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1 JOHDANTO 

Tämän Pro gradu-tutkielman tarkoituksena on tutkia henkilökohtaistamista koulutuksen 

järjestäjän ja aikuisopiskelijan näkökulmista. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa ennen 

kaikkea tukea, neuvontaa ja ohjausta yksilöllisten ja joustavien oppimistapojen löytämistä 

opiskeltaessa käytännön ammattia. Kokonaisuudessa huomioidaan myös opiskelijan koko-

naisvaltainen elämäntilanne. Henkilökohtaistaminen sisältää kolme vaihetta, hakeutumis-

vaiheen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen. Tässä työssä 

keskitytään vain hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiseen aikataulullisista ja resurs-

sisyistä. Työn toisessa pääluvussa käsittelen työn keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät amma-

tilliseen koulutukseen, aikuisopiskeluun ja henkilökohtaistamiseen. Kolmas pääluku kertoo 

ammatillisesta aikuiskoulutusjärjestelmästä, aikuiskoulutuksesta ja oppimisvalmiuksista.  

Neljäs pääluku käsittelee ammatillisen koulutuksen suorittamista. Viidennessä pääluvussa 

perehdytään henkilökohtaiseen. Tutkimuksen suorittamisesta ja analyysistä kerrotaan kuu-

dennessa pääluvussa. Seitsemännessä pääluvussa käsitellään tutkimustuloksia. Lopuksi 

pohditaan johtopäätöksiä ja jatkotutkimusaiheita.  

Aiheesta kiinnostuin suorittaessani opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvaa harjoittelua. 

Osallistuin harjoittelun aikana opettajien täydennyskoulutukseen, jonka aiheena oli juuri 

henkilökohtaistaminen.  

Tutkimusmenetelmänä on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmeto-

dia, koska niiden yhdistäminen sopi mielestäni hyvin tähän tutkimukseen. Kvantitatiivinen 

osuus muodostui monivalintakysymysten analysoinnista frekvenssianalyysillä ja kvalitatii-

vinen puolestaan avoimien vastausten analysoinnista sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tar-

koituksena on selvittää millaista ohjausta ja neuvontaa ja tukea aikuisopiskelijat saavat 

tutkinnon suorittajaksi hakeutumisvaiheessa. Lisäksi selvitetään onko aikuiskoulutuksen 

henkilökohtaistaminen edistänyt tai haitannut tutkinnon suorittamista ja millaisia käytän-

nön toimenpiteitä se sisältää. Kyselyyn vastasi 45,6 %:a, kysely lähetettiin sähköpostilla 

kaikille kohderyhmään kuuluneille tutkinnon suorittajille (N=125).  Vastaajista 77 %:a oli 

naisia ja suurin osa oli aloittanut tutkinnon suorittamisen syksyllä 2013. Kysyttäessä kuin-

ka kuormittavana tutkinnon suorittaja kokee elämänsä tällä hetkellä, vastaajista 68,4 %:a 

koki elämänsä vähän kuormittavaksi, mutta sen ei katsottu haittaavan opinnoista suoriutu-

mista. Eniten tutkintoja tunnistettiin jonkin muun tutkinnon perusteella (80 %:a). 23,2 %:ia 
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vastaajista oli osittain tyytyväisiä OSAO:n järjestämään henkilökohtaistamiseen. Henkilö-

kohtaistamisen vaikutukset opiskeluaikatauluun, opiskeluvalmiuksiin sekä opiskelumoti-

vaatioon ja elämäntilanteen mukaan joustaminen nähtiin merkittäväksi ja tärkeiksi asioiksi. 

Henkilökohtaistaminen sisälsi myös eri opiskelumenetelmien käyttöä, kuten etäopiskelua, 

joka vaatii suunnitelmallisuutta ja itsekuria. Myös haastavan kurssin suorittamiseen sai 

apua ja tukea henkilökohtaistamisesta. Opintojen yksilöllistäminen nähtiin erittäin hyvänä 

asiana. Hieman negatiivisena asiana koettiin se, ettei opiskelijoiden mielipidettä oteta riit-

tävästi huomioon ja esimerkiksi ammattikorkeakouluopintojen tunnistamisessa nähtiin 

paljon parannettavaa. Henkilökohtaistamisen koettiin edistävän tutkinnon suorittamista 

esimerkiksi nopeuttamalla opiskeluaikataulua ja näin ollen myös valmistumista. Henkilö-

kohtaistamisen koettiin haittaavan tutkinnon suorittamista eriarvoisena kohteluna tutkinto-

tilaisuudessa. Yhtenäisiä käytänteitä kaivattiin tutkinnon tunnistamisiin sekä tutkintotilai-

suuksien arviointiin. Lisäksi vastaajat kokivat, että tutkinnon suorittajien mielipiteitä ei 

otettu tarpeeksi huomioon henkilökohtaistamisessa. Kyselyyn vastanneista 80,36 %:lla ei 

ollut erityisen tuen tarvetta. 

Tämän työn lähtökohtana toimii henkilökohtaistamismääräys, joka perustuu lakiin amma-

tillisesta koulutuksesta (L 21.8.1998/630) ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (A 

6.11.1998/811) viittaavat opiskelun henkilökohtaistamiseen. Lainsäädännöstä ei löydy 

henkilökohtaistamista käsitteenä, mutta laissa (30§) on mainittu opiskelijan oikeuksista 

osaamisensa tunnustamiseen ja opintojen hyväksilukemiseen. Myös asetuksessa (12§) on 

maininta osaamisen tunnustamisesta. Tarkoituksena on selvittää aikuiskoulutuksen hakeu-

tumisvaiheen henkilökohtaistamista eli sitä millaista ohjausta, neuvontaa ja ohjausta aikui-

set saavat hakeutuessaan Oulun seudun ammattiopistoon tutkinnon suorittajaksi. Lisäksi 

tutkin miten henkilökohtaistaminen on edistänyt tai haitannut tutkinnon suorittamista sekä 

millaisia käytännön toimenpiteitä henkilökohtaistaminen sisältää.  



3 

 

 

2 TYÖN KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Henkilökohtaistaminen 

Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamista kehitettiin AiHe-projektissa vuosina 2000–2006. 

Projekti oli opetushallituksen hallinnoima ja sen tavoitteena oli luoda konkreettisia malleja 

ja toimintatapoja sekä käytännön toimenpiteitä koulutusorganisaatioiden toiminnan kehit-

tämiseksi. (Opetusministeriö 2006a, 56). AiHe-projektissa henkilökohtaistaminen konkre-

tisoitiin eri vaiheisiin eli tutkinnon suorittajaksi hakeutuminen, tutkintosuoritusten suunnit-

telu ja toteutus ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Keskeisiä henkilökohtaistami-

seen liittyviä käsitteitä ovat asiakaslähtöisyys ja yhteistyö. (Opetusministeriö 2004b, 31). 

Määrittelen henkilökohtaistamista tarkemmin viidennessä pääluvussa. 

 

2.2 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen 

Käsitteenä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen on hiljalleen 

korvaamassa opintojen hyväksilukemisen periaatteen. Hyväksilukeminen tarkoitti, että 

opiskelijalle hyväksiluettiin alkaviin opintoihin sellaiset muualla suoritetut opintosuorituk-

set, jotka tavoitteiltaan ja sisällöiltään ovat suoritettavan koulutuksen mukaisia. (Lahtinen, 

Lankinen, Penttilä & Sulonen 1999, 358). Hyväksilukeminen perustui olemassa oleviin 

todistuksiin ja noudatti oppilaitoksen omia periaatteita. Hyväksilukemisen tavoitteena oli 

opintojen nopeuttaminen ja päällekkäisyyksien välttäminen. Kerran suoritettuja opintoja ei 

siis tarvinnut suorittaa uudelleen.  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen on käsitteenä laajempi, koska se sisältää 

muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen lisäksi myös muulla tavalla hankitun 

osaamisen. Muualla hankittua osaamista ovat esimerkiksi eri harrastustoiminnoissa ja työ-

elämässä hankitut osaamiset. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella on merki-

tystä opiskelijan opintopolun lisäksi myös rekrytoitaessa henkilöä työmarkkinoille. 

Aikuiskoulutukseen hakuvaiheessa tai opintojen alussa selvitetään tutkinnon suorittajan 

aiemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Se voi olla esimerkiksi aikaisemmin suoritet-

tuja alan ammatillisia, lukio-, yliopisto-, ammattikorkeakouluopintoja. Lisäksi se voi olla 
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työelämässä tai harrastustoiminnassa hankittua alan työkokemusta ja ammattitaitoa. Tut-

kinnolta vaadittava ammattitaito on esitetty tutkinnon perusteissa. Kun aiemmin hankittu 

osaaminen on tunnistettu, täytyy se myös tunnustaa tavoitteena olevan tutkinnon vaatimus-

ten mukaiseksi osaksi. Aikaisemman osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että tutkin-

non suorittajan aikaisemman opiskelu- ja työhistorian avulla pystytään luotettavasti toden-

tamaan oikea aikaisempi osaaminen esimerkiksi todistusten avulla. Osaamisen tunnistami-

sessa selvitetään opiskelijan aikaisempi työkokemus ja mahdollinen koulutus. Tähän kuu-

luvat esimerkiksi ATK-taidot ja kielitaito. Sellaiset opinnot, joiden tavoitteet ja ammattitai-

tovaatimukset vastaavat tutkinnon perusteita, voidaan suoraan tunnistaa. Tutkintotodistuk-

seen tuleen tulee merkintä tunnistamisesta ja arvosana sellaisenaan tai muunnettuna 3-

portaiselle asteikolle, tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Tutkintotoimikunta päättää 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. (Liite 4.) 

Tällä hetkellä suuri koulutuspoliittinen linjaus koskee koulutuksen talouden, tehokkuuden 

ja joustavuuden parantaminen. Myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja 

tunnistaminen ovat yhteydessä tähän koulutuspoliittiseen linjaukseen. Esimerkiksi EU:n 

koulutuspolitiikassa korostuvat epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen merkitys. Yrityk-

set ja työnantajat hakevat ammattilaisia, eivät niinkään henkilöä tiettyyn työtehtävään.  

  



5 

 

 

2.3 Osaamisen tunnustaminen 

Kuviossa 1. käsitellään osaamisen tunnistamista, joka on osaamisen tunnistamiseen ja ar-

viointiin perustuvaa tutkintosuorituksen vahvistamista tai tutkinnon osan suorituksen vah-

vistamista, jonka tekee tutkintotoimikunta.  

 

Kuvio 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (Mukaillen Aino Rikkinen, 2007.)  

 

Henkilölle, joka on hyväksyttävästi suorittanut kaikki tutkinnon osat, annetaan tutkintoto-

distus. Tutkinnon osan suorittamisesta hyväksyttävästi saa todistuksen pyytämällä. Osaa-

misen tunnistaminen jaetaan kahteen lohkoon, ensimmäisenä on osoitetun osaamisen tun-

nistaminen ja toisena saavutetun osaamisen tunnistaminen.   

Osoitetun osaamisen tunnistamisessa on kyse hakijan esittämistä luotettavista todistuksista, 

asiantuntijan arviosta esitettyjen todistusten perusteella ja valitun tutkinnon tutkintovaati-

musten vastaavuudesta sekä asiantuntijan esitystä tutkintotoimikunnalle osaamisen tunnus-

tamista suoraan tutkinnoksi tai sen osaksi hakijan esittämien todistusten perusteella.  

Saavutetun osaamisen tunnistaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumattoman 

osaamisen tunnistamista, jolloin hakijalla ei ole riittäviä dokumentteja ammattitaidon tason 
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vastaavuudesta tutkintovaatimuksiin. Asiantuntijana tehtävänä on selvittää hakijan saavut-

tama osaaminen erilaisin menetelmin. Saavutetun osaamisen tunnistamisen perusteella 

asiantuntija ohjaa hakijan suoraan hakijalle soveltuvaan ja hakijan itse valitsemaan tutkin-

tosuoritukseen tai tutkinnon osan/osien suoritukseen.  

 

2.4 Ammatillinen perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto 

Ammatillisia perustutkintoja järjestetään kaikilla koulutusaloilla ja ne antavat perusval-

miudet opiskeltavan alan tehtäviin ja erikoistuneempaa osaamista jollakin tietyllä osa-

alueella. Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja lukion suorittaneilla ammatillisen 

perustutkinnon suoritusaika on lyhyempi. Myös opiskelijan aikaisempi koulutus tai opis-

keltavan alan työkokemuksella hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan tutkinnon 

osaksi. Lainsäädännön velvoitteiden vuoksi perustutkintoon johtavassa koulutuksessa on 

oltava ammatillisia, täydentäviä sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Ammatilliset opin-

not työssäoppimista työpaikoilla vähintään 20 opintoviikkoa ja opintojen ohjausta. Täyden-

tävät opinnot ovat kaikille pakollisia opintoja. Ammatilliset ja vapaasti valittavat tutkinnon 

osia vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkinnon suorittajat osoittavat ammattiosaamisensa tutkin-

totilaisuuksissa. Tutkinnon perusteet on pyritty laatimaan siten, että ne takaavat tutkinnon 

suorittajalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneem-

man ammattiosaamisen yhdelle tutkinnon osa-alueista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2013.) 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan aina näyttötutkintona. Ammatti- ja erikois-

ammattitutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Erikoisammattitutkin-

nossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. 

 

2.5 Näyttötutkinto  

Näyttötutkinnolla osoitetaan tiettyyn ammattitutkintoon vaadittavat tiedot ja taidot. Näyttö-

tutkintoina suoritettavien ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa. 

Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena. Ammat-
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titaitovaatimusten mukaan ammattitutkinnosta pystyy suoriutumaan suurella todennäköi-

syydellä henkilö, jolla on joko alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä 

täydentäviä ja syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus. Erikoisammattitut-

kinnossa näytetään vaativampien työtehtävien hallitseminen. Erikoisammattitutkinnon 

ammattitaitovaatimukset ovat muuten samat kuin ammatillisessa perustutkinnossa, mutta 

työkokemusta vaaditaan noin viisi vuotta. (Opetushallitus 2012, 18.) 
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3 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSJÄRJESTELMÄ JA–

KOULUTUS 

Tässä luvussa käsittelen aikuiskoulutusjärjestelmän rakentumista Suomessa ja aikuiskoulu-

tusta yleisellä tasolla. Koulutusjärjestelmä perustuu koulutusasteisiin. Yleensä vain alem-

man asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa. Alla olevassa 

kuviossa 2. on selvitetty koulutusjärjestelmän rakentumista havainnollisesti. 

 

Kuvio 2. Kaavio esittelee koulutusjärjestelmän rakenteen Suomessa 

 

Tavoitteet koulutukselle määritellään kunkin koulutussektorin lainsäädännössä. Laadun-

varmistukseen kuuluvat lainsäädännön ohella opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen 

perusteet, koulutuksen järjestämis- ja toimiluvat sekä ulkoinen arviointi. Tärkeä osa laa-

dunvarmistusta ovat opettajien kelpoisuutta koskevat säädökset. Suomen koulutusjärjes-

telmä muodostuu yhdeksänvuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta (peruskoulu), jota 

ennen lapsilla on oikeus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen. Toisena peruskoulun 

jälkeisestä koulutuksesta, johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus. Viimei-
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simpänä korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistois-

sa. Myös aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla. (Opetushallitus.) 

Yksi syy suomalaisten korkeisiin koulutuksiin ovat koulutuspoliittiset linjaukset. Esimer-

kiksi Kataisen II hallituksen päämääränä on ”nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi 

kansaksi vuoteen 2020 mennessä.” Entinen opetusministeri Jukka Gustafsson korostaa 

hallitusohjelmassaan koulutuksen tasa-arvoa ja haastaa koulutuksen toteuttajat uusiin inno-

vaatioihin, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Hänen mukaan kansalaisten tasa-arvoa 

edistetään ammatillisen ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen avulla.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä on vastata kokonaisuudessaan koulutuspolitiikasta 

ja aikuiskoulutuksesta, joka sisältää esimerkiksi riittävän, kaikille avoimen koulutuksen 

perustarjonnan sekä osallistumista edistävät järjestämismuodot. Työvoimapoliittisen ai-

kuiskoulutuksen tavoitteena on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja samalla vähentää 

työttömyyttä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta. 

Henkilöstökoulutuksen tavoitteet ovat yritystaloudellisia ja toteutuksesta ja hankinnasta 

vastaavat yritykset tai julkisyhteisöt.  

Suomessa on jo kauan keskusteltu työelämän ja koulutuksen vähäisestä yhteistyöstä. Tämä 

liittyy työn ja koulutuksen vahvaan eriytyneisyyteen, joka perustuu funktionalistiseen mal-

liin. Perinteinen funktionalistinen lähestymistapa korostaa formaalia koulutusta ja aliarvioi 

informaalin ja nonformaalin oppimiskontekstin merkityksen. (Järvinen, Koivisto & Poikela 

2000, 65.) Suomalaisen oppilaitoskeskeisen koulutusmallin on ollut vaikea tunnustaa työs-

sä oppimisen mahdollisuuksia. Vasta 1990-luvulla työssä oppimisen merkitys on ymmär-

retty ja siihen myös aikuiskoulutuksen henkilökohtaistaminen pyrkii. Teorian tasolla asia 

jo ymmärretäänkin, mutta käytännössä yhteistyön esteitä ja ongelmia on paljon.  

Salon (2004) mukaan kouluttajien halu ja taito näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen 

eivät aina riitä. Hän näki tärkeinä näyttötutkintojärjestelmän kehittämisen edellytyksinä 

koulutusorganisaation tarjoamat pedagogiset, taloudelliset ja hallinnolliset resurssit. (Emt., 

17).  

Tynjälä & Collin (2000) näkevät viime vuosina tapahtuneet koulutusuudistukset koulutuk-

sen ja työelämän suhteen laajentumisena ja syventymisenä. Erityisesti pedagogista kehit-

tämistä tarvittiin integroitumisen toteutumiseksi. (Emt, 302.) Aikuiskoulutusorganisaatioi-

den merkitystä on korostettu koulutuksen, oppimisen ja työn integroitumisen lähestymista-
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paa. Työn ja koulutuksen yhteen liittäminen edellyttää Järvisen ym. (1995, 80) mukaan 

uudenlaista käsitystä ja näkemystä oppimisesta sekä oppijoista. Yksilöiden oppiminen on 

tärkeintä kaikissa työhön ja koulutukseen liittyvissä prosesseissa (Emt, 80–83.) 

Työn ja koulutuksen yhdistämisessä Tynjälä & Collin (2000, 297) pitivät merkittävinä asi-

antuntijuuden keskeisten komponenttien, eli teorian sekä käytännön tietojen ja taitojen ja 

itsesäätelytaitojen yhteen liittämistä. (ks. myös Eteläpelto & Light 1999). Koulutiedon ja 

työelämän vaatimusten välinen tiedonsiirto nähtiin usein ongelmana. Hakkarainen, Lonka 

& Lipponen (2000, 115) ehdottivat ratkaisuksi projektioppimista, jossa oppiminen on lä-

hempänä oikeita ja aitoja oppimistilanteita. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta työelämän ja 

koulutuksen välillä tulisi tutkia myös koulutusjärjestelmän, oppilaitosten ja työelämän or-

ganisaatioiden näkökulmista. (Tynjälä & Collin 2000, 302.) 

Kilpailu työpaikoista ja työmarkkina-aseman säilyttämisestä ovat kiristyneet. Harvat työs-

kentelevät samassa yrityksessä tai samalla alalla koko työuransa. Aikuiskoulutus jaetaan 

vapaaseen sivistystyöhön, ammatilliseen ja yleissivistävään aikuiskoulutukseen. (Pohjonen 

2005, 24) Molempia käsitteitä käytetään nykyisin rinnakkain, eikä niitä juurikaan eroteta 

toisistaan. Käsitteet kattavat sekä ammatillisen että työelämää koskevan koulutuksen ja 

opiskelun lisäksi myös vapaa-ajalla tapahtuvan omaehtoisen opiskelun. 1980-luvulla avat-

tiin kaikkiin yliopistoihin täydennyskoulutuskeskukset, ja tämä johti ammatillisen aikuis-

koulutuksen, työllisyyskoulutusten ja ikääntyneiden yliopistotoiminnan laajenemiseen ym-

päri Suomea. (Tuomisto 1999, 83.) 

Koulutussektoreilla säästettiin laman seurauksena 1990-luvulla. Koulutusmäärärahoja su-

pistettiin ja koulutusmaksut kohosivat ja tämän seurauksena myös koulutusjärjestäjien vä-

linen kilpailu koveni. Supistuksista kärsivät eniten vapaan sivistystyön organisaatiot, kuten 

kansanopistot ja kansalaisopistot. Useimmat opistot pystyivät jatkamaan toimintaansa ra-

tionalisoimalla toimintaansa. Aikuiskoulutusta koskien säädettiin kaksi uutta lakia vuonna 

1991. Ammatilliset kurssikeskukset muuttuivat ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi ja 

laki työvoimapoliittisista aikuiskoulutuksista korvasi entisen työllisyyskoulutuslainsäädän-

nön. Käytännössä viranomaiset ostivat koulutukset suoraan koulutuksenjärjestäjiltä, jotka 

lain myötä muuttuivat tulosvastuullisiksi yksiköiksi. Ammatillisen aikuiskoulutuslain myö-

tä loppui myös oppilaitosperusteinen rahoitus, lukuun ottamatta ammatillisia peruskoulu-

tuksia vuonna 1999. Koulutuksenjärjestäjän onkin huolehdittava toimintansa rahoitukset 

omilla tuloilla ja valtion määrärahoilla. (Tuomisto 1999, 83–87.) Myös yritykset rahoitta-
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vat koulutuksia ja tutkinnon suorittajat osallistuvat kustannuksiin omaehtoisessa aikuiskou-

lutuksessa. Yritysten koulutustarpeet on huomioitu paremmin ja työssäoppimista on lisätty 

koulutuksiin. (Pohjonen 2005, 27.) 

 

3.1 Aikuiskoulutus 

Elwood, E., Holton III ja Richard A. Swanson (2005) määrittelevät aikuisuuden neljällä 

tavalla. Biologisessa määritelmässä aikuisuus määrittyy biologisen iän mukaan. Toisen 

määritelmän perusteella saavutamme aikuisuuden saadessamme äänioikeuden, ajokortin ja 

mahdollisuuden mennä naimisiin. Sosiaalisesti aikuisuus määrittyy, kun otamme vastuun 

puolisona, vanhempana tai äänestävänä kansalaisena. Viimeisenä on psykologinen määri-

telmä, jonka mukaan aikuisina otamme vastuun elämästämme ja olemme itseohjautuvia. 

Tärkeimpänä nähdään psykologinen määritelmä aikuisopiskelua ajateltaessa. Itseohjautu-

vuus ja itseymmärrys alkavat jo lapsuudessa, mutta korostuvat erityisesti aikuisena. (Mt., 

64.) 

Aikuisten opiskelumahdollisuuksia pyritään koko ajan parantamaan edistämällä itseopiske-

lua ja etäopiskelua. Monien koulutusten lähiopetusjaksot painottuvat iltoihin ja viikonlop-

puihin tai järjestetään tiiviinä intensiivijaksoina, joka helpottaa opiskelua työn ohella. 

Suomessa aikuisille järjestetään koulutusta yli 1 000 oppilaitoksessa. Esimerkiksi aikuislu-

kiossa on mahdollista suorittaa lukion tutkinto, ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa 

ammatillisena aikuiskoulutuksena. Avoin yliopisto tarjoaa yliopistojen tutkintovaatimusten 

mukaista, ja tutkimukseen perustuvaa opiskelua. Kansalais- ja työväenopistot järjestävät 

yleissivistäviä ja yhteiskunnallisia sekä harrasteopintoja. Yksityinen sektori vastaa henki-

löstökoulutuksista organisaatioiden ja yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin. 

Aikuiset nähdään itseohjautuvina ja itseään kehittävinä olentoina. Aikuisen kokemusmaa-

ilma on tasapainossa ymmärtämisen kanssa ja näin ollen hänellä on mahdollisuus oppia 

koko ajan uutta. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja kulttuurissa onkin erityisen tärkeää 

kehittää itseään. Aikuiskoulutuksessa huomioidaan tutkinnon suorittajan aiemmat tiedot, 

taidot ja elämäntilanne opetuksen sisällössä ja järjestelyissä. Koulutus voi olla tutkinnon 

suorittajan itse kustantamaa tai oppisopimus-, työvoima- tai henkilöstökoulutusta. Aikuis-

koulutusta järjestetään nuorten koulutusjärjestelmään kuuluvissa oppilaitoksissa, yksin-
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omaan aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, yrityksissä sekä henkilöstökoulutuk-

sena työpaikoilla. 

Kaikki aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista tarjoavat laitokset kantavat vastuun siitä, 

että ne tarjoavat koulutusta kaikille, myös henkilöille, joilla on vaikea sosiaalinen tausta tai 

koulutus puuttuu kokonaan. Poliitikkojen ja muiden päättäjien pitää ottaa tämä huomioon, 

jotta sosiaalinen tasa-arvo säilyisi elinikäisessä oppimisessa. (Opetus- ja kulttuuriministe-

riö, 2013.) 

 

3.2 Aikuiskoulutus elinikäisen oppimisen hengessä 

Perustaitojen hallinta on elinikäisen oppimisen lähtökohta. Oppimista tapahtuu jatkuvasti, 

kaikkialla arjessa. Perustaidot jaetaan kolmeen kategoriaan: henkilökohtaiset taidot, sosiaa-

liset taidot ja itsehallintataidot. Henkilökohtaisilla taidoilla tarkoitetaan tunteita, ajattelua ja 

henkilöllisyyttä. Sosiaaliset taidot ovat yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Itsehallintatai-

doilla tarkoitetaan tavoitteiden asettamista, voimavarojen ja esteiden laskemista ja tehokas-

ta suunnittelua. Perustaidot vaikuttavat myös oppimismotivaatioon. Motivaatio on moni-

mutkainen kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien yhteisvaikutus. Uudet tilanteet he-

rättävät usein uteliaisuutta tai ahdistusta. Pelkkä aikomus saavuttaa tavoite ei yleensä riitä 

varsinaiseen toimintaan. Omaan koulutukseen tähtäävän toiminnan suunnitteluun ja toteut-

tamiseen tarvitaan motivaatiota ja tahtoa. Suurin osa oppimisesta tapahtuu kuitenkin huo-

maamatta, ilman panostusta. Jarvis (2010, 63, 66.) ja Silvennoinen (2004, 62) puhuvat 

huomaamattomasta metaoppimisesta, jonka juuret ovat piilo-opetussuunnitelmassa. Meta-

oppiminen on yksi oppimisen taso, johon oppiminen on jaoteltu.  

Oppiminen jaetaan kolmeen kategoriaan, formaaliin, nonformaaliin ja informaaliin oppi-

miseen. Formaalissa koulutusjärjestelmässä opiskellaan päätoimisesti ja kokopäiväisesti. 

Formaali oppiminen tähtää viranomaisten hyväksymään tai normittamaan päättötodistuk-

seen tai tutkintoon.  Siihen kuuluvat perus-, keski- ja korkea-asteen koulutuksen lisäksi 

myös aikuisten koulu- ja tutkinto-opinnot (Silvennoinen 2004, 66.) 

Silvennoisen (2004, 68.) mukaan myös informaalia oppimista tapahtuu koko ajan eri tilan-

teissa, esimerkiksi työpaikalla tai perheessä. Siihen kuuluvat kaikki elämään liittyvät pro-
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sessit, joiden kautta ihminen oppii ja omaksuu tietoa ja taitoja sekä arvoja asenteita. Jarvi-

sin (2010, 66.) mukaan ihminen ei aina tiedosta oppimistaan.  

Oppimistilanteissa voi tapahtua kaikkia kolmea oppimisenmallia samanaikaisesti. Koulus-

sa esiintyy yleisimmin formaalia oppimista, samalla voi kuitenkin tapahtua nonformaalista 

ja informaalista oppimista. (Poikela 2005, 12.) Merkityksellinen oppiminen on sopeuttavaa 

oppimista tärkeämpää. Opiskelijan intentiot rakentuvat ymmärtämisen ja opitun soveltami-

sen ympärille. Opiskelu on aktiivista ja omaehtoista toimintaa. Opiskelija on siis aktiivises-

ti toimiva subjekti, joka rakentaa merkityksiä yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden 

kanssa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa oppimisprosessiaan monipuolisesti. (Korho-

nen 2005, 229.) 

Itsensä kehittäminen ja oman toiminnan reflektointi on jatkuvan oppimisen ja toiminnan 

kannalta erittäin tärkeää. Nykyään aikuisilla tulee olla hyvät valmiudet oppimiseen, tällöin 

on myös mahdollisuus menestyä työelämässä ja edetä uralla.  

Aikuiskoulutusjärjestelmää tulee kehittää kysyntäpainotteisemmaksi, jotta se vastaisi ai-

kuisten yksilöllisiin koulutustarpeisiin. Koulutuksiin tarkoitettuja julkisia resursseja tulisi-

kin suunnata enemmän kansalaisiin, jotta koulutustarjonnan vertailtavuus ja näkyvyys pa-

ranisivat. Tavoitteena on myös tavoittaa henkilöt, jotka jäävät lisäkoulutuksen ulkopuolel-

le. Siirtymällä yksilöllisiin koulutustileihin vastataan paremmin kansalaisten koulutustar-

peisiin ja tällä tavalla aikuiset löytävät sellaista aikuiskoulutusta, joka sopii omiin tarpei-

siin.  

Kuluvalla hallituskaudella pyritään kehittämään valtakunnallista koulutusrahastoa siten, 

että jokaiselle työntekijälle kertyisi koulutusoikeutta työsuhteen ajalta ja sitä voitaisiin 

hyödyntää ammattitaidon kehittämiseen ja parantamiseen. Näyttötutkintojen ja niiden val-

mistavien koulutusten suosio on kasvanut 2000-luvulla ja näin ollen myös aikuiskoulutus-

määrät ovat nousseet. Aikuiskoulutustarpeeseen vastaaminen vaatii toiminnan kehittämistä 

ja rahoituksen kannustavuuden lisäämistä. Näyttötutkintojärjestelmän asemaa osaamisen 

tunnustamisjärjestelmänä ja työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen sekä kehittämi-

sen välineenä edistetään kehittämissuunnitelman mukaisilla toimilla. (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö 2011b, 35–37.) 

Ammatilliselle koulutukselle on määritelty useita tavoitteita vuosien 2011–2016 kehittä-

missuunnitelmassa. Esimerkiksi tutkintojen osaamisperusteisuutta vahvistetaan, keskeyt-
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tämistä vähennetään, kehitetään ammatillista tutkintojärjestelmää, laadunhallintaa vahvis-

tetaan, rahoituksen kannustavuutta ja ohjausta yhtenäistetään sekä edistetään kansainvälis-

tymistä. 

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja paran-

tamista tukeva järjestelmä vuoteen 2015 mennessä, jotta ammatillisen koulutuksen laadun-

hallintaa pystytään kehittämään. Laadunhallintajärjestelmällä tarkoitetaan johtamisjärjes-

telmää, joka ohjaa organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. Rahoitusta ammatillisessa 

koulutuksessa uudistetaan siten, että koulutuksen järjestäjiä palkitaan koulutuksen laadun 

parantamisesta. Ohjausjärjestelmää uudistetaan siten, että ammatillista perus- ja lisäkoulu-

tusta ohjataan elinikäisen oppimisen periaattein, joka huomioi myös oppijoiden erityistar-

peet. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b, 26–27.) 

 

3.3 Itseohjautuvuus ja –reflektio 

Humanistinen ihmiskäsitys on itseohjautuvan oppimisen taustalla. Siinä nähdään tärkeänä 

vaatimus inhimillisestä kasvusta ja usko ihmiseen sekä yksilön kehityskelpoisuus. Lähellä 

itseohjautuvaa oppimista on myös eksistentiaalisen ihmiskäsityksen vapaus ja vastuulli-

suus. (Pasanen, Ruuskanen & Vaherva 1989, 69.)  

Merriam & Caffarella & Baumgartnerin (2006) näkevät itseohjautuvuuden ja jatkuvan op-

pimisen aikuiskasvatuksen päämääriksi. Ne edellyttävät tiettyjä kykyjä. Aikuisille on tar-

jottava mahdollisuus itseohjautuvuuteen ja reflektointiin. Itseohjautuvaan oppimiseen liit-

tyy vapauttava kasvatus ja oppiminen sekä sosiaalinen toiminta. Niillä on merkitystä itse-

ohjautuvuuden kehittymisessä. (Mt., 105, 107.)  

Knowlesin (1985) mukaan aikuiskoulutuksen tehtävänä on tehdä itsenäisistä aikuisista 

opiskelijoista itseohjautuvia opiskelijoita tai oppijoita. Knowlesin mielestä itseohjautuvuus 

on sitä, että oppija ottaa vastuun oppimisestaan ja elämästään sekä kehittymisestään. Toisin 

sanoen oppija on oman itsensä opettaja. Knowlesin käsitys itseohjautuvuudesta pohjautuu 

Rogersin käsitykseen, koska Knowles on ollut hänen oppilaansa. (Pasanen ym. 1989, 31.)  

Aloitteellisuus, henkilökohtaisen sitoutuminen opiskeluun ja oman oppimisen arviointi 

ovat merkittäviä asioita Rogersin merkityksellisessä oppimisessa. Piirteet kuuluvat myös 

itseohjautuvaan oppimiseen. Skager (1984) on määrittelyt itseohjautuvan oppijan seuraa-
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vasti:” itseohjautuva oppija on sellainen, joka tunnistaa omat henkilökohtaiset kasvamisen 

tarpeensa, suunnittelee ja toteuttaa sopivia toimintoja sekä arvioi omaa oppimistaan ja ke-

hittymistään.”  (Mt., 24–25.) 

Tehokkainta oppiminen ja opitun hyödyntäminen on silloin, kun pohditaan erilaisia on-

gelmanratkaisukeinoja. Jälkikäteen on myös hyvä pohtia mitä teki oikein ja mitä väärin. 

Työssäoppiminen on esimerkiksi turvallinen ja sopiva paikka oman toiminnan reflektiolle. 

Se ei aina ole helppoa eikä tapahdu automaattisesti.  

Pohjonen (2001) näkee kokemuksellisuuden ja reflektion merkityksellisyyden korostuvan 

työssäoppimisessa. Työpaikalla opitaan kokemuksellisesti. Kokonaisvaltainen kokemuk-

sellinen oppiminen johtaa ymmärrykseen, jonka avulla opiskelija osaa hyödyntää koke-

muksiaan ja oppimaansa myös muissa yhteyksissä. (Mt., 96–97). Ihmisten kokemukset 

oppimisesta sekä kouluttautumisesta ovat jokaisella erilaiset. Aikuiset hyödyntävät oppi-

misessaan elämänkokemustaan ja aikaisemmin oppimaansa. (Poikela, 2006, 30). 

 

3.4 Oppimisvalmiudet 

Ihmiset oppivat eri tavoilla. Kaikki oppijat ovat yksilöitä ja tämä on myös haaste opettajal-

le. Rogers (2004, 37) jakaa oppijat neljään eri tyyppiin: osallistuja, tarkkailija, päättelijä ja 

toteuttaja. Osallistujan kerrotaan olevan tekijä. Hän pitää käytännössä tekemisestä ja ko-

kemuksellisuus on erittäin tärkeää. Oppimisessa merkityksellisiä asioita ovat aktiivisuus ja 

tehokkuus. Tarkkailija puolestaan tarvitsee aikaa miettimiseen. Parhaiten hän oppii tarkkai-

lemalla. Hän tarvitsee aikaa asioiden pohtimiseen. Päättelijä tykkää analysoida ja proses-

soida oppimistaan. Ongelmanratkaisu ja liittäminen käytäntöön ovat toteuttajalle tärkeitä 

asioita. Toteuttaja ei pidä liiasta teoreettisuudesta, koska hän kokee sen puuduttavaksi, ellei 

se ole merkityksellistä käytännön kannalta. (Rogers 2004, 37.)  

Aikuiset motivoituvat opiskelemaan, kun huomaavat sen edistävän suoriutumista myös 

muilla elämänalueilla. Parhaiten opitaan silloin, kun asia on liitettävissä käytäntöön ja to-

dellisuuteen. Myös Rogersin mielestä oppiminen on tehokkainta, kun se on tarpeellista 

oman oppimisen kannalta ja tietoa voidaan soveltaa käytännöntilanteissa. Ulkoiset ja sisäi-

set motivaattorit motivoivat erityisesti aikuisopiskelijoita. Rogersin mukaan vain ulkoisella 

motivaatiolla on merkitystä. Opiskelu on mielekkäämpää ja tehokkaampaa, kun luvassa on 
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jokin palkkio tai hyöty. Myös omien kokemusten hyödyntäminen tehostaa oppimista. Li-

säksi oman oppimistyylin ja opiskelutahdin löytäminen edistävät opiskelua ja tekevät siitä 

sujuvaa. Kannustaminen on tärkeää myös aikuisopiskelussa. Myös ohjaajalla on paljon 

merkitystä. (Mt., 50.) 

Knowles (1985) puhuu sisäisten motivaattoreiden puolesta. Aikuisten opiskelumotivaati-

oon mielletään usein vaikuttavan vain ulkoiset tekijät, kuten suurempi palkka tai parempi 

työpaikka, mutta sisäisillä tekijöillä on enemmän vaikutusta esimerkiksi itseohjautuvuuden 

tai opintojen mielekkyyden ja antoisuuden kannalta. Kuitenkin itsetunnon kehittyminen, 

ymmärryksen laajeneminen ja elämänlaadun paraneminen sekä itseluottamuksen kohentu-

minen merkitsevät enemmän ja edistävät näin myös oppimista ja opiskelua. Opiskelijan 

itsetuntoon voivat negatiivisesti vaikuttaa muun muassa resurssit ja aikarajat. (Mt., 12.) 

Aikuisopiskelusta mielenkiintoista tekee toisilta oppiminen. Toisten kokemuksista oppimi-

nen ja aikaisemmin hankittu osaaminen ovat parhaita oppimisen paikkoja. Aikuinen huo-

maa itsessään kehittämisen paikan tai halun oppia jonkin asian, jolloin nousee tarve oppia 

lisää. Kokemus kasvattaa myös oppimismotivaatiota. Aikuiset eivät yleensä opiskele op-

pimisen ilosta, vaan heillä on tarve kehittää itseään ja he haluavat oppia. (Mt., 10–12.) 

Knowlesin mielestä kokemuksella on oppimisen kannalta suuri merkitys. Ryhmäkeskuste-

lut, ongelmanratkaisutehtävät ja simuloivat harjoitukset ovat hyviä tapoja kokemuksen 

opettamisessa. Kokemuksella on suurempi merkitys aikuiskoulutuksessa kuin nuorten kou-

lutuksessa. Aikuisen kokemus tulee siitä mitä he ovat ja lapsille kokemus on jotain, mikä 

heille tapahtuu. Aikuiselle jokainen opiskelijan kokemus, joka jätetään huomioimatta tai 

arvotta, vaikuttaa opiskelijankokemukseen ja häneen itseensä eli identiteettiin. (Holton & 

Swanson 1998, 10, 66.)  

Yleensä aikuisopiskelijoilla on paljon osaamista, koulutusta ja työkokemustakin. Päällek-

käisyyksien välttämiseksi on tärkeää panostaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnista-

miseen. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskeisenä lähtökohtana tulisi olla aikuis-

koulutuksessa hankittu työkokemus. Ohjaustyössä on tärkeää huomioida opiskelijan aikai-

sempi tausta ja oppimiskokemusten, erityisesti negatiivisten oppimiskokemusten, käsitte-

lyyn on varattava tarpeeksi aikaa. Negatiiviset oppimiskokemukset hidastavat ja ehkäisevät 

uuden oppimista. Opiskelijaa tulee kannustaa itsenäisyyteen ja vastuuseen omasta oppimi-

sestaan. (Mielonen & Raulahti 2007, 11.)  
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Yksi tehokkaimmista oppimisen muodoista on yhteisöllinen oppiminen. Oppimista tapah-

tuu parhaiten, kun oppimista edistävät tekijät on maksimoitu ja haittaavat tekijät minimoi-

tu. Aikuisille on elämänkokemuksen lisäksi kertynyt runsaasti kokemusta myös opiskelta-

vasta aiheesta. Kokemusta kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon aikuisopiskelussa. 

Kokemus osallistaa opiskelijaa jakamaan tietonsa muiden kanssa ja näin olleen myös mo-

nipuolistaa oppimista, koska asiaa katsotaan useista näkökulmista. Tämä puolestaan toden-

näköisesti nopeuttaa oppimisprosessia. (Rogers 2004, 45–47.) 

Motivaatiossa on Rogersin mukaan kyse kasasta pelkoja ja toiveita, jotka henkilöllä on 

opintojensa alkuaikana. Motivaatiota voi myös muokata, koska sillä ei ole pysyvää muo-

toa. Motivaatiolla on lisäksi suuri merkitys myös ryhmässä oppimisessa. Onnistuessaan 

oppimisessa ryhmän motivaatio kasvaa ja kehittyy. Jos oppiminen ryhmässä epäonnistuu, 

on myös ryhmänohjaaja epäonnistunut tehtävässään. (Mt., 31.) 
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4  AMMATILLISEN TUTKINNON SUORITTAMINEN 

Tässä luvussa käsitellään ammatillisen tutkinnon suorittamisen eri tapoja. Ammatillisia 

tutkintoja on mahdollista suorittaa kahdella eri tavalla, opetussuunnitelmaperusteisesti tai 

tutkinnon perusteiden eli näyttöjärjestelmän mukaisesti. Pääsääntöisesti nuoret suorittavat 

tutkintonsa opetussuunnitelmaperusteisesti, ja aikuiset osoittavat osaamisensa näyttötut-

kinnoilla.  Riippumatta tutkinnon suoritustavasta vaatimukset ovat samat. (Pohjonen, 2005, 

24–25.) Ammatillisia perustutkintoja voi opiskella opetussuunnitelmaperusteisesti oppilai-

tosmuotoisina kokopäiväopintoina tai yleensä aikuisille tarkoitettuina monimuoto-

opintoina. Perustutkintoja on myös mahdollista suorittaa näyttötutkintona, jolloin noudate-

taan näyttötutkinnon perusteita opinnoissa. Kolmas suoritustapa on opiskella perustutkinto 

oppisopimuskoulutuksena, jolloin se voi olla joko näyttötutkinto- tai opetussuunnitelmape-

rusteista. (Opetushallitus, 2006, 24, 33–34.) Ammatti- ja erikoistumisopinnot suoritetaan 

aina näyttötutkintoina eli ammattitaito arvioidaan erillisissä koetilaisuuksissa.  

Myös erityisoppilaitokset ja kansanopistot järjestävät ammatilliseen perustutkintoon johta-

vaa koulutustaso ammatillisten oppilaitosten lisäksi. Suomessa ammatillisen perustutkin-

non voi opiskella seuraaville aloille; humanistinen ja kasvatusala, sosiaali-, terveys-, ja 

liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 

ala. Koulutusta järjestetään myös matkailu- ja ravitsemus-, talous- ja kulttuurialalle sekä 

luonnonvara- ja ympäristöalalle, luonnontieteiden alaa unohtamatta. (Opetushallitus, 

2013.) 

Ammatillisen perustutkinnon suorittanut ja alan työtehtävissä työskennellyt voi hakeutua 

ammatillisina lisä- ja täydennyskoulutuksena järjestettäviin ammatti- ja erikoistumisopin-

toihin jossakin työuransa vaiheessa. Ammatti- ja erikoistumisopintojen laajuutta ei ole 

määritelty samalla tavalla opintoviikkoina kuin perustutkintojen. Mikäli henkilöllä on pitkä 

työkokemus alalta, mutta ei perustutkintoa, voidaan hänen osaamisensa tunnistaa ja hänellä 

on mahdollisuus hakea ammatti- ja erikoisammattiopintoihin. Lisä- ja täydennyskoulutuk-

set voivat olla myös ei-tutkintotavoitteista lisä- ja täydennyskoulutusta, jolloin opetus ta-

pahtuu oppilaitoksissa, verkkoympäristöissä tai työpaikoilla suurimmaksi osaksi. Aikuisille 

tarkoitettuun näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammatti- 

ja erikoisammattitutkintoihin valmistaviin koulutuksiin ei ole valtakunnallista yhteishakua, 

vaan koulutusten aloitusajat vaihtelevat koulutuksenjärjestäjittäin. (Opetushallitus, 2013.) 
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4.1 Ammatillisen tutkinnon suorittaminen näyttötutkintona 

Ammatillinen tutkintoon johtavan perus- ja lisäkoulutus luokitellaan ammatilliseen perus-

tutkintoon ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 

suoritettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja, jotka perustuvat peruskoulun op-

pimäärään. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan 

ammatillisen koulutuksen koulutusta, joka on ammatillista aikuiskoulutusta ja valmistaa 

ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan aina 

näyttötutkintona. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös ilman valmista-

vaa koulutusta. Ammatillisen tutkintoon johtavan perus- ja lisäkoulutuksen järjestämis-

muotona voi olla joko oppilaitosmuotoinen koulutus tai oppisopimuskoulutus. Oppisopi-

muskoulutus on työvaltainen opiskelumuoto, jossa suurin osa ammattitaidosta hankitaan 

työpaikalla ja koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla yleensä jossakin oppilai-

toksessa. Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen työsopimus. (Opetushallitus, 

2013.) 

Ammatillisen tutkintoon johtavan koulutuksen koulutustyyppinä on joko ammatillinen 

peruskoulutus tai ammatillinen lisäkoulutus. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen 

perustutkintoihin johtavaa koulutusta, suoritettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkin-

toja, jotka perustuvat peruskoulun oppimäärään. Ammatillista lisäkoulutusta ovat ammatti- 

ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset, nämä koulutukset ovat aina näyttö-

tutkintoon valmistavaa koulutusta ja tutkinnot näyttötutkintoja. Ammatti- ja erikoisammat-

titutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. 

Ammatillisen tutkintoon johtavan perus- ja lisäkoulutuksen tutkintotyyppinä voi olla joko 

perustutkintoon johtava/valmistava koulutus tai ammattitutkintoon valmistava koulutus tai 

erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus. Ammatillisessa peruskoulutuksessa suori-

tettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja, jotka perustuvat peruskoulun oppimää-

rään. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on tutkinnon suori-

tettuaan laaja-alainen alan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaami-

nen.  

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan ammatilli-

sen koulutuksen koulutusta, joka on ammatillista aikuiskoulutusta ja valmistaa ammatti- tai 

erikoisammattitutkintoon. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edelly-
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tettävä ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien 

hallinta. 

4.2 Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen 

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan kirjalliseen työsopimukseen perustuvia työpaikalla 

käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä määräaikaisia opintoja, joita täydennetään 

tietopuolisilla opinnoilla. Tässä työssä tarkastelen oppisopimuskoulutuksen järjestämistä, 

rahoitusasiaan en ole perehtynyt.  Oppisopimuskoulutuksella nuoret ja aikuiset voivat suo-

rittaa ammatillisia perustutkintoja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lisäksi op-

pisopimuskoulutus voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin ammatil-

lisiin perustutkintoihin tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimuksena voi 

suorittaa myös ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppi-

sopimuksella omassa yrityksessään. (Opetushallitus.) 

Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan oppisopimusopiskeli-

jan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen 

opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman tai 

näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, jolla on 

käytettävissä opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen 

järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä am-

mattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi 

kouluttajaksi. 

Noin 70 - 80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutukses-

ta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja tai -ohjaajat. Työpaikalla annettavaa 

koulutusta täydennetään tietopuolisella koulutuksella, josta vastaavat pääosin ammatilliset 

oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle 

työehtosopimuksen mukaista palkkaa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta. Tietopuo-

lisen koulutuksen ajalta opiskelija saa opintososiaalisina etuina esimerkiksi päivärahaa 

sekä korvauksia matka- ja majoituskustannuksista. Työnantajalle maksetaan koulutuskor-

vausta työpaikalla annettavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. (Opetushallitus.) 
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4.3 Ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä 

ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaaja valmistava koulutus 

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetus-

järjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, 

tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi. Opetusta voidaan tarvittaessa mukauttaa. 

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka 

tarvitsevat perusvalmiuksissa harjaantumista ennen ammatilliseen peruskoulutukseen siir-

tymistä tai opintojen alkua. Tavoitteena voi olla myös valmentaminen ja kuntouttaminen 

työhön tai itsenäiseen elämään. Ammatillinen erityisopetus sekä vammaisten valmentava ja 

kuntouttava opetus ja ohjaus järjestetään ensisijaisesti ammatillisissa oppilaitoksissa. Vai-

keimmin vammaisten koulutuksen järjestämisestä vastaavat ammatilliset erityisoppilaitok-

set, jotka huolehtivat myös erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus ja tukitehtävistä. 

Syksystä 2006 käynnistyi ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulu-

tuksen kokeilu, joka vakinaistettiin 1.8.2010 lukien. Vuosina 2006 - 2010 toteutetun koulu-

tuksen tavoitteena oli madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen perus-

koulutukseen ja vähentää ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä. 

Ohjaava ja valmistava koulutus on suunnattu perusopetuksen päättäville nuorille, joilla ei 

vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia 

ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen. Nämä nuoret 

ovat vaarassa jäädä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle ja syrjäytyä. Koulutuksen laajuus 

on opiskelijan tarpeiden mukaan 20 - 40 opintoviikkoa. Ammatilliseen peruskoulutukseen 

ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta opiskelija voi hakea tai siirtyä joustavasti tutkin-

toon johtavaan koulutukseen, kun se on opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaista. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö, 2013.) 

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat 

valmiudet ammatillisiin opintoihin siirtymistä varten. Koulutuksen laajuus on vähintään 20 

ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvista-

mia opetussuunnitelman valtakunnallisia perusteita, joiden mukaan kielellisten valmiuksi-

en opintokokonaisuus. Koska kielellisten valmiuksien merkitys ammatilliseen peruskoulu-

tukseen siirtymisen ja opinnoissa menestymisen kannalta on keskeinen, valittaessa opiske-

lijoita valmistavaan koulutukseen on tärkeää, että valituilla opiskelijoilla on riittävä suo-
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men tai ruotsin kielen taito. Erityisenä koulutustehtävänä on mm. vieraskielinen opetus tai 

urheilijoiden ammatillinen peruskoulutus. (Opetushallitus, 2011.) 

Jos tutkinto suoritetaan kokonaan tai pääosin muulla kuin koulutuksen järjestämisluvassa 

määrätyllä opetuskielellä, on järjestämiseen oltava opetus- ja kulttuuriministeriön lupa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lupia vieraskielisen tutkinnon järjestämiseksi 

erityisenä koulutustehtävänä, mikäli koulutuksen järjestäjä on osoittanut riittävät edelly-

tykset tutkinnon järjestämiselle. Joillakin koulutuksen järjestäjillä on lupa järjestää vieras-

kielistä opetusta muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävässä kotitalous-

opetuksessa. 

Esimerkiksi lupa urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen erityisenä 

koulutustehtävänä on myönnetty koulutuksen järjestäjille, joiden koulutustarjonta on riittä-

vän monipuolista, sisältää useampia lajeja ja joissa järjestetään valmennusta. Lisäksi kou-

lutuksen järjestäjät toimivat yhteistyössä mm. alueen lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa 

on laajuudeltaan 10 - 20 opintoviikkoa eli noin puolet kokonaislaajuudesta. Koska kielel-

listen valmiuksien merkitys ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymisen ja opinnoissa 

menestymisen kannalta on keskeinen, valittaessa opiskelijoita valmistavaan koulutukseen 

on tärkeää, että valituilla opiskelijoilla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito.  

 

4.4 Näyttötutkintojärjestelmä, tutkintotilaisuus ja lait näyttötutkinnon taustalla 

Näyttötutkintojärjestelmä mahdollistaa aikuisille mielekkään tavan ylläpitää ammattitaito-

aan tai uudelleen kouluttaa itseään. Näyttötutkintojärjestelmän etuna nähdään se, että hen-

kilön ammatillinen osaaminen voidaan tunnistaa riippumatta siitä, miten osaaminen on 

kertynyt. Järjestelmässä tunnustetaan eri tavoin hankittu osaaminen. Keskeisinä periaattei-

na näyttötutkintojärjestelmässä toimivat kolmikantayhteistyö eli tiivis yhteistyö tutkintora-

kenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkinto-

toimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa työnanta-

jatahojen, työntekijätahojen ja opettajien välillä. Toisena periaatteena on tutkintojen riip-

pumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. Kolmantena on tutkinnon tai tutkinnon 

osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Viimeisenä periaattee-

na on henkilökohtaistaminen.  
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Tutkintojärjestelmä perustuu 1994 säädettyyn ammattitutkintolakiin (306/1994) ja sitä täy-

dentävään asetukseen (308/1994). Koulutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä 

ammattitutkintolaki kumottiin ja näyttötutkintojärjestelmää koskevat säännökset siirrettiin 

vähäisin muutoksin lakiin ja asetukseen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998 ja 

A 812/1998), jotka tulivat voimaan vuoden 1999 alussa. Vuoden 2005 aikana näyttötutkin-

tojärjestelmää ohjaavia säädöksiä muutettiin. Uudistetut laki ja asetus ammatillisesta ai-

kuiskoulutuksesta astuivat voimaan 1.1.2006. Muutoksilla haluttiin kehittää ammatillisen 

aikuiskoulutuksen ohjausjärjestelmää. Tavoitteeksi asetettiin, että ammatillista aikuiskou-

lutusta voidaan suunnitella, ohjata ja valvoa entistä paremmin kokonaisuutena säilyttäen 

samalla järjestelmässä tarvittava. 

Tutkinnon suorittajan näkökulmasta näyttötutkintotilaisuudet mahdollistavat opiskelun 

yksilöllisyyden ja tavoitteellisuuden, lisäävät koulutuksen käytännönläheisyyttä ja työelä-

mälähtöisyyttä sekä yhdenmukaista arviointia. Ne lisäävät myös opiskelumotivaatiota ja 

helpottavat työllistymistä.  

Kouluttajan näkökulmasta näyttötutkintotilaisuudet ohjaavat opetusta ja arviointia työelä-

män tarpeiden suuntaiseksi, tuovat tavoitteellisuutta työssä oppimiseen, pitävät yllä ohjaa-

jan ammattitaitoa sekä antavat välineitä itsearviointiin ja tietoa koulutuksen kehittämiseksi.  

Työpaikan näkökulmasta tutkintotilaisuudet luovat mahdollisuuden vaikuttaa alalle valmis-

tuvien työntekijöiden osaamiseen, varmistavat alalle valmistuvien osaamisen ja koulutuk-

sen työelämävastaavuuden, helpottavat rekrytointia ja perehdyttämistä, varmistavat am-

mattikoulutuksen tasalaatuisuutta eri oppilaitoksissa sekä haastavat työyhteisön oppimaan. 

 

4.5 Työssäoppiminen ja tutkintotilaisuus 

Tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ohjaavat tutkinnon suorittajan 

oppimista. Hän laatii henkilökohtaiset kirjalliset tavoitteet työssäoppimiselleen ja kirjoittaa 

oppimispäiväkirjaa. Tutkintotilaisuus suunnitellaan yhdessä työelämän edustajan kanssa. 

Tutkinnon suorittaja osoittaa tekemällä käytännön tehtäviä, miten hyvin hän on saavuttanut 

ammattitaitovaatimusten mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon.  
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Arviointikriteerit auttavat tutkinnon suorittajaa ja työpaikkaohjaajaa kiinnittämään huo-

miota arvioinnin keskeisiin asioihin. Arviointikriteerien avulla määritellään tutkinnon suo-

rittajan osaamisen taso suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. (Liite 4.) Työpaikkaohjaaja 

seuraa ja arvioi tutkinnon suorittajan työskentelyä. Tutkintotilaisuuden jälkeen käydään 

arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkintoti-

laisuudessa osoitetaan työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 

hallinta, sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Lisäksi arvioidaan työn perustana olevan 

tiedon hallinta. Niiltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkin-

totilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatte-

luilla, tehtävillä ja muilla luotettavilla menetelmillä. (OSAO, 2013.) 

Ammattitaidon arvioinnin pitää olla laadukasta. Tutkinnon järjestäjän ja kolmikanta-

arvioitsijaryhmän tehtävänä on varmistaa, että arviointi aina tutkinnon suorittajalle tutkin-

non järjestämispaikasta ja – tavasta riippumatta arvioinnin kriteerien ja periaatteiden mu-

kaista. Arvioinnin tulee lisäksi olla tutkinnon suorittajalle oikeudenmukaista, ammattitai-

toista sekä suunnitelmallista. Tutkintosuoritusten arvioinnissa käytetään tutkinnon perus-

teissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kohteita sekä kriteerejä. Tärkeää 

on myös huomioida, että tutkintotilaisuuden voi arvioida vain yksi arvioija, mutta kolmi-

kanta-arvioitsijaryhmä arvioi tutkinnon osan arviointiaineistoon perustuen. (OSAO, 2013.) 
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5 HENKILÖKOHTAISTAMINEN 

Opiskelun henkilökohtaistaminen on tullut tunnetuksi aikuiskoulutuksen puolella, erityi-

sesti tutkintotilaisuuksissa. Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 21.8.1998/630) ja asetus 

ammatillisesta koulutuksesta (A 6.11.1998/811) viittaavat opiskelun henkilökohtaistami-

seen. Lainsäädännöstä ei löydy henkilökohtaistamista käsitteenä, mutta laissa (30§) on 

mainittu opiskelijan oikeuksista osaamisensa tunnustamiseen ja opintojen hyväksilukemi-

seen. Myös asetuksessa (12§) on maininta osaamisen tunnustamisesta. Henkilökohtaista-

minen aiheuttaa myös velvoitteita koulutuksen järjestäjälle.  

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tutkinnonsuorittajan ohjausta ja neuvontaa sekä opetuk-

sen ja tukitoimien asiakasalähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistamissuunni-

telma on kolmivaiheinen prosessi ja se sisältyy hakeutumiseen, tutkinnon suorittamiseen ja 

tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa sel-

vitetään hakijan aikaisemmin saavuttama osaaminen ja muut lähtökohdat, tavoiteltu tutkin-

to ja koulutustarve sekä ohjauksen ja erityisten tukitoimien tarve. (Opetushallitus 2011, 

31.) 

Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisella tarkennetaan tutkinnon suorittajalle so-

veltuvien ja perusteltujen tutkintotilaisuuksien suunnittelua sekä toteutusta. Tutkintotoimi-

kunta hyväksyy näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman, johon on kirjattu miten tutkin-

non suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen.   

Viimeisen vaiheen eli tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa 

suunnitellaan tutkinnon suorittajalle parhaiten soveltuvat oppimisjärjestelyt, oppimismah-

dollisuudet ja – ympäristö. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tutkinnon suorittajan elä-

mäntilanteeseen, aikaisemmin saavutettuun osaamiseen ja työssä oppimisen mahdollisuuk-

siin. 

Aikuisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaiset tarpeet korostuvat ammatillisessa aikuis-

koulutuksessa. Tämä toteutuu sekä yksittäisinä opintoja että laajempina kokonaisuuksina. 

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan juuri hänelle sopiva henkilökohtainen suunni-

telma tutkinnon suorittamisen tavoista, tarvittavista opinnoista ja ammattitaidon hankkimi-

sen tavoista. Lähtökohtana suunnitelmassa on aikaisemmin hankitun ammattitaidon ja 

osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tutkinnon suorittaja osallistuu valmistavaan 
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koulutukseen vain siltä osin kuin tarvitsee omaan osaamiseensa täydennystä suhteessa suo-

ritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.  

Aikuiskoulutuksessa huomioidaan aikaisempi koulutus, työkokemus ja ammattitaitoon 

liittyvät harrastukset. Opiskelija voi keskittyä opiskelemaan vain tarpeellisia ja ammattitai-

don edellyttämiä asioita. Aikaisempi osaaminen voi vaikuttaa ammatilliseen tutkintoon 

valmistavan koulutuksen sisältöön ja kestoon (saavutettu osaaminen). Aikaisemmin osoi-

tettu ja arvioijien hyväksymä osaaminen voidaan tunnustaa suoraan tutkintosuoritukseksi 

tai sen osaksi (osoitettu osaaminen).  

Kaikkien aikuisopiskelijoiden ammattitaito ja osaaminen selvitetään mahdollisimman tar-

kasti jo koulutukseen hakeutumisvaiheessa osaamiskartoituksen avulla. Tarkoituksena on 

selvittää miten aiemmin hankittua ammattitaitoa ja osaamista pystytään hyödyntämään 

tutkinnon suorittamisessa vertaamalla niitä kulloisenkin tutkinnon perusteisiin. Selvityksen 

perusteella opiskelija voidaan ohjata suoraan tutkinnon osan tai osien suorittamiseen tai 

ammattitaidon hankkimiseen koulutuksen avulla. (Opetushallitus 2011, 31.) 

 

5.1 Henkilökohtaistamisen suhde kokemukselliseen oppimiseen 

Käsitteenä henkilökohtaistaminen on kohtalaisen uusi, josta löytyy kuitenkin jotain van-

haa. Tarkastellessani henkilökohtaistamista toimintana ja prosessina kasvatustieteellisessä 

kontekstissa, oli yhteyksiä löydettävissä muun muassa konstruktivismiin ja muiden prag-

matistien näkemyksiin.  

Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli  

Tunnetuin kokemuksellisen oppimisen kehittäjä on Kolb (1984). Kolbin malli sisältää kak-

si oppimisen ulottuvuutta: tiedostetun ja tiedostamattoman ymmärtämisen sekä niihin liit-

tyvät neljää oppimisen orientaatiota, joista jokainen painottaa oppimista eri tavalla. Kolbin 

näkemys oppimisesta on lähellä humanistista oppimiskäsitystä.  Hän kuvaa kokemuksellis-

ta oppimista syklisenä kehänä, jossa kokemukset ja opiskeltava aihe etenevät tarkentuvasti. 

Syklisessä kehässä tieto asteittain syvenee, käsitteellistyy ja se tulee tutkittua erilaisista 

näkökulmista, jolloin oppimisesta tulee jatkuva tiedonluonnin prosessi. Uutta tietoa testa-

taan ja arvioidaan oppijan omien kokemusten kautta, ja oppijan omat kokemukset ja elä-

mykset ovat keskeisessä roolissa. Kokemuksiin liittyvää arviointia havainnoidaan sekä 
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yksilö- että ryhmäprosesseina. Oppijan kokemuksia havainnoidaan ja arvioidaan myös 

teorian näkökulmasta ja sovelletaan käytännön tilanteissa. (Kolb 1984, 68–69; Kupias 

2004, 16; Mäkinen 2002; Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003, 1999.)  

 

 

Kuvio 3. Kolbin oppimisen syklinen malli. 

Ensimmäisenä on omakohtainen kokemus. Oppijat tuovat oppimiseen mukanaan omat, 

ainutlaatuiset ja -kertaiset kokemuksensa, jotka monipuolistavat ja laajentavat ryhmässä 

oppimisen kohteena olevia asioita. Kokemukset ovat jokaisen henkilökohtaisia, mutta ne 

voidaan jakaa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kokemusten käsittely tietoisesti 

vahvistuu oppimiseksi, ja niinpä voidaankin todeta tietoisessa kokemuksellisessa oppimi-

sessa olevan myös kognitiivinen näkökulma. (Mäkinen 2002; Rauste von Wright et all. 

2003, 199.)  

Toisena on reflektiivinen havainnointi, jossa keskitytään kokemusten ja tilanteiden moni-

puoliseen reflektointiin. Oppijat reflektoivat omia kokemuksiaan. Käsiteltävän ilmiön ha-

vainnointi ja pohtiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa on tärkeä vaihe, kun pyritään tie-

toiseen ymmärtämiseen ja käsitteellistämiseen. Opettajan rooli reflektointivaiheessa on 

tärkeä. Tässä luodaan pohja uusille malleille ja teorioille. (Kupias 2004, 18; Rauste von 

Wright et all. 2003, 199.)  

Aktiivinen kokeilu 
Käytännön 

kokemukset 
Harkitseva 
tarkkailu 

Abstrakti 
käsitteellistäminen 
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Kolmas oppimisen orientaatio on abstrakti käsitteellistäminen, jossa systemaattisen ajatte-

lun kautta muokataan vanhoja ja luodaan uusia malleja, käsitteitä ja teorioita. Mallit, teori-

at ja käsitteet jäsentävät omakohtaista kokemusta ja auttavat sen yleistämisessä tietoisessa 

hallinnassa. Tässä vaiheessa asiasta luetaan teoreettista tietoa. (Kupias 2004, 19; Rauste 

von Wright et all. 2003, 199.)  

Neljäntenä on aktiivinen kokeilu, jossa käytännön toiminta ja ihmisiin tai tilanteisiin vai-

kuttaminen korostuvat. Tässä vaiheessa testataan malleja sekä kokemuksia, pohdinnoista ja 

teorioista tehtyjä päätelmiä käytännössä. Samalla yritetään vaikuttaa ihmisiin ja muuttaa 

asioita. Tietoa voidaan soveltaa käytäntöön case-tapausten, roolipelien, harjoitusten ja 

työssäoppimisen avulla. (Kupias 2004, 19 - 23; Rauste von Wright et all. 2003, 199.)  

Kokemuksellinen oppiminen on jatkuva prosessi. Oppiminen perustuu kokemuksiin ja niis-

tä tehtyihin analyyseihin. Prosessi etenee syklisesti, ja onnistunut oppimisprosessi tuottaa 

aina uutta sovellettavaa tietoa, uusia kokemuksia, jotka jälleen käsitellään eli reflektoidaan. 

Jokaisen kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta keskeistä oppimisessa on yhteistyö ja vuoro-

vaikutus yksilön ja ympäristön välillä. (Mäkinen 2002.) Omakohtainen kokemus ei takaa 

oppimista. Tärkeää on tutkittavan ilmiön havainnointi ja sen tietoinen pohtiminen sekä 

ilmiön ymmärtäminen ja käsitteellistäminen sopivan teorian tai kuvausmallin avulla. Ko-

kemuksellinen oppiminen on kokemusten muuttumista ja laajentumista. (Kupias 2004, 16.)  

Varsinkin aikuiskasvatuksen periaatteisiin on kuulunut opiskelijoiden kokemusten huomi-

oon ottaminen yhtenä oppimisresurssina. Käytännössä se on tullut esille lähinnä vapaa-

muotoisessa keskustelussa kokemuksia purettaessa. Terapeuttisen jutustelun lisäksi on 

huomattu kokemuksellisen vuorovaikutuksen edistävän oppimista osallistuvan ryhmän 

keskuudessa. (Mäkinen 2002.) 

Uudistavan oppimisen teoriassa myös Mezirow (1991) reflektoinnin oppimisprosessin yti-

meen.  Mezirowin mukaan tarvitaan mahdollisuus ymmärtää omien kokemusten merkitys 

ja ja oikeutta vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, jotta kokemus synnyttäisi uutta 

tietoa ja taitoa. Reflektio tarkoittaa Mezirowin mielestä arviota siitä, miten ja miksi havait-

semme, ajattelemme, tunnemme tai toimimme tietyllä tavalla. Kolbin (1984, 21) mukaan 

konkreettisten kokemusten monipuolinenkaan reflektointi ei kuitenkaan riitä toiminnan 

uusintamiseen, vaan tarvitaan teoreettista tietämystä, jolloin ilmiöistä voidaan muodostaa 

abstrakteja käsitteitä ja yleistyksiä. Vasta ilmiön abstraktin käsitteellistämisen kautta erilli-
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siä toimintoja voidaan soveltaa useisiin toimintoihin. Käsitteellistämisen kautta hankitaan 

”teoreettinen yleistävä näkemys”. (Järvinen 2000, 81). 

Yksilön kokemukset ovat merkittävässä asemassa oppimisen kannalta. Voi olla myös sel-

laisia kokemuksia, joista ei opita joko ollenkaan tai niistä opitaan epätarkoituksenmukai-

sesti.  (Rauste-von Wright & von Wright 1995, 142).  Asiantuntijaksi kasvaminen ei var-

mista kokemuksen lisääntymistä. Tutkimusten mukaan merkittävämpänä asiantuntijuuden 

kehittymistä edistävänä tekijänä nähdään kokemuksen laatu eikä niinkään ”tietty koulutus 

ja työkokemus” (Valkeavaara 1999, 105. ks. myös Eteläpelto 1994). Oleellista on oppijan 

kyky arvioida, muuntaa ja hyödyntää kokemuksiaan tietämiseksi ja osaamiseksi eli asian-

tuntijuudeksi (emt. 105). Tynjälä & Collin (2000, 297) korostavat koulutukseen kytkeyty-

vän työssä oppimisen muotojen kehittämisessä työn teoreettisen pohdiskelun ja työkoke-

musten reflektoinnin tärkeyttä. Asiantuntijakoulutuksen aloilla onkin alettu pohtia ns. tut-

kivantyöotteen mahdollisuuksia, jolloin asiantuntija reflektoi kollegoidensa kanssa omaa 

työtään, tehtyjen ratkaisujen perusteita sekä toimintansa puitteita. Reflektiivisellä asiantun-

tijuudella Järvinen ym. (1995, 81) tarkoittavat jatkuvaa omien havaintojen, ajattelun ja 

toiminnan sekä ammatillisen toiminnan sisällön ja puitteiden kriittistä reflektiota, jolla py-

ritään käytännön ja sen sosiaalisen kontekstin muuttamiseen tai kehittämiseen (emt., 81). 

Vaikeus onkin löytää koulutusohjelmiin tarpeeksi tilaa ja aikaa oppijan reflektiivisen toi-

minnan – sekä kokemustiedon jakamisen mahdollistamiseksi (Järvinen 2002, 91). Järvinen 

ym. (emt., 89) näkevät kokemuksellisen oppimisen soveltuvan paremmin työelämän oppi-

missuunnitelmiin, konstruktivismin soveltuessa oppimisen käsitysperustaksi kouluinstituu-

tioissa.  

Gerberin (1998, 170) mielestä sekä työpaikkaohjaajien että työssäoppijan tulisi nähdä ko-

kemuksesta oppimisen merkitys. Työssä oppimisen onnistuminen on hänen mukaansa 

kiinni koko vaikuttavasta ympäristöstä, organisaatio mukaan lukien. Työssä oppimisen 

prosessissa tulisi huomioida sekä persoonan osaaminen, tunteet ja aistimukset että hänen 

elämän kokemuksensa, jota hän jatkuvasti reflektoi aikaisempiin kokemuksiensa kautta. 

(Emt., 168–170.) Lasosen (2001, 36) mukaan kokemusten reflektion mahdollistaa työssä 

oppimisen ohjaukseen liittyvä palaute. Hän pitää palautetta kehittävän ja uutta rakentavan 

oppimisen edellytyksenä työyhteisössä. Työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan väli-

seen vuorovaikutukseen tulisi voida osallistua myös koko työyhteisö. (Emt., 36.)  
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5.2 Ohjauksen teoriaa 

Laadukkaan tutkintojärjestelmän osaksi nähdään myös laadukas ohjaus, jonka tavoitteena 

on vähentää opintojen keskeyttämisiä ja edistää tutkintojen suorittamista. (Vuorinen ym. 

2005, 11). Ohjaus on moniulotteinen ilmiö ja sitä lähestytään useista eri näkökulmista. 

Ohjauksen-käsitteelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Ohjauksen kohteena voi 

olla yksilö, ryhmä tai jokin laajempi yhteisö. Ohjaus on usein korjaavaa, ennaltaehkäisevää 

tai kehittävää. Korjaavan ohjauksen tavoitteena on ongelmien ratkaisu, ennaltaehkäiseväs-

sä pyrkimyksenä on ehkäistä ongelmien syntyminen ja kehittävässä myönteisen kehityksen 

edistäminen. Ohjausta tarkastellaan vuorovaikutussuhteena, prosessina tai ammattikäytän-

tönä. (Nummenmaa 1992, 79.) 

Ohjaustyön juuret ovat ammattikäytännön näkökulmasta tarkasteltuna toisessa maailman 

sodassa ja sen jälkeisessä ajassa. Sodasta kotiin palanneet miehet tarvitsivat ohjausta am-

matillisiin, koulutuksellisiin tai henkilökohtaisiin ongelmiinsa. Tästä sai siis alkunsa am-

matinvalinta-, ura- ja opinto-ohjaus. Aikuisiin kohdistuvaa ohjausta nimitetään aikuisohja-

ukseksi, johon kuuluvat ammatinvalintaohjaus, urasuunnittelu, työpaikkaohjaus, ohjaava 

koulutus, mentorointi ja tutorointi, opinto-ohjaus sekä konsultointi. (Pasanen 2000, 106, 

124.) Ohjaus ei ole terapiaa, koska se ei perustu mihinkään diagnosoitavaan vikaan tai 

puutteeseen. Peavyn (1999, 26–29) mielestä ohjaus ja terapia ovat samankaltaisia ihmis-

suhdetöitä ja niillä on yhteinen tavoite, molemmat pyrkivät auttamaan ohjattavaa elämän-

hallinnassa. Terapia pyrkii poikkeavan käyttäytymisen lieventämiseen tai poistamiseen ja 

ohjaus keskittyy ihmisen normaaliin käyttäytymiseen eikä tarkoituksena ole ihmisen paran-

taminen. Ohjaukseksi voidaan laajasti käsiteltynä määritellä kaikki vuorovaikutustyö, jon-

ka tarkoituksena on auttaa toista ihmistä.  

Ohjaus määritellään dialogiseksi ohjaussuhteeksi vuorovaikutuksen näkökulmasta tarkas-

teltuna. Ohjauksessa työstetään yhdessä kokemuksia ja näkemyksiä asioista, päämääränä 

on yhteinen ymmärrys. (Ojanen 2000, 61–62). Ohjattava on oman tilanteensa asiantuntija 

ja ohjaaja nähdään vuorovaikutuksen asiantuntijana. Yksi ohjaajan tärkeimmistä tehtävistä 

on luoda toimiva vuorovaikutussuhde hänen ja ohjattavansa välille. (Pasanen 2004, 13–

14.) Vehviläisen mielestä ohjaus käsittelee ohjattavan elämän asioita, eivätkä ratkaisut 

kosketa ohjaajaa samalla tavalla kuin ohjattavaa. Ohjauksessa ei tavoitella samanlaista 
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yhteisymmärrystä kuin neuvotteluissa ja ratkaisut voivat jäädä avoimiksi ja ohjattavan pää-

tettäviksi. Ohjaus ei siis ole puhtaasti neuvottelua.  

Prosessinäkökulmassa ohjaus käsitteellistetään osista koostuviksi erilaiseksi prosessiksi. Se 

koostuu syystä ohjaukseen hakeutumiselle, ohjaussuhteesta sekä kehitystä edistävistä teki-

jöistä ja prosessin rakenteesta, joka on vaiheittainen. Ohjaus voi olla myös muutosprosessi, 

jonka seurauksena ohjattava tulkitsee ja ymmärtää elämäänsä eri tavalla. Huomio kiinnite-

tään siihen, mikä ohjattavassa muuttuu. (McLeod 2003, 325–326.) Spangarin (2000, 17–

22)  mielestä ohjauksessa ei ole kyse muutoksen aikaansaamisesta, vaan erilaisista toimin-

tatavoista. Muutos ohjauksessa tarkoittaa siis esimerkiksi työn tai opiskelun asemoitumi-

sesta uudella tavalla ohjattavan elämässä. Toimintatavan muuttuessa itse ohjattava ei muu-

tu. Peavyn (1999, 19–23) näkemyksissä yhdistyvät niin vuorovaikutus- kuin prosessinäkö-

kulmat. Ohjaus on välittämistä eli toisesta huolehtimista, arvostusta ja tukemista. Ohjaus 

on myös sosiaalista toimintaa ilman pakkoa tai sääntöjä, jossa painotetaan mahdollisuuk-

sia.  

 

5.3 Henkilökohtaistamisen vaiheet 

Henkilökohtaistamis–prosessi toteutuu ja jatkuu läpi valmistavan koulutuksen ja tutkinnon 

suorittamisen. Koulutussuunnittelija/ryhmävastaava ja tutkinnon suorittaja laativat yhdessä 

hänelle henkilökohtaistetun opiskelusuunnitelman. Henkilökohtaistettu suunnitelma kirja-

taan henkilökohtaistamisasiakirjaan, jota täydennetään koulutuksen kuluessa. (Opetushalli-

tus 2011, 31.) 

Henkilökohtaistaminen alkaa tutkinnon suorittajan ensimmäisestä yhteydenotosta aikuis-

koulutusvastaavaan ja päättyy tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Henkilökohtaistami-

nen tarkoittaa aikuisopiskelijoille tarjolla olevaa asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutet-

tua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyttö-

tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa ja tutkinnon suorittamises-

sa sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisen eri vaiheissa yh-

teisesti sovittavat asiat kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan (henkilökoh-

taistamissuunnitelma). 
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Hakeutumisvaiheessa selvitetään hakeutujan aikaisemmin hankkima osaaminen ja muut 

lähtökohdat, soveltuva tutkinto ja koulutustarve sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien 

tarve, esimerkiksi erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kir-

joitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet ja lähtökohdat. Hakeutumisvaiheessa 

erikoisammattitutkinnossa on olennaista selvittää oma sitoutuminen tutkinnon suorittami-

seen sekä työpaikan hyväksyminen näyttöympäristöksi.  Tietenkin on tärkeää löytää omal-

ta työpaikaltaan edustajat (työnantaja ja työntekijä) jotka suostuvat toimimaan arvioijina. 

(Opetushallitus 2011, 31.) 

Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa noudatetaan tutkinnon perusteissa määri-

teltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoit-

tamistapoja. Tutkinnon suorittaja tekee yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa suunnitel-

man siitä, miten hän osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Tutkinnon suo-

rittamisen suunnitelmat kirjataan henkilökohtaistamissuunnitelmaan, jonka hyväksyvät 

tutkinnon suorittaja sekä tutkinnon järjestäjä. Henkilökohtaistamisen toteutumista arvioi-

daan tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen edetessä osapuol-

ten keskenään sopimalla tavalla. 

Henkilökohtaistamismääräyksen pykälän 4 mukaan on oppimisen suunnittelussa ja toteu-

tuksessa otettava huomioon henkilön elämäntilanne, osaaminen, todetut oppimistarpeet 

sekä työssäoppimisen mahdollisuudet. Myös opiskelijalle soveltuvat opiskelu- ja arvioin-

timenetelmät sekä ohjaustoimet on suunniteltava yhteisesti. (Opetushallitus 2011, 31.) 

Viidennessä pykälässä käsitellään henkilökohtaistamisen dokumentointia, joka on suoritet-

tava kaikissa kolmessa henkilökohtaistamisen vaiheessa, eli tutkintotilaisuuteen ja siihen 

valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suorittamisessa sekä tarvittavan 

ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisen toteutumista on arvioitava tutkinnon 

suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen edetessä osapuolten keskenään 

sopimalla tavalla. Asiakirjaan ei saa sisällyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netussa laissa (L 621/1999) tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja. 
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5.4 Ohjaus henkilökohtaistamisessa 

Ohjauksen tarkoituksena on yhdistää opiskelijan tavoitteet ja kokemukset ja opiskelulle 

antamansa merkitykset työelämän vaatimuksiin, tutkintojen perusteisiin ja opetussuunni-

telmaan. (Pasanen 2000, 124.) Tavoitteena ohjauksessa on auttaa opiskelun suunnittelussa 

ja mahdollisissa ongelmissa, joita opiskeluun voi liittyä. Organisaation toimintatapojen 

kehittäminen käynnistää myös ohjauskäytäntöjen kehittämisen. (Kallio & Kurhila 2000, 

131.)  

Myös aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamisessa tarvitaan ohjausta. Osallistumien ohjauk-

seen on vapaaehtoista ja aikuinen tutkinnon suorittaja päättää itse omista valinnoistaan ja 

näin ollen lopputuloksestakin. Kuuntelutaito, kysymysten esittäminen ja ongelmien selvit-

täminen sekä tukeminen päätöksissä ovat ohjaajan tärkeimpiä ominaisuuksia. (Laitinen 

2005, 119.) Prosessimaisuus, suunnitelmiin palaaminen sekä niiden arviointi opiskelun 

aikana ovat ominaista ohjauksessa. Tutkinnon suorittajan kokonaisvaltainen huomioiminen 

on tärkeää. (Rönkkö 2006, 23.) 

Pasasen (2000, 125) mielestä on tärkeää, että opetussuunnitelmassa on selkeät ajat ja paikat 

henkilökohtaistamiselle. Opetusministeriön julkaisun mukaan ohjaus ja neuvonta edistävät 

myös oppimisuran suunnittelua. Tunnistamis- ja tunnustamismenetelmien avulla voidaan 

selvittää tarvittavan koulutuksen sisältöä ja kestoa, esimerkiksi mahdollisuutta suorittaa 

näyttö ilman koulutusjaksoa. Ohjauksessa huomioidaan myös opiskelijan elämäntilanne ja 

sovitetaan näyttö- ja opetusjärjestelyt sen mukaisesti. (Laitinen 2005, 115, 131.)  

Ohjauksen tarve kohdistuu hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan aiemman koulutus- 

ja työhistorian selvittämiseen, osaamisen tunnistamiseen ja sopivan koulutuksen ja tutkin-

non valitsemiseen. Hulkari ja Pakaste (2007) korostavat aikuisopiskelijoiden kokemuksia 

ohjaustarpeista. Eniten kaivattiin tukea opiskelupäätöksen tekemiseen ja opinnoista sel-

viämiseen huomioiden elämäntilanne kokonaisuutena  

 

5.5 Henkilökohtaistaminen tutkintotilaisuuksissa 

Henkilökohtaistaminen tutkintotilaisuudessa tarkoittaa tutkinnon suorittajan ohjausta ja 

neuvontaa sekä opetus- ja tukitoimien suunnittelua ja toteutusta asiakaslähtöisesti. Asiakas-
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lähtöisyys merkitsee näyttötutkinnon ja koulutuksen järjestäjien yhä joustavampaa roolia 

suhteessa yritys- ja työelämään ja sen koulutustarpeisiin sekä tutkinnon suorittajan amma-

tillisen osaamisen kehittämistarpeisiin. Siinä huomioidaan myös erityistarpeet, jotka johtu-

vat esimerkiksi kieli- tai kulttuuritaustasta tai muusta syystä, kuten luki- ja kirjoitusvaikeu-

det. Tutkintotilaisuuksien henkilökohtaistaminen perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta (L 631/1998) kirjattuun henkilökohtaistamisen vaatimukseen sekä 1. maaliskuu-

ta 2007 voimaan tulleeseen, Opetushallituksen antamaan henkilökohtaistamismääräykseen. 

Henkilökohtaistamismääräys myös ohjeistaa koulutuksen järjestäjän tekemään yhteistyötä 

näyttötutkinnon järjestäjän, tutkinnon tai koulutuksen hankkijan, työpaikkojen edustajien ja 

muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittami-

sessa on aina noudatettava tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, 

arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja.  

Henkilökohtaistamisen myötä tutkinnon suorittaja voi olemassa olevien mahdollisuuksien 

rajoissa rakentaa itselleen parhaiten sopivan opinto- ja tutkinnonsuorittamispolun. Henki-

lökohtaistaminen joustavoittaa näyttötutkintojärjestelmää järjestelyjen ja aikataulujen suh-

teen. Esimerkiksi ajan ja paikan suhteen joustava verkko-opiskelu onkin yksi varteenotet-

tava henkilökohtaistamisen keino tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. 

Tutkintotilaisuuden hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa hakeutuja valitsee yhdes-

sä työnantajansa ja ohjaajiensa kanssa soveltuvan tutkinnon tai tutkinnon osan. Opiskelija 

pohtii, mitä osaamista hänellä jo on ja mitä osaamista hänen on tutkinnon suorittamiseksi 

hankittava. Hän selvittää yhdessä tutkintotilaisuuden järjestäjän kanssa osoitetun ja saavu-

tetun osaamisensa tunnistamisen. Hän myös suunnittelee alustavasti, miten parhaiten suo-

rittaisi tutkintotilaisuuden, sekä selvittää koulutusmuotoa ja rahoitusta. Kaikissa näissä 

toimissaan hän saa ohjausta ja tukea. Juuri ohjauksen ja tuen antaminen onkin ohjaajien 

keskeisin tehtävä hakeutumisessa. Tutkintotilaisuuden arvioijat tekevät esityksen tutkinto-

toimikunnalle sen tunnustamiseksi osaksi tutkintosuoritusta. 

Tutkinnon suorittamisvaihe alkaa tutkinnon suorittamisen suunnittelulla ja tutkintotilai-

suuksiin valmistautumisella ja päättyy näyttötutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Tutkin-

non suorittaja saa ohjausta muun muassa näyttötutkintomestareilta ja työpaikkojen asian-

tuntijoilta. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen ydin on osaamisen kehittäminen työn ja 

opiskelun kautta. Tähän vaiheeseen kuuluvat perehtyminen itseen oppijana, ammattialaan 

perehtyminen sekä sopivien opiskelumuotojen, opiskeluympäristöjen ja -menetelmien va-
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litseminen. Tässäkin vaiheessa ohjaus on keskeisellä sijalla. Tutkinnon suorittajan tavoit-

teet ja suunnitelmat saattavat muuttua, jolloin hän tarvitsee lisäohjausta ja ehkä muitakin 

tukitoimia. 

Henkilökohtaistamisella pyritään vastaamaan muuttuvan työelämän ja työntekijän tarpei-

siin. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on yksi suurista työvoimapolitiikan, aikuis-

koulutuspolitiikan ja työelämän haasteista. Työmarkkinat uusiutuvat kiihtyvällä vauhdilla 

ja yritysten ja julkisen sektorin työorganisaatioiden toimintaympäristöt muuttuvat, koulu-

tuksen on kytkeydyttävä entistä tiiviimmin työpaikan tuotanto- ja palveluprosesseihin ja 

oltava osa niiden kehittämistä. Uudenlaista osaamista ja osaajia tarvitaan, osaamisesta on 

tullut yritysten keskeinen kilpailutekijä. Henkilökohtaistamisen kautta oppilaitokset pysty-

vät reagoimaan entistä nopeammin elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toisaalta työssäoppimisen 

rooli kasvaa entisestään. Olennaista on osaaminen ja sen päivittäminen, ei se, missä osaa-

minen on hankittu. Yritykset saavat aikaisempaa suuremman vastuun henkilökuntansa 

ammattitaidon kehittämisestä. Myös näyttötutkintojärjestelmässä huomioidaan yksilöllinen 

työ- ja elämänkokemus, joka johtaa siihen, että massakoulutusten tarve vähenee. Jotta 

haasteisiin voidaan vastata, tarvitaan kiinteää työelämän ja koulutuksen järjestäjän välistä 

yhteistyötä. (Mt., 34.) 

 

5.6 Henkilökohtaistaminen käytännössä 

Käytännössä henkilökohtaistamisen avulla on pyritty rakentamaan aikuisille erilaisiin elä-

mäntilanteisiin soveltuvia opintopolkuja. Henkilökohtaistamisen avulla ratkotaan opinnois-

sa mm. työpaikan vaihtamista koskevia tilanteita, äitiys- ja isyyslomien vaikutusta opintoi-

hin sekä olennaisimpana omaan jaksamiseen työn ja opintojen rytmittämiseen liittyviä ti-

lanteita.  

Opiskeluihin hakeutumisvaiheessa henkilökohtaistamisen ensimmäinen toimenpide on 

henkilön aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tässä käytetään eri 

menetelmiä monipuolisesti. Mikäli tutkinnon suorittaja kykenee luotettavasti esittämään 

selvityksiä aikaisemmin hankitusta osaamisestaan, voivat arvioijat esittää dokumenttia 

tunnustettavaksi tutkintotoimikunnalle. Jos tutkinnon suorittajalla on jo aiemmin suoritettu 

tutkinto tai sen osa, esitetään tämä esittää tunnustettavaksi. Päätöksen osaamisen tunnus-
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tamisesta tekee tutkintotoimikunta, ei tutkintoa järjestävä taho. Osaamisen tunnistaminen 

tehdään yhteistyössä oppijan itsensä, oppilaitoksen ja työelämän edustajien kanssa. Tarkoi-

tuksena on tukea opiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla löytämään omat vahvuutensa 

ja ohjata hyödyntämään niitä tavoitteissaan. Osaamisen tunnistamisessa ja osoittamisessa 

annetaan mahdollisuus toimia omista lähtökohdista ja itselleen sopivalla aikataululla. On 

muistettava kuitenkin, että osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi sekä osaamisen 

osoittamistavat ja keinot ovat aina yksilökohtaisia. (Opetushallitus 2012)  

Joillekin tutkinnon suorittajille osaamisen esille tuominen tietyssä muodossa, esimerkiksi 

kirjallisesti, tuottaa hankaluuksia. Myös sellaisilla henkilöillä, joiden peruskouluttautumi-

sesta on kulunut runsaasti aikaa, voi esiintyä myös ongelmia. Tällaisissa tapauksissa osaa-

misen osoittaminen tutkintotilaisuuden järjestämisellä on osaamisen tunnistamista ja osoit-

tamista parhaimmillaan. Tällöin on kyse oppijan saattamisesta tilanteeseen, jossa osaami-

nen tulee näkyville. (Salo 2007, 5.) 

Maassamme vallitseva oppilaitoskeskeinen kulttuurimme voi edelleen vaikuttaa merkittä-

västi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä niiden toteuttamiseen. Usein vanhat 

ja tutut toimintatavat voivat olla uusien toteuttamisen hidasteena tai joskus jopa esteenäkin. 

Monissa Suomen oppilaitoksissa ollaan varovaisia siinä, etteivät opiskelijat pääse liian 

helpolla. Tämä liittyy olennaisena opiskelijoiden osaamisen laadunvarmistukseen. Osaami-

sen tunnustamista ei uskalleta käyttää, koska sen katsotaan eriarvoistavan opiskelijoita ja 

velvoitteita tutkinnon saamiseksi. Lisäksi arviointi on haastavaa, koska perinteiset kirjalli-

set dokumentit, kuten kirjalliset tehtävät ja tentit puuttuvat. 

 

5.7 Aikaisemmat tutkimukset 

Henkilökohtaistamista on aiemmin tutkittu jonkin verran. Olen tutustunut aikaisempiin 

tutkimuksiin, jotta saan lisätietoja omaa tutkimustani ajatellen. Omassa tutkimuksessani 

perehdyn henkilökohtaistamiseen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.  

Mirja Hoisiahon pro gradu (2005), Kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen johtamisen eri-

koisammattitutkinnossa, kuvaa henkilökohtaistamisen toteutumista ja sitä edistäviä käytän-

teitä jokaisessa kolmessa vaiheessa. Tutkimustuloksista ilmeni, että henkilökohtaistamista 

edistäisi ohjeiden ja esitteiden vieläkin informatiivisempi luonne ja käytännönläheisyys 
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sekä oppimiseen liittyvien erityistarpeiden huomiointi, tukitoimien määrittely ja käytän-

nönorganisointi. Edellisten lisäksi huomiota tulisi kiinnittää tutkinnon suorittajien ryhmäy-

tymiseen sekä vertaistukeen. Tärkeänä asiana nähdään myös työpaikkaohjaajien ja arvioit-

sijoiden sitoutuminen ja motivoiminen. (Mt., 2.) 

Anne-Mari Pekkala (2008) on tutkinut henkilökohtaistamista toisen asteen aikuiskoulutuk-

sessa. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut mielenkiinto aikuisopiskeluun ja henkilökohtais-

tamiseen yleensä. Tutkimuskysymyksinä ovat olleet mitä henkilökohtaistaminen on ja mi-

ten sen näkyy. Hänen tutkimuksensa liittyy Lapin Aihe-projektiin, joka päättyi vuonna 

2007. (Mt., 5.) Pekkala käsittelee tutkimuksessaan henkilökohtaistamisen kokemuksia ja 

käytänteitä sekä arvioinnin toteutumista henkilökohtaistamisen yhteydessä. Päätavoite tut-

kimuksessa on henkilökohtaistamisen kehittäminen työssä oppimisen prosessimallin avul-

la. Tutkimustulokset osoittavat, että ryhmän merkitys on keskeisessä asemassa. Sosiaalis-

ten ja reflektiivisten prosessien merkitys korostuu ryhmässä erityisesti. Henkilökohtaisen 

ohjaamisen lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös ryhmäprosessien ohjaamiseen. Arvioin-

nissa tulisi huomioida palautteen lisäksi myös oppimisen aikainen prosessiarviointi. Mo-

lemmat palautteet niin henkilökohtainen – kuin ryhmäpalautekin ovat yhtä tärkeitä. Yhteis-

suunnitteluun, seurantaan ja johtamiseen tulisi kiinnittää huomiota henkilökohtaistamisen 

kehittämisessä.  

Virpi Lehtimäki (2009) on tutkinut lisensiaatintyössään henkilökohtaistamisen toteutumis-

ta työvoimakoulutuksessa. Lehtimäki tutki henkilökohtaistamisen toteutumista tapaustut-

kimuksena eri osapuolten, opiskelijoiden, kouluttajien, työvoimavirkailijoiden ja työnanta-

jien kokemusten perusteella. Tutkimustulosten mukaan kaikki osapuolet kokivat henkilö-

kohtaistamisen myönteiseksi ja kaikilla osapuolilla oli hyviä kokemuksia henkilökohtais-

tamisesta. Sitä oli tehty pääosin määräysten mukaan, vaikkakin ajallisesti eri järjestyksessä 

kuin määräyksessä sanotaan. Kehittämisen kohtia oli ohjaustarpeen kirjaamisessa ja kirjal-

lisen palautteen keräämisessä. Kehittämisen kannalta tärkeäksi nähtiin myös ohjaus- ja 

verkostoyhteistyö. (Mt., 153.) 

Molla Jelkänen (2012) on perehtynyt pro gradu-tutkimuksessaan aikuisopiskelun henkilö-

kohtaistamisen opiskelijakokemuksiin. Tutkimusjoukon muodostivat 8 erityisen tuen tar-

peessa olevaa aikuisopiskelijaa. Yhteistä kaikille oli erityisen tuen tarve ja tutkinnon suo-

rittaminen ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yhtä osallistujaa lukuun ottamatta. Tutki-

mustulosten perusteella selvisi, että aikuinen opiskelija saa ilmaista mielipiteensä, kuulua 
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ryhmään ja tuntea itsensä merkitykselliseksi henkilökohtaistamisen aikana. Opiskelijat 

kokivat vanhentuneiden rakenteiden estävän henkilökohtaistamisen toteutumista. Oppilai-

toskeskeinen toimintamalli koettiin myös haasteelliseksi. (Jelkänen 2012, 68–73.) 

Miia Luonua-Bajrami ja Elina Ylävaara (2013) kuvaavat pro gradu- tutkielmassaan, Onnis-

tunut henkilökohtaistaminen takaa sujuvan opintien, henkilökohtaistamisen haasteita. Hen-

kilökohtaistaminen itsessään koettiin hyväksi asiaksi. Henkilökohtaistamista toteutettiin 

vaihtelevin käytäntein ja yhteiset asiakirjatkin puuttuivat. Asiakirjat koettiin vaikeaselkoi-

siksi ja kapulakielisiksi. Oppilaitosten ja työpaikkojen välisessä yhteistyössä oli puutteita. 

Työssäoppimispaikat olivat laadultaan vaihtelevia eikä se tukenut henkilökohtaistamista tai 

opiskelijan oppimista/tutkinnon suorittamista. Opiskelijan ohjaus tulee toteuttaa henkilö-

kohtaisten tarpeiden ja valmiuksien mukaisesti. Onnistunut henkilökohtaistaminen tukee 

opiskelijan oppimista ja tutkinnon suorittamista. (Luonua-Bajrami, M. & Ylävaara, E. 

2013, 2.) 

Olavi Leino on väitöskirjassaan (2011), Oppisopimusopiskelijan oppimisen henkilökoh-

taistaminen ja oppimismahdollisuudet työpaikalla, perehtynyt oppisopimusopiskelijoiden 

oppimisen henkilökohtaistamiseen ja oppimismahdollisuuksiin työpaikalla.  Suurin osa 

suomalaisista oppisopimusopiskelijoista on aikuisia. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat 

kokivat oppimisensa henkilökohtaistamista opintojensa alussa melko paljon, työpaikoilla 

puolestaan oppimismahdollisuudet vähenivät opintojen loppuvaiheessa. Opintojen ollessa 

lopuillaan myös opiskelijan motivaatio tutkinnon suorittamiseen oli korkeimmillaan. Työ-

paikkakouluttajien mukaan mahdollisuudet oppimiseen työpaikoilla ja opiskelijan oppimi-

sen henkilökohtaistamisen heikentyneen koulutuksen aikana, mutta sosiaaliset taidot ja 

motivaatio lisääntyivät. Myös yrityksen koolla ja opiskelijan työllisyystilanteella ennen 

koulutusta nähtiin yhteys työpaikalla koettuihin oppimismahdollisuuksiin. Haasteeksi koet-

tiin pienten yritysten ja nuorten mukaan saaminen oppisopimuskoulutuksiin. Vaikka 

useimmat työpaikkaohjaajista olivat hyvin koulutettuja, heidän osallistumisensa koulutta-

jakoulutuksiin nähtiin merkittäväksi tekijäksi, koska se parantaa myös opiskelijoiden op-

pimismahdollisuuksia työpaikalla. Haasteeksi nähtiin myös yksilöllisten toimintamallien 

kehittäminen oppimisessa ja ohjauksessa koskien niin työpaikkoja kuin koulutusten järjes-

täjiä. (Leino 2011, 6-7.) 
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5.8 Oulun seudun ammattiopiston näyttötutkintoperusteisten lähihoitajaopiskelijoi-

den tutkinnon suorittaminen  

Perustutkinnon suorittaminen sisältää hakeutumisvaiheen, tarvittavan ammattitaidon hank-

kimisvaiheen (valmistava koulutus) sekä tutkinnon suorittamisvaiheen (tutkintotilaisuudet) 

sosiaali- ja terveysalalla. Kaikille tutkinnon suorittajille pakollisia tutkinnon osia ovat kas-

vun tukeminen -, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kaikki hakemisesta 

kiinnostuneet kutsutaan hakuaikana infotilaisuuteen, jossa kerrotaan opinnoista, osaa-

misaloista sekä markkinoidaan myös muita tutkintoja. Tutkinnon suorittajat valitsevat jo 

hakuvaiheessa haluamansa osaamisalan. Tämä valinta on sitova, eikä sitä voi enää muut-

taa. Osaamisalavaihtoehdot ovat lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, sairaanhoito ja huo-

lenpito sekä vammaistyö. Valinnainen tutkinnon osa muodostuu vaihtoehtoisesti sosiaali- 

ja terveysalan perustutkinnosta seuraavista vaihtoehdoista: 1) Vanhusten kotihoito ja huo-

lenpito, Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämien tai Näytteenotto ja asiakaspalvelu 

lähihoitajan työssä. 2) Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 3) Tutkinnon osa 

ammattitutkinnosta, esim. Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi Kehitysvamma - 

alan ammattitutkinnosta tai 4) Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta. Valinnaisen tut-

kinnon osan tarjonta vaihtelee lukukausittain. Tutkinnon suorittajalla on lisäksi mahdolli-

suus suorittaa ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa esimerkiksi 

toinen osaamisala tai yritystoiminta yksikön tarjonnan mukaisesti. Tarvittavan ammattitai-

don hankkiminen eli valmistava koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta, itsenäistä työs-

kentelyä sekä työssäoppimista.  Tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito osoitetaan tutkin-

totilaisuuksissa, jotka järjestetään tutkinnon osittain tarvittavan ammattitaidon hankkimisen 

jälkeen. (OSAO, 2011.) 

Koulutukseen valitut tutkinnon suorittajat kutsutaan kirjeellä yhteiseen infotilaisuuteen.  

Kutsukirjeessä tutkinnonsuorittajalle lähetetään tiedote, joka sisältää materiaalia näyttötut-

kintojärjestelmästä sekä tietoa valmistavasta koulutuksesta. Yhteisessä infotilaisuudessa 

esitellään ja keskustellaan keskeiset näyttötutkinnon suorittamiseen liittyvät asiat, kuten 

näyttötutkintojärjestelmä, lähihoitajakoulutuksen rakenne sekä opintososiaaliset edut. En-

simmäisien päivien aikana tutkinnonsuorittajat perehdytetään tutkinnon suorittamiseen 

liittyviin käytännön asioihin, kuten opintososiaaliset edut, ruokailu, opiskelijahuoltopalve-

lut, Jelppi ja liikunta- ja kirjastopalvelut sekä turvallisuuteen liittyvät asiat. Hakeutumis-

vaihe sisältää myös tutortunteja ja tarvittavia lisäinfoja. Aikaisemmista ryhmäkohtaisista 
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infoista vapautuneet tuntiresurssit varataan tutoropettajille opintojen henkilökohtaiseen 

ohjaukseen ja tutorryhmän tapaamisiin.  

Jotta tutkinnon suorittajat löytävät itselleen parhaiten sopivat opinnot, tarvitaan henkilö-

kohtaista opintojen ohjausta. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle nimetään oma tutoropettaja, 

joka ohjaa hänen opintojaan aina alusta valmistumiseen saakka. Tutoropettaja ohjaa henki-

lökohtaistamiskeskustelussa tutkinnon suorittajan aloittamaan koulutuksen joko Kasvun 

tukemisen tai Hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuudella päivä- tai monimuotokoulu-

tuksessa. Tämä tapahtuu ennen valmistavan koulutuksen alkamista. Tutoropettajille sovi-

taan tietty kiintiö tutkinnonsuorittajia ja heille resursoidaan ohjaamiseen riittävästi työ-

aikaa. Tutkinnonsuorittaja ja tutoropettaja tekevät henkilökohtaistamissuunnitelman koko 

tutkinnon suorittamisajalle. Tutoropettajalla on tukena asiantuntijaopettajista koostuva tu-

toropettajien tiimi, joka kokoontuu säännöllisesti käsittelemään kiintiöitä, tutkinnonsuorit-

tajien osaamisen tunnustamiseen jne. liittyviä asioita. Henkilökohtaistamista koskevassa 

asiakirjassa ilmenee tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen ja määritellään 

mitä tarvittavaa ammattitaitoa hänen tulee hankkia sekä miten ja missä hänen tulee suorit-

taa tutkintotilaisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan kirjataan tut-

kinnon suorittajan henkilökohtainen opiskeluoikeusaika. (OSAO, 2011.) 

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja 

viestivät opettajien kanssa. Wilma on oppilaitoksen sähköinen hallinto-ohjelman www-

liittymä. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötie-

tojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät 

opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaa 

käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat. Wilma on hyö-

dyllinen väline henkilökohtaistamiseen liittyvissä asioissa, se nopeuttaa asioiden selvittä-

mistä huomattavasti.  

Kunkin tutkinnonosan opetustarjottimen alussa on perehdytys ko. tutkinnonosan ammatti-

taitovaatimuksiin. Kunkin tutkinnonosan päätteeksi on työssäoppimisen jakso, joka päättyy 

tutkintotilaisuuteen. Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien infot järjestetään yhtä aikaa 

kaikille saman tutkinnonosan työssäoppimisen aloittaville tutkinnonsuorittajille 

Valmistavan koulutuksen modulointi palvelee sekä tutkinnon järjestäjää ja tutkinnonsuorit-

tajaa. Tutkinnon järjestäjän näkökulmasta valmistavan koulutuksen ja lukujärjestyksen 

suunnittelutyö selkeytyy ja vähenee, koska valmistava koulutus toteutetaan vuosittain sa-
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man mallin mukaisesti. Modulointi mahdollistaa myös tutkinnonsuorittajien joustavan 

valmistavan koulutuksen aloituksen vaikka kesken lukukauden. Se mahdollistaa myös 

joustavan etenemisen tilanteissa, joissa tutkinnon suorittaja välillä keskeyttää opinnot tai 

hänellä on huomattavan paljon osaamisen tunnistamista.  Moduloinnin ansiosta tutkinnon 

suorittaminen on mahdollista myös normaalia nopeampaan tahtiin, hyödyntäen rinnakkain 

molempia sekä päivä- että monimuotokoulutusta. Moduloinnilla voidaan myös yhdistää eri 

kurssien suunnittelua ja luoda yhteisiä oppimistehtäviä ja suoritustapoja kursseille ja näin 

vähentää tutkinnonsuorittajien kuormitusta.  

Kaikille valinnainen tutkinnonosa on suunniteltu sijoittumaan keväällä ja syksyllä omaan 

jaksoonsa. Sijoittelun tarkoituksena on valinnaisen tutkinnonosan kustannustehokas toteut-

taminen. Sijoittamalla valinnainen tutkinnonosa lukukausien loppuun molemmat sekä pe-

rusopintojen että eri osaamisalojen tutkinnonsuorittajat voivat osallistua yhtä aikaa valin-

naiseen tutkinnonosaan. Mikäli tutkinnon suorittajalla on aikaisempi ammatillisen perus-

tustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai sen osa/osia ja osaaminen on ajantasais-

ta, voidaan siitä tutkinnon osasta tehdä osoitetun osaamisen tunnustamisesitys sosiaali- ja 

terveysalan tutkintotoimikunnalle. Tunnustamisesityksen voi tehdä, jos tutkinnon suoritta-

jalla on ko. suorituksesta ns. luotettava dokumentti. Lukukauden loppuun sijoitettu valin-

nainen tutkinnonosa mahdollistaa myös aikaisemman ammattiin valmistumisen niille tut-

kinnonsuorittajille, joiden osaaminen on valinnaisesta tutkinnonosasta tunnustettu. (OSAO, 

2011.) 

Näyttötutkinnossa osoitetaan sekä teoria että käytännön tietotaidot. Tutkintotilaisuudet 

toteutuvat tutkinnon osittain. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan 

edustajat yhdessä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta.  Kun kaikki 

tutkinnon suorittamiseksi määrätyt osat on suoritettu hyväksytysti, antaa tutkintotoimikun-

ta tutkintotodistuksen.  

Kontinkankaan yksikössä toteutettavista, keväisin ja syksyisin tarjottavista valinnaisista 

tutkinnonosista ja, mitkä niistä tarjotaan näyttötutkintoperusteisille tutkinnon suorittajille, 

tulee tehdä päätös. Tämän jälkeen valinnaisista tutkinnonosista tulee tehdä tutkinnonsuorit-

tajille selkeä informaatiopaketti, josta selviää mitä valinnaisia tutkinnonosia heillä on mah-

dollista valita ja mihin kohtaan opintoja eri valinnaisten tutkinnonosien suorittaminen tulee 

sijoittaa. 
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Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Asiakasryhmät 

ovat hyvin erilaisia ja työympäristöt vaihtelevat suuresti. Asiakkaat tulevat hyvin erilaisista 

kulttuureista ja tämä on syytä huomioida työskennellessä heidän kanssaan. Työskenneltä-

essä sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan laaja-alaista osaamista ja erikoisosaamista. Työssä 

korostuvat ammatilliset, eettiset sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä alan tieto-

tekniikan ja teknologian hallinta.  Työntekijältä vaaditaan joustavuutta ja kykyä sopeutua 

nopeasti muuttuviin tilanteisiin. (Opinto-opas 2010, 271).  

Lähihoitajan työssä on tärkeää asiakkaan kokonaisvaltainen, inhimillinen ja suvaitsevainen 

kohtaaminen. Työn tekemisessä korostuu voimavaralähtöinen ajattelu. Elämän ja ihmisar-

von kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ohjaavat lähi-

hoitajan työtä. Lähihoitaja on vastuussa tekemästään työstä asiakkaan lisäksi yhteiskunnal-

le. Lähihoitaja noudattaa työssään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja säännös-

ten mukaan, jotta potilas- ja asiakasturvallisuus sekä potilaan ja asiakkaan oikeudet toteu-

tuvat. Lähihoitajan ammattitaito muodostuu neljästä osasta. Ammattieettinen osaaminen 

tarkoittaa eettisten ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista, vastuullista ja oikeudenmu-

kaista toimintaa ja ammattietiikan noudattamista. Tiedollinen osaaminen käsittää ammatin 

tietoperustan hallinnan, elinikäisen oppimisen ja kyvyn perustella tekemiään ratkaisuja. 

Taidollinen osaaminen sisältää vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sosiaaliset ja ammatilliset 

taidot. Esteettinen osaaminen tarkoittaa positiivisen ilmapiirin luomista ja toisten huomi-

oimista. Lisäksi siihen liittyvät työ- ja elinkeinoympäristön esteettisyyden huomioiminen.  

Opinto-opas 2010, 272). 

 

5.9 Teoriaosuuden yhteenveto 

Alla olevassa kaaviossa esitellään havainnollisesti viitekehyksen liittyminen tutkimusosuu-

teen. Henkilökohtaistaminen on kolmivaiheinen prosessi. Hakeutumisvaiheen henkilökoh-

taistaminen on tärkein vaihe aikuisopiskelijan hakeutuessa tutkinnon suorittajaksi. Hakeu-

tumisvaiheessa huomioidaan opiskelijan elämäntilanne kokonaisuudessaan, koska työn, 

opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Aikuisilla on kuitenkin 

jo paljon aikaisempaa kokemusta elämästä yleensä ja työkokemustakin on kertynyt kiitet-

tävän paljon, mutta he tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa hakeutuessaan koulutukseen. Osal-

la voi olla aiemmista opinnoista jo kauan aikaa ja esimerkiksi tietotekniset valmiudet ja 
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opiskelukäytänteet vaativat päivittämistä. Hakeutumisvaiheessa huomioidaan siis aikai-

sempi osaaminen ja voidaan tarvittaessa hakea jonkin tutkinnon osan tunnustamista tutkin-

totoimikunnalta. Henkilökohtaistamisen tarkoituksena on edistää tutkinnon suorittamista, 

eikä näin ollen tarvitse opiskella samoja asioita yhä uudelleen. Myös jos tutkinnon suoritta-

jalla on erityisen tuen tarpeita, esimerkiksi lukivaikeus, huomioidaan tämäkin jo hakeutu-

misvaiheessa.  

 

 

Kuvio 4. Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksessa 
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Henkilökohtaistamissuunnitelma sisältää suunnitelman siitä, mitä tutkinnon osia ja milloin 

tutkinnon suorittaja opiskelee. Tutkinnon suorittaja tekee yhdessä tutkinnon järjestäjän 

kanssa suunnitelman siitä, miten hän osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen.  

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa tutkinnon suorittaja hankkii lisää ammattitaitoa 

tutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja työssä oppien. Henkilökohtaistamisen toteutu-

mista arvioidaan tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen edetes-

sä osapuolten keskenään sopimalla tavalla. Opintojen edetessä suunnitelmia voidaan muut-

taa ja tarvittaessa tarkentaa. Oleellista on, että jokainen muutos dokumentoidaan ja tallen-

netaan sekä allekirjoitetaan.  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tutkimuksen toteuttamisen tausta 

Oulun seudun ammattiopistossa ollaan kiinnostuneita kehittämään aikuisopiskelun henki-

lökohtaistamista. Tutkimukseni ajankohtainen, koska aikuiskoulutuksen tutkintovastaava 

oli juuri aloittamassa tutkimusta aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen henkilökohtaista-

misesta ja näin ollen pystyy hyödyntämään tekemäni tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää millaista ohjausta, neuvontaa ja tukea aikuisopiskelijat saavat kou-

lutukseen hakeutumisvaiheessa, valmentavassa koulutuksessa, tutkinnon suorittamisessa ja 

tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Lisäksi tutkin miten aikuiskoulutuksen henkilö-

kohtaistaminen on edistänyt tai haitannut tutkinnon suorittamista.  

Ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista hankin tutkimusta varten tarvittavat tutkimus-

luvat. Tutkimuslupa ja – päätös ovat tutkimuksen liitteinä. (Liitteet 1.ja 2.) 

Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamisessa huomioidaan elämäntilanne kokonaisvaltaises-

ti. Aikuisille on kertynyt jo aiempaa kokemusta työelämästä ja elämästä yleensä. Henkilö-

kohtaistamisen tavoitteena on opintojen sujuvuus siten, ettei samoja asioita tarvitse opis-

kella uudelleen. Aikuisopiskelija voi saada jonkin tutkinnon osan tunnistettua ja näin ollen 

hänen opiskeluaikansa lyhenee. Myös oman alan työkokemus lyhentää työssäoppimisjak-

soa. Opintojen tunnustamista haetaan tutkintotoimikunnalta. Tutkinnon suorittaja voidaan 

ohjata joko suoraan näyttötutkintotilaisuuteen, tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen tai 

hänelle voidaan hakea tutkinnon tai sen osan tunnustamista esimerkiksi aiemman tutkinnon 

perusteella. Tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta.  

 

6.2 Tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten aikuisopiskelijoiden hakeutumisvaiheen 

henkilökohtaistaminen palvelee sekä tutkinnon suorittajia että koulutuksen järjestäjiä. Tut-

kimuskohteena on vain hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen aikataulullisista syistä, 

muutoin tutkimuksen tekeminen veisi liian kauan aikaa. Tutkimuskysymykset olen määri-

tellyt seuraavasti:  
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1. Millaista tukea, ohjausta ja neuvontaa tutkinnon suorittaja on saanut oppilaitokselta 

tutkinnon suorittamisen alkuvaiheessa?  

 

2. Miten henkilökohtaistaminen on edistänyt/haitannut tutkinnon suorittamista? Mitä käy-

tännön toimenpiteitä henkilökohtaistaminen sisältää?  

 

6.3 Tutkimuksen kohdejoukko 

Kyselyn kohderyhmäksi valitsin Oulun seudun ammattiopistossa sosiaali- ja terveysalalla 

opiskelevat aikuiset lähihoitajatutkinnon suorittajat kolmesta opiskelijaryhmästä (yhteensä 

125 henkilöä), jotka kaikki ovat aloittaneet opintonsa syksyllä ja keväällä 2013 sekä ke-

väällä 2014. Heidän opintonsa on henkilökohtaistettu jo hakeutumisvaiheessa.  Valitsin 

kohdejoukoksi nämä tutkinnon suorittajat, koska Oulun seudun ammattiopiston opettaja 

suositteli niitä minulle.  

 

6.4 Tutkimusmenetelmä 

Työni empiirisen pohjan muodostavat tutkimukseni viitekehys sekä tutustuminen kirjalli-

suuteen. Ennen oman tutkimuksen tekemistä, on tärkeää tutustua työn teoriataustaan. Pyrin 

tarkastelemaan tutkimustuloksiani teoreettisen osion kautta. Teoriaa voidaan käyttää laa-

dullisen tutkimuksen apuvälineenä, se mahdollistaa tulkintojen tekemisen kerätystä tutki-

musaineistosta. Tutkimusprosessin alussa on tutkijan itse päätettävä, millainen asema teo-

rialla on kyseisessä tutkimuksessa. Eskolan (2001a, 135–140) mukaan vaihtoehtoja ovat 

teorialähtöinen, teoriasidonnainen ja aineistolähtöinen tutkimus. Kun tutkimusaineiston 

analyysi perustuu jo olemassa olevaan teoriaan tai malliin, puhutaan teorialähtöisestä tut-

kimuksesta. Valmis malli ohjaa siis aineiston analyysia ja tarkoituksena on mallin tai teori-

an testaaminen uudessa yhteydessä.  Teorialähtöinen analyysitapa on perinteinen luonnon-

tieteellisissä tutkimuksissa käytetty analyysimalli ja siitä voidaan käyttää myös nimitystä 

deduktiivinen analyysi (yleisestä yksittäiseen). (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95–99.) 

Tutkimuksen teoreettinen ja empiirinen osio tulee suhteuttaa tutkimusongelmaan, joka 

keskittyy sekä teorioihin että aineiston analyysiin. Tutkimus voi edetä myös teorialähtöi-



47 

 

 

sesti, jolloin huomiota kiinnitetään teoriasta nouseviin keskeisiin asioihin. Tutkimuksen 

teoriaosuutta ja aineiston analyysia voi muokata samanaikaisesti, jolloin myös tutkimuson-

gelma elää prosessin aikana ja ohjaa myös tutkimuksen jäsentelyä.  

Kun tutkimusta tehdään aineistolähtöisesti, on tutkimuksen pääpaino aineistossa, esimer-

kiksi analyysiyksiköt eivät ole ennalta määrättyjä ja aineisto on lähtökohtana teorian raken-

tamisessa. Tällöin puhutaan induktiivisuudesta, eli etenemisestä yksittäisistä havainnoista 

yleisempiin väitteisiin.  (Eskola & Suoranta 1998, 83.)  Lähtökohtana induktiivisessa lä-

hestymistavassa ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen, eikä tutkija määrää sitä, mikä 

on tärkeää. (Hirsjärvi et all. 2004, 155.) Aineistolähtöisyys vaatii tutkijalta itsekuria aineis-

tossa pysyttelemisessä, ennakkokäsitysten ja teorioiden poissulkemisessa ja systemaatti-

suudessa, mutta tieteellisyyttä edellytetään muiltakin analyysimenetelmiltä. 

Teoriasidonnainen tutkimus sijoittuu teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastoon, 

missä aineiston analyysi ei suoranaisesti perustu teoriaan, mutta kytkökset ovat havaitta-

vissa. Teoriasta etsitään selityksiä tai vahvistusta aineistosta tehdyille tulkinnoille. Teo-

riasidonnaista lähestymistapaa aineistoon kutsutaan myös abduktiiviseksi päättelyksi 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 99). 

Pelkästään puhdas induktiivinen päättely ei ole mahdollista, koska se perustuu pelkkään 

havaintojen kuvaamiseen ilman minkäänlaisia ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. 

Absoluuttisesti aineistolähtöistä tutkimusta on vaikea toteuttaa, koska havainnot ovat ylei-

sesti hyväksytyn ajatuksen mukaan teoriapitoisia. Objektiivisia havaintoja ei ole, sillä esi-

merkiksi käytetyt käsitteet ja menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat tuloksiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 98.) 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusaineiston analyysi perustuu aineiston kuvaamiseen 

ja tulkitsemiseen esimerkiksi tilastojen ja numeroiden avulla. Tutkittava tieto saadaan nu-

meroina tai ryhmitellään numeeriseen muotoon. Numerotiedot tulkitaan ja selitetään sanal-

lisesti. (Vilkka 2007, 14.) Määrällisessä analyysissä selvitetään ilmiöiden syy-

seuraussuhteita, ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja yleisyyttä. Analyysiin sisältyy runsaasti las-

kennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Määrällinen analyysi aloitetaan tyypillisesti tilastol-

lisella kuvaavalla analyysillä. Yleensä aineistoa kerätään siten, että siihen saadaan mukaan 

sen ominaispiirteitä kuvaavia muuttujia, esimerkiksi henkilöiden ikää, sukupuolta, koulu-

tustasoa, sosioekonomista asemaa yms. koskevia tietoja. Pyrkimys on kertoa, miksi juuri 

nämä tekijät ovat tärkeitä. Yleisen tarkastelun tavoitteena on antaa kokonaiskuva aineistos-
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ta ja esitellä siinä esiintyvät piirteet, luokittelut, poikkeamat jne. Tärkeää on saada esiin 

muuttuja-arvojen merkitsevyyden merkitys tutkimuksen kannalta. Samalla mahdollistetaan 

tutkimuksen luotettavuuden arviointi, mitä tulee aineiston edustavuuteen ja todenmukai-

suuteen.  

Aineiston tilastollinen kuvaus käyttää tarkastelun kohteena tilastoyksikköä, joka on joko 

konkreettinen tai abstrakti yksikkö tai tapahtuma. Esimerkiksi ihminen on tässä mielessä 

tilastoyksikkö. Erityisen tärkeää tämä tilastoyksikön määrittäminen on silloin, jos aineisto 

on otos jostakin tietystä populaatiosta eli perusjoukosta. Perusjoukko käsittää kaikki tutki-

muksen kohteena olevat tilastoyksiköt. Aineiston tarkastelulla pyritään selvittämään, onko 

otos edustava perusjoukkoon nähden ja millä todennäköisyydellä sattumalla on osuutta 

käsiteltävässä aineistossa. Seuraavana vaiheena on tutkimuksesta riippuen yhteisvaihtelun, 

riippuvuussuhteiden tai aikasarjan analysointi, tai erilaisten luokitteluiden tekeminen. Luo-

kittelun avulla muodostetaan erilaisia jäsennyksiä ja ryhmittelyjä, jotka kuvaavat ja selvit-

tävät kohdejoukon koostumusta tai olemusta, aineistosta, joka koostuu suuresta joukosta 

tapauksia tai tutkimuskohteita, Luokittelussa kohdejoukko jaetaan luokkiin, joihin sijoitetut 

tapaukset tai kohteet jakavat jonkin saman ominaisuuden tai joiden ominaisuudet muistut-

tavat toisiaan. Luokittelussa on monia erilaisia variaatioita: se voi noudattaa täsmällistä tai 

sumeaa luokittelua, jossa kaikki tapaukset tai kohteet sijoitetaan johonkin luokkaan jonkin-

laisen perheyhtäläisyyden perusteella. Käytettäessä määrällistä analyysimenetelmää on 

koko tutkimusprosessi suositeltavaa hahmotella jo etukäteen, koska ongelmanasetteluun, 

aineiston hankintaan sekä analyysimenetelmään liittyvät valinnat vaikuttavat toisiinsa. 

Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta.  Tutki-

musmenetelmien yhdistämistä samassa tutkimuksessa kutsutaan tutkimuskirjallisuuden 

mukaan termillä mixed methods. (Mertens 2010, 293–295; Metsämuuronen 2006, 459). 

Sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla lisätään myös tutki-

muksen luotettavuutta ja saadaan syvällisempää tietoa tutkimuskohteesta. (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 141–142.)   

Kvalitatiivinen osuus muodostui survey-kyselyn avoimien kysymysten analyysista. Kysy-

mysten perusteella tein alkuvaiheessa kysymyslomakkeen väliotsikot, jotta pysyisin joh-

donmukaisena kysymysten laadinnassa ja myöhemmin analysoinnissa. Nämä otsikot toi-

mivat samalla johtolankoina vastausten analysoinnissa (kuviot 5-7).  
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Kuvio 5. Henkilökohtaistamisen merkitys (n=49) 

 

Kuviossa 5. kuvataan asioita, jotka nousivat esiin vastauksissa kysyttäessä henkilökohtais-

tamisen merkitystä tutkinnon suorittajalle. Monissa vastauksissa painotettiin aikaisemman 

koulutuksen ja työkokemuksen merkitystä ja niiden huomioiminen koettiin positiivisena 

asiana uutta ammattia opiskeltaessa. Tärkeinä asioina esille nousi opiskelijan kuuntelu ja 

tasa-arvoinen kohtelu esimerkiksi tutkintotilaisuudessa. Henkilökohtaistamisen vuoksi 

myös opiskeluaika oli lyhyempi eli valmistuminen nopeutui.  
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Kuvio 6. Henkilökohtaistamisen käytännön toimenpiteet (n=46)  

 

Vastauksista, kuviossa 6. nousi esiin aika lailla samoja asioita kuin edellisessäkin kuviossa. 

Hyväksi asiaksi koettiin se, ettei samoja kursseja tai asioita tarvinnut opiskella uudelleen. 

Myös tutorin tai opettajan kanssa käydyt keskustelut koettiin tarpeellisiksi samoin kuin 

säännölliset tutor-tapaamiset. Lisäksi muutamat vastaajat painottivat lähihoitajakoulutuk-

sen kriteeristön tärkeyttä.  
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Kuvio 7. Tutkinnon henkilökohtaistamisessa esille tulleet asiat (n=20) 

 

Tutkinnon henkilökohtaistamiskysymykseen oli vastannut 35,1 % kyselyyn osallistuneista. 

Suurimmalla osalla opinnot ovat sujuneet suunnitellusti, joten tutkinnon henkilökohtaista-

miskysymykseen ei ollut vastattu. Joku vastaajista moitti opintojen tunnistamisen tiedon-

kulkua, se oli ongelmallinen. Tunnistamisiin kaivattiin yhtenevää punaista lankaa. Tasa-

arvoista kohtelua kaivattiin erityisesti tutkintotilaisuuksien arvioinnissa.  

Kvantitatiivinen tutkimus osuus alkoi operalisoinnilla. Tavoitteena oli saada luotettava 

mittari survey-kyselyyn. Operalisoinnin tarkoituksena oli avata työn keskeisiä käsitteitä ja 

alakäsitteitä, joiden perusteella muodostettiin niitä koskevat kysymykset.  
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6.5 Kyselylomake 

Kyselyssä on yhteensä 19 kysymystä, sisältäen sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. 

Kysymykset on jaoteltu viiteen osa-alueeseen: ensimmäisessä osassa käsiteltiin taustatie-

dot, toisessa hakeutumisvaiheen ohjaus ja neuvonta, kolmantena henkilökohtaistaminen, 

neljäntenä aikaisempi osaaminen ja sen tunnistaminen/tunnustaminen sekä viimeisessä 

osassa käsiteltiin erityisen tuen tarvetta. Avoimilla kysymyksillä selvitettiin henkilökoh-

taistamisen merkitystä tutkinnon suorittajalle sekä millaisia käytännön toimenpiteitä henki-

lökohtaistaminen sisältää. Viimeisessä avoimessa kysymyksessä vastaajilla oli mahdolli-

suus kertoa omin sanoin tutkintonsa henkilökohtaistamisesta. Monivalintakysymyksissä 

vastausvaihtoehdot olivat 5-arvoisia Likert-asteikollisia. (Taulukko 1.) 

 

Muuttujien teemat Kysymyslomakkeen kysymysnumerot 

Taustatiedot: 

 Sukupuoli 

 Tutkinnon suorittamisen aloi-

tusajankohta 

1,2 

Hakeutumisvaiheen ohjaus ja -neuvonta 3,4,5,6,7,8,9 

Henkilökohtaistaminen 10,11,12 

Aikaisempi osaaminen ja sen tunnistami-

nen/tunnustaminen 

13,14,15,16 

Erityisen tuen tarve 17,18,19 

 

Taulukko 1. Kysymyslomakkeen teemat ja niitä vastaavat kysymysnumerot 

 

Kyselylomaketta tehdessä, pyysin palautetta ja muokkasin saamani palautteen perusteella 

muun muassa kysymysten järjestystä, ja kyselystä tuli näin loogisempi ja toimivampi. 

Teemat valitsin henkilökohtaistamisesta tehdyn käsitekartan perusteella. Lähtökohtana 

käsitekartassa oli henkilökohtaistamisen liittyvät keskeiset käsitteet, jotka osittain perustu-

vat henkilökohtaistamismääräykseen.  
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Kyselyn laadin sähköisellä Webropol-kyselyjärjestelmällä. Kysely myös esitestattiin muu-

tamilla henkilöillä ennen julkaisemista. Kysely lähetettiin kaikille kohderyhmäni 125 tut-

kinnon suorittajalle sähköpostilla.  

Laadin kyselylomakkeen tutustumalla ensin aikaisempiin tutkimuksiin ja niiden kyselyi-

hin, josta sain suuntaa siihen millainen on toimiva kyselylomake ja millaisilla kysymyksil-

lä saisin vastauksia tutkimusongelmiini. Käytin lomakkeen muotoiluun paljon aikaa ja toi-

von tämän auttavan tulosten analysointivaiheessa. Kyselylomake on tutkimuksen liitteenä 

(Liite 3.)  

Kyselylomakkeen kysymysnumeroilla 3-9, olen pyrkinyt löytämään vastauksia ensimmäi-

seen tutkimusongelmaani eli siihen, millaista tukea, ohjausta ja neuvontaa tutkinnon suorit-

taja on saanut oppilaitokselta tutkinnon suorittamisen alkuvaiheessa? 

Toiseen tutkimusongelmaan, miten henkilökohtaistaminen on edistänyt/haitannut tutkin-

non suorittamista? Mitä käytännön toimenpiteitä henkilökohtaistaminen sisältää? etsin vas-

tauksia kyselylomakkeen kysymysnumeroilla 10–12 ja 13–16. Kysymyksissä 17–19 tar-

kasteltiin erityisen tuen tarvetta yleisesti koko tutkinnon suorittamisen ajalta. 

  

6.6 Aineistonkeruu ja menetelmä 

Aineisto kerättiin Oulun seudun ammattiopistossa huhti-toukokuussa 2014. Tutkimus teh-

tiin kyselylomakkeella (Liite 3.) ja tulokset kerättiin ammattiopiston omalla Webropol-

alustalla. Sähköinen kysely säästää myös tutkijan aikaa ja mahdollistaa siten keskittymisen 

tulosten analysointiin. Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin Survey-kyselytutkimuksen. 

Tietoa kerätään kyselyllä tai puolistrukturoidulla haastattelulla. Aineisto kerätään struktu-

roidusti eli samalla tavalla jokaiselta vastaajalta. (Hirsjärvi et all. 2006, 125, 182.) 

 

Kyselytutkimuksen etuna nähdään muun muassa se, että saadaan kerättyä laaja tutkimusai-

neisto ja samanaikaisesti voidaan kysyä useita asioita useilta ihmisiltä. Huolellisesti laadit-

tu kyselylomake on helppo käsitellä ja edistää näin tulosten analysointia tietokoneella. Tie-

donkeruumenetelmän valintaan vaikuttavat tutkimukseen käytettävä aika, budjetti ja tutki-

muksen tavoite ja asian luonne.  (Heikkilä 2005, 19.)  
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Survey- eli kyselytutkimuksella kootaan tietyin kriteerein valitulta joukolta vastauksia sa-

moihin kysymyksiin. Kyselyyn osallistujien on kyettävä vastaamaan jokaiseen kysymyk-

seen yksiselitteisesti ja empimättä. Kysely on myös esitestattu ennen julkistamista, joten 

tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

Kyselylomakkeen muotoiluun käytin runsaasti aikaa. Lomakkeen kysymysten avulla tulisi 

saada vastaus tutkimuskysymyksiin. Kysymyslomake tehtiin Webropol-alustalla, Oulun 

seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikössä. Kysymyslomakkeessa on yhteensä 19 

kysymystä, sisältäen sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymysten 

asteikko vaihtelee 1-5 välillä, joiden jäljessä on sanallinen selitys vastausvaihtoehdolle.   

 

6.7 Aineiston analyysi 

Valitsin aineiston analyysitavaksi sisällönanalyysin ja frekvenssianalyysin. Kyselyn päätyt-

tyä sain Webropolista perusraportin, jossa saatiin selville taustatietoina vastaajien määrä, 

sukupuoli ja tutkinnon suorittamisen aloitusajankohta. Raportti näytti jokaisen kysymyksen 

kohdalla vastausten painottumisen sekä numeraalisesti että prosentuaalisesti. Käytin ana-

lysoinnin apuna myös Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Kyselyn aineisto analysoitiin mää-

rällisesti käyttäen tunnuslukuina prosentteja ja frekvenssejä. Vastaukset esitettiin tauluk-

koina ja pylväskuvioina, joiden tarkoituksena on selkeyttää ja havainnollistaa tuloksia sekä 

lisätä tekstin luotettavuutta. (Hirsjärvi et all. 2007, 322–323.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analyysi tapahtuvat osittain yhtä 

aikaa, ja siinä yhdistyvät analyysi ja synteesi. Analyysissä kerätty aineisto abstrahoidaan 

eli järjestetään sellaiseen muotoon, etteivät johtopäätökset ole yhdistettävissä yksittäiseen 

henkilöön tai tapahtumaa ja voidaan siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. 

(Metsämuuronen 2006, 122). Sisällönanalyysissä aineistoa eritellään ja siitä etsitään yhtä-

läisyyksiä ja eroja. Sisällön erittelystä puhuttaessa tarkoitetaan Tuomen ja Sarajärven 

(2002, 107–108) mukaan kvantitatiivista dokumenttien analyysia. Siinä kuvataan määrälli-

sesti jotakin tekstin tai dokumentin sisältöä. Sisällönanalyysista sen sijaan puhutaan, kun 

tarkoitetaan sanallista tekstin sisällön kuvailua.  Sisällönanalyysillä pyritään muodosta-

maan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kon-

tekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) 
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Sisällönanalyysilla voidaan tarkoittaa joko laadullista sisällönanalyysia tai sisällön määräl-

listä erittelyä ja molempia tapoja voidaan hyödyntää myös samaa aineistoa analysoitaessa. 

Laadullisessa sisällönanalyysissä aineisto jaetaan pienempiin osiin, käsitteellistetään ja 

järjestetään uudeksi kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöi-

sesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Erona on analyysin ja luokittelun perustuminen 

aineistoon tai valmiiseen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 109–116.) 

Käytin tutkimuksessani aineistolähtöistä päättelyä, koska analyysi eteni aineistolähtöisesti. 

Sisällönanalyysin kehyksenä käytin henkilökohtaistamismääräystä, joka perustuu osittain 

teoriaan. Analyysivaiheessa luin aineistoa ja tein siitä omia tulkintoja. Analyysin tarkoituk-

sena on tiivistää ja jäsentää aineisto siten, ettei siitä jää mitään olennaista puuttumaan, vaan 

se kasvattaa informaatioarvoa. Aineiston tematisoinnissa eli luokittelussa aineisto ryhmi-

tellään teemoittain ja nostetaan esille tutkimusongelman teemoja valaisevia mielenkiintoi-

sia sitaatteja ja tulkitaan niitä. (Eskola 2001, 145–146).  

 

Henkilökohtaistamisen merki-

tys ammatillisessa aikuiskoulu-

tuksessa (Alkuperäinen ilmaus) 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria 

 Hyvä, että aikaisempia opintoja 

ja työkokemusta voi hyödyntää 

uuteen ammattiin opiskeltaessa. 

Aikaisemmat opinnot ja työ-

kokemus hyödyntäminen 

Aikaisempi osaaminen 

Se antaa mahdollisuuden edetä 

omaa vauhtia. Vähentää stressiä 

jos jää jossain vähän jälkeen. 

Oma tahti opiskelussa Opiskelutahti 

Se merkitsee paljon, on otettu 

huomioon aikaisempi osaami-

nen ja osattu rinnastaa sitä ny-

kyiseen opiskeluun 

Aikaisemman osaamisen 

huomiointi+rinnastus nykyi-

seen opiskeluun 

Aikaisemman osaami-

sen huomiointi 

 

Kuvio 8. Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä 

 

Tutkija hahmottaa esimerkiksi käsitekartan (kuvio 4., yhteenveto henkilökohtaistamisesta) 

avulla tutkimuksensa kokonaisuuden sekä sen osat yhdellä kertaa. Kartta voi myös selkeyt-

tää eri osien välisiä suhteita ja auttaa hahmottamaan oleelliset ja epäoleelliset seikat.  Ai-

neiston analysoinnissa käytin apuna myös teemoittelua. Aineistosta nostetaan esille tutki-
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musongelman kannalta keskeiset teemat ja verrataan niiden esiintymistä aineistossa. Tä-

män tutkimuksen keskeiset aiheet noudattavat henkilökohtaistamisen jäsentelyä.   
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tuloksia. Kysely lähetettiin sähköpostilla kaikille 125 

kohderyhmään kuuluville tutkinnon suorittajille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 57 opiskeli-

jaa, jotka oli aloittaneet opintonsa syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Tulokset esitellään 

kysymyslomakkeen teemojen mukaan. 

7.1 Taustatiedot 

 

Kuvio 9. Sukupuoli (n=57) 

 

 Taustatietoina kerättiin sukupuoli ja opintojen aloitusvuosi Nämä ovat tärkeitä vertailles-

sani miesten ja naisten välisiä eroja esimerkiksi siinä mitä henkilökohtaistaminen tutkinnon 

suorittajien mielestä merkitsee ja millaisia toimenpiteitä se sisältää. Enemmistö 77,19 %:a 

(f=44) vastanneista oli naisia, mutta miehetkin (f=13) vastasivat. 

 

 

Kuvio 10. Tutkinnon suorittamisen aloitusajankohta (n=56) 

 

Suurin osa 57,1 %:a (f=32) vastanneista oli aloittanut tutkinnon suorittamisen syksyllä 

2013. He olivat opinnoissa siis pisimmällä, he olivat suorittaneet jo kaksi kolmesta pakolli-

sesta tutkinnon osasta.42,9 %:a (f=24) vastanneista oli aloittanut tutkintonsa suorittamisen 
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keväällä 2014, heillä oli vain vähän kokemusta siitä, miten opintojen henkilökohtaistami-

nen edistää tai haittaa tutkinnon suorittamista. Yksi vastanneista ei ollut ilmoittanut tutkin-

non suorittamisen aloitusajankohtaa. 

 

7.2 Parhaiten soveltuvat opiskelumuodot ja opiskelumotivaatio 

 

 
1 Ei 

sovellu 

ollenkaan 

2 Sovel-

tuu 

osittain 

3 En 

osaa 

sanoa 

4 Soveltuu 

kohtalaisesti 

5 Sovel-

tuu 

parhaiten 

Yhteensä Keskiarvo 

Lähiopetus 0% 6% 2% 34% 58% 50 4,44 

Itsenäinen tai ohjattu etäopiskelu 0% 35,19% 7,41% 48,15% 9,26% 54 3,31 

Verkko-opetus 3,7% 37,04% 9,26% 46,3% 3,7% 54 3,09 

Monimuoto-opiskelu 9,09% 23,64% 34,55% 20% 12,73% 55 3,04 

Päiväopiskelu 0% 1,75% 1,75% 22,81% 73,68% 57 4,68 

Iltaopiskelu 35,09% 29,82% 24,56% 10,53% 0% 57 2,11 

Tenttiminen 12,28% 29,82% 15,79% 33,33% 8,77% 57 2,96 

Työssäoppiminen 0% 1,75% 5,26% 29,82% 63,16% 57 4,54 

Yhteensä 7,71% 20,63% 12,7% 30,39% 28,57% 441 3,52 

 

Taulukko 2. Sopivimmat opiskelumuodot (n=57) 

 

Taulukossa 2. päiväopiskelu nähtiin parhaiten soveltuvaksi opiskelumuodoksi 73,7 %:n 

(f=42) mielestä. Työssäoppiminen sijoittui toiseksi 63,2 %:n (f=29) mielestä. Kolmanneksi 

parhaimmaksi opiskelumuodoksi valikoitui 58 %:n (f=36) mielestä lähiopetus.  Keskiarvon 

perusteella tarkasteltuna huonoiten soveltui iltaopiskelu.  
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Kuvio 11. Opiskelumotivaatio tällä hetkellä (n=57)  

 

Kysyttäessä opiskelumotivaationsa tämän hetkistä tilannetta suurin osa vastaajista koki sen 

useimmiten hyväksi 47,4 %:a (f= 27) tai erittäin hyväksi 42,1 %:a (f=24). 12,3 %:a (f=7) 

vastaajista koki opiskelumotivaationsa tällä hetkellä kohtalaiseksi. Kukaan ei ollut vastan-

nut opiskelumotivaationsa olleen heikko tai erittäin heikko.  
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7.3 Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 

 
1 Ei 

sovellu 

ollenkaan 

2 Sovel-

tuu 

osittain 

3 En 

osaa 

sanoa 

4 Soveltuu 

kohtalaisesti 

5 Sovel-

tuu 

parhaiten 

Yhteensä Keskiarvo 

Lähiopetus 0% 6% 2% 34% 58% 50 4,44 

Itsenäinen tai ohjattu etäopiskelu 0% 35,19% 7,41% 48,15% 9,26% 54 3,31 

Verkko-opetus 3,7% 37,04% 9,26% 46,3% 3,7% 54 3,09 

Monimuoto-opiskelu 9,09% 23,64% 34,55% 20% 12,73% 55 3,04 

Päiväopiskelu 0% 1,75% 1,75% 22,81% 73,68% 57 4,68 

Iltaopiskelu 35,09% 29,82% 24,56% 10,53% 0% 57 2,11 

Tenttiminen 12,28% 29,82% 15,79% 33,33% 8,77% 57 2,96 

Työssäoppiminen 0% 1,75% 5,26% 29,82% 63,16% 57 4,54 

Yhteensä 7,71% 20,63% 12,7% 30,39% 28,57% 441 3,52 

 

Taulukko 3. Asioiden selvittäminen hakeutumisvaiheessa (n=57) 

 

Tarkasteltaessa sitä, miten hyvin eri asiat oli selvitetty hakeutumisvaiheessa, keskiarvon 

(3,95) perusteella oli selvitetty hyvin aikaisemmat opinnot, erinomaisesti aikaisemmat 

opinnot oli selvitetty 24,6 %:n (f=34) mielestä. Aikaisempi alan osaaminen oli selvitetty 

hyvin 56,1 %:n (f=32), mielestä. Työkokemus oli selvitetty erinomaisesti 19,6 %:n (f= 11) 

mielestä ja hyvin 46,4 %:n (f=26) mielestä. Heikoiten puolestaan oli selvitetty opiskelijan 

heikkoudet (2,74) ja tietotekniset valmiudet (2,93) keskiarvon perusteella katsottuna.  
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Kuvio 12. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen (n=57)  

 

Tutkinnon suorittaminen oli henkilökohtaistettu hakeutumisvaiheessa suurimmalle osalle 

vastaajista hakemalla tutkinnon suorittamisen tunnustamista osittain 40,4 %:lle (f=23) ja 

tutkinnon tai sen osan tunnistamista 40,4 %:lle (f=23). Kolmannelle sijalle sijoittui opinto-

jen aikataulun henkilökohtaistaminen 33,33 %:lle (f=19).  8,8 %:a (f=5) vastanneista ohjat-

tiin hankkimaan tarvittava ammattitaito. Vähiten tutkinnon suorittajia ohjattiin suoraan 

tutkintotilaisuuteen 1,75 %:a (f=1) vastanneista. 

 

 

Kuvio 13. Stressi tai muu elämää kuormittava tekijä (n=57) 

 

Kysyttäessä kuinka kuormittavana tutkinnon suorittaja kokee elämänsä tällä hetkellä, vas-

taajista suurin osa 68,4 %:a (f=39) koki elämänsä vähän kuormittavaksi, mutta sen ei kat-

sottu haittaavan opinnoista suoriutumista. 22,8 %:a(f=13) koki elämänsä melko kuormitta-

vaksi, jonka katsottiin haittaavan opiskeluja selvästi. Kukaan ei kokenut stressin tai henki-
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sen jaksamisen estävän opiskeluja. 10,5 %:a (f=6) vastaajista ei kokenut elämäänsä lain-

kaan rasittavana. 

 

 1 Ei mer-

kitystä 

2 Vähän 

merkitystä 

3 En 

osaa 

sanoa 

4 Jonkin 

verran 

merkitystä 

5 Erittäin 

paljon 

merkitystä 

Yhteensä Keskiarvo 

Ohjaus 0% 3,51% 1,75% 43,86% 50,88% 57 4,42 

Neuvonta 0% 1,72% 1,72% 41,38% 55,17% 58 4,5 

Tuutorointi 1,75% 12,28% 8,77% 47,37% 29,82% 57 3,91 

Infotilaisuudet 6,9% 12,07% 5,17% 55,17% 20,69% 58 3,71 

Yhteensä 2,17% 7,39% 4,35% 46,96% 39,13% 230 4,14 

 

Taulukko 4. Asioiden merkitys tutkinnon suorittajille (n=57) 

 

 55,1 %:lle (f= 32) vastanneista eniten oli merkitystä neuvonnalla ja ohjauksella toiseksi 

eniten 50,9 %:lle (f=29) vastanneista. Tuutoroinnilla oli jonkin verran merkitystä 47,4 

%:lle (f=27) vastanneista. Vähiten merkitystä koettiin keskiarvon perusteella olevan hakeu-

tumisvaiheen info-tilaisuuksilla.  

 

 

Kuvio 14. Aiemmista opinnoista suoriutuminen (n=57).  
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Vastaajista 64,9 %:a( f=37) olivat suoriutuneet aiemmista opinnoista joko ilman suurempia 

oppimisvaikeuksia ja 33,3 %:a (f=19) kohtalaisesti, jolloin oppimisvaikeuksia oli ollut 

jonkin verran. 1,75 %:a (f=1), vastanneista oli keskeyttänyt aiemmat opintonsa.  

 

 
Kyllä Ei Yhteensä Keskiarvo 

Tarkistettu tutkinnon ositttain 74,07% 25,93% 54 1,26 

Muuttunut tutkinnon suorittamisen aikana 21,57% 78,43% 51 1,78 

Yhteensä 48,57% 51,43% 105 1,52 

 

Taulukko 5. Henkilökohtaistamissuunnitelma (n=57) 

 

Henkilökohtaistamissuunnitelma oli muuttunut tutkinnon suorittamisen aikana 21,6 %:lla 

(f=11) vastaajista. 78,4 %:lla (f=40) vastanneista henkilökohtaistamissuunnitelma ei ollut 

muuttunut tutkinnon suorittamisen aikana. Henkilökohtaistamissuunnnitelma oli puoles-

taan tarkistettu tutkinnon osittain 74,1 %:lla (f=40) vastaajista ja sitä ei ollut tarkistettu 

25,9 %:lta (f=14) vastaajista.  

 

7.4 Henkilökohtaistamisen merkitys ja käytännön toimenpiteet 

Avoimissa kysymyksissä tiedusteltiin henkilökohtaistamisen merkitystä tutkinnon suoritta-

jalle itselle ja millaisia toimenpiteitä henkilökohtaistaminen heidän mielestään sisältää. 

”Pitäisi olla säännölliset tutor tapaamiset, jotta henkilökohtaistaminen onnistuisi. 

(28) 

”Mielestäni henkilökohtaistaminen on erittäin tärkeää. Hyvä että otetaan ihmiset ja heidät 

osaaminen ja taidot ja työkokemus huomioon opintoja suunnitellessa. Helpottaa osaltaan 

opintoja eikä tule turhautumisen tunnetta että samoja asioita opiskellaan teoriassa mitkä 

jo hallitaan.”  (7). 
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”Ei merkitse paljon. Käyn kaikki kurssit läpi samassa aikataulussa”. (18). 

Henkilökohtaistaminen merkitsi eri ihmisille erilaisia asioita. Suurin osa vastaajista koki 

sen tärkeäksi ja tarpeelliseksi asiaksi aikuiskoulutuksessa. Samoja asioita ei tarvinnut opis-

kella uudestaan, mikä nopeutti valmistumista. Sellaisille henkilöille, jotka suorittivat opin-

not normaaliaikataulun mukaan, henkilökohtaistamisella ei juuri ollut merkitystä.  

”Kurssien tunnustamista, jos osaamista löytyy jo. Opiskelujen aikataulua voi myös muut-

taa henkilökohtaistamisella” (6). 

”Henkilökohtaistamisessa aikuisopiskelijoilla saisi olla enemmän omaa sanavaltaa asias-

sa. Kun osaaminen täytyy kuitenkin näyttää näyttötutkinnossa, niin tuskin kukaan tahal-

laan "lintsaa" opinnoista, joita kokee tarvitsevansa. Itse koin, että yrittäjyyden tunneista en 

ole oppinut mitään uutta, kun kuitenkin olen opiskellut liiketaloutta AMK:ssa ja työsken-

nellyt kaupan alan yrityksissä useita vuosia. Tätä ei kuitenkaan otettu huomioon, koska 

ammattikoulussa ei huomioida AMK-opintoja mitenkään ja henkilökohtaistamisessa otet-

tiin työkokemus myös tosi vähän huomioon, ellei se ollut SOTE-alalta.” (18). 

”Henkilökohtaistaminen on mielestäni sitä, että katsotaan opiskelijan tieto-/taitotausta. 

Opiseklija on voinut opiskella jo alaa, "turhaa" opiskella asiaa uudelleen.” (9). 

”Tutor keskustelut, puhutaan siitä että mennäänkö valmiilla pohjalla opintojen kanssa vai 

soveltuuko minulle joku toinen vaihtoehto, kun otetaan esim. huomioon hyväksiluetut opin-

not.” (10). 

 

Käytännössä henkilökohtaistaminen koettiin tarkoittavan erilaisia toimenpiteitä. Aikai-

semman koulutuksen ja osaamisen sekä työkokemuksen huomioiminen koettiin tärkeäksi 

asiaksi. Henkilökohtaistamisen vaikutukset opiskeluaikatauluun, opiskeluvalmiuksiin sekä 

opiskelumotivaatioon ja elämäntilanteen mukaan joustaminen nähtiin merkittäväksi asiak-

si. Henkilökohtaistaminen sisälsi myös eri opiskelumenetelmien käyttöä, kuten etäopiske-

lu, joka vaatii itsekuria. Myös haastavan kurssin suorittamiseen sai apua ja tukea henkilö-

kohtaistamisesta. Opintojen yksilöllistäminen nähtiin erittäin hyvänä asiana. Hieman nega-

tiivisena asiana koettiin se, ettei opiskelijoiden mielipidettä oteta riittävästi huomioon ja 

esimerkiksi ammattikorkeakouluopintojen tunnistamisessa nähtiin paljon parannettavaa. 



65 

 

 

Eräs vastaaja koki, ettei suuntautumisalan valinta hakuvaiheessa ole hyvä, koska sitä ei voi 

opintojen edetessä enää muuttaa.  

 

 

Kuvio 15. Tyytyväisyys OSAO:n järjestämään henkilökohtaistamiseen (n=56) 

 

 23,2 %:a (f=13) vastaajista oli osittain tyytyväisiä OSAO:n järjestämään henkilökohtais-

tamiseen. Erittäin tyytyväisiä olivat 16,1 %:a (f=9) vastanneista. Vastanneista 1,8 %:a 

(f=1) ei ollut lainkaan tyytyväisiä. 14,3 %:a (f=8) vastanneista ei osannut kertoa mielipi-

dettään. Opiskelijoiden ei tarvitse ”turhaa” opiskella osaamiaan asioita uudelleen, vaan 

heidän tutkintonsa tai sen osa on joko tunnistettu tai tunnustettu. Tämä myös lyhentää 

opiskeluaikaa ja nopeuttaa ammattiin valmistumista huomattavasti. Sellaiset tutkinnon 

suorittajat, joilla ei ole tunnistettuja opintoja, eivät koe hyötyvänsä juurikaan henkilökoh-

taistamisesta.  
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7.5 Tutkinnon tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

 

Kuvio 16. Opintoviikkojen tunnistaminen. 

 

Vastanneiden (N=57) opinnoista tunnistettiin eniten (38,6 %:a, f=22) pienimmän 0-5 opin-

toviikon opintoja. Toiseksi eniten 33,3 %:a, f=19, tunnistettiin 10 tai suuremman opinto-

viikon kokonaisuuksia. 

 

 Kuvio 17. Tutkinnon tunnistamisen peruste (n=50). 

 

Eniten tutkintoja tunnistettiin jonkin muun tutkinnon perusteella 80 %:lle (f=40) vastan-

neista, toiseksi eniten tunnistamisia tehtiin työkokemuksen perusteella 32 %:lle (f=16) vas-

tanneista. 28 %:lle (f=14) vastanneista tutkinto tunnistettiin hygieniapassin perusteella.  

Yrittäjyyden perusteella tutkinto tunnistettiin 12 %:lle (f=6) vastanneista. Tietoteknisten 
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taitojen perusteella tutkinto tunnistettiin 10 %:lle (f=5) vastanneista. 12 %:lle (f=6) vastan-

neista sai tunnistuksia esimerkiksi aiemmilla alan opinnoilla tai esimerkiksi ravitsemuksen 

kursseilla, suurtalousesimiehen tutkinnoilla. Tähän kuuluvat myös he, joilla ei ollut tunnis-

tettavaa.  

 

 

 Kuvio 18.  Valinnaisen tutkinnon osan tunnistamisen peruste (n=54). 

 

Valinnaiseen tutkinnon osan tunnustamista haettiin eniten tutkinnonosalla ammatillisesta 

perustutkinnosta 44,4 %:lle (f=24) vastanneista. Ei haettu-vaihtoehdolla vastauksia saatiin 

27,8 %:lle (f=15) vastanneista. 24,1 %:lle (f=13) vastanneista tunnistamista haettiin tutkin-

non osalla ammattitutkinnosta. Tutkinnon osalla sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnos-

ta haettiin tunnistamista 9, 3 %:lle (f=5) vastanneista. Vähiten tunnustamisia haettiin eri-

koisammattitutkinnon tutkinnonosalla 3,7 %:lle (f=2) vastanneista.  

Henkilökohtaistamisen koettiin edistävän tutkinnon suorittamista esimerkiksi nopeuttamal-

la opiskeluaikataulua ja näin ollen myös valmistumista. Henkilökohtaistamisen koettiin 

haittaavan tutkinnon suorittamista eriarvoisena kohteluna tutkintotilaisuudessa. 
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7.6  Erityisen tuen tarve  

 

Kuvio 19. Erityisen tuen tarve (n=56). 

 

Kyselyyn vastanneista 80,4 %:lla (f=45), ei ollut erityisen tuen tarvetta. Lukemisessa ja 

kirjoittamisessa oli erityisen tuen tarvetta 14,3 %:lla (f=8) vastanneista. Matematiikan op-

pimisvaikeuksia oli 7,1 %:lla (f=4) vastanneista. Erityisen tuen tarvetta sosiaalisissa ja 

kognitiivisissa taidoissa oli 1,8 %:lla (f=1). Mielenterveysongelmia ei ollut kenelläkään 

vastaajista. 
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1 Ei 

huomioitu 

ollenkaan 

2 Huomioi-

tiin jonkin 

verran 

3 En 

osaa 

sanoa 

4 Huomioi-

tiin hyvin 

5 Huomioi-

tiin erin-

omaisesti 

Yhteensä Keskiarvo 

Hakeutumisvaiheessa 16,28% 20,93% 41,86% 6,98% 13,95% 43 2,81 

Tutkinnon suorittamisen vaiheessa 18,6% 9,3% 51,16% 9,3% 11,63% 43 2,86 

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvai-

heessa 
20,93% 9,3% 53,49% 9,3% 6,98% 43 2,72 

Elämäntilanteessasi kokonaisuutena 16,28% 11,63% 48,84% 16,28% 6,98% 43 2,86 

Yhteensä 18,02% 12,79% 48,84% 10,47% 9,88% 172 2,81 

Taulukko 6. Erityisen tuen tarpeen huomioiminen (n=43) 

 

Keskiarvon (2,86) perusteella erityisen tuen tarve huomioitiin parhaiten tutkinnon suorit-

tamisen vaiheessa ja elämäntilanne huomioitiin myös kokonaisuutena. Kolmantena oli eri-

tyisen tuen tarpeen huomiointi hakeutumisvaiheessa. Heikoiten se huomioitiin tarvittavan 

ammattitaidon hankkimisvaiheessa keskiarvon (2,72) perusteella.  

 

7.7 Vapaa sana henkilökohtaistamisesta 

Kysyttäessä tutkinnon henkilökohtaistamisesta avoimella kysymyksellä, kaikki eivät olleet 

vastanneet. Vastaukset olivat mielenkiintoisia, osa oli kertonut opinnoistaan hyvin tarkasti 

ja toinen ei juuri mitään. Tämä näkyi vastauksissa silloin, kun osallistuja aikoi suorittaa 

tutkinnon määräaikataulussa.  

”Etäopiskelupäivät hyviä, mutta vaatii itsekuria ja suunnitelmallista työskentelyä. Aikuis-

opiskelijana tämä kuitenkin varmasti monelta onnistuu.” (10). 

”Mielestäni henkilökohtaistamisessa pitäisi olla yhtenäisempi linja siinä mitä voidaan 

hyväksilukea ja mitä ei. Paljon olen kuullut tarinoita keskenään poikkeavista päätöksistä. 
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Myös maalaisjärjen käyttö hyväksilukemisia tehdessä ei olisi pahitteeksi. Minusta myös 

yksittäisiä kursseja ja työkokemusta pitäisi saada hyödyntää.” (3). 

”Tieto tunnistamisista ei tule tarpeeksi nopeasti. Joiltakin puuttuu se edelleen vaikka 

olemme jo syksyllä aloittaneet koulun!!! ”(7). 

”minusta mahtava homma että edellistä tutkintoa pystyi hyödyntämään tulevassa ammat-

tiin oppimisessa. usein hyväksiluetut opinnot eivät kuitenkaan kulje käsikädessä tuutorin ja 

oppiaineen opettajan välillä. opiskelu on laitettu tosi tiiviiksi ja nipistetään tärkeistä (er-

gonomian) tunneista oppitunteja pois. ”(17). 

”Etäopiskelupäivät hyviä, mutta vaatii itsekuria ja suunnitelmallista työskentelyä. Aikuis-

opiskelijana tämä kuitenkin varmasti monelta onnistuu.” (10). 

 

Henkilökohtaistamiseen kaivattiin enemmän yhtenäisiä käytänteitä, kuten yksittäisiä kurs-

seja ja työkokemusta tulisi voida hyödyntää enemmän. Opiskeluaikatauluun toivottiin väl-

jennystä erityisesti työssäoppimisjakson jälkeen, koska ei ole ehditty palautua ja saman 

tien alkavat seuraavat opinnot. Suurimmalla osalla opinnot ovat sujuneet suunnitellusti, 

eikä suorituksia ole jäänyt kesken. Henkilökohtaistamiseen kaivattiin yhtenäistä linjaa, 

koska tällä hetkellä ne eivät kulje linjassaan tutorin ja oppiaineen opettajan välillä. Etäpäi-

vät koettiin hyviksi, toki vaativat itsekuria ja suunnitelmallista työskentelyä. Opetta-

jan/tutorin on hyvä olla ajan tasalla muuttuvista käytänteistä ja osata neuvoa mistä apua 

mihinkin ongelmatilanteeseen löytää. Eräs opiskelija koki tulleensa kohdelluksi epätasa-

arvoisesti tutkintotilaisuudessa arvioinnin osalta. Yhtenäistä linjaa kaivattiin arviointiin ja 

tasa-arvoista kohtelua sekä kaikille yhteisiä sääntöjä. Eri oppiaineissa käytänteet ovat hy-

vin erilaisia ja esimerkiksi tunnistamisperusteisiin kaivattiin tarkennusta, jotkut opiskelijat 

olivat saaneet tunnistamisen ja toiset eivät.  

 

7.8 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Kyselyn vastausprosentti jäi pieneksi, vain 45,6 %:a vastasi kaikille 125 opiskelijalle lähet-

tyyn kyselyyn. Tämä johtui varmastikin siitä, että suurin osa aikuisopiskelijoista oli juuri 

aloittanut tai suorittamassa työssäoppimisjaksoa ja heidän tavoittamisensa pelkän sähkö-



71 

 

 

postin välityksellä oli haastavaa. Parhaiten sain kerättyä vastauksia oppituntien aikana 

olemalla itse paikalla ja näin myös tutkinnon suorittajien oli helpompi kysyä, mikäli eivät 

jotain kysymystä ymmärtäneet.  

Vastaajissa oli sekä naisia että miehiä, naisten osuus oli 77 %:a. Suurin osa (57 %:a) vas-

tanneista oli aloittanut tutkinnon suorittamisen syksyllä 2013. Keväällä 2013 aloittaneilta 

ei tullut yhtään vastausta. Keväällä 2014 aloittaneita oli 43 % vastanneista.  

Päiväopiskelu nähtiin parhaiten soveltuvaksi opiskelumuodoksi prosentuaalisen (73,7 %:a) 

arvioinnin perusteella. Työssäoppiminen sijoittui toiseksi keskiarvon perusteella (4,54) 

arvioituna. Kolmanneksi parhaimmaksi opiskelumuodoksi valikoitui keskiarvon (4,44) 

perusteella lähiopetus. Huonoiten soveltui iltaopiskelu niin keskiarvon (2,11) kuin prosen-

tuaalisenkin (35,1 %:ia) arvioinnin perusteella.  

Tarkasteltaessa sitä, miten hyvin eri asiat oli selvitetty hakeutumisvaiheessa, keskiarvon 

(3,95) perusteella oli selvitetty hyvin aikaisemmat opinnot, erinomaisesti aikaisemmat 

opinnot oli selvitetty 24,6 %:in mielestä.  Aikaisempi alan osaaminen oli selvitetty hyvin 

56,1 %:n mielestä.  Työkokemus oli selvitetty erinomaisesti 19,6 %:n mielestä ja hyvin 

46,4 %:n mielestä. Heikoiten puolestaan oli selvitetty opiskelijan heikkoudet (2,74) ja tie-

totekniset valmiudet (2,93) keskiarvon perusteella katsottuna.  

Tutkinnon suorittaminen oli henkilökohtaistettu hakeutumisvaiheessa 40,4 %:lle vastaajista 

hakemalla tutkinnon suorittamisen tunnustamista osittain ja tutkinnon tai sen osan tunnis-

tamista. Kolmannelle sijalle sijoittui opintojen aikataulun henkilökohtaistaminen (33,33 

%:lle). Vähiten tutkinnon suorittajia ohjattiin suoraan tutkintotilaisuuteen (1,75 %:a) vas-

tanneista. 

Kysyttäessä kuinka kuormittavana kokee elämänsä tällä hetkellä, vastaajista 68,4 %:a koki 

elämänsä vähän kuormittavaksi, mutta sen ei katsottu haittaavan opinnoista suoriutumista. 

22,8 %:i vastanneista puolestaan koki elämänsä melko kuormittavaksi, jonka katsottiin 

haittaavan opiskeluja selvästi. Kukaan ei kokenut stressin tai henkisen jaksamisen estävän 

opiskeluja. 10,5 %:a vastaajista ei kokenut elämäänsä lainkaan rasittavana. 

Eri asioiden merkitystä kysyttäessä vastanneista 55 %:lle oli eniten merkitystä neuvonnalla 

ja ohjauksella 51 %:le. Vähiten merkitystä koettiin keskiarvon perusteella olevan hakeu-

tumisvaiheen info-tilaisuuksilla. 
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Vastaajista 64,9 %:a olivat suoriutuneet aiemmista opinnoista joko ilman suurempia oppi-

misvaikeuksia ja 33,33 %:a kohtalaisesti, jolloin oppimisvaikeuksia oli ollut jonkin verran. 

1,8 %:a vastanneista oli keskeyttänyt aiemmat opintonsa. 

Henkilökohtaistamissuunnitelma oli muuttunut tutkinnon suorittamisen aikana 21,8 %:lla 

vastaajista ja 74,01 %:lla vastaajista henkilökohtaistamissuunnitelma oli tarkistettu tutkin-

non osittain. 

Vastanneiden opinnoista tunnistettiin eniten 38,6 %:a pienimmän 0-5 opintoviikon opinto-

ja. Toiseksi eniten 33,3 %:ia tunnistettiin 10 tai suuremman opintoviikon kokonaisuuksia. 

Eniten tutkintoja tunnistettiin jonkin muun tutkinnon perusteella (80 %:a), toiseksi eniten 

tunnistamisia tehtiin työkokemuksen perusteella (32 %:ia) ja kolmanneksi eniten hy-

gieniapassin perusteella (28 %:ia). 12 %:ia vastanneista sai tunnistuksia esimerkiksi aiem-

milla alan opinnoilla tai ravitsemuksen kursseilla, suurtalousesimiehen tutkinnoilla jne.. 

Tähän kuuluvat myös he, joilla ei ollut tunnistettavaa.  

Valinnaiseen tutkinnonosan tunnustamista tutkintotoimikunnalta haettiin eniten tutkinnon 

osalla ammatillisesta perustutkinnosta (44,4 %:lle). 27,8 %:lle vastanneista ei haettu ja 

24,1 %.lle haettiin ammattitutkinnon tutkinnon osalla. Vähiten tunnustamisia haettiin eri-

koisammattitutkinnon tutkinnonosalla (3,7 %:lle).  

Henkilökohtaistaminen merkitsee opiskelijoiden mielestä hyvin erilaisia asioita. Aikai-

semman koulutuksen ja osaamisen sekä työkokemuksen huomioiminen koettiin tärkeäksi 

asiaksi. Suurin osa kyselyyn vastanneista koki henkilökohtaistamisen hyväksi asiaksi ja 

olivat tyytyväisiä Oulun seudun ammattiopiston järjestämään henkilökohtaistamiseen. 23,2 

%:ia vastaajista oli osittain tyytyväisiä OSAO:n järjestämään henkilökohtaistamiseen. Erit-

täin tyytyväisiä olivat 16,1 %:ia vastanneista. Opiskelijoiden ei tarvitse ”turhaa” opiskella 

osaamiaan asioita uudelleen, vaan heidän tutkintonsa tai sen osa on joko tunnistettu tai 

tunnustettu. Tämä myös lyhentää opiskeluaikaa ja nopeuttaa ammattiin valmistumista 

huomattavasti. Sellaiset tutkinnon suorittajat, joilla ei ole tunnistettuja opintoja, eivät koe 

hyötyvänsä juurikaan henkilökohtaistamisesta.  

Henkilökohtaistamisen vaikutukset opiskeluaikatauluun, opiskeluvalmiuksiin sekä opiske-

lumotivaatioon ja elämäntilanteen mukaan joustaminen nähtiin merkittäväksi asiaksi. Hen-

kilökohtaistaminen sisälsi myös eri opiskelumenetelmien käyttöä, kuten etäopiskelu, joka 

vaatii itsekuria. Myös haastavan kurssin suorittamiseen sai apua ja tukea henkilökohtais-
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tamisesta. Opintojen yksilöllistäminen nähtiin erittäin hyvänä asiana. Hieman negatiivisena 

asiana koettiin se, ettei opiskelijoiden mielipidettä oteta riittävästi huomioon ja esimerkiksi 

ammattikorkeakouluopintojen tunnistamisessa nähtiin paljon parannettavaa. Eräs vastaaja 

koki, ettei suuntautumisalan valinta hakuvaiheessa ole hyvä, koska sitä ei voi opintojen 

edetessä enää muuttaa.  Henkilökohtaistamisen koettiin edistävän tutkinnon suorittamista 

esimerkiksi nopeuttamalla opiskeluaikataulua ja näin ollen myös valmistumista. Henkilö-

kohtaistamisen koettiin haittaavan tutkinnon suorittamista eriarvoisena kohteluna tutkinto-

tilaisuudessa. 

Kyselyyn vastanneista 80,4 %:lla ei ollut erityisen tuen tarvetta. Lukemisessa ja kirjoitta-

misessa oli ongelmia 14,3 %:lla vastanneista. Matematiikan oppimisvaikeuksia oli 7,1 

%:lla vastanneista. Erityisen tuen tarvetta sosiaalisissa ja kognitiivisissa taidoissa oli 1,8 

%:lla. Mielenterveysongelmia ei ollut kenelläkään vastaajista. Keskiarvon (2,86) perusteel-

la erityisen tuen tarve huomioitiin parhaiten tutkinnon suorittamisen vaiheessa ja elämänti-

lanne huomioitiin myös kokonaisuutena. Kolmantena oli erityisen tuen tarpeen huomiointi 

hakeutumisvaiheessa. Heikoiten se huomioitiin tarvittavan ammattitaidon hankkimisvai-

heessa keskiarvon perusteella tarkasteltuna.  

Tutkimustulosten perusteella henkilökohtaistamis-prosessi kokonaisuudessaan koettiin 

tärkeäksi ja tarpeelliseksi apuvälineeksi aikuiskoulutuksessa. Henkilökohtaistaminen mer-

kitsi eri henkilöille eri asioita, osalle se oli aiemman osaamisen ja työkokemuksen huomi-

oimista nykyiseen lähihoitajan ammattiin opiskeltaessa, toisille se oli henkilökohtaista oh-

jausta juuri hänelle sopivaan koulutukseen tai tarvittavan ammattitaidon täydentämistä. 

Joku koki tulleensa kaltoin kohdelluksi näyttötutkintotilaisuuden arviointikeskustelussa ja 

toinen kaipasi enemmän huomiointia amk-opintojen suorituksiin ja tunnistamisiin.  
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1 Tutkimuksen arviointia 

Olen pyrkinyt huomioimaan tutkimukselle asetetut eettiset periaatteet jo tutkimuksen alku-

vaiheessa. Olen pyytänyt oppilaitokselta luvan tutkimuksen suorittamiseksi. Tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt ovat olleet tietoisia siitä miksi tutkimus tehdään ja mikä on sen tavoi-

te. Olen käsitellyt saamani vastaukset anonyymisti, joten tutkimukseen osallistuneiden 

tunnistaminen ei ole mahdollista.  

Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksenani oli tehdä vain laadullinen eli kvalita-

tiivinen tutkimus, mutta miettiessäni tutkielmani tutkimusosuutta ja avoimien kysymysten 

vastausten analysointia, päädyin yhdistämään kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusot-

teen. Tämä helpotti suurilta osin myös vastausten analysointia, koska kohderyhmäksi olin 

valinnut 125 opiskelijaa, kolmesta eri aikuisopiskelijaryhmästä.  

Tutkimuksen aineiston keruuvaihe oli kiireinen, koska halusin valmistua yliopistosta vielä 

vanhan opetussuunnitelman mukaisesti ja toukokuun määräpäivä lähestyi uhkaavasti. Tut-

kimusluvan saaminen kesti pari viikkoa, jonka jälkeen sain julkaista kyselyn ja aloittaa 

tutkimuksen. Harmikseni, suurin osan tutkinnon suorittajista oli juuri aloittanut työssäop-

pimisjakson ja heidän tavoittamisensa sähköpostilla oli haastavaa. Osalla kohderyhmään 

kuuluneista ei ollut enää kuluvan kevään aikana lähiopetusta, joten heidän tavoittamisensa 

osoittautui hankalaksi.  Muutamia vastauksia sain sähköpostiviestin lähettämällä ja muu-

taman päivän kuluttua vielä muistutusviestillä.  Otin opettajiin etukäteen yhteyttä ja sovin 

heidän kanssaan kyselyyn vastaamisesta oppituntien aikana. Kävin paikan päällä koululla 

keräämässä vastauksia kolmelta eri opiskelijaryhmältä.  Tarkoituksena oli saada vastaukset 

kyselyyn noin sadalta tutkinnon suorittajalta, mutta valitettavasti vastauksia kertyi vain 57 

kappaletta. Tämä tietenkin vaikutti tulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen.  

Tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista. Hankalin vaihe oli kyselylomakkeen laatimi-

nen, jotta kysymyksillä saisi juuri tarvittavaa tietoa. Tutustuin muutamiin aiempiin tutki-

muksiin ja sain niistä apuja kysymysten laadintaan. Webropol-ympäristö oli onneksi help-

pokäyttöinen ja yksinkertainen, systeemin oppi nopeasti ja itse kyselyn viimeistely oli su-

juvaa. Avoimien kysymysten luokittelu ja analysointi oli paikoin työlästä, mutta riittävän 
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monen lukukerran jälkeen esiin nousevat asiat oli helppo löytää ja luokitella alakategorioi-

hin. Monivalintakysymysten analysointi oli helpompaa, koska Webropol-ohjelma laski 

suoraan keskiarvot ja taulukoiden siirto Exceliin tai Wordiin sujui ongelmitta.  

Jos nyt aloittaisin tutkimuksen tekemisen uudelleen, tekisin joitain asioita toisin. Aikatau-

lullisesti eniten aikaa vei kyselylomakkeen laatiminen ja tekeminen. Mielestäni onnistuin 

kuitenkin laatimaan kysymyksiä, joiden vastausten perusteella saisin vastaukset molempiin 

tutkimusongelmiini. Aloittaisin tutkimusosuuden aikaisemmin, jotta saisin enemmän vas-

tauksia keräämällä ne oppituntien aikana. Vastausten määrä on suurempi, koska opiskelijat 

saavat käyttää opiskeluaikaa vastaamiseen. Lähtökohtaisesti tiedettiin jo, etteivät opiskeli-

jat vastaa kyselyyn omalla ajalla juuri ollenkaan, muutamia poikkeuksia toki mahtui mu-

kaan.  

Olen mielestäni onnistunut saavuttamaan tutkimukselle asetetut tavoitteet ja vastaamaan 

molempiin tutkimusongelmiini. Tulokset olen esitellyt kysymyksittäin, tehnyt niistä joko 

taulukon tai kuvion sekä lopuksi vielä tiivistänyt ne yhteenvedoksi. Haasteena oli saada 

kyselyyn valitut tutkinnon suorittajat vastaamaan kyselyyn omalla ajalla, koska suurimmal-

la osalla oli samaan aikaan menossa työssäoppimisjakso, eikä heillä näin ollen ollut lä-

hiopetusta. Osan opiskelijoista tavoitin oppitunneilta ja näin sain kerättyä noin 45 vastaus-

ta. Kyselyn vastausprosentti 45,6 % jäi mielestäni pieneksi, mutta luultavammin tämä joh-

tui tutkimuksen suorittamisen huonosta ajankohdasta.  

 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus  

Luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta, koska tutkimuksen tulisi 

pyrkiä sille asetettuihin normeihin ja arvoihin. Luotettavuuskysymysten keskeisiä käsitteitä 

ovat kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti.  Reliabiliteetti tarkoittaa 

tutkimusmenetelmän kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia eli menetelmän ja mitta-

reiden kykyä saavuttaa tarkoitettuja tuloksia. Mittauksen ollessa reliaabeli, ovat mittaustu-

lokset eri mittauskerroilla aika samanlaisia.  

 Tutustuin aiempiin tutkimuksiin henkilökohtaistamisesta ja vähitellen kyselytutkimukseni 

sisältö alkoi muodostua. Kyselylomakkeen kysymykset laadin työni  viitekehyksestä käsin 

siten, että pystyin vastauksilla saavuttamaan tietoa aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen 
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henkilökohtaistamisesta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että hyödynsin aiem-

missa tutkimuksissa olleita hyväksi havaittuja kysymyksiä. Kyselylomakkeesta saamani 

palautteen perusteella, se oli rakenteeltaan selkeä ja looginen. Kyselylomake esitestattiin ja 

toimivuus tarkastettiin muutamalla henkilöllä ennen kuin se julkistettiin ja lähetettiin tut-

kimuksen kohderyhmään kuuluville henkilöille.  

Validiteetilla eli tutkimuksen pätevyydellä tarkoitetaan perinteisesti tutkimusmenetelmän 

kykyä selvittää sitä, mitä oli tarkoitus tutkia. (Nummenmaa 2006, 361). Tutkimustulosten 

tulee olla totuudenmukaisia ja kuvata tutkimuskohdetta. Validiteetin mittaaminen tai las-

keminen on periaatteessa helppoa. Mittaustulosta verrataan vain todelliseen tietoon mitat-

tavasta ilmiöstä. Validiteetin arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen kuinka hyvin tutki-

musote ja käytetyt menetelmät vastaavat ilmiötä, jota halutaan tutkia. Ulkoinen validius 

käsittelee tutkimuksen yleistettävyyttä (Metsämuuronen, 2003, 43). Tämän tutkimuksen 

tuloksia voidaan yleistää vain tietyiltä osin, koska kokemukset ovat usein henkilökohtaisia. 

Yhden henkilön kokemusta jostakin asiasta on vaikea yleistää. Henkilökohtaistaminen ko-

ettiin tarpeelliseksi myös aikuiskoulutuksessa ja se on yleistettävissä oleva asia. Kaikkia 

vastauksia ei voida yleistää, koska kyselyn vastausprosentti jäi pieneksi, vain 45,6 %:a 

vastasi kyselyyn. Kyselyn kaikkiin kysymyksiin eivät kaikki vastanneet. Tulokset ovat 

tutkinnon suorittajien kokemuksia ja näkemyksiä henkilökohtaistamisen käytännöistä.  

Korostin sekä kyselyn saatteessa että ollessani paikan päällä, että vastauksia käytetään vain 

tutkimustarkoitukseen ja vastaukset analysoidaan anonyymisti. Tutkimustuloksia hyödyn-

netään Oulun seudun ammattiopistossa kehitettäessä aikuiskoulutuksen henkilökohtaista-

mista. Kyselyn perusteella henkilökohtaistamisessa on vielä paljon kehitettävää, eniten 

käytännön toimenpiteissä. Vastaajat kaipasivat enemmän säännöllisiä tapaamisia tutor-

opettajansa kanssa, osa ei ollut nähnyt tutoriaan sitten koulun alkamisen. Lisäksi kaivattiin 

tasa-arvoista kohtelua tutkintotilaisuuksissa sekä yhtenäisiä käytänteitä tunnistamisiin, tällä 

hetkellä käytännöt poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Jollekin tunnistus annetaan ja toisel-

le ei.  
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8.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamis-

ta. Lähtökohtana on henkilökohtaistamismääräys, joka perustuu lakiin ammatillisesta kou-

lutuksesta (L 21.8.1998/630) ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (A 6.11.1998/811) 

Lainsäädännöstä ei löydy henkilökohtaistamista käsitteenä, mutta laissa (30§) on mainittu 

opiskelijan oikeuksista osaamisensa tunnustamiseen ja opintojen hyväksilukemiseen. Myös 

asetuksessa (12§) on maininta osaamisen tunnustamisesta. Henkilökohtaistamista on ai-

emmin tutkittu jonkin verran. Aiemmat näkökulmat ovat olleet pääsääntöisesti opiskelijoi-

den tai opettajien kokemuksia henkilökohtaistamisesta. Oma tutkimukseni käsitteli vain 

hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista. Olisi mielenkiintoista perehtyä myös tarvittavan 

ammattitaidon hankkimisen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamiseen. Siinä riit-

tääkin tutkittavaa seuraavalle tästä aiheesta kiinnostuneelle.  

Toisena tutkimuskohteena voisi tulevaisuudessa olla opettajien ja muun henkilökunnan 

kokemukset ja näkemykset, kuinka henkilökohtaistaminen heidän mielestään toteutuu ja 

miten sitä voitaisiin kehittää entistä paremmaksi.  
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TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa kasvatustiedettä. Teen pro gradu-

tutkielmaa aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta.  Pyydän lupaa saada 

suorittaa tutkimus Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikössä aikuisopiskelijaryhmis-

sä KOst13 xxx, Kost13 xxx ja Kost14 xxx. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaista tukea, 

neuvontaa ja ohjausta aikuisopiskelijat saavat koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja miten opinto-

jen henkilökohtaistaminen on edistänyt tai haitannut valmistavaan koulutukseen osallistumista, 

tutkinnon suorittamista ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Työn tekeminen edellyttää lupaa 

käyttää Webropolilla kerättyjä tietoja keväällä 2014.  
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Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista tutkin kyselyllä (Liite 1). Tutkimuksen 
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Ystävällisin terveisin,  

Piia Jolla 

 

LIITE Kyselylomake 



 

 

  

 

LIITE 2   

Viranhaltijapäätös

  



 

 

 

LIITE 3 

Kyselylomake  

Aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen  

 

Taustatiedot 

1. Sukupuoli 

o Mies 

o Nainen 

 

2. Tutkinnon suorittamisen aloitusajankohta? 

o Syksy 2013 

o Kevät 2013 

o Kevät 2014 

 

Hakeutumisvaiheen ohjaus ja neuvonta 

 

3. Sinulle sopivimmat opiskelu-

muodot? Rastita mielipidettäsi 

parhaiten vastaava vaihtoehto. 

1 Ei so-

vellu 

ollen-

kaan 

 

2 Sovel-

tuu 

osittain 

 

3 En 

osaa 

sanoa 

 

4 Sovel-

tuu 

kohta-

laisesti 

5 

Sovel

vel-

tuu 

par-

hai-

ten 

 

Lähiopetus      

Itsenäinen tai ohjattu etäopiskelu      

Verkko-opetus      

Monimuoto-opiskelu      

Päiväopiskelu      

Iltaopiskelu      

Tenttiminen      

Työssäoppiminen      

 

4. Opiskelumotivaatiosi? Rastita mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto. 

o Erittäin hyvä 

o Hyvä 

o Kohtalainen 

o Heikko 

o Erittäin heikko 



 

 

  

5. Miten hakeutumisvaiheessa 

selvitettiin seuraavat asiat? 

1 Ei 

selvitetty 

2 Selvi-

tettiin 

vähän 

 

3 En 

osaa 

sanoa 

 

4 Selvi-

tettiin 

hyvin 

5 Selvi-

tettiin 

erin-

omai-

sesti 

 

Aikaisempi alan osaamisesi      

Aikaisemmat opinnot      

Työkokemus      

Kieli- ja viestintätaidot      

Tutkinto- ja koulutustarpeesi      

Sinulle parhaiten soveltuva 

perus-, ammatti-, erikoisam-

matti-, tai muu tutkinto 

     

Toiveesi koulutukselle      

Vahvuutesi opiskelijana      

Heikkoutesi opiskelijana      

 

 

6. Miten tutkinnon suorittaminen on henkilökohtaistettu hakeutumisvaiheessa? 

o Haettiin tutkinnon suorittamisen tunnustamista osittain 

o Haettiin tutkinnon tai sen osan tunnistamista 

o Ohjattiin suoraan tutkintotilaisuuteen 

o Ohjattiin hankkimaan tarvittava ammattitaito 

o Opintojen aikataulu 

 

 

7. Kuinka kuormittavana koet elämäsi tällä hetkellä? (Stressi, henkinen jaksaminen). 

Rastita mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto. 

o Ei lainkaan 

o Vähän, mutta ei haittaa opiskeluja 

o Melko paljon, haittaa selvästi opiskeluja 

o Paljon, estää opiskelun 

  



 

 

 

 

 

8. Mikä merkitys seuraa-

villa asioilla on sinulle? 

Rastita mielipidettäsi 

parhaiten vastaava 

vaihtoehto. 

 

1 Ei 

merkitys-

tä 

 

2 Vähän 

merkitys-

tä 

 

3 En 

osaa 

sanoa 

 

4 Jonkin 

verran 

merkitys-

tä 

 

5 Erit-

täin pal-

jon 

merki-

tystä 

Ohjaus      

Neuvonta      

Tutorointi      

Infotilaisuudet      

 

 

9. Miten koet suoriutuneesi aiemmista opinnoistasi yleensä? 

o Ilman suurempia oppimisvaikeuksia 

o Kohtalaisesti, mutta oppimisvaikeuksia on ollut jonkin verran 

o Erittäin heikosti, olen keskeyttänyt opintoni 

 

 

Henkilökohtaistaminen 

 

10. Henkilökohtaistamissuunnitelma on 

suunnitelma tutkintosi tutkinnonosista ja 

aikataulu, jossa aiot ne suorittaa. Henki-

lökohtaistamissuunnitelmasi on 

 

Kyllä Ei 

 

Tarkistettu tutkinnon osittain   

Muuttunut tutkinnon suorittamisen ai-

kana 

  

 

 

11. Mitä henkilökohtaistaminen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa merkitsee sinulle? 

Kirjoita omin sanoin. 

 

 

12. Mitä toimenpiteitä henkilökohtaistaminen mielestäsi voi tarkoittaa? Kirjoita omin 

sanoin. 

  



 

 

  

Aikaisempi osaaminen ja sen tunnistaminen/tunnustaminen 

 

13. Kuinka monta opintoviikkoa opinnoistasi tunnistettiin? 

o 0-5 

o 5-9 

o 10 tai enemmän 

 

 

14. Millä perusteella tutkintosi tunnistettiin? 

o Työkokemus 

o Yrittäjyys 

o Jokin muu tutkinto 

o Kielet 

o Tietotekniset taidot 

o Hygieniapassi 

o Muu, mikä 

 

 

15. Millä perusteella tutkintosi tunnustamista haettiin tutkintotoimikunnalta esimerkiksi 

valinnaiseen tutkinnon osaan? 

o Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnosta 

o Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 

o Tutkinnon osa ammattitutkinnosta 

o Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta 

o Ei haettu 

 

 

16. Kuinka tyytyväinen olet henkilökohtaistamiseen OSAO:ssa? 

o 1 En ole tyytyväinen 

o 2 Osittain tyytyväinen 

o 3 En osaa sanoa 

o 4 Tyytyväinen 

o 5 Erittäin tyytyväinen 

 

 

Erityisen tuen tarve 

 

17. Millaisia erityisen tuen tarpeita sinulla on? 

o Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 

o Matematiikan oppimisvaikeudet 

o Mielenterveysongelmat 

o Kognitiiviset ja sosiaaliset taidot 

o Ei mitään 

 

  



 

 

 

18. Miten erityisen tuen tarve 

huomioitiin 

1 Ei 

huomioitu 

ollenkaan 

 

2 Huo-

mioitiin 

jonkin 

verran 

 

3 En 

osaa 

sanoa 

 

4 Huo-

mioitiin 

hyvin 

 

5 Huomi-

oitiin 

erinomai-

sesti 

 

Hakeutumisvaiheessa      

Tutkinnon suorittamisen 

aikana 

     

Tarvittavan ammattitaidon 

hankkimisvaiheessa 

     

Elämäntilanteessasi kokonai-

suutena 

     

 

 

19. Mitä muuta haluat kertoa tutkintosi henkilökohtaistamisesta? Vapaa sana. 

  





 

 

 

 

TYÖNANTAJATAHON ARVIOIJAN NIMI JA TEHTÄVÄNIMIKE:       

 

ARVIOINTIKOULUTUS KYLLÄ  EI  

 

PEREHDYTYS KYLLÄ  EI  NTM

  KYLLÄ  EI  

 

 

 

TYÖNTEKIJÄTAHON ARVIOIJAN NIMI JA TEHTÄVÄNIMIKE:       

 

ARVIOINTIKOULUTUS KYLLÄ  EI  

 

PEREHDYTYS KYLLÄ  EI  NTM

  KYLLÄ  EI  

 

 

OPETUSALAN ARVIOIJA :        

 NTM KYLLÄ  EI  

  



 

 

  

 

Arvioinnin 

kohde 

 

Arviointikriteerit 

1. Työpro-

sessin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot 

 Tutkinnon suorittaja: 

Suunnitel-

mallinen 

työskentely 

asettaa tavoit-

teita työryhmän 

tukemana omal-

le toiminnal-

leen. Kertoo 

tavoitteistaan 

työryhmälle ja 

toteuttaa suun-

nitelmaansa.  

asettaa tavoit-

teita omalle 

toiminnalleen ja 

perustelee 

suunnitelmaan-

sa työryhmälle. 

Toteuttaa 

suunnitelmaan-

sa.  

asettaa tavoit-

teet  omalle 

toiminnalleen ja 

esittää työryh-

mälle vaihtoeh-

toisia ratkaisuja 

suunnitelmaan-

sa, toteuttaa 

sitä ja arvioi 

omaa toimin-

taansa. 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________ 

 

tunnistaa eri-

ikäisten ja taus-

taltaan erilais-

ten asiakkaiden 

tai potilaiden 

fyysisiä, psyyk-

kisiä, sosiaali-

sia, henkisiä ja 

hengellisiä tar-

peita sekä voi-

mavaroja joita-

kin tiedonke-

ruumenetelmiä 

käyttäen.  

tunnistaa eri-

ikäisten ja taus-

taltaan erilais-

ten asiakkaiden 

tai potilaiden 

fyysisiä, psyyk-

kisiä, sosiaali-

sia, henkisiä ja 

hengellisiä tar-

peita sekä voi-

mavaroja moni-

puolisesti erilai-

sia tiedonke-

ruumenetelmiä 

käyttäen.  

tunnistaa laa-

jasti eri-ikäisten 

ja taustaltaan 

erilaisten asiak-

kaiden tai poti-

laiden fyysisiä, 

psyykkisiä, 

sosiaalisia, 

henkisiä ja 

hengellisiä tar-

peita sekä voi-

mavaroja moni-

puolisesti ja 

luovasti tiedon-

keruumenetel-

miä käyttäen.  

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 



 

 

 

 

laatii työryhmän 

ohjeiden mu-

kaan voimava-

ralähtöisen 

hoitoa ja huo-

lenpitoa edistä-

vän suunnitel-

man osana 

hoito- ja huo-

lenpitotyön 

työprosessia. 

laatii hoitoa ja 

huolenpitoa 

edistävän 

suunnitelman 

osana hoito- ja 

huolenpitotyön 

työprosessia 

käyttäen suo-

malaista hoito-

työn toiminto-

luokitusta tai 

kunkin toimin-

taympäristön 

käytössä olevaa 

asiakas- tai 

potilaskohtaista 

suunnitelmaa. 

Hyödyntää asi-

akkaan tai poti-

laan voimavaro-

ja ja verkostoa.  

laatii hoitoa ja 

huolenpitoa 

edistävän 

suunnitelman 

osana hoito- ja 

huolenpitotyön 

työprosessia 

käyttäen suo-

malaista hoito-

työn toiminto-

luokitusta tai 

kunkin toimin-

taympäristön 

käytössä olevaa 

asiakas- tai 

potilaskohtaista 

suunnitelmaa. 

Hyödyntää asi-

akkaan tai poti-

laan voimavaro-

ja ja verkostoa. 

Perustelee 

suunnitelman 

merkityksen 

kokonaisvaltai-

sessa asiakas-

työssä. 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

 

 

toimii tutuissa 

tilanteissa 

suunnitelman 

mukaisesti yh-

teistyössä asi-

akkaan tai poti-

laan sekä hä-

nen verkoston-

sa kanssa. Ar-

vioi omaa toi-

mintaansa ja 

suunnitelman 

toimii suunni-

telman mukai-

sesti yhteis-

työssä asiak-

kaan tai poti-

laan sekä hä-

nen verkoston-

sa kanssa. Ar-

vioi omaa toi-

mintaansa ja 

suunnitelman 

toimii joustavas-

ti suunnitelman 

mukaisesti yh-

teistyössä asi-

akkaan tai poti-

laan sekä hä-

nen verkoston-

sa kanssa. Ar-

vioi realistisesti 

omaa toimin-

taansa ja suun-

nitelman toteu-

 

_________________________

___________ 

 

 

_________________________

___________ 

 



 

 

  

toteutumista. toteutumista.  tumista. Perus-

telee omaa 

toimintaansa.  

_________________________ 

Laadukas 

työskentely 
työskentelee 

ohjattuna toi-

mintaympäris-

tön laa-

tusuositusten 

mukaan.  

työskentelee 

toimintaympä-

ristön laa-

tusuositusten 

mukaan.  

työskentelee 

toimintaympä-

ristön laa-

tusuositusten 

mukaan ja te-

kee kehittämis-

ehdotuksia.  

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

      

       

 

Arvioinnin 

kohde 

 

Arviointikriteerit 

2. Työmene-

telmien, 

työvälinei-

den ja mate-

riaalin hal-

linta 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot 

 Tutkinnon suorittaja: 

Hoito ja 

huolenpito-

työssä toi-

miminen 

tukee ja auttaa 

asiakkaita tai 

potilaita työryh-

män tukemana 

selviytymään 

päivittäisissä 

toiminnoissa 

(puhtaus ja 

tukee ja auttaa 

asiakkaita tai 

potilaita selviy-

tymään päivit-

täisissä toimin-

noissa.  

tukee ja auttaa 

voimavaraläh-

töisesti asiak-

kaita tai potilaita 

selviytymään 

päivittäisissä 

toiminnoissa.  

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 



 

 

 

pukeutuminen, 

syöminen ja 

juominen, erit-

täminen, liikku-

minen, uni ja 

lepo sekä asioi-

den hoito)  

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________ 

 

tarkkailee asi-

akkaan tai poti-

laan elintoimin-

toja (verenkierto 

ja hengitys), 

aistitoimintoja ja 

toimintakykyä 

työryhmän tu-

kemana. 

tarkkailee asi-

akkaan tai poti-

laan elintoimin-

toja, aistitoimin-

toja, toimintaky-

kyä ja vointia. 

Tunnistaa muu-

toksia asiak-

kaan tai potilaan 

tilassa. 

tarkkailee asi-

akkaan tai poti-

laan elintoimin-

toja, aistitoimin-

toja, toimintaky-

kyä ja vointia. 

Tunnistaa muu-

toksia asiak-

kaan tai potilaan 

tilassa ja toimii 

muuttuneessa 

tilanteessa 

asianmukaises-

ti. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

mittaa oikein 

asiakkaan tai 

potilaan läm-

mön, hengitysti-

heyden, pulssin, 

verenpaineen ja 

verensokerin. 

mittaa oikein 

asiakkaan tai 

potilaan läm-

mön, hengitysti-

heyden, pulssin, 

verenpaineen ja 

verensokerin 

sekä tunnistaa 

muutoksia asi-

akkaan tai poti-

laan tilassa. 

mittaa oikein 

asiakkaan tai 

potilaan läm-

mön, hengitysti-

heyden, pulssin, 

verenpaineen ja 

verensokerin. 

Tunnistaa muu-

toksia asiak-

kaan tai potilaan 

tilassa ja toimii 

muuttuneessa 

tilanteessa 

asianmukaises-

ti. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 
tarkkailee asi- tunnistaa asiak- tunnistaa poti-

 



 

 

  

akkaan tai poti-

laan kipua sekä 

lievittää sitä 

työryhmän tu-

kemana. 

kaan tai potilaan 

kipua ja käyttää 

työryhmän tu-

kemana erilaisia 

menetelmiä 

kivun lievittämi-

seksi. 

laan kipua ja 

käyttää erilaisia 

menetelmiä 

kivun lievittämi-

seksi. 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

kirjaa havainto-

jaan työryhmän 

tukemana asia-

kas- tai potilas-

kohtaiseen 

suunnitelmaan. 

Tiedottaa ha-

vainnoistaan 

suullisesti, kirjal-

lisesti ja tieto-

teknisiä välinei-

tä käyttäen. 

Ottaa huomioon 

tietosuojan. 

kirjaa havainnot 

asiakas- tai 

potilaskohtai-

seen suunnitel-

maan. Tiedottaa 

havainnoistaan 

suullisesti, kirjal-

lisesti ja tieto-

teknisiä välinei-

tä käyttäen. 

Ottaa huomioon 

tietosuojan. 

kirjaa havainnot 

itsenäisesti 

asiakas- tai 

potilas-

kohtaiseen 

suunnitelmaan. 

Tiedottaa ha-

vainnoistaan 

suullisesti, kirjal-

lisesti ja tieto-

teknisiä välinei-

tä käyttäen. 

Ottaa huomioon 

tietosuojan. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

toteuttaa asia-

kas- tai potilas-

lähtöisesti työ-

ryhmän ohjei-

den mukaan 

asiakkaiden tai 

potilaiden päivit-

täistä tervey-

denhoitoa, 

muisti-, pitkäai-

kais- ja kansan-

sairauksia sai-

rastavien pe-

rushoitoa (mm. 

suunhoito, ihon 

hoito, liikehoito 

sekä käsien ja 

toteuttaa oma-

aloitteisesti ja 

asiakas- tai 

potilaslähtöises-

ti asiakkaiden 

tai potilaiden 

päivittäistä ter-

veydenhoitoa, 

muisti-, pitkäai-

kais- ja kansan-

sairauksia sai-

rastavien pe-

rushoitoa. Tu-

kee asiakkaiden 

tai potilaiden 

omatoimisuutta 

ja edistää kun-

toteuttaa oma-

aloitteisesti ja 

asiakas- tai 

potilaslähtöises-

ti asiakkaiden 

tai potilaiden 

päivittäistä ter-

veydenhoitoa, 

muisti-, pitkäai-

kais- ja kansan-

sairauksia sai-

rastavien pe-

rushoitoa. Tu-

kee asiakkaiden 

tai potilaiden 

omatoimisuutta 

ja edistää kun-

 

_______________________

_____________ 

 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 



 

 

 

jalkojen hoito) ja 

edistää kuntou-

tumista. 

toutumista voi-

massa olevien 

hoitokäytäntöjen 

mukaisesti. 

toutumista sekä 

arvioi pe-

rushoidon me-

netelmiä voi-

massa olevien 

hoitokäytäntöjen 

mukaisesti. 

 

 

 

kohtaa asiak-

kaan tai potilaan 

ammatillisesti. 

kohtaa asiak-

kaan tai potilaan 

ammatillisesti ja 

edistää asiak-

kaan tai potilaan 

hyvinvointia 

vuorovaikutuk-

sellisin keinoin. 

kohtaa asiak-

kaan tai potilaan 

ammatillisesti ja 

edistää asiak-

kaan tai potilaan 

hyvinvointia 

oma-aloitteisesti 

ja yksilöllisesti 

vuorovaikutuk-

sellisin keinoin. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

käyttää työryh-

män jäsenenä 

läsnäoloa työ-

menetelmänä. 

käyttää läsnä-

oloa työmene-

telmänä. 

käyttää läsnä-

oloa työmene-

telmänä myös 

asiakkaan tai 

potilaan vaati-

vissa elämänti-

lanteissa.  

 

_______________________

_____________ 

 

 

Yrittäjänä 

toimimisen 

mahdolli-

suuksien 

arviointi 

arvioi ohjattuna 

oman toiminnan 

ja työn tekemi-

sen vahvuuksi-

en ja kehittämi-

sen tarpeita.  

arvioi oman 

toiminnan ja 

työn tekemisen 

vahvuuksia ja 

mahdollisuuksia 

toimia tulevai-

suudessa yrittä-

jänä ammat-

tialallaan.  

arvioi oman 

toiminnan ja 

työn tekemisen 

vahvuuksia ja 

mahdollisuuksia 

toimia yrittäjänä 

ammattialallaan 

ja asettaa kehit-

tymistavoitteita 

yrittäjyysosaa-

miselleen.  

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 



 

 

  

Terveyden, 

turvallisuu-

den ja toi-

mintakyvyn 

huomioonot-

taminen 

edistää voima-

varalähtöisesti 

asiakkaan tai 

potilaan fyysistä 

ja psyykkistä 

terveyttä, turval-

lisuutta ja hy-

vinvointia. 

edistää voima-

varalähtöisesti 

ja oma-

aloitteisesti 

asiakkaan tai 

potilaan terveyt-

tä, turvallisuutta 

ja hyvinvointia.  

edistää voima-

varalähtöisesti, 

oma-aloitteisesti 

ja monipuolises-

ti asiakkaan tai 

potilaan terveyt-

tä, turvallisuutta 

ja hyvinvointia.  

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 ohjaa asiakkaita 

tai potilaita toi-

minnallisin me-

netelmin virik-

keellisyyteen ja 

sosiaaliseen 

osallistumiseen.  

ohjaa ja kan-

nustaa asiakkai-

ta tai potilaita 

toiminnallisin 

menetelmin 

virikkeellisyy-

teen ja sosiaali-

seen osallistu-

miseen, mikä 

tukee heidän 

verkostojensa 

säilymistä ja 

muodostumista.   

ohjaa ja kan-

nustaa luovasti 

ja toiminnallisin 

menetelmin 

asiakkaita tai 

potilaita virik-

keellisyyteen ja 

monipuoliseen 

sosiaaliseen 

osallistumiseen, 

mikä tukee hei-

dän verkosto-

jensa säilymistä 

ja muodostu-

mista. Turvaa 

myös mahdolli-

suuden sosiaa-

liseen osallisuu-

teen.  

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 havaitsee tuen 

tarpeen ja joitakin 

asiakkaan tai 

potilaan sosiaali-

sia ongelmia 

(esim. yksinäi-

syys, elämänhal-

linnan ongelmat, 

kaltoinkohtelu, 

perhe- ja lä-

tunnistaa asiak-

kaan tai potilaan 

sosiaalisia on-

gelmia ja ottaa 

ne työryhmän 

ohjeiden mu-

kaan huomioon 

hoito- ja huo-

lenpitotyössä.  

tunnistaa asiak-

kaan tai potilaan 

sosiaalisia on-

gelmia ja ottaa 

ne työryhmän 

ohjeiden mu-

kaan huomioon 

hoito- ja huo-

lenpitotyössä. 

Keskustelee 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________



 

 

 

hisuhdeväkivalta 

ja mielenterveys- 

ja päihdeongel-

mat).  

 
asiakkaan tai 

potilaan kanssa 

hänen tilantees-

taan ja ohjaa 

häntä hake-

maan apua.  

_____________ 

 

_______________________ 

 tunnistaa asiak-

kaan tai potilaan 

kansantervey-

dellisiä riskejä.  

tunnistaa asiak-

kaan tai potilaan 

kansantervey-

dellisiä riskejä ja 

ottaa ne työ-

ryhmän ohjei-

den mukaan 

huomioon hoito- 

ja huolenpito-

työssä. 

tunnistaa asiak-

kaan tai potilaan 

kansantervey-

dellisiä riskejä ja 

ottaa ne huomi-

oon hoito- ja 

huolenpitotyös-

sä sekä keskus-

telee asiakkaan 

tai potilaan 

kanssa hänen 

tilanteestaan. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 ohjaa asiakasta 

tai potilasta 

valitsemaan tai 

valitsee ravit-

semussuositus-

ten mukaisen 

ateriakokonai-

suuden ottaen 

huomioon eri-

tyisruokavaliot.  

motivoi ja ohjaa 

asiakasta tai 

potilasta valit-

semaan tai va-

litsee ravitse-

mussuositusten 

mukaisen ate-

riakokonaisuu-

den ottaen 

huomioon eri-

tyisruokavaliot.  

motivoi ja ohjaa 

perustellen 

asiakasta tai 

potilasta valit-

semaan tai va-

litsee ravitse-

mussuositusten 

mukaisen ate-

riakokonaisuu-

den ottaen 

huomioon eri-

tyisruokavaliot.  

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 huolehtii asiak-

kaan tai potilaan 

ympäristön tur-

vallisuudesta ja 

puhtaanapidos-

ta sekä vaate-

ohjaa huolehti-

maan tai huo-

lehtii itsenäisesti 

asiakkaan tai 

potilaan ympä-

ristön turvalli-

suudesta, viih-

ohjaa ja motivoi 

huolehtimaan 

tai huolehtii 

asiakkaan tai 

potilaan ympä-

ristön turvalli-

suudesta, viih-

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________



 

 

  

huollosta.  tyisyydestä ja 

puhtaanapidos-

ta sekä vaate-

huollosta.  

tyisyydestä ja 

puhtaanapidos-

ta sekä vaate-

huollosta. 

_____________ 

 

 

 

hyödyntää työ-

ryhmän ohjei-

den mukaan 

apuvälineiden ja 

teknologian 

mahdollisuuksia 

hoito- ja huo-

lenpitotyössä. 

hyödyntää oma-

aloitteisesti 

apuvälineiden ja 

teknologian 

mahdollisuuksia 

hoito- ja huo-

lenpitotyössä. 

hyödyntää mo-

nipuolisesti ja 

luovasti apuvä-

lineiden ja tek-

nologian mah-

dollisuuksia 

hoito- ja huo-

lenpitotyössä. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

valitsee työryh-

män ohjeiden 

mukaan luontoa 

säästäviä mate-

riaaleja, välinei-

tä ja menetel-

miä sekä käyt-

tää energiaa 

säästäviä työta-

poja.  

valitsee luontoa 

säästävät mate-

riaalit, välineet 

ja menetelmät 

sekä käyttää 

energiaa sääs-

täviä työtapoja.   

kannustaa ja 

opastaa  

asiakkaita tai 

potilaita valit-

semaan luontoa 

säästävät mate-

riaalit, välineet 

ja menetelmät 

kestävän kehi-

tyksen periaat-

teiden mukai-

sesti sekä käyt-

tää energiaa 

säästäviä työta-

poja.   

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________ 

 

tunnistaa asiak-

kaan tai potilaan 

sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

palvelujen sekä 

toimeentulotur-

van tarpeita. 

tunnistaa asiak-

kaan tai potilaan 

sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

palvelujen sekä 

toimeentulotur-

van tarpeita ja 

kertoo palveluis-

ta asiakkaalle 

tunnistaa moni-

puolisesti asiak-

kaan tai potilaan 

sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

palvelujen sekä 

toimeentulotur-

van tarpeita. 

Ohjaa asiakasta 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 



 

 

 

tai potilaalle. tai potilasta 

käyttämään 

sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

palveluita sekä 

toimeentulotur-

van etuuksia. 

 

_______________________

_____________ 

 

 

Lääkehoi-

don toteut-

taminen 

annostelee 

lääkkeet vir-

heettömästi 

asiakas- tai 

potilaskohtaisiin 

annoksiin ja 

antaa lääkkeet 

luonnollista tietä 

(suun kautta, 

peräsuoleen, 

iholle, silmään, 

nenään, kor-

vaan, emätti-

meen),  injek-

tiona ihon alle ja 

lihakseen (s.c. , 

i.m.) - ja hengi-

tyksen kautta 

(inh.) ohjeiden 

mukaan. Työs-

kentelee asep-

tiikkaa ja työ- ja 

ympäristönsuo-

jeluohjeita nou-

dattaen.  

annostelee 

lääkkeet vir-

heettömästi 

asiakas- tai 

potilaskohtaisiin 

annoksiin ja 

antaa lääkkeet 

luonnollista tietä 

(suun kautta, 

peräsuoleen, 

iholle, silmään, 

nenään, kor-

vaan, emätti-

meen), injektio-

na ihon alle ja 

lihakseen (s.c. , 

i.m.) ja hengitet-

tynä (inh.) oh-

jeiden mukaan. 

Työskentelee 

aseptiikkaa ja 

työ- ja ympäris-

tönsuojeluohjei-

ta noudattaen.  

annostelee 

lääkkeet vir-

heettömästi 

asiakas- tai 

potilaskohtaisiin 

annoksiin ja 

antaa lääkkeet 

luonnollista tietä 

(suun kautta, 

peräsuoleen, 

iholle, silmään, 

nenään, kor-

vaan, emätti-

meen), injektio-

na ihon alle ja 

lihakseen (s.c. , 

i.m.) ja hengitet-

tynä (inh.) oh-

jeiden ja tilan-

teen mukaisesti. 

Työskentelee 

aseptiikkaa ja 

työ- ja ympäris-

tönsuojeluohjei-

ta noudattaen. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 etsii tietoja 

lääkkeiden vai-

kutuksista ja 

sivuvaikutuksis-

ta luotettavista 

tietolähteistä, 

käyttää luotetta-

via tietolähteitä, 

kuten Pharmaca 

Fennicaa tai 

lääketietojärjes-

telmiä asiak-

käyttää luotetta-

via tietolähteitä, 

kuten Pharmaca 

Fennicaa tai 

lääketietojärjes-

telmiä ja tarkkai-

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________



 

 

  

kuten Pharmaca 

Fennicasta tai 

lääketietojärjes-

telmistä. Tark-

kailee asiak-

kaan tai potilaan 

käyttämien 

lääkkeiden vai-

kutuksia ja hait-

tavaikutuksia ja 

mahdollista 

lääkkeiden vää-

rinkäyttöä ohjei-

den mukaan 

sekä tiedottaa 

suullisesti ja 

kirjallisesti ha-

vainnoistaan, 

mutta tarvitsee 

ajoittain ohjaus-

ta. 

kaan tai potilaan 

käyttämien 

lääkkeiden vai-

kutusten ja hait-

tavaikutusten ja 

mahdollisen 

lääkkeiden vää-

rinkäytön tark-

kailussa. Tiedot-

taa suullisesti ja 

kirjallisesti ha-

vainnoistaan. 

lee lääkkeiden 

vaikutuksia ja 

haittavaikutuk-

sia ja mahdollis-

ta lääkkeiden 

väärinkäyttöä 

osana asiak-

kaan tai potilaan 

kokonaishoitoa. 

Tiedottaa oma-

aloitteisesti 

suullisesti ja 

kirjallisesti ha-

vainnoistaan. 

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 ohjaa asiakasta 

tai potilasta 

lääkemääräys-

ten tulkinnassa 

ja uusimisessa. 

Tunnistaa riskit 

asiakkaan lää-

kehoidon ja 

päihteiden käy-

tön suhteen ja 

tiedottaa niistä 

työryhmässä. 

ohjaa asiakasta 

tai potilasta 

lääkemääräys-

ten tulkinnassa 

ja uusimisessa 

sekä ohjaa 

asiakasta lääk-

keiden käytös-

sä, säilyttämi-

sessä ja hävit-

tämisessä vas-

tuualueensa 

asettamissa 

rajoissa. Antaa 

tietoa päihtei-

den käytön vai-

kutuksista lää-

kehoitoon.  

ohjaa ja neuvoo 

asiakasta tai 

potilasta lääke-

määräysten 

tulkinnassa ja 

uusimisessa, 

ohjaa asiakasta 

tai potilasta eri 

tilanteissa lääk-

keiden käytös-

sä, säilyttämi-

sessä ja hävit-

tämisessä sää-

dösten ja vas-

tuualueensa 

rajoissa. Antaa 

tietoa päihtei-

den käytön vai-

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 

_______________________



 

 

 

kutuksista lää-

kehoitoon.  

_____________ 

 

      

       

 

Arvioinnin 

kohde 

 

Arviointikriteerit 

3. Työn 

perustana 

olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot 

 Tutkinnon suorittaja: 

Perushoi-

toa ja huo-

lenpitotyö-

tä koske-

vien käsit-

teiden ja 

tiedon 

hallinta 

hyödyntää 

työssään tie-

toa: 

perustelee 

työhönsä liitty-

vät ratkaisuja 

ja toimintata-

pojaan tiedoil-

la:  

perustelee moni-

puolisesti työhön-

sä liittyvät ratkai-

sut ja toimintata-

pansa tiedoilla: 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________ 

 - ihmisen tar-

peista ja voi-

mavaroista. 

- ihmisen tar-

peista ja voi-

mavaroista. 

- ihmisen tarpeis-

ta ja voimavarois-

ta. 

 

___________ 

 

 - terveyden ja 

hyvinvoinnin - 

edellytyksistä 

ja päivittäisistä 

toiminnoista, 

- terveyden ja 

hyvinvoinnin - 

edellytyksistä 

ja päivittäisistä 

toiminnoista, 

- terveyden ja 

hyvinvoinnin - 

edellytyksistä ja 

päivittäisistä toi-

minnoista, pe-

 

_________________________

___________ 

 



 

 

  

perushoidosta 

(mm. suunhoi-

to, ihon hoito, 

liikehoito, käsi-

en ja jalkojen 

hoito) ja ter-

veydenhoidos-

ta.  

perushoidosta 

ja terveyden-

hoidosta.  

rushoidosta ja 

terveydenhoidos-

ta. 

 

_________________________

___________ 

 

 

 

- elimistön 

normaalista 

rakenteesta ja 

toiminnasta. 

- elimistön 

normaalista 

rakenteesta ja 

toiminnasta. 

- elimistön nor-

maalista raken-

teesta ja toimin-

nasta.  

 

_________________________

___________ 

 

 

- kansanter-

veydellisistä 

riskeistä, muis-

ti-, kansan- ja 

pitkäaikaissai-

rauksista (mm. 

diabetes, epi-

lepsia, Parkin-

sonin tauti, 

Alzheimerin 

tauti, reuma, 

aivoveren-

vuoto, aivoin-

farkti, mielen-

terveys- ja 

päihdesairau-

det, artroosi ja 

osteoporoosi, 

aistisairaudet 

ja -vammat). 

- kansanter-

veydellisistä 

riskeistä, muis-

ti-, pitkäaikais- 

ja kansansai-

rauksista.  

- kansantervey-

dellisistä riskeistä, 

muisti-, pitkäai-

kais- ja kansan-

sairauksista. 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

 

 

- sosiaalisista 

ongelmista ja 

tuen tarpeista 

(esim. yksinäi-

- sosiaalisista 

ongelmista ja 

tuen tarpeista. 

- sosiaalisista 

ongelmista ja 

tuen tarpeista. 

 

_________________________

___________ 



 

 

 

syys, elämän-

hallinnan on-

gelmat, kal-

toinkohtelu, 

perhe- ja lä-

hisuhdeväkival-

ta ja mielenter-

veys- ja päih-

deongelmat). 

 

_________________________

___________ 

 

 

 

- kuolevan 

potilaan hoi-

dosta. 

- kuolevan 

potilaan hoi-

dosta. 

- kuolevan poti-

laan hoidosta. 

_________________________

___________ 

 

tietää sosiaali- 

ja terveyden-

huollon lain-

säädäntöä, 

peruspalveluja 

ja palvelujen 

tuottajatahoja 

sekä toimeen-

tuloturvan 

etuuksia. Ker-

too palveluista 

ja etuuksista 

tutuissa asia-

kastilanteissa 

sekä toimii 

säädösten 

mukaan. 

hyödyntää 

työssään tietoa 

sosiaali- ja 

terveydenhuol-

lon lainsää-

dännöstä, pal-

veluista ja 

palvelujen 

tuottajatahoista 

sekä toimeen-

tuloturvan 

etuuksista.  

hyödyntää työs-

sään laajasti tie-

toa sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

lainsäädännöstä, 

palveluista ja 

palvelujen tuotta-

jatahoista sekä 

toimeentuloturvan 

etuuksista asiak-

kaan tai potilaan 

tarpeiden mukai-

sesti. 

 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

 

Perushoitoa 

ja huolenpi-

totyötä 

koskevien 

käsitteiden 

ja tiedon 

hallinta 

tietää sosiaali- 

ja terveyden-

huollon eettisiä 

periaatteita ja 

käyttää hoidon 

ja huolenpidon 

keskeisiä käsit-

teitä työssään. 

perustelee 

toimintaansa 

sosiaali- ja 

terveydenhuol-

lon eettisillä 

periaatteilla ja 

käyttää hoidon 

ja huolenpidon 

perustelee moni-

puolisesti toimin-

taansa sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

eettisillä periaat-

teilla ja käyttää 

sujuvasti hoidon 

ja huolenpidon 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 



 

 

  

käsitteitä työs-

sään. 

käsitteitä työs-

sään. 

 

 

tietää kestävän 

kehityksen 

käsitteen ja 

periaatteet ja 

ottaa niitä 

huomioon 

työssään.  

ottaa huomi-

oon työssään 

kestävän kehi-

tyksen periaat-

teet ja peruste-

lee niillä toi-

mintaansa.  

ottaa huomioon 

työssään kestä-

vän kehityksen 

periaatteet ja 

niiden toteutta-

mismahdollisuu-

det sekä peruste-

lee niillä monipuo-

lisesti toimintaan-

sa.  

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

 

 

hyödyntää 

työssään tietoa 

erityisruokava-

lioista, puh-

taanapidosta ja 

vaatehuollon 

perusteista. 

perustelee 

toimintaansa 

työtilanteissa 

tiedoilla erityis-

ruokavalioiden, 

puhtaanapidon 

ja vaatehuollon 

perusteista. 

perustelee moni-

puolisesti toimin-

taansa työtilan-

teissa tiedoilla 

erityisruokavalioi-

den, puhtaanapi-

don ja vaatehuol-

lon perusteista. 

 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________ 

Lääkehoi-

toa koske-

van tiedon 

hallinta 

hyödyntää 

tietoa yleisim-

mistä lääke-

muodoista ja 

lääkkeiden 

antotavoista 

sekä lääkehoi-

toon liittyvästä 

työ- ja ympäris-

tönsuojelusta. 

Tietää lääkkei-

den väärinkäy-

tön ilmiöistä. 

Tietää lääke-

hoidon toteu-

tuksessa omat 

oikeutensa ja 

perustelee 

ratkaisunsa ja 

toimintansa 

tiedolla ylei-

simmistä lää-

keaineryhmis-

tä, lääkemuo-

doista ja lääk-

keiden antota-

voista sekä 

lääkehoitoon 

liittyvästä työ- 

ja ympäristön-

suojelusta. 

Tietää lääkkei-

den väärinkäy-

tön ilmiöistä. 

perustelee moni-

puolisesti ratkai-

sunsa ja toimin-

tansa tiedolla  

* eri lää-

keaineryhmistä 

* yleisimpien 

lääkkeiden haitta-

vaikutuksista ja 

lääkkeiden vää-

rinkäytön ilmiöistä 

* lääkehuoltoa 

koskevista sää-

döksistä ja niiden 

asettamista rajoi-

tuksista ja vaati-

muksista (lain-

 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________



 

 

 

velvollisuuten-

sa.  

Tietää lääke-

hoidon toteu-

tuksessa omat 

oikeutensa ja 

velvollisuuten-

sa. 

säädäntö, lääke-

valvonta ja saira-

usvakuutus) 

* erilaisista lää-

kemuodoista 

* lääkkeenantota-

voista 

* lääkehoitoon 

liittyvästä työ- ja 

ympäristönsuoje-

lusta.  

___________ 

 

 

 

tekee virheet-

tömästi lääke-

laskennassa 

yksikkömuun-

nokset ja an-

noslaskut.  

tekee virheet-

tömästi lääke-

laskennassa 

yksikkömuun-

nokset ja an-

noslaskut.  

tekee virheettö-

mästi lääkelas-

kennassa yksik-

kömuunnokset ja 

annoslaskut.  

 

_________________________

___________ 

 

 

Terveyttä, 

turvalli-

suutta ja 

toimintaky-

kyä koske-

van tiedon 

hallinta 

hyödyntää 

työssään tietoa 

psykososiaalis-

ten tekijöiden, 

ympäristön ja 

esteettisyyden 

merkityksestä 

terveyden ja 

hyvinvoinnin 

sekä turvalli-

suuden edis-

tämisessä.  

perustelee 

toimintaansa 

tiedolla psy-

kososiaalisten 

tekijöiden, 

ympäristön ja 

esteettisyyden 

merkityksestä 

terveyden ja 

hyvinvoinnin 

sekä turvalli-

suuden edis-

tämisessä.  

perustelee moni-

puolisesti toimin-

taansa tiedoilla 

psykososiaalisten 

tekijöiden, ympä-

ristön ja esteetti-

syyden merkityk-

sestä terveyden 

ja hyvinvoinnin 

sekä turvallisuu-

den edistämises-

sä.  

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

 

tietää ergono-

misen työsken-

telyn periaattei-

ta ja ottaa niitä 

huomioon hoi-

to- ja huolenpi-

ottaa huomi-

oon työssään 

ergonomisen 

työskentelyn 

periaatteet ja 

perustelee 

ottaa huomioon 

työssään er-

gonomisen työs-

kentelyn periaat-

teet ja perustelee 

niillä monipuoli-

 

_________________________

___________ 

 

_________________________



 

 

  

totyössä. niillä toimin-

taansa.  

sesti toimintaan-

sa. 

___________ 

 

 

tietää asepti-

sen työskente-

lyn periaatteet 

ja tartuntatau-

tien torjunta-

työn säädökset 

sekä ottaa niitä 

huomioon hoi-

to- ja huolenpi-

totyössä. 

 

 

ottaa huomi-

oon työssään 

aseptisen 

työskentelyn 

periaatteet ja 

tartuntatautien 

torjuntatyön 

säädökset 

sekä peruste-

lee niillä toi-

mintaansa.  

ottaa huomioon 

työssään asepti-

sen työskentelyn 

periaatteet ja 

tartuntatautien 

torjuntatyön sää-

dökset sekä pe-

rustelee niillä 

monipuolisesti 

toimintaansa. 

Ottaa huomioon 

työssään ylei-

simmät tartunto-

jen aiheuttajat 

sekä niiden le-

viämistiet. Ym-

märtää infektioi-

den taloudelliset 

vaikutukset.  

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

_________________________

___________ 

 

 

Yrittäjyyttä 

koskevan 

tietoperus-

tan hallin-

ta 

hakee ohjattu-

na tietoa ylei-

sistä yrittäjänä 

toimimisen 

edellytyksistä. 

hakee tietoa 

yleisistä yrittä-

jänä toimimi-

sen edellytyk-

sistä. 

hakee tietoa sosi-

aali- ja terveys-

alan yrittäjänä 

toimimisen edelly-

tyksistä. 

 

_________________________

___________ 

 

 

 

      

       

  



 

 

 

 

Arvioinnin 

kohde 

 

Arviointikriteerit 

4. Elinikäi-

sen oppi-

misen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot 

 Tutkinnon suorittaja: 

Oppiminen 

ja ongel-

manratkai-

su 

tunnistaa omia 

vahvuuksiaan ja 

kehittämisaluei-

taan sekä arvioi 

ammatillista ke-

hittymistään. 

Muuttaa toimin-

taansa palaut-

teen perusteella.  

tunnistaa amma-

tillisen kasvunsa 

ja kehittymisensä 

vaiheen sekä 

asettaa tavoitteita 

ammatilliselle 

kehittymiselleen. 

Arvioi toimintaan-

sa ja muuttaa 

toimintaansa 

palautteen perus-

teella.  

tunnistaa am-

matillisen kas-

vunsa ja kehit-

tymisensä vai-

heen sekä ottaa 

siitä vastuun. 

Arvioi toimin-

taansa realisti-

sesti sekä 

muuttaa toimin-

taansa palaut-

teen perusteel-

la.   

 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

hakee ohjausta 

hoito- ja huolen-

pitotyössä teke-

miinsä ratkaisui-

hin ja toimintaan-

sa. 

perustelee hoito- 

ja huolenpito-

työssä tekemän-

sä ratkaisut ja 

toimintansa am-

matillisilla tiedoil-

la. 

perustelee mo-

nipuolisesti 

hoito- ja huo-

lenpitotyössä 

tekemänsä 

ratkaisut ja 

toimintansa 

ammatillisilla 

tiedoilla ja esit-

tää ongelmati-

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________



 

 

  

lanteissa realis-

tisia ja rakenta-

via ratkaisu-

vaihtoehtoja. 

_____________ 

 

 

Vuorovai-

kutus ja 

yhteistyö  

toimii vastuulli-

sesti työyhteisös-

sä ja selviytyy 

tutuissa vuoro-

vaikutustilanteis-

sa. 

toimii vastuulli-

sesti ja yhteistyö-

kykyisesti työ-

ryhmän jäsene-

nä. 

toimii vastuulli-

sesti, yhteistyö-

kykyisesti ja 

joustavasti työ-

yhteisössä. 

 

 

_______________________

_____________ 

 

Ammat-

tietiikka 

noudattaa toistu-

vissa työtilanteis-

sa sosiaali- ja 

terveysalan sää-

döksiä, säännök-

siä ja eettisiä 

periaatteita.  

noudattaa muut-

tuvissa työtilan-

teissa sosiaali- ja 

terveysalan sää-

döksiä, säännök-

siä ja eettisiä 

periaatteita. 

noudattaa 

muuttuvissa 

työtilanteissa 

sosiaali- ja ter-

veysalan sää-

döksiä, sään-

nöksiä ja eetti-

siä periaatteita 

sekä perustelee 

niillä toimin-

taansa.  

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 

Terveys, 

turvalli-

suus ja 

toiminta-

kyky  

noudattaa työpai-

kan työhyvinvoin-

ti- ja työsuoje-

luohjeita sekä 

työpaikan sähkö- 

ja paloturvalli-

suusmääräyksiä. 

Käyttää asian-

mukaista työasua 

ja tarvittavia suo-

jaimia.  

noudattaa työpai-

kan työhyvinvoin-

ti- ja työsuoje-

luohjeita sekä 

työpaikan sähkö- 

ja paloturvalli-

suusmääräyksiä. 

Torjuu työn aihe-

uttamia terveys-

vaaroja ja -

haittoja ja ylläpi-

tää omalta osal-

taan hyvää ilma-

piiriä työpaikalla.  

noudattaa työpai-

kan työhyvin-

vointi ja työsuo-

jeluohjeita ja 

työpaikan sähkö- 

ja paloturvalli-

suusmääräyksiä. 

Torjuu työn aihe-

uttamia terveys-

vaaroja ja -

haittoja. Ehkäisee 

ennalta työn 

aiheuttamia riski-

tekijöitä sekä 

ylläpitää omalta 

 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 



 

 

 

osaltaan hyvää 

ilmapiiriä työpai-

kalla. 

 

 

 

 

toimii voimassa 

olevien hygienia-

käytäntöjen ja 

aseptisen työjär-

jestyksen mukai-

sesti ja huolehtii 

henkilökohtaises-

ta hygieniastaan 

(mm. käsien pesu 

ja desinfiointi) 

niin, ettei aiheuta 

tartuntoja. 

toimii voimassa 

olevien hygienia-

käytäntöjen ja 

aseptisen työjär-

jestyksen mukai-

sesti ja tuntee 

voimassa olevat 

säännökset. 

toimii voimassa 

olevien hy-

gieniakäytäntö-

jen ja aseptisen 

työjärjestyksen 

mukaisesti ja 

perustelee te-

kemänsä rat-

kaisut. Ottaa 

työssään huo-

mioon voimas-

sa olevat sään-

nökset. 

 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 

 

käyttää ergono-

misesti oikeita 

työskentelytapoja 

hoito- ja huolen-

pitotyössä sekä 

hyödyntää tauko-

liikuntaa tuki- ja 

liikuntaelinvam-

mojen ennaltaeh-

käisyssä. 

käyttää ergono-

misesti oikeita 

työskentelytapoja 

ja apuvälineitä 

hoito- ja huolen-

pitotyössä sekä 

hyödyntää tauko-

liikuntaa tuki- ja 

liikuntaelinvam-

mojen ennaltaeh-

käisyssä. 

työskentelee 

hoito- ja huo-

lenpitotyössä 

ergonomisesti 

oikein hyödyn-

täen asiakkaan 

tai potilaan 

voimavaroja ja 

apuvälineitä 

sekä ennalta-

ehkäisee työn 

aiheuttamia 

tapaturmia ja 

vammoja sekä 

hyödyntää tau-

koliikuntaa tuki- 

ja liikuntaelin-

vammojen en-

naltaehkäisys-

sä. 

 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 



 

 

  

 

 

 

tunnistaa väkival-

lan uhkan ja suo-

jelee tarvittaessa 

itseään. Tarvitsee 

ohjausta työs-

sään havaitse-

man kaltoinkohte-

lun ja perhe- ja 

lähisuhdeväkival-

lan puheeksiot-

tamiseen ja siitä 

tiedottamiseen. 

kohtaa työryh-

män jäsenenä 

haastavasti käyt-

täytyvän asiak-

kaan tai potilaan 

ja toimii työyhtei-

sön toimintaoh-

jeiden mukaan. 

Ottaa puheeksi 

työssään havait-

seman kaltoin-

kohtelun ja per-

he- ja lähisuhde-

väkivallan ja tie-

dottaa siitä työ-

ryhmässä.  

ennaltaehkäi-

see ja tunnistaa 

väkivallan uh-

kaa ja kohtaa 

haastavasti 

käyttäytyvän 

asiakkaan tai 

potilaan työ-

ryhmän jäsene-

nä. Soveltaa 

työyhteisön 

toimintaohjeita 

ja tarvittaessa 

suojelee itse-

ään. Ottaa luon-

tevasti puheeksi 

työssään ha-

vaitseman kal-

toinkohtelun ja 

perhe- ja lä-

hisuhdeväkival-

lan, ohjaa sen 

osapuolia avun 

hakemisessa ja 

tiedottaa asias-

ta työryhmässä. 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 

antaa ensiavun 

EA1-

vaatimustason 

mukaisesti. 

antaa ensiavun 

EA1-

vaatimustason 

mukaisesti. 

antaa ensiavun 

EA1-

vaatimustason 

mukaisesti. 

 

 

_______________________

_____________ 

 

 

 



 

  

TUTKINNON OSA HOITO JA HUOLENOPITO__________________________________ 

TUTKINNON OSAN SUORITTAJA 

___________________________________________________ 

HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA HYVÄKSYT-

TY ENNEN TUTKINTOTILAISUUTTA KOLMIKANTAISESTI: KYLLÄ  

 

KOKONAISARVIO 

 

K 3 H 2 T 1 Hylätty 

 

PERUSTELUT KOKONAISARVIOLLE ARVOINNIN KOHTEITTAIN: 

1. TYÖPROSESSIN HALLINTA 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________ 

2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________

_________ 

3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

  



 

 

 

4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Paikka ja päivämäärä 

______________________________________________________________ 

 Arvioijien allekirjoitukset 

 

_______________     ___________________               __________________ 

työnantajatahon edustaja    työntekijätahon edustaja          opetusalan edustaja 

 

_______________     ___________________               __________________ 

nimen selvennys                      nimen selvennys                 nimen selvennys 

             

Tiedoksi saaneena:     

                  tutkinnon osan suorittaja 

              _______________________ 

                           nimen selvennys 


