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Johdanto  
 

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kohottaa väestön ammatillista osaamista, ke-
hittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä. Koulutuk-
sen tarkoituksena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia 
tietoja ja taitoja sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Tehtävänä on myös antaa opiskelijoille 
valmiuksia jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden monipuoliseen kehittä-
miseen sekä tukea elinikäistä oppimista.  
 
Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alaiset valmiudet sekä osaamista, 
joiden turvin tutkinnon suorittanut voi sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtele-
vista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan elinikäisen 
oppimisen hengessä.  
 
Aikuisten ammatillisen uudelleen, jatko- ja täydennyskoulutuksen tavoitteena on mo-
nipuolistaa aikuisväestön osaamista ja parantaa työllistymistä sekä vastata työelä-
män tarpeisiin moniosaajista. 
 
Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä vastuulliseksi ja tasapai-
noiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus tukee nuoren ihmisten myön-
teistä kehitystä ja terveen itsetunnon vahvistumista, edistää demokratiaa sekä mies-
ten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikilla yhteiskunnan aloilla sekä yleistä tasa-arvoa 
työelämässä ja yhteiskunnassa.  
 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
oppiminen. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työ-
elämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkin-
non osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoit-
teena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimi-
sessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa 
tilanteissa selviytymisessä. 

Saimaan ammattiopisto Sampo 
 
Saimaan ammattiopisto Sampo on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä 
monialainen ammatillinen oppilaitos. Oppilaitoksen perustehtävä on ammatillista kou-
lutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti kohottaa väestön ammatillista osaamista, 
kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä.  
 
Ammattiopisto järjestää nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta ja ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. 
 
Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisena jär-
jestettävää nuorten ammatillista koulutusta sekä aikuisten valmistavaa koulutusta, 
jossa perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Koulutusta voidaan järjestää lähi-, 
etä-, verkko- ja monimuoto-opetuksena sekä työpaikalla käytännön työtehtävien yh-
teydessä tai oppisopimuskoulutuksena.  
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Sampon oppimiskäsitys perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa painotetaan 
kokemusten ja niiden pohtimisen merkitystä ja siinä korostuu kokonaisvaltainen oppi-
minen. Oppiminen ei tarkoita vain asioiden oppimista, vaan itsetuntemuksen lisäänty-
mistä, jossa persoonallinen ja sosiaalinen kasvu on merkittävässä asemassa. Koke-
muksellisessa oppimisessa arvioidaan omaa kehittymistä ja oppimaan oppimista 
sekä oppimisen jälkeen osaamista.  
 
Pedagoginen johtaminen on oppilaitoksen ydinprosessien johtamista. Pedagoginen 
johtaminen on opiskelijan oppimisen ja kasvun johtamista. Se on yhteisöllistä toimin-
taa ja siihen osallistuvat kaikki oppilaitoksessa työskentelevät henkilöt.  

 

Visio, toiminta-ajatus ja arvot 
 
Sampon visio ja toiminta-ajatus liittyvät työelämäyhteistyöhön, koulutuksen laatuun, 
joustavuuteen ja valmiuksien antamiseen opiskelijoille näiden siirtyessä työelämään.  

 

 
Arvot ovat ammattiopiston toimintaa ohjaavia periaatteita. Ammattiopiston arvot ovat  

 

 
 
 
 
 
 

SAMPON 
ARVOT

Asiakas-
lähtöisyys

Uudistuminen Vastuullisuus

Yhteisöllisyys

•Sampo on työelämälähtöisyydestään tunnettu, 
laadukasta koulutusta tarjoava vetovoimainen 
ammatillinen oppilaitos

•Sampo järjestää aikuisten ja nuorten koulutusta 
joustavasti yhteistyössä ja ajanmukaisissa 
oppimisympäristöissä

Visio

• järjestää maakunnan kehittämistä ja hyvinvointia 
edistävää sekä työelämän tarpeita vastaavaa 
ammatillista koulutusta

•antaa opiskelijoilleen valmiuksia työllistymistä, 
ammatillista kehittymistä ja elämää varten

Toiminta-
ajatus
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Asiakaslähtöisyys  

 kuuntelemme asiakastamme aidosti  

 otamme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toivomukset huomioon 

 teemme henkilökohtaisesti aina parhaamme asiakkaan palvele-
miseksi 

 tuemme ja kannustamme kaikkia Sampon työntekijöitä ystävälliseen 
ja positiiviseen asiakaspalveluun 

 
Uudistuminen 

 ennakoimme tulevaa, opimme nopeasti ja uudistumme suunnitel-
mallisesti 

 opimme muilta niin omassa organisaatiossa kuin verkostoissa 

 suhtaudumme positiivisesti uusien toimintamallien käyttöönottoon 

 kannustamme innovatiivisuuteen myös yksilötasolla 
 

Vastuullisuus 

 pidämme huolta asiakkaistamme ja henkilöstöstämme 

 noudatamme lakeja, asetuksia ja säännöksiä sekä Sampon yhteisiä 
toimintaohjeita kaikessa toiminnassamme 

 kannamme vastuumme opiskelijoiden opintojen etenemisessä ja tut-
kintojen loppuun saattamisessa 

 pidämme huolta ympäristöstä ja opetamme vastuullisuutta myös 
opiskelijoille 

 toimimme työnantajan kannalta taloudellisesti 
 

Yhteisöllisyys 

 osallistumme jokainen myönteisen, avoimen ja kannustavan ilmapii-
rin luomiseen Sampossa    

 huolehdimme toisistamme 

 sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin 

 
 
Sampon laadunhallinnan tärkein työväline on sähköinen toimintajärjestelmä (IMS), 
jota käytetään toiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Toimintajärjestelmä 
koostuu mm. prosessikuvauksista, kuvauksiin liitetyistä dokumenteista ja mittareista, 
toimintakäsikirjasta, kestävän kehityksen ohjelmasta sekä työterveys- ja turvallisuus-
toimintojen kuvauksista. Sähköinen toimintajärjestelmä mahdollistaa ammattiopiston 
toimintojen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutena.  
 

Koulutusalat ja tukipalvelut  
 

Saimaan ammattiopisto Sampo toimii koulutuksen järjestämisluvan (OKM:n päätös 
13/531/2015, 24.3.2015) mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjänä jä-
senkuntiensa alueella. Oppilaitoksen opetuskielenä on suomi. Koulutusta järjestetään 
seitsemällä koulutusalalla:  
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Saimaan ammattiopisto Sampon jokaisella koulutusalalla on käytettävissään opinto-
toimistopalvelut. Sieltä opiskelija saa tarvitsemansa opintoihin liittyvät todistukset 
sekä järjestelmien käyttöön tarvittavat tunnukset ja salasanat. Opintotoimistossa hoi-
detaan keskitetysti opiskelijapalveluihin liittyviä tehtäviä ja niiden kehittämistä.  

Koulutuksen järjestäminen ammatillisena peruskoulutuksena 
 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Vuoden aikana 
saavutettava osaaminen vastaa keskimäärin 60:tä osaamispistettä ja tutkinnon suorit-
tamiseen kuluu noin kolme vuotta. Sampossa opintoihin sisältyy vähintään 35 osp 
työssäoppimista. 

Tutkinnon ja valmentavan koulutuksen osien osaamispisteet määräytyvät sen mu-
kaan, kuinka kattavaa, merkittävää ja laaja-alaista osaamista hankitaan, kun osaami-
nen suhteutetaan koko tutkinnon tai valmentavan koulutuksen ammattitaitovaatimuk-
siin ja osaamistavoitteisiin. Ajan mittaamisen sijasta mitataan osaamisen laajuutta.  

Opetussuunnitelmaperusteiset ammatilliset perustutkinnot rakentuvat siten, että niihin 
sisältyy ammatillisia tutkinnon osia (pakollisia ja valinnaisia yhteensä 135 osp), yhtei-
siä tutkinnon osia (pakollisia ja valinnaisia 35 osp) ja vapaasti valittavia (10 osp). 
Opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja myös muualta kuin omalta koulutus-
alaltaan tai omasta oppilaitoksesta.  

Yhteisiä tutkinnon osia suoritetaan pakollisina 19 osp. ja valinnaisina 16 osp. Yhteiset 
tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp), matemaattis-luon-
nontieteellinen osaaminen (9 osp), yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaami-
nen (8 osp) sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (7 osp).  

 

 

kulttuuriala 

yhteiskunta-
tieteiden, 

liiketalouden 
ja hallinnon 

ala 

luonnon-
tieteiden ala

tekniikan ja 
liikenteen ala 

luonnonvara-
ja 

ympäristöala 

sosiaali-, 
terveys- ja 
liikunta-ala 
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Jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon ja muuhun koulutukseen on laadittu koulu-
tuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma, joka pohjautuu kyseessä olevan 
tutkinnon/koulutuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin. Suunnitel-
masta selviää tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien sisältö sekä arviointitasokuvauk-
set.  

 
Opetussuunnitelman tulee antaa opiskelijalle riittävästi tietoa tutkintoon sisältyvistä 
tutkinnon osista, opinnoista, arvioinnista, opintojen suorittamista edistävistä opinto-
ohjauksen ja opiskelijahuollon tuki- ja ohjausjärjestelyistä sekä tutkintokohtaisista ter-
veydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista ja muista opintoihin liittyvistä edellytyk-
sistä.  

 
Opiskelijat saavat tietoa työelämästä, yrittäjyydestä sekä eri ammateista oppitun-
neilla, opintokäynneillä, työssäoppimisjaksoilla sekä infotilaisuuksissa. Ammattiopisto 
tekee yhteistyötä TE-keskusten ja elinkeinoelämän kanssa, edistää opiskelijoiden 
työllistymistä ja jatkokoulutukseen hakeutumista.  

 

Koulutuksen toteuttaminen käytännössä 
 
Sampossa koulutus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena ja työssäoppimi-
sena. Lähiopetustuntien määrä voi vaihdella tutkinnoittain, aloittain tai tutkinnon osit-
tain. Etä-, verkko- ja monimuoto-opetusta järjestetään eri tutkinnoissa tarpeen mu-
kaan. 
 

Työssäoppiminen (nuoret ja aikuiset) 
 
Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjes-
tettävää opetussuunnitelman mukaista opiskelua. Työssäoppiminen on tavoitteellista, 

Ammatilliset 
tutkinnon osat 

135 osp

yhteiset 
tutkinnon 

osat 35 osp 

vapaasti 
valittavat 
tutkinnon 

osat 10 
osp
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ohjattua ja arvioitua opiskelua, jonka laajuus tutkinnosta on vähintään 35 osaamispis-
tettä, pääsääntöisesti 24 kalenteriviikkoa. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työpai-
kalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelä-
mää ja elinikäistä oppimista varten.  
 
Työssäoppiminen integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin. Työssäoppimisen tarkoi-
tuksena on lisätä oppilaitoksen yhteistyötä yritysten/yhteisöjen kanssa sekä helpottaa 
opiskelijoiden työllistymistä ja yritysten/yhteisöjen ammattitaitoisen työvoiman saan-
tia. Työssäoppimisen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan alueelliset ja 
paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen 
täydentää oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista lisäten siten opiskelijan osaamista 
ammattitaidon saavuttamiseksi.  
 
Oppilaitos ja työssäoppimispaikat huolehtivat, että työssäoppimisjaksolla noudate-
taan voimassa olevaa lainsäädäntöä koskien nuoria työntekijöitä (Laki nuorista työn-
tekijöistä 998/1993, Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista 
ja vaarallisista töistä 475/2006, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työnte-
kijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 302/2007). Nuorten käyttämisestä eri-
tyisen haitalliseen tai vaaralliseen työhön tehdään ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.  
 
Sampo noudattaa työssäoppimisen sopimuksessa viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain säännöksiä. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan 
tiedon haltijalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa opiskelijan tervey-
dentilaa ja toimintakykyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja 
työssäoppimisesta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä työssäoppimispaikan henki-
löstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. 
 
Työssäoppimisen käytänteet on kuvattu tarkemmin työssäoppimisen järjestämissuun-
nitelmassa (liite) ja sen laadunhallinta sähköisessä toimintajärjestelmässä (IMS).  

 

Opiskelijan opintopolut Sampossa  
 
Opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa opintojen al-
kuvaiheessa opiskelija voi valita seuraavista:  

 PERUSPOLKU 
Peruspolun valitsemalla opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisesti. Henkilökohtainen opiskeluohjelma toteutuu 
eri tutkinnon osien valinnaisuuden avulla.  

 
 KAKSOISTUTKINTOPOLKU 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto 
ja ylioppilastutkinto yhteistyölukioiden kanssa yhdessä toteutettavassa koulutuk-
sessa. Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon kol-
messa vuodessa. Lukio-opetuksen tunnit järjestetään normaalina kouluaikana ja 
ne korvaavat osia ammatillisessa tutkinnossa. Opiskelija voi suorittaa myös yksit-
täisiä aineopintoja yhteistyölukiossa vaikka tavoitteena ei olekaan ylioppilastut-
kinto.  
 

 KANSAINVÄLINEN POLKU  
Valitsemalla kansainvälisen polun opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansain-
välisissä toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla sekä saa valmiuksia 
jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opiskelija voi olla työssäoppimassa ulkomailla. 
Vieraita kieliä ja kulttuurien tuntemusta voi opiskella peruspolkua enemmän.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2006/20060475
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2006/20060475
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2007/20070302
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2007/20070302
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 TAITAJA-POLKU 
Opiskelija voi valita taitajavalmennuksen, jossa hän syventää ammatillista osaa-
mistaan sekä osallistuu alan erilaisiin ammattitaitokilpailuihin. Opiskelijalle laadi-
taan henkilökohtainen valmennussuunnitelma. Tämän polun kautta opiskelija voi 
kehittyä oman alasi huippuosaajaksi. 
 

 KILPAURHEILUPOLKU 
Kilpaurheilupolulle hakeudutaan urheiluakatemian kautta. Tämä polku sopii niille, 
jotka ovat suuntautuneet kilpaurheiluun ja osallistuvat lajinsa tavoitteelliseen val-
mennusohjelmaan. Opinnot toteutetaan Eklun urheiluakatemian aamuharjoituk-
sissa ja oman seuran lajitreeneissä. Sovitut aamuharjoittelut luetaan osaksi opin-
toja. 
 

 TYÖSSÄOPPIMISPOLKU 
Polku sopii opiskelijalle, joka oppii parhaiten tekemällä ja työelämässä. Työssäop-
pimista on tässä polussa peruspolkua enemmän. Työssäoppimisen laajuus sovi-
taan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.  
 

 YRITTÄJYYSPOLKU 
Tämä sopii opiskelijalle, joka on kiinnostunut yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta 
sekä jatko-opinnoista ammattikorkeakoulussa. Yrittäjyyspolulla hankitaan taitoja 
ryhtyä yrittäjäksi yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija voi 
valita sellaisia opintoja ja oppimismenetelmiä, jotka tukevat ja kehittävät työelä-
mäosaamista ja yrittäjyyden valmiuksia. 
 
 

Lisäksi tutkinnoissa on yksilöllisiä suuntautumispolkuja. Tarkemmat tiedot löytyvät tut-
kintojen opetussuunnitelmista. 

 

Muu kuin ammatillinen peruskoulutus  
 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma)  

 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa 
opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vah-
vistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutus on ensi-
sijaisesti tarkoitettu ilman toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille 
nuorille. Koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia 
ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi.  
  
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mah-
dollisuus valmentautua myös oppisopimuskoulutukseen yksilöllisten valintojen avulla. 
Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan 
tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta joko ammatillisena peruskoulutuksena tai 
oppisopimuskoulutuksena, jos hänellä on riittävät valmiudet ja jos koulutusaloilla on 
tilaa. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sopivan oppisopimuspaikan 
löytymistä. 
 
Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu pakollisista (10 
osp) ja valinnaisista koulutuksen osista (50 osp). Opetussuunnitelmassa painottuu 
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yksilöllinen ja joustava opiskelijan tarpeista lähtevä opiskelu. Opiskelu on käytännön-
läheistä ja tapahtuu yhteistyössä perustutkinto-opiskelun ja työelämän kanssa. Val-
mentavan koulutuksen aikana suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi ammatillista pe-
rustutkintoa ja koulutuksen yhteydessä voi tarvittaessa korottaa perusopetuksen 
päättöarvosanoja. 
 

Oppisopimuskoulutus (nuoret ja aikuiset) 

 
Oppisopimus perustuu joko uuteen tai jo olemassa olevaan työsuhteeseen.  Uuden 
työsuhteen syntyessä oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus. Pääsään-
töisesti opiskelijan on itse etsittävä työpaikka. 
 
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaisesti suurin osa 
oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla työpaikkaohjaajan opastuksella. Tutkintota-
voitteisessa oppisopimuksessa työtehtävien tulee olla tutkinnon perusteiden mukai-
sia. Työssäoppimista täydentää tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa. Tavoitteena 
on saavuttaa riittävät tiedot ja taidot oppilaitoksen järjestämiä tutkintotilaisuuksia var-
ten.  
 
Oppisopimusaika vaihtelee tavoitteen mukaan, perustutkintotavoitteinen sopimus 
kestää yleensä 3 vuotta. 
 
Oppisopimuksessa noudatetaan aina alan työehtosopimusta, joka määrittelee työ-
suhteen ehdot, mm. palkan ja mahdollisen koeajan. Palkattoman tietopuolisen ope-
tuksen ajalta oppisopimuskeskus maksaa opiskelijalle päivärahaa ja perheavustusta 
sekä majoitus- ja matkakorvausta. Päivärahaa ja perheavustusta ei myönnetä, jos 
opiskelija saa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta. 
 
Oppiajan päätyttyä oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen 
valmistavasta koulutuksesta. Kun tutkinto on suoritettu hyväksytysti, tutkintotoimi-
kunta myöntää opiskelijalle tutkintotodistuksen. Opiskelija saa todistuksen oppilaitok-
sen kautta. 

Hakeutuminen tutkinnon suorittajaksi sekä mahdollisuudet tutkinnon 
osien suorittamiseksi ja tutkinnon täydentämiseksi   
 

Sampossa toteutettavaan opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen hakeudu-
taan pääsääntöisesti suorittamaan koko tutkintoa. Pääasiallinen reitti koulutukseen 
hakeutumisessa on keväisin järjestettävä valtakunnallinen toisen asteen yhteishaku 
(www.opintopolku.fi). Yhteishaussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voi hakea sa-
massa osoitteessa järjestettävässä lisähaussa. Muulloin koulutuksiin voi hakea oppi-
laitoksen itsensä järjestämässä jatkuvassa haussa, joka toteutetaan Wilma-käyttöliit-
tymän kautta.  

 
Tutkinnon osia voi hakeutua suorittamaan yksityisopiskelijana, jolloin oppilaitos perii 
opiskelijalta hinnastonsa mukaisen koulutusmaksun. Jo valmistunut opiskelija voi ha-
lutessaan hakeutua yksityisopiskelijana korottamaan tutkinnon osan tai osa-alueen 
arvosanoja, tällöin häneltä peritään oppilaitoksen hinnaston mukainen maksu suori-
tuksen vastaanottamisesta.   

http://www.opintopolku.fi/
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Opintoaika ja läsnäolo  
 

Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi mää-
riteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä 
suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan edellä maini-
tussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, 
joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hän jatka 
opintojaan (L630/1998, 31 §). Rehtori on antanut opiskelijan eronneeksi katsomista 
koskevan menettelyohjeen (Ammattiopiston rehtorin päätös 17.2.2015, 25 § dnro 
256/400/2013). 

 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen kaikissa aineissa, jollei henkilökohtaisessa 
opiskelusuunnitelmassa ole sovittu toisin tai hänelle ole myönnetty siitä vapautusta 
(L630/1998, 34 §). Sampossa on erillinen ohjeistus opiskelijan poissaolojen osalta.  
 
Alle kolme päivää kestävissä äkillisissä sairastumistapauksissa voi omalla/huoltajan 
kirjallisella ilmoituksella olla poissa korkeintaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Yli kol-
men päivän poissaoloista tai jos omia ilmoituksia on jo tehty kaksi, tulee aina toimit-
taa terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. 
 
Opiskelija voi olla poissa opetuksesta myös henkilökohtaisten syiden perusteella saa-
tuaan ennalta anomansa luvan. Opiskelijan on tällöin täytettävä poissaoloanomus hy-
vissä ajoin ennen tiedossa olevaa poissaoloa. Yksittäisen tunnin poissaololuvan 
myöntää kyseisen tunnin opettaja. Enintään kahden päivän poissaololuvan myöntää 
ryhmänohjaaja. Yli kahden päivän poissaololuvan myöntää koulutuspäällikkö. Myön-
nettäessä opiskelijalle poissaololupaa selvitetään poissaolojen merkitys oppimiseen, 
tavoitteiden saavuttamiseen sekä arviointiin. Yli 10 minuutin myöhästyminen oppitun-
nilta katsotaan poissaoloksi. 
 
Poissaolojen aikainen osaaminen hankitaan opettajan kanssa sovitulla tavalla. Mikäli 
opiskelija osallistuu kaksoistutkintoon, tutortoimintaan, opiskelijakuntatoimintaan tai 
urheiluakatemiaan, mahdolliset päällekkäisyydet aikatauluissa eivät aiheuta väliin 
jääneiden oppituntien suorittamista tunti tunnilta, mutta opiskelijan tulee hankkia ky-
seinen osaaminen. (OPH, Arvioinnin opas 2015, s. 51) 
 
Jos opiskelija haluaa keskeyttää opintonsa tilapäisesti (asevelvollisuus, vanhempain-
loma, sairausloma tms.), hänen on tehtävä oppilaitokselle keskeyttämisilmoitus. Kun 
ilmoitus on asianmukaisesti täytetty ja toimitettu opintotoimistoon, tilapäinen keskey-
tys ei kuluta opiskelijan opiskeluaikaa.  

Osaamisen tunnustaminen 
 

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen 
opintojen alkua. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sen perusteella, miten 
hankittu osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määriteltyjä tavoitteita tai ammatti-
taitovaatimuksia. Opiskelijalle voidaan tunnustaa osaamista ammatillisiin pakollisiin, 
valinnaisiin tai yhteisiin sekä vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Opiskelijan ei tarvitse 
osallistua tunnustettujen opintojen opetukseen. 
 
Osaamisen tunnustamisella poistetaan opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään kou-
lutusaikaa. Näitä muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voivat 



  13 (29) 
 

 
 

olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, ammattikorkeakoulussa tai yli-
opistossa suoritetut opinnot, muut erilliset peruskoulun jälkeiset koulutukset ja kurssit, 
ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, 
kansalais- ja työväenopistossa sekä työssä ja harrastustoiminnassa hankittu osaami-
nen. 
 
Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tunnustetun osaamisen tulee tukea ammattitaito-
vaatimuksia ja osaamistavoitteita. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia,  
paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, yhteisiä tutkinnon osia 
tai lukio-opintoja, jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 
tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon 
osia 
 
Osaamista tunnustettaessa, on varmistettava, että 

 tunnustettu osaaminen vastaa suoritettavan perustutkinnon perusteiden am-
mattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä 

 tunnustettavasta osaamisesta on riittävä selvitys 

 tunnustettava osaaminen on ajantasaista 

 jos osaamisesta ei ole arvosanaa, tulee mahdollistaa osaamisen osoittaminen 
näytöllä tai muutoin. On järjestettävä arviointi ja arvioida osaaminen suoritet-
tavan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arviointikritee-
rien pohjalta 

 
 
Osaamisen tunnustamisesta on laadittu erillinen, oppilaitoksen sisäinen ohjeistus. 
(Ammattiopiston rehtorin päätös 26.6.2017, 95§) 

 

Opiskelijan arviointi ja todistukset  
 
Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan, motivoimaan ja kannustamaan opiskelua 
sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan 
osaamisesta sekä varmistetaan perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden 
ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. (L 631/1998, 
787/2014, 24 a §). Opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista tulee arvioida 
monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana. 
 
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 631/1998, 788/2014, 15 a §) mu-
kaan osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa tutkinnon suorittajan osaamisesta ja var-
mistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten saavuttaminen. Tutkinnon 
suorittajan osaamista arvioidaan monipuolisesta vertaamalla sitä tutkinnon perus-
teissa määrättyyn osaamiseen.  
 
Ohjaava ja kannustava arviointi on yhteistyötä, johon voivat osallistua kaikki oppimis-
tapahtumassa mukana olevat, kuten opiskelija itse, opettajat, työpaikkaohjaajat ja 
muut opiskelijat. Ohjaavassa ja kannustavassa arvioinnissa otetaan huomioon opis-
kelijan yksilölliset ratkaisut muun muassa osaamistavoitteiden asettamisessa, oppimi-
sen etenemisessä sekä oppimismenetelmissä. Ohjaavaa ja kannustavaa arviointia 
toteutetaan oppimisen aikana sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että näyttötut-
kintoon valmistavassa koulutuksessa. 
 
Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista 
verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin sekä arvi-
ointikriteereihin, joiden tulee olla kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.  
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Kaikessa arvioinnissa opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle annetaan suorituksesta 
palautetta. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan itsearviointitaitojen kehittymiselle pa-
lautteen antaminen on tärkeää. Palautteen pitää olla konkreettista opiskelijan osaami-
sen analysointia niin, että opiskelija oppii havainnoimaan ja tiedostamaan omaa oppi-
mistaan ja toimintaansa suhteessa tutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ammatti-
taitovaatimuksiin, yhteisten tutkinnon osien oppimistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
Opiskelija tulee saada tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
 
Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Opiskelijan on kuitenkin saa-
tava tieto kahden viikon kuluessa arvioinnista, mikäli oppimista on arvioitu kirjallisilla 
tehtävillä. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suori-
tuksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella teh-
dään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutok-
set kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  
 
Opintojen loppuvaiheessa tai tutkinnon osan päättyessä arvioidaan opiskelijan osaa-
mista ja hänelle annetaan todistus, johon tulevat arvosanat voimassa olevan asetuk-
sen mukaan. 
 
Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja 
muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisim-
man laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen, mutta vähintään se, 
mitä tutkinnon perusteissa on määrätty.  
 
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden arvioinnin lähtökohta on, että opiskelija suo-
rittaa perustutkinnon niiden perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten ja 
osaamistavoitteiden sekä arviointikiriteereiden mukaisesti erityisesti tuettuna.  Opis-
kelijalla on oltava mahdollisuus näyttää osaamisensa monipuolisin ja vaihtelevin ta-
voin. Erityisen tärkeää soveltuvan arviointimenetelmän löytyminen on silloin, kun ky-
seessä on opiskelijan vamma, sairaus tai oppimisvaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoit-
tamishäiriöt. Opiskelijan tarvitsemat apuvälineet mm. tieto- ja viestintätekniset keinot, 
tulkki, henkilökohtainen avustaja yms. eivät saa vaikuttaa arvioinnin arvosanaa alen-
tavasti. 
 
Oph:n arvioinnin oppaassa (2015) http://www.oph.fi/download/165456 arvioin-
nin_opas.pdf on tarkemmat ohjeet arviointiin. 
 
 

Arvioinnista päättäminen  
 
Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja 
tai vastaavat opettajat yhdessä. Työpaikalla järjestettävien koulutusjaksojen ja am-
mattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät opettaja ja työelämän edustaja yh-
dessä tai erikseen (L 601/2005, 25 b §; Näyttötoimikunnan pöytäkirja 17.3.2015, 3 §).  
Opiskelijalle ja kaikille arviointiin osallistuville on tiedotettava arvioinnin periaatteista 
ja niiden soveltamisesta.  
 
Opettajan on suoritettava arviointi kahden viikon kuluessa arviointitilanteesta ja kirjat-
tava arvosana Wilma-opintotietohallintojärjestelmään, jossa se on opiskelijan nähtä-
vissä.  
 
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten on olemassa näyt-
tötoimikunta (toimielin), johon kuuluu koulutuksen järjestäjän edustaja, opettajia ja 

http://www.oph.fi/download/165456%20arvioinnin_opas.pdf
http://www.oph.fi/download/165456%20arvioinnin_opas.pdf
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opiskelijoita sekä työ- ja elinkeinoelämää edustavat jäsenet. Näyttötoimikunta hyväk-
syy opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen to-
teuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen 
näyttöjen arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikai-
suvaatimukset.  

 

Arvosana  
 
Arvosanat annetaan kaikista opetussuunnitelman perusteiden mukaisista tutkinnon 
osista. Valtioneuvoston päättämistä yhteisten tutkinnon osan osa-alueista (35 osp) 
annetaan erilliset arvosanat. Vapaasti valittavat arvioidaan lukuun ottamatta kohdat 
4.4 ja 4.5 (jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai työ-
kokemukseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia.)  
 
Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä 3, hyvä 2 
ja tyydyttävä 1. Arviointeina voidaan käyttää myös H = hyväksytty (esim. ne vapaasti 
valittavan tutkinnon osat, joista ei merkitä arvosanaa tutkintotodistukseen) sekä V = 
vapautettu. Merkinnät opiskelijan opintokorttiin tehdään lukuvuosittain. Mikäli arvioin-
tia ei syystä tai toisesta voida suorittaa (opintokortilla AK = arviointi kesken), lisätään 
myös sanallinen arviointi (esim. miten osaamista on täydennettävä). 
 

 

Arvosanan korottaminen ja uusiminen  
 
Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai joka 
haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, tulee järjestää mahdollisuus uusintaan tai ar-
vosanan korottamiseen (A 603/2005, 12 §). Kukin koulutusala järjestää lukuvuoden 
aikana riittävän määrän uusinta- ja korotustilaisuuksia ja tiedottaa niistä opiskelijoille.  
 
Valmistumisen jälkeen tutkinnon osan tai tutkinnon osan osa-alueen arvosanan korot-
taminen on mahdollista yksityisopiskelijaa. Suorituksista peritään oppilaitoksen hin-
naston mukainen maksu. 
 

Arvioinnin oikaiseminen 
 
Opiskelijoilla on oikeus saada tietää miten hänen osaamisensa on arvioitu, ja tehdä 
arvioinnista oikaisupyyntö (L 630/1998, 787/2014 25 c §). Oikaisua voidaan pyytää 
tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen ja yhteisten tutkinnon osien osa-aluei-
den arvosanoista. 
 
Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua 
ensisijaisesti opettajalta, tarvittaessa rehtorilta tai muulta arvioinnista päätöksen teh-
neeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla 
on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltamisen perus-
teet tietoonsa.  
 
Jos opiskelija on, opettajalle, rehtorille tai muulle päätöksen tehneelle henkilölle esite-
tyn oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön ammattiosaamisen näytön arviointipäätök-
seen, hän voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattiosaamisen näyttöjen toimieli-
meltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä. Toimielin voi 
velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen 
(L 601/2005, 25 c §).  
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Ammattiosaamisen näytön arviointi  
 
Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opetussuunnitelman perusteiden mukaista koulu-
tusta ja opiskelijan arviointia. Näytöt ovat työtilanteita, joissa opiskelija osoittaa käy-
tännön työtehtävissä, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoit-
teet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttöjen arvioinnissa korostuu käy-
tännön osaaminen.  
 
Näytöt annetaan kaikista ammatillisten tutkinnon osista. Yhteisistä tutkinnon osista ja 
vapaasti valittavista tutkinnon osista ei anneta erillisiä näyttöjä. Vapaasti valittavista 
tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia opintoja, voi antaa näytön.  
 
Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta 
kerrallaan. Jos samassa ammattiosaamisen näytössä arvioidaan useamman tutkin-
non osan osaamista, tulee kaikista tutkinnon osista antaa erillinen arvosana arvioin-
nin kohteittain. Jos tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö annetaan useammassa 
kuin yhdessä osassa, jokaisesta osasta annetaan arvosanat arvioinnin kohteittain, 
mutta kokonaisarvosanan muodostaa tutkinnon osasta vastaava opettaja/opettajat, 
kun kaikki osat on suoritettu. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen 
ajalle. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaamisen näyttöjä myös ulko-
mailla, jolloin siitä on sovittava etukäteen.  

 

Arviointiaineisto  
 
Palaute arvioinnista annetaan opiskelijoille aineiston palauttamisen yhteydessä, jol-
loin hän saa katsottavakseen tuottamansa aineiston ja arviointitiedon. Opiskelijalla ja 
alaikäisen huoltajalla on pyydettäessä oikeus saada kopio aineistosta.  
 
Opettaja kirjaa arvosanat Wilma-käyttöliittymän kautta opintotietohallintojärjestelmään 
kahden viikon kuluessa arvioinnin suorittamisesta. Arviointiin vaikuttaneet asiakirjat 
(kirjalliset koetehtävät, tentit ja vastaukset, oppimistehtävät yms.) on opettajan säily-
tettävä kuusi kuukautta tutkinnon osan arvosanan antamisesta.  

 

Tutkintotodistus 
 
Kun opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt, 
hänelle annetaan tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta. 
 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Päättötodistukseen 
merkitään kaikki tutkinnon osat laajuuksineen ja arvosanoineen.  Vapaasti valittavista 
ammatillisista tutkinnon osista, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvista ja 
yhteisistä tutkinnon osien osa-alueista sekä lukio-opinnoista päättötodistukseen mer-
kitään nimet ja laajuudet sekä arvosana. Muista vapaasti valittavista tutkinnon osista 
arviointi voidaan merkitä hyväksyttynä. Näyttötodistukseen merkitään suoritetut am-
mattiosaamisen näytöt tutkinnon osittain arvioituna. Päättötodistukseen tulevat am-
matillisten tutkinnon osien arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näytön ja 
muun osaamisen arvioinnin perusteella. Ammattiosaamisen näytöt on suoritettava 
hyväksytysti, jotta tutkinnon osasta voidaan antaa arvosana päättötodistukseen.  
 
Opiskelijan muualla suorittamien tunnustettujen opintojen tai muutoin hankitun osaa-
misen arvosanat merkitään opiskelijalle annettavaan todistukseen.  
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Työssäoppimisesta merkitään päättötodistukseen laajuus. Erillistä arvosanaa ei an-
neta, koska työssäoppimisen aikana hankittu osaaminen arvioidaan ammattiosaami-
sen näytöillä.  

 
Tutkintotodistuksen antaa oppilaitos. Näyttötodistuksen allekirjoittaa ammattiosaami-
sen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan näyttötoimikunnan (toimieli-
men) puheenjohtaja.  
 
Jos opiskelija eroaa kesken perustutkinnon suorittamisen, annetaan hänelle todistus 
suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä arvosanoineen.  
  

Väliaikainen todistus / opintorekisteriote  
 
Opiskelijalle annetaan pyynnöstä suoritusote suoritetuista opinnoista ja ammattiosaa-
misen näytöistä myös opiskelun kestäessä. Todistuksesta tulee käydä ilmi noudatetut 
opetussuunnitelman perusteet ja tutkinnon laajuus. Opintorekisteriotteessa olevat tut-
kinnon osan jaksojen arvioinnit kertovat oppimisen arvioinnista. Tutkinnon osan arvi-
ointi on osaamisen arviointia ja se merkitään päättötodistukseen.  
  

Erotodistus  
 
Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodis-
tus, johon merkitään suoritetut tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt arvosanoi-
neen.  
 

Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen tai todistuksen liite  
 
Opiskelijalle, joka on suorittanut tutkinnon tai opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä, 
annetaan tutkintotodistukseen tai todistukseen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu 
liite, jossa annetaan riittävät tiedot tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoite-
tuista opinnoista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.  

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset peruskoulutuksessa (nuoret 
ja aikuiset) 

 

Sampon vuosittain ilmestyvässä Hakijan oppaassa ja osoitteessa www.opintopolku.fi 
tiedotetaan tutkintokohtaisista terveydenvaatimuksista ja -suosituksista. Tutkintokoh-
taisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista tiedottaminen on hakijoille erityi-
sen tärkeää silloin, kun opiskelija tekee koulutusvalintoja tai tilanteissa, jolloin opiske-
lijan terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt. Hakijan terveydentilaan tai toimin-
takykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. 
 
Tutkintojen perusteissa keskeiset uudistukset kohdistuvat tutkintokohtaisiin tervey-
dentilavaatimuksiin, joista Opetushallitus on antanut määräykset valtioneuvoston 
asetuksissa 1032 ja 1033/2011 määrätyissä humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan 
ja liikenteen alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-
alan ammatillisissa perustutkinnoissa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 
(ns. sora-tutkinnot). Nämä vaatimukset koskevat 1.1.2012 jälkeen opiskelun aloitta-
neita opiskelijoita. 
 

http://www.opintopolku.fi/
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Opiskelijaksi ei voi ottaa edellä mainituissa sora-tutkinnoissa sitä, joka 
ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön 
tehtäviin tai työssäoppimiseen 

 jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät 

 jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa 

 on saanut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen jos 
toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat 
sitä edellyttävät. 

 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen  
 

1.1.2012 voimaantulleen lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on parantaa turvalli-
suutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.  
 
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskeli-
jaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto 
aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskeli-
jaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.  

 
Opiskeluoikeuden peruuttaminen sora-säädösten perusteella voi tulla kysymykseen 
lähinnä alalle soveltumattomuuden, puutteellisen terveys- tai toimintakyvyn tai aiem-
man rikostaustan vuoksi.  
 
Opiskelija voi olla alalle soveltumaton, jos hän esimerkiksi vaarantaa toistuvasti tai 
vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden. Soveltumattomuutta ratkotaan 
ensisijaisesti opinto-ohjauksen, opetusjärjestelyiden, opiskelijahuoltopalveluiden ja 
muiden ennaltaehkäisevien tukitoimien avulla tai niin, että opiskelija ohjataan jonkin 
muun alan opintoihin.  
 
Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan 
toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin 
ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn 
selvittämiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutki-
muksista aiheutuvista kustannuksista.  
 
Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- 
tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulu-
tuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden laissa 951/2011olevien perusteiden 
mukaisesti määräaikaisesti enintään vuodeksi. Opinnoista, joihin tätä sovelletaan, 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella 1032/201116 §.  

 
Jos opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista terveydentilan totea-
miseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oi-
keus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuk-
siin.  
 

Opiskeluoikeuden palauttaminen  
 
Se, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 32 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, voi 
hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus tulee 
palauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita 
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syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa 
koskevat lausunnot.  

 

Rikosrekisteriote  
 
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa 32 §:n 2 momentissa tar-
koitettua opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 
§:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssä 
oppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ote pyydetään 
lähinnä lähihoitajakoulutuksessa. Maksuttoman otteen voi tilata osoitteesta 
http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18232.htmwww.suomi.fi. 
 
Jos opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen näh-
täväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes 
hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.  
 

Huumausainetestaus (koskee kaikkia aloja) 
 
Lain (951/2011 34 a §) asettamin edellytyksin koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa 
opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua 
aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin 
kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippu-
vuus huumeista. Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huu-
mausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Huumausai-
netestistä kieltäytyminen johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin (esim. määräaikainen 
erottaminen). Tarkempi ohjeistus on oppilaitoksen päihdeohjelmassa ja sisäisessä 
ohjeistuksessa. 

 

Kurinpidolliset toimenpiteet  
 
Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeu-
den peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta 
erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän aset-
tama monijäseninen toimielin opiskeluoikeustoimikunta. Opiskeluoikeustoimikun-
nassa on koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskeli-
joiden edustus. 
 
Tarkempi ohjeistus kurinpidollisista toimenpiteistä löytyy oppilaitoksen kurinpitosuun-
nitelmasta.  
 

Muutoksenhaku  
 
Laissa 951/2011tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opis-
kelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, opis-
kelija-asuntolasta erottamista, opiskelusta pidättämistä tai 37, 38 ja 39 §:ssä säädet-
tyä etua ja oikeutta, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen 
järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista tai palautta-
mista, haetaan muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.  
 

http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18232.htm
http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18232.htm
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Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, määrä-
aikaista erottamista, asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden peruuttamista tai pa-
lauttamista, opiskelusta pidättämistä taikka 4 momentissa tarkoitettua asiaa, sekä oi-
kaisu 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä, tulee tehdä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Tässä momentissa tarkoitetut asiat käsitellään kiireellisinä.  

 

Arkaluontoisten tietojen käsittely 
 

Lakiin ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 42 §) säätelee arkaluontoisten tietojen 
käsittelyä. Lain mukaan opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan terveydentilaa koskevia 
27b, 32a, 32b ja 34a § mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne, jotka valmistelevat tai 
tekevät päätöksen opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden palauttamisesta tai ku-
rinpidosta taikka lausuntoja mainituista asioista.  
 
Opiskelijan rikostaustaotetta koskevaa 32a §:n mukaista tietoa saavat käsitellä vain 
ne, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta.  
 
Muilta osin henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Tieto-
jen käsittelyssä, säilyttämisessä ja luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa 
lainsäädäntöä.  

 

Opinto- ja uraohjaus  
 
Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki oppilaitoksen opettajat sekä muut ohjauksesta 
vastuulliset. Opintojen ohjausta toteuttavat vastuuopettaja, opinto-ohjaaja, erityisen 
tuen ohjaaja, ammattihenkilö, koulunkäynninohjaaja, opettajat sekä Sampopajan 
opettajat. Opiskelijan lähimpänä tukena on vastuuopettaja. Opinto-ohjaajalla on pää-
vastuu vastuualueensa ohjauksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. 
Opinto-ohjauksen onnistumiseksi tehdään oppilaitoksen sisäistä asiantuntijayhteis-
työtä sekä yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa.  

 
Opinto-ohjauksen tavoitteena on 

 ohjata ja tukea opintojen suunnittelussa 

 ehkäistä opintojen keskeyttämistä 

 lisätä opiskelijan hyvinvointia 

 rohkaista hakeutumista tarvittavan tuen piiriin 

 edistää työllistymistä 

 tukea jatko-opintoihin hakeutumista 
 
Ohjauksella edistetään opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden toteutumista valinnai-
suuden, joustavuuden ja monimuotoisten opetusjärjestelyjen avulla.  
 
 
Ohjaus hakeutumisvaiheessa 
 
Hakeutumisvaiheessa tehdään yhteistyötä huoltajien, peruskoulujen, lukioiden, työ-
voimahallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiedottamisen ja neuvonnan tavoit-
teena on ohjata hakijat sopivaan koulutukseen ja samalla vähentää riskiä syrjäytyä. 
Apuna tiedottamisessa ovat opinto-ohjaajat ja opiskelijatutorit kouluvierailuilla ja eri-
laisissa tapahtumissa. 
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Ohjaus opintojen aikana 
 
Alkuvaiheen perehdyttämisen lisäksi vastuuopettaja keskustelee jokaisen ryhmänsä 
opiskelijan kanssa. Opiskelijalle selvitetään tutkinnon rakenne, tavoitteet ja valinnan-
mahdollisuudet sekä tarjolla olevat tukipalvelut. Aloittavat opiskelijat tekevät lähtöta-
sotestit äidinkielessä ja matematiikassa. Kaksoistutkinto-opiskelijat tekevät Niilo Mäki 
Instituutin lukiseulan. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
(HOPS, nuoret), suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.  
 
Opintojen edetessä laaditaan ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat opettajien oh-
jauksessa sekä ohjataan opiskelijaa osaamisalan valinnoissa. Opiskelijoiden työllisty-
mistä, intoa yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen tuetaan koko opiskelun ajan työssäop-
pimisen ja erilaisten projektiopintojen avulla. Vastuuopettaja seuraa opintojen etene-
mistä ja tarvittaessa opiskelija ohjataan eri tukitoimien piiriin. Alaikäisten opiskelijoi-
den kohdalla ollaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä huoltajiin on-
gelmien ilmaantuessa. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii itse ottamaan 
vastuuta omista opinnoistaan ja valinnoistaan voimavarojensa mukaan sekä arvioi-
maan omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. 

 
Ohjaus opintojen päättövaiheessa ja sen jälkeen 
 
Opintojen päättövaiheen ohjauksen painopisteenä on jatko-opintoihin ja työelämään 
ohjaamiseen liittyvät asiat. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä koulutusta ja 
elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja itsenäisesti. Päättöluokkien opiskelijoille 
järjestetään mm. päättöluokkien info, jossa kerrotaan jatko-opinnoista, oppisopimus-
mahdollisuudesta ja TE-toimiston palveluista.  

 

Kaksoistutkinnon ohjaus  
 

Saimaan ammattiopistossa voi kaikilla aloilla suorittaa kaksoistutkinnon kolmessa 
vuodessa. Kaksoistutkinnossa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustut-
kinto ja ylioppilastutkinto. Kaksoistutkinnon opinto-ohjelma ja toimintaedellytykset 
suunnitellaan yhteistyössä lukioiden, kaksoistutkinnon opinto-ohjaajien ja eri alojen 
koulutuspäälliköiden kanssa.  

 
Ohjaus hakeutumisvaiheessa 
 
Kaksoistutkinnosta tiedotetaan ennen yhteishakua mm. peruskouluissa ja vanhem-
painilloissa. Tiedottamiseen osallistuvat Sampon opinto-ohjaajat, kaksoistutkinnon 
opinto-ohjaaja ja kaksoistutkintotutorit. 
 
Yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon valitut voivat hakea kaksoistutkintoon. 
Valittavilta edellytetään peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoa seit-
semän.  

 
 
Ohjaus opintojen aikana 
 
Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja perehdyttää uudet opiskelijat lukio-opintoihin ja toimii 
yhdyshenkilönä vastuuopettajille, opettajille ja lukioon.  
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Vastuuopettaja tekee yhteistyötä kaksoistutkinnon opinto-ohjaajan kanssa sekä kirjaa 
lukio-opinnot ja niiden suoritustavan opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitel-
maan (HOPS). Opintojen aikana seurataan henkilökohtaisen opetussuunnitelman to-
teutumista ja opintojen edistymistä niin lukio-opinnoissa kuin ammatillisissakin opin-
noissa. Huoltajille järjestetään vuosittain kaksoistutkintoon liittyvä vanhempainilta. 
 
Lukio vastaa lukion ainevalintoihin ja ylioppilastutkintoon liittyvästä opinto-ohjauk-
sesta. Opiskelijoille tiedotetaan ylioppilastutkinnosta ja laaditaan henkilökohtainen kir-
joittamissuunnitelma, jota ohjataan ja seurataan. Ammattiopistossa yo-kirjoituksiin 
osallistuminen huomioidaan HOPS:n mukaisesti.  

 
Ohjaus opintojen päättövaiheessa ja sen jälkeen 
 
Opintojen loppupuolella kaksoistutkintoa suorittaville annetaan jatko-opinto-ohjausta 
yleisen päättöluokkien infon lisäksi myös omana ryhmänään.  Kaksoistutkinnon päät-
töluokkalaiset voivat osallistua lukioiden kanssa abi-päivään. Lukion päättöarvosanat 
muunnetaan ammatilliseen tutkintotodistukseen. Kaksoistutkintoon valmistuneiden 
yo-kirjoitusten uusimiseen, täydentämiseen ja korottamiseen liittyvä ohjaus annetaan 
lukiosta. 
 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)  
 

Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) muodostuu tutkintokohtai-
sen opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen perusteella. HOPS on myös opiske-
lun toteuttamisen ja opiskeluun sitoutumisen väline. Henkilökohtaisessa opiskelu-
suunnitelmassa määritellään osaamisen tavoitteet, oppimismenetelmät, tutkinnon 
osien suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä osaamisen arviointi. Siihen merki-
tään opiskelijakohtaisesti osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opiskelun ete-
nemismahdollisuus osaamisen tunnustamisen jälkeen, opiskelijan valinnaiset tutkin-
non osat sekä työssäoppiminen, työssäoppimispaikat ja -ajat. 
 
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opiskelijan, vastuuopettajan ja opettajan kanssa. 
HOPS on selvitys aikaisemmasta osaamisesta ja myös opiskelijan kehittymissuunni-
telma, joka tukee urasuunnittelua ja itsearviointia. Vastuu HOPS:n laadinnasta ja seu-
rannasta on opiskelijalla sekä vastuuopettajalla. HOPS kirjataan Wilmaan. HOPS:n 
toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti koulutuksen aikana.  

 

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)  
 
Erityisopetusta järjestettäessä noudatetaan lainsäädäntöä ja opetushallituksen anta-
mia opetussuunnitelman perusteita, Saimaan ammattiopiston menettelyohjeita sekä 
oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa.  
 
Oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai sään-
nöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus voi-
daan antaa erityisopetuksena. Erityisopetuksena tarkoitetaan opiskelijan henkilökoh-
taisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä 
erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan 
opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena ja mukauttamisesta. Ennen mainituista 
asioista päättämistä ja HOJKS:n vahvistamista kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen 
huoltajaa tai laillista edustajaa. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  HOJKS-sopi-
mukset tarkistetaan ja päivitetään kahdesti lukuvuodessa. 
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Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuk-
sen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi järjestetään tukitoimia. Erityisopetuksen järjestämisellä ja suunnitte-
lulla pyritään henkilökohtaisiin opintopolkuihin ottamalla huomioon opiskelijoiden yksi-
lölliset tarpeet ja elämäntilanteet ja näin parantamaan opiskelumotivaatiota sekä eh-
käisemään opintojen keskeyttämistä ja syrjäytymistä.  
 
Erityisopetuksessa käytetään yksilön huomiovia opetusmenetelmiä ja työjärjestelyjä, 
joilla turvataan opiskelijan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, it-
sensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityisopetuksessa keskeisiä asioita 
ovat opiskelijalähtöisyys, elämänkaariajattelu, hyvät yhteydet huoltajiin ja työelämään 
sekä itsenäistymiskasvatus.  
 
Opetuksessa noudatetaan integraatioperiaatetta, jolloin opetus järjestetään ensisijai-
sesti tavallisissa ryhmissä muiden kanssa. Opiskelijan yksilölliseen ohjaamiseen kiin-
nitetään erityistä huomiota. Opiskelija opiskelee pääsääntöisesti oman ryhmänsä mu-
kana, mutta tarvittaessa hänelle voidaan antaa erityisopetusta yksilöllisesti tai pien-
ryhmässä. Joissain tapauksissa opetus voidaan järjestää työpajaopetuksena. Erityis-
opetuksen järjestämisessä toimitaan yhteistyössä huoltajien, työnantajien ja opiskeli-
jan tukena toimivien verkostojen kanssa.  
 
 
 
  
HOJKS-prosessi (HOJKS = henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma) 

 

 
 
Erityistä tukea tarvitseva opiskelija tarvitsee enemmän tukea työssäoppimiseen ohjat-
taessa ja tiivistä opettajan yhteydenpitoa sen aikana. Opiskelijaa ohjataan työpaikkoi-
hin, joissa voidaan tarjota opiskelijan taitoja vastaavia tehtäviä ja joissa opiskelija voi 
käyttää omia vahvuuksiaan. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi suorittaa työssä-
oppimisen ja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöillä oppilaitoksen työpis-
teissä.  

Tiedonkeruu

•nivelvaiheen 
tiedonsiirto-
palaveri

• lähtötasotestit

•keskustelut   
opiskelijan  
(HOPS) ja 
huoltajan kanssa

HOJKSin 
laadinta

•mukana 
opiskelija, 
alaikäisen 
huoltaja, 
vastuuopettaja, 
erityisen tuen 
ohjaaja (eto)  

•sovitaan 
tukitoimista ja 
niiden 
toteutuksesta

Erityisen tuen 
järjestäminen

tukitoimet esim:

•henkilökohtainen 
ohjaus/opetus

•pienryhmäopetus

•samanaikais-
opetus

•Sampopaja

• työvaltainen 
opiskelu

Seuranta

• opiskelija ja eto 
käyvät   
ohjauskeskus-
telun vähintään 
kerran  luku-
kaudessa

• tiedottaminen 
huoltajille

•Wilmaan kirjaus

•hojksin 
jatkumisen tarve 
arvioidaan aina 
lukukausittain
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Opiskeluhuolto 
 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattori-
palveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. 
 
Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko op-
pilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaa-
lista vastuullisuutta, vuorovaikutusta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvalli-
suutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuol-
lon toimijat.  
 
Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuolto-
palveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä 
opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä 
yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoin-
nista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiskeluhuoltoryhmät 
 
Koulutuksen järjestäjällä tulee olla opiskeluhuollon ohjausryhmä (alueelliset), oppilai-
toskohtainen opiskeluhuoltoryhmä (=Sampon hyvinvointityöryhmä) ja yksilöllisen 
opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä (=monialainen asiantuntijaryhmä), jotka kokoontu-
vat säännöllisesti. Ryhmillä on mahdollisuus käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita.  
 

 

Alueellinen 
opiskeluhuollon 
ohjausryhmä

•opiskeluhuollon yleinen 
suunnittelu, 
kehittäminen, ohjaus ja 
arviointi

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

•opiskelijan tuen tarpeen 
selvittäminen ja 
opiskeluhuollon 
palvelujen järjestäminen

Sampon 
hyvinvointityöryhmä

•vastaa oppilaitoksen 
opiskeluhuollon 
suunnittelusta, 
kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja 
arvioinnista
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Vastuuopettajan ja opettajan on tuettava ja ohjattava opiskelija välittömästi tarpeen 
ilmetessä sopiviin tukitoimiin. Opiskelijan tuen tarve on kartoitettava ja sovittava jatko-
toimenpiteistä. Poissaolojen seurantaan ja niihin reagoimiseen sovelletaan poissaolo-
ohjeistusta. 
 
Oppilaitoksen opiskeluhuolto- ja ohjaussuunnitelmassa xx.xx.2017 on opiskeluhuol-
toon liittyvä tarkempi ohjeistus.   
 

 
Psykologi- ja kuraattoripalvelut 
 
Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin 
tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä ja kiireelli-
sissä tapauksissa samana tai seuraavana työpäivänä. 

 
Sampossa Lappeenrannan kaksi kuraattoria ja Imatran kuraattori ovat Eksoten opis-
keluterveyden työntekijöitä, mutta työskentelevät ammattiopiston tiloissa. Eksote vas-
taa myös Ruokolahden toimipisteen kuraattoripalveluista. Eksoten psykologien palve-
lut ovat opiskelijoiden käytettävissä.  

 
 
 

 
 
Opiskeluterveyden palvelut 
 
Opiskeluterveyden tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden tervey-
destä. Opiskeluterveydenhuolto tuottaa moniammatillista terveyden- ja sairaanhoitoa. 
Tavoitteena on ylläpitää ja tukea opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia sekä tukea opiskelijaa opintojen sujumisessa ja opiskelijan tutkinnon suoritta-
mista. 
 
Opiskeluterveyden palveluihin kuuluvat lääkärin ja terveydenhoitajan palvelut. Imat-
ralla toimii kaksi terveydenhoitajaa Koulukatu 5:n vastaanotolla. Ruokolahden yksik-
köä palvelee oma terveydenhoitaja terveyskeskuksessa. Lappeenrannassa tervey-
denhoitajien avovastaanotto on Rakuunamäellä ja muut palvelut oppilaitoksen toimi-
pisteissä. 
 
 

 

Yhteisöllisyyttä vahvistava toiminta Sampossa 
 
Yhteisöllisen toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia. Sitä ediste-
tään mm. ryhmäytymisen, tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan sekä tapahtumien avulla. 
 
Ryhmäytyminen 
 

Hyvinvoivan opiskeluryhmän rakentuminen alkaa jo koulutyön ensimmäisinä päivinä. 
Vastuuopettaja suunnittelee ryhmäytymisen yhdessä oman ryhmänsä kanssa. Ryh-
mäytymisessä huomioidaan alan ominaispiirteet ja opiskelijoiden toivomukset. Ryh-
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mäytymisen tavoitteena on ryhmän ja vastuuopettajan tutustuminen, yhdessä tekemi-
nen ja keskusteleminen. Tutorit, opinto-ohjaajat, kuraattorit, oppilaitospastorit ja nuo-
risotyöntekijät voivat myös olla mukana ryhmäytymisessä. 

 
Ryhmänedustaja 
 
Sampossa on käytössä ryhmänedustajatoiminta. Ryhmänedustajatoiminnalla lisätään 
kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamista opiskeluun liittyvissä asioissa. 
Opiskelijayhdistys kutsuu ryhmänedustajat koolle ennen johtoryhmän tapaamisia. 
 
Ryhmänedustaja 

 tiedottaa omalle ryhmälleen ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista ja 
tapahtumista 

 tekee yhteistyötä vastuuopettajan kanssa mm. erilaisten opiskeluun liittyvien 
kyselyjen purkamisessa. 

 seuraa oman ryhmänsä dynamiikkaa ja vie tarvittaessa asioita henkilökun-
nalle 

 tapaa koulutuspäällikköä pari kertaa lukuvuoden aikana 
 

 
Opiskelijakuntatoiminta  
 
Opiskelijakuntatoiminnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaiku-
tusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen jär-
jestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunta tapaa oppilaitoksen johtoa muutaman ker-
ran vuodessa ja tekee aloitteita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 
Tutortoiminta  
 
Tuutorit ohjaavat ja opastavat uusia opiskelijoita, järjestävät oppilaitoksen yhteisiä ti-
laisuuksia ja teemapäiviä yhdessä henkilökunnan kanssa sekä edustavat ja esittele-
vät Sampon koulutuksia peruskouluissa ja muissa tapahtumissa. Opiskelijat voivat 
valita tutortoiminnan osaksi opintojaan. Henkilökunnasta sovitut tutorohjaajat hoitavat 
tutoreiden ohjausta eri tilanteissa.  
 

 

Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
 

Jos ammatilliseen koulutukseen hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, niin opetuskie-
len suullinen ja kirjallinen kielitaito osoitetaan tarvittaessa kielikokeella yhteishaun kri-
teerien perusteella. Suomi toisena kielenä (S2) kurssia tarjotaan äidinkielen kurssien 
lisänä niille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat kielitaidon vah-
vistamista. Kielitaidon vahvistamiseksi on mahdollista saada tukiopetusta. 

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 
 

Yhteys koulun ja kodin välille rakennetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja ovat vanhempainillat, vastuuopettajien ja 
ohjaushenkilöstön yhteydenpito opiskelijan huoltajiin. Sampon hyvinvointityöryh-
mässä on myös huoltajien edustaja. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhem-
mille järjestetään vanhempainilta alkusyksystä. Yhteydenpidon välineenä Sampossa 
on mm. Wilma-huoltajaliittymä.  



  27 (29) 
 

 
 

Opintojen alkaessa opiskelija täyttää sähköisesti Wilmassa yhteystietonsa sekä huol-
tajien ja/tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot. Vastuuopettaja käy opiskelijan kanssa 
opintojen alussa ohjauskeskustelun, jossa laaditaan henkilökohtainen opintosuunni-
telma (HOPS) Wilmaan. Ohjauskeskusteluja käydään opintojen aikana.  
 
Opintonsa aloittavalle opiskelijalle on nettisivuilla opiskelijan opas, jossa on mm. koti-
info, yhteystietoja ja muuta opiskeluun liittyvää perustietoa. 
 
Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille annetaan syyslukukauden päättyessä palaute 
opiskelusta. Opiskelija ja huoltajat voivat seurata opintojen etenemistä Wilman väli-
tyksellä.  
 
Vanhempien / huoltajan vastuu lapsensa kasvusta, kehityksestä, koulutuksesta ja hy-
vinvoinnista on ensisijainen ja jatkuu 18 ikävuoteen asti, taloudellinen vastuu 20 ikä-
vuoteen asti. Opiskelijahuollon moniammatillinen yhteistyöverkosto auttaa tarvitta-
essa perheitä opiskelijoiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.  
 
 

Aikuiskoulutus  

Koulutuksen järjestäminen aikuisille ammatillisena peruskoulutuksena  
 

Ammatillinen perustutkinto suoritetaan aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona. Näyttö-
tutkinto muodostuu perustutkintojen ammatillisista tutkinnon osista.  

Näyttötutkinto on ammatillinen tutkinto, joka suoritetaan osoittamalla ammattitaito tut-
kintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuksiin voi osallistua ammattitaidon hankkimistavasta 
riippumatta. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttami-
sen edellyttämät tiedot ja taidot (L631/1998). 

Aikuiskoulutuksena suoritettava ammatillinen perustutkinto voi koostua valmistavasta 
koulutuksesta ja/tai tutkintosuorituksista. Koulutusaika vaihtelee tavoitteen mukaan, 
kokotutkintotavoitteinen koulutus kestää kokoaikaisina opintoina yleensä 2 vuotta. 

Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona sisältää vähintään yhden pakollisen osan 
ja vähintään yhden valinnaisen osan (L 631/1998). 

 
 

Pakolliset 
tutkinnon 

osat

väh. 1 osa

Valinnaiset 
tutkinnon 

osat

väh. 1 osa
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Jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen näyttötutkintona 
on laadittu koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma, joka perustuu ky-
seessä olevan tutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Opetussuunnitel-
masta selviää tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien sisältö sekä arviointiasteikko. 
Opetussuunnitelmaa täydentää Opetushallituksen määräys tutkinnon perusteista. 
 
Ammattiopisto tekee yhteistyötä Ely-keskusten, Te-toimistojen ja elinkeinoelämän 
kanssa, edistää opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen hakeutumista.  

 

Opintoaika ja läsnäolo 
 

Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa kahdessa vuodessa. Opiskelijan tulee osallistua 
opetukseen kaikissa aineissa, jollei henkilökohtaistamissuunnitelmassa ole sovittu 
toisin. Sampossa on erillinen ohjeistus opiskelijan poissaolojen osalta. Eronneeksi 
katsotaan opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on 
ilmeistä, ettei hän jatka opintojaan (L630/1998, 31 §). Rehtori on antanut opiskelijan 
eronneeksi katsomista koskevan menettelyohjeen (Ammattiopiston rehtorin päätös 
10.4.2014, 31 § dnro 256/400/2013).  

 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta am-
mattitaidon saavuttamiseksi. Tuloksien saavuttamiseksi on opiskelijan hankittava 
vaadittava ammatillinen osaaminen poissaolojen syistä tai määrästä riippumatta. 
 
Jos opiskelija haluaa keskeyttää opintonsa tilapäisesti (asevelvollisuus, vanhempain-
loma tms.), hänen on tehtävä oppilaitokselle keskeyttämisilmoitus.  
 
 

Osaamisen tunnistaminen näyttötutkinnoissa 
 

Koulutuksen hakeutumisvaiheessa selvitetään henkilön aikaisemmin hankkima osaa-

minen. Tunnistamiseen käytetään monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetel-

miä, esimerkiksi haastatteluja, testejä ja työnäytteitä. Osaamisen tunnistamisessa 

selvitetään alan työkokemuksella, koulutuksella, alaan liittyvässä harrastustoimin-

nassa tai luottamustehtävissä hankittua osaamista sekä onko opiskelijalla erillispäte-

vyyksiä suoritettuna. 

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan myös henkilön tarve ohjaus- ja tukitoimiin opiskelun 

aikana sekä kieli- ja kulttuuritaustaan liittyvät ja muut erityistarpeet.  

Osaamisen tunnistamisen perusteella henkilö voidaan ohjata suoraan tutkinnon osan 

suorittamiseen. Jos henkilö on esittänyt luotettavia asiakirjoja ja dokumentteja osaa-

misestaan, voi kolmikanta (arvioijat) esittää niitä tunnustettavaksi tutkintotoimikun-

nalle. Mikäli henkilön tarvitsee hankkia vielä lisää osaamista, hänet ohjataan tarvitta-

van ammattitaidon hankkimiseen valmistavaan koulutukseen.  
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Osaamisen tunnustaminen näyttötutkinnoissa 
 
Tutkinnon suorittajan aikaisemmin suoritettu näyttötutkinto, sen osa tai voimassa 

oleva erillispätevyys tunnistetaan ja Sampo esittää sen tutkintotoimikunnalle tunnus-

tettavaksi osaksi näyttötutkinnon suorittamista. Jos tutkinnon suorittajalla on muita 

luotettavia selvityksiä aikaisemmin hankitusta osaamisestaan, arvioijat arvioivat nii-

den vastaavuutta suoritettavan näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin 

tutkinnon osittain ja varmistavat ammattitaidon ajantasaisuuden tarvittaessa. Jos 

opiskelijalla on aikaisemmin hankittua osaamista, mutta hänellä ei ole luotettavaa do-

kumenttia, hänet voidaan ohjata suoraan tutkinnon suorittamiseen ilman valmistavaa 

koulutusta.  

Tutkinnon suorittajan aiemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta tehdään esitys 

tutkintotoimikunnalle heti hakeutumisvaiheen jälkeen ja ennen tutkintotilaisuuksien 

aloittamista. Yksittäisiä ammattitaitovaatimuksia tai pelkästään työn lopputulosta ei 

voida esittää tunnustettavaksi. 

Riittävät dokumentit osaamisen tunnustamiseen ovat: 

 tutkintotodistus ammatillisesta perustutkinnosta tai todistus tutkinnon osan 

suorittamisesta 

 ammatillisen perustutkinnon erotodistus 

 tutkintotodistus ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai todistus tutkinnon 

osan suorittamisesta  

 suoritettavaan tutkintoon sisältyvien erillispätevyyksien voimassa olevat todis-

tukset (esimerkiksi hitsaajan pätevyyskoestandardi, hygieniaosaamistodistus, 

EA1-kortti, anniskelupassi, tulityökortti, kuljettajatutkinnot). 

Osaamisen tunnustamisesta päättää alan tutkintotoimikunta noudattaen tutkinnon pe-

rusteita ja niissä olevia määräyksiä osaamisen tunnustamisesta.  
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Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa  
 

Henkilökohtaistamisesta säädetään ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain 

(631/1998) muutoksella 1.8.2015 alkaen. Näyttötutkinnossa henkilökohtaistaminen 

jakaantuu kolmeen vaiheeseen: 

1. Koulutukseen hakeutuminen 

2. Tutkinnon suorittaminen 

3. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 

Henkilökohtaistaminen kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmissa. Erityistä tukea tar-
vitsevan tutkinnon suorittajan tulee saada tarvittava erityinen ohjaus, tukipalvelut ja 
erityisjärjestelyt, jotka mahdollistavat oppimisvaikeuksista, sairaudesta tai vammasta 
riippumatta osallistumisen tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen ja näyttötutkinnon 
suorittamiseen. Erityisopetusta saavalle tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma muodostaa yhdessä henkilökohtaistamista 
koskevan asiakirjan kanssa yksilöllisen kokonaissuunnitelman ja sopimuksen. 

 
Opiskelijan arviointi  

 
Opiskelijan oppimista arvioi opetuksesta vastaava kouluttaja antamalla opiskelijalle 

suullista ja kirjallista palautetta. Työssäoppimisessa opiskelijan oppimista arvioi myös 

työnantajan nimeämä henkilö (L630/1998, 24 b §).  

Oppisopimuskoulutuksessa tietopuolisten opintojen kouluttaja arvioi oppimista ja työ-

paikalla tapahtuvassa koulutuksessa oppimista arvioi työnantajan nimeämä henkilö 

(L630/1998, 24 b §). 

Opiskelijan arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsi-

tellä ja arvioida opetuksessa saatua tietoa ja taitoa. Kouluttajan tehtävänä on arvioin-

nin avulla tukea opiskelijan ammatillista kasvua haluttuun suuntaan. Opiskelija tarvit-

see ammatillisessa kasvussaan sellaisen henkilön tukea, joka osaa keskustella ja an-

taa palautetta siitä, miten edetään kohti työelämän ja tutkinnon perusteiden edellyt-

tämä ammattitaitoa. Taitojen syvällinen oppiminen vaatii oppimiskokemusten käsitte-

lyä kokeneiden kouluttajien ja työntekijöiden kanssa.  

Opiskelijan oppimisen arviointi on hänen tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaati-

musten saavuttamiseksi menetelminä käytetään ohjaamista ja kannustamista, oppi-

misen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä.  

 

Oppimisen arviointi valmistavassa koulutuksessa 
 
Opiskelijan oppimista arvioidaan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa työs-

säoppimisen aikana, oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen aikana tai esi-

merkiksi palautteena verkko-opinnoista. Valmistavan koulutuksen aikana kouluttajien 

velvollisuus on seurata opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla ja 

kannustamalla saavuttamaan tutkinnon ammattitaitovaatimukset.  Edistymisestä an-

netaan opiskelijalle palautetta oppilaitoksessa sekä työ- ja työssäoppimispaikalla. 
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Opiskelijan edistymistä seuraamalla voidaan arvioida milloin opiskelijalla on riittävästi 

osaamista suorittaa tutkinto. 

 

Aikuisopiskelijat tarvitsevat kannustusta näkemään omat vahvuutensa ja suhtautu-

maan puutteisiin voitettavissa olevina haasteina. Oppimisvaikeudet tulee tunnistaa ja 

niihin tulee puuttua ajoissa ohjaushenkilöiden avustuksella ja taidolla sekä hienotun-

teisuudella. 

 

Osaamisen arviointi 

 
Aikuisten näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilai-

suuksissa henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnon perus-

teet ovat Opetushallituksen määräys, jota ei voi jättää noudattamatta tai poiketa niistä 

(OPH, Arvioinnin opas 2015, s. 93). 

 

Tutkinnon suorittajan osaamista tutkintotilaisuudessa arvioivat tehtäväänsä perehdy-

tetyt tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat. Ammatillisissa perustutkinnoissa tut-

kintosuoritukset arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Ammattitaito 

osoitetaan pääsääntöisesti työelämän todellisissa työtehtävissä.  

 

Arvioinnista päättäminen näyttötutkinnossa ja oppisopimuskoulutuksessa 
 

Kun tutkinnon suorittaja on osoittanut kaikki tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset 

ja arvioinnit on dokumentoitu, kolmikanta eli arvioijat (työnantajataho, työntekijätaho 

ja opetusalan edustaja sekä mahdollisesti itsenäinen ammatinharjoittaja) kokoontuvat 

arviointikokoukseen, jossa tehdään tutkinnon osan arviointiesitys tutkintotoimikun-

nalle arviointiaineiston perusteella. Hylätyiksi esitetyistä suorituksista toimitetaan tut-

kintotoimikinnalle perustelut. Ennen arviointiesityksen tekemistä on tutkinnon suoritta-

jalle annettava mahdollisuus esittää oma itsearviointinsa tutkintosuorituksestaan. 

 

Näyttötutkintojen järjestämissopimuksissa sovitaan aikataulusta, jonka puitteissa arvi-

ointiesitykset lähetetään tutkintotoimikunnalle tutkintotilaisuuden päätyttyä.  

 

Arvioinnin uusiminen näyttötutkinnossa 
 
Tutkintosuoritusten uusiminen edellyttää, että koko tutkinnon osa on hylätty. Tutkin-

non osa voidaan suorittaa uudelleen kokonaisuudessaan uudessa tutkintotilaisuu-

dessa. Opiskelijan henkilökohtaistamisessa sovitaan miten ja milloin tutkinnon suorit-

taja mahdollisesti uusii tutkintosuorituksensa sekä tarvitseeko hänen hankkia lisää 

ammattitaitoa ennen uusimista. 

 

Osaamisen arvioinnin oikaiseminen näyttötutkinnossa 
 
Tutkinnon suorittaja voi vaatia arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnan tekemästä arvi-

ointipäätöksestä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tiedon 
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arviointipäätöksestä. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon 

liittyvistä kirjallisista dokumenteista sekä arviointiin käytetyistä muista asiakirjoista. 

Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Mikäli arvioin-

nissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman oikai-

supyyntöä (itseoikaisu) (OPH, Arvioinnin opas 2015, s.106). 

 

Arviointiaineisto  
 

Näyttötutkinnon järjestäjän velvollisuus on henkilötietolain (523/1999) mukaisesti nou-

dattaa hyvää tiedonhallintatapaa ja vastata siitä, että henkilöstöllä on tarvittava tieto 

käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä, sekä 

asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaamisessa käytettävistä menettelyistä. Näyttötut-

kinnon järjestäjällä on vastuu todistusten arkistoinnista ja tarvittaessa kopion antami-

sesta todistuksista.  

Näyttötutkinnon järjestämisessä on huomioitava, että osa tutkinnon järjestämisessä ja 

arviointiprosessissa syntyvästä aineistosta voi olla salassa pidettävää mm. henkilö-

kohtaistamista koskevat asiakirjat, tutkinnon suorittajien henkilökohtaisten ominai-

suuksiensanallinen arviointi, arvioijien omat muistiinpanot ja arviointipöytäkirjat.  

  

Tutkintotodistus  
 
Tutkintotodistuksen antaa alan valtakunnallinen tutkintotoimikunta, jonka puheenjoh-
taja allekirjoittaa sen yhdessä oppilaitoksen rehtorin kanssa. 
 
Opiskelijalle, joka on suorittanut näyttötutkinnon, annetaan tutkintotodistukseen tai 
todistukseen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, jossa annetaan riittävät tiedot 
tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista sekä niiden tasosta ja 
asemasta koulutusjärjestelmässä  

Aikuisopiskelijoiden ohjaus 
 

Aikuisille ohjausta ja tukea antavat kaikki aikuiskoulutuksessa työskentelevät henki-
löt. Lähin ohjauksesta vastaava henkilö on ryhmän vastuuopettaja. Vastuuopettaja 
huolehtii ryhmänsä opintojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Opettajat ohjaavat 
omien opintojaksojensa tehtäviä ja oppimista.  
 
Sampossa päätoimiset opinto-ohjaajat ja erityisen tuen ohjaajat (etot) ohjaavat ja tu-
kevat vastuualueillaan nuoria ja aikuisia. Etot osallistuvat erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ohjauskoordinaattori vastaa 
nuorten ja aikuisten erityisopetuksen- ja ohjauksen koordinoinnista, konsultoinnista ja 
kehittämisestä. 
 
Erityistä tukea tarvitsevan aikuisopiskelija/tutkinnon suorittajan kohdalla huomioidaan 
tarvittava erityinen ohjaus, tukipalvelut ja erityisjärjestelyt. Opiskelijaa kannustetaan 
tuomaan ohjauksen ja tuen tarve esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tar-
jolla on konkreettista apua opiskeluun ja oppimiseen, esim. oppimisen apuvälineitä, 
suulliset tentit, pidennetty suoritusaika ja lisäohjaus tehtäviin. Opetuksessa käytetään 
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tukitoimina samanaikaisopetusta, monipuolisia opetusmenetelmiä, pienryhmä- ja yk-
silöopetusta. Lisäohjausta on mahdollista saada Sampopajassa.  

 

 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien ohjaus ja tuki 
 

Opiskelijat voivat saada ohjausta ja erityistä tukea suomen kielen lisäksi englanniksi, 
venäjäksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Vastuuopettaja, muut opettajat ja työvalmentaja tu-
kevat ja auttavat opiskelijaa suomen kielen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten taitojen 
opiskelussa sekä elämänhallinnallisissa kysymyksissä unohtamatta opinto- ja ammat-
tiin ohjausta. Erilaiset valmiudet huomioidaan jo kotoutumiskoulutuksen hakeutumis-
vaiheessa, sillä opiskelijat jaetaan henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman, keskus-
telujen ja kielitestin perusteella erilaisille opintopoluille.  
 
Oppimisen ohjaus sekä oppimisvalmennus (oppimistyylit, strategiat, oppimisvaikeuk-
sien tunnistaminen jne.) ovat keskeisiä asioita opintojen alusta lähtien opiskelijan 
puutteellisesta suomen kielen taidosta huolimatta. Tarvittaessa opiskelija ohjataan 
asiantuntija-avun piiriin sekä hyödyntämään maahanmuuttajaverkostoa (projektit, so-
siaalitoimi, TE-toimisto, muut koulutusorganisaatiot). Yhteistyö TE-toimiston virkailijoi-
den kanssa (ns. oma virkailija tai kurssikummi) on säännöllistä.  
 
 
 


