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MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI

I HOJKS-palaveri

Henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunni-
telma

15.10 mennessä Alkutilanteen kartoitus, aiempi 
työkokemus ja opintojen  
tavoitteiden asettelu

HOJKS-kokous ja HOJKS-asiakirjan 
laatiminen

Arvioidaan tuen tarve ja  
suunnitellaan työmahdollisuuksia  
ja asumismuotoja

Ryhmänvastuuopettaja

Opiskelija

Huoltaja(t)

Muut yhteistyötahot

HOJKS-tiedosto / Wilma

HOPS

Henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma

15.10 mennessä Asettaa opintojen tavoitteet

Löytää opiskelijalle sopivia 
TEV-vaihtoehtoja

Keskustelu opiskelijan, huoltajien ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa

Ryhmänvastuuopettaja

Opiskelija

Huoltaja(t)

HOPS-lomake

HOPS-tiedosto / Wilma

TEV-paikkojen kartoitus Syys- ja / tai kevätlukukaudella 
koko opintojen aikana

Saada opiskelijalle tavoitteen  
mukainen TEV-paikka

Keskustelu opiskelijan ja huoltajien 
kanssa

Keskustelu kunnan tuetun  
työtoiminnan ohjaajan kanssa

Yhteydenotto opiskelijan  
kotikunnan toimintakeskuksiin ja 
mahdollisiin avoimien  
markkinoiden työpaikkoihin

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

TEV-paikan etsiminen Syys- ja / tai kevätlukukaudella 
koko opintojen ajan

Saada opiskelijalle tavoitteen  
mukainen TEV-paikka ja sieltä  
sopivan työtehtävän löytyminen

Yhteydenotto opiskelijan  
kotikunnan toiintakeskuksiin  
ja mahdollisiin avoimien  
markkinoiden työpaikkoihin

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

Ennen TEV-jaksoa tapahtuva 
valmennus

Ennen jokaista TEV-jaksoa Valmentaa opiskelijaa TEV-jaksolle 
työvaatteet, työajat, kulkemiset, 
aikataulut jne.

Työhön valmentautumiskansion 
tekeminen / ylläpitäminen

Työelämän pelisääntöjen opetus

TEV-sopimuksen tekeminen

TEV-paikan työpaikkaohjaajan 
perehdytys jakson tavoitteisiin

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

Opetusmateriaali

TEV-sopimus / Wilma

TEV-jakso Syys- ja / tai kevätlukukaudella 
koko opintojen ajan

Varmistaa, että opiskelija selviytyy 
työpaikalla

Arvioida opiskelijan edistymistä 
työpaikalla

Opiskelijan saattaminen työpaikalle

Opettajan tai / ja ohjaajan käynnit 
työpaikalla

Opiskelijan henkilökohtainen  
ohjaaminen työpaikalla tarvittaessa

Oppimispäiväkirjan täyttäminen

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

Opiskelija

TEV-jakso

TEV-arviointilomakkeet 
/ TEV-kansio

Oppimispäiväkirja
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VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI

TEV-jakson arviointi TEV-jakson lopulla Arvioida TEV-jakson sujuminen Keskustelu opiskelijan ja työpaikka-
ohjaajan kanssa työpaikan sopivuu-
desta opiskelijalle

Realistisen palautteen saaminen ja 
opiskelijan itsearviointi

TEV-kokemuksen jakaminen muille 
opiskelijoille

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

TEV-jakson palautelo-
make / TEV-kansio

Opintojen aikana Opintojen aikana, painotus 
viimeiseen lukukauteen ja 
viimeiseenHOJKS-palaveriin/ 
Päättöpalaveriin

Löytää opiskelijalle opintojen  
jälkeinen toimintakeskuspaikka ja / 
tai avo-, tuettutyö 

Keskustella opiskelijan opintojen 
jälkeisestä asumismuodosta

TEV-jaksojen järjestäminen  
opiskelijan kotikunnan  
toimintakeskuksiin ja mahdollisiin 
avo- ja / tai tuettuun työhön

Tiedonhankinta opiskelijalle  
sopivista asumispaikoista ja  
tutustumiskäyntien sopiminen

Järjestää mahdollisia  
asumiskokeiluja

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

Huoltaja(t)

Sosiaalityöntekijä

Opintojen päättyessä Viimeisen lukukauden lopulla Opiskelijan sijoittuminen toiminta-
keskustyöhön tai / ja avotyöhön / 
tuettuun työhön

Mahdollisesti opiskelijan  
muuttaminen pois kotoa

Keskustelu opiskelijan, huoltajien ja 
opiskelijan kotikunnan sosiaalityön-
tekijän kanssa opiskelijan sijoittu-
misesta opintojen jälkeen

HSVS:n laatiminen

Henkilökohtainen  
siirtymävaiheensuunnitelma

Ryhmänvastuuopettaja 

Opiskelija

Huoltaja(t)

Sosiaalityöntekijä

HSVS-lomake / Wilma
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JATKO- JA TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN SIIRTYMÄVAIHEEN SUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA (VALMA)

VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI

Opiskelija pohtii alustavasti 
henkilökohtaista opiskelu- ja 
jatkosuunnitelmaansa

Opintojen alkaessa Opiskelija orientoituu ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmenta-
viin opintoihin

Henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman alkukartoituslomakkeen 
täyttäminen ja tarvittaessa henkilö-
kohtaien ohjaus 

Ryhmävastuuopettaja

Opiskelija 

HOJKS- ja HOPS-alku-
kartoituslomakkee

I HOJKS palaveri 

Henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunni-
telma

15.10. mennessä Alkutilanteen kartoitus ja opintojen 
tavoitteiden asettelu

HOJKS-kokous ja HOJKS-asiakirjan 
laatiminen

Arvioidaan tuen tarve ja suunnitel-
laan ammatinvalintaa vahvistavat 
toimenpiteet

Ryhmävastuuopettaja

Opiskelija, alaikäisen 
huoltaja ja muut  
yhteistyötahot

HOJKS-tiedosto / Wilma

HOPS 

(Henkilökohtaisen  
opiskelusuunnitelma)

15.10. mennessä Asettaa opintojen tavoitteet  
alkukartoituksen jälkeen

HOPS-lomakkeen täyttäminen ja 
HOPS:in puhtaaksi kirjoittaminen

Opiskelija

Ryhmänvastuuopettaja

HOPS-lomake

HOPS-tiedosto / Wilma

Ammatilliseen koulutukseen 
orientoituminen

(Pakollinen koulutuksen osa)

Syyslukukauden aikana Selvittää opiskelijan kiinnostuksen 
kohteet ja valmiudet opintoihin

Muodostaa käsitys opiskelijalle 
soveltuvista ammateista

Koulutuksen, ammattien ja työelä-
män tuntemusta lisäävä opetus

Tutustumisjaksot ammatillisilla 
perustutkintolinjoilla

Työelämävalmennusjakso

 - työtaitoviikko

 - luokan yhteinen työelämäjakso

 - oppiminen aidoissa työympäris-
töissä 

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

Itsearviointilomake ja 
opettajan/työnantajan 
antama palaute

TOV (TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN)-JAKSO   / HOPS:I N MUKAAN MAHDOLLISESTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN VALMENTAUTUMINEN

TOV -työpaikan etsiminen syys- ja / tai kevätlukukaudella Löytää ammatinvalintaa edistävä 
työpaikka

Työnhakuprosessin harjoittelu 

opiskelijaa työpaikan löytämisessä 
ja työnhakuprosessissa

Ohjaaja pelikäsi-materiaali

TOV-jaksoon valmentautu-
minen

Ennen TOV-jaksoja Valmistaa opiskelija TOV-jaksolle

Asettaa TOV-jakson henkilökohtai-
sen tavoitteet

Työelämän pelisääntöjen opetus

TOV-sopimuksen tekeminen

Ryhmävastuuopettaja Työelämän pelisäännöt

TOV-sopimus / Wilma
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VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI

TOV-jakso TOV-jakson aikana Varmistaa, että opiskelija selviytyy 
työpaikalla

Arvioida opiskelijan edistymistä 
työpaikalla

Henkilökohtainen ohjaus

Oppimispäiväkirja

Ryhmänvastuuopettaja

Ohjaaja

TOV-kansio

TOV-arviointilomakkeet 
/TOV-kansio

TOV-jakson arviointi TOV-jakson jälkeen Arvioida TOV-jaksolle asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen ja uu-
delleenarvioida jatkosuunnitelmaa

Realistisen palautteen saaminen ja 
itsearviointi

Jakson reflektointi ja kokemusten 
jakaminen muille

Ryhmänvastuuopettaja

Opiskelija

TOV-jakson palaute

TOV-jakson  
itsearviointi-lomake

TOV-jakson  
jakaminen-tehtävä

JATKOSUUNNITELMA Kevätlukukausi Koulutuksen aikaisten kokemusten 
perusteella laatia HOPS:iin liittyvä 
jatkosuunnitelma

HOPS:in päivittäminen ja  
jatkosuunnitelman tarkennus

Opiskelija

Ryhmänvastuuopettaja

HOPS-lomake

JATKOSUUNNITELMA- 
lomake

II HOJKS-palaveri 30.3. mennessä Jatkosuunnitelmasta sopiminen HOJKS-kokous ja HOJKS-asiakirjan 
päivitys 

Arvioidaan tavoitteiden  
saavuttaminen ja päätetään  
ammatinvalinnasta 

Ryhmävastuuopettaja 
Opiskelija, alaikäisen 
huoltaja ja muut yhteis-
työtahot

HOJKS-tiedosto / Wilma

HSVS-tiedosto / Wilma

JATKO-OPINTOIHIN  
HAKEUTUMINEN

6.4.2015 mennessä Hakea yhteishaussa opiskelemaan 
ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaku Opiskelija, alaikäisen 
huoltaja

Opintopolku.fi-sivusto
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MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA TYÖVALMENNUS (TUTKINTO)

VAIHE TAVOITE MENETTELY VASTUUHENKILÖT

HOJKS-kokous

syksyllä opintojen alkaessa

Henkilökohtaisen urapolun laatiminen Arvioidaan tuen tarve, TOP -jaksolle Ryhmän opettaja

työvalmentaja

TOP-paikan etsiminen Saada opiskelijalle TOP-paikka, johon  
mahdollisuus työllistyä opintojen jälkeen

Kartoittaa ja tukea omia resursseja vastaavan 
TOP-paikan hankkimisessa

Ryhmän opettaja

työvalmentaja

Ennen TOP jaksoa tapahtuva valmennus Valmentaa opiskelija TOP jaksolle, jotta TOP 
jakso alkaa sujuvasti (käytännön asiat)

Henkilökohtainen ohjaus (työvaatteet, työajat, 
puhelinnumerot, kulkemiset, aikataulut, peli-
säännöt, jne.)

Ryhmän opettaja

työvalmentaja

TOP paikalla tapahtuva valmennus Opiskelijan sisäänajo työelämään. 
Työllistämisen tuista tiedottaminen.

TOP paikan työpaikkaohjaajan valmennus ja 
perehdytys jakson. Tukikäynnit. Työolosuhtei-
den mukautus tarvittaessa.

Ryhmän opettaja

työvalmentaja

työpaikkaohjaaja

TOP jakson jälkeen Tavoitteiden toteutumisen arviointi Realistisen tiedon kerääminen työpaikkaoh-
jaajalta työllistymisen mahdollisuuksista TOP 
paikkaan tai alalla yleensä

Ryhmän opettaja

työvalmentaja

työpaikkaohjaaja

TE-TOIMISTON INFO TILAISUUS VALMISTUVILLE OPISKELIJOILLE

Opintojen lopussa/jälkeen: Työllistyminen opintojen jälkeen TOP paik-
kaaan tai suoraan avoimille työmarkkinoille

Tuettu työllistyminen 
(sosiaalitoimen, te-toimiston, tms. kautta).

Ohjata ja opastaa opiskelijaa TE-toimistoon 
ilmoittautumisessa.

Toimia yhteyshenkilönä/koordinaattorina eri 
osapuolien välillä.

Työvalmentaja 

Opintoneuvoja

 
Työvalmentaja

Työtön työnhakija Saattaa opiskelija TE-toimiston tai muun vas-
taanottavan tahon piiriin.

Ohjata ja opastaa opiskelijaa TE-toimistoon 
ilmoittautumisessa.

Jatkotoimenpidekokous kolmikantaisesti (vas-
taanottava taho, opiskelija ja työvalmentaja).

tai

Varmistetaan että opiskelija vie HOJKS kaavak-
keet ja B-lausunnot TE toimistoon.

Työvalmentaja

 
Työvalmentaja

 

Työvalmentaja

Ryhmän opettaja

Jälkiseuranta (syksy) Selvittää opiskelijan jatkosijoittuminen keväällä 
kysyttyjen tietojen perusteella

Yhteydenotto (luvan antaneeseen) opiskeli-
jaan. Tietoja vienti koulun rekisteriin

Opiskelijahuolto


