
AMISTON KOHTI AMMATTIA-JAKSO     
Oppimisen ohjaamista ja yksilöllisten polkujen rakentamista 

                                                                                                                                                       

Ammattiaineita 
 perehdytys 
 ryhmäytyminen 
 motivoituminen 
 itsetuntemus 
 osallisuus 
 vaikutusmahdollisuudet 
 yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
 ryhmänohjaaja ja muut opettajat  

 
 

 Ammattiin opiskelu, alaan tutustuminen 
 Työturvallisuus 
 Työvälineet  
 Työvaatesovitukset 
 Opiskelijan vastuut ja velvollisuudet (mm. Inka-palautejärjestelmä, opiskelijankunta) 
 Ammattietiikka 
 Työpaikan pelisäännöt 
 Mielenkiintoista oikeaa tekemistä 
 Opintojen ohjaus (VARPU-malli = varhainen puuttuminen, miten opiskelijasta välitetään) 
 Jatkuvaa ryhmäytymistä 

TVT-työvälineet 
 

Wilma  
Office 365 
Moodle 

 

TOIMINNALLINEN RYHMÄYTYMISPÄIVÄ 
Toiminnalliset tehtäväpisteet 

 osaamisalat tutuiksi (jokainen osaamisala laatii tehtävärastin) 
 EA-rasti (tapauksia jotka vaativat ensiapua) 
 työturvallisuus 
 yhteistoiminnallisuus, liikunta, ongelmanratkaisu 

Tietoisku kouluruokailusta 
Toteuttajat 

 opettajat, ohjaus- ja tukihenkilöstö, tutor-opiskelijat 
 



Yhteiset tutkinnon osat 
eli YTO-aineet 

 esittely 
 tutustuminen 
 palaute lähtötasotesteistä 
 työvälineiden esittelyä 
 työskentelytapojen 

esittelyä 

KIELIPÄIVÄ  
 äidinkieli 
 englanti  
 ruotsi 
 TVT 
 ammattiala 

 
MALU-päivä eli matemaattisluonnon-tieteellinen päivä 

 matematiikka 
 fysiikka-kemia 
 ympäristöasiat 
 tvt 
 merkitys ammatissa 

OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ 
Työkykyä ylläpitävä liikunta ja terveystieto 

 opiskelun esittely 
 liikuntavarusteet 
 työhyvinvointikortin esittely 
 terveydenhoitajan palvelut ja tietoisku 

 

Lähtötasokartoitukset 
 kartoitus 
 tuen tarpeen tunnistaminen 
 tukitoimien suunnittelu 

yhteistyössä  
(tarpeen mukaan ro, erva, YTO-
opettaja, ammattiopettaja, 
opo) 

Matematiikka Kohti ammattia-jakson lopussa tai heti jälkeen yhteinen 
tapaaminen, jossa ryhmäkohtaisesti kootaan havainnot ja tuen 
tarpeet ja suunnitellaan tuen tarpeet tai sovitaan palaverit 
suunnittelulle 

LUKI-seula 
Englanti 
Ruotsi 
(POINT-arviointimenetelmä) 
ei vielä käytössä kaikilla 
Oppimistaito-ohjaus ja kartoitus 

 

 

 



HOPS= 
Henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma 

 opiskelija oman 
oppimisensa asiantuntijana 

Siirtotiedot 
Opiskelijan antamat taustatiedot 
HOPS-lomake 
HOPS-keskustelu 
vahvuudet ja voimavarat 
kokemukset opiskelusta ja oppimisesta 
mahdolliset haasteet ja oppimisvaikeudet 
aikaisemmat tukitoimet 
opiskelijan omat tavoitteet 

 aiemman osaamiset 
 kiinnostuksen kohteet, harrastukset 
 motivaatio 
 oppimistavat 
 vahvuudet 
 oppimisvaikeudet 
 kielitaito 
 aiemmat kokemukset opinnoista, tuki 
 fyysinen hyvinvointi 
 psykososiaalinen hyvinvointi 
 oma uratavoite 
 työllistymiseen liittyvät haasteet 
 palvelut ja tukitoimet 
 mahdollinen uudelleen ohjaus 

opiskelija, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja erva 
toinen opettaja ryhmän kanssa 

 

Opiskelijatuntemus 
 tuen tarpeen suunnittelu 
 yksilöllisen opintopolun suunnittelu 

Haastattelu 
Havainnointi 
Testit ja kartoitukset 
Todistukset 
Lausunnot ja tiedonsiirtopalaverit 

-Tuen tarpeen tunnistaminen 
ja tukitoimien suunnittelu 
-Päävastuussa ryhmänohjaaja ja erva/opo 
-osa opiskelijoista tarvitsee tilapäistä ja 
pienempää tukea, osa jatkuvaa ja monenlaisia 
tukitoimia 

Yhteistyöpalaveri on aikataulutettu Kohti ammattia-jakson loppupuolelle tai heti päätyttyä 



 

HOJKS= 
Henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma 
 

Kuuleminen 
Erityisopetus päätös 
HOJKS-laadinta 
Tukitoimien suunnittelu 
Pedagoginen selvitys 

 pedagogiset tukitoimet kirjataan HOPSiin 
 opetetaan ja ohjataan  
 seurataan oppimista 

 

Opiskeluhuolto 
 monialainen yhteistyö 
 yhteistyömuodot 
 tavoitteet 

Yhteiset tunnit ryhmänohjaajan kanssa  
 palvelut 
 työmoraali 
 sairauspoissaolot 
 kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi 

 

 

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaveri 
 lähettävien tahojen 

toimijoiden kanssa 

 
 erityisopettajat 
 opinto-ohjaajat 
 kuraattorit 
 psykologit 
 etsivät nuorisotyöntekijät 
 siirretään opetuksen kannalta välttämätön tieto 
 saadaan yhteystiedot lisäkysymyksiä varten 

 

 

 

 


