TIEDOTE OPISKELIJOILLE
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MUUTOKSISTA 1.1.2018
Ammatillinen koulutus 2017

Uusi ammatillinen koulutus 2018

Ammatillisessa peruskoulutuksessa
kaikki opiskelevat pääsääntöisesti 3
vuotta ja etenevät samaan tahtiin.

Osaaminen ratkaisee – opiskeluun käytetyllä ajalla
ei merkitystä, jokainen opiskelija etenee joustavasti
omaan tahtiinsa.

Opintopolku suunnitellaan eri tavoin
ammatillisessa peruskoulutuksessa,
näyttötutkinnoissa ja
oppisopimuskoulutuksessa.
Kaikki opiskelevat pääosin saman
sisältöisesti.

Yksilöllinen opintopolku- kaikille opiskelijoille
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
(HOKS), jossa mukana myös ohjaus- ja tukipalvelut

Opiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Monipuolisemmat oppimisympäristöt- opiskelua
joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa, harrastuksissa
ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa
ympäristöissä.

Oppisopimus, työssäoppiminen

Oppisopimus on palkallista, koulutussopimus on
palkatonta työpaikkaoppimista.
Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen voi yhdistää
joustavasti esim. 1 kk koulutussopimuksella
palkatonta ja 1 kk oppisopimuksella palkallista
työpaikkaoppimista.
Näytöt – ammattitaito osoitetaan käytännön
työtehtävissä pääosin työpaikoilla.
Opiskelija ei tee enää erillistä näyttösuunnitelmaa
tutkinnon kriteereistä.
Näytöt voidaan tehdä prosessimaisesti pienempinä
kokonaisuuksina yhdessä tai useammassa
työpaikassa. Näytöt arvioi opettaja ja työelämän
edustaja.
Näytöt arvioidaan numeerisesti. Osaamisen
kehittymisestä tutkintokoulutuksen aikana opettaja
antaa palautetta, joka ei vaikuta näytön arvosanaan.
Maksuton ruokailu laajenee koskemaan kaikkia
päätoimisessa (4,5 osp/kk)
perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa
koulutuksessa opiskelevia (ei koske ammatti- ja
erikoisammattitutkintoja, työvoima-, oppisopimus- ja
henkilöstökoulutusta).

Ammatillinen peruskoulutus:
näytöt, muu arviointi ja opetukseen
osallistuminen
näyttötutkinnot: tutkintotilaisuudet

Kelan opintorahalla opiskelevilla
perustutkinto-opiskelijoilla maksuton
ruokailu

Painopiste puuttuvaan osaamiseen- kukin
opiskelija opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei
vielä ole osaamista.
Vastuuopettaja laatii yksilöllisen suunnitelman yhdessä
opiskelijan kanssa. Oppilaitoksessa tapahtuvat opinnot
valitaan opiskelijan puuttuvan osaamisen mukaisesti
Salon seudun ammattiopiston opetustarjonnasta.

Opiskeluhuoltopalvelut ammatillisen
peruskoulutuksen ja valmentavan
koulutuksen opiskelijoille

Opiskelijahuoltopalvelut laajenevat koskemaan
kaikkia perustutkinto-opiskelijoita. Palvelut laajenevat
terveyspalveluista kuraattori- ja psykologipalveluihin.

Opinnot voi keskeyttää
väliaikaisesti perustelluista syistä
esim. asepalvelus, siviilipalvelus,
pidempi sairausloma, vanhempainraha.
Työvoimakoulutuksessa opintoja ei voi
väliaikaisesti keskeyttää.

Jatkuu samanlaisena
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SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO
Opiskelija / tutkinnon suorittaja, on aloittanut opintonsa / ammatillisen perustutkinnon tutkinnon
suorittamisen ennen lain voimaantuloa eli vuonna 2017 tai sitä ennen
Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto
loppuun niiden tutkinnon perusteiden
mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut
opintonsa. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.
Tämän jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan
tutkinnon loppuun tuolloin voimassa olevien
tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Ennen uuden lain voimaantuloa
ammatilliset opinnot aloittanut opiskelija
voi halutessaan siirtyä suorittamaan
tutkintoa uusien 1.8.2018 voimaan
tulevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Suosittelemme syksyllä 2017 aloittaneita
ammatillisen peruskoulutuksen
opiskelijoita siirtymään uusiin tutkinnon
perusteisiin 1.8.2018 alkaen. Tällöin
opiskelijalle laaditaan HOKS uusien perusteiden
mukaan ja kaikki aiemmat opinnot
tunnustetaan osaksi uutta tutkintoa.
Valmistuessaan opiskelija saa tuoreen
tutkinnon. Laitamme tästä kyseisille
opiskelijoille sekä ala-ikäisten opiskelijoiden
huoltajille erikseen Wilma-viestin sekä
tarkempaa tietoa uuden tutkinnon
sisällöistä sekä höydyistä.

Näyttötutkinto-opiskelijat jatkavat tutkinnon loppuun vanhoilla tutkinnon perusteilla,
suoritusaikaa on 31.12.2021 saakka. Näyttötutkintona tutkintoa suorittavien tutkintoon ei sisälly
yhteisiä tutkinnon osia (esim. äidinkieli, matematiikka, liikunta) eikä vapaasti valittavia tutkinnon
osia. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan uuden lainsäädännön mukaisesti, katso yllä uusi
ammatillinen koulutus.
Jo tehty päätös erityisopetuksen järjestämisestä, HOJKS sekä päätös mukauttamisesta ja
erityisistä opetusjärjestelyistä jäävät voimaan.
Todistukset antaa koulutuksen järjestäjä uuden lainsäädännön mukaisina (näyttötutkintona
aloitetun ja suoritetun ammatillisen perustutkinnon todistuksissa ei kuitenkaan ole
osaamispisteitä).
AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
Tutkinnon suorittaja on aloittanut ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamisen ennen lain
voimaantuloa eli vuonna 2017 tai sitä ennen
Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittajalla on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden
tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän aloitti opintonsa. Suoritusaikaa on
31.12.2021 asti. Tämän jälkeen tutkinnon suorittaja siirtyy suorittamaan tutkinnon loppuun
tuolloin voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Tutkinnon suorittaja jatkaa tutkinnon suorittamista hänelle jo laaditun henkilökohtaisen
suunnitelman (henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, oppisopimuskoulutuksen
henkilökohtainen opiskeluohjelma) mukaan. Suunnitelmaa päivitettäessä sovelletaan uuden lain
säännöksiä henkilökohtaistamisesta.
Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan uuden lainsäädännön mukaisesti. Katso yllä uusi
ammatillinen koulutus.
Todistukset antaa koulutuksen järjestäjä uuden lainsäädännön mukaisina (todistuksissa ei
kuitenkaan ole osaamispisteitä).

VALMENTAVA KOULUTUS
Opiskelija on aloittanut ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA)
ennen lain voimaantuloa eli vuonna 2017 tai sitä ennen
Opiskelija siirtyy suorittamaan VALMAn loppuun uuden 1.1.2018 voimaan tulevan ammatilliseen
koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteen mukaisesti.
Opiskelijan opiskeluaikaan sovelletaan vanhan lain mukaisia säännöksiä.
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