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JOHDANTO  
 

Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräyksiin ammatillisten perustutkinto-
jen ja näyttötutkintojen perusteista. Opetussuunnitelma koostuu kaikkia koulutusaloja ja 
tutkintoja koskevasta yhteisestä osasta ja tutkintokohtaisista osista. Tässä opetussuunni-
telman yhteisessä osassa kuvataan koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminnan yhteiset peri-
aatteet ja menettelytavat Luksiassa, Länsi-Uudenmaan ammattiopistossa, aikuisopis-
tossa ja oppisopimuskeskuksessa. Opetussuunnitelman yhteinen osa ohjaa ja yhtenäis-
tää toimintaa ja ohjaa opetuksen laadun kehittämistä. Lisäksi se on tiedottamisen ja pe-
rehdyttämisen väline.   

 
Luksian toimintaympäristö   

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on koulutuksen järjestäjä, jonka tehtä-
vänä on järjestää ammatillista koulutusta jäsenkuntiensa puolesta ja kehittää työelämän 
osaamista. Jäsenkuntia ovat Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, 
Siuntio ja Vihti.    
  
Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille puitteille ja 
opetusjärjestelyjen laadulle ovat lisääntyneet. Lisäksi opiskelupaikan valintaan vaikuttaa 
entistä enemmän koulutuksen järjestäjän maine ja julkisuuskuva. Perustehtävän tuloksel-
lisuuden merkitys lisääntyy sillä koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta arvioidaan, järjes-
täjiä vertaillaan ja tuloksellisesta toiminnasta palkitaan. Luksiassa tutkintojen ja toiminnan 
kehittäminen toteutetaan prosessikuvauksen mukaisesti ja opetussuunnitelma päivitetään 
toiminnan ja Opetushallituksen määräysten muuttuessa.    
 
Ammatillisen koulutuksen sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat myös mm. työ- ja elin-
keinoelämässä tapahtuvat nopeat muutokset, tarve saada kaikille peruskoulunsa päättä-
ville jatko-opintopaikka sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden määrän kasvaminen. Lisäksi 
työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää ammatilliselta koulutukselta uudenlaisia kan-
sainvälistymisvalmiuksia.  
 
Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy. Ammattien ja 
ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta ammatillisessa koulutuksessa 
ja sen opetussuunnitelmissa. Ammatillisen opettajan työ on muuttumassa oppilaitoskes-
keisestä opetuksesta yhä enemmän työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Toisaalta on havaittavissa hankaluuksia työssäop-
pimispaikkojen saatavuudessa. 
 
Ammatillinen koulutus on kokonaisuus, joka edellyttää järjestäjältä joustavaa kykyä pal-
vella sekä työelämään siirtyvien että työssä olevien koulutustarpeita. Asiakkuuksien ko-
konaisvaltaiset osaamisen kehittämisratkaisut ja kumppanuuksien rakentaminen ovat 
merkittäviä kilpailutekijöitä.  

 
Opetussuunnitelmatyö Luksiassa 

 
 Opetussuunnitelman yhteistä osaa arvioidaan ja päivitetään oppimisen kehittämistiimissä 

hallituksen strategisten linjausten ja johtoryhmän operatiivisten päätösten mukaisesti. 
Opetussuunnitelman yhteinen osa otetaan käyttöön (20.11.2015 hallituksen hyväksymis-
päätöksen jälkeen). 
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I OSA: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjänä  
 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, ke-
hittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllistymistä niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin. Ammatillisessa koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon 
työelämän tarpeet ja koulutusta järjestettäessä toimitaan yhteistyössä elinkeino- ja muun 
työelämän kanssa. (L630/1998, muutos 787/2014).  

  
Luksia järjestää nuorten ja aikuisten oppilaitosmuotoista ja oppisopimuskoulutusta. Kou-
lutuspolun vaihtuminen on henkilökohtaisen oppimispolun varrella mahdollista. Luksia, 
Länsi-Uudenmaan ammattiopisto järjestää ammatillista peruskoulutusta nuorille Lohjalla 
ja Vihdin Nummelassa. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopiston toiminta-alueena on kun-
tayhtymän alue ja lisäkoulutuksessa myös pääkaupunkiseutu. Luksia, Länsi-Uudenmaan 
oppisopimuskeskus Lohjalla hallinnoi ja organisoi oppisopimuskoulutusta yhteistyössä 
työpaikkojen, opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa.   
 
Luksia, Länsi-Uudenmaan ammatti- ja aikuisopistossa järjestetään ammatillista koulu-
tusta järjestämisluvan mukaisesti ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona 
seuraavilla koulutusaloilla: 
 

 Humanistinen ja kasvatusala (vain lisäkoulutuksena) 

 Kulttuuriala 

 Luonnontieteiden ala 

 Luonnonvara- ja ympäristöala (vain lisäkoulutuksena) 

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

 Tekniikan ja liikenteen ala 

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 
 

Lisäksi Luksia järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. 
 

Luksian aikuisopisto toteuttaa näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestämisluvan 
mukaisilla aloilla omaehtoisena ja työvoimakoulutuksena sekä oppisopimusopiskelijoiden 
tietopuolisena koulutuksena. Lisäksi järjestetään työelämävalmennusta sekä henkilöstön 
täydennys- ja lisäkoulutusta. Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, luku- ja kirjoitustaidottomien koulutusta sekä ko-
toutumiskoulutusta. Luksian aikuisopisto järjestää myös tutkintotilaisuuksia järjestämisso-
pimusten mukaisissa tutkinnoissa. Tutkintotilaisuuksia järjestetään myös sellaisten oppi-
laitosten tutkinnon suorittajille, joilla ei itsellään ole voimassa olevaa järjestämissopi-
musta.  

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus järjestää oppisopimuskoulutusta, joka on 
määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään tie-
topuolisilla opinnoilla oppilaitoksissa. Oppisopimuskoulutus perustuu pääsääntöisesti val-
takunnallisiin tutkinnon perusteisiin, joiden pohjalta opiskelijalle muokataan yhteistyössä 
työnantajan kanssa henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimuskoulutus voidaan to-
teuttaa joko näyttötutkintoihin valmistavana koulutuksena tai opetussuunnitelmaperustei-
sena koulutuksena. (Kuvio 1. Luksian tutkinto- ja koulutustarjonta) 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on myös lupa järjestää kuorma- ja 
linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta sekä ammatillisena perus- 
että lisäkoulutuksena. 
 
Koulutuksesta tiedotetaan hakijoille valtakunnallisilla www-sivuilla (www.opintopolku.fi) ja 
Luksian www-sivuilla. 
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Koulutusta järjestetään ja kehitetään tulos- ja toimialueiden yhteistyönä asiakaslähtöisesti 
elinikäisen oppimisen, tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden sekä kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti.  
 

 
 
Kuvio 1. Luksian tutkinto- ja koulutustarjonta  

 

 Opintojen tarjonta yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työ-
elämän kanssa  

 
Koulutuksen järjestäjille on säädetty velvoite olla yhteistyössä alueella toimivien ammatil-
lisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muiden koulutuksen järjestäjien kuten perusope-
tuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön sekä tai-
teen perusopetuksen järjestäjien kanssa. (L 787/2014, § 10 ja L 629/1998, § 5).  

 

1.1 Koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö 

 
Luksiassa tehdään opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen ja opintojen tarjontaan liitty-
vää yhteistyötä jäsenkuntien alueen perusopetuksen ylä- ja alakoulujen, toisen asteen 
oppilaitosten ja muiden toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja korkea-asteen oppilai-
tosten kanssa. 

 

1.2  Yhteistyö työelämän kanssa 

 
Opintojen tarjonta yhteistyössä työelämän kanssa toteutuu mm. yhteisinä projekteina ja 
toimeksiantoina sekä työssäoppimisena eli oppimisena työpaikoilla käytännön työtehtä-
vissä. Lisäksi Opetushallitus on myöntänyt Luksialle pysyvän työelämän kehittämis- ja 
palvelutehtävän (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, muutos 1013/2005, 5 
§). Luksian aikuisopistossa työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä ovat yrityksille ja jul-
kisyhteisöille tarjottavat palvelut, kuten 

 

 osaamistarpeiden analysoinnit ja henkilöstön osaamiskartoitukset 

 henkilöstön koulutus- ja kehittämisohjelmat 
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 yrittäjien osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen 

 oppilaitosten resurssien (tilat, laitteet ym.) hyödyntäminen henkilöstön kehittämi-
sessä sekä 

 julkisesti rahoitetun koulutuksen hyödyntämismahdollisuuksista tiedottaminen. 
 

Työpaikkaohjaajien koulutus toteutetaan Opetushallituksen suosituksen mukaisesti 
(OPH:n määräykset ja ohjeet 2012:41). Koulutuksen laajuus on viisi osaamispistettä ja 
toteutustapoja on useita. Lisäksi työpaikkaohjaajille ja -kouluttajille järjestetään lyhyem-
pää perehdytystä ja täydennyskoulutusta. Näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksien työelä-
mäarvioijille järjestetään arvioijakoulutusta ja -perehdytystä tutkintokohtaisesti. 
 
Luksian neuvottelukuntien tavoite on ammatillisen koulutuksen kehittäminen työelämäläh-
töisesti ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen Länsi-Uudellamaalla. Tähän neuvot-
telukunnat pyrkivät luomalla ja vahvistamalla Luksian ja työelämän välisiä kumppanuuksia 
ja kehittämällä tutkintoja Luksian kehittämislinjausten mukaisesti.   

 

 Toiminnan kehittäminen 
 
Luksiassa tutkintojen ja toiminnan kehittäminen toteutetaan siten kuin prosessikuvauk-
sissa on kuvattu ja opetussuunnitelma päivitetään toiminnan muuttuessa ja Opetushalli-
tuksen määräysten mukaisesti. Opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä kehitetään ke-
hittämislinjausten ja saadun arviointitiedon ja palautteen mukaisesti hankkeina.   

 

2.1 Palaute- ja arviointijärjestelmä  

 
Seuraamme toimintaamme ja sen vaikuttavuutta järjestelmällisesti asiakaspalautteiden 
avulla. Palautetta kerätään sekä suullisesti että palautejärjestelmämme kautta opiskeli-
joilta, yrityksiltä, henkilöstöltä ja muilta sidosryhmiltä.  
 

2.2  Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen  

 
Henkilöstöstrategiassa ja henkilöstön koulutussuunnitelmassa linjataan toimenpiteet, joi-
den avulla Luksian henkilöstön osaamista kehitetään.   

 

 Opiskelijan oikeusturva  
 

3.1 Terveydentilavaatimukset  

 
Opiskelijaksi ottamisen terveydellisistä ja toimintakykyyn liittyvistä edellytyksistä sääde-
tään Opetushallituksen tutkintojen perusteissa (ns. SORA-lainsäädäntö).  

 
Kaikilla koulutusaloilla on lähtökohtana, että opiskelijan terveydentila ei vaaranna kenen-
kään turvallisuutta. Valtioneuvoston asetuksissa (VNA 799/2014 ja 329/2015 sekä 
1033/2011 ja 330/2015) määrätään tutkinnot, joille määritellään terveydentilavaatimukset. 
Luksiassa näitä ns. SORA-tutkintoja ovat:  
 

 sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  

 turvallisuusalan perustutkinto  

 logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala  

 yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto  
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 koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto  

 perhepäivähoitajan ammattitutkinto  

 kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto  

 vanhustyön erikoisammattitutkinto  
 

Opetushallitus on antanut määräykset edellä mainittujen osalta tutkintokohtaisista tervey-
dentilavaatimuksista. Alakohtaisilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että opiskelija 
on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. 
 
Säännösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työ-
elämässä sekä lisätä koulutuksen järjestäjien keinoja puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät so-
veltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. 
 

3.1.1 Terveydentilavaatimukset opiskelijaksi hakeutumis- ja valintavaiheessa 

 
Luksiaan opiskelijoiksi hakeutuville tiedotetaan yleisistä terveydentilan ja toimintakyvyn 
vaatimuksista Luksian www-sivuilla, hakuoppaissa sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden 
yhteydessä.   

 
Kun opiskelijaksi hakija hakee yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen ja johonkin 
SORA-tutkintoon, häntä pyydetään ilmoittamaan oma terveydentila-arvio ja vertaamaan 
sitä tutkinnon perusteiden mukaisiin terveydentilavaatimuksiin. Opiskelijaksi hakeutuvan 
oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden hoitotilanteesta riit-
tää pääsääntöisesti valintatilanteessa.   

 
Hakuvaiheessa tiedotetaan myös opiskeluoikeuden peruuttamismahdollisuudesta, mikäli 
hakija on salannut terveydentilaansa liittyviä tietoja tai että opiskelijaksi ottamiselle voi olla 
esteenä aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös asetuksen mukaisissa tutkinnoissa. 

 
Opiskelijaksi ottamisen edellyttämien terveydentilaa koskevien tietojen lisäksi tulee var-
mistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä 
myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtä-
vissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Haki-
jan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, 
jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa 
tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On 
mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia 
terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulu-
tuksen suorittamiseen.  

 

3.1.2 Terveydentilavaatimukset opiskelun aikana 

 
Opiskelijan / tutkinnon suorittajan terveydentila voi muuttua opiskelun aikana. Opiskelijalta 
tai tutkinnon suorittajalta voidaan pyytää opiskeluoikeuden arviointia varten lääkärin kir-
jallinen lausunto, jos on aiheellista epäillä opiskelijan tai tutkinnon suorittajan terveydenti-
lan tai toimintakyvyn muuttumista opiskelun kuluessa. 

 
Kaikissa tilanteissa joissa käsitellään ja tallennetaan henkilötietolaissa arkaluonteisiksi 
määriteltyjä henkilötietoja, kuten opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja, noudatetaan 
säädösten edellyttämää huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 
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3.2 Rikostaustaote tai suppea turvallisuusselvitys  

 
Rikosrekisterilain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta rikosrekisterin otteesta käytetään il-
maisua rikostaustaote. Rikostaustaote pyydetään nähtäväksi kaikilta opiskelijoilta, joiden 
SORA- tutkintoon liittyviin opintoihin tai työssäoppimisjaksoon / työpaikalla tapahtuvaan 
oppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä ja joiden opinnot ovat 
alkaneet 31.12.2011 jälkeen. Rikostaustaotteen pyytäminen voi tulla kysymykseen myös 
VALMA–koulutuksessa eli ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Ri-
kostaustaotteen pyytämisestä tiedotetaan mm. Luksian www-sivuilla, pääsy- ja soveltu-
vuuskokeiden yhteydessä ja opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. 

 
Rikostaustaote voidaan pyytää opiskelijalta tai tutkinnon suorittajalta vasta, kun koulutus 
on alkanut. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja itse hankkii otteen, jonka rehtori tai hänen 
nimeämänsä tarkastaa ennen kyseisten opintojen tai työssäoppimisjakson alkamista ja 
kirjaa opiskelijahallintajärjestelmään otteen nähdyksi. 
 
Turvallisuusalan perustutkinnon nuorten koulutuksessa rikostaustaotteen sijaan pyyde-
tään suppea turvallisuusselvitys. 

 

3.3 Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen 

 
Opiskeluoikeustoimikunta on lakisääteinen toimielin (AKL 35a§; AAL 11§), jossa on kou-
lutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. 
Kuntayhtymän hallitus nimeää toimielimen jäsenet ja toimielimen puheenjohtajan. Luksian 
opiskeluoikeustoimikunta päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, 
määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämi-
sestä.   
 
Opiskeluoikeuden peruuttaminen  

 
Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista vain SORA-tutkinnoissa. Opiskeluoikeus 
voidaan peruuttaa, jos opiskelija tai tutkinnon suorittaja vaarantaa toistuvasti tai vakavasti 
toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja näin osoittautuu ilmeisen soveltumatto-
maksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä ja/tai työssäoppimisessa. 
Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös, jos opiskelija tai tutkinnon suorittaja ei täytä ter-
veydentilaltaan ja toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai hakija on ha-
kuvaiheessa salannut tiedon aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, mikä olisi 
voinut estää hänen opiskelijaksi ottamisensa. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös, 
jos opiskelija tai tutkinnon suorittaja on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistu-
neesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja opintoihin tai 
työssäoppimiseen liittyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.  

 
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada tiedot opiskelijan mahdollisesta aikaisemmasta 
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä perusteluineen toiselta koulu-
tuksen järjestäjältä tai korkeakoululta. 

 
 Opiskeluoikeuden palauttaminen  
 

Luksian opiskeluoikeustoimikunta päättää opiskeluoikeuden palauttamisesta. Jotta opis-
keluoikeus voidaan palauttaa, opiskelijan on osoitettava, että opiskeluoikeuden peruutta-
misen aiheuttaneet terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät syyt ovat poistuneet. Opis-
keluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole asetettu määräaikaa. 
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Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen järjestäjän on annettava Valviralle tieto sen 
toimialaan kuuluvien tutkintojen opiskeluoikeuden palauttamista koskevista päätöksistä ja 
niiden perusteluista.   
 

3.4 Opiskelijan muutoksenhakumahdollisuudet 

 
Muutoksenhausta tiedotetaan opiskelijalle kirjallisesti päätöksenteon yhteydessä. Ohjeet 
sisältävät muutoksenhakuajan ja -osoitteen. 

 
Opiskelija / tutkinnon suorittaja voi hakea muutosta valittamalla aluehallintovirastoon 
seuraavissa asioissa:  
 

 opiskelijaksi ottaminen 

 opiskeluajan jatkaminen 

 eronneeksi katsominen 

 erityiset opetusjärjestelyt 

 henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) 

 huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuus 
 

Opiskeluoikeustoimikunnan päätökseen, joka koskee opiskelijan määräaikaista erotta-
mista, opiskelija-asuntolasta erottamista tai opiskelusta pidättämistä haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 

3.5 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

 
Opiskelijan oikeusturvaa säätelevät Opiskelijan oikeusturvaa säätelevät perusoikeudet, 
laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L360/98 muutoksineen, A811/98 muutoksi-
neen), hallintolaki (L434/03) ja työturvallisuuslaki (L738/02 muutoksineen). Opiskelijan tu-
lee lisäksi noudattaa Luksian järjestyssääntöjä.  

 
 Opiskelijalla on oikeus: 
 

 turvalliseen opiskeluympäristöön ja asialliseen kohteluun oppimisympäristöissä 

 saada opetusta ja ohjausta sekä nuorten opetussuunnitelmaperusteisessa koulu-
tuksessa opiskeluhuollon palveluita 

 saada opintojen tavoitteiden mukainen, aiemmin hankittu osaaminen tunnustettua 

 osallistua koulutuksen kehittämiseen 

 opintososiaalisiin etuihin ja eräisiin muihin etuihin. 
 

Opetus ammatillisessa peruskoulutuksessa on opiskelijalle maksutonta (L630/98 muutok-
sineen). Opetusministeriön asetuksella (A1323/01) säädetään maksuista, joita koulutuk-
sen ja tutkintojen järjestäjät voivat periä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla. 

 

 Ammatillisen perustutkinnon päätoimisilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan 
ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnä-
oloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa 

 Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asuntolassa on nuor-
ten koulutuksessa ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille maksutonta 

 Opiskelijoille matkoista aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä tuesta ja opinto-
tuesta päättää Kansaneläkelaitos (KELA) 
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 Opiskelijalla on velvollisuus (L630/98, § 34) 
 

 osallistua opetukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti ja 
suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti 

 suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa 
pidemmässä ajassa 

 noudattaa järjestyssääntöjä. 
 

3.6 Kurinpitomenettely 

 
 Luksiassa opiskelijoita ohjataan ensisijaisesti kasvatuksellisin keinoin. Mikäli järjestys-

sääntöihin liittyvissä asioissa kasvatukselliset keinot eivät auta tai riitä, käytämme amma-
tillista koulutusta koskeviin säädöksiin sisältyviä kurinpitomenettelyitä. 

 
 Kurinpitotoimia ovat (L630/98 muutoksineen): 

 

 määrääminen poistumaan opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta 

 poistaminen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta 

 opiskeluun osallistumisen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi 

 kirjallinen varoitus 

 erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi tai 

 erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi 
ajaksi. 

 

 Oppimisen ohjaus ja oppimisen suunnittelu 
 

Keskeistä oppimisen ohjauksessa ja oppimisen suunnittelussa on aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja opiskelijan osaamisen karttuminen. Opis-
kelija voi hankkia osaamista eri koulutuksen järjestämismuotoja ja toteuttamistapoja yh-
distäen. 
 
Eri koulutusmuodoissa käytetään erilaisia käsitteitä mm. opiskelijasta, opettajasta, työs-
säoppimisesta ja työpaikkaohjaajasta. Tässä luvussa 4 opiskelijalla tarkoitetaan myös tut-
kinnon suorittajaa tai koulutettavaa, opettajalla tarkoitetaan myös kouluttajaa tai vastuu-
kouluttajaa. Työssäoppimisella tarkoitetaan myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja 
työssäoppimisen ohjaajasta käytetään nimitystä työpaikkaohjaaja.  

 
Oppimisen ohjauksessa ja oppimisen suunnittelussa otetaan huomioon oppimis- ja opis-
kelijalähtöisyys eli se, että opiskelijan on mahdollista edetä opinnoissaan yksilöllisen 
suunnitelmansa mukaisesti esimerkiksi opintoja ja työtä yhdistäen. Tavoitteiden saavut-
tamiseksi valitaan tarkoituksenmukaiset oppimisen ohjauksen toteuttamisen tavat ja pai-
kat. Oppimista voi tapahtua myös oppilaitosympäristön ja työssäoppimispaikan ulkopuo-
lella. Eri ympäristöissä hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. 

  
Luksiassa oppimista ohjataan lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna, etä-, monimuoto- 
ja verkko-opetuksena, erityisopetuksena sekä työssäoppimisena ja työpaikalla tapahtu-
vana oppimisena käytännön työtehtävien yhteydessä. (L 787/2014,15 §). Oppimisen oh-
jaus järjestetään opiskelijalähtöisesti mm. tarjoamalla erilaisia opintojen suoritustapoja 
sekä ottamalla huomioon opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja mm. henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma (HOPS) ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suun-
nitelma (HOJKS), jos sellainen on laadittu.  
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Opinnot järjestetään siten, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnolle asetetut tavoitteet am-
matillisena peruskoulutuksena pääsääntöisesti normiajassa tai oppisopimuskoulutuk-
sessa ja näyttötutkinnossa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan opin-
toja ohjataan ja tuetaan oppilaitoksen kaikkina työpäivinä.  

 
Opettajat suunnittelevat tutkinnon, tutkinnon osan tai koulutuksen oppimisen ohjauksen 
yhdessä toteutukseen osallistuvien opettajien sekä mahdollisesti työnantajan ja työpaik-
kakouluttajan kanssa. Oppimisen ohjauksen toteutussuunnitelma esitetään opiskelijoille 
sekä työpaikkakouluttajalle tai työnantajalle tutkinnon, tutkinnon osan, työelämän toimin-
takokonaisuuden tai koulutuksen alussa.   
 

4.1 Lähiopetus 

 
Lähiopetuksella tarkoitetaan opettajan ohjaamaa työskentelyä oppilaitoksen opetus- ja 
työtiloissa tai muissa oppimis- ja työympäristöissä sekä työpaikoilla. Lähiopetus voi sisäl-
tää myös opiskelijoiden yksilöllistä ja ryhmäkohtaista ohjausta sekä teknisten apuvälinei-
den ja tietoverkkojen käyttöä.   

 
Oppilaitosmuotoisena ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa ammatillisessa 
perustutkinnossa opiskelijan tulee osallistua lähiopetukseen, jollei hänelle ole myönnetty 
siitä vapautusta (L630/1998 34 §, muutos 246/2015, 31 §) tai sovittu yksilöllistä opiskelu-
tapaa. 

 

4.2 Itsenäinen opiskelu 

 
Opiskeluun olennaisesti kuuluva opiskelijan itsenäinen opiskelu syventää oppimista ja 
osaamisen kehittymistä. Itsenäinen opiskelu voi tapahtua oppilaitoksen tiloissa tai opis-
kelijan valitsemassa oppimisympäristössä ja se sisältää mm. oppimistehtävien tekemistä 
yksin tai ryhmässä, tiedon hankintaa ja lukemista sekä kokeisiin ja ammattiosaamisen 
näyttöön tai tutkintotilaisuuteen valmistautumista. Itsenäistä opiskelua ohjataan lähiope-
tuksen yhteydessä tai verkko-opetuksena.  

 

4.3 Etäopetus 

 
Etäopetus on ohjattua tai ohjeistettua opetusta, jolloin opiskelija opiskelee itsenäisesti an-
nettujen ohjeiden mukaan esimerkiksi kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Etäope-
tus täydentää lähiopetusta ja se voi tapahtua myös ryhmässä. Tarvittaessa opiskelija saa 
neuvoja ja ohjausta opettajalta mm. puhelimitse, sähköpostin kautta, verkko-opiskelussa 
oppimisalustan, sosiaalisen median keskustelufoorumin tai pikaviestimien avulla. Ulko-
maille sijoittuva työssäoppiminen ohjataan pääsääntöisesti etäopetuksena. 

 

4.4 Monimuoto-opetus 

 
Monimuoto-opetuksessa lähi- ja etäopetus vuorottelevat erilaisten opetusjärjestelyjen, 
esim. lähiopetuksen, ohjatun etäopetuksen, työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja verkko-
avusteisen opetuksen yhdistelmänä.  

 

4.5 Verkko-opetus ja -ohjaus 

 
Verkko-opetus ja -ohjaus tarkoittavat verkko-oppimisalustaa ja muita tieto- ja viestintätek-
niikan välineitä hyödyntävää opetusta ja ohjausta.    
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Luksiassa on käytössä mm. Moodle verkko-oppimisalusta ja Office 365 -ympäristön pal-
velut, jotka sähköpostin lisäksi mahdollistavat virtuaalisten ryhmätyötilojen ja vi-
deoneuvotteluyhteyden käytön sekä tarjoavat opiskelijoille oman tallennustilan. 

 

4.6 Työssäoppiminen   

 
Työssäoppimisen laajuus vaihtelee alakohtaisen tutkinnon ja opiskelijan henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelmaperusteisessa nuorten koulutuksessa 
ammatillisiin opintoihin tulee kuitenkin sisältyä työssäoppimista vähintään 30 osaamispis-
teen osaamisen laajuisesti.   
 
Työssäoppimisessa osa tutkinnon ammattitaitovaatimuksista opitaan työtä tehden työpai-
kalla, aidossa työympäristössä joko kotimaassa tai ulkomailla. Se on tavoitteellista, ohjat-
tua opiskelua, joka arvioidaan ja toteutetaan tutkintojen perusteiden mukaisesti. Luksian 
tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa määritellään, mitkä ammatillisten tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimuksista opiskellaan työpaikoilla, miten työssäoppimisaksot sijoi-
tetaan tutkinnon kokonaisuuteen sekä miten opiskelijoiden ohjaus ja arviointi järjestetään.  
 
Työssäoppiminen on myös keino henkilökohtaistaa opintoja. Silloin opiskelijan henkilö-
kohtaisessa opiskelusuunnitelmassa työssäoppimista voi olla enemmän kuin Luksian tut-
kintokohtaisessa opetussuunnitelmassa. Mikäli työssäoppiminen toteutetaan ulkomailla, 
sen järjestämisessä otetaan huomioon paikalliset määräykset. Lähtökohtana työssäoppi-
misen suunnittelussa ja ajoituksessa on se, että oppilaitoksessa ja työpaikoilla tapahtuva 
oppiminen täydentävät toisiaan tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi ja 
työssäoppimisjaksot tukevat opiskelijoiden työllistymistä.  

  
Tutkintoon kuuluvan työssäoppimisen toteutuksesta vastaa Luksia koulutuksen järjestä-
jänä. Työssäoppimispaikan hankkii opiskelija itsenäisesti tai opiskelija yhteistyössä oh-
jaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja varmistaa, että työssäoppimispaikassa on tar-
peellinen välineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan päte-
vää henkilökuntaa opiskelijan oppimisen ohjaukseen ja arviointiin. Työssäoppimisjaksoja 
voidaan järjestää myös oppilaitoksen työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, jos se 
on opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteuttamiseksi perusteltua.  Näyt-
tötutkinnossa työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on suuri merkitys ja oppisopimuskoulu-
tuksessa oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Tällöin tutkinnon suorittaja hankkii työ-
paikan itse ja neuvottelee oppisopimuskeskuksen kanssa työpaikan soveltuvuudesta op-
pisopimustyöpaikaksi.  

 
Työssäoppimispaikan ja Luksian välillä tulee olla voimassa oleva työssäoppimisen yhteis-
työsopimus tai oppisopimuskoulutuksessa oppisopimus. Tässä työnantajan tai yrityksen 
ja oppilaitoksen välisessä sopimuksessa nimetään kummankin osapuolen yhteyshenkilöt 
ja määritellään työssäoppimisen yleiset tavoitteet. Lisäksi yhteistyösopimuksessa sovi-
taan oppilaitoksen ja työpaikan tehtävät ja vastuut. Yhteistyösopimuksen lisäksi opiskelija, 
työantajan edustaja ja ohjaava opettaja allekirjoittavat sopimuksen (opiskelija/työnantaja), 
jossa sovitaan yksityiskohtaisemmin työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja sen yhteydessä 
mahdollisesti suoritettavan ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden järjestämi-
sestä ja menettelytavoista. Sopimukseen kirjataan myös työturvallisuuteen, tapaturmiin ja 
vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset (ks. työssäoppiminen ja työturvalli-
suus).  Sopimuksesta jää oma kappale kullekin allekirjoittaneelle. 

 
Työssäoppimisen aikana opiskelija ei yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hä-
nelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Mikäli työnantaja ja opiskelija sol-
mivat palkallisen työsuhteen, työsuhteeseen liittyvistä vastuista sekä työtehtävien sisäl-
löstä vastaa työnantaja siten kuin työsopimukseen on kirjattu. Oppisopimuskoulutuksen 
opiskelija on aina työsuhteessa. 
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4.6.1 Työssäoppiminen ja työturvallisuus  

Ennen työssäoppimisen aloittamista työnantaja ja koulutuksen järjestäjän edustajana oh-
jaava opettaja tai työpaikkakoordinaattori varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edel-
lytykset tehdä työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan tiedon haltijalla on oikeus salassapi-
tosäännösten estämättä antaa opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia ja teh-
tävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja työssäoppimisesta vastaaville henkilöille 
opiskelijan sekä työssäoppimispaikan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmista-
miseksi.   

 
Opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä sovelletaan työturvallisuuslakia. Työnantaja 
vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa 
opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrä-
tään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa taikka virkasuhteessa tai sii-
hen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa työnantajaan. 

 
Nuori työntekijä saa tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistetussa esi-
merkkiluettelossa mainittua vaarallista työtä, jos huolehditaan siitä, ettei nuoren työnteki-
jän käyttöön tarkoitetuista laitteista tai aineista ole hänelle tai muille erityistä vaaraa. En-
nen vaarallisen työn aloittamista on työssäoppimista ohjaavan opettajan tehtävä, yhteis-
työssä työnantajan kanssa, ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle.   

 
Opiskelija ei tavallisesti ole työsopimussuhteessa työnantajaan, joten Luksia vastaa laki-
sääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Opiskelijalla on oikeus korvaukseen työssäoppimis-
paikalla tai sinne meno- tai paluumatkalla sattuneesta tapaturmasta. Kaikista tapaturmista 
opiskelijan tulee välittömästi ilmoittaa työssäoppimista ohjaavalle opettajalle ja täyttää ta-
paturmailmoitus opintotoimistossa. Luksian opiskelijoille on myös otettu vastuuvakuutus 
työssäoppimisen ajalle. 

 

4.6.2 Työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien koulutus  

Luksiassa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta säännöllisesti. Koulutus on maksu-
tonta ja siitä tiedotetaan lukuvuosittain Luksian verkkosivuilla. Opetussuunnitelmaperus-
teinen viiden osaamispisteen (osp) työpaikkaohjaajakoulutus perehdyttää: 

 

 ammatilliseen koulutukseen 

 työelämäyhteistyöhön ja työssäoppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen  

 opiskelijalähtöiseen ohjaamiseen 

 opiskelijan arviointiin työpaikalla 
 

Lisäksi järjestetään työpaikkaohjaajien perehdyttämistä eri tutkintojen tutkinnon osien ar-
viointikohteiden ja -kriteerien avaamiseksi. 

 

4.7 Kilpailutoiminta oppimisen edistäjänä 

 
Luksia on Skills Finland ry:n jäsen ja osallistuu kansalliseen Taitaja-kilpailutoimintaan op-
pilaitoksen edustamissa kilpailulajeissa. Ammattitaitokilpailut tarjoavat opiskelijoille mah-
dollisuuden haasteisiin osana perustutkinnon suorittamista, koska kilpailutehtävät ovat 
ammattitaitovaatimusten kiitettävän (3) tason mukaisia ja niitä kehitetään yhdessä elinkei-
noelämän kanssa. Opiskelijat voivat osallistua ja hankkia kokemusta kilpailutoiminnasta 
opiskelunsa eri vaiheissa. Lisäksi Luksialla on kansainvälistä EuroSkills- ja WorldSkills-
kilpailutoimintaa.   
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 II OSA: Koulutuksen järjestäminen ammatillisena peruskoulutuksena 
 

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset ammatilli-
set perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edel-
lyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella siten, että hän voi tutkinnon suori-
tettuaan sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä myös kansainvä-
listyvissä ja muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan läpi elämän (L 787/2014).  

 
Ammatillinen perustutkinto suoritetaan yleensä oppilaitosmuotoisena ammatillisena pe-
ruskoulutuksena perustutkinnon perusteiden pohjalta laaditun opetussuunnitelman tutkin-
tokohtaisen osan mukaan. Ammatillisen perustutkinnon suorittamalla saavuttaa yleisen 
jatko-opintokelpoisuuden ja sen suorittamisen jälkeen voi hakeutua ammattikorkeakou-
luun, yliopistoon tai suorittamaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. 

 
Muiden kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien hakijoiden on osoitettava kielitaitonsa 
valtakunnallisella kielikokeella tai muulla pyydetyllä tavalla ennen opiskelijaksi valinnan 
vahvistamista. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien opiskelijoiden 
opetus toteutetaan pääsääntöisesti integroidusti yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.  

 

 Ammatillinen perustutkinto Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopis-
tossa 

 
Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), josta ammatilliset tut-
kinnon osat ovat yhteensä 135 osp, yhteiset tutkinnon osat 35 osp ja vapaasti valittavat 
tutkinnon osat 10 osp. Perustutkinnon perusteissa tutkinnon osat on nimetty ja niihin on 
laadittu ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisiin 
tutkinnon osiin ammattitaidon osoittamistavat. Opiskelijan opiskeluaika ammatillisessa 
perustutkinnossa on kolme vuotta (246/2015 § 31), mutta oppilaitos voi perustellusta 
syystä jatkaa tutkintoon käytettävää opiskeluaikaa yhdellä vuodella.  
 
Valtioneuvoston asetuksella 799/2014, 5a § on säädetty, että ammatillisen perustutkinnon 
tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osaamispis-
teen laajuisesti. Työssäoppimisesta ei anneta erillistä arvosanaa.  
 
Vapaasti valittavat opinnot ja yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osa-alueet on Luksi-
assa mahdollista valita henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan vuosittain vahvistetta-
vasta tarjonnasta.  
 

5.1 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)  

 
Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan esimerkkejä ammatillisista 
opintopoluista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja joustava opintopolku, jossa ote-
taan huomioon esim. opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmat, pohjakoulutus, elämänti-
lanne, hitaammin ja nopeammin etenevät opiskelijat sekä erilaiset tavat oppia. 

 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka 
pohjautuu opiskelijan omiin yksilöllisiin tarpeisiin ja valintoihin. HOPS muodostuu opetus-
suunnitelman pakollisista ja valinnaisista opinnoista sekä opiskelijan henkilökohtaisista 
valinnoista. Henkilökohtainen opintosuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua, sitout-
taa ja motivoi opiskelijaa opiskeluun sekä kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. 
Henkilökohtaistaminen toteutuu mm. osaamisalan valinnassa, valinnaisissa opinnoissa, 
työssäoppimispaikan valinnassa, aikaisemman ja muualla hankitun osaamisen tunnusta-
misena sekä opiskeluajan muutoksina. Tutkintoon sisältyy opintojen suunnittelua, jonka 
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aikana opiskelija suunnittelee omaa polkuaan kohti tutkintoa ja laatii oman henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelmansa yhdessä ryhmänohjaajan ja ohjaavien opettajien kanssa. 
 
Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutu-
misen seurannassa. HOPSin suunnitteluun vaikuttavat nuoren jatkosuunnitelmat, aikai-
semmin hankittu osaaminen, harrastuneisuus sekä oppimistyylit.  

 
Päävastuu HOPSin laadinnasta ja sen toteutumisen seurannasta on ryhmänohjaajalla yh-
dessä opiskelijan kanssa. Ryhmänohjaaja vastaa siitä, että HOPS laaditaan jokaiselle 
opiskelijalle ja siitä keskustellaan ja sitä päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.   
 

5.2 Ammatillinen erityisopetus 

 
Luksiassa erityisopetuksella tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja val-
miuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiske-
lujärjestelyjä. Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon tai 
koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet 
(L 630/1998 19 a §, 20 §, 21 § ja muutokset L 787/2014 21 §).   
 

5.2.1 Erityisopetuksen tarpeen määrittely 

 Lain mukaan oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista 
tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus 
annetaan erityisopetuksena (L 630/1998, 19 a §).  

 
 Luksiassa opiskelijan erityisen tuen tarve selvitetään yhdessä opiskelijan kanssa. Erityi-

sen tuen tarpeen määrittelystä vastaa moniammatillinen työryhmä ja työ tehdään yhteis-
työssä esim. lähettävän peruskoulun, Luksian opiskelijahuollon toimijoiden ja opettajien 
kanssa. Nimeämisen tukena käytetään HOPS-keskustelun tietoja, lähtötasokartoituksia 
ja opettajien tekemiä havaintoja. Opiskelijan opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena 
päättää rehtori. Opiskelijaa ja opiskelijan huoltajaa kuullaan ennen päätöksen tekemistä. 

 
5.2.2 Erityisopetuksen toteutus 

Erityisopetuksen toteuttamiseksi opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen opiskelusuunni-
telman (HOPS) osaksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
(HOJKS), jota päivitetään tarvittaessa. HOJKS:aan kuvataan opiskelijan saama pedago-
ginen tuki, erityiset opiskelu- ja opetusjärjestelyt sekä mahdolliset opintojen tavoitteiden 
mukautukset. Luksiassa HOJK:n laadinnasta ja suunniteltujen tukitoimien seurannasta 
vastaa opintoalan erityisopetuksesta vastaava opettaja. HOJKS laaditaan ja sitä päivite-
tään yhteistyössä opiskelijan kanssa. Opiskelijan lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltaja al-
lekirjoittaa HOJKS -lomakkeen.  

 

 Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia säätelevät laki (L 630/1998, 
muutokset 787/2014 ja 246/2015) ja asetus (A 811/1998, muutokset 799/2014 ja 
329/2015) ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä Opetushallituksen määräykset amma-
tillisten perustutkintojen perusteista. 

  



 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  14 (30) 
Opetussuunnitelman yhteinen osa 

6.1 Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet  

 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan 
opiskelijaa saavuttamaan koulutuksen tavoitteet ja tuetaan opiskelijan itsearviointitaidon 
kehittymistä ja kasvua ammattilaiseksi. Opiskelijoiden oppimista, työskentelyä ja osaa-
mista arvioidaan monipuolisesti. Ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arviointi tuottaa tietoa 
osaamisen tasosta opiskelijalle, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä 
varten.  

 
Arviointi on aina kriteeriperusteista ja laadullista. Se perustuu tutkinnon perusteissa ku-
vattuihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin 
arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  Kunkin tutkinnon osan arviointikriteerit kuvaa-
vat osaamisen kiitettävän (K3), hyvän (H2) ja tyydyttävän (T1) tasoilla. Mikäli opiskelija ei 
saavuta jossakin tutkinnon osassa tutkinnon perusteissa ilmaistua T1-tason osaamista, 
opetus voidaan mukauttaa ja opintosuoritusotteeseen ja todistukseen merkitään mukau-
tettu arvosana (ks. erityisopetuksen arviointi). 

 

6.2 Arvioinnista tiedottaminen 

 
Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. 
Arvioinnista tiedotetaan opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa, osana opiskelijan oppimi-
sen ohjausta. Silloin ryhmänohjaajat kuvaavat tutkinnon kokonaisuuden ja yleiset tutkin-
non suorittamisen toimintatavat. Lisäksi opiskelijoille tiedotetaan seuraavista arviointiin 
liittyvistä asioista: 

 

 arvioinnin tehtävät ja tavoitteet eli miksi arvioidaan  

 tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ja yhteis-
ten opintojen osaamistavoitteet eli mitä arvioidaan  

 aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 arviointimenetelmät 

 oppimisen aikainen arviointi ja sen merkitys 

 ammattiosaamisen näytöt 

 arvosanan muodostuminen ammatillisessa perustutkinnossa osaamisen arvioin-
nin pohjalta 

 arvioinnista päättäminen  

 arvosanan uusiminen ja korottaminen 

 osaamisen arvioinnin oikaiseminen 

 mahdollinen opintojen etenemisen edellyttämä osaaminen  

 arvosanojen dokumentointi 

 opintosuoritusotteen ja tutkintotodistuksen sisältö 

 muut todistukset  
 

Tiedottamisesta vastaavat oppilaitoksen johto, ryhmänohjaajat, opettajat ja opinto-ohjaa-
jat. Ryhmänohjaajan vastuulla on koko tutkinnon rakenteesta ja arvioinnin yleisistä peri-
aatteista kertominen. Opetushenkilöstö vastaa opettamansa tutkinnon osan arviointiin liit-
tyvästä tiedottamisesta opintojen alkaessa ja opintojen aikana. Tiedottamisen välineinä 
ovat mm.   
 

 opetussuunnitelman yhteinen osa ja tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

 tutkintokohtainen suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja 
arvioinnista 

 tutkinnon osan tai toimintakokonaisuuden toteuttamissuunnitelma 

 opiskelijan opas 

 ohjaustunnit ja -keskustelut sekä  
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 oppilaitoksen www-sivut. 
 

6.3 Oppimisen arviointi   

 
Oppimisen arvioinnilla tarkoitetaan opiskelijalle opintojen aikana annettavaa ohjaavaa, 
kannustavaa ja motivoivaa palautetta siitä, miten oppiminen edistyy. Oppimisen arvioinnin 
tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään 
perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.  
Opiskelijalla on oltava palautteen perusteella mahdollisuus muuttaa toimintaansa. 

 
Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerisia arvosanoja, sillä oppimisen arviointi ei vai-
kuta tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan. Arvosanojen antamisen sijaan on kes-
keistä, että opiskelija saa oppimisestaan säännöllistä laadullista palautetta joko suullisesti 
tai kirjallisesti koko opintojen ajan sekä oppilaitoksessa että työssäoppimisjaksoilla. Luk-
siassa oppimistavoitteiden saavuttaminen dokumentoidaan opiskelijahallintajärjestel-
mään S-merkinnällä (oppiminen saavutettu).  

 

6.4 Osaamisen arviointi 

 
Laissa ja asetuksessa ammatillisesta peruskoulutuksesta (L 630/1998, muutokset 
787/2014 ja 246/2015, 25 §, 25 a §, 25 b §, A 811/1998, 799/2014, 5 §) on säädetty 
opiskelijan osaamisen arvioinnista, ammattiosaamisen näytöistä ja niiden suunnittelusta, 
toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä, ammattitaidon arvioinnista ja arvioijista, näyt-
töpaikkojen sopivuuden edellytyksistä ja työturvallisuudesta. 

 
Opiskelijan osaamista arvioidaan sen jälkeen, kun hänellä on ensin ollut mahdollisuus 
oppia perustutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. 
Osaamisen arvioinnissa opiskelijan osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin tai 
osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Yhteisissä tutkinnon osissa opiskelijan osaa-
mista arvioidaan erilaisia menetelmiä hyödyntäen esim. suullisilla ja kirjallisilla suorituk-
silla. Ammatillisissa tutkinnon osissa opiskelijan osaaminen (ammattitaito) arvioidaan am-
mattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan myös ammatillisten va-
linnaisten tutkinnon osien osaaminen. Myös yhteisten tutkinnon osien osa-alueita voidaan 
arvioida ammattiosaamisen näytön yhteydessä.  

 
Ammatillisten tutkinnon osien arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta.  Mikäli tutkinnon osa sisältää sellaista osaamista, jota ei pystytä työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä osoittamaan, osaamisen osoittamista voidaan täydentää 
muulla osaamisen arvioinnilla. Näissä tapauksissa tutkinnon osan arvosana muodostuu 
ammattiosaamisen näytöstä ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. 
 
Ammattiosaamisen näytöt 

 
Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja/tai työ-
paikkojen yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta. (Opetushallituksen arvioinnin opas, 
2015) 

  
Ammatillisten perustutkintojen perusteissa on määritelty tutkinnon osittain ammattitaito-
vaatimukset, arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) ta-
soille tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3). Arvioinnin kohteet ovat  

 työprosessin hallinta 

 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta 

 työn perustana olevan tiedon hallinta ja  

 elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen arvioidaan 
ammattiosaamisen näytöllä perustutkinnon perusteiden mukaisesti. Jos työtehtävä on 
vain osa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista, kyse ns. osanäytöstä. Ammattiosaa-
misen näyttöjen arviointikeskustelussa ovat mukana opiskelija ja opettaja ja työelämän 
edustaja siten kuin suunnitelmissa ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvi-
oinnista on kuvattu. 

 
Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta ker-
rallaan. Jos samassa ammattiosaamisen näytössä arvioidaan useamman tutkinnon osan 
osaamista, tulee kaikista tutkinnon osista antaa erillinen arvosana arvioinnin kohteittain. 
Jos tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö annetaan useammassa kuin yhdessä 
osassa, jokaisesta osasta annetaan arvosanat arvioinnin kohteittain, mutta kokonaisarvo-
sanaa ei muodosteta, ennen kuin kaikki osat on suoritettu.  

 
Ammattiosaamisen näytön arvosana perustellaan arviointiaineistoissa. Osanäyttöjen ai-
neisto tallennetaan, jotta tutkinnon osasta on mahdollisuus antaa ammattiosaamisen näy-
tön arvosana sitten, kun kaikki osanäytöt on tehty. Näyttötodistuksessa tulee olla koko 
tutkinnon osan näytön arvosana. 

 

6.5 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, millaista osaamista opiskelija 
on hankkinut esim. aiemmilla opinnoilla tai aiemmin tehdyllä työllä. Aikaisemmin hankittua 
osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin 
ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnistaminen voidaan tehdä opintojen alussa, ennen 
uuden tutkinnon osan opintojen aloittamista tai opiskelun aikana. Opiskelijan oikeudesta 
saada suoritettavan perustutkinnontutkinnon perusteiden tavoitteita ja ammattitaitoa vas-
taavaa osaamista tunnustettua on määrätty laissa ja asetuksessa ammatillisesta koulu-
tuksesta (L630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015, 30 § ja A 811/1998, 12a §).   

 
Osaaminen voidaan tunnustaa vastaamaan tutkinnon osaa tai yhteisten opintojen osa-
aluetta ja oppiminen vastaamaan toimintakokonaisuutta. Osaamisen tunnustaminen on 
tutkinnon osasta tai yhteisten opintojen osa-alueesta vastaavan opettajan tai tutkinnon 
osassa opettavien opettajien yhdessä tekemä arviointipäätös eikä sitä voi delegoida 
muulle henkilöstölle. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaat-
teista ja arvosanojen muuttamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa on OPH:n erillis-
määräys dnro 93/011/2014, muutos 2015.  

 

6.6 Arvosanasta päättäminen 

 
Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Tutkinnon osan ja 
yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamisen arvioinnista päättää opetuksesta vas-
taava opettaja tai opettajat yhdessä, jos useampi opettaja on ollut opettamassa ja arvioi-
massa osaamista. Tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvosanasta näyttötodis-
tukseen päättävät arviointikeskustelusta vastaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä 
tai erikseen. Päättötodistukseen tulevan tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta. Jos lisäksi tarvitaan muuta osaamisen arviointia, arvosa-
nasta päättää tutkinnon osan arvioinnista vastaava opettaja. Päätösvaltaa ei voi delegoida 
muulle henkilöstölle. Päätös tutkinnon osan arvosanasta tehdään kahden viikon kuluessa 
tutkinnon osan oppimisen ohjauksen tai siihen liittyvän viimeisen suorituksen päättymi-
sestä.  
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Arvosana annetaan tutkinnon osittain tutkinnon perusteissa olevien arviointikriteerien pe-
rusteella. Muita arviointikriteereitä ei käytetä. Arvioinnin perustelut on aina kirjattava. Näin 
annetulle arvosanalle löytyy perustelut myös siinä tilanteessa, kun opiskelija on tyytymä-
tön saamaansa arvosanaan.  
 
Arviointiaineisto, jonka pohjalta tutkintotodistukseen (päättö- ja näyttötodistus) tulevat ar-
vosanat on annettu, on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan arvosanan anta-
misesta (A 811/1998, muutos 799/2014, 11 a§). Arvioinnin dokumentointi tulee tehdä sel-
laisella tarkkuudella, että sen avulla voidaan tarvittaessa tehdä uusi arviointi. 

 

6.7 Arviointi erityisopetuksessa  

 
Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus on suunniteltava siten, että opiskelija mahdol-
lisimman suuressa määrin saavuttaa tutkinnon perusteiden tavoitteet. 

 
 Mikäli on ilmeistä, että erityisopiskelija ei opetuksen tukitoimista ja arvioinnin järjestelyistä 

huolimatta saavuta tutkinnon osan tai osa-alueen tavoitteita tyydyttävällä (T1) -tasolla, 
tavoitteita voidaan mukauttaa.   

 
 Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tutkintotodistusta tai todistusta suorite-

tuista tutkinnon osista, jos mukauttamisen tai erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen 
vuoksi opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja 
osaamistavoitteita. Luksiassa annetaan tällöin todistus opiskelijan osaamisesta siten kuin 
laissa on säädetty (L 630/1998, 19 a §, 21 §, 25 e §). 

 
 Mukauttaminen tarkoittaa opetuksen ja tutkinnon perusteiden oppimistavoitteiden sopeut-

tamista opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. Mukautetulle tutkinnon osalle tai osa-alu-
eelle laaditaan mukautetut ammattitaitovaatimukset, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.  

 

6.8 Arviointiaineiston säilyttäminen 

 
Arviointiaineistolla tarkoitetaan sitä dokumenttien kokonaisuutta, joka on ollut käytössä 
arvosanasta päätettäessä. Arviointiaineiston säilyttää arviointipäätöksen tehnyt ja sen 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnyt opettaja kuusi kuukautta arviointipäätöksestä. 

 

6.9 Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen 

 
Luksian opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa määrätään niistä opinnoista ja 
ammattiosaamisen näytöistä, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opin-
noissa etenemiselle. Osaamisen arviointi on määrätty tutkinnon perusteissa ja tarkennettu 
Luksian tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa ja suunnitelmissa ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista sekä edelleen opettajan laatimassa opetuksen 
toteutussuunnitelmassa. Opiskelijalla on oikeus korottaa saamaansa tutkinnon osien, am-
mattiosaamisen näyttöjen tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksyttyä arvosa-
naa.  

 
Hylätyn suorituksen jälkeen opiskelija suunnittelee yhdessä tutkinnon osan tai osa-alueen 
arvioinnista vastanneen opettajan kanssa uuden suoritustavan ja sen ajankohdan. Opis-
kelijoille ilmoitetaan lukuvuosittain yhteiset uusimis- ja korottamisajankohdat. Ammatti-
osaamisen näyttöjen uusinta sovitaan tutkinnon osan arvioinnista vastaavan opettajan 
kanssa.   
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6.10 Arvioinnin oikaiseminen 

 
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Jos opis-
kelija on tyytymätön saamaansa osaamisen arviointiin, hän voi pyytää siihen oikaisua ar-
vioinnin suorittaneelta opettajalta joko suullisesti tai kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, 
kun opiskelija on saanut tiedon arvosanasta. Opiskelijan katsotaan saaneen arviointipää-
töksen tiedoksi arvosanan merkitsemistä seuraavana päivänä. Oikaisupyyntö ja myös 
suullinen oikaisuvaatimus tulee dokumentoida ja opettajalla on mahdollisuus muuttaa ar-
viointipäätöstään oikaisuvaatimuksen jälkeen.  

 
Jos arviointipäätöksen tehnyt opettaja katsoo, ettei arviointipäätöksen muuttamiseen ole 
perusteita, ratkaisuun tyytymätön opiskelija voi esittää seuraavan oikaisuvaatimuksen kir-
jallisesti rehtorille. Oikaisupyyntöön annetaan kirjallinen perusteltu vastaus, jossa on mai-
ninta 14 päivän oikaisuvaatimusajasta. Rehtorin ratkaisuun tyytymätön opiskelija voi 14 
päivän kuluessa vastauksen saamisesta toimittaa kirjallisen oikaisuvaatimuspyynnön kä-
siteltäväksi Ammattiosaamisen näyttötoimikuntaan.  

 

6.11 Ammattiosaamisen näyttötoimikunta  

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on asettanut ammattiosaamisen näyttö-
jen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen, josta Luksiassa käytetään nimitystä 
ammattiosaamisen näyttötoimikunta. (15.12.2013).  

 
Näyttötoimikunnan tehtävänä on:  

 hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat 
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  

 ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus ja valvonta  

 ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista päättäminen 

 opiskelija-arvioinnin oikaisuvaatimusten käsittely 

 ammattipätevyyskokeen valvonta ja arvioijista päättäminen 

 näyttötodistusten allekirjoitus 

 
Ammattiosaamisen toimikuntaan nimetyiltä jäseniltä odotetaan alakohtaisen asiantunte-
muksen lisäksi kiinnostusta koulutuksen kehittämiseen sekä halukkuutta perehtyä amma-
tillisesta koulutuksesta annettuihin säädöksiin, määräyksiin ja uudistuneisiin opetussuun-
nitelmiin.  

 

6.12 Todistukset 

 
Opintonsa hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus on 
virallinen asiakirja, jonka sisällössä noudatetaan perustutkinnon perusteita Opetushalli-
tuksen vahvistamien todistusmallien mukaisesti. Tutkintotodistus koostuu päättötodistuk-
sesta ja näyttötodistuksesta. Tutkintotodistuksen saa opintotoimistosta kahden viikon ku-
luttua viimeisestä arvioidusta opintosuorituksesta. 

 
Kadonneen todistuksen tilalle ei anneta uutta todistusta, mutta oppilaitos voi antaa todis-
tuksesta maksullisen jäljennöksen.  
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 Opiskelua tukevat palvelut 
 

Opiskelua tukevien palveluiden tavoitteena on ohjata ja tukea opiskelijoita ja heidän ke-
hittymistään tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Opiskelua tu-
kevia palveluita järjestetään opettajien ja opiskelua tukevan henkilöstön tiiviinä yhteis-
työnä, jolla varmistetaan opiskelijoille turvallinen, oppimista edistävä opiskeluympäristö ja 
mahdollistetaan yksilöllinen ohjaus ja huolenpito sekä apu ongelmatilanteissa. 
 

7.1 Opinto-ohjaus ja sen tavoitteet 

 
Opinto-ohjaus on koko koulutuksen ajan kestävä prosessi, jossa opiskelija saa tarvitse-
maansa tukea, ohjausta ja kannustusta opiskelun eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen tavoit-
teena on, että opiskelija 

 

 saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana 

 saa hyvissä ajoin ja riittävästi tietoa opiskelemaansa tutkintoon liittyvistä edelly-
tyksistä ja tarjolla olevista ohjaus- ja tukimuodoista 

 tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan mahdol-
lisuudet 

 osaa suunnitella opintonsa ja laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa 
yhteistyössä opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa  

 harjaantuu oppimisen taidoissa ja sitoutuu opiskeluun sekä ottaa vastuun opinto-
jen etenemisestä 

 osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitte-
luun 

 osaa toimia opiskeluyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaito-
jaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan 

 osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja 

 saa tukea opiskelunaikaisessa elämäntilanteessaan 

 osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- 
ja tietopalveluja  

 
7.1.1 Opiskelijan oikeus opinto-ohjaukseen 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014, 29 ja 29 a §) määritte-
lee sen, että opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa perus-
tutkinnon ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijalla on 
lisäksi oikeus henkilökohtaiseen ja muuhun tarpeelliseen opinto-ohjaukseen.  

 
7.1.2 Opinto-ohjauksen toteuttaminen 

Opinto-ohjausta toteutetaan Luksiassa laaditun opinto-ohjauksen suunnitelman mukai-
sesti. Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle, 
mutta päävastuu sen suunnittelusta ja toteutuksesta on Luksiassa opinto-ohjaajilla ja ryh-
mänohjaajilla. Opinto-ohjaaja toimii ohjauksen asiantuntijana. Hän suunnittelee, koordinoi 
ja kehittää ohjaustoimintaa, konsultoi ryhmänohjaajia ja muuta henkilöstöä ohjaukseen 
liittyvissä kysymyksissä, ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisesti sekä osallistuu markkinoin-
tiin.  

 
Päävastuu opiskelijan henkilökohtaisesta ohjauksesta on ryhmänohjaajalla. Ryhmänoh-
jaajan tehtävänä on myös seurata opiskelijan opintoihin osallistumista ja opintojen edisty-
mistä säännöllisesti.  
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7.2 Opintojen etenemisen seuranta ja varhainen puuttuminen 

 
Opetusta voidaan toteuttaa useilla erilaisilla tavoilla. Opiskelijan tulee osallistua opetuk-
seen oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti ja ilmoittaa 
poissaoloistaan.(L 630/1998, 34 §, muutos 246/2015, 31 §). Osallistuminen oppitunneille, 
työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin on oleellinen osa oppimista ja opinto-
jen etenemistä. Opettajat ovat velvollisia merkitsemään opiskelijan poissaolot sähköiseen 
päiväkirjaan.  

 
Luksiassa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta ja vastuuta opintojensa etenemisen 
seuraamisessa. Opinnot on suositeltavaa suorittaa säännöllisellä ja tasaisella rytmillä tut-
kinnon laajuuden mukaisessa ja henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suunnitel-
lussa ajassa. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja 
puuttuu mahdollisimman nopeasti tilanteisiin, joissa opinnot eivät etene suunnitelman mu-
kaisesti. 

 
Huoltajien on suositeltavaa seurata alaikäisen huollettavansa opintojen etenemistä ja 
poissaoloja sähköisessä järjestelmässä ja tarvittaessa olla yhteydessä ryhmänohjaajaan 
tai opettajaan. Poissaoloihin tai muulla tavoin huolestuttavaan opiskelijan tilanteeseen on 
hyvä tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ryhmänohjaaja on yhteydessä 
huoltajiin, jos poissaoloja ei ole selvitetty ja/tai niitä on opintojen etenemistä haittaava 
määrä tai on muuten syytä huolestua opiskelijan opinnoista tai hyvinvoinnista. Opiskeli-
joita, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, poissaoloja opinnoista tai elämänhallintaan 
liittyviä vaikeuksia tuetaan moniammatillisen opiskelijahuoltoryhmän (ryhmänohjaaja, 
opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja rehtori) yhteistyönä.  

 
Varhainen puuttuminen estää opiskelijan ongelmien vaikeutumisen, edistää hänen ongel-
miensa ratkaisemista ja turvaa hänen tarvitsemansa tuen tarjoamisen riittävän ajoissa.  

 

7.3 Opiskeluhuolto ja sen tavoitteet 

 
Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimin-
taa. Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö 
sekä edistää oppilaitosyhteisön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä 
(L 1998/630 37a §, 2003/479 28 ja 37a § ja L 1287/2013 kokonaisuudessaan). 

 
Opiskeluhuollolla edistetään opiskelua vaikeuttavien asioiden, opiskelijan terveydentilasta 
tai toimintakyvyn muutoksista johtuvien sekä muiden ongelmien varhaista tunnistamista 
ja niihin puuttumista sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Alaikäisten opiskelijoiden 
kohdalla opiskelijahuollon toimijat tekevät yhteistyötä huoltajien kanssa.  

 
Opiskelijoille tiedotetaan opiskeluhuollon palveluista, paikallisista tukiverkostoista ja toi-
mijoista opiskelun alkaessa.  

 

7.4 Opiskeluhuollon toteuttaminen 

 
Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtii koko Luksian henkilökunta. Jokaisen tärkeä teh-
tävä on edistää välittämisen kulttuuria ja kiinnittää huomiota siihen, että vuorovaikutus on 
kannustavaa ja vahvistaa opiskelijan itsetuntoa. Tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua, 
tasapainoista kehitystä ja ammatti-identiteetin muodostumista. Jokaisella on velvollisuus 
puuttua heti huolestuttaviin tilanteisiin.  
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Opiskelijaa ja opiskelua tuetaan ennaltaehkäisevästi. Tässä tehtävässä keskeisessä roo-
lissa ovat opiskelijan lähellä päivittäin työskentelevät opettajat ja ryhmänohjaajat, jotka 
yhdessä muun henkilöstön kanssa huolehtivat ryhmänsä tuen toteuttamisesta. Nuoria 
opiskelijoita tuetaan opiskelua edistävissä arjen hallintaan, hyvinvointiin, kasvamiseen ja 
persoonallisuuden kehittymiseen liittyvissä asioissa. Yleinen tuki on myös oppimisvai-
keuksia, terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevää. Lisäksi tue-
taan yhteistyötaitojen ja yhteisöllisyyden kehittymistä. Aktiivinen yhteistyö opiskelijan ko-
din tai muun lähipiirin kanssa on keskeistä opiskeluun liittyvien monipuolisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Ryhmänohjaajan yhteistyö huoltajien, opiskeluhuollon, ja muun 
tarvittavan yhteistyöverkoston kanssa on tärkeä edellytys ennaltaehkäisevän tuen toteu-
tumiselle. 

 
Opiskeluhuollon ohjausryhmä  

 
Opiskeluhuollon ohjausryhmä on koulutuksen järjestäjä tasoinen. Ohjausryhmän muo-
dostavat ammattiopistojen nimeämät edustajat ja sidosryhmien edustajat. Ohjausryhmän 
tehtävänä on opiskeluhuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja arviointi. Opis-
keluhuollon ohjausryhmässä ei käsitellä yksittäisten opiskelijoiden asioita.  

 
Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä  
 
Oppilaitoskohtaista monialaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän ni-
meämä edustaja. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon opetuksen, opinto-ohjauk-
sen, erityisopetuksen, psykososiaalisten palvelujen ja terveydenhoidon ammattiryhmien 
edustajien kuuluminen ryhmiin. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän nimeää koulu-
tuksen järjestäjän ohjeiden mukaisesti ammattiopiston rehtori.  
 
Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on oppilaitoskohtaisen opiskelu-
huollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi.  Oppilaitoskohtaisessa oh-
jausryhmässä ei käsitellä yksittäisten opiskelijoiden asioita. Suunnittelu- ja kehittämis-
työssä ryhmän on kuultava opiskelijoita. 
 
 
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut  
 
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia 
opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja 
monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Oppilaitoskohtainen yksilöllisen opiskelu-
huollon asiantuntija-ryhmän muodostaa tilannekohtaisesti koottu ryhmä, johon voi kuulua 
lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja tai muu 
opiskelijan kannalta keskeinen opettaja tai opiskelijan nimeämä henkilö. Ryhmän kokoaa 
se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, jolle asian selvittäminen työ-
tehtävien perusteella kuuluu.   

 

7.5 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö   

 
Luottamuksellinen ja kunnioittava kodin ja koulun välinen yhteistyö mahdollistaa yhteisen 
vastuun ottamisen nuorten hyvinvoinnista ja opiskelun onnistumisesta. Nuorella itsellään 
on kuitenkin ensisijainen vastuu opintojen edistymisestä ensimmäisestä lukuvuodesta 
lähtien.   

 
Luksiassa huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä koko koulutuksen ajan. Yhteistyön ta-
voitteena on tukea opiskelijoiden opintojen etenemistä, kasvua ja elämänhallintaa sekä 
ohjata työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opiske-
lijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja mahdollistaa tuen saaminen opiskelijan terveyttä, 
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turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Yhteistyötä tehdään myös täysi-ikäisten 
opiskelijoiden kotiväen kanssa tilanteen mukaan säädökset ja salassapitovelvollisuudet 
huomioon ottaen.  

 
Ennen opintojen alkamista tulevien opiskelijoiden huoltajille pidetään infotilaisuuksia Luk-
sian koulutustarjonnasta sekä koulutuksen sisällöstä ja edellytyksistä yläkoulujen huol-
taja-/jatkokoulutusiltojen yhteydessä. Lisäksi huoltajilla on mahdollisuus tulla tutustumaan 
tiloihin, kuulemaan ja keskustelemaan opiskelusta Avoimet ovet -tapahtumien yhtey-
dessä. Opiskelijoita ja heidän huoltajiaan autetaan opiskelupaikan valintaan liittyvissä asi-
oissa, esim. terveydellisissä kysymyksissä.   

 
Opiskelun alkuvaiheessa huoltajille/kotiväelle järjestetään tilaisuuksia, joissa kerrotaan 
opiskelun sisällöstä, Luksian opiskelukäytännöistä ja keskustellaan huoltajien mieltä as-
karruttavista asioista. Huoltajia kannustetaan jo alkuvaiheessa aktiiviseen yhteydenpitoon 
ja ottamaan heti yhteyttä oppilaitokseen, kun joku asia painaa mieltä tai ilmenee kysyttä-
vää. Tarvittaessa järjestetään myös kotikäyntejä.  

 
Huoltajat voivat seurata alaikäisen opiskelijan opintojen etenemistä ja opetukseen osal-
listumista sähköisen huoltajaliittymän avulla. Ryhmänohjaaja on tärkein henkilö yhteyden-
pidossa huoltajiin. Ryhmänohjaaja on yhteydessä huoltajiin, jos opinnoissa ilmenee huo-
lenaiheita, esim. selvittämättömiä poissaoloja. Tarvittaessa yhteydessä ovat myös kuraat-
tori, opinto-ohjaaja tai terveydenhoitaja.   
 

7.6 Opintotoimisto 

 
Opintotoimistossa työskentelevät opintosihteerit palvelevat opiskelijoita neuvomalla ja 
opastamalla monipuolisesti opiskeluun liittyvissä asioissa. Opintosihteerit huolehtivat 
opiskelijarekisterin ylläpidosta, antavat tarvittaessa opiskelutodistuksen, opintosuoritusot-
teen sekä todistukset. Lisäksi opiskelija saa opintotoimistosta monenlaisia opiskeluun ja 
opiskelijaetuuksiin liittyviä lomakkeita sekä neuvontaa niiden täyttämisessä ja menettely-
tavoissa. Opintosihteerit hoitavat myös tilastointiin, opiskelijoita koskeviin vakuutuksiin 
sekä opiskelijahakuun ja -valintaan liittyviä asioita sekä toimivat tiedonvälittäjinä useille 
viranomaistahoille mm. Kelaan opiskelun jatkumiseen liittyvissä asioissa.  

 
Opiskelija ilmoittaa muuttuneet nimi-, osoite- ja puhelinnumeronsa opintotoimistoon. Myös 
opintojen keskeyttämisilmoitus ja eroilmoitus tehdään opintotoimistoon.  

 

III OSA Oppisopimuskoulutus 
 

Oppisopimuksena voi suorittaa ammatillisen tutkinnon: ammatillisen perustutkinnon, am-
mattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai ammatillisena lisäkoulutuksena ei-tutkinto-
tavoitteisen lisäkoulutuksen. Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjes-
tämismuoto, jossa yhdistyvät opiskelu ja työnteko. Oppisopimus soveltuu erityisen hyvin 
oma-aloitteisille ja itsenäiseen työskentelyyn pystyville henkilöille.  
  
Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsopimukseen perustuvaa tutkintoon valmis-
tavaa koulutusta, jossa on kolme sopimuskumppania: opiskelija, työnantaja ja oppisopi-
muskeskus. Oppisopimuksen perusteena on aina työ- tai virkasuhde. Yrittäjä voi myös 
kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään. Oppisopimuskoulutus perustuu 
opiskelijan ja työnantajan väliseen koulutuksen järjestäjän vahvistamaan oppisopimuk-
seen ja henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. 
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Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen, johon kirjataan seuraavat asiat: 

 sopijapuolet 

 suoritettava tutkinto 

 sopimuksen voimassaoloaika 

 koeajan pituus 

 opiskelijan palkkauksen perusteet 

 tieto palkanmaksusta tietopuolisen koulutuksen ajalta sekä 

 mahdollisesti muut oppisopimukseen liittyvät asiat 

 

Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääasiassa työpaikoilla, jota täydennetään lähiopetusjak-
soilla oppilaitoksissa. Oppisopimuksen pituus on neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen. 
Kestoon vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä oppisopimuksella 
opiskeltava koulutusala ja tutkinto.  
  
Tietopuolisten opintojen aikana opiskelija saa opintososiaaliset edut, maksuttoman ope-
tuksen ja näyttötutkintotilaisuudet. Luksian oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen kou-
lutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämisen valitusta alan oppilaitoksesta. 
  
Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi koulu-
tus ja työkokemus. Opiskeluohjelman laativat yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuk-
sen järjestäjä ja se tulee oppisopimuksen liitteeksi. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja käy-
vät arviointikeskustelun ja laativat väliarviointiraportin kolme kertaa vuodessa. Väliarvioin-
nin avulla seurataan oppisopimuksen toteutumista ja maksetaan työnantajalle koulutus-
korvausta sovittu määrä.  

  
Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta ilmenevät:  

 suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettavat tutkinnon perusteet sekä tutkin-
non laajuus  

 keskeiset työtehtävät  

 koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus  

 tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle  

 vastuulliset kouluttajat  

 muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.   

  
Opiskeluohjelman lisäksi opiskelija ja opettaja tai tutkintovastaava tekevät henkilökohtais-
tamissuunnitelman, joka on yksityiskohtaisempi henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan 
ammattitaidon hankkimisesta ja tutkintotilaisuuksista. Tutkinnosta vastaava oppilaitos 
huolehtii tutkinnon suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä, esimerkiksi näyttötutkinnon ar-
vioijien perehdyttämisestä. 
  
Oppilaitoksessa laadittavassa henkilökohtaistamissuunnitelmassa on kirjattu 

 ammatillisen osaamisen (työkokemus ja koulutus) tunnistaminen ja tunnustami-
nen 

 yksilöllinen opintokalenteri valmistavan koulutuksen sisällöistä ja aikataulusta 

 alustava suunnitelma tutkintotilaisuuksien aikatauluista ja toteutuksesta tutkinnon 
osittain 

 arvio ohjauksen ja lisätuen tarpeesta 

 muut olennaiset asiat  

  
Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkakouluttajan ja huolehtii työpaikalla tapahtuvasta 
oppimisesta. Yrittäjän työpaikkaohjaajana voi toimia toinen yrittäjä tai toisen yrityksen 
työntekijä. Koulutustarkastajat auttavat koulutuksen suunnittelussa ja käytännön järjeste-
lyissä ja ovat opiskelijan ja työpaikkakouluttajan tukena koko oppisopimuksen ajan.  
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 Tutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena oppisopi-
muskoulutuksessa 

 

Luksian ammattiopistossa on mahdollista suorittaa myös perustutkinnot 2+1 -mallin mu-
kaisesti loppuun oppisopimusmuotoisina, jossa esimerkiksi kahden ammattiopistovuoden 
jatkeeksi solmitaan oppisopimus jonkin alan yrityksen, opiskelijan ja Luksian oppisopi-
muskeskuksen välille.   

  
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että opiskelijan, joka on suorittanut suurelta osin sekä 
yhteiset opinnot sekä ammatilliset opinnot hyväksytysti kahden ensimmäisen opiskelu-
vuoden aikana, on mahdollista solmia oppisopimus kolmanneksi vuodeksi sopivaan alan 
yritykseen. Oppisopimuspaikan ja -järjestelyt hyväksyy Luksian oppisopimuskeskus ja 
sen koulutustarkastaja, mikäli tietyt työpaikalle, sen henkilöstölle ja erityisesti työpaikka-
kouluttajalle, koneille, laitteille, tiloille ja muille oppisopimusjärjestelyille yrityksessä ja 
myös Luksian ammattiopistossa asetetut viranomaiskriteerit täyttyvät. Nämä tarkastetaan 
ja varmennetaan aina yksilöllisesti. 

  
Luksian ammattiopiston ryhmänohjaaja tai opettaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman ja tukee työpaikkakouluttajaa yhdessä koulutustarkastajan kanssa 
opiskelijan ohjaamisessa ja arvioinnissa. Henkilökohtainen opiskeluohjelma sisältää hen-
kilökohtaistamista koskevan asiakirjan. Opiskelija osallistuu hänelle suunnitelmallisesti 
jaksoittain valittuihin tiettyihin lähipäiviin Luksian ammattiopistossa ja suorittaa henkilö-
kohtaisen suunnitelman mukaisesti tarvittavat ammattiosaamisen näytöt työpaikalla.  

 

 Näyttötutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksessa 
 

Tutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa opiskelija sitoutuu osallistumaan tutkin-
totilaisuuksiin (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto). Tut-
kinnossa vaadittavat tutkintotilaisuudet hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa tutkinto-
toimikunnalta tutkintotodistuksen. 

  
Näyttötutkinnon henkilökohtaistamisessa huomioidaan henkilökohtaistamismääräys (ks. 
luku 16 ja A794/2015). Tutkintotilaisuudet järjestetään sen oppilaitoksen järjestämissopi-
muksen mukaisesti, mistä oppisopimuskeskus on näyttötutkinnot hankkinut. 
 

 Arvioinnin oikaisu oppisopimuskoulutuksessa 
 

Oppisopimuskoulutuksessa oikaisupyyntö tehdään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen 
osalta aina työnantajalle ja tietopuolisen opintojen osalta ko. oppilaitokselle sen ohjeistuk-
sen mukaisesti (esim. Luksian ammattiopisto tai Luksian aikuisopisto).  

  
Oikaisupyyntö tutkintotilaisuuksien arviointien osalta tehdään ko. tutkinnon tutkintotoimi-
kuntaan, jossa se myös käsitellään. Tutkintotoimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden 
arvioinnin, mikäli arviointi on sen mielestä virheellinen. Tutkintotoimikunta myös päättää 
tarvittaessa, miten uusi arviointi tehdään ja ketkä uuden arviointipäätöksen tekevät.  
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IV OSA Ammatillinen tutkinto näyttötutkintona Luksia, Länsi-Uudenmaan 
aikuisopistossa 
 

Näyttötutkintojärjestelmä on erityisesti aiempaa työkokemusta hankkineita aikuisia varten 
suunniteltu joustava ja käytännönläheinen tutkinnon suorittamistapa. Valtakunnalliset tut-
kinnon perusteet ja ammattitaitovaatimukset nuorten ja aikuisten tutkintojen osalta ovat 
samat, mutta näyttötutkinnoissa perustutkinnon suorittamisaika on lyhyempi, koska aikui-
silla on usein aikaisemmin hankittua osaamista, joka otetaan huomioon.  

 
Luksian aikuisopisto järjestää ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitut-
kintoja, niiden osia ja näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Ne toteutetaan yhteis-
työssä alueen elinkeinoelämän kanssa omaehtoisena koulutuksena (oppilaitos- tai oppi-
sopimuskoulutuksena) ja työvoimakoulutuksena. 

 
Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito tut-
kintotilaisuuksissa, jotka järjestetään ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palve-
lutilanteissa. Kukin tutkinnon suorittaja etenee oman henkilökohtaistetun suunnitelmansa 
mukaisesti. Tutkinto suoritetaan yleensä tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritus voi olla 
tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva 
suoritus. Näyttötutkinnon voi suorittaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työko-
kemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Aikuisopisto järjestää tutkintotilaisuuksia 
myös henkilöille, jotka tulevat suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa ilman näyttötutkin-
toon valmistavaa koulutusta sekä tarvittaessa muiden valmistavan koulutuksen järjestä-
jien opiskelijoille. 

 
Tutkinnon perusteissa määritellään tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito, arvioinnin 
kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon perusteissa on määri-
tetty myös, miten tutkinto muodostuu tutkinnon pakollisista ja valinnaisista osista. Näyttö-
tutkintoihin valmistavien koulutusten toteutussuunnitelmat perustuvat tutkinnon perustei-
siin.  

 
Näyttötutkinnot ovat kolmentasoisia: 
 

 Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammatin perustehtävien hallinta. Se 
antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin 

 Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja 
taidot. Se antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin ja 
kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen yleisen kelpoisuuden korkeakouluopin-
toihin.  

 Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan erityisalan vaativimpien työtehtävien hal-
linta. Erikoisammattitutkinto yhdistettynä ammatti- tai perustutkintoon antaa ylei-
sen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. 

 
Tutkinnonsuorittaja voi päivittää ja täydentää osaamistaan näyttötutkintoon valmistavassa 
koulutuksessa. Näyttötutkintoihin valmistavat koulutukset järjestetään Opetushallituksen 
laatimien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutusta järjestetään päivä-, ilta tai moni-
muotokoulutuksena ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta 
työssäoppimisesta.  

 
Suomessa aikuisten ammatillista opiskelua ohjaa laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
(631/1998, muutos 788/2014) ja asetukset ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötut-
kintotoimintaa valvovat Opetushallituksen alaiset tutkintotoimikunnat, jotka tekevät tutkin-
tojen järjestäjien kanssa järjestämissopimuksia. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laadi-
taan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jossa määritellään miten hän 
suorittaa valitsemansa näyttötutkinnon tai sen osan.   
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Opiskeluvalmennus ja ohjaus aikuiskoulutuksessa 
 

Opiskelijan näyttötutkintoprosessin henkilökohtaistaminen ja opiskelijan tarvitseman riit-
tävän tuen saaminen varmistetaan tuottamalla laadukkaita ja oikea-aikaisia ohjauspalve-
luita erityisesti tutkintoprosessin nivelvaiheissa. Tavoitteena on turvata ohjauksen saata-
vuus kaikille sitä tarvitseville.   

 
Aikuiskoulutuksessa toimii opiskeluvalmentaja, jonka päätehtävänä on opiskelijoiden eri-
tyisen tuen toteutus, koordinointi ja kehittäminen ja mahdollinen jatko-ohjaus opiskelijan 
opiskelupolun aikana. Tavoitteena on tutkintojen ja opintojen loppuun suorittaminen ja 
keskeyttämisten vähentäminen. Opintojen alussa opiskeluvalmentaja kartoittaa opiskeli-
joiden tuen tarvetta erilaisin testein ja menetelmin. Tuen tarve, lisäohjaus ja sen toteutus 
määritellään yhdessä opiskelijan, tutkinnonohjaajan tai vastuukouluttajan ja opiskeluval-
mentajan kanssa ja se kirjataan henkilökohtaistamisen asiakirjaan.  Luksia aikuisopis-
tossa ohjauksessa noudatetaan opinto-ohjauksen suunnitelman lisäksi erityisen tuen 
suunnitelmaa. 

 

 Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen 
 

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä ohjauksen, tutkinnon suo-
rittamisen ja opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. 

 
Tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen tutkinnon suorittamisen suunnitelman yhdessä 
tutkinto-ohjaajan tai vastuukouluttajan kanssa näyttötutkintoon hakeutumisvaiheessa ja 
he vahvistavat suunnitelman allekirjoituksellaan. Tarvittaessa mukana voi olla myös opis-
keluvalmentaja. Tutkinnon suorittamisen etenemistä seurataan, tavoitteiden saavutta-
mista arvioidaan, suunnitelmaa päivitetään ja tarkentavia ohjauskeskusteluja käydään 
säännöllisesti ja tarpeen mukaan.   
 
Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamisasiakirjaan. Henkilökohtais-
tamisasiakirja sisältää lähtötason kartoituksen, johtopäätökset näyttötutkinnon tai sen 
osan suorittamisesta, suunnitelman tutkintotilaisuuksien suorittamisesta ja suunnitelman 
tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta (HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma). Asiakirja arkistoidaan tutkinnon suorittamisen jälkeen Luksian arkistointisuunnitel-
man mukaisesti. 

 
Henkilökohtaistamista tehdään näyttötutkintoprosessin jokaisessa vaiheessa: 

 tutkinnon suorittajan hakeutuessa suorittamaan näyttötutkintoa 

 näyttötutkinnon suorittamisen aikana ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 

 

11.1 Henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa 

 
Hakeutumisvaiheessa tunnistetaan tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima ammatillinen 
osaaminen, henkilökohtaiset valmiudet sekä tarvittavat tukitoimet suhteessa tavoitellun 
tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Hakeutumisvaiheessa sovitaan siitä, mikä on tavoi-
teltu tutkinto tai sen osa, miten tutkinnon suorittaja suorittaa tutkinnon ja miten tutkinnon 
suorittaja hankkii tarvittavan ammattitaidon. Nämä asiat kirjataan henkilökohtaistamis-
asiakirjaan. Suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan, muutokset kirjataan asiakirjaan 
ja niistä sovitaan aina yhdessä molempien osapuolien kesken. 

 
Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen käynnistyy  

 oppilaitoksen tiedottavalla ohjauksella 

 opiskelijaksi tai tutkinnon suorittajaksi haluavan yksityishenkilön yhteydenotolla 
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 työvoimatoimistojen, ELY-keskusten tai muiden rahoittajien yhteydenotolla 

 yrityksen yhteydenotolla 

 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen jatkuu valintatilaisuuksissa, erillisillä kartoitus-
jaksoilla ja usein vielä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen alkuvaiheen ohjauk-
sessa.  

 

11.2 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisen aikana 

 
Tutkinnon suorittaja tekee henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman tutkintotilaisuuksien 
suorittamisesta. Hän saa tarvitsemansa ohjauksen tutkinnonohjaajalta tai vastuukoulutta-
jalta sekä työelämän edustajilta. Suunnitelman laatimisessa otetaan huomioon tutkinnon 
perusteiden vaatimukset, tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinto-oppaan ohjeet sekä tutkin-
non suorittajan yksilölliset tarpeet. Ohjaustilanteissa käsitellään mm. ammattitaidon osoit-
tamistapojen ja työympäristöjen valintaa.  

 
Työpaikalla suoritettavien tutkintotilaisuuksien suunnitelma vaatii työpaikan edustajien ja 
oppilaitoksen edustajan hyväksymistä. Tutkinnonohjaaja tai vastuukouluttaja tarkistaa ja 
hyväksyy tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuuden suunnitelman ennen sen hyväksyttä-
mistä työpaikan edustajilla. Sekä oppilaitoksen että työpaikan edustajien hyväksyntä to-
dennetaan allekirjoituksin. Oppilaitoksen edustaja vastaa siitä, että tutkintosuoritus on 
suunniteltu tutkinnon perusteiden mukaisesti. Työpaikan edustajat vastaavat siitä, että 
tutkinnon suorittamisen suunnitelma on laadittu siten, että se kuvaa työpaikalla tehtäviä 
työtehtäviä. Niissä näyttötutkinnoissa, joissa tutkintotoimikunta on määrännyt käytettä-
väksi valtakunnallisia tehtäviä (Alvar), tutkintotilaisuuksien henkilökohtaistaminen tarkoit-
taa pelkkää aikataulusuunnitelmaa. 

 
Jos tutkinnon suorittajalla on jo aiemmin osoitettua ja dokumentoitua osaamista yhdestä 
tai useammasta tutkinnon osasta, hänet ohjataan tekemään tutkintotoimikunnalle esitys 
osaamisen tunnustamisesta opintojen hakeutumisvaiheessa. 

 

11.3 Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheessa 

 
Tutkinnon suorittajaa laatii henkilökohtaisen suunnitelman tarvittavan ammattitaidon 
hankkimisesta (HOPS). Suunnitelma voi sisältää näyttötutkintoon valmistavan koulutuk-
sen opintoja, muita opintoja, työssäoppimista tai muuta ammatillista osaamista lisäävää 
toimintaa. Suunnitelma sisältää opintojen suoritusjärjestyksen, menetelmät ja tavoitteet. 
Suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan, muutokset kirjataan suunnitelmaan ja niistä 
sovitaan aina yhdessä molempien osapuolten kesken. Opiskelija on velvollinen osallistu-
maan opetukseen suunnitelmansa mukaisesti. 
 

 Tutkintotilaisuudet 
 

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus suorittaa tut-
kintotilaisuudet osana koulutusta. Tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus osallistua 
tutkintotilaisuuksiin myös ilman valmistavaa koulutusta. Tutkintotilaisuuksiin voi 
osallistua, jos tarvittavan osaamisen taso on arvioitu riittäväksi yhdessä tutkinnonohjaajan 
kanssa.  

 
Tutkintotilaisuudet järjestetään siten, että tutkinnon osan kaikki ammattitaitovaatimukset 
tulevat osoitetuksi. Tutkinnon suorittajan työtehtävät vaihtelevat eri työympäristöissä hen-
kilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnon suorittaja toteuttaa suunnitel-
mansa käytännön työtilanteissa osoittaen ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. 
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Tutkintotilaisuuteen sisältyy: 

 henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen tutkintotilaisuuden suorittamisesta  

 työskentely henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti TAI Alvarin tehtävien suo-
rittaminen 

 luotettavat osaamista kuvaavat dokumentit 

 kirjallinen itsearviointi 

 arviointi kolmikantaisesti (työnantaja-, työntekijä- ja opettaja-arvioija) 

 palautteen anto tutkinnon suorittajalle 

 arviointiesityksen tekeminen tutkintotoimikunnalle 

 dokumentointi 

 
Työnantaja mahdollistaa tutkinnon suorittamisen tarjoamalla tutkintotilaisuuteen työympä-
ristön, työntekijäarvioijan ja osallistumalla mahdollisuuksien mukaan tutkintotilaisuuksien 
suunnitteluun ja arviointiin.   

 

12.1 Tutkintotilaisuuden arviointi 

 
Tutkintotilaisuudet arvioidaan tutkinnon perusteissa kuvattujen ammattitaitovaatimusten, 
arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Arviointi tehdään kolmikantai-
sesti, jossa edustajia ovat työnantaja-, työntekijä- ja opettaja-arvioija ja joista yksi on näyt-
tötutkintomestari. Tutkintovastaavan vastuulla on arvioijien riittävä perehdyttäminen näyt-
tötutkintojärjestelmään, tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, näyttötutkintokri-
teereihin, ja arviointimenetelmiin.  

 
Keskeisiä arvioinnin kohteita ovat: 

 työprosessin hallinta 

 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 työn perustana olevan tiedon hallinta 

 elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 
Ammatillisissa perustutkinnoissa tutkintotilaisuudet arvioidaan asteikolla tyydyttävä (1), 
hyvä (2) ja kiitettävä (3) ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissatutkintotilaisuus arvioi-
daan hyväksytyksi tai hylätyksi. Tutkintotilaisuuden päätteeksi opettaja-arvioija koordinoi 
kolmikantakeskustelua, joka järjestetään yhdessä sovitulla tavalla. Kolmikantakeskuste-
luun osallistuvat kaikki arvioijat sekä tutkinnon suorittaja. Kolmikantakeskustelun jälkeen 
arvioijat tekevät arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle. Arvioijien on päädyttävä yhtei-
seen näkemykseen arvioinnista. Mikäli näin ei käy, on arvioijien hankittava uutta arvioin-
titietoa, jotta arviointiesitys on mahdollista tehdä. Arviointiesityskokouksessa tutkinnon 
suorittaja ei ole läsnä. Tutkinnon suorittaja saa palautteen arvioinnistaan arviointiesityk-
sen synnyttyä. 

 
Tutkintotoimikunta päättää näyttötutkinnon arvioinnista ja allekirjoittaa tutkinto- tai osatut-
kintotodistuksen. 

 

12.2 Arvioinnin oikaisu ja hylätyn suorituksen uusiminen 

 
Näyttötutkinnon ja sen osan arvioinnin oikaisemisesta päättää kyseisen tutkinnon tutkin-
totoimikunta. Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluttua siitä ajankohdasta, jolloin hän on 
saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen 
osan arvioinnista, pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. Tutkinnon suorittaja 
lähettää oikaisupyynnön tutkintotoimikunnalle kirjallisena. Oikaisupyyntöön tulee liittää 
perustelut oikaisupyynnölle, tutkintotilaisuuden arviointilomake ja tarvittaessa itsearviointi.  
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Tutkintotoimikunta voi pyytää mahdollisia lisäselvityksiä arviointiin osallistuneen kolmi-
kannan jäseniltä. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan, jos päätös on ilmeisen virheel-
linen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tarvittaessa tutkintotoimikunta voi päät-
tää, miten uusi arviointi tehdään ja ketkä uuden arviointipäätöksen tekevät. Arviointia kos-
kevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea 
muutosta valittamalla. Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suo-
rittaa uuden arvioinnin ilman oikaisupyyntöä (itseoikaisu).  

 
Hylätty tutkintotilaisuus voidaan suorittaa uudestaan heti, kun tutkinnon suorittaja on esim. 
valmistavan koulutuksen tai työkokemuksen avulla kartuttanut osaamistaan ja on valmis 
uusintaan. 

 

 Näyttötutkintoon valmistava koulutus  
 

Näyttötutkintoihin valmistavat koulutukset toteutetaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti 
Luksian yleisiä opetuksen järjestämisen periaatteita noudattaen. Näyttötutkintoon valmis-
tavaan koulutukseen osallistuvalla on oikeus osallistua tutkintotilaisuuksiin, mutta tutkin-
totilaisuuksien suorittaminen ei edellytä näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osal-
listumista.   

 
Aikuisten oppiminen on kokonaisvaltaista aiemmin opitun ja työelämäkokemusten hyö-
dyntämistä opinnoissa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuun-
nitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon henkilökohtaiset tarpeet ja aiemmin hankittu 
osaaminen. HOPS on osa henkilökohtaista tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa. Ope-
tustapoja sovelletaan aina kuhunkin opiskelijaryhmään, yksittäiseen opiskelijaan ja ope-
tustilanteeseen. Opiskelu on itseohjautuvaa ja vuorovaikutteista opettajan, opiskelijan ja 
muun opetusryhmän kesken.  

 
Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa noudatetaan henkilökohtaistamisen peri-
aatetta: 

 tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, 
oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä 

 ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa 

 neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tuki-
palveluihin. 

 
Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuk-
sena.  
 
Näyttötutkintoihin valmistavien koulutusten toteutussuunnitelmat laaditaan tutkintojen pe-
rusteiden mukaisesti. Valmistavan koulutuksen laajuutta ei ole tutkintojen perusteissa 
määritelty. Oppisopimus- ja työvoimakoulutusten laajuudet määräytyvät tapauskohtai-
sesti.  

 

13.1 Osallistumistodistus näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa   

 
Koulutuksen järjestäjä antaa henkilölle todistuksen näyttötutkintoon valmistavaan koulu-
tukseen tai muuhun laissa tarkoitettuun koulutukseen osallistumisesta (osallistumistodis-
tusten mallit OPH:n määräys 20/011/2015). Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta tai 
muuta koulutusta ei arvioida osaamisen arviointiasteikolla (L 788/2014, 9 a §).  
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Opetussuunnitelman yhteinen osa 

V OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus  
 

 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 
 

Luksian VALMA on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät vielä tarkkaan tiedä, mihin ammat-
tiin haluaisivat opiskella tai tarvitsevat lisäohjausta ja mahdollisuuden korottaa peruskou-
lun arvosanoja tullakseen hyväksytyksi ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutuksen 
laajuus on 30–60 osaamispistettä ja koko koulutus kestää yhden lukuvuoden. Koulutus ei 
ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteeltaan ja sisällöltään selkeästi amma-
tilliseen koulutukseen suuntautunutta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma (HOPS) ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS).  
  
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden sellaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisäaikaa ja oh-
jausta ammatinvalintaan ja urasuunnitelmien tekemiseen tai nuorille, joilla on riittämättö-
mät valmiudet hakeutua tai tulla hyväksytyksi ammatilliseen koulutukseen. Koulutus pe-
rehdyttää eri opintoaloihin ja työelämään ja lisäksi opinnot vahvistavat perusopetuksen 
tietoja ja taitoja sekä antavat valmiuksia elämässä tarvittaviin ihmissuhde- ja elämänhal-
lintataitoihin. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen tai lukio-opinnot keskeyttäneet voivat myös hakeutua 
VALMA-koulutukseen pohtimaan omia koulutuspolkujaan ja etsimään itselle paremmin 
sopivia koulutusvaihtoehtoja.  
  
VALMA-koulutuksessa opiskelija saa ohjausta perustutkinnon ja sen suorittamistavan va-
lintaan. Koulutuksiin ja työelämään tutustumisjaksot lisäävät ammattien, työelämän ja eri 
alojen tuntemusta.   
 


