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Mikä
muuttuu?

””
Esite on tuotettu Saumaton ja OPPO -hankkeissa. 

Hankkeet ovat saaneet rahoitusta 
OKM:ltä vuosina 2016-2017.

Ohjauksellinen yhteistyö opettajien ja 
työpaikkaohjaajien kesken on tärkeää 
ja korostuu jatkossa, kun työpaikalla 

opitaan pidempiä jaksoja.

Työpaikan kannalta työpaikalla 
oppijasta aiheutuva ohjaustyö ei ole 
kustannus, vaan se kannattaa nähdä 
rekrytointikeinona. Vaikka varsinkin 

alkuvaiheen ohjaus vie aikaa, niin siihen 
kannattaa panostaa ja miettiä asiaa 

siten, että miten saada opiskelija heti 
alussa töihin ja työyhteisöön kiinni.

TYÖELÄMÄN SANOMAA:

Katso video!

www.koulutustakuu.fi/tuotetori/video

Jäikö kysyttävää?
Käy kurkkaamassa lisätietoa:

Ammatillisen koulutuksen reformi
minedu.fi/amisreformi

E-perusteet
eperusteet.opintopolku.fi

7 keskeistä 
kohtaa

http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/video
http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/video
http://minedu.fi/amisreformi
http://eperusteet.opintopolku.fi


• Koulutussopimus korvaa 
työssäoppimissopimuksen

• Tutkinnot vähenevät mutta 
monialainen osaaminen lisääntyy

• Opinnot ovat joustavampia 
ja yksilöllisempiä

Sopimusvaihtoehdot:
•  koulutussopimus – ei korvausta

• oppisopimus – korvaus tarvittaessa • Oppilaitosten toimintamallit 
yhdenmukaistuvat

• Perustuu työsopimukseen

• Kaikilla oppilaitoksilla samanlaiset 
toimintatavat ja lomakkeet

• Työpaikkaohjaajan rooli opiskelijan 
opintojen suunnittelussa vahvistuu:

tulee mukaan HOKSin eli 
henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman 
laadintaan

• Tutkintotoimikunnista 
työelämätoimikuntia 

→ Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja  
 ovat oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus.
→ Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla 
 järjestettävän koulutuksen suunnitteluun.
→ HOKSin yhteydessä voidaan sopia myös omassa  
 työssä tai kesätyössä oppimisesta kuten 
 nykyisinkin.

→ Koulutussopimuksessa ei ole osaamispisteinä  
 eikä aikana määriteltyä vähimmäis- eikä 
 enimmäismäärää.
→ Opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle 
 makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.
→ Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja  
 tekevät sopimuksen kirjallisesti tutkinnon osa  
 tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

→ Noin 160 ammatillista tutkintoa
    • Valinnaisuus lisääntyy 
    • Erikoistutaan tutkinnon sisällä.
→ Työelämän uusiin osaamistarpeisiin vastataan  
  ensisijaisesti tutkintojen sisältöjä muuttamalla.
→ Osaamista voi hankkia suorittamalla koko 
  tutkinnon tai aiempaa joustavammin myös 
  tutkinnon osia.

→ Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen 
 osoitetaan näytöissä.
→ Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla 
 aidoissa työelämän tilanteissa. Perustellusta 
 syystä myös esim. oppilaitos tai oppilaitoksen 
 työmaa mahdollisia.
→ Työelämän edustajat perehdytetään arviointiin.
→ Koulutuksen järjestäjä on vastuussa arvioinnista.

→ Koulutussopimuksessa ei makseta korvausta  
 koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle 
 (poikkeuksena vaativaa erityistä tukea saava  
 opiskelija).
→ Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle 
 maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksen  
 järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että 
 koulutuksesta aiheutuu työnantajalle 
 kustannuksia ja sopivat korvauksen 
 maksamisesta.

→ Tutkintotoimikunnista ja ammattiosaamisen   
 näyttöjen toimielimistä siirrytään 
 työelämätoimikuntiin.
→ Noin 40 valtakunnallista työelämätoimikuntaa   
 varmistavat tutkintojen laatua ja koulutuksen   
 työelämälähtöisyyttä.
→ Hallinnolliset työt tekee koulutuksen järjestäjä.

→ Osaamista hankitaan pääosin työpaikalla,   
 työpaikalla opiskelua täydennetään tarvittaessa   
 muissa oppimisympäristöissä.
→ Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin   
 vähintään 25 tuntia.
→ Yrittäjälle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus.

Laatu ja joustavuus Koulutussopimus

Työelämän tarpeet 
huomioidaan ketterästi

Selkeät koulutus-
korvauskäytännöt

Työelämä varmistamassa 
tutkintojen laatua

Arviointi

Oppisopimuskoulutus

• Kaikkien opiskelijoiden näytöt 
työpaikalla (ei tutkintotilaisuutta 
tai ammatti-osaamisen näyttöä 

erikseen)

• Opettaja ja työelämän edustaja 
arvioivat yhdessä

• Arviointiasteikko muuttuu 
1.8.2018 viisiportaiseksi (1-5)


