
Amisreformista, hakeutumisesta ja 
OSAO Ovesta

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen 
yhteistyöryhmän kokous 5.12.2017
Raija Lehtonen



Uusi OSAO 1.1.2018

• Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy:n (OAKK) koulutustoiminta 

siirtyminen Oulun seudun koulutuskuntayhtymän omistamalle 

OSAOlle

• Uusi OSAO – faktat:

• Toimialue: Pohjois-Suomi

• Päätoimisia opiskelijoita: 10 000

• Vuosittain valmistuu: 2000

• Työntekijöitä: 935
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Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen

• Jatkuva haku pääväylä tutkintokoulutukseen

• suoralla yhteydenotolla koulutuksen järjestäjään tai jättämällä 

hakemus hakuaikojen ja -menettelyiden mukaisesti

• koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista sekä 

mahdollisista pääsy- ja soveltuvuuskokeista

• Yhteishaku ammatilliseen perustutkintokoulutukseen keväisin

• perusopetuksen päättäville sekä muille vailla ammatillista 

tutkintoa oleville

• valintaperusteista OKM:n asetus

• Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku

• mm. VALMA



Henkilökohtaistaminen

• Laaditaan suunnitelma siitä, miten opiskelija hankkii tarvitsemansa 

osaamisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseksi = 
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

• Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• Tarvittava ohjaus ja tuki

• Miten tarvittava osaaminen hankitaan?

• Miten osaaminen osoitetaan?

• Mitä opintojen jälkeen (urasuunnitelma)?
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Tutkinnon tai valmentavan koulutuksen 
suorittaminen ja osaamisen arviointi

• Näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta 

riippumaton tapa suorittaa tutkinto

• Tutkinnon osa on suoritettu, kun opiskelija on osoittanut 

tutkinnon perusteissa määritellyn osaamisen tai osaaminen on 

tunnustettu aiemmin hankitun osaamisen perusteella. 

• Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki 

tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat osat on suoritettu 

hyväksytysti.
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Osaamisen arvioijat

• Osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä 

tutkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. 

• Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen 

järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja.

• Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös 

kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.
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Erityinen tuki

• Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän 

oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 

tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja 

opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 

mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden 

saavuttamiseksi.

• Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja 

valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea 

sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

• Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen 

perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia 

voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen 

osaamisen arviointi. 
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Osaamisen hankkiminen

• Oikeus saada opetusta ja ohjausta

• Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista 

opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen 

perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja 

osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden 

kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja 

yhteiskunnan jäseniksi.

• Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista 

opinto-ohjausta.
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Työpaikalla järjestettävä koulutus

• Koulutuksen järjestäjä voi järjestää tässä laissa tarkoitettua 

koulutusta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä

• Jos ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijalla ei ole 

suoritettavaan tutkintoon liittyvää käytännön työtehtävien 

yhteydessä aiemmin hankittua osaamista, tulee opiskelijan 

tutkintokoulutukseen sisältyä työpaikalla käytännön työtehtävien 

yhteydessä järjestettävää koulutusta.
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Työpaikalla järjestettävä koulutus, 
Oppisopimus

• Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön 

työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota 

täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä 

tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.

• Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan 

ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen 

työsopimukseen (oppisopimus). 
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Työpaikalla järjestettävä koulutus, 
koulutussopimus

• Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien 

yhteydessä.

• Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä siitä makseta korvausta 

työnantajalle

• Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimus-

työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen 

hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 

(koulutussopimus).

• Sovitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 

mukaisesti tutkinnon osittain.

• Sopimus voidaan solmia myös tutkinnon osaa pienemmistä 

kokonaisuuksista tai useammasta tutkinnon osasta. 
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Yhteiset tutkinnon osat

Sisältyvät ammatilliseen perustutkintoon, 35 osp

• Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy pakollisena

• viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp

• matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp

• yhteiskunta- ja työelämäosaaminen , vähintään 9 osp

• Valinnaisia osaamistavoitteita 9 osp opiskelijan yksilöllisen 

valinnan mukaan 

• AT:a ja EAT:a suorittavat voivat suorittaa yhteisiä tutkinnon osia 

erillisinä tutkinnon osina, mikäli henkilökohtaistamisen yhteydessä 

katsotaan tarpeelliseksi
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Yhteishaku

• Perusopetuksen ja perusopetuksen jälkeisten 

valmentavan koulutuksen päättävät nuoret hakevat 

ammatilliseen koulutukseen pääasiassa yhteishaussa

• Ammatillisen koulutuksen lisähaut poistuvat

• Yhteishaussa ei enää haeta urheilijan ammatilliseen 

koulutukseen

• Hakukohteena useimmiten perustutkinto
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Yhteishaku jatkuu

• Muutoksia valintapisteissä

• Pääsykokeisiin osallistumatta jättäneitä ei voida valita 

koulutukseen

• Valtakunnallinen kielikoe poistuu. Jatkossa jokainen 

koulutuksen järjestäjä arvioi ja tekee päätöksen 

kielitaidon riittävyydestä haettuun koulutukseen

• Harkinnanvaraiseen hakuun uusi hakuperuste 

(riittämätön tutkintokielen taito).
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Jatkuva haku
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• jatkuvan haun valintaperusteet, hakuajat ja 

hakumenettelyt päättää koulutuksen järjestäjä

• yhteishaussa vapaiksi jääneitä paikkoja voi laittaa 

jatkuvaan hakuun

• urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan 

jatkuvan haun kautta
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Jatkuva haku OSAOssa

• Jatkuvan haun koulutustarjonta Opintopolkuun

• Valintaperusteet ovat valmistelussa

• Koulutuksista tiedotetaan oppilaitoksen nettisivuilla, 

sosiaalisessa mediassa jne.

• Ohjaus ja neuvonta keskitetään vuoden alusta OSAO Oveen, 

ohjausvelvoite kuuluu silti kaikille!
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OSAO OVI - Hakijapalvelut

• OSAOon hakemiseen liittyvää neuvontaa, tietoa 
koulutusvaihtoehdoista, tietoa ammatillisesta koulutuksesta, 
yksilöllistä ohjausta

• Nuorille, huoltajille, aikuisille, opoille, opettajille, 
oppisopimuksesta kiinnostuneille 

= KAIKILLE TIETOA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA 

• Avautuu 2.1.2018 Oulun keskustassa, Pakkahuoneenkatu 10

• Asiointi joko paikan päällä tai sähköisesti

www.osao.fi/ovi



Mistä tietoa?

• http://minedu.fi/amisreformi

• Usein kysyttyjä kysymyksiä

• Linkki asetusluonnoksiin

• http://www.oph.fi/reformintuki

• http://www.amke.fi/ajankohtaista/amisreformi.html

• http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531

• Laki ammatillisesta koulutuksesta

• http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170532

• Laki rahoituslain muutoksesta
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Kiitos!

Raija Lehtonen
raija.lehtonen@osao.fi
050-5909633
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