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Opintokokonaisuuksien jaksotus  
 
Stadin aikuisopiston osaamisohjelmissa eri koulutusaloilla suoritetaan pääsääntöisesti muutamia tutkinnon 
osia. Tutkinnon osien suorittajan on entistä parempi mahdollisuus päästä alan töihin tai hakeutua suoritta-
maan koko tutkinto. Myös osatutkinto on mahdollinen: esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 
suoritetaan kaksi tutkinnon osaa ja sen lisäksi asiakkaan avustamisen tutkinnon osa, jolloin koossa on hoiva-
avustajan koulutus. NAO- ja ENO-koulutuksissa tutkinnon perusteet ovat luonnollisesti samat kuin koulu-
tuksissa yleensä, mutta opetusjärjestelyiden avulla voidaan kokonaisuuksia toteuttaa toisin. 
 

”Opiskelijan haaveena on saada ammatillinen tutkinto. On opiskelijalähtöistä tehdä tutkin-
non osa tavalla tai toisella, ei vain sen osia. Opiskelee myöhemmin mitä tahansa, on eduksi 
että opiskelija on suorittanut kokonaisia tutkinnon osia.” 

 
Ammattitreeni ja korttikoulutukset 
 
Monissa osaamisohjelmakoulutuksissa on opintojen aluksi noin kahden viikon orientaatio-osuus. Sitä kut-
sutaan ammattitreenijaksoksi, koska opintojen aloittamista lähestytään työelämälähtöisesti. Ammattitree-
nissä tutustutaan alan työhön ja työtehtäviin sekä työnhakuun. Koska osaamisalojen opiskelijoilla on usein 
taustallaan vaikea koulu-, työ- ja työttömyyshistoria, on tärkeää vahvistaa opiskelijoiden näkemyksiä osaa-
misesta ja vahvuuksista. Itsetuntemuksen, itsetunnon ja oppimistyylien kartuttaminen on pohja opinnoille. 
 

”Osaamisohjelmissa on usein opiskelijoita, joilla on kovia kokemuksia koulusta, ja painosta-
vat tunteet aktivoituvat heti kouluympäristössä, vaikka kuinka ollaan aikuisia. Yhteishenki, 
etenkin kannustava ryhmä, voi laukaista paineita, ja sitten aukeaakin silmät, että tää opiske-
lu onkin ihan vain mua ja mun ammattia varten.” 

 
Ammattitreenin aikana panostetaan ryhmäytymiseen. Onnistunut ryhmäytyminen tukee kiinnittymistä 
opiskeluun: avoin ja hyväksyvä ilmapiiri sitouttaa yhdessä tekemiseen sekä opintoihin. Ryhmäytymisestä 
vastaavat tavallisesti ryhmänohjaaja ja ohjaava opettaja, usein mukaan on myös suomen kielen opettaja.  
Ryhmäytymiseen liitetään myös opintoja, jotka tukevat opiskelutaitoja, kuten tiedonhakua ja pedagogisesti 
monimuotoisia ryhmätyötehtäviä. 
 
Ammattitreenin osana järjestetään lyhyitä korttikoulutuksia. Opinto-ohjelmaan ovat kuuluneet ensiapu 1-, 
hygieniapassi- ja työturvallisuus-korttikoulutukset. Työturvallisuusosuudessa on ollut haastavan asiakkaan 
kohtaamiseen liittyvä painotus. Korttikoulutukset ovat opintojen alussa sopiva kannustin: suorituksen no-
pea valmiiksi saaminen nostaa itsetuntoa. Lyhyiden korttikoulutusten tavoitteena on myös lisätä työllisty-
misen mahdollisuuksia silloinkin, kun syystä tai toisesta eivät osaamisohjelmaopinnot tule valmiiksi. 
 
Ammattitreenijakso sopii myös hyvin siihen, että ryhmänohjaaja ja ohjaava opettaja saavat käynnistettyä 
opintojen alun henkilökohtaistamisen ja siihen kuuluvat henkilökohtaiset ohjauskeskustelut.  
 

”Opintojen osittamisessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä voidaan käyttää apuna esi-
merkiksi OPH:n osaan.fi-sivustoa. Ei  heti läväytetä tutkinnon perusteita vaan ne vähitellen 
käydään läpi. Vähitellen myös teoria tulee käytännön rinnalle.” 

 
Opintokokonaisuuksiin lisätunteja lähiopetukseen ja ohjaukseen  
 
Osaamisohjelmien opetuksen järjestämisessä on hyväksi havaittu kolme oleellista asiaa: säännöllisyys, aika 
ja käytännönläheisyys. Opintojen etenemistä tukevat juuri nämä asiat, jotka ottavat huomioon sekä oppi-
misvaikeudet ja suomen kielen taidon puutteet että elämänhallintaan liittyvät pulmat. Tavoitteena ovat 
selkeät kokonaisuudet: tutkinnon osa jakautuu helposti hahmotettaviksi osiksi, jotka etenevät ajallisesti ja 
pedagogisesti loogisessa järjestyksessä. 
 

http://osaan.fi/


Yksi oleellinen opintoja tukeva tekijä on lukujärjestyksen ja muiden aikataulujen säännöllisyys. Osaamisoh-
jelmaopintojen aikana sen merkitys on korostunut: 
 

”Monien opiskelijoiden on erityisen vaikea hahmottaa muutoksia tai vaihtelevia aikatauluja, 
ne sekoittavat opiskelijoita. Rutiinit, toistuvuus ja kertaus ovat hyvästä, ne selvästi tukevat 
opintojen etenemistä. Päivien tulee olla samanpituisia, mahdollisimman vähän muutoksia 
kellonajoissa ja toimintatavoissa. Se tukee motivoitumista ja osallistumista.” 

 
Teoriaopintoihin on tarpeellista varata aikaa lähiopetukseen, ohjaukseen ja oppimisen tukeen. Uusien 
asioiden omaksuminen ja kertaaminen sekä oppimistehtävien tekeminen edellyttää opetusjärjestelypanos-
tuksia opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien puutteiden vuoksi. Ilman lisäresursseja vaarantuu opintojen ete-
neminen eikä ole mahdollista parantaa opiskeluvalmiuksia. 
 
Esimerkiksi hius- ja kauneusalan osaamisohjelmaopinnoissa on lisätty lähiopetusta niihin tutkinnon osien 
osiin, joissa on vaikeaksi koettuja sisältöjä. Yritystoiminnan opetuksessa on lähiopetusta kaksinkertainen 
määrä. Lisäksi opetuksessa on usein ohjaava opettaja samanaikaisopettajana. Tällä varmistetaan vaikean 
asian harjoitteluaika ja ohjaus. Lähiopetukseen on myös lisätty säännölliset oppimisen tuki -tunnit, joilla on 
opiskeluvalmiuksia tukevaa opetusta ja oppimistehtävien ohjausta. 
 
Käytännönläheisyys tarkoittaa opiskelijalle sitä, että opittavat asiat – myös teoriaosuudet – kytkeytyvät 
konkreettisesti työhön. Myös se on tärkeää, että opeteltavat asiat aina selvennetään työtehtäväesimerkein 
ja -harjoituksin. Niiden tulee kytkeytyä tutkinnon osan arviointikriteereihin, mikä auttaa opiskelijoita hah-
mottamaan sekä työtehtävien osaamisvaatimuksia että tutkinnon osan tutkintotilaisuutta.  
 

”Opintoihin liittyvä teoria kulkee käytännön rinnalla. Pitäisi entistä enemmän integroida ope-
tusta ja käytäntöä: opetetaan niitä asioita juuri sellaisina kokonaisuuksina, joita työssä teh-
dään ja tutkintotilaisuudessa näytetään.” 

 
Monissa osaamisohjelmien tutkinnon osissa on lisätty käytännön työtaitojen opetusta ja ohjausta. Se edis-
tää taitojen karttumista, ja sen turvin opiskelijat saavat henkilökohtaista opastusta ja palautetta kohdenne-
tusti. Lisäaika varmistaa työtaitojen harjoittelun, mikä vahvistaa ammatillisuutta, kädentaitoja ja tutkintoti-
laisuuteen valmistautumista.  
 
Lisäresursointi vaihtelee koulutusalojen ja henkilökohtaistamisen mukaan: työssä oppiminen voi olla piden-
netty tai teoriaopinnot yhdistetään työssä oppimiseen. Jos opiskelija hakee itse työssäoppimispaikan, tarvi-
taan hakuprosessissa usein ohjaavaa opettajaa opiskelijan tukena. 
 
Lisäksi henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman tekemiseen on resursoitu lisäohjausta ja oppimisen tukea. 
Tutkintosuunnitelmankin ohjauksessa oleellista on käytännönläheisyys: tutkinnon osan suorittajaan aute-
taan konkretisoiman osaaminen työvaiheiksi ja -tehtäviksi.  
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