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1. HAKEUTUMISVAIHEEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN
1.1 Osaamisen tunnistamisen ohjaus
Ohjauksen tehtävä
Ohjauksen tehtävänä on tukea tutkinnon suorittajaa tunnistamaan, tiedostamaan,
arvioimaan ja arvostamaan aiempaa osaamistaan sekä havaitsemaan kehittymistarpeitaan.

Osaamisen tunnistamisen ohjaus
TAVOITTEET

Osaamisen
tunnistamisen merkityksen
ymmärtäminen

Tutkinnon suorittajaa ohjataan löytämään soveltuva tutkinto sekä tunnistamaan osaamistaan suhteessa tavoitteisiin (esim. olemassa oleva osaaminen, tutkinnon suorittamisessa tarvittava ammattitaito). Osaamisen tunnistaminen on lähtökohta osaamisen
kehittämiselle ja ammattitaidon osoittamiselle.
Miten?
Osaamisen tunnistamisen ohjaamisessa käytetään monipuolisia ohjauksellisia
välineitä ja menetelmiä esim.
• Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut ja haastattelut
• Soveltuvuuden kartoittaminen ja tarvittava jatko-ohjaus
• Osaamista kuvaavat dokumentit
• Ryhmä- ja vertaisohjaus
• Itsearviointi, osaamiskartoitukset (esim. osaan.fi)
• Oppimistehtävät, portfolio
• Toiminnalliset menetelmät
• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
• Työympäristössä/työtehtävissä tapahtuva osaamisen tunnistaminen /
osaamistodistukset, työtodistukset, opintotodistukset
Osaamisen tunnistamisesta tehdään johtopäätökset, jotka kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan ja tarvittaessa haetaan osaamisen
tunnustamista. Lisäksi tutkinnon suorittajaa ohjataan tunnistamaan omaa ammatillista
kehittymistään koko tutkinnon suorittamisen prosessin aikana.
Ketkä?
• Tutkinnon ohjaaja, vastuukouluttaja, kouluttaja
• Työelämän edustajat (työnantaja, työpaikkaohjaaja), oppisopimustarkastaja
• Lähettävän tahon edustaja (esim. työvoimapalvelun) tai muut mahdolliset
yhteistyötahot

Johtopäätökset
osaamisen perusteella
ja henkilökohtaistamissuunnitelmaan
sitoutuminen osaamisen
tunnistamiseksi ja/tai
kehittämiseksi

Oman osaamisen tunnistaminen
suhteessa tavoitteisiin
(tutkinnon perusteet,
työssä tarvittava
ammattitaito)

OSAAMINEN
ON ARVOKASTA!

Oman osaamisen
arvostaminen ja
itseluottamus

Tietoisuus
omasta osaamisesta,
vahvuuksista,
valmiuksista ja
haasteista

Välineitä
• Koulutus- ja tutkintotodistukset
• Työnantajien lausunnot tai todistukset osaamisesta
• Selvitykset ammattitaitoa tukevista harrastuksista
• Osaamiskartoitus (esim. osaan.fi)
• Oppimistehtävät, portfoliot
• Työnäytteet
• Osaamistestit
• Osaamistodistus
• Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja (sähköinen asiakirja Wilmassa)
• Lomake tunnustamisen hakemisesta
• SORA -ohje
• Ohjaus opiskelun rahoittamiseen, Rahoitusinfo
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2. TUTKINNON SUORITTAMISEN
HENKILÖKOHTAISTAMINEN
2.1 Tutkinnon suorittamisen ohjaus

Tutkinnon suorittamisen ohjaus
TAVOITTEET

Ohjauksen
tunnistaminen
ja tarpeen
tiedostaminen

Ohjauksen tehtävä
Ohjauksen tehtävänä on auttaa tutkinnon suorittajaa tutkinnon suorittamisen
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Miten?
Tutkinnon suorittajaa ohjataan suunnittelemaan ja toteuttamaan ”omannäköistä
näyttämistä”. Ohjaus alkaa hakeutumisvaiheessa osaamisen tunnistamisesta ja päättyy
osaamisen tunnustamiseen. Ohjauksen tavoitteena on selvittää ohjauksen, tuen sekä
mahdollisen erityisen tuen tarve. Johtopäätökset kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan ja huomioidaan käytännön järjestelyissä ja toteutuksessa.
Tutkinnon suorittamisen ohjaus sisältää:
• Yksilöohjaus
• Ryhmä- ja vertaisohjaus (esim. bingot, työpajat)
• Mobiiliohjaus
• Työssäoppimisen ohjaus
• Yhteistyö työelämän kanssa
• Tutkinnon ohjaajan / vastuukouluttajan ja kouluttajan yhteistyö
• Harjoitukset ja simulaatiot
Ketkä?
• Työelämän edustaja, työpaikkaohjaaja
• Vastuukouluttaja / tutkinnon ohjaaja, tarvittaessa opiskeluvalmentaja
tai muut yhteistyötahot

Ammattitaitovaatimusten, arvioinnin
kohteiden ja kriteereiden
sekä ammattitaidon
osoittamistapojen
ymmärtäminen

Itsearviointitaitojen
kehittäminen, luottamus
ja arvostus omaan
osaamiseen

JOKAISELLA
OMAN NÄKÖINEN
TUTKINTOTILAISUUS
Oman työn ja
työyhteisön
kehittäminen

Ammattitaidon
osoittamisen
ja toteutuksen
suunnittelu (miten,
missä, milloin)
Omien suoritusten ja
osaamisen arviointi ja
kehittämistarpeiden
ottaminen huomioon

Välineitä
• Dokumentit aiemmasta osaamisesta
• Tutkinnon suorittamisen ohjeistus tutkinnon suorittajalle ja työssäoppimis- / työpaikalle
• Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja (sähköinen Wilmassa)
• Tutkinnon perusteet
• Tutkintotilaisuuden valmisteluun liittyvät asiakirjat ja muut dokumentit
(tutkintokohtaisia: Moodlessa tai tutkinnonohjaajilla)
• Tutkinnon suorittamisen ohjeistus tutkinnon suorittajalle ja työssäoppimis- / työpaikalle
(tutkintokohtaisia: Moodlessa tai tutkinnonohjaajilla)
• Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma ja sen liitteet
(tutkintokohtaisia: Moodlessa tai tutkinnonohjaajilla)
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3. TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN
3.1 Oppimaan oppimisen ohjaus

Oppimaan oppimisen ohjaus
TAVOITTEET

Ohjauksen tehtävä
Ohjauksen tehtävänä on tukea tutkinnon suorittajaa oman oppimisensa arvioinnissa,
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Oppimaan oppimisen ja aikuinen oppijana -ohjauksen teemoja ovat esim.
• Omien oppimisen taitojen ja -tyylien kartoittaminen ja arviointi
• Kulttuuriset tekijät, koulutustausta ja kielitaito
• Aiempien opiskelukokemusten merkitys oppimisessa
• Motivaation ja asenteen merkitys oppimisessa
• Itsetunto ja voimaantuminen
• Käsitys itsestä oppijana
• Tavoitteiden asettaminen opiskelulle ja suunnitelmallinen ajankäyttö/
seuranta ja itsearviointi
• Ryhmässä oppiminen, vertaisoppiminen
Miten?
Tutkinnon suorittajan kanssa kartoitetaan ja tunnistetaan tutkinnon suorittajan tavoitteet, aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tarvittavan ammattitaidon hankkimisen
tarpeet sekä tarvittava tuki ja ohjaus. Oppimaan oppiminen ja aikuinen oppijana
-opintojen tavoitteena on oppia tunnistamaan omia opiskelutaitoja ja -tyylejä sekä
käyttämään erilaisia oppimistekniikoita hyödyksi opiskelussa.

Omien oppimisvalmiuksien
tunnistaminen ja omien
vahvuuksien hyödyntäminen
Itsearviointitaitojen
ja oppimisvalmiuksien
kehittäminen

Aktiivisena ja
vastuullisena oppijana
sekä ryhmän jäsenenä
toimiminen

JOKAISELLA ON
OMA TAPA OPPIA!

Tarvittavan
ohjauksen ja tuen
saaminen esim.
oppimisvaikeuksissa
Henkilökohtaistamissuunnitelmaan sitoutuminen,
toteutus ja sen arvioiminen

Oppimisvalmiuksia tuetaan ja kehitetään koko tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan
ammattitaidon hankkimisen ajan. Käytännön opetus- ja ohjaustilanteissa otetaan
huomioon erilaiset oppimistavat- ja menetelmät.
Ketkä?
• Tutkinnon ohjaaja, vastuukouluttaja, opiskeluvalmentaja, kouluttaja
• Työpaikkaohjaaja sekä muut tutkinnon suorittajan verkoston mukaan
tuomat yhteistyötahot

Välineitä
• Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja (sähköinen Wilmassa)
• Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut
• Ryhmäohjaus, pienryhmäohjaus, vertaisohjaus, verkko-ohjaus
• Oppimaan oppiminen ja aikuinen oppijana -opinnot, pikalukitesti
havaintokanavatesti
• Opiskelutaidot-kartoitus
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3. TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN
3.2 Opiskelun ja työssäoppimisen ohjaus

Opiskelun ja työssäoppimisen ohjaus
TAVOITTEET

Ohjauksen tehtävä
Ohjauksen tehtävänä on ohjata tutkinnon suorittajaa tutkinnon perusteiden ja työpaikan
tarpeiden mukaisesti sekä auttaa arvioimaan realistisesti omaa työelämäosaamistaan.
Ohjaus auttaa muun muassa:
• Työssäoppimisen tavoitteiden laadinnassa
• Työssäoppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Omien mahdollisuuksien arvioinnissa
• Ammatillisten tavoitteiden pohdinnassa
• Elinikäisen oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ylläpitämisessä
• Omien kiinnostuksenkohteiden ja kehittämistarpeiden löytämisessä
• Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemisessa
Lisäksi tavoitteena on tukea työpaikkaa tutkinnon suorittajan ohjaamisessa. Tavoitteiden suunnittelu, toteutus sekä arviointi yhdessä tutkinnon suorittajan, työpaikkaohjaajan ja kouluttajan / tutkinnon ohjaajan kanssa

Miten?
• Verkko-, yksilö- ja ryhmäohjaus
• Puhelut, sähköiset välineet, käynnit työpaikalla
• Tuetaan pedagogisin ja ohjauksellisin ratkaisuin työelämävalmiuksien kehittymistä
• Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien kautta työstetään omaa ammattitaidon
kehittymisen ja työllistymisen suunnitelmaa. Kerrotaan jatko-opinto- ja työllistymismahdollisuuksista.

Ketkä?
• Työpaikkaohjaaja, työkaverit, työnantaja, tutkinnon ohjaaja / vastuukouluttaja,
kouluttaja, tarvittaessa opiskeluvalmentaja
• Eri verkostot, mm. TE-toimisto, yhteistyöprojektit, Kela

Työssä oppimisen
tavoitteiden asettaminen
suhteessa ammattitaitovaatimuksiin

Oppimisen edistymisen ja
tavoitteiden saavuttamisen
arvioiminen suhteessa
ammattitaitovaatimuksiin,
uusien tavoitteiden
asettaminen

OPPIMINEN ON
SUUNNITELMALLISTA,
OHJATTUA, TAVOITTEELLISTA
JA ARVIOITUA

Työssä oppimisen
kokonaisuuden arvioiminen
ja ohjauksen toteutuminen

Uusien
tavoitteiden suunnitteleminen,
toteutus ja arvioiminen

Välineitä
• Työjaksosopimus
• Työssäoppimisen suunnitelma sekä tavoitteet työssäoppimiselle (Moodle)
• Työssäoppimisen saatekirje
• Työpaikkaohjaajakoulutus Luksian koulutuskalenterissa
• Opas työpaikkaohjaajille näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta
• Itsearviointityökalut riittävän osaamisen tunnistamiseen
• Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja (sähköinen Wilmassa)
• Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot
• Ohjauskeskustelut
• Opiskeluoikeus -menettelyohje
• Kuulemistilaisuuteen liittyvät asiakirjat
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3. TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN
3.3 Elämäntilanteen ohjaus
Ohjauksen tehtävä
Ohjauksen tehtävänä on tukea tutkinnon suorittajaa tiedostamaan ja ottamaan huomioon elämäntilanteen vaikutukset tutkinnon suorittamisessa, osaamisen kehittämisessä
ja työllistymisessä. Lisäksi ohjauksen avulla tuetaan tutkinnon suorittajaa ratkaisemaan
omaan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia tai hakemaan tarvittaessa asiantuntija-apua
niiden ratkaisemiseksi.
Tutkinnon suorittajan elämäntilannetta kartoitetaan hakeutumisvaiheessa, jotta hänen
elämässään vaikuttavia asioita voidaan huomioida hänen henkilökohtaisen opintopolkunsa rakentamisessa. Tarvittaessa elämäntilanteeseen liittyviä asioita käsitellään
ohjauksessa, jos ne vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen ja
työllistymiseen ja/tai jos tutkinnon suorittaja haluaa puhua niistä.
Mitä?
Ohjauksen teemoja:
• Ajankäyttö
• Terveys
• Taloudellinen tilanne (tutkinnon suorittamisen rahoitus / tutkinnon suorittamisen
taloudelliset edellytykset)
• Perhetilanne ja sosiaaliset suhteet
• Erilaiset elämäntilanteen muutokset ja mahdolliset kriisit
• Kulttuuriset seikat ja erilaisuuden huomioiminen
• Ammatillinen kasvu
• Opiskelu osana arkea (taloudellinen tilanne ja perhetilanne)
Ketkä?
• Tutkinnon ohjaaja, vastuukouluttaja, opiskeluvalmentaja, kouluttaja
• Työpaikkaohjaaja
• Muut tutkinnon suorittajan verkoston mukaan tuomat yhteistyötahot
(esim. terveydenhuolto, mielenterveystoimisto, päihdehuolto, sosiaalihuolto,
TE-toimisto, etsivä nuorisotyö jne.)

Elämäntilanteen ohjaus
TAVOITTEET

Tutkinnon suorittamista,
osaamisen kehittämistä,
opiskelua ja työllistymistä
mahdollistavien tekijöiden
kartoittaminen

Tavoitteiden saavuttamista
mahdollistavien ja estävien
tekijöiden tiedostaminen
sekä niiden ratkaiseminen

KUUNTELE ASIAKASTA
JA OLE LÄSNÄ!

Henkilökohtaistamissuunnitelman
toteuttaminen ja
siinä onnistumisen
arvioiminen

Tavoitteiden asettaminen
myös näiden tekijöiden
suhteen ja tavoitteellisen
suunnitelman tekeminen

Välineitä
• Henkilökohtainen ohjauskeskustelu
• Vaihtoehtoisia työkaluja, kuten elämänkertatehtäviä, elämänkartta, ryhmätehtäviä,
verkostokartta ja kartoituslomakkeita
• Opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja opintotarjottimelta
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4. ERITYINEN TUKI JA OHJAUS

Erityinen tuki ja ohjaus
TAVOITTEET

Ohjauksen tehtävä
Ohjauksen tehtävänä on tukea tutkinnon suorittajaa
• Tiedostamaan edellytyksensä suhteessa tavoitteisiin
• Tunnistamaan vahvuutensa ja tuen tarpeensa sekä löytämään keinoja saavuttaa
tutkintotavoitteensa sekä ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä
• Valitsemaan toimenpiteitä ja opetusjärjestelyitä, joilla häntä tuetaan opinnoissaan
Ohjauksen teemat:
• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
• Terveydentila
• Muut erityisen tuen tarpeet (esim. oppimisvaikeudet)
• Henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista
tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä
Miten?
Hakeutumisvaiheessa kartoitetaan toimintakyvyn eri osa-alueita sekä oppimisen taitoja
suhteessa tavoitteisiin. Havainnoinnin, kartoitusten ja haastattelujen avulla selvitetään
oppimisen edellytyksiä sekä erityisen tuen tarpeita. Luki- ja matematiikkatestien avulla
kartoitetaan mahdollisia oppimiseen liittyviä erityisiä tuen tarpeita. Opintojen aikana
jatkuva seuranta.

Omien vahvuuksien
ja tuen tarpeiden
tunnistaminen

Sopivien keinojen ja
tukimuotojen löytäminen
tutkinnon suorittamiseen

OMISTA VAHVUUKSISTA
TUKEA OPPIMISEEN

Tutkintotavoitteiden
saavuttaminen ja opintojen
loppuun saattaminen

Opintojen edistyminen
ja tarvittaessa uusien
opiskelumuotojen
etsiminen

Ketkä?
• Tutkinnon ohjaaja, vastuukouluttaja, kouluttaja, opiskeluvalmentaja,
oppisopimuksen koulutustarkastaja, työpaikkaohjaaja, tarvittaessa terveydenhuolto
tai muut tarvittavat erityisosaajat
Välineitä
• Eri alojen kartoitukset, NMI-lukiseula ja laskutaidon testi, henkilökohtaistamiskeskustelut,
henkilökohtaistamista koskeva asiakirja
• Erilaiset asiantuntijalausunnot, erityisen tuen suunnitelma
• Ryhmäohjaus ja pedagoginen kehittäminen
• Henkilökohtaistamiskeskustelut, henkilökohtaistamista koskeva asiakirja (sähköinen Wilmassa)
• Työssäoppimisen tukeminen
• Tutkintotilaisuuksien suorittamisen tukeminen, esim. tukimateriaali, suullisen täydentämisen
mahdollisuus, ajankäytön huomioiminen tutkinnon suorittamisen suunnittelussa ja
toteutuksessa, valokuvat ja videoinnit
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