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Työelämäyhteistyön monet 

muodot 

• Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tarkoitus 

• Koulutuksen järjestäjän yhteistyövelvoitteet 

• Osaamistarpeiden ennakointi 

• Yksilöllinen opintopolku – henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma 

• Työpaikalla järjestettävä koulutus: oppisopimus ja 
koulutussopimus 

• Osaamisen osoittaminen ja arviointi 

• Laadun varmistaminen 

• Työvoimakoulutus 

 



Ammatillisten tutkintojen ja 

koulutuksen tarkoitus 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on 

• kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista 

• antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen 
hankkimistavasta riippumatta 

• kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen 
osaamistarpeisiin 

• edistää työllisyyttä 

• antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn 
jatkuvaan ylläpitoon 

• tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. 

 



Koulutuksen järjestäjän 

yhteistyövelvoite (1) 

• Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden järjestämisessä tulee 
ottaa huomioon työ- ja elinkeinoelämän tarpeet.  

• Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä, 
arvioitaessa ja kehitettäessä sekä osaamistarpeita 
ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa. 

 



Koulutuksen järjestäjien 

yhteistyövelvoite (2) 

• Yhteistyö alueen työ- ja elinkeinoelämän, muiden 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen 
järjestäjien, korkeakoulujen ja perusopetuksen järjestäjien 
sekä nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja yksityisten 
yhteisöjen ja säätiöiden kanssa  

• Yhteistyötä niiden työelämätoimikuntien kanssa, joiden 
toimialaan koulutuksen järjestäjän järjestämät tutkinnot 
kuuluvat 

• Yhteistyö alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajien kanssa 
• Yhteistyö työvoimakoulutuksessa 

– tarjontaa suunniteltaessa yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston sekä 

elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa  

– osallistuminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kutsusta 

työvoimakoulutuksen tarjonnan suunnittelua koskevaan keskusteluun 

 
 
 



Osaamistarpeiden ennakointi 

• Koulutuksen järjestäjän tulee ennakoida toiminta-
alueensa osaamistarpeita ottaen huomioon toiminta-
alueen työvoimatarve ja väestökehitys. 

 



Yksilöllinen opintopolku  

kaikille 

• Tavoitteet osaamisen kehittämiseksi kirjataan 
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan 
(= HOKS). 

• Opettaja laatii suunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa. 
• HOKSin laadintaan osallistuvat tarpeen mukaan myös 

esim. työnantaja tai muu työpaikan edustaja tai muut 
yhteistyötahot. 

• Suunnitelmaan kirjataan mm. aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen, puuttuvan osaamisen 
hankkiminen eri oppimisympäristöissä, näytöt ja muu 
osaamisen osoittaminen sekä tarvittava ohjaus ja tuki. 

• Koulutusaikoja lyhennetään keskittymällä opiskelijalta 
puuttuvan osaamisen hankkimiseen hänelle sopivimmalla 
tavalla. 





Työpaikalla järjestettävä 

koulutus 

• Koulutus työpaikalla käytännön tehtävien yhteydessä järjestetään 
oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimukseen perustuvana 
koulutuksena. 

• Oppisopimus säilyy keskeisiltä osin nykyisellään: 

– Perustuu määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen (status työllinen). 

– Opiskelijalle maksetaan palkkaa ja työnantajalle koulutuskorvausta. 

– Voidaan sopia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan. 

• Koulutussopimus korvaa nykyisen työssäoppimisen: 

– Opiskelija ei ole työsuhteessa (status opiskelija). 

– Ei makseta palkkaa opiskelijalle eikä koulutuskorvausta työpaikalle. 

– Sovitaan tutkinnon osa kerrallaan. 

• Opiskelija voi siirtyä joustavasti koulutussopimuksesta 
oppisopimukseen, kun edellytykset oppisopimuksen solmimiseen 
saavutetaan. 

• Työpaikalla tapahtuvan opiskelun käytännön toteuttamisesta sovitaan 
henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). 

 



Osaamisen osoittaminen ja 

arviointi (1) 

• Ammattitaito osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä 
aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (= näyttö). 

• Yhteisten tutkinnon osien osaaminen voidaan osoittaa 
myös muulla tavoin kuin näytössä. 

• Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa.  

• Perustellusta syystä näyttö voidaan kuitenkin järjestää 
myös muualla kuin työpaikalla.  

• Näyttöympäristön tulee mahdollistaa tutkinnon 
perusteissa määrätyn osaamisen osoittaminen. 



Osaamisen osoittaminen ja 

arviointi (2) 

• Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin 
toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon 
osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. 

• Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä 
muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen 
työelämän edustaja.  

• Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista 
päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen 
järjestäjän edustajaa. 

• Arvioijilla tulee olla riittävä suoritettavaan tutkintoon ja 
erityisesti arvioitavaan kokonaisuuteen liittyvä ammattitaito 
ja osaaminen sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja 
suoritettavan tutkinnon perusteisiin.  

 



Laadun varmistaminen 

• Työ- ja elinkeinoelämä saa vahvan roolin osaamisen 
laadun varmistamisessa: työelämän edustaja on toinen 
näyttöjen arvioija, uudet työelämätoimikunnat varmistavat 
laadun valtakunnallisesti. 

• Opetushallitus asettaa enintään yhdeksänjäseniset 
työelämätoimikunnat enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. 

• Työelämätoimikuntien tehtävänä on  

1. osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin 

laadun varmistamiseen  

2. osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä 

ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen 

3. käsitellä tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia 

koskevat oikaisupyynnöt. 

• .  



Työvoimakoulutus 

• Tutkintotavoitteinen ja osa tutkintoon johtamattomasta 
työvoima-koulutuksesta siirretään osaksi uutta ammatillista 
koulutusta 2018. 

• Koulutuksen järjestäjälle voidaan myöntää oikeus järjestää 
ammatillisia tutkintoja ja koulutusta työvoimakoulutuksena. 

• Työvoimakoulutukseen kohdennetaan tietty osa 
talousarviossa päätetyistä opiskelijavuosista. 

• Opiskelijaksi ottamisessa säilyy työ- ja 
elinkeinoviranomaisen tekemä työvoimapoliittinen harkinta. 

• Työvoimakoulutusta suunnatessa koulutuksen järjestäjä 
tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinohallinnon sekä alueiden 
kanssa. 

• Koulutusta järjestettäessä järjestäjä kuulee työ- ja 
elinkeinohallintoa. 

• Opetushallinto vastaa koulutuksen laadusta ja 
rahoituksesta. 
 
 
 



Valtakunnan tason yhteistyö 

• Osaamis- ja koulutustarpeinen ennakointi, koulutuksen 
ja työelämän vuorovaikutuksen edistäminen: 
osaamisen ennakointifoorumi 2017 – 2020 

• Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön valmistelu: 
seuranta- tai ohjausryhmät, projekti- tai työryhmät, työpajat, 
lausuntopyynnöt, kuulemiset 

• Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen 
uudistaminen, kehittäminen ja seuranta: Työelämän 
ohjausryhmä 2015 – 2018 

• Ammatillisten tutkintojen perusteiden laatiminen: 
monimuotoinen yhteistyö, mm. työryhmät, ohjausryhmät, 
keskustelutilaisuudet, työpajat, seminaarit, kyselyt, 
kommentti- ja lausuntopyynnöt 



Uusi ammatillinen koulutus 

1.1.2018 alkaen 



Katso lisätietoa 

verkkosivuiltamme: 

 

https://minedu.fi/amisreformi 
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