta

• Todistuksia koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset



Palaute osaamisen kehittymisestä 51 §

• Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon 
suorittamisen tai koulutuksen aikana. 

• Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioivat ja siitä antavat palautetta 

• opetuksesta vastaavat opettajat ja 

• muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat koulutuksen 
järjestäjän edustajat

• työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana myös vastuullinen työpaikkaohjaaja

• Jos opiskelija suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan osallistumatta 
tutkintokoulutukseen,

• osaamisen arvioijat osaamisen arvioinnin yhteydessä.

• Opiskelijalle annettavalla palautteella 

• ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä 

• kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.



Osaamisen osoittaminen 52 §

• Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan 

• Tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja 
työprosesseissa (näyttö). 

• Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon 
perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. 

• Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen 
voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

• Valmentavan koulutuksen osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen 
osoitetaan muulla tavoin kuin näytössä. Miten 

muuttuu?



Osaamisen arviointi 53 §

• Osaamisen arvioinnilla 

• annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan ammattitaitovaatimusten 
ja osaamistavoitteiden saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. 

• Jos osaamisen arviointia on mukautettu taikka ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista on poikettu, 

• osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen 
kehittämissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Osaamisen arvioinnin perusteella arvioijat antavat osien arvosanat osaamisen 
arviointiasteikon mukaisesti. (Asetusluonnos: arviointiasteikko 1-5)

• Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta 
tutkinto- tai koulutuskohtaisesti.

• Opiskelijalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Itsearviointi ei 
vaikuta osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan

Miten 
muuttuu?



Todistukset

• Tutkintotodistus

• kun opiskelija on suorittanut tutkinnon säädetyllä tavalla

• Todistus suoritetuista tutkinnon osista

• jos opiskelija suorittaa vain tutkinnon osaa tai osia ja HOKS:ssa tavoitteeksi asetettu 
osaaminen on saavutettu tai jos opiskelija on katsottu eronneeksi tai opiskelijan pyynnöstä

• Todistus opiskelijan osaamisesta.

• jos osaamisen arvioinnin mukauttamisen tai poikkeamisen vuoksi opiskelija ei ole 
saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. 

• Todistus suoritetusta koulutuksesta

• kun ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus tai työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus on suoritettu säädetyllä tavalla.

• Todistus suoritetuista koulutuksen osista

• jos opiskelija on katsottu säädetyllä tavalla eronneeksi, jos opiskelija katsotaan eronneeksi, 
myös opiskelijan pyynnöstä.

• Todistus koulutukseen osallistumisesta

• Muu ammatillinen koulutus: koulutus on päättynyt tai jos opiskelija on katsottu eronneeksi 
tai myös opiskelijan pyynnöstä.

• todistus tutkintokoulutukseen tai valmentavaan koulutukseen osallistumisesta opiskelijan 
pyynnöstä 



Opiskelijahuolto 99 §

• Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevan opiskelijan ja 
valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta 
opiskelijahuoltoon ja opiskelijahuollon palveluihin säädetään 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). 

• Muiden kuin oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettujen 
opiskelijoiden osalta koulutuksen järjestäjän tulee 

• antaa opiskelijoille tietoa käytettävissä olevista 
opiskelijahuollon eduista ja palveluista sekä

• tarvittaessa ohjata opiskelijaa hakemaan näitä etuja ja 
palveluita. 

• toimia yhteistyössä opiskelijahuollon palveluita antavien ja 
järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa



Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaaliset 
etuudet  101§

• Oikeus opiskelun edellyttämiin 
• avustajapalveluihin, 
• erityisiin apuvälineisiin.
• Lisäksi vaativan erityisen tuen tehtävän saaneen koulutuksen järjestäjän erityistä tukea saavalle 

opiskelijalle voidaan antaa maksutta
• oppikirjat, muut koulutarvikkeet ja henkilökohtaiset työvarusteet 
• tarjota majoituksessa olevalle opiskelijalle tarpeelliset viikoittaiset kotimatkat ja täysihoito 

asuntolassa tai muussa majoituksessa

• Vammaisuuden perusteella opiskelijoille järjestettävistä 
muista palveluista ja tukitoimista säädetään erikseen

-yleisesti tarjoamia avustajapalveluita ja apuvälineitä, ei opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettuja avustajapalveluja tai välineitä

Koskee myös ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suorittavia



Rahoitus ja erityinen tuki

Perusrahoitus 
50 %

Erityisen tuen  
painokerroin: 

tutkinnot 0,53 valmentava 
0,9

Suoritus-
rahoitus

35 %

Erityisen tuen 
painokerroin 0,53 

Vai-
kutta-
vuus

rahoi-
tus

15 %

Strategiarahoitus, max 4 %

tutkinnon osat
tutkinnot

työllisty-
minen, 
jatko-

opinnot, 
opiskelija-

ja työ-
elämä-
palaute

tavoitteellinen 
opiskelijavuosimäärä 



Innostusta kehittämistyöhön!


