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1 § Henkilökohtaistamisen periaatteet
Koulutuksen järjestäjän tulee toimia niin, että näyttötutkintoa suorittamaan
hakeutuneet saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta
sekä muita, yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja
– näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen
– näyttötutkinnon suorittamisen ja
– tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa.
Koulutuksen järjestäjän on tehtävä yhteistyötä näyttötutkinnon järjestäjän,
tutkinnon tai koulutuksen hankkijan, työpaikkojen edustajien ja muiden
tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.
Henkilökohtaistamisessa on otettava huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja
kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti
johtuvat erityistarpeet ja lähtökohdat.
Koulutuksen järjestäjän on kerättävä palautetta henkilökohtaistamisesta ja
kehitettävä henkilökohtaistamista yhteistyössä siihen osallistuvien kanssa.
2 § Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen
Koulutuksen järjestäjän on selvitettävä hakeutujan esittämien luotettavien asiakirjojen ja muiden mahdollisten selvitysten perusteella hänen osaamisensa sekä
muut lähtökohtansa.
Mikäli yhteisesti todetaan, että hakeutujan tavoittelema tutkinto ei ole hänelle
tasollisesti soveltuva, hakeutujaa tulee ohjata hänelle soveltuvaan tutkintoon.
Osaaminen on tunnistettava käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia
menetelmiä. Tämän jälkeen tulee myös päättää miltä osin hakeutujan esittämien
asiakirjojen pohjalta jo osoitettu osaaminen voidaan ehdottaa tunnustettavaksi.
Osaamisen tunnistamisen perusteella on lisäksi arvioitava, miltä osin
– hakeutuja voidaan hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata
suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon, tutkinnon osan tai osien suorittamiseen tai
– hakeutuja on ohjattava tarvittavan lisäammattitaidon hankkimiseen.
Tällöin on hakeutujalle myös selvitettävä ne erilaiset oppimisen mahdollisuudet,
joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, ja yhteisesti arvioitava niiden
sopivuus hakeutujalle. Samalla tulee selvittää hänelle soveltuvat tutkinnon tai
tutkinnon osan suoritusten järjestelyt sekä mahdollisen ohjauksen ja erityisten
tukitoimien tarve.
3 § Tutkinnon suorittaminen
Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa on aina noudatettava tutkinnon
perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä
4

sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Tutkintotilaisuuksien aikataulut ja käytännön
järjestelyt tulee suunnitella mahdollisimman hyvin tutkintoa suorittavan tilanteeseen soveltuviksi.
4 § Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen
Oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon opiskelijan
elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä
oppimisen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa on yhteisesti suunniteltava opiskelijalle soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet.
5 § Dokumentointi
Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan
koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Dokumentointi kootaan henkilökohtaistamista koskevaksi
asiakirjaksi. Tutkinnon suorittajan sekä koulutuksen järjestäjän ja tarvittaessa
tutkinnon hankkijan tulee allekirjoittaa tämä asiakirja ja siihen mahdollisesti
tehtävät muutokset. Henkilökohtaistamisen toteutumista on arvioitava tutkinnon
suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen edetessä osapuolten
keskenään sopimalla tavalla.
Asiakirjaan ei saa sisällyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (L 621/1999) tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.
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