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1. Johdanto 
OMNIA  on yksi  partnerioppilaitoksista ERASMUS+ projektissa nimeltä PROVED. Projekti tavoitteiden 
mukaisesti OMNIASSA Produktiivisen oppimisen kurssit toteutetaan koulujaksojen 2015 / 2016 
aikana. Tämä konsepti on kehitetty projektiin osallistuvien toimesta ja käsittää seuraavia 
kokonaisuuksia:  

- Projektin vaatimukset  

- Edellytykset projektille 

- Tavoitteet, jotka tulemme täyttämään Produktiivisen oppimisen projektissa  

- Käytännön toimenpiteet ja päätökset projektin toteuttamiselle  

 

Käymme ensin läpi yleiskatsauksella suomalaisen ammatillisen opetuksen järjestelmästä ja 
alueellisesta tilanteesta. Sen jälkeen kuvaamme projektin merkitystä Omnialle, keskittyen ammatil-
lisen opetuksen ko 
 
After giving an overview to the VET system in Finland and the current regional situation, we will de-
scribe our school and the importance of the project for OMNIA focussing the process of vocational 
orientation and vocational qualification in the existing VET system of Finland. 
 
After the explanation of the general aims of Productive Learning at OMNIA you will find concrete de-
scriptions for the realization of the PL-class at our school. 
 
 

2. Vaatimukset 
 
2.1. Johdatus Suomen ammatillisen koulutuksen järjestelmän, yleiskatsaus 
 
Opetushallitus on jaettu viiteen toimintayksikköön, jotka vastaavat yleissivistävästä koulutuksesta, 
ammattikoulutuksesta, koulutustoimialan palveluista, hallintopalveluista ja ruotsinkielisestä 
koulutuksesta.  
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Suomen koulutusjärjestelmä 
 

 
 
Meidän PL- projekti toteutui vuosina 2015 – 2016 hiusalan ammattitutkinnossa ja hiusalan pe-
rustutkinnossa.  
 
Toinen PL-projektin ryhmä, joka teki tutkinnon osia hiusalan perustutkinnosta, oli erittäin onnistunut.  
Tavoitteet olivat heille selkeitä ja he olivat erittäin motivoituneita. He halusivat kaikki oppia tulevan 
ammatin. 
 
Olemme käyttäneet PL:n ajatuksia ja ideoita orientoinnissa ja mobiilioppimisessa toisen vastaavan 
ryhmän kanssa. Olemme räätälöineet toteutusta ryhmän tarpeiden mukaan, ja se on osoittautunut 
erittäin hyväksi ratkaisuksi. 
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2.1.1. Ammatillinen peruskoulutus 
 
Suomessa toisen asteen koulutusta on lukiokoulutuksena ja ammatillisena peruskoulutuksena. Luki-
okoulutuksessa tehdään ylioppilastutkinto ja ammatillisessa peruskoulutuksessa saadaan tutkintoto-
distus ammatillisesta perustutkinnosta. 
 
Ammatillinen koulutus on tarkoitettu nuorille ja jo työelämässä oleville aikuisille. Koulutukseen hae-
taan sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta. Koulutus muodostuu ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta ja ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Tutkintoina voi suorittaa ammatillisia pe-
rustutkintoja sekä lisäkoulutukseen kuuluvia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Yhä useammin 
opiskelu tapahtuu oppilaitoksen lisäksi työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja 
valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Työtä ohjaavat mm. hallitusohjelman ja 
hallituksen strategia-asiakirjan sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman linjaukset. 
Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisista tavoitteista, tutkintojen rakenteesta sekä yhteisistä 
opinnoista päättää valtioneuvosto ja tarkemmin tutkinnoista ja niiden laajuudesta opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Koulutuksen järjestämistä varten opetus- ja kulttuuriministeriö antaa 
ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja siihen sisältyvän koulutustehtävän. Ammatillisen 
koulutuksen järjestämisluvissa määrätään mm. minkälaista koulutusta ja missä laajuudessa 
koulutuksen järjestäjä voi järjestää koulutusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän 
puitteissa 
 
Opetushallitus vastaa mm. ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen 
valtakunnallisista perusteista, joissa määrätään opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. 
Perusteiden käsittelyä sekä ammatillisen koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä varten opetus- ja 
kulttuuriministeriö asettaa koulutusaloittain asiantuntijoiksi koulutustoimikuntia. 
 
Ammatillisesta peruskoulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä koulutuspolitiikan 
osaston ammatillisen koulutuksen vastuualue. 
 

 Ammatillinen peruskoulutus 
 tutkinnot suunniteltu työelämän tarpeisiin 
 koulutusta järjestetään kaikilla koulutusaloilla 
 tutkintojen laajuus 180 osaamispistettä 
 tutkintoon sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisena vähintään 30 osaamispistettä 
 ammatillinen osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä 
 tutkinnot rakentuvat perusopetuksen oppimäärälle 
 soveltuvat myös lukion oppimäärän opiskelleille ja ylioppilastutkinnon suorittaneille, jolloin 

opiskeluaika on lyhyempi 
 aikaisemmin koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittuun osaaminen tunnistetaan ja 

tunnustetaan osaksi tutkintoa  
 
Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavana 
koulutuksena (ammattiopistot), oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona. 
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Ammatillisena lisäkoulutuksena voi suorittaa näyttötutkintoina ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 
Ammatillisena lisäkoulutuksena järjestetään myös tutkintoon johtamatonta koulutusta opiskelijan ja 
työnantajan tarpeiden mukaan. 
 
Voimassa olevassa ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa (OKM:n asetus 443/2016) yhteensä 
351 ammatillista tutkintoa, joista ammatillisia perustutkintoja on 52, ammattitutkintoja 177 ja 
erikoisammattitutkintoja 122. Ennen em. asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31. päivään elokuuta 2019. Voimassa olevat näyttötutkintojen 
perusteet löytyvät osoitteesta eperusteet.opintopolku.fi. 
 
2.1.2. Näyttötutkintojärjestelmä  
 
Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää 
ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa pätevöityä myös uuteen ammattiin. 
Järjestelmän etuna on erityisesti se, että henkilön ammatillinen osaaminen voidaan sen avulla 
kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, 
opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä tunnustetaan eri tavoilla hankittu 
osaaminen. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 
erikoisammattitutkintoja. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa myös ammatillisena 
peruskoulutuksena. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty 
ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuksiin voi osallistua ammattitaidon hankki-
mistavasta riippumatta. 
 

 Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 
alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä 
ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatilliset perustutkinnot 
voi suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena. 
 Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua 
ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin 
työtehtäviin. 
 Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua 
ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista 
osaamista. 
 

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Tutkintoon tai siihen 
sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen tutkinnon osa 
ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa. 
 
Näyttötutkintona suoritettavien ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen 
ja erikoisammattitutkintojen sekä em. tutkintoihin sisältyvien tutkinnon 
osien laajuutta ei määritellä osaamispisteinä. 
 
Opetushallitus valmistelee tutkintorakenteen muutamista koskevia esityksiä. 
Ohje tutkintojen perusteisiin ja tutkintorakenteeseen tehtävien muutosesitysten 
jättämisestä löytyy verkko-osoitteesta oph.fi/nayttotutkinnot > tutkintorakenne.   
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Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa noudatetaan näyttötutkinnon perustemääräystä 
tutkinnon muodostumisesta, tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista ja osaamisen arvioinnista. 
Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa, miten tutkinnon suorittaja 
osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon. Ammattitaidon osoittaminen suunnitel-
laan tutkinnon osittain. Näyttötutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti työpaikoilla. 
Koulutuksen järjestäjän on suunnitellessaan ja järjestäessään tutkintotilaisuuksia tehtävä yhteistyötä 
niiden työpaikkojen kanssa, joilla tutkintotilaisuudet järjestetään.  
 
Tutkinnon suorittajan mahdollisen erityisen tuen tarve, joka voi vaikeuttaa ammattitaidon osoit-
tamista, tulee ottaa huomioon tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa. Henkilökohtaistam-
isessa otetaan huomioon yksilölle soveltuvimpien työpaikkojen ja toimintatapojen mahdollistaminen 
sekä sovitaan tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien osal-
ta huolehditaan mm. tarvittavien apuvälineiden saatavuudesta sekä työpaikan esteettömyydestä 
tutkinnon suorittajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Mahdolliset erityisen tuen tarpeen muk-
aiset toimenpiteet eivät saa vaikuttaa osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointia ei henkilökoh-
taisteta; tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi ovat kaikille tutkinnon su-
orittajille samoja. 
 
2.1.3. Nuorisotakuu 
 
Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuorisotakuun myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Osana 
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nuorisotakuuta on koulutustakuu, joka takaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai 
muulla tavoin. 
 
Nuorisotakuu varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja pääsevät siten 
osalliseksi yhteiskuntaan. Takuulla tarjotaan koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka 
alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden 
alkamisesta. 
 
Tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä. Lisäksi 
syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi 
valtakunnallisesti. 
 
Toimenpiteet 

1. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla ja 
vahvistetaan etsivää nuorisotyötä. Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä 
yhteistyötä nuorten tukemisessa. Hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt ja hankkeet 
sekä otetaan käyttöön parhaat elementit laajentamalla ne valtakunnallisiksi. 

2. Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka 
3. Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten mielenterveyspalveluita sekä 

taataan kuntoutuspaikat 
4. Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi -korttia työntekoon 

kannustavampaan suuntaan 

 
Nuorten aikuisten osaamisohjelma, NAO 
 
Tammikuussa 2013 voimaan astunut nuorisotakuu lupaa työ- ja/tai koulutuspaikan kaikille alle 25-
vuotiaille ja vastavalmistuneille alle 30-vuotiaille. Osana nuorisotakuuta on käynnistetty uusi nuorten 
aikuisten osaamisohjelma, NAO, joka on tarkoitettu niille 20–29-vuotiaille nuorille, joilta puuttuu 
peruskoulun jälkeinen tutkinto. 
 

I. Mitä nuorten aikuisten osaamisohjelma sisältää? 
Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvalla nopeutetulla ammattitutkinnolla pyritään 
kannustamaan pelkän peruskoulun varaan jääneitä 20–29-vuotiaita nuoria opiskelemaan lisää. Heitä 
on Suomessa noin 110 000, ja heidän asemansa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on muita 
heikompi. 
Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa lisätään myös nuorten aikuisten opintoihin hakeutumista ja 
opintojen suorittamista edesauttavaa neuvontaa ja ohjausta. Ohjelman toteutusaika on 2013–2016. 
 

II. Mitä nuorten aikuisten osaamisohjelmassa voi opiskella? 
Määräaikainen ohjelma tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon tai niiden osien suorittamiseen nopeasti ja joustavasti näyttötutkintona. 
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä 
oppisopimuksena. 
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Nuorisotakuu ja oppisopimus 
Nuorisotakuun myötä oppisopimuskoulutusta kehitettään niin, että se soveltuu nykyistä paremmin 
myös nuorten koulutusmuodoksi. Lisäksi työnantajille osoitettavaa koulutuskorvausta korotettiin 
koulutustakuun piirissä olevien nuorten osalta. Korvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 
euroa kuukaudessa, toisena 500 ja kolmantena vuonna 300 euroa. 

 
2.1.4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin 
ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen 
tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, 
työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän 
arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän 
toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja 
soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta 
herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä 
kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu 
työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä 
liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee 
ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja 
työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii 
aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja 
työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa 
itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 
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Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, 
sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä 
kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. 
Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla 
tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia 
mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän 
laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja 
ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin 
perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. 
Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa 
monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja 
toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän 
toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii 
aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, 
tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa 
selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja 
erilaisista tilanteista selviytymistä. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin 
ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen 
arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen 
oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka 
sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. 
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PL-projektissa olemme huomioineet elinikäisen oppimisen avaintaitojen saavuttamisen pedagogisissa 
toteutuksissa. 
 

2.2. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

Omnian erityispiirre on oppijoiden kirjo alkaen työpajanuorista vapaan sivistystyön kurssilaisiin, 
aikuislukiolaisiin sekä nuoriin sekä aikuisiin ammatillisen koulutuksen opiskelijoihin. Sujuvat siirtymät 
tarkoittavat meillä siirtymiä Omniaan, Omnian sisällä, Omniasta korkea-astelle tai Omniasta 
työelämään.  Eri-ikäisille oppijoille Omnia tarjoaa joustavat mahdollisuudet yhdistää esimerkiksi 
opintoja ja harrastustoimintaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Omnialla on merkittävä rooli 
ammatillisen koulutuksen alueellisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kehittämisessä 
yhteistyössä laajojen sidosryhmäverkostojensa kanssa.  
 
InnoOmnian yrittäjäyhteisö käsittää palvelukokonaisuuden, jonka avulla Omnia tukee nykyisten ja 
tulevien yrittäjien kehittymistä sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen ja oppimismenetelmien 
kehittämistä. InnoOmnia on osoittanut toimivuutensa oppimisyhteisönä ja ketteränä 
kokeilualustana, jonka kautta kokeiluja skaalataan koulutusaloille. Innovaatioekosysteemi tuo yhteen 
opiskelijat ja opettajat sekä yrittäjät eri toimialoilta luomaan, kokeilemaan ja kehittämään uutta 
yhdessä. Oppimisratkaisut ovat lähtökohtaisesti työelämälähtöisiä. HUB-konseptissa eri toimijat 
kehittävät monialaisesti osaamista, yrittäjyyttä ja ongelmanratkaisua.  
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian jäsenkunnat ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. 
Oppijoita Omniassa on n. 40 000 ja heidän kanssaan työskentelee 860 alansa ammattilaista. 
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OMNIA on yksi suurimmista pääkaupunkiseudun ammatillisista kouluttajista. Omniassa ammatillista 
koulutusta järjestetään seuraavilla aloilla: 

 kulttuurialalla 
 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla 
 luonnontieteiden alalla 
 tekniikan ja liikenteen alalla 
 luonnonvara- ja ympäristöalalla 
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 sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla 
 matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 

 
Aikuisopiston ammatillisen koulutuksen tarjonta: 
● Amma llisia perustutkintoja 19 
● Amma tutkintoja 24 
● Erikoisamma tutkintoja 18 
 
Aikuisopiston henkilöstön kokonaismäärä on 157, joista kouluttajia on130. 
 
Omnian ammattiopiston koulutustarjonta on: 
● Amma llisia perustutkintoja 21 
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Omnia on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa monipuoliset 
mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen: 

 Keskiasteen ammatillinen koulutus, oppisopimuskoulutus, lukiokoulutuksen, työpajoja ja 
vapaan sivistystyön kursseja. 

 Joustavat mahdollisuudet yhdistää opintoja ja harrastukset mielekkäällä tavalla. 
 Osaamisen kehittämisen palvelujen ja kumppanuutta yrityksille ja työelämälle. 

 
Toimimme Espoon, Kirkkonummen kunnan ja Kauniaisten kaupungin alueilla. 
Meillä on monipuoliset kansainväliset verkostot. 
 
 

2.3. PL-projektin arviointia, Omnia 
 
Arviointia ensimmäisestä projektivuodesta 
Olemme selvittäneet, mitä PL järjestelmä merkitsee meidän ammatillisen koulutuksen järjestelmän 
näkökulmasta. Työssä oppiminen on osa suomalaista ammatillista koulutusta ja meillä on siitä jo 
pitkä perinne. Sen sijaan, että olemme saaneet PL:tä tukea opiskelijoiden oppimiseen ja ohjaukseen. 
Opiskelijat ovat saaneet enemmän tukea niin ryhmänä kuin myös yksilöllisesti. 
 
Tiimimme koostuu aikuiskoulutuksen erityisasiantuntijoista; pedagoginen päällikkö, 
oppisopimuskoulutuksen asiantuntija, kouluttaja, projektipäällikkö ja kansainvälisen yksikön 
johtajasta. 
 
Meidän päämäärät ja tavoitteet ovat kuvata oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Olemme 
käyttäneet digitaalista oppimista koulutuksessa ja työssä oppimisessa. Käytämme mobiililaitteita ja 
opimme tablettien käyttämisen perustoiminnot sekä perussäännöt sosiaalisen median käyttämisestä 
oppimisen tukena. Yhtenä tavoitteena on toteuttaa digitaalisen oppimisen käytäntöjä nuorilla 
aikuisille. Käytämme iPadeja ja sen mahdollistamia sovelluksia kuten Popplet, iMovie, Photogene, 
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Blogger ja WordPress. Keskeisenä ajatuksena on, että tekstiä ei tarvitse tuottaa paljoa, vaan teemme 
videoita ja ääntä eri tavoin ja tuemme näin oppimista ja pyrimme antamaan myönteisiä 
oppimiskokemuksia. Sosiaalinen media ja sen erilaiset sovellukset ovat nykypäivää opetuksessa ja 
niistä käydään runsaasti keskustelua suomalaisten opettajien kesken. 
 
Arviointia projektin toisesta vuodesta 
Toisena hankevuonna meillä on ollut samat tavoitteet, rakenne ja menetelmät kuin ensimmäisenä 
vuonna. Ensimmäisenä vuonna meillä oli tavoitteena toteuttaa uusia digitaalisia opetusmenetelmiä. 
Nyt toisessa vuonna meillä oli jo kokemusta kuinka ensimmäinen vuosi sujui. 
 
Käytämme myös toisena vuonna samoja menetelmiä iPadeilla ja opetuksen eri sovelluksia kuten 
Popplet, Blogger ja WordPress. Keskeisenä ajatuksena on jälleen tukea oppimista ja antaa myönteisiä 
oppimiskokemuksia työstämällä videoita ja ääntä eri tavoin sekä hyödyntämällä sosiaalista mediaa.  
 
Ensimmäinen hankevuosi on osoittanut, että opettajat ovat kokeneita ja pystyvät motivoimaan 
opiskelijoita tehokkaammin aikaisempien kokemuksien avulla. 
 
Tulokset verrattuna ensimmäisestä vuodesta toiseen vuoteen ovat olleet paremmat. Ensimmäinen 
ryhmä opiskelijoista valmistui kuusi ja toisena vuonna kahdestatoista opiskelijasta valmistui 
yksitoista. Voi olla myös muita tekijöitä, mutta näemme, että ensimmäisen vuoden kokemukset ovat 
vaikuttaneet positiivisesti toisen vuoden onnistuneeseen tulokseen. 
 
PL ohjelma on myös antanut meille mahdollisuuden kehittää kolmivaiheista henkilökohtaistamista ja 
löytää uusia tapoja hyödyntää digitaalista oppimista. 
 
Olemme jatkaneet hyvää yhteistyötä IPLE:n ja PL projektin jäsenien kanssa ja olemme osallistuneet 
kaikkiin kokouksiin. Järjestämme viimeisen päätösseminaarin Suomessa ja arvioimme kaikki yhdessä 
sitä, mitä olemme saavuttaneet. 
 
 

3. Produktiivisen oppimisen tavoitteet 
 
Päätavoite on että kaikki voittavat: 

 Työelämän asiantuntijat 
 Opettajat motivaatiota työhön 
 Opiskelijat sujuvia ja joustavia opintopolkuja 
 Oppiminen voi tapahtua kaikkialla 
 Kerätä tietoa 
 Jakaa tietoa 
 Vertaisoppiminen 
 Tiimityö 
 Työn dokumentointi 
 Hyödyntää erilaisia sovelluksia osoittaakseen oman osaamisensa visuaalisesti  
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4. Kohderyhmä 
 
4.1. Osallistujat PL ryhmissä 2015/2016 
 
Osallistujat nuorten aikuisten osaamisohjelma koulutukseen 
2015/2016. 
Valitsimme Proved-projektiin nuorten aikuisten 
osaamisohjelma koulutukseen kuuluvan ryhmän, joka on osa 
nuorisotakuuta Suomessa.  Nuorten aikuisten osaamisohjelma 
on tarkoitettu 20-29 vuotiaille, jotka ovat suorittaneet vain 
peruskoulun ennen nuorten aikuisten osaamisohjelma 
koulutusta. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa 
paremmat mahdollisuudet hakeutumiseen ammatilliseen 
koulutukseen ja työssä oppimiseen, johtaen osa-tutkintoon tai 
koko tutkintoon.  Nuorten aikuisten osaamisohjelma 
koulutuksia järjestetään aikavälillä 2013-2016. 
 
Halusimme käyttää uusia teknologisia työkaluja koulutuksessa 

tarjotaksemme erilaisia 
oppimisympäristöjä ja löytääksemme 
uusia tapoja opettaa. Haluamme 
kannustaa nuoria käyttämään ja jakamaan 
heidän kokemuksiaan ja tieto taitoaan. 
Haluamme kehittää vertaisoppimistaitoja 
yhtenä osana arviointia. 
 
Nuorten aikuisten osaamisohjelma 
koulutuksessa tarjoamme orientaatio 
jakson. Orientaatiojakso sisältää yleisiä 
oppimisvalmiustaitoja sekä 
työelämätaitoja. Orientaatio on yhteinen 
muiden alojen ryhmien kanssa. 
 
Hian 1509a ryhmässä aloitti 11 opiskelijaa 
syyskuussa 2015. Tutkinnon osa hiusalan 
ammattitutkinnosta; hiusalan tuote-
esittelijänä tai myyntityössä toimiminen.  
Ryhmän jäsenissä 2iranilaista miestä sekä 
9 naista, joista 5 suomenkielistä, 1 
turkkilainen, bangladeshilainen sekä 
iranilainen. Tutkinnon osan koulutusta 
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järjestetään nuorten aikuisten osaamisohjelma rahoituksella, tarkoituksena mahdollistaa 20-29 
vuotiaiden nuorten aikuisten, joilla ei ole peruskoulunjälkeistä tutkintoa kouluttautuminen ammattiin 
tai kohti ammattia. Osana valmistavaa koulutusta olemme hyödyntäneet mobiilioppimista käyttäen 
tabletteja sekä sopivia sovelluksia opeteltavasta sisällöstä riippuen. 
 
Hian1501a, ensimmäinen PL ryhmä. 
Tutkinnon osan valmistavassa koulutuksessa perehdyimme hiusalan tuotteisiin, niiden 
käyttötapoihin, ainesosiin sekä myyntiin.  Järjestimme tuotemyyntipäivän sekä harjoittelimme samal-
la tutkintotilaisuutta varten. 
 
(Mainos) 
Toteutimme mainoksia järjestämäämme tuotemyyntipäivään hyödyntäen Strip desing sovellusta.  
 
Pakn1509a 
12 tutkinnon suorittajaa 
5 irakilaista miestä 
3 virolaista naista  
1 venäläinen nainen 
3 suomalaista naista  
Tämä ryhmä opiskeli 2 tutkinnon 
osaa; Hiusten leikkaaminen ja 
partakäsittelyt sekä kampaukset 
ja ehostus tutkinnon osat. 
Valmistava koulutus kesti 9 
kuukautta. Tutkinnon suorittajat 
kuuluivat samaan nuorten 
aikuisten osaamisohjelman 
kohderyhmään.  
Osa-tutkinto koulutuksessa 
valmistava koulutus on pidempi 
sekä suomen kielen lähtötaso 
vaatimus alhaisempi. Tämä 
mahdollistaa sen, että maahanmuuttajilla sekä nuorilla aikuisilla joilla ei ole ajantasaisia 
opiskeluvalmiuksia pääsevät opiskelurytmiin mukaan. Nuorten aikuisten osaamisohjelman 
tarkoituksena on estää syrjäytymistä sekä nuorten aikuisten työttömyyttä sekä mahdollistaa opiskelu 
ammatillisessa aikuisoppilaitoksessa.  
 
 

4.2. Hakeutuminen ja orientaatio 
 
Omnian aikuisopistoon hakeudutaan jättämällä sähköinen hakulomake Omnian nettisivujen kautta. 
Hakukelpoiset kutsutaan haastatteluun sekä suomen kielen testiin. Suomen kielitaso vaatimus on 
A.2.2, mikä on alhaisempi kuin koko hiusalan perustutkintoon hakeutumisessa.  
 



 

 

The Concept Development in Finland: Productive Learning at Omnia, Espoo p. 19 

Ryhmänvastaavan orientaatio 
Ryhmänvastaava pitää opintojen ensimmäisellä viikolla orientaatioviikon, jonka aikana käydään läpi 
aikuisopintoihin sekä näyttötutkintojärjestelmään liittyviä yleisiä asioita. Opinto-ohjaaja sekä 
erityisopettaja käyvät kertomassa heidän roolistaan ja tarjoamastaan tuesta. 
Henkilökohtaistamiskeskustelussa käydään läpi jokaisen henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä 
varmistetaan että tutkinnon suorittajalla on mahdollisimman realistinen käsitys opintoihin sekä 
tutkinnon suorittamiseen liittyvistä käytännön asioista sekä tavoitteista. 

 
 
5. Osallistuvat opettajat 
 
Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa työskentelevät opettajat sekä erityisopettaja, 
työelämävalmentaja ja opinto-ohjaaja työskentelevät tiiminä. Ryhmänvastaavan lisäksi valmistavassa 
koulutuksessa on vähintään yksi opettaja kouluttamassa tutkinnon suorittajia.  
 
Opettajan rooli yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa on keskiössä tarkasteltaessa nuorten aikuisten 
osaamisohjelma koulutusta. 
 
Ryhmänvastaavan vastaavan rooli on hoitaa hakeutuminen sekä henkilökohtaistaa tutkinnon 
suorittajat ennen opintojen alkua. Ryhmänvastaava kantaa päävastuun ryhmän koulutuksesta sekä 
etenemisestä ja yhteistyössä erityisopettajan kanssa suunnittelee tarvittavia tukitoimenpiteitä. 
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Mobiililaitteet opetuksen tukena 
Pakn1508a ryhmälle perustettiin oma blogi Blogger alustalle. Jokainen perusti myös oman blogin, 
johon minulla ryhmänvastaavana oli katseluoikeus.  Blogit liitettiin ryhmän blogiin josta jokaisen on 
helppo löytää myös luokkatoverin blogi ja tarkastella sitä. 
 
Ryhmän blogissa on kurssitehtävä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen päiväkirjan kirjoitusohjeet. 
Jokainen pitää oppimispäiväkirjaa liittäen blogiin kuvia tekemistään töistä sekä kirjoittaa lyhyen 
tekstin kuvaillen oppimiaan asioita. Opettajana kommentoin lyhyesti opiskelijoiden töitä sekä annan 
rakentavaa palautetta. 
 
Mobiililaitteiden käyttö on nykypäivää ja niiden tarkoitus hiusalan opinnoissa on lisätä oppimisen iloa 
sekä taltioida omia töitä ja osaamista näkyvään muotoon. Blogi alustaa voi käyttää hyvin portfoliona 
työpaikkaa hakiessa sekä muokata opintojen jälkeen oman näköiseksi. 
 
Jokainen voi käyttää omnia mobiililaitteita ja Omnian kirjastosta saamme tabletteja lainaksi 
oppituntien ajaksi.  
 

 
Kuva: Pakn1508a ryhmäblogin pääsivulta. 
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5.1. Henkilökunnan motivaatio ja uudet tehtävät   
 
Lotta Kuivalainen: Työssäni nuorten aikuisten osaamisohjelma kouluttajana olen kehittänyt valtavasti 
taitojani kouluttajana sekä ihmisenä. Työ nuorten aikuisten, suomalaisten sekä maahanmuuttajien 
kanssa on opettanut minulle eri kulttuureiden tapoja sekä avartanut maailmankuvaa. Nuorilla 
aikuisilla on oppimiseen ja elämän hallintaa liittyviä haasteita, joten kouluttajana toimii välillä 
neuvonantajana erilaisiin tilanteisiin. 
 
Olen kehittänyt omia taitojani mobiililaitteiden ja sovellusten hyödyntämisessä opetuksessa sekä 
päässyt näkemään alan kehitystä mobiiliin suuntaan. 
 
Ryhmänvastaavana työskentelen tiiviisti ryhmän kanssa ja olen tietoinen heidän 
opintomenestyksestään. Opintojen keskeyttäminen on yleistä aikuiskoulutuksessa ja kohderyhmän 
nuorilla aikuisilla on jo taustalla opiskeluun liittyviä vaikeuksia. Opettajan sitoutuminen työhönsä 
sekä aito kiinnostus omaa alaansa ja opiskelijoita kohtaan sitouttaa opiskelijat opintoihin.  
 
Helena Rajalinna: Omniassa digiasiantuntijat tukevat opettajia digitaalisten laitteiden ja 
ohjelmistojen käytössä opetuksessa. Asiantuntijat auttavat näiden pedagogisessa hyöydyntämisessä. 
 
Digiasiantuntijana ja opettajana minulla oli mahdollisuus olla osana PROVED projektia ja tuka Lottaa 
suunnittelussa ja opetuksessa digioppimisen osalta.  
 
Aloitimme keskusteluilla, mitkä ovat oppimisen tavoitteet ja ehdotin mitä mobiilisia ohjelmistoja 
voisimme hyödyntää noiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten käyttää niitä.  
 
Yksi tavoite oli oppia ammatillinen sanasto. Tätä tarvitaan erityisesti myös tuotteiden myynnissä 
asiakkaille. Käytimme mind map tekniikkaa Poppletilla oppiaksemme sanaosto, mutta myöskin 
harjoittelemaan ja oppimaan esiitymistaitoja suomenkielellä.  
 
Toinen tärkeä oppimistavoite oli ymmärtää asiakkaan prosesseja, esimerkiksi hiustenpesua ja 
kampauksen tekemistä. Käytimme videointia ei ainoastaan oppimisen tueksi, mutta myös 
osoittamaan opiskelijoiden osaamista asiakkaille. Videot toimivat tässä erityisen hyvin 
monikulttuuristen opiskelijoiden osalta, joille suomen kielen taito niin kirjallinen kuin suullinen voi 
olla haasteellista varsinkin ammatillisella sanastolla. Videot tehtiin yhteisesti, jolloin oppimisprosessia 
pystyttiin laajentamaan.  
 
Tätä toimintamallia opiskelijat hyödynsivät mielellään ja olivat innostuneita. Mobiilisovelluksien 
käyttö on jo hyvin globaalia ja kaikilla on jo jonkin tasoiset laitteet, joita he oppivat hyödyntämään 
vielä laajemmalla tasolla.  
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Visuaalisten materiaalien, kuvien ja videoiden yhdessä jakaminen on hyvää kielellistä ja 
esiintymistaitojen harjoittamista samalla. Lisäksi se mahdollistaa tehokkaan ja paremman 
itsearvioinnin, itsesääntely taitojen sekä itsetunnon kehittymisen.  
 
Roolini digiasiantuntijana oli suunnitella, toteuttaa ja arvoida miten mobiililaitteet edistävät 
oppimisprosesseja ja olin myös opettajan pari oppituntien aikana antaen digitukea tarvittaessa.  
 

 
The frame of digital learning in Omnias PL group. Made by Helena Rajalinna, Deep learning. (ONLY IN 
ENGLISH) 
 
 
 
6. Viitekehyksen rakenne 
 
6.1. Projektivuosi 
 
Projektivuosi käsitti kaksi eri PL ryhmää, jotka seuraavat hius- ja kauneusalan tutkinnon perusteita, 
jotka Opetushallitus on määritellyt. Opiskelijat toteuttavat työvaltaista oppimista heidän 
henkilökohtaisen opinto-ohjelmansa mukaisesti. Projektivuonna digioppiminen integroitiin näihin 
opintoihin ja tämä osuus on kuvattu aiemmissa osuuksissa, kappaleissa neljä ja viisi.  
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Opetusohjelman rakenne StudentaPlussassa  
 
Opettajat tekevät kaikki opetussuunnitelmansa StudentaPlussaan. Tämä ohjelma ojaa sekä opettajaa 
että oppijaa seuraamaan opetusohjelmaa, miten opinnot etenevät ja mitkä opinnot tulisi tehdä 
yhdessä. Koko rakenne pohjautuu tutkinnon perusteisiin. StudentaPlus ohjelmaa käytetään 
valtakunnallisesti laajasti ammatillisissa oppilaitoksissa.  
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Hiusalan tutkinnon rakenne opiskelijalle.  
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6.2. Yksilöllinen opetussuunnitelma (esimerkki)    
 

Opiskelijoiden henkilökohtaiset opinto-ohjelmat StudentaPlussassa. 

PAKN1509A        
            
            
            
Syys - lokakuu         

 pvm  aika aihe kouluttaja 
Syys 15.9.   9 - 11.30 Oppimisvalmiustesti Elina 
      12.15 -15 TVT and Moodle Jussi Alhanen 
  22.9.   9 - 11.30 Omat tiedot ja taidot Heidi Maria 
      12.15 -15 TVT and Moodle Jussi Alhanen 
  29.9.   9 - 11.30 Työelämäsertifikaatti Elina 
      12.15 -15 Motivaatio ja tavoitteet Heidi Maria 
Loka 6.10.   9 - 11.30 CV Heidi Maria 
      12.15 -15 Työelämäsertifikaatti Elina 
  13.10.   9 - 15 Oppimaan oppiminen Elina 
  20.10.   9 - 15 Työn haku Heidi Maria 
  27.10.   9 - 11.30 Matematiikan perusteet Elina 

      12.15 -15 
Hakemus 
 Heidi Maria 

Suomi toisena kielenä :  S2-perusteet 1 keskiviikkoisin 15-17, Kirkkokatu 
Suomi toisena kielenä :  S2-perusteet 2 torstaisin 15-17, Kirkkokatu 
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Esimerkki opiskelijan viikko-ohjelmasta: maanantaina suomen kielioppi, tiistaina kampausten 
perusteet, keskiviikkona ehostus ja torstaina kampausten perusteet.  
 
 

7. Opinto-ohjelma ja menetelmät  
 
Opinnot ovat hius ja kauneusalan tutkinnon mukaiset. Tutkinnon perusteet löytyvät 
Opetushallistuksen sivuilta.  
 
Opetuksen järjestäjä valitsee itse valmistavan opetuksen sisällön ja menetelmät. Olemme 
rakentaneet PL ryhmälle oman opetusohjelman.  Olemme valinneet erityisenä osuutena digitaalisen 
oppimisen menetelmät tukemaan heidän erityistarpeitaan oppimisessa.  Oppimisohjelma on esitelty 
aiemmissa kappaleissa.  

 
 
 

7.1. Henkilökohtaistaminen 
 
Näyttötutkintojärjestelmän tavoitteena on tarjota aikuisille joustavat järjestelyt ja parhaat mahdolli-
set olosuhteet osoittaa osaamisensa näyttötutkinnoissa sekä kehittää ja uudistaa työelämässä 
tarvitsemaansa ammattitaitoa. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyt-
tötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien 
asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) 
näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, 2) tutkinnon suorittaminen ja 
3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtaistaminen on prosessi, jossa kolmen vaiheen 
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välillä on selkeä yhteys. Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava henkilökohtaistamista koskevaan 
asiakirjaan.  
 
Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen henkilökohtaistaminen 
 
Koulutuksen järjestäjä vastaa henkilökohtaistamisesta ja siihen liittyvästä ohjauksesta. Jos henkilö ei 
ole osallistunut näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, henkilökohtaistamisesta vastaa näyt-
tötutkinnon järjestäjä. Opetushallitus suosittelee, että koulutuksen järjestäjä tekee henkilökohtais-
tamisessa yhteistyötä näyttötutkinnon järjestäjän, koulutuksen tai tutkinnon hankkijan, työelämän 
edustajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamista koskeva yhteistyö 
on erityisen tärkeää oppisopimuskoulutuksessa ja työ- ja elinkeinoministeriön hankkimassa koulu-
tuksessa sekä tilanteessa, jossa näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta vastaa toinen organ-
isaatio kuin näyttötutkinnon järjestäjä. Henkilökohtaistamisessa on aina noudatettava tutkintojen 
perusteita. 
 
Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Koulutuksen järjestäjä selvittää 
hakeutujan aiemmin hankkiman ja osoittaman osaamisen hakeutujan esittämien asiakirjojen ja muun 
hakeutujan antaman selvityksen perusteella ja arvioi yhdessä hakeutujan kanssa, mikä tutkinto sovel-
tuisi parhaiten hakeutujan suoritettavaksi. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perus-
teet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat kirjataan henkilö- kohtaistamista koskevan asiakirjan 
kohtaan 2.  
 
Tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima ja osoittama osaaminen kirjataan henkilökohtaistamista 
koskevan asiakirjan kohtaan 3.  
 
Jos hakeutuja on suorittanut voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisen tutkinnon osan tai osia, jotka voidaan liittää osaksi 
suoritettavaa tutkintoa siten kuin tutkinnon muodostumisesta tutkinnon perusteissa määrätään, 
koulutuksen järjestäjä toimittaa tiedon hakeutujan aiemmin suorittamista tutkinnon osista tutkinto-
toimikunnalle. Tutkinto tai tutkinnon osa kirjataan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan kohtaan 
4.  
 
Jos tutkinnon suorittajan aikaisemmin suorittamat tutkinnot tai niiden osat vastaavat suoritettavan 
tutkinnon perusteissa määriteltyä osaamista, noudatetaan osaamisen tunnustamisessa samoja peri-
aatteita kuin tutkinnon suorittajan osaamisen arvioinnissa ja arvioinnin oikaisemisessa. Tutkinto tai 
tutkinnon osa kirjataan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan kohtaan 5.  
 
Jos henkilöllä on muuta tutkinnon perusteissa määriteltyä osaamista, koulutuksen järjestäjä ohjaa 
hänet suoraan tutkintotilaisuuteen. Jos aiemmin hankittu osaaminen ei riitä tutkintotilaisuuteen osal-
listumiseen, koulutuksen tai näyttötutkinnon järjestäjä ohjaa hänet puuttuvan ammattitaidon osalta 
tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Koulutuksen järjestäjä selvittää hakeutujan tarpeen valmis-
tavaan koulutukseen, muuhun tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen, ohjaukseen ja tukeen, 
opiskeluvalmiuksia parantaviin opintoihin sekä erityiseen tukeen. Koulutuksen järjestäjän tulee 
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tiedottaa hakeutujalle mahdollisesta tutkintoon liittyvästä erityislainsäädännöstä sekä opiskeluun liit-
tyvistä keskeisistä taloudellisen tuen mahdollisuuksista. 
 
Näyttötutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen 
 
Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa noudatetaan näyttötutkinnon perustemääräystä 
tutkinnon muodostumisesta, tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista ja osaamisen arvioinnista. 
Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa, miten tutkinnon suorittaja 
osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon. Ammattitaidon osoittaminen suunnitel-
laan tutkinnon osittain. Näyttötutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti työpaikoilla. 
Koulutuksen järjestäjän on suunnitellessaan ja järjestäessään tutkintotilaisuuksia tehtävä yhteistyötä 
niiden työpaikkojen kanssa, joilla tutkintotilaisuudet järjestetään. Tutkinnon suorittajan mahdollisen 
erityisen tuen tarve, joka voi vaikeuttaa ammattitaidon osoittamista, tulee ottaa huomioon tutkinnon 
suorittamisen henkilökohtaistamisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon yksilölle soveltu-
vimpien työpaikkojen ja toimintatapojen mahdollistaminen sekä sovitaan tarvittavista erityisjär-
jestelyistä. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien osalta huolehditaan mm. tarvittavien 
apuvälineiden saatavuudesta sekä työpaikan esteettömyydestä tutkinnon suorittajien yhden-
vertaisuuden varmistamiseksi. Mahdolliset erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet eivät saa 
vaikuttaa osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointia ei henkilökohtaisteta; tutkinnon osien am-
mattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi ovat kaikille tutkinnon suorittajille samoja. 
 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen 
 
Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa, missä ja miten tutkinnon 
suorittaja hankkii tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon. Ammattitaidon hankkiminen 
suunnitellaan tutkinnon osittain. Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutkinnon suorittajan 
kanssa myös ohjauksen ja tuen sekä mahdollisen erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet. 
Suunnittelussa on otettava huomioon näyttötutkintoon hakeutumisen yhteydessä todettu tutkinnon 
suorittajan aiemmin hankkima ja osoittama osaaminen. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkin-
toon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osana 
näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdol-
listaa näyttötutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen 
osallistuminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia. Opiskelu-
valmiuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan. Koulu-
tuksen järjestäjä päättää opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen järjestämisestä ja sisällöstä. Mah-
dollisesti tarvittavat opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot kirjataan henkilökohtaistamista koskevan 
asiakirjan kohtaan 8.  
 
Suunnitellessaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista koulutuksen järjestäjän on tehtävä yhteistyötä 
työpaikkojen kanssa. Myös alueellinen työelämäyhteistyö koulutuksen suunnittelussa on tärkeää. 
Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, työnantajat sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulu-
tuksessa myös opiskelijat.  
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Koulutuksen järjestämisen suunnitteluun kuuluu myös oppimisen arvioinnin suunnittelu. Oppimista 
arvioidaan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä oppimisen aikana, oppisopimus-
koulutuksen tietopuolisten opintojen aikana tai esimerkiksi palautteena verkko-opinnoista. Valmis-
tavassa koulutuksessa opettajien ja ohjaajien velvollisuus on seurata opiskelijan oppimista ja osaami-
sen kehittymistä ohjaamalla ja kannustamalla tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen. 
Edistymisestä annetaan opiskelijalle palautetta. Työpaikalla tai työssäoppimispaikalla työpaik-
kaohjaaja tai työpaikkakouluttaja ja mahdollisesti esimies antavat palautetta oppimisen edistymis-
estä sekä ohjaavat oppimaan lisää. Opiskelija ei voi vaatia koulutuksen järjestäjältä oikaisua op-
pimisen arvioinnista. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien kohdalla erityisen tuen 
tarpeen tunnistaminen sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja erityisen tuen tarpeen mukaisten toimen-
piteiden suunnittelu ja toteutus ovat oleellisia, jotta tutkinnon suorittaja saavuttaa riittävät 
valmiudet näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aikana osoittaakseen osaamisensa hyväksytysti 
tutkintotilaisuuden aikana.  
 
 

7.2. Digioppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä  
 
Taustatieto OMNIA PL konseptiin digioppimisesta ja erilaisista oppimisympäristöistä 
 
Miksi digioppimista? 
 
Taustaksi esimerkiksi Tekesin projektit kuten Finnable 2020, SysTech and EdTech,  tutkitmusten 
tulokset on saatavilla kirjassa:  Finnish Innovations and Technologies in Schools, A Guide towards 
New Ecosystems of Learning, Edited by Hannele Niemi, Jari Multisilta, Lasse Lipponen, Marianna 
Vivitsou Helsingin yliopistosta.  Tekesin idealogia on verkottaa erilaiset tekijät yhteisiin 
opetusteknologian projekteihin. Tällaiset verkostot ovat olleet tärkeässä roolissa opetuksen 
ekosysteemien rakentamisessa ja erityisesti sellaisissa missä teknlogia on olennainen osa opetusta ja 
oppimista. Useimmissa projekteissa opettajat, opiskelijat, heidän vanhemmat, tutkijat, päättäjät ja 
yritykset ovat toimineet yhteisin tavoittein yhteistä päämäärä kohden. Yhteistyö on avannut uusia 
ideoita ja tapoja millä edistetään laadukasta oppimista ja opetusta.  Helsingin yliopiston opettajan 
koulutuslaitos ja käyttäytymistieteiden laitos ovat tarjonneet hedelmällisen tutkimusympäristön. 
Monet projektit on toteutettu myös muiden partneri yliopistojen kanssa. Jyväskylän yliopisto ja 
Tampereen teknillinen yliopisto ovat olleet ollennaisia kumppaneita kirjan aikaansaamisessa.  
 
www.cicero.fi/.../2121-finnish-innovations-and-technology 
 
Joustava koulutusjärjestelmä elinikäiseen oppimiseen 
 
Valtakunnallisen lainsäädännön näkökulmasta ja analyysinä elinikäinen oppiminen käsitetään 
kokonaisvaltaisesti Suomessa.  (Niemi & Isopahkala-Bouret, 2012).  Elinikäisen oppimisen periaatteet 
on systemaattisesti integroitu opetuksen periaatteisiin kaikilla asteilla. Kokonaisvaltaisen 
näkökulman mukaan elinikäinen oppiminen alkaa hyvin varhaisista vuosista jatkuen koko eliniän. 
Koko eliniän kestävä oppiminen on kaikilla asteilla akateemisesta ammatillisen oppimisen 
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opintopoluille. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tunnistaa sekä formaalin että informaalin 
oppimisen.  
 
Kaikki koulutusasteet tähtäävät siihen, että oppilaat edistyvät ja siirtyvät eteenpäin seuraaville 
asteille.  
 
Perusasteen jälkeen opintopolkuja on useampia ja ihmiset voivat jatkaa myös heti korkeammalle 
opintoasteelle. Vaihtoehtoisesti joustavat valinnat mahdollistavat aikuisopiskelijoiden palata 
opiskeluun työvuosien jälkeen. Keskeisin ajatus on vahvistaa opetusjärjestelmän joustavuutta siten, 
että elinikäinen oppiminen ja opiskelu on mahdollista.  
 
Oppiminen digitalisoituu 
 
Informaatioteknkologia on löytänyt tiensä kouluihin viime vuosien aikana. Kouluilla on hyvät välineet, 
mutta menetelmät odottavat vielä käytäntöön ottamista. Suomalainen osaaminen ja tietotaito eli 
koulutusvienti on kasvattanut kiinnostustaan yhä enemmän. Oppimisteknlogia käsittää niin laitteet 
kuin datayhteydet. Suomalaisilla kouluilla on tähän liittyen melko hyvät faciliteetit ja infrastruktuuri. 
Videolaitteet (projektorit) löytyy joka opetustilasta, interaktiivisten oppimistaulujen määrä on 
Euroopan keskiarvoja suuremmat, oppimisympäristöjä on myös käytössä suurin määrin, sanoo 
Kimmo Koskinen erityisasiantuntija Opetushallituksesta. Opettajien positiivinen suhtautuminen ja 
pedagoginen asiantuntijuus mahdollistava hyvät lähtökohdat.   
 
Tulevien vuosien tehtäväkenttää 
 
Suomalainen oppimiskulttuuri ja yhteisötaidot ovat rakentuneet yhteisöllisyyden perustalle, 
innovatiivisuuden motivaatiolle ja oppimisen ilolle.  Kaikille opiskelijoille annetaan mahdollisuus 
kaiken kattavaan oppimiseen ja positiivisiin oppimiskokemuksiin monipuolisien menetelmien ja 
oppimisympäristöjen avulla. Oppimismalli rakennetaan kokonaisvaltaisella yhteistyöllä lainsäätäjän, 
opetusta tarjoavien tahojen, työelämän ja erilaisten organisaatioiden yhteistyöllä. Tavoitteena on 
hyödyntää kaikkien voimat löytääkseen ja kiihdyttääkseen digitaalisen oppimisen ja 
oppimisympäristöjen hyödyntämisen koulutuksessa. Opetushallitus tulee rakentamaan kansallisen 
asiantuntijakeskuksen koulutuksen käyttöön ICT teknologian hyödyntämiseen ja 
oppimisympäristöjen rakentamiseen.  
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Digital learning  
 

 
 
Opettajien mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen tullaan edistämään ja samanaikaisesti opettajien 
tehokkuutta ammatilliseen oppimiseen tullaan kehittämään.  Erityistä huomiota kiinnitetään 
hallinnollisiin ja johtajuustaitoihin organisaatioiden johdon osalta. Opettajien osaamista ja 
verkostoitumista työelämän kanssa tullaan vahvistamaan. Tietopankkeja kehitetään opettajien 
tueksi. Tehokas ohjaus ja tuki, jota Opetushallitus tarjoaa opetuksen järjestäjille, perustuu 
valtakunnalliseen ja kansainväliseen vertailuun ja tutkimustietoon.  
 
Olsen , 2008, 5-6, Miten tabletit hyödyttävät oppimisprosessia 
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8. Yhteistyö 
 
Omnian PL -projektiryhmä koostuu eri osastojen edustajista: Aikuisopisto, InnoOmnia ja 
Oppisopimuskeskus.  Toimimme pedagogisen kehittämisryhmän alaisuudessa, joka käsittää 
työntekijöitä koko Omnian tasoisesti eri osastoista. PL konseptin tulokset ovat käytettävissä kenelle 
tahansa omnialaiselle. Toimimme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti hyvin laajoissa verkostoissa. 
Osallistumme lukuisiin projekteihin koordinaattoreina ja osatoteuttajina. Opetushallitus on valinnut 
Omnian yhdeksi valtakunnalliseksi kehittäjäksi. Pilotoimalla ja suunnittelemalla uusia pedagogisia 
oppimisympäristöjä, Omnia on pystynyt tarjoamaan opiskelijoille uusia ratkaisuja 
menestyksekkääseen opiskeluun heidän elinikäisen oppimisen polullaan. Jokainen on oppija 
Omniassa.  

 
 
9. Tiedonlevitys ja sidosryhmäyhteistyö  
 
PROVED projetki on esitelty Omnian webbisivuilla ja hanketta on esitelty myös InnoOmnian blogissa 
huhtikuussa 2015. Kaksi artikkelia on kirjoitettu projektista alan lehteen ja toinen tuloksista 
AMKEry:n sivuilla, lehdistötiedotteena ja Omnian sivuilla sekä facebookissa.  
 
PROVED:sta on tiedotettu Omnian eri sisäisissä työryhmissä, kuten hankeryhmän palavereissa, Local 
Based seminaareissa, School based training tilaisuuksissa, pedagogissessa ryhmässä ja Aikuisopiston 
Joryssä.  Tiedotus on ollut jatkuvaa projektin edetessä.  
 
PROVED projektin loppuseminaari järjestettiin Omniassa Espoossa kesäkuussa kolmen päivän 
mittaisena.  
 
Olemme osallistuneet useampaan digitaalisen oppimisen messuille, Vantaalla Variassa ja 
toukokuussa Oniassa. PRoved esiteltiin molemmilla messuilla ja näissä oli myös vapaata tutustumista 
varten piste kävijöille.  
 
Omnia on tiiviissä yhteistyössuhteessa Opetushallistuksen kanssa sekä muiden ammatillisten 
oppilaitosten verkostoissa, joissa yhteydenpito on säännöllistä. Omnian hankkeet ovat esillä koko 
organisaation tasolla ja tulokset ovat hyödynnettävissä laajasti niin opettajilla, kehittäjillä kuin 
rehtoreilla. Tärkeitä kumppaneita, joissa kokemuksia ja tuloksia jaetaan ovat:  
 
Näyttötutkintotoimikunnat  
 
Näyttötutkintojärjestelmä perustuu tutkintokohtaisiin sopimuksiin ja suunnitelmiin, jotka sovitaan 
näyttötutkintotoimikunnittain. Nämä toimivat ohjaavina, valvovina ja järjestelmää kehittävinä 
eliminä. Heidän kanssaan pidetään säännöllisesti yhteistyötapaamisia näyttötutkintojen mukaisesti.  
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Opetushallitus  
Opetushallitus järjestää tiedostustilaisuuksia, koulutuksia, workshoppeja, koulutuksia ja 
yhteistyöfoorumeita. Olemme osallistuneet useisiin asiantuntija workshoppeihin. Tarvittaessa 
konsultoimme Opetushallituksesta neuvoja ja ohjeita. Myös omaa henkilökuntaamme on ollut 
Opetushallistuksessa työntekijöinä, joten verkostot ja kontaktit ovat olemassa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Olemme osallistuneet useisiin kyselyihin ja selvityksiin sekä pyydettäessä toimintaryhmiin erilaisten 
aihepiirien osalta ja lainsäädännön eri valmistelutyöryhmiin.  
 
 
 
Käytetyt lähteet:  
 
Niemi & Isopahkala-Bouret, 2012 
Olsen, 2008, 5-6, How the tablets benefit learning process 
Omnia´s own statistics  
Statistic Finland, 2013 
Finnish Innovations and Technologies in Schools, A Guide towards New Ecosystems of Learning, Edit-
ed by Hannele Niemi, Jari Multisilta, Lasse Lipponen, Marianna Vivitsou from University of Helsinki, 
Finland. 
 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Vocational_Education_for_A
dults 
http://www.oph.fi/english 
http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/vocational_upper_secondary 
_education   
http://www.oph.fi/download/174521_vocational_qualification_in_hairdressing_2014.pdf  
http://www.oph.fi/download/174521_vocational_qualification_in_hairdressing_2014.pdf 
www.cicero.fi/.../2121-finnish-innovations-and-technology 
http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/vocational_upper_secondary 
_education  
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