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Oma esittely

14.11.2019

• Ammatillinen osaaminen -yksikkö

• Päävastuu ammatillisten tutkintojen kehittämisessä

- Tekniikan alan ja turvallisuusalan tutkinnon perusteet

- Tutkinnon perusteiden kehittäminen kokonaisuudessaan

• Oppijan palvelut -yksikkö vastaa esityksessä käsiteltävien digitaalisten 
palveluiden kehittämisestä

Opetushallitus



Esityksen sisältö

• Tutkinnon perusteet → ePerusteet

• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) → eHOKS

• Digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyviä huomioita
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Tutkinnon perusteet

• Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteeseen 
kuuluvalle tutkinnolle

• Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

• Tutkinnon perusteissa määrätään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai 
osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi

• Opetushallitus valmistelee tutkinnon perusteet yhteistyössä työ- ja 
elinkeinoelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden keskeisten 
sidosryhmien kanssa
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ePerusteet (1/2)

• Tutkinnon ja opetussuunnitelmien perusteiden sähköinen valmistelu ja 
julkaisualusta

• Perinteinen asiakirjamuotoinen perusteasiakirjan sisältö on muutettu 
rakenteiseen modulaariseen muotoon

• Sisältää myös työkaluja mm. toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen 
laadintaan (esim. koulutuksen järjestäjien osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelmat)
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ePerusteet (2/2)

• Uusia toiminallisuuksia tutkintojen, tutkinnon osien ja sisältöjen suodattamiseen

• Ohjeet ja materiaalit (esim. näyttöjen suunnittelu ja järjestäminen)

- https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4343283/tiedot
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Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS)

• Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, 
johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, 
kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot

• Koulutuksen järjestäjä laatii ja päivittää henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa
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eHOKS (1/3)

• HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjän omassa 
opintohallintojärjestelmässä 

• eHOKS kokoaa HOKS-tietoja valtakunnalliseen tietovarantoon 

• Opintopolun kautta tietovarantoon siirrettyjä tietoja voi katsella ja jakaa

→ eHOKS on näkymä HOKS-tietoihin Opintopolussa
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eHOKS (2/3)

• Opiskelijan tiedot nähtäväksi työpaikan toimijoille (työpaikkaohjaajat ja 
osaamisen arvioijat) tarpeiden ja oikeuksien mukaan

• Opiskelijalle väline hallita omia osaamisen kehittämisen suunnitteluun liittyviä 
tietojaan (hakeutuminen koulutukseen tai koulutus- tai oppisopimuspaikkaan)

• Opiskelijoiden siirtyminen koulutuksen järjestäjältä toiselle tai keskeytyneiden 
opintojen jatkaminen (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
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eHOKS (3/3)

• Suunnittelutyö alkoi syksyllä 2017

• Ensimmäisen vaiheen toteutus 2018−2019

• Kehittämiseen on osallistunut useita koulutuksen järjestäjiä

• Sähköinen perehdytysmateriaali, jonka avulla koulutuksen järjestäjät voivat 
kertoa palvelusta omalle henkilöstölleen sekä työelämäkumppaneilleen → 
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=94568584
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Valtakunnalliset palautejärjestelmät



Sisältö ratkaisee

• ePerusteet-palvelu vaatii ajanmukaiset, toimivat ja ymmärrettävät tutkinnon 
perusteet

• eHOKSin hyödyntäminen edellyttää, että HOKSia käytetään aidosti koulutuksen 
järjestämisen työkaluna
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Digitaalisten palveluiden 
kehittämiseen liittyviä 
huomioita



Tutkinnon perusteiden kehittäminen 
digitaalisten palveluiden näkökulmasta (1/2)

• Perustemääräys on käsiteltävissä yhä pienemmissä osissa

- Kaikille ammattitaitovaatimuksille luodaan yksilölliset koodit

- Yhteisten ammattitaitovaatimuksien hyödyntäminen eri tutkinnoissa?

- Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen selkeyttä?
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Tutkinnon perusteiden kehittäminen 
digitaalisten palveluiden näkökulmasta (2/2)

• Tutkinnon perusteiden esittämistapaan liittyvässä kehittämisessä on 
huomioitava yhä vahvemmin myös niihin liittyvät digitaaliset palvelut 

→ Esimerkkejä seuraavilla dioilla
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14.11.2019

Osaamismatriisi?

Tutkinnon perusteet ennen, nyt ja 
tulevaisuudessa
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Valtakunnallisten digitaaliset palveluiden suhde 
paikallisiin ratkaisuihin

• Valtionavustushakemuksissa on paikoin päällekkäistä kehittämistavoitteita 
valtakunnallisten palveluiden kanssa

• Miten saadaan paikalliset ja valtakunnalliset palvelut tukemaan toisiaan?

• Mitä asioita kannattaa ratkaista paikallisilla ja mitä valtakunnallisilla ratkaisuilla?
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Onko osaamisen sanoittamiselle yhteistä kieltä?

• Tutkinnon perusteissa käytetty kieli

• Opiskelijan näkemys osaamisesta (aikaisemmin hankittu ja tavoiteltava 
osaaminen)

• Koulutuksen järjestäjän markkinoima koulutus

• Työelämän etsimä osaaminen (työpaikkailmoitukset)

• Digitaalisten palveluiden käyttämä kieli

• Globaalit taitojen, osaamisien ja pätevyyksien luokitukset
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Linkit esityksen palveluihin

Opetushallituksen uudet sivut

https://www.oph.fi/fi

ePerusteet

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

• https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/ePerusteet

• Neuvonta: eperusteet@opintopolku.fi

eHOKS

• https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/eHOKS

• Neuvonta: ehoks@opintopolku.fi
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Kiitos!
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