
Vastuukouluttajan tarkistuslista
HAKEUTUMINEN 

Tämä on TAKKin yleisohje vastuukouluttajalle. Tarkistuslista perustuu TAKKin 2020 prosessikuvauksiin (löytyvät kokonaisuudessaan 
M-filesistä hakusanalla prosessikuvaukset), OAT:n yhteiseen osaan sekä lakiin (53172017) asetukseen (673/2017).

OPSO ja KOSO: Tee hakeneelle opiskelijalle esiHOKS (OPSO: yhdessä 
oppisopimuspalveluiden kanssa) ennen sopimuksen laadintaa

HIENOA! Nyt on hakeutumisen hommat hoidettu!
Tartu seuraavaksi alkukartoitus ja osaamisen hankinnan suunnittelu -
tarkistuslistaan.

Kartoita esiHOKSauksessa edellytykset oppisopimuskoulutukseen sekä 
koulutussopimukseen

Tee päätöksestä (hyväksytty tai hylätty) hallintopäätös ja pyydä sihteeriä lähettämään 
päätös opiskelijalle (lomake: Päätös opiskelijavalinnasta valittu/ei valittu)

Tee hakemuksen sekä mahdollisten haastattelun ja testien perusteella päätös 
hyväksytäänkö hakija opiskelijaksi

Vastuukouluttajan työtehtävät S+ = kirjaa tämä Studentaan!

S+

S+

Hakeutumisvaiheen toteutuksen tavoiteaika: 30 min./opiskelija

01. A

I = ohje ja/tai lomake intrassa

01. A 02. A

Vastaanota ja käsittele TAKKin nettisivujen kautta tulleet hakemukset viikoittain
• Lue jokainen hakemus huolella läpi ja vertaa hakijan hakemusta koulutuksen tutkinnon perusteisiin 

(huomio SORA-säädökset!)

• Tee valintapäätös koulutusalan sovittujen toimintatapojen mukaisesti (esim. tiimin kanssa yhdessä)
• TE-koulutuksissa päätös tehdään yhdessä TE-toimiston kanssa
• OPSO-opinnoissa päätös tehdään yhdessä OPSO-toimiston edustajan kanssa
• Opiskelijapalvelut auttavat valinnoissa tarpeen mukaan

I

• EsiHOKSin sisältö: suoritettava tutkinto, tutkinnon osat, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 
ohjaus ja tuki, suunniteltu koulutus, erityinen tuki, näyttöjen alustava suunnitelma, alustava 
urasuunnitelma, työpaikkaohjaaja, keskeiset työtehtävät työpaikalla, työpaikalla oppimisen ajoittuminen

• Kysy esimerkiksi mitä työtehtäviä voit tehdä työpaikalla, kuka voi ohjata opiskelijaa työpaikalla, miten 
työpaikka soveltuu näyttöympäristöksi yms.

• Pyydä tarvittaessa apua OPSO-toimistosta

Haastattele opiskelijaa monipuolisesti ja kysele hänen opiskelutavoitteistaan, uratoiveistaan ja 
opiskeluvalmiuksistaan (tietotekniset valmiudet, elämäntilanne, ohjaustarpeet). Anna neuvontaa ja ohjausta 
hakijoiden oikean alan, tutkinnon ja koulutuksen valinnassa. Sovi hakeutumisvaiheen testeistä 
opiskelijapalveluiden kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Mitä laissa sanotaan: 39§ Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita



Vastuukouluttajan tarkistuslista
OSAAMISEN OSOITTAMINEN JA ARVIOINTI

HIENOA! Nyt on osaamisen osoittamisen ja arvioinnin hommat hoidettu!
Tartu seuraavaksi valmistuminen ja palautteen käsittely -tarkistuslistaan.

S+

Nimeä OPE-arvioija

Perehdytä työelämäarvioija osaamisen arviointiin

S+

Suunnittele näyttö opiskelijan kanssa OAT:n mukaisesti

04. A

04. A 05. A

Mitä laissa sanotaan: 49 § Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella tutkinnon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn 
ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen. Ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon 
tai koulutuksen osittain.

52 § Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa 
ja työprosesseissa (näyttö). Jos näyttöä ei covid-19-epidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja 
työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman 
hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon 
perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava 
osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin. (26.6.2020/517)( 1 momentti on L:lla 517/2020 väliaikaisesti 
muutetussa muodossaan voimassa 1.7.2020–31.7.2021.) 

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
tämän katsotaan saavuttaneen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai 
osaamistavoitteet.

Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota mahdollisuus suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa myös ilman tutkintokoulutukseen 
osallistumista sekä yhteistyössä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat osaamisen kehittämispalveluita liiketaloudellisin 
perustein.

53 § … Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn 
osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen osan perusteiden mukaiset 
ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Vastuukouluttajan työtehtävät S+ = kirjaa tämä Studentaan! I

Osaamista arvioidaan monipuolisesti ja siinä on hyvä käyttää erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointi-
menetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa ja kattavaa tulosta. Osaamisen
arviointi varmistaa, että todistuksen saavalla opiskelijalla on se osaaminen, mitä tutkinnon perusteissa edellytetään. 

Tämä on TAKKin yleisohje vastuukouluttajalle. Tarkistuslista perustuu TAKKin 2020 prosessikuvauksiin (löytyvät kokonaisuudessaan 
M-filesistä hakusanalla prosessikuvaukset), OAT:n yhteiseen osaan sekä lakiin (53172017) asetukseen (673/2017).

= ohje ja/tai lomake intrassa



Vastuukouluttajan tarkistuslista
VALMISTUMINEN JA PALAUTTEEN KÄSITTELY

S+

HIENOA! Nyt on valmistumisen ja palautteen
käsittelyn hommat hoidettu!
Tartu seuraavaksi uuden ryhmän hakeutumisen tarkistuslistaan.

Tarkista tutkintokoulutuksen ja näyttöjen arvosanat Studentassa todistusta varten. 
HUOM! YTO-opintojen arvosanojen tarkistus (ohje: Laajuus keskiarvoon – StudentaPlus
ohje, YTO-merkintöjen tarkistuslista vastuukouluttajalle ja koulutuspalveluavustajalle, 
Todistusten antamisprosessi (OPH:n kaavio))

Pyydä keskustelun yhteydessä opiskelijalta päättöpalaute (ARVO) tai laadi 
työvoimakoulutuksessa ARVI-lausunto

Laadi tai päivitä päättökeskustelussa opiskelijan urasuunnitelmaS+

Sovi opiskelijan kanssa päättökeskustelun ajankohta ja pidä päättökeskustelu

Vastuukouluttajan työtehtävät S+ = kirjaa tämä Studentaan!

S+

I

Vastuukouluttajan velvollisuus on tarkistaa opiskelijan arvosanat ja osaamispisteet (perustutkintojen osalta myös 
YTO-osa-alueiden osalta) ennen todistuspyynnön lähetystä sihteerille. Jos opiskelijan suorittamien tutkinnon osien 
laajuus menee yli 180 osp. vastuukouluttaja tekee tarvittavat muutokset Studentaan, jotta painotetun keskiarvon 
laskenta menee oikein. Koulutuspalveluavustaja auttaa vastuukouluttajan pyynnöstä. ARVO-palautteet käydään 
läpi koulutusalakohtaisesti sekä vuosittain oppilaitoskohtaisesti.

I

05. A

05. A Aloita 
alusta

Mitä laissa sanotaan: 57 § Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle tutkintotodistus, kun tutkinto on suoritettu 50 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista tutkinnon osista, jos opiskelija
suorittaa vain tutkinnon osaa tai osia ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettu 
osaaminen on saavutettu.

Tämä on TAKKin yleisohje vastuukouluttajalle. Tarkistuslista perustuu TAKKin 2020 prosessikuvauksiin (löytyvät kokonaisuudessaan 
M-filesistä hakusanalla prosessikuvaukset), OAT:n yhteiseen osaan sekä lakiin (53172017) asetukseen (673/2017).

= ohje ja/tai lomake intrassa
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