
Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien yhteistapaaminen 

14.12.2018

Keskustelupaja

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen jalkautuminen 

oppilaitoksiin

1. hankkeen esittely pikaisesti

2. missä nyt mennään kehittymisprosessissa pikaisesti

3. ennakkoon tulleiden kysymysten käsittelyä

KESKUSTELUA 

Pirjo Sillman, reformilähettiläs, kouluttaja, koulutussuunnittelija 

TAKK, Rakentaminen



Tietoa hankkeesta 

Reformilähettilästoiminta on osa opetus- ja kulttuuriministeriön 

reformin toimeenpanoa ja tukemista 

– Toteutusaika 13.12.2017 – 31.12.2018

– OPH:n valtionavustus 110 000 €

– Reformilähettiläitä on Suomessa 20  

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi 

www.luovi.fi/reformilahettilaat

#reformilähettiläät #amisreformi #reformintuki

Muita hankkeita:

Parasta osaamista, Parasta palvelua >31.12.2019

eHOKS >31.12.2018

Reformilähettiläiden 

paikkakunnat:
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http://www.luovi.fi/reformilahettilaat


Reformilähettilään visio: ”Osaamista yhdessä”

Pirkanmaalla pirjo.sillman@takk.fi, henni.huttu-hiltunen@luovi.fi

Ammatillisen koulutuksen toimijat, järjestäjät voivat kutsua

– neuvomaan, tiedottamaan, sparraamaan ja mentoroimaan reformista

– toteutusaika 13.12.2017 – 31.12.2018

– resurssi: 6-8 päivää/ reformilähettiläs

Palveluiden toteutusmuodosta, sisällöstä ja kestosta sovitaan. 

Reformilähettiläs ei tiedä kaikkea, mutta ottaa selvää ja välittää tietoa 

eteenpäin! 

Parasta osaamista, Parasta palvelua (TAMK, Tredu), eHOKS
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Osaamista ja osaajia työ- ja elinkeinoelämälle
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MIKSI REFORMI? 

Joustavuus!!!

OPISKELIJA - asiakas 

• Jatkuva haku yhteishaun rinnalle

• Etenee joustavasti omaan tahtiin

• OPS >Henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma HOKS

• Puuttuvan osaamisen 

hankkiminen

• Monipuoliset oppimisympäristöt

• Urasuunnitelma jatkona

• Näytöt pääosin työpaikalla

• Työelämä arvioimassa

TYÖELÄMÄ - asiakas 

• Tutkinnot joustavampia työelämän 

tarpeisiin

• Yhdenmukaiset toimintamallit, 

yhteinen laki

• Joustava koulutussopimus

• Joustava oppisopimus

• Koulutuskorvauskäytännöt 

selkeämmäksi

• Työelämä arvioimassa 

• Työelämä varmistaa tutkintojen 

laatua ja työelämälähtöisyyttä
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ENNAKKOKYSYMYKSIÄ

Mitä mieltä nuoret (=suoraan peruskoulusta tulleet opiskelijat) ovat tästä uudistuksesta 

ja sen käytänteistä ammatillisissa opinnoissa? 

Kuinka paljon heille olisi hyvä peruskoulussa kertoa itseohjautuvuuden tarpeesta 

ammatillisissa opinnoissa, kun open aika ei riitä perään katsomiseen?

AMIS 2018 Mitä kuuluu, ammattiin opiskeleva? 19.4.—3.6.2018

Tutkimustietoa ammattiin opiskelevien kokemuksista, asenteista ja arvoista

http://www.amistutkimus.fi/ammatillisen-koulutuksen-reformi/

• Tiedotusta pitää parantaa

YLE teki lokakuussa kyselyn opiskelijoille ja opettajille.

• Vastaukset olivat melko synkkiä…

Kysely OKM:n ja AMKEn seminaarissa, jossa osallistujina oli ammatillisten 

oppilaitosten johtoa ympäri Suomea kattavasti. Vastaajia oli n. 100.

• Näkymät paljon positiivisemmat… - SEURAAVAT 3 DIAA:
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http://www.amistutkimus.fi/ammatillisen-koulutuksen-reformi/


0 % 15 %

50 %

35 %

0 %

Julkisuudessa/Mediassa esillä oleva kuva ammatillisesta koulutuksesta on mielestäni oikea.  

a) Täysin samaa mieltä

b) Jokseekin samaa
mieltä

c) Jokseekin eri mieltä

d) Täysin eri mieltä

e) En osaa sanoa



4 %

1 %

72 %

6 %

17 %

Mikä seuraavista muutoksista on mielestäsi vaikuttanut eniten negatiiviseen uutisointiin ja 
uutisoinnin taustalla oleviin ongelmiin?

a) Ammatillisen koulutuksen
uudistus

b) Opettajien siirtyminen
vuosityöaikaan

c) Ammatilliseen koulutukseen
kohdistuneet säästöt

d) Koulutustakuu ja sen
hoitamisesta johtuva ammatillisen
koulutuksen opiskelijajoukon
erilaistuminen



42 %

5 %

8 %

44 %

1 %

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa mielestäni parasta on

a) Toimintakulttuurin ja
toimintatapojen uudistaminen

b) Koulutuksen järjestäjän
päätösvallan ja vastuun
lisääntyminen

c) Tiivistyvä työelämäyhteistyö

d) Opiskelijan asettaminen
toiminnan keskiöön

e) Yhdessä tekeminen ja yhteiset
kehittämisohjelmat



ENNAKKOKYSYMYKSIÄ

Erityinen tuki?

Vinkkejä erityisen tuen tarjoamisesta. Onko reformi muuttanut sitä jotenkin? Tuonut 

siihen jotakin uutta?

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa - OPAS

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4637898

Mahdollisesta tuen tarpeesta keskustellaan myös osana henkilökohtaistamista, esimerkiksi 

laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Erityisen tuen 

järjestelyt ovat yksilöllisiä – ne suunnitellaan opiskelijan tarpeista lähtien - yhdessä opiskelijan 

kanssa ja alaikäisen kohdalla huoltajan kanssa, millaista tukea opiskelija mahdollisesti tarvitsee 

ammatillisissa opinnoissa.

Tuki voi olla esim. lisäohjaustarve, lukemiseen, kirjoittamiseen tai matemaattisiin taitoihin 

liittyvää. 

Päätös on hallinnollinen asiakirja – päätös puretaan, jos tukea ei enää tarvita.
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ENNAKKOKYSYMYKSIÄ

Kuinka usein tarkastatte HOKSia ja kuka vastaa HOKSien teosta opiskelijalle ja 

seuraamisesta?

- Tarpeen mukaan tarkistetaan

- Kun HOKS muuttuu, pitää kirjata – tätä vielä harjoitellaan

- KOSKI-palvelu on ohjelma, johon koulutushistorian tiedot siirretään – prosessi 

etenee…

Eihän kaikkia erityisoppilaita integroida suuriin ryhmiin?

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Oppimisympäristö tarpeen mukaan:

– Oppilaitoksessa luokassa tietojen opiskelua

– Verkossa opiskelua; tiedon hakua, videoita, osallistumista

– Oppilaitoksessa työsalissa taitojen opiskelua

– Työpaikalla taitojen ja tietojen opiskelua/ koulutussopimus

– Työpaikalla työntekijänä oppisopimuksella
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Henkilökohtaistaminen VNA 673/2017 9 §

http://minedu.fi/henkilokohtaistaminen

Henkilökohtaistamisen toimintamalli / HOKSin tietosisältö ja käsitteistö

HOKS ”elävä asiakirja” – yksilöllisen opintopolun dokumentointi tärkeää;

hankittu osaaminen, puuttuva osaamisen hankkiminen, tuki, ohjaus, palaute, 

lähi-, verkko- ja etäopiskelut, työpaikan koulutussopimus/ oppisopimus, näytöt 

ja arvioinnit, urasuunnittelu

HOKS – tarkastamisaika 5 vuotta ja arkistointiaika 10 vuotta 

Mikä HOKS arkistoidaan ja säilytetään 10 vuotta?

• Lopullinen versio ja muutoshistoria; kuka muutti, mitä muutettiin, milloin ja 

muutosten hyväksyminen. (vastaus Kokkoselta, OPH)

eHOKS -palvelun rakentaminen on vielä kesken – valmistuu v.2019.

Valtakunnallinen eHOKS palvelu helpottaa mm. tietojen siirtoa opiskelijan 

mukana hänen siirtyessä koulutuksen järjestäjältä toiselle
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ENNAKKOKYSYMYKSIÄ

Millaisia taitoja peruskoulussa tulisi  oppilaille opettaa erityisesti ajatellen 

ammatillista koulutusta?

ASENNE

• Elämän hallinta, fyysinen kunto

• Työajat

• Itseohjautuvuus kuuluu kasvamiseen

• Työelämä on välillä rankkaakin – niin kuin oppimisprosessi meillä kaikilla

• Tutustuminen työelämään on tärkeää – kesätyöt!
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Hakeutumisvaiheessa 

• kartoitetaan hakijan lähtötilanne ja ohjataan häntä 

hakemaan tarpeitaan parhaiten vastaaviin opintoihin. 

Opintojen alussa 
• autetaan opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan 
urasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti 

Opintojen aikana 

• tuetaan opiskelijan persoonallisuuden kasvua ja huomioidaan se urasuunnittelussa 

• päivitetään urasuunnitelmaa opiskelijan työelämästä saamien kokemusten perusteella 

• kehitetään ja ylläpidetään opiskelijan urasuunnittelutaitoja 

• tiedotetaan opiskelijoille mahdollisuuksista hankkia osaamista kansainvälisesti, esimerkiksi 
työskentelemällä ulkomailla. 

Opintojen loppuvaiheessa 

• ohjataan opiskelijaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisessä 

• kerrotaan opiskelijalle mahdollisuuksista jatkaa opintoja tai työskennellä ulkomailla 

Urasuunnittelussa opitaan elinikäisen oppimisen malli 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKr9_Ert_ZAhXKDywKHaTpAjQQjRwIBg&url=https://pixabay.com/fi/p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4-haku-ura-ty%C3%B6-aurinko-2697951/&psig=AOvVaw2BgBPh2q2e7ncl5DzkznXp&ust=1520689069239199
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Ammatillisen koulutuksen reformi

- Tietopaketti ohjaajille  16.3.2018

http://www.oph.fi/download/189707_infopaketti_reformista_ohjaajille.pdf

Hyvä perusopas opettajille

• Uudistuksesta

• Opintoihin hakeutumisesta

• Osaamisen hankkimisesta urasuunnitteluun

http://www.oph.fi/download/189707_infopaketti_reformista_ohjaajille.pdf


Lisätiedot ja tilaukset

Reformilähettiläs

Pirjo Sillman

Kouluttaja, koulutussuunnittelija/ Rakentaminen

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 

pirjo.sillman@takk.fi

p. 044 7906 333

Reformilähettiläs

Henni Huttu-Hiltunen

Ammatillinen erityisopettaja

Ammattiopisto Luovi, Tampereen yksikkö

henni.huttu-hiltunen@luovi.fi

p. 040 319 3872

Terhi Nortunen

terhi.nortunen@luovi.fi

Ammattiopisto Luovi, kehittämispalvelut

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut

p. 040 319 3326
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