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Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: 

– http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/index.html

– www.oph.fi/ampe

– http://www.oph.fi/julkaisut/2014/osaamisperusteisuus_todeksi_askelmerkkeja_koulutu

ksen_jarjestajille

http://www.oph.fi/ampe
http://www.oph.fi/julkaisut/2014/osaamisperusteisuus_todeksi_askelmerkkeja_koulutuksen_jarjestajille


http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutki

ntojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot/tutkinnon_perusteet_v

oimaan_010815

Uudet lait ja asetukset Finlex:

Laki 787/2014

Asetus 799/2014

Asetus 801/2014

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot/tutkinnon_perusteet_voimaan_010815


Lähtökohtia tutke-uudistukselle

Työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus ovat olleet suomalaisen ammatillisen 

koulutuksen lähtökohtana jo parikymmentä vuotta 

 vuosien1993-1994 opseihin – työelämän toimintakokonaisuudet ja 

osaamisena määritellyt tavoitteet ja arviointikriteerit

 näyttötutkintojärjestelmä

Muutos hidasta, koska ajattelu pitää muuttaa tiede- ja oppiainekeskeisestä 

ajattelusta työelämän toiminnan pohjalta tapahtuvaan ammatillisen opiskelun 

jäsentämiseen

 yhteinen kieli oppilaitoksen ja työelämän välille

 selkeästi esille, mitä opiskelijan tulee osata koulutuksen jälkeen

 koulutuksen tehokkuus ja laatu  oppimistulosten merkitys

 huomio opetussisällöistä osaamiseen

 opetuskeskeisyydestä oppimiskeskeisyyteen

 opiskelijakeskeisyyden vahvistaminen

 oppimisympäristöjen monipuolistaminen

 hankittu osaaminen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 

lähtökohdaksi



Tutkinnon perusteiden tahtotila

 Osaamisperusteisuus

Osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ja niiden

saavuttaminen (oppimistulokset) ovat opetuksen suunnittelun ja 

toteutuksen ja arvioinnin lähtökohtana.

 Työelämälähtöisyys

Osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset vastaavat työelämän

tarpeita ja odotuksia, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät ovat

mahdollisimman lähellä työelämän todellisuutta.

 Yksilöllisyys/joustavuus

Yksilöllä on mahdollisuus kehittyä osaamistavoitteidensa mukaisesti ja 

valita itselleen parhaiten sopiva tapa oppia.



Lisää tutke-tavoitteita

 valinnaisuus

 yksilölliset opinto- ja tutkintopolut

 osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 reagointikyky

 selkeys

 johdonmukaisuus

 hahmottuminen kokonaisuutena (työelämälähtöiset 

kokonaisuudet/tutkinnon osat, yhteisten ja ammatillisten 

tutkinnon osien integrointi)



Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen;

Tulevia muutoksia (1.8.2015)

– terminologiaa yhtenäistetään ja täsmennetään (esim. koulutusohjelma => 

osaamisala, hyväksiluku => osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)

– osaamisperusteisuuden korostaminen

– ammatillisissa peruskoulutuksessa mitoitusperusteena osaamispisteet, ospit

(näyttötutkinnoissa ei laajuusmittaa),  ammatillisen koulutuksen  mitoitusperusteet 

ECVET suositusten mukaisiksi

• ammatillisen perustutkinnon vähimmäislaajuus on 180 osp (yksi vuosi  60 ospia)

• yksilölliset tutkinnon suorittamisajat

• osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen 

kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon 

ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin

Kattavuus = kuinka suuren osan tutkinnon suorittaneen ammattitaidon 

kokonaisuudesta kyseinen tutkinnon osa muodostaa

Vaikeusaste= tutkinnon osana vaikeus verrattuna muihin saman tutkinnon 

osiin

Merkittävyys= tutkinnon osan tärkeys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle 

tutkintotasolle etenemisen tai sosiaalisen integraation kannalta



– Oph määrittelee tutkinnon perusteissa tutkinnon osien ospit

– koulutuksen järjestäjä päättää paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien ja tutkinnon osia 

pienempien osien ospeista opetussuunnitelmassaan

– ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin ja erikoituneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito 

vähintään yhdellä osa-alueella

– tutkinnon muodostuminen:

• Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

• vähintään yksi pakollinen (ydinammattitaito) ja valinnaisia tutkinnon osia

• Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

• Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

– yhteiset tutkinnon osat:

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (kaikki pakollisia)

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen,  9 osp (kaikki pakollisia)

• Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp (kaikki pakollisia)

• Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp (voi olla yhdeltä tai useammalta osa-

alueelta)

- vapaasti valittavien tutkinnon osien tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja 

osaamistavoitteita

- työssäoppimista vähintään 30 osp



- oppimisen ja osaamisen arviointi erotetaan nykyistä selkeämmin toisistaan

- oppimisen arviointi on pääsääntöisesti sanallista, mutta se voi olla myös 

numeerista

- osaamisen arvioinnissa arviointiasteikko säilyy ennallaan ja osaamisen 

arvioinnin perusteella annetaan tutkinnon osan arvosana

- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään hakemuksesta

- opinnäyte poistuu

Valinnaisuus

- yhdenmukaisten koulutuspolkujen osuus vähenee

- vastataan  työelämän erikoistuneisiin osaamistarpeisiin

- valinnaisuus ei saa vähentää tutkinnon tuottamaa ammattipätevyyttä

- yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen ja joustavat opintopolut

HUOM. 

Ennen lain voimaantuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneet opiskelijat siirtyvät 

suorittamaan tutkintoaan tämän lain ja asetuksen mukaisesti 1.8.2015 alkaen.



YHTEISET TUTKINNON OSAT, NIIDEN OSA-ALUEET SEKÄ 

PAKOLLISUUDET JA VALINNAISUUDET, luonnos 15.5.2014

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

Pakolliset Valinnaiset

1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp

1.1. Äidinkieli 5 0 - 3

1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 0 - 3

1.3. Vieraat kielet 2 0 - 3

2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp

2.1. Matematiikka 3 0 - 3

2.2. Fysiikka ja kemia 2 0 - 3

2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 0 - 3



Jatkoa, yhteiset tutkinnon osat
Pakolliset Valinnaiset

3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 

osaaminen, 8 osp

5 osp 3 osp

3.1. Yhteiskuntataidot 1 0 - 3

3.2. Työelämätaidot 1 0 - 3

3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 0 - 3

3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 0 - 3

4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 7 osp

4.1. Kulttuurien tuntemus 0 - 3

4.2. Taide ja kulttuuri 0 - 3

4.3. Etiikka 0 - 3

4.4. Psykologia 0 - 3

4.5. Ympäristöosaaminen 0 - 3

4.6. jokin 1.1.-3.4 kohdista 0 - 3



Jatkoa, yhteiset tutkinnon osat

– Koulutuksen järjestäjä voi laatia valinnaisista 

3 osp:n osa-alueiden osaamistavoitteista pienempiä, esim. 1 - 2 

osp:n laajuisia osa-alueita. 

– Lisäksi koulutuksen järjestäjä voi näiden valinnaisten 3 osp:n

laajuisten osa-alueiden lisäksi laatia uusia, laajempia, valinnaisia osa-

alueita (max 4 osp:n laajuisina). 



Osaamisperusteisuus koulutuksen järjestäjän toimintaan

- osaamisperustaisuus kaiken pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi

 AJATTELUTAVAN MUUTOS!

- osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadunvarmennus lähtökohtana

- osaaminen ja sitä tukevat oppimisprosessit (opetus-, ohjaus- ja 

arviointiprosessit) keskiöön

- olemassa olevan osaamisen päälle rakennetaan uutta osaamista

- osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehostetaan

- pois määrällisestä suorittamisesta  opettamisen ja arvioinnin 

lähtökohtana opiskelijan osaaminen ja sen saavuttamisen tukeminen

- oppiaineiden opiskelusta osaamisen hankintaan ja osaamisen 

osoittamiseen



OSAAMISPERUSTEISUUS

– Opintoviikko- / aikapohjaisesta suunnittelusta 

oppimistulospohjaiseen suunnitteluun 

– Opettamisen suunnittelusta oppimisen 

suunnitteluun

– Oppiaineista osaamis-/toimintakokonaisuuksiin

– Yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen

– Tiedon jakamisesta yhdessä oppimiseen



TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

– Tarjontalähtöisyydestä kysyntä- ja tarvelähtöisyyteen

– Oppilaitoslähtöisestä toiminnasta (suunnittelu, toteutus, arviointi ja 

kehittäminen) yhteiseen tekemiseen

– Satunnaisista suhteista pysyvämpään kumppanuuteen

– Nopea reagointi työelämän tarpeisiin, ennakointi

– Arvon tuottaminen työelämälle ja yksilölle

– Ulos luokkahuoneesta ja oppitunneilta  lisää läpinäkyvyyttä 

koulutuksen ja työn välille



YKSILÖLLISYYS JA JOUSTAVUUS

– Koulutusputkista yksilöllisiin opinto- ja tutkintopolkuihin

– Valinnan vaihtoehtoja

– Räätälöintiä



Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma – yhteinen osa

Opetussuunnitelmat ja osaamisperusteisuus

1. Koulutuksen järjestäminen ja erilaiset opetus- ja

ohjausmenetelmät

• koulutuksen toteuttamistavat ja työpaikalla käytännön työtehtävien

yhteydessä järjestettävän koulutuksen määrittely

• erilaisten oppimisympäristöjen ja -menetelmien hyödyntäminen

kuvataan (opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet)

* oma oppilaitos

* kv-kumppanuus

* toinen koulutuksen järjestäjä tai muu mahdollisuus

• jaettu opettajuus mahdollistetaan

• opetuksen ja ohjauksen tuloksena oppimistulokset ja osaaminen

• yhteiset tutkinnon osat sisältyvät ammatilliseen opetukseen

• mahdollisuus edetä opinnoissa tutkinnon osa kerrallaan



2. Toimintatapoja tutkinnon osien suorittamiseen

• opiskelijoiden henkilökohtaiset, yksilölliset ja joustavat opintopolut ovat 

opettajien vastuulla (kaikkien vai osan?), opinto-ohjauksen 

toteuttaminen, erityisopetus

• opetus ja ohjaus on työelämälähtöistä

• opetus ja ohjaus on opiskelijalähtöistä

• opetusta ei suunnitella opettaja- eikä oppituntilähtöisesti

• tutkinnon perusteiden toteuttaminen opetussuunnitelmassa kuvataan 

tehtäväkokonaisuuksien ja työprosessien toteuttamisena, ohjaus ja 

arviointi mukaan lukien

• yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa



3. Työelämäyhteistyö

• työelämäyhteistyö toteutuu opetuksen ja ohjauksen toteutuksessa

• työelämäyhteistyö toteutuu koulutustoiminnan ennakoinnissa, 

suunnittelussa ja arvioinnissa

4. Arvioinnin toimintatavat

• oppimisen ja osaamisen arviointi toteutuu yksilöllistä opiskelijan 

opintopolkua tukien ja ohjaten

• arviointi perustuu osaamisperusteisuuteen ja ammattitaitovaatimuksiin 

– laajojen  työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien arviointi

• osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ohjeistus: toteutuu 

osaamisperusteisesti, osaamis- ja oppimistulospohjaisesti

• toimintatavoissa ja arvioinnin ohjeistuksessa otetaan huomioon 

Opetushallituksen ohjeet



Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma –

tutkintokohtainen osa

1. Tutkinnon osien suorittamismahdollisuudet – yksilölliset

opintopolut

• henkilökohtainen opinnoissa eteneminen mahdollistuu

(miten mahdollistuu, miten kuvataan, miten tiedotetaan opiskelijoille)

• opetuksen suunnitteluun varataan yhteistä aikaa opettajille (jaettu

opettajuus)

• opetus ja ohjaus toteutuvat työelämän kanssa yhteistyössä

• työelämä oppimisprosessin ohjauksessa mukana

• oppimistilanteessa varmistetaan myönteinen ja kannustava ilmapiiri



2. Opintojen eteneminen, koulutuksen järjestämiseen liittyvät 

aikataulutukset ja työjärjestykset

• yksilölliset opintopolut mahdollistuvat erilaisilla aikatauluilla ja

tukitoimilla tutkinnon osittain ja osan osittain

• tutkinnon osat ja niiden toteuttaminen kuvataan siten, että

toteutuksessa on mahdollisuus hyödyntää useampaa

oppimisympäristöä

• miten tiedotetaan opiskelijoille ja miten ohjaus toteutetaan?

• miten työssäoppiminen ja työelämäyhteistyö kuvataan?

• opiskelijalle mahdollisuus edetä opinnoissa tutkinnon osa kerrallaan

henkilökohtaisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti



3. Tutkinnon osien arviointi ja arvioinnin menetelmät

• opiskelijan tulee tietää, miten hän saa oppimisen aikana ohjausta, 

tukea ja palautetta oppimisestaan opettajilta ja työelämän edustajilta

• oppimisen arvioinnin menetelmät ja toimintatavat ovat

osaamisperusteisuutta tukevaa, opetuksessa ja ohjauksessa

toteutuvaa säännöllistä arviointia

4. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen

• ammattiosaamisen näytöt toteutetaan työelämässä – kotimaassa tai 

ulkomailla

• opiskelija ohjataan näyttöön sen jälkeen, kun hän on osaamisen

hankkinut ja pystyy näyttämään sen tutkinnon perusteissa olevien

ammattitaitovaatimusten mukaisesti



Muita opetuksen järjestämiseen liittyviä tarkistuksia

• opettajien työelämätaidot ja –verkostot

• opettajien työprosessien taitaminen ja pedagoginen asiantuntijuus

• opettajien erilaisten oppimisympäristöjen hallinta

• jaetun opettajuuden varmistaminen

• tutkinnon perusteiden tunteminen

• luku- ja työjärjestykset perustuvat työprosesseihin (ei opettajan 

tuntilähtöistä sijoittelua)

• opintorekisteri- ja muut tarvittavat ohjelmat tukevat opiskelijoiden 

henkilökohtaisia opintopolkuja (suunnittelu, ohjaus, arviointi)

• uudistuksista tiedotetaan opiskelijoille, kotiväelle, työelämälle ym. 

verkostoille



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OPETUSSUUNNITELMA

Järjestettävän koulutuksen osalta päätettävä ainakin:

1. Koulutuksen toteuttamistavat

2. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän

koulutuksen toteuttaminen

3. Opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien

järjestäminen muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa

4. Opinto-ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen

opiskelusuunnitelman laadinta

5. Erityisopetuksen toteuttaminen

6. Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet

7. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen

menettelytavat



Tutkintokohtaisesti päätettävä

– Tutkinnon osien tarjonta

– Tutkinnon osien suorittamisjärjestys

– Opiskeijan osaamisen arviointi

– Koulutuksen toteuttamistavat ja –ajat

– Oppimisympäristöt



Yhteisten tutkinnon osien integrointi 

– yhteisten tutkinnon osien sisällöt suunnataan ko. tutkinnon mukaan

– yhteisissä ja ammatillisissa tutkinnon osissa opettajat tekevät 

suunnitteluyhteistyötä, jotta sisällöt ristiin tukevat toisiaan; toteutuksessa 

opettajat voivat tehdä yhteistyötä (”vaihtaa tunteja”)

– yhteiset tutkinnon osat ja ammatilliset tutkinnon osat opiskellaan 

”vierekkäin” tai ”sisäkkäin” (lukujärjestysteknisesti, läsnä kerrallaan yksi 

opettaja)

– yhteisten tutkinnon osien sisällöt upotetaan kokonaan ammatillisiin 

tutkinnon osiin (tarvittaessa kaksi opettajaa)

– yhteiset opinnot voidaan opiskella eri tavoin, myös verkko-opetuksen tai 

itsenäisen opiskelun menetelmillä, esim. ammatillisen jakson tai 

työssäoppimisjakson aikana (vrt. laajennettu top…)

– integraation syvyyden ja toteutustavan määrittelevät tutkinnon osien sisällöt 

eri perustutkinnoissa.

– Vinkkejä esim. http://teholapaisy.wikispaces.com/Hankkeiden+helmet

http://teholapaisy.wikispaces.com/Hankkeiden+helmet


OSAAMISPERUSTEISUUS
= osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ja niiden saavuttaminen

(oppimistulokset) ovat opetuksen suunnittelun ja toteutuksen

lähtökohtana

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS
= osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset vastaavat työelämän

tarpeita ja odotuksia, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät ovat

mahdollisimman lähellä työelämän todellisuutta

YKSILÖLLISYYS/JOUSTAVUUS
= yksilöllä on mahdollisuus kehittyä osaamistavoitteidensa mukaisesti ja 

valita itselleen parhaiten sopiva tapa oppia

MITEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ VOI 

EDISTÄÄ NÄIDEN TOTEUTUMISTA?


