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Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayh-
tymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta am-
matillista koulutusta ja kehittää työelämän 
osaamista. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat
Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Loh-
ja Raasepori, Siuntio ja Vihti. Vuosittain am-
matillisessa koulutuksessa opiskelee noin 
6800 opiskelijaa ja henkilöstöä on noin 400.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayh-
tymän tulosalueista aikuisopisto huolehtii 
pääasiallisesti aikuiskoulutuksesta, ammat-
tiopisto nuorten ammatillisesta koulutuk-
sesta ja oppisopimuskeskuksen tehtävänä 
on järjestää oppisopimuskoulutusta läntisel-
lä Uudellamaalla.

Luksia, Länsi-Uudenmaan 
aikuisopisto
Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto vas-
taa pääasiallisesti aikuisten ammatillises-
ta perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksesta. 
Aikuisopisto tarjoaa myös palveluja alueen 
elinkeinoelämälle ja yrityksille.
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Luksia, Länsi-Uudenmaan  
koulutuskuntayhtymä

Sisällys
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Opetuksesta vastaa yli 50 hengen opetus-
henkilökunta ja vuosittain noin 200 ulkopuo-
lista asiantuntijaa. Luksian aikuisopisto kou-
luttaa seitsemässä omassa toimipisteessään, 
yritysten omissa tiloissa sekä ohjattuna verk-
ko-opiskeluna. Opiskelijoita on vuosittain yli 
3000.

7 omaa toimipistettä

• Toivonkatu 2A, Lohja
• Nummentie 6, Lohja
• Ojakkalantie 2, Nummela
• Vihdintie 30–32, Nummela 
• Kamreerintie 6,  Espoo 
• Kirkkotallintie 4, Kirkkonummi
• Esikunnankatu 16, Karjaa 
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Luksia, Länsi-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta 

ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Kuntayhtymän jäsenkunnat 

ovat Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Vuosittain 

ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia on noin 4000 ja henkilöstöä noin 380.

Luksia toimii useassa toimipisteessä: 

• Espoo, Itsehallintotie 3

• Kirkkonummi, Hirsalantie 11

• Lohja, Nummentie 6

• Lohja, Toivonkatu 2 ja 4

• Vihti, Ojakkalantie 2

Luksia järjestää ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta

niin nuorille kuin aikuisillekin. 
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Omia yhteystietoja

Oman koulutuksen koulutuskoodi

Tutkinnon nimi

Koulutusohjelma / suuntautumisvaihtoehto

Ammattinimike

Tutkinnonohjaaja/vastuukouluttaja

Puhelin

Sähköposti

Opintosihteeri

Puhelin

Sähköposti

Terveydenhoitaja (vain perustutkintoa suorittaville)

Puhelin

Sähköposti

Opintotoimisto

Puhelin

Sähköposti
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Opintoalan koulutuspäällikkö

Puhelin

Sähköposti

Rehtori

Puhelin

Sähköposti 

Opiskelijakunnan koordinaattori

Sähköposti

Opiskelijakunnan paikallisjaoston puheenjohtaja

Sähköposti
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Rehtorin tervehdys 

 

Ammattilaiseksi kasvaminen vaatii suunnittelua, pitkäjänteisyyttä ja omaa aktiivisuutta. 

Luksiassa tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä kohti ammattilaisuutta ja jatko-opintoja.

Opiskelupaikka on saavutus, josta pidetään kiinni. Opiskelu on vapaaehtoista, mutta etene- 

minen ja onnistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja koulutyöhön sekä  

oman tulevaisuuden suunnitteluun. Sitoudu siis valintaasi!

Työmarkkinat muuttuvat koko ajan, mutta yksimielisiä ollaan edelleen siitä, että parhaiten 

työmarkkinoilla menestyy koulutettu ja osaava ammattilainen. Myös Suomen kilpailukyky ja 

menestys nojaavat osaamiseen. Myös sinun osaamistasi tarvitaan tulevaisuudessa.

Opetustarjontamme on laajaa, meillä on toimivat opiskelijapalvelut ja myös muut palvelumme 

on tarkoitettu tukemaan sinua opintojesi aikana. Toivomme, että olet aktiivinen oppija ja haluat 

vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi sekä myös Luksian toimintaan.

Intoa ja iloa opintoihin!

Jouko Lindholm

johtava rehtori

ps. Vuoden 2017-2018 aikana lainsäädäntö muuttuu (ammatillisen koulutuksen reformi) ja 

sen myötä muuttuvat myös tavat toimia. Lisätietoja opiskelijoille toimitetaan sitä mukaa, kun 

muutokset astuvat voimaan. 
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Koulutusmuodot

Omaehtoinen koulutus
Omaehtoinen koulutus on valtion rahoitta-
maa koulutusta. Ammatillinen peruskoulutus 
on tutkinnon suorittajalle maksutonta, lukuun 
ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Ammat-
ti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään opis-
kelumaksu. Aikuisopiskelija on oikeutettu saa-
maan päätoimiseen opiskeluun opintotukea. 
Lisätietoja saa Kelasta ja Koulutusrahastosta: 
www.kela.fi ja  www.koulutusrahasto.fi.

Koulutukseen hakeudutaan oppilaitoksen 
kautta. Omaehtoinen koulutus voi olla myös 
osa-aikaista esim. työn ohessa tapahtuvaa. 
Omaehtoinen koulutus sopii aikuisille, jotka 
haluavat kehittää ammatillista osaamistaan 
mm. työtehtävien laajentuessa, erityisosaa-
mista tarvittaessa tai uuteen ammattiin kou-
luttautuessa.

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin 
opiskella työttömyysetuudella:
• henkilö on koulutuksen alkaessa vähintään 

25-vuotias ja työnhakijana TE-toimistossa
• koulutuksen tulee olla henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman mukaan päätoimista 
(5 op/kk, 3 ov/kk, 4,5 osp/opiskelukk tai 
25 h/vko)

• TE-toimistossa on todettu koulutustarve
• koulutuksesta on sovittu TE-toimistossa 

ennen opintojen aloittamista

Päätöksen työnhakijan omaehtoisten opin-
tojen tukemisesta työttömyysetuudella tekee 
TE-toimisto. Tuen enimmäiskesto opintokoko-

naisuutta kohden on 24 kuukautta. Opiskelija 
vastaa opiskeluun liittyvistä maksuista.

Opintoihin osallistuvalle työnhakijalle mak-
setaan koulutuksen ajalta sitä työttömyyse-
tuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai 
työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus 
työttömänä olleessaan sekä lisäksi kulukor-
vausta. Tämän lisäksi voi työttömyysetuuden 
maksajalta tiedustella mahdollista korotusta 
etuuteen. Lisätietoja saa ansiopäivärahan 
maksajalta tai Kelasta, www.kela.fi.

Työttömyysetuudella on mahdollista opiskella 
myös sivutoimisesti, jos em. ehdot eivät täyty. 
Lisätietoja TE-toimistoista tai 
www.te-palvelut.fi.

Ammatillinen työvoimakoulutus
Ammatillinen työvoimakoulutus on työ- ja elin-
keinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka 
on opiskelijoille maksutonta. Ammatillinen 
työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa 
työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan 
alaisille oppivelvollisuutensa suorittaneille 
aikuisille.

Ammatillinen työvoimakoulutus voi olla perus- 
tai lisäkoulutusta, tutkintoon valmistavaa tai 
valmentavaa koulutusta. Myös tutkinnon osien 
suorittaminen on mahdollista.
 
Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoittee-
na on antaa koulutusta, joka parantaa työhön-
sijoittumisedellytyksiä.
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Koulutusmuodot

Ammatilliseen työvoimakoulutukseen haetaan 
TE-toimiston kautta, joka valitsee opiskelijat. 
Koulutushakemuksen voi jättää sähköisesti 
osoitteessa www.te-palvelut.fi. Lisätietoja 
TE-toimistoista tai valtakunnallisesta puhelin-
palvelusta: Koulutusneuvonta, puh. 0295 020 
702 tai facebook.com/koulutusneuvonta.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen aikana saa 
samaa etuutta kuin työttömänä. Jos työvoima-
koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitel-
massa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voi 
työttömyysetuuden saada korotettuna. Koro-
tusosan maksamisesta päättää työttömyyse-
tuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kus-
tannuksista voi osallistumispäiviltä saada 
kulukorvausta. TE-toimistosta voi hakea har-
kinnanvaraista kulukorvausta, jos työttömyys- 
etuuden maksaja ei sitä myönnä. Lisätietoja 
saa ansiopäivärahan maksajalta tai Kelasta, 
www.kela.fi.

Oppisopimuskoulutus
Minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tut-
kinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulu-
tuksena. Myös tutkinnon osien suorittaminen 
voi tulla kysymykseen. Oppisopimusopiskelijal-
la on oltava alan työpaikka, eli oppisopimuk-
sen perusteena on aina työ- tai virkasuhde. 
Oppisopimus on vaativa opiskelumuoto, joka 
edellyttää niin opiskelijan kuin työnantajan-
kin sitoutumista opiskelutavoitteiden suo-

rittamiseen. Valtaosa sisällöistä opiskellaan 
työnantajan ohjauksessa työpaikalla. Lähi- ja 
etäopetusjaksot täydentävät työssä opittua. 
Lisätiedot hakupalvelut@luksia.fi.

Henkilöstökoulutus
Luksia tarjoaa myös yrityksille suunnattuja 
henkilöstö- ja täydennyskoulutuksia sekä muita 
henkilöstön kehittämiseen liittyviä asiantunti-
japalveluita. Lisätietoja näistä www.luksia.fi 
> Yrityksille tai ottamalla yhteyttä asiakasvas-
taavaamme.

Lyhytkoulutukset, kortit ja passit
Luksia järjestää useiden eri alojen osaamiseen 
liittyviä lyhytkoulutuksia sekä passi- ja kortti-
koulutuksia. Useat korteista ovat lakisääteisiä 
tietyissä ammateissa. Muilla todistuksilla, ku-
ten tietokoneen ajokorteilla, voit vakuuttavasti 
osoittaa osaamisesi.

• Elintarvikehygieniapassi tai anniskelupassi
• Ensiavun peruskurssi EA1
• Ensiavun jatkokurssi EA2
• Kuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutus
• Märkätila-asentajakoulutus
• Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti
• Sähkötyöturvallisuuskortti
• Tietokoneen ajokortit
• Tulityökortti
• Työturvallisuuskortti
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Henkilökohtaistamisen avulla jokaiselle tut-
kintoa suorittavalle opiskelijalle rakennetaan 
tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Suun-
nitelman sisältöön vaikuttaa ennalta hankit-
tu osaaminen (esim. aiemmat opinnot) sekä 
työkokemus.

Henkilökohtaistaminen sisältää:
• lähtötasokartoituksen, jossa huomioidaan 

jo olemassa oleva osaaminen
• ohjauksen ja tukitoimien tarpeen 

selvittämisen
• suunnitelman tarvittavan ammattitaidon 

hankkimisesta
• suunnitelman ammattitaidon 

osoittamisesta
• tutkintotilaisuuksien aikataulutuksen ja 

kuvauksen työ- tai työssäoppimispaikasta.

Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja teh-
dään opintojen alkuvaiheessa tutkinnonohjaa-
jan/vastuukouluttajan, tutkinnon suorittajan ja 
mahdollisesti myös työpaikkaohjaajan kanssa 
yhteistyössä. Opiskelun edetessä suunnitelman 
toteutumista seurataan ja täydennetään sekä 
päivitetään tarvittaessa. Opiskelija osallistuu 
aktiivisesti oman suunnitelmansa laadintaan, 
jolloin se opintojen etenemisen ohella tukee 
urasuunnittelua ja itsearviointia.

Opintojen ohjaus liittyy läheisesti opintojen 
henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaisissa 
ohjauskeskusteluissa opiskelija saa tietoa 
koulutuksesta, suoritettavasta tutkinnosta tai 
tutkinnon osasta sekä opiskelun sisällöstä ja 

Henkilökohtaistaminen ja
opintojen ohjaus

etenemisestä. Opintojen ohjauksen tarkoitus 
on tukea oppimiseen liittyvissä asioissa, sekä 
tukea tutkinnon suorittajan itseohjautuvuutta 
ja itsenäistä tiedonhankintaa. Ohjauksen tar-
ve vaihtelee henkilöittäin, koska lähtötilanteet 
ovat erilaisia. Myös tutkinnon suorittamisen 
vaihe vaikuttaa ohjaustarpeisiin.

Tutkinnonohjaaja vastaa alansa opiskelijoi-
den ohjauksesta läpi koulutuksen. Hän ohjaa 
opintojen suunnittelussa ja opintoihin liittyvis-
sä valinnoissa esim. työssä oppimisen ja va-
linnaisten tutkinnon osien valinnassa. Hänen 
kanssaan voi keskustella omaan opiskeluun 
liittyvistä asioista ja kysyä neuvoa. Tutkinnon- 
ohjaaja vastaa pääosin myös ammatilliseen 
kehittymiseen liittyvästä ohjauksesta.

Tarvittaessa tutkinnonohjaajalta saa lisätie-
toa opiskelutekniikoista ja oppimista edistä-
vistä asioista. Koulutuksen loppuvaiheessa 
tutkinnonohjaajan kanssa voi keskustella 
työnhakuun tai jatko-opiskeluihin liittyvistä 
kysymyksistä.

Kouluttaja vastaa oman opetettavan aiheen 
sekä ammatilliseen kehitykseen liittyvästä oh-
jauksesta.

Opiskeluvalmentaja tukee opiskelijoita, vas-
tuukouluttajia ja tutkinnonohjaajia erityiseen 
tukeen liittyvissä kysymyksissä. Hän on käytet-
tävissä, jos opiskelija haluaa keskustella opin-
toihin vaikuttavista asioista esim. opintoihin 
liittyvistä peloista tai lukemisen ja kirjoittami-
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sen haasteista. Näihin voi saada monenlaista 
tukea ja apua opintojen aikana. Opiskelijoilla 
on mahdollisuus osallistua opiskeluvalmenta-
jan järjestämiin testeihin, esim. lukemisen ja 
kirjoittamisen sekä laskutaidon testit. 

Kansainväliset jaksot
Omaehtoisessa koulutuksessa sekä oppisopi-
muskoulutuksessa on mahdollista suorittaa 
työssäoppimisjaksoja tai muita opintoja myös 
ulkomailla. Opiskelija voi itse etsiä paikkaa 

tai kysyä Luksian yhteyksistä.  Kansainvälistä 
osaamista voi kartuttaa myös toimimalla tuto-
rina Luksiaan saapuville vaihto-opiskelijoille. 

Opiskelu ulkomailla antaa itsevarmuutta, ko-
hentaa kielitaitoa ja kulttuurista osaamista 
sekä laajentaa ymmärrystä omasta ammatti- 
alasta. Ulkomaanjaksolle tulee valmentautua 
etukäteen ja aloittaa paikan hakeminen ajois-
sa. Luksia tukee ulkomailla suoritettavaa työs-
säoppimista tai opiskelua matka-apurahalla. 
Lisätietoja www.luksia.fi/kv sekä Luksian 
kansainvälisyyskoordinaattorilta.

Henkilökohtaistaminen ja opintojen ohjaus
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Näyttötutkintojärjestelmä

Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia, jo 
työkokemusta hankkineita varten suunnitel-
tu joustava ja käytännönläheinen tutkinnon 
suorittamistapa. Saavutetut tiedot, taidot ja 
ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksis-
sa. Tutkinnot koostuvat usein osista, joiden 
perustana ovat työelämän tehtäväkokonai-
suudet. Suoritettavien tutkinnon osien määrä 
vaihtelee tutkinnoittain.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tut-
kinnon perusteissa edellytetty ammattitaito 
ensisijaisesti aidoissa työelämän tehtävissä. 
Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein 
valmistavaan koulutukseen, jonka avulla han-
kitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, 
jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa 
näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta 
koulutukseen.

Suoritettava näyttötutkinto voi olla:

Perustutkinto, joka on tarkoitettu niille hen-
kilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan 
kokemusta ko. alasta. Perustutkinto antaa laa-
ja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin.

Ammattitutkinto, joka on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka ovat hankkineet alan peruskou-
lutuksen ja alan työkokemusta tai hankkineet 
vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tut-
kinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä 
edellytettävät tiedot ja taidot. 

Erikoisammattitutkinto, joka on tarkoitettu 
henkilöille, jotka ovat alan peruskoulutuksen 
jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hank-
kineet vankan työkokemuksen alalta. Tässä 
tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työ-
tehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja.

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen pe-
rustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitut- 
kinto antavat kelpoisuuden korkeakoulutut- 
kintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoi-
suuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Näyttötutkintoon kuuluvat tutkintotilaisuudet 
suoritetaan tavallisesti valmistavan koulu-
tuksen aikana. Useimmilla koulutusaloilla on 
mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin 
myös ilman valmistavaa koulutusta. Tutkinto-
tilaisuuksiin voi kuitenkin osallistua vain, jos 
tarvittavan osaamisen taso on arvioitu riittä-
väksi yhdessä tutkinnon järjestäjän kanssa.

Näyttötutkintojärjestelmässä korostuu toimin-
nan yksilöllisyys. Henkilökohtaistamisen avulla 
koko näyttötutkintoprosessi suunnitellaan ja 
toteutetaan asiakaslähtöisesti. Lähtökohtana 
on se, että kaikki aiemmin hankittu osaami-
nen tunnistetaan, eli kerran opittua ei tarvitse 
opiskella uudelleen. Jos osaaminen on tutkin-
non perusteissa kirjattujen ammattitaitovaati-
musten määrittelemällä tasolla, ohjataan osa 
tutkinnosta arvioitavaksi suoraan. Osaamisen
tunnustaminen voidaan tehdä todistusten 
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Näyttötutkintojärjestelmä

pohjalta tai tutkintotilaisuuden kautta. Tämän 
jälkeen tutkinnon suorittaja ohjataan hankki-
maan lisää tarvittavaa ammattitaitoa henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkintotilaisuudet järjestetään ensisijaisesti 
aidoissa työtilanteissa työpaikoilla ja ne suun-
nitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan ja työ- 
elämän edustajien kanssa. Tutkintotilaisuudet 
järjestetään siten, että ne voidaan arvioida 
tutkinnon osa kerrallaan.

Työ- tai työssäoppimispaikalla tarkoitetaan toi-
mintaympäristöä, jossa tutkinnon perusteissa 
määritelty ammattitaito osoitetaan. Työ- tai 
työssäoppimispaikkana voi toimia myös tut-
kinnon suorittajan oma työpaikka, mikäli siellä 
on mahdollisuus järjestää tutkintotilaisuus tut-
kinnon perusteiden mukaisesti. Tutkinnon suo-
rittaja laatii tutkinnostaan tutkinnon osittain 
kirjallisen suunnitelman, jossa määritellään 
tutkintotilaisuuden työtehtävät, aikataulu ja 
suorittamispaikka.

Tutkintotilaisuuksien arvioijina toimivat kunkin 
alan työnantajien, työntekijöiden ja opetuksen 
edustajat (eli kolmikanta-arviointi). Arvioinnis-
sa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointi- 
menetelmiä, esim. havainnointia, haastatteluja 
ja kyselyjä sekä itsearviointia.

Tutkintotilaisuuden jälkeen järjestetään arvi-
ointikokous, johon osallistuvat tutkinnon suo-
rittaja, työelämän arvioijat sekä opetuksen 
edustaja. Näyttötutkinnot arvioidaan tutkin-
non osittain. Ammatillisissa perustutkinnoissa 
tutkinnon osat arvioidaan asteikolla kiitettävä 
3, hyvä 2, tyydyttävä 1 ja hylätty. Ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla 
hyväksytty–hylätty.

Mikäli tutkinnon suorittaja on tyytymätön saa-
maansa arviointiin, hänellä on oikeus pyytää 
arvioinninoikaisua kirjallisesti tutkintotoimi-
kunnalta. Pyyntö tulee tehdä 14 päivän ku-
luessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimi-
kunnalta tutkinnon järjestäjän kautta tiedon 
näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta vai-
kuttaa näyttötutkintoihin ja niiden arviointiin. 
Lisätietoa oph.fi
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Koulutus- ja tutkintojärjestelmä

10

ran opittua ei tarvitse opiskella uudelleen.  
Jos osaaminen on tutkinnon perusteissa kir-
jattujen ammattitaitovaatimusten määrit-
telemällä tasolla, ohjataan osa tutkinnosta 
arvioitavaksi suoraan. Osaamisen tunnusta-
minen voidaan tehdä todistusten pohjalta 
tai tutkintotilaisuuden kautta. Tämän jälkeen 
tutkinnon suorittaja ohjataan hankkimaan li-
sää tarvittavaa ammattitaitoa henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

Tutkintotilaisuudet järjestetään ensisijaises-
ti aidoissa työtilanteissa työpaikoilla ja ne 
suunnitellaan yhdessä tutkinnon suoritta-
jan ja työelämän edustajien kanssa. Tutkin-
totilaisuudet järjestetään siten, että ne voi-
daan arvioida tutkinnon osa kerrallaan. 

Työ- tai työssäoppimispaikalla tarkoitetaan 
toimintaympäristöä, jossa tutkinnon pe-
rusteissa määritelty ammattitaito osoite-
taan. Työ- tai työssäoppimispaikkana voi 
toimia myös tutkinnon suorittajan oma työ-
paikka, mikäli siellä on mahdollisuus jär-
jestää tutkintotilaisuus tutkinnon perustei-
den mukaisesti. Tutkinnon suorittaja laatii 
tutkinnostaan tutkinnon osittain kirjallisen 
suunnitelman, jossa määritellään tutkinto-
tilaisuuden työtehtävät, aikataulu ja suorit-
tamispaikka. 

Tutkintotilaisuuksien arvioijina toimivat kun-
kin alan työnantajien, työntekijöiden ja ope- 
tuksen edustajat (eli kolmikanta-arviointi). 
Arvioinnissa käytetään monipuolisesti eri- 
laisia arviointimenetelmiä, esim. havain- 
nointia, haastatteluja ja kyselyjä sekä itse- 
arviointia.

Tutkintotilaisuuden jälkeen järjestetään ar-
viointikokous, johon osallistuvat tutkinnon 
suorittaja, työelämän arvioijat sekä ope-
tuksen edustaja. Lopullisen arviointipää-
töksen tekee alan valtakunnallinen tutkin-
totoimikunta arviointikokouksessa tehdyn 
ehdotuksen pohjalta.

Näyttötutkinnot arvioidaan tutkinnon osit-
tain. Ammatillisissa perustutkinnoissa tut-
kinnon osat arvioidaan asteikolla kiitettävä 3, 
hyvä 2, tyydyttävä 1 ja hylätty. Ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot arvioidaan astei-
kolla hyväksytty – hylätty.

Mikäli tutkinnon suorittaja on tyytymätön 
saamaansa arviointiin, hänellä on oikeus 
pyytää arvioinninoikaisua kirjallisesti tut-
kintotoimikunnalta. Pyyntö tulee tehdä 14 
päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut 
tutkintotoimikunnalta tutkinnon järjestäjän 
kautta tiedon näyttötutkinnon tai sen osan 
arvioinnista.

Ammattitutkinnot

Lukio / 
ylioppilastutkinto

Yliopistot ja 
korkeakoulut

Ammatillinen 
oppilaitos / 
ammatilliset
perustutkinnot

Ammattikorkeakoulut

Erikoisammatti-
tutkinnot

Aikuisten näyttötutkinnot

Työelämä

Perusopetus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 
koulutus, VALMA

Esiopetus

Maahanmuuttajien 
valmentava, kotoutumis-
ja kielikoulutus

Koulutus- ja tutkintojärjestelmä

11
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Tutkinnon suorittaja voi päivittää ja täyden-
tää osaamistaan valmistavassa koulutukses-
sa, joka on tutkinnon perusteiden mukaista 
koulutusta. Tutkinnon suorittaja osoittaa 
osaamisensa valmistavan koulutuksen aikana 
järjestetyissä tutkintotilaisuuksissa. Valmistava 
koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä 
työpaikalla tapahtuvista oppimisjaksoista.

Lähiopetuksella tarkoitetaan oppilaitokses-
sa tai työpaikalla tapahtuvaa pienryhmä- tai 
ryhmäopetusta ja ohjausta, seminaareja, si-
mulaatioita ja erilaisten oppimisympäristöjen 
hyödyntämistä.

Etäopetus on opetusmuoto, jossa opiskelija 
itsenäisesti opiskelee oppilaitoksen ohjeiden 
mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työ- 
paikalla tai verkko-opiskeluna. Etäopiskelu voi 
tapahtua myös ryhmässä. Etäopetus täydentää 
lähiopetusta.

Koulutuksessa hyödynnetään myös verkko- 
opetusta, jolloin opintojakso voidaan suorittaa 
joko kokonaan tai osittain verkkoympäristös-
sä. Luksia käyttää verkko-opiskelussa Lunet-
ti-Moodle-oppimisalustaa, johon perehdyttä-
misen ja käyttäjätunnukset saa kouluttajalta.

Opiskeluun olennaisesti kuuluva itsenäinen 
opiskelu syventää oppimista ja osaamisen ke-
hittymistä. Luksiassa oppimista tuetaan myös 
muiden järjestelmien, esim. Office365-palve-
lun avulla.

Aikuiskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvalla 
oppimisella on erittäin suuri merkitys. Työs-
sä oppimisen paikan tulee täyttää kunkin 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset. 
Oppiminen voi tapahtua myös omalla työpai-
kalla (esim. oppisopimusopiskelijat). Tutkinnon 
suorittaja hankkii työssäoppimispaikan itse ja 
hyväksyttää paikan oppilaitoksella.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta vai-
kuttaa valmistavaan koulutukseen. Lisätietoa 
oph.fi

Valmistava koulutus
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Opiskelijaksi ottaminen
Luksiaan hakeudutaan osoitteessa 
www.luksia.fi > Koulutuskalenteri. Opinto-
sihteereiltä saa tarvittaessa hakulomakkeita. 
Ammatilliseen työvoimakoulutukseen hakeu-
dutaan oman TE-toimiston kautta. Oppisopi-
musopiskelijat voivat kysyä lisätietoa hakeutu-
misesta opso@luksia.fi. Tutkintokohtaisista 
hakumenettelyistä ja valintakriteereistä saa 
tarkempaa tietoa tutkinnonohjaajilta.

Tutkintomaksu
Tutkintomaksu on 58 €/tutkinto ja se peritään 
näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tutkintomaksu on tutkintokohtainen. Tutkin-
tomaksua ei ole mahdollista saada takaisin, 
vaikka opinnot keskeytyisivät.

Opiskelumaksu
Opiskelumaksua ei peritä perustutkinto- eikä 
oppisopimusopiskelijoilta. Myös ammatilliseen 
työvoimakoulutukseen osallistuminen on opis-
kelijalle maksutonta. Omaehtoisiin ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen opintoihin osallistu-
vilta peritään koulutuskohtainen opiskelumak-
su, joka on mainittu koulutuksen esittelyssä.

Muut kustannukset
Opiskelumaksu kattaa koulutuksen ja pää-
sääntöisesti sen aikana jaettavat materiaalit. 
Oppikirjojen hankinnasta vastaa opiskelija itse, 
ellei koulutuksen esittelyssä toisin mainita. Tar-
vittavista tarkoituksenmukaisista työvälineistä 
ja työvaatteista sovitaan tutkinnonohjaajan/
vastuukouluttajan kanssa.

Opintososiaaliset edut
Opiskeluajan taloudelliseen tukeen vaikuttaa 
koulutuksen rahoitusmuoto (omaehtoinen, 
ammatillinen työvoimakoulutus tai oppiso-
pimuskoulutus). Opintososiaalisista eduista 
saa parhaiten tietoa Kelasta www.kela.fi, 
TE-toimistosta www.te-palvelut.fi tai Luk-
sian opintotoimistoista. Aikuiskoulutustuesta 
löytyy tietoa Koulutusrahaston sivuilta 
www.koulutusrahasto.fi

Stipendit
Ammattitutkintostipendi myönnetään hen-
kilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona 
ammatillisen perustutkinnon, ammattitut-
kinnon tai erikoisammattitutkinnon. Lisäksi 
edellytetään alle 64-vuoden ikää ja yhteensä 
vähintään viiden vuoden eläkevakuutettua 
työssäoloaikaa tutkinnon suorittamispäivään 
mennessä. Stipendiä on haettava vuoden 
kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisäksi 
hakijan on kuuluttava Suomen sosiaaliturvan 
piiriin tutkinnon suorittamispäivänä ja stipen-
din hakemishetkellä. 

Ammattitutkintostipendi on minimissään 395 
euroa. Etuus on veroton. Valmistuneet saavat 
hakukaavakkeen, jolla voi hakea stipendiä. Li-
sätietoa www.koulutusrahasto.fi

Opintojen keskeyttäminen  
tai eroaminen
Opiskelija on velvollinen osallistumaan ope-
tukseen henkilökohtaistamissuunnitelman 

Opiskeluoikeus ja koulutukseen  
liittyvät maksut
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Opiskeluoikeus ja koulutukseen liittyvät maksut 

mukaisesti ja hänen tulee suorittaa opintonsa 
määräajassa. Opintojen viivästyessä opiskeli-
jan tulee ottaa yhteyttä tutkinnonohjaajaan/ 
vastuukouluttajaan. Myös opiskeluvalmenta-
jalta voi saada tukea opintojen suunnitteluun 
ja suorittamiseen. Opintonsa keskeyttävän 
opiskelijan tulee täyttää opintojen keskeyttä-
misilmoitus, joka jätetään opintotoimistoon.

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa 
esiintymällä opiskelu- tai työjakson aikana 
päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaiku-
tuksen alaisena, tai jos on ilmeistä, ettei hä-
nellä ole edellytyksiä opintojen asianmukai-
seen suorittamiseen esim. jatkuvien poissaolo-

jen takia. Opintojen keskeytyessä opiskelijalle 
annetaan opintokortti suoritetuista opinnoista. 
Osallistumistodistusta ei anneta keskeytyneistä 
opinnoista.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 
säädetyssä ajassa, katsotaan eronneeksi. Eron-
neeksi katsotaan myös opiskelija, joka on pois-
sa opetuksesta pätevää syytä ilmoittamatta, ja 
jos on ilmeistä, ettei opiskelijan tarkoituksena 
ole jatkaa opintoja.
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Luksia antaa ja kerää palautetta kaikissa 
koulutusmuodoissa. Palaute on tärkeää sekä 
opiskelijan kehittymisessä että oppilaitoksen 
toiminnan kehittämisessä.

Opiskelijan saama palaute
Tutkinnonohjaaja/vastuukouluttaja auttaa 
määrittelemään tavoitteet koulutuksen alussa 
ja tukee kehittymisessä kohti asetettuja tavoit-
teita. Hän antaa palautetta edistymisestä ja 
auttaa kehittymistarpeiden arvioinnissa.

Esimerkkejä opiskelijan saamasta palautteesta:
• Arviointi perusteluineen erilaisista 

kirjallisista, suullisista ja käytännön 
työtehtävistä sekä portfolioista.

• Internetissä käytettävät oppimisen 
arvioinnin tukivälineet kuten osaan.fi

• Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan 
kuuluvat keskustelut ja niiden kirjaus. 
Samalla käydään läpi myös opiskelijan 
opintokortin tilanne ja sinne tehdyt 
arvioinnit sekä valitut opinnot.

• Opiskelija saa palautetta myös valmistavan 
koulutuksen aikana suoritettavista 
tutkintotilaisuuksista.

 

Opiskelijan antama palaute
Palautetta kerätään myös valtakunnallisten 
palautejärjestelmien avulla. Jokainen näyttö-
tutkinnon suorittaja vastaa Aipal-palautekyse-
lyyn näyttötutkintojärjestelmän mukaisesti val-
mistavan koulutuksen aikana, ja toisen kerran 
kun kaikki henkilökohtaistamissuunnitelman 
mukaiset tutkinnon osat on suoritettu.

Tutkinnon suorittaja saa palautekyselyyn vas-
taamista varten tarvittavat tunnukset opetta-
jalta ja voi vastata mistä tahansa, missä on 
tietokone ja internetyhteys. Molemmissa vai-
heissa palautteen antaminen on välttämätöntä 
tutkintotoiminnan kehittämiseksi niin Luksias-
sa kuin valtakunnallisesti.

Työvoimakoulutuksen opiskelijat antavat pa-
lautteensa Opal-järjestelmään. Palautetta 
kerätään opintojen hakeutumis- ja päätösvai-
heessa ja sitä käytetään koulutusten laadun 
kehittämisen apuvälineenä.

Toivomme palautetta opiskelijoil-
tamme! Voit antaa sitä Luksian 
www-sivujen kautta tai suoraan 
omalle kouluttajallesi.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta vaikut-
taa palautekyselyihin. Lisätietoa oph.fi

Palautteet
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Vakuutusturva
Luksia on vakuuttanut ammatillisessa työvoi-
ma- ja oppisopimuskoulutuksessa sekä oma-
ehtoisessa koulutuksessa olevat opiskelijansa 
työtapaturman varalta. Mahdollisen tapatur-
man sattuessa hoito aloitetaan ensisijaisesti 
tapaturman sattumispaikkakunnan terveys-
asemalla. Yksityislääkärin palveluja vakuutus 
ei korvaa.

Tapaturman sattuessa
• Ota yhteyttä tutkinnonohjaajaan/

vastuukouluttajaan ja opintosihteeriin. 
Opintosihteeriltä saat vakuutustodistuksen.

• Jos tämä ei ole mahdollista (kiireellinen 
tapaus), ilmoitetaan asia välittömästi 
opintosihteerille, joka toimittaa 
vakuutustodistuksen ja vakuutusnumeron 
hoitavalle terveysasemalle.

• Tapaturmailmoitus tehdään heti kun se on 
mahdollista. Ota yhteyttä opintosihteeriin, 
säilytä kuitit ja lääkärintodistukset.

Terveydenhoito
Terveydenhoitajan palvelut kuuluvat vain 
päätoimisesti perustutkintoa valmistavassa 
koulutuksessa opiskeleville (ei koske amma-
tillista työvoimakoulutusta eikä oppisopi-
muskoulutusta). Opintojen keston on oltava 
vähintään 2 kk. Muut opiskelijat käyttävät 
oman asuinalueensa terveysaseman palvelu-
ja. Sairastapauksissa on ensisijaisesti asioitava 

kotipaikkakunnan terveysasemalla. Koulutus-
paikkakunnan terveysasema hoitaa ainoas-
taan tapaturmatapaukset. Opiskelun aikana 
koulutuspaikkakunnalla asuva opiskelija on 
oikeutettu käyttämään koulutuspaikkakun-
tansa  terveysaseman palveluita.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta
vaikuttaa opiskelijan terveydenhoito-
palveluihin. Lisätietoa oph.fi

Vakuutukset ja terveydenhoito 
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Työjärjestys
Lähiopiskelupäivät alkavat pääsääntöisesti klo 
8.00 ja päättyvät klo 15.30. Iltakoulutukses-
sa työpäivä alkaa joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta klo 17.00 ja päättyy klo 20.15. Jos 
koulutus on monimuotoista, voi lähiopiskelu-
tuntien määrä vaihdella viikoittain. Työssäop-
pimispaikoissa noudatetaan yleensä yrityksen/
yhteisön työaikoja.

Läsnä- ja poissaolot
Koulutukseen valitun tulee osallistua koulu-
tuksen opetussuunnitelman mukaiseen ope-
tukseen. Säännöllisyys takaa parhaan oppi-
mistuloksen. Opiskelu etenee henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaan. Tutkinnonohjaajalle/
vastuukouluttajalle on ilmoitettava, mahdolli-
suuksien mukaan jo etukäteen, jos joutuu ole- 
maan poissa opiskelusuunnitelmaan kuuluvilta 
tunneilta, harjoituksista tms.

Opiskelijan on itse sovittava poissaolon aikana 
jaettavan materiaalin saamisesta sekä tiedon 
saamisesta koulutusohjelmassa mahdollisesti 
tapahtuneista muutoksista. Vastuu opiskelu- 
tavoitteiden saavuttamisesta on opiskelijalla 
itsellään. Sovituista aikatauluista on pidettävä 
kiinni ja muistettava, että myöhästyminen häi-
ritsee myös ryhmän muita opiskelijoita.

Opiskelijakortti ja -todistus
Opintosihteereiltä saa opiskelijakortin ja kou-
lutustodistuksen. Opiskelijakortti annetaan 
päätoimisille sekä työvoimakoulutusta suorit-

taville opiskelijoille. Kortti on säilytettävä koko 
koulutuksen ajan.

Opiskelijakortilla voi saada myös alennuksia 
mm. uimahallista, normaalihintaisista laivali-
puista ja joistain lehtitilauksista (esim. Helsin-
gin Sanomat). Kortti kannattaa aina esittää ja 
kysyä opiskelija-alennusta. Opiskelijakortti ei 
oikeuta alennukseen matkalippujen hinnoissa.

Rakennustyömailla työskenteleviltä vaaditaan 
lisäksi kuvallinen henkilökortti. Kouluttaja an-
taa tästä lisätietoja.

Työkalut ja -vaatteet 
Tarkoituksenmukaiset työvälineet ja työvaat-
teet ovat osa ammatillista osaamista. Tarvik-
keista sovitaan tapauskohtaisesti tutkinnon-
ohjaajan/vastuukouluttajan kanssa.

Pysäköinti
Osassa Luksian toimipisteistä on omat py-
säköintialueet. Lisätiedot: www.luksia.fi > 
Opiskelusta > Pysäköinti.

Ruokailu
Opiskelijoiden ruokailumahdollisuudet vaihte-
levat paikkakunnittain. Nummelassa ja Loh-
jalla opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla  
opiskelijaravintolassa. Kaikissa toimipisteissä 
on opiskelijoille osoitetut taukotilat, joissa on 
mikrot ja jääkaapit eväiden säilyttämistä ja 
lämmittämistä varten.

Käytännön tietoa opiskelun tueksi
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Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta vaikut-
taa opiskelijoiden ruokailupalveluihin. 
Lisätietoa oph.fi

Asuminen
Opiskelijat voivat hakea vuokra-asuntoa Loh-
jalta tai Nummelasta (Kiinteistö Oy Luksian 
opiskelija-asunnot). Asuntoihin haetaan Län-
si-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy:n kautta. 
Etusijalla ovat pitkämatkalaiset täysi-ikäiset 
opiskelijat. Lisätietoa asumisvaihtoehdoista ja 
hakulomake löytyvät osoitteesta 
www.luksia.fi > Opiskelusta > Asuminen.

Verkkopalvelut
Seuraavat Luksian tarjoamat verkkopalvelut 
ovat opiskelijoiden käytettävissä opintojen 
ajan oppilaitoksen tietokoneilla sekä interne-
tissä (esim. kotona) osoitteessa 
https://portal.microsoftonline.com:
• henkilökohtainen sähköpostitili  

(@edu.luksia.fi)
• henkilökohtainen tallennustila (Office 365)
• pikaviestinsovellus Skype (pikaviestit ja 

videoneuvottelu)

Opiskelijan odotetaan sitoutuvan edu.luksia.fi 
-sähköpostin käyttöön opintojensa ajan. Säh-
köpostilla tiedotetaan ryhmiä ja tavoitetaan 
yksittäisiä opiskelijoita. Sähköpostin voi ase-
tuksilla ohjata omaan henkilökohtaiseen säh-
köpostiinsa.

Luksia käyttää verkko-opiskelussa Lunetti- 
Moodle-oppimisalustaa, johon perehdyttä-

Käytännön tietoa opiskelun tueksi

misen ja käyttäjätunnukset saa kouluttajalta. 
Moodle-oppimisalusta osoitteessa: 
https://moodle.lunetti.fi.

Järjestyssäännöt
Opintojen aikana noudatetaan sekä tutkinno-
nohjaajan/vastuukouluttajan antamia ohjeita 
mm. koneiden ja laitteiden turvallisesta käy-
töstä. Päihteiden hallussapito tai niiden vaiku-
tuksen alaisena oleminen on kiellettyä. Luksia 
on savuton oppimisympäristö eikä tupakointi 
ole sallittua oppilaitoksen alueella (Tupakkala-
ki 20.8.2010/698§12).  Opiskelijan rikkoessa 
oppilaitoksen järjestyssääntöjä häntä voidaan 
rangaista siten, kuin laki ammatillisesta kou-
lutuksesta määrää. Oppilaitoksen viralliset jär-
jestyssäännöt löytyvät myös netistä osoitteesta 
www.luksia.fi > Opiskelusta > Opiskelijan 
oppaat.
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Aikuiskoulutustuki
on työssä olevan aikuisen tukijärjestelmä. Lisä-
tietoja www.koulutusrahasto.fi.

Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan 
ammattitaidon hankkimistavasta riippumatto-
mia, näyttötutkintoina suoritettavia perustut-
kintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammat-
titutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa 
koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon 
valmistavaa lisäkoulutusta. Uusi laki ammatil-
lisesta koulutuksesta tuo muutoksia.

Ammatillisia tutkintoja
ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitut-
kinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Ammattitutkinnossa
osoitetaan alan ammattityöntekijältä vaadit-
tava ammattitaito. Ammattitutkinto on tar-
koitettu henkilölle, joka on hankkinut alan 
peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai 
hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä.

Ammattitutkintostipendi
on Koulutusrahaston myöntämä stipendi am-
matillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon 
tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle. 
Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.

Arvioija
on ammattitaidon osoittamista eli tutkintosuo-
ritusta arvioiva henkilö. Uusi laki ammatillises-
ta koulutuksesta tuo muutoksia.

Sanastoa

Erikoisammattitutkinnossa
osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hal-
linta. Tutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka 
on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt 
ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työko-
kemuksen alalta.

Etäopiskelulla
tarkoitetaan opiskelumuotoa, jossa opiske-
lija tekee etätehtäviä itsenäisesti yksin tai 
ryhmässä. Etäopiskelussa käytetään yleensä 
hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa ja tehtä-
vät voidaan suorittaa esimerkiksi kotona tai 
työpaikalla. Verkko-opiskelu on etäopiskelua.

Itsearviointi
on oman ammatillisen osaamisen, kehittämis-
tarpeiden ja onnistumisten erittelyä ja arvioin-
tia realistisesti ja perustellusti.

Itseohjautuva oppiminen
kuvaa prosessia, jossa oppijalla itsellään on 
vastuu omasta oppimisestaan. Hän on moti-
voitunut oppimaan ja määrittelee omat opis-
keluvalmiutensa, koulutustarpeensa ja -tavoit-
teensa sekä arvioi oppimisensa tuloksia. Itse-
ohjautuva oppija on oma-aloitteinen, joustava 
ja valmis kehittämään oppimistaitojaan.

Kolmikanta
on työnantajien, työntekijöiden ja kouluttaji-
en edustus näyttötutkintojen suorittamisen eri 
vaiheiden toteutuksessa. Uusi laki ammatilli-
sesta koulutuksesta tuo muutoksia.
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Sanastoa

Näyttötutkinnon järjestäjä
on koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai 
säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan 
kanssa tiettyä tutkintoa koskevan järjestämis- 
sopimuksen. Uusi laki ammatillisesta koulutuk-
sesta tuo muutoksia.

Näyttötutkinnon perusteet
on asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja 
kriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä 
mahdollinen osaamisala. Tutkinnon perusteista 
päättää Opetushallitus.

Näyttötutkinto
on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hank-
kimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa 
määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintoti-
laisuuksissa. Uusi laki ammatillisesta koulutuk-
sesta tuo muutoksia.

Näyttötutkintomestari (NTM)
on Opetushallituksen hyväksymän 15 opinto-
viikon (25 opintopisteen) laajuisen näyttötut-
kintomestarin koulutusohjelman suorittanut 
henkilö.

Ohjaus
voi olla yksilö-, ryhmä- ja verkko-ohjausta. 
Ohjausta antavat mm. vastuuopettaja ja työ-
paikkaohjaaja. Tarvittaessa ohjausta antavat 
myös tukipalveluiden asiantuntijat, kuten opis-
keluvalmentajat.
 

Osaamisala
on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva käsi-
te, joka kuvaa koulutusohjelmaa tai erikoistu- 
misaluetta.

Osaamiskartoitus
on koulutukseen hakijan tai tutkinnon suorit-
tajan tietojen, taitojen ja kokemusten arvioin-
tia. Henkilökohtaistamisen edellytys.

Perustutkinnossa
osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen 
edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon 
vaatimustaso määritetään ammatillisen pe-
ruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyt-
tötutkinnon perusteissa. Näyttötutkintona suo-
ritettava perustutkinto vastaa ammatillisessa 
peruskoulutuksessa suoritettavaa tutkintoa 
(120  ov). Uusi laki ammatillisesta koulutuk-
sesta tuo muutoksia.

Tutkinnon suorittamisen 
suunnitelma
laaditaan jokaiselle tutkinnon suorittajalle 
yhteistyössä koulutuksen järjestäjän edus-
tajan kanssa. Suunnitelmassa kuvataan sitä, 
miten hankittu osaaminen osoitetaan, miten 
tarvittava ammattitaito hankitaan sekä kuinka 
tutkintosuoritus suoritetaan. Suunnitelmaa on 
mahdollista muuttaa tai täydentää koulutuk-
sen edetessä. Uusi laki ammatillisesta koulu-
tuksesta tuo muutoksia.
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Sanastoa

Tutkintoon valmistava koulutus
on oppilaitoksen tarjoamaa koulutusta, joka 
tähtää tutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suo-
ritetaan yleensä koulutuksen aikana tutkinnon 
osittain. Valmistava koulutus pohjautuu Ope-
tushallituksen hyväksymiin tutkinnon perustei-
siin ja sen laajuus ja sisältö on oppilaitoskoh-
tainen. Oppilaitos antaa erillisen todistuksen 
valmistavasta koulutuksesta.

Tutkintotilaisuus
on tapahtuma, jossa näyttötutkinnon suoritta-
ja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan 
ammattitaidon usein aidossa työelämän tilan-
teessa. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta 
tuo muutoksia.

Tutkintotodistus
on todistus ammatillisen perustutkinnon, am-
mattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon 
suorittamisesta. Todistuksen antaa tutkinto-
toimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaaditta-
vat osat on suoritettu hyväksytysti. Uusi laki 
ammatillisesta koulutuksesta tuo muutoksia.
 

Tutkintotoimikunta
on Opetushallituksen asettama työnantajia, 
työntekijöitä, opettajia ja ammatinharjoittajia 
edustava luottamuselin. Tutkintotoimikunnat 
johtavat tutkintojen järjestämistä ja antavat 
tutkintotodistukset. Uusi laki ammatillisesta 
koulutuksesta tuo muutoksia.

Työpaikkaohjaaja
on työssäoppimisjaksolle nimetty työpaikan 
edustaja, joka hallitsee alan työtehtävät. 
Vastaa työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyt-
tämisestä, työn tekemisen ohjaamisesta sekä 
palautteen  antamisesta.

Työssä oppiminen
on suunniteltua työpaikalla tapahtuvaa oppi-
mista, jota ohjataan suunnitelmallisesti, seu-
rataan säännöllisesti ja arvioidaan.
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Hyödyllisiä linkkejä 

www.luksia.fi 
• Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutus-
  kuntayhtymä

www.kela.fi 
•  Kansaneläkelaitos; tietoa mm. opintotuesta

www.opintopolku.fi 
•  tietoa koulutusvaihtoehdoista

www.koulutusrahasto.fi 
• tietoa aikuisopiskelun rahoitus-
  mahdollisuuksista

www.lukihero.fi 
• Helsingin seudun erilaiset oppijat; tietoa 
  erityisestä tuesta

www.te-palvelut.fi 
•  tietoa mm. avoimista työpaikoista ja  

 ammatillisesta työvoimakoulutuksesta

www.nayttotutkinnot.fi 
• tietoa ammatillisista näyttötutkinnoista

www.oph.fi 
• Opetushallitus; tietoa mm. näyttö-
  tutkinnoista

www.oppimisvaikeus.fi 
• lisätietoa aikuisten oppimisvaikeuksista

www.oppisopimus.net 
•  tietoa oppisopimuskoulutuksista

www.osaan.fi 
•  tietoa eri koulutusalojen osaamis-
  kartoituksista

www.uusyrityskeskus.fi 
• tietoa yrityksen perustamisesta
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Muistiinpanoja
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