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Miksi ammatillinen koulutus 

uudistetaan?

• Työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeet muuttuvat yhä 
nopeammin.

• Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät, eikä nykyinen järjestelmä 
kaikilta osin mahdollista eikä kannusta joustavien ja yksilöllisten 
opintopolkujen rakentamiseen.

• Huono-osaisuus kasautuu, ja osa nuorista syrjäytyy jo 
varhaisessa vaiheessa, joten kaikille nuorille pitää löytää 
koulutuspaikka heti peruskoulun jälkeen (koulutustakuu). Myös 
keskeyttämistä pitää edelleen vähentää.

• Suomen talouden kasvu ja kilpailukyky edellyttävät, että 
koulutukseen suunnatut resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön. 



Vastaus työelämän ja 

opiskelijoiden tarpeisiin

• Uusi ammatillinen koulutus tarjoaa osuvasti, oikea-aikaisesti ja 
joustavasti osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työ- ja 
elinkeinoelämässä

• Koulutuspalvelut rakennetaan työelämän ja opiskelijoiden 
osaamistarpeen mukaan.

• Koulutukseen pääsee silloin, kun on tarve.

• Opiskelijoille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja, joihin sisältyy 
myös ohjausta ja tukea. 

• Koulutuksen toimintatavoista tulee työelämälähtöisempiä ja 
selkeämpiä. 

• Rahoitusuudistus kannustaa tehostamaan oppimista, vähentämään 
keskeyttämistä ja lyhentämään koulutusaikoja.

• Ammatillinen koulutus tukee työ- ja elinkeinoelämän kehittämistä.



Uudistusta on valmisteltu 

avoimesti ja osallistavasti

• Hallituksen esitysluonnoksesta saatiin yli 200 lausuntoa.

• Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

• Yli 1 500 henkilöä on osallistunut työpajatyöskentelyyn ja 
verkkokommentointiin (opettajia, koulutuksen järjestäjiä, työ- ja 
elinkeinoelämän edustajia, opiskelijoita sekä muiden hallinnonalojen 
edustajia). 

• Toimenpide-ehdotuksia on valmisteltu virkamiestyöryhmissä (OKM, 
OPH, TEM, ELY-keskus) ja käsitelty laajapohjaisessa 
seurantaryhmässä.

• Lisäksi työpajoissa ja verkon kautta on saatu paljon palautetta, jota on 
hyödynnetty hallituksen esityksen valmistelussa.





Yksi laki ammatillisesta 

koulutuksesta

• Ammatillista koulutusta koskevat säädökset kootaan yhteen 
lakiin eli annetaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta.

• Ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetut lait kumotaan.

• Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä 
eräitä muita lakeja muutetaan.

• Osa työvoimakoulutuksesta siirretään opetus- ja 
kulttuuriministeriön vastuulle ja osaksi ammatillisen koulutuksen 
lainsäädäntöä.



Joustava hakeutuminen ja 

koulutukseen pääsy

• Jatkuvasta hausta tulee koulutukseen hakeutumisen pääväylä.

• Perusopetuksen päättävät ja muut toisen asteen tutkintoa vailla 
olevat hakevat yhteishaussa.

• Myös valmentaviin koulutuksiin ja erityisopetukseen haetaan 
valtakunnallisessa hakumenettelyssä.

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjän roolista hakijan ohjauksesta 
valintavaiheissa säädetään nykyistä tarkemmin. 



Selkeämpi tutkintojärjestelmä

• Vähemmän ja paremmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavia 
tutkintoja (351 -> 164).

• Uutta osaamistarvetta varten ei ole enää tarpeen luoda kokonaan 
uutta tutkintoa, vaan valinnanmahdollisuudet tutkintojen sisällä 
lisääntyvät.

• Edelleen kolme tutkintotyyppiä: ammatillinen perustutkinto, 
ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

• Tutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista ammatillisista 
tutkinnon osista, ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy myös yhteisiä 
tutkinnon osia.

• Jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin säilyy.

• Mahdollisuus suorittaa lukio tai lukio-opintoja säilyy, samoin oikeus 
osallistua ylioppilastutkintoon.



Osaamista voi vahvistaa

• ammatillisilla tutkinnoilla

• ammatillisten tutkintojen osilla

• ammatilliseen koulutukseen valmentavalla koulutuksella

• työhön ja itsenäiseen elämään valmentavalla koulutuksella

• valmentavien koulutusten osilla

• muulla tutkintoon johtamattomalla ammatillisella koulutuksella



Käytännönläheisestä näytöstä 

tutkinnon suoritustapa

• Ammattitaito osoitetaan näyttämällä se ensisijaisesti käytännön 
työtilanteissa työpaikoilla (= näyttö).

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

• Osaaminen arvioidaan tutkinnon tai koulutuksen osittain.

• Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioivat opettaja ja 
työelämän edustaja yhdessä.

• Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden sekä valmentavien 
koulutusten osien osaamista arvioi opettaja.

• Osaaminen ratkaisee – opiskeluun käytetyllä ajalla ei ole merkitystä.

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



Yksilöllinen opintopolku 

kaikille

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

• Opettaja laatii suunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa.

• HOSin 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.

• Opiskelu sekä niihin liittyvä ohjaus ja tuki vastaavat opiskelijan 
tavoitteita, tarpeita, elämäntilannetta ja edellytyksiä.

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

• Osaamisen tunnustamisesta tulee koulutuksen järjestäjien 
velvollisuus.



Monipuolisemmat 

oppimisympäristöt

• Koulutuksen järjestäjä vastaa ja päättää koulutuksen sisällöstä ja 
toteuttamisesta.

• Järjestäjällä on laajat mahdollisuudet hyödyntää erilaisia 
oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja (esim. perinteistä 
lähiopetusta, simulaattoreita ja muita digitaalisia oppimisympäristöjä 
sekä työpaikkoja).

• Koulutuksen sisällön tulee noudattaa tutkinnon tai valmentavan 
koulutuksen perusteita.

• Jos ammatillista perustutkintoa opiskelevalla ei ole suoritettavaan 
tutkintoon liittyvää kokemusta ja osaamista käytännön työtehtävistä, 
koulutusta on järjestettävä työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä.



Enemmän ohjattua oppimista 

työpaikoilla

• 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 
HOSissa.



Yksi tutkintojen ja koulutuksen 

järjestämislupa

• Kaikkea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä 
järjestämisluvalla.

• Tutkinnot myöntää koulutuksen järjestäjä.

• Tutkintotoimikunnista ja erillisistä näyttötutkintojen 
järjestämissopimuksista luovutaan, samoin ammattiosaamisen 
näyttöjen toimielimistä lakisääteisinä toimieliminä.

• Koulutuksen järjestäjät voivat järjestämislupansa rajoissa päättää 
aiempaa vapaammin koulutustarjontansa kohdentamisesta.

• Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä muodostuu koulutuksen 
järjestämisluvista ja vuosittaisista rahoituksen suoritepäätöksistä.



Tulokset ja vaikuttavuus

rahoituksen perusteiksi (1)

• Rahoitusjärjestelmästä tehdään yhtenäisempi ja yksinkertaisempi.

• Rahoitus myönnetään ja maksetaan koulutuksen järjestäjälle.

• Rahoitus pysyy laskennallisena ja yleiskatteellisena – ei 
korvamerkkejä.

• Rahoitus perustuu jatkossa talousarvion määrärahaan.

• Kustannuspohjasta luovutaan, kustannustason nousu otetaan 
huomioon indeksillä.

• Rahoituksessa on neljä elementtiä: perusrahoitus, suoritusrahoitus ja 
vaikuttavuusrahoitus sekä strategiarahoitus.

• Perus- ja suoritusrahoituksessa suoritteen arvo määräytyy suhteessa 
kaikkiin rahoituksen perusteena oleviin suoritteisiin. 



Tulokset ja vaikuttavuus

rahoituksen perusteiksi (2)

• Perusrahoitus (50 %) luo edellytykset sille, että ammatillista 
koulutusta on jatkossakin tarjolla kaikilla aloilla ja kaikille opiskelijoille.

• Tuloksellisuuden painoarvo kasvaa (suoritusrahoitus ja 
vaikuttavuusrahoitus = 50 %).

• Opiskelijoiden tarpeet ohjaavat vahvemmin koulutuksen järjestäjän 
ratkaisuja, kun koulutuksessa on yhdenmukaiset suoritteet (esim. 
opiskelijavuosia, tutkintoja ja niiden osia) ja rahoitusperusteet.





Työvoimakoulutus osaksi uutta 

ammatillista koulutusta

• 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.



Opiskelija pääsee työelämään 

nopeammin

• Koulutukseen pääsee joustavasti läpi vuoden, kun jatkuvasta hausta 
tulee pääväylä, perusopetuksen päättävien pääsy koulutukseen 
turvataan yhteishaulla.

• Opinnoissa otetaan nykyistä paremmin huomioon opiskelijan yksilölliset 
tavoitteet, tarpeet, edellytykset ja elämäntilanne.

• Opiskeluajat lyhenevät ja työelämään tai jatko-opintoihin voi siirtyä 
nopeammin, kun hankitaan vain puuttuvaa osaamista.

• Ohjattu oppiminen työpaikoilla alentaa työllistymisen kynnystä.

• Opiskelijat saavat osuvaa ohjausta ja tukea eri vaiheissa opintoja:

– opetusta ja ohjausta eri oppimisympäristöissä

– palautetta osaamisen kehittymisestä opintojen aikana

– henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta

– erityistä tukea tarvittaessa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 

opiskelijoille.



Työelämä saa 

tarvitsemiaan ammattiosaajia

• Ammatillisen koulutuksen järjestelmästä tulee selkeämpi ja 
helpommin lähestyttävä.

• Ammatilliset tutkinnot ja koulutus perustuvat aiempaa paremmin 
työelämän osaamistarpeisiin.

• Yritykset ja julkisen sektorin työpaikat saavat kokonaisvaltaisempaa 
palvelua koulutuksen järjestäjiltä.

• Ammatillinen koulutus saa yhdenmukaiset prosessit ja 
toimintaperiaatteet, mikä sujuvoittaa yhteistyötä koulutuksen ja työ- ja 
elinkeinoelämän välillä.

• Työ- ja elinkeinoelämä tulee vahvemmin mukaan varmistamaan 
koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä, hallinnollisen työn hoitaa 
koulutuksen järjestäjä



Koulutuksen järjestäjälle 

lisää valtaa ja vastuuta

• Järjestäjät saavat lisää toimivaltaa rakentaa koulutusratkaisuja ja 
enemmän vastuuta siitä, että koulutus vastaa työ- ja elinkeinoelämän 
sekä yksilöiden tarpeita.

• Toiminta tehostuu, kun päällekkäinen ja rinnakkainen työ vähenee.

– Hallinnollinen työ kevenee, kun sopimuksia, suunnitelmia, toimielimiä 

vähennetään ja rinnakkaisia toimintatapoja puretaan.

– Hallinto sujuvoituu digitaalisilla palveluilla ja järjestelmillä.

• Toimintaa organisoidaan uudelleen, jotta opiskelija saa tarvittavan 
osaamisen nopeasti ja tehokkaasti.

• Resursseja suunnataan tulosten, vaikuttavuuden ja laadun 
varmistamiseen, kun rahoitus määräytyy aiempaa vahvemmin niiden 
perusteella.

– Toimiva toimintajärjestelmä laadunhallinnan perustana.

– Vastuu enemmän tukea tarvitsevista ei häviä mihinkään.

• Koulutusviennin esteet puretaan: tutkintojen myynti ETA-alueen 
ulkopuolisille ja ulkopuolella mahdolliseksi.



Opettajan työstä tulee 

ohjaavampaa

• Opettajat ovat sekä ammattialan että  pedagogiikan asiantuntijoita, 
jotka rakentavat yhdessä ja myös yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän 
kanssa motivoivia opintopolkuja opiskelijoille.

• Yksilöllinen opintopolku tekee opiskelijan ohjauksesta ja tuesta entistä 
tärkeämpää. 

• Opiskelijan osaamistavoitteet ohjaavat tuloksellisiin oppimista tukeviin 
ratkaisuihin. 

• Opiskelijoita opetetaan ja ohjataan yhä enemmän myös muissa 
oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa, erityisesti työpaikoilla.

• Opettajien yhteistyö tiivistyy yhteisöllisten työtapojen myötä.

• Opettajan työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote.



Uudistus voimaan 1.1.2018

• Hallituksen esitys eduskunnalle 24.4.2017

• Eduskuntakäsittely keväällä ja kesällä 2017

• Työpajat asetusluonnoksista Helsingissä 19.5. ja Seinäjoella 23.5. 

• Asetukset annetaan alkusyksystä (mm. asetus ammatillisesta 
koulutuksesta, asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ja 
rahoitusasetus)

• Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan 1.1.2018.



Uudistus voimaan 1.1.2018

• Reformin tukiohjelma käynnistyy alkusyksystä 2017:

• Tuetaan koulutuksen järjestäjiä ja opettajia reformin 
toimeenpanossa.

• Jalkautetaan reformin tavoitteita.
• Tulossa tilaisuuksia, viestintämateriaaleja yms.
• Alueelliset seminaarit 20.9. Vaasa, 27.9. Oulu, 4.10. Helsinki, 5.10. 

Kuopio ja 31.10.-1.11. Turku
• UKK eli usein kysytyt kysymykset  osoitteessa reformi@minedu.fi



Kasvatus, osallisuus ja 

vaikuttaminen

2 § Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus

• uutta aiempaan verrattuna valmiuksien antaminen työ- ja toimintakyvyn 
jatkuvaan ylläpitoon

• lisätty myös, että tavoitteena tukea opiskelijoiden kehitystä 
sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi

106 § Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja 
opiskelijakunta
• koulutuksen järjestäjällä tulee edelleen olla sen opiskelijoista 

muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunta voi olla 
oppilaitoskohtainen tai oppilaitosten yhteinen. K-järjestäjän tulee 
turvata opiskelijankunnan riittävät toimintaedellytykset. Pykälässä 
mainittu ne k- järjestäjät, joilla ei tarvitse olla opiskelijakuntaa.

• uutta on painotus, että k-järjestäjän tulee myös muulla tavoin varmistaa 
opiskelijoiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sekä 
tiedottamisvelvollisuus näistä mahdollisuuksista.

•



Yhteistyövelvollisuudet

4 § Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa
• työelämän tarpeet tulee huomioida tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden 

järjestämisessä.

• huom. myös työvoimakoulutuksen järjestämiseen liittyvät pykälät 23, jossa 
mainitaan että työvoimakoulutuksen järjestäminen on luvanvaraista ja 37 
jossa yhteistyö hakeutumisessa ja valintamenettelyissä 
työvoimakoulutukseen.

124 § Koulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoite  
• laajennettu koskemaan alueen työ- ja elinkeinoelämän lisäksi muihin 

ammatillisen koulutuksen järjestäjiin, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen 
järjestäjiin sekä korkeakouluihin. Lisäksi pykälässä edellytetään yhteistyön 
tekemistä nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja yksityisten yhteisöjen ja 
säätiöiden kanssa. 

• alle 18 vuotiaiden opiskelijoiden huoltajien kanssa on myös tehtävä 
yhteistyötä.

•



30 § Koulutuksen hankinta 
• annetaan mahdollisuus koulutuksen järjestäjälle hankkia myös opiskelijan 

osaamisen hankkimisen tukitoimia esim. muulta julkiselta toimijalta tai 
yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa 
avattu myös mahdollisuudet hankkia koulutusta opiskelijan yksilöllisen 
opintopolun tueksi.

42 § Suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinnassa 
• säädetään koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ohjausvelvoitteesta, jonka 

tarkoituksena on turvata kaikille hakijoille neuvonta ja ohjaus sopivan 
tutkinnon tai koulutuksen löytämiseksi riippumatta hakumenettelystä, jota 
käyttävät.

Sujuvat siirtymät ja läpäisyn 
edistäminen



Kaikki henkilökohtaistamispykälät 44 – 49 

• Kaikki henkilökohtaistamispykälät 44 - 49 tukevat opintojen 
onnistunutta suorittamista. Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma on tärkein työväline läpäisyn 
edistämisessä. HOS laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa ja 
siihen tulee kirjata myös ohjaus- ja tukitoimia sekä mahdollista 
erityistä tukea koskevat tiedot. Suunnitelmaan merkittävistä 
tiedoista säädetään tarkemmin vielä Valioneuvoston asetuksella 
ammatillisesta koulutuksesta. Asetus valmistelussa.

Sujuvat siirtymät ja läpäisyn 
edistäminen



61 § Osaamisen hankkiminen
• säädetään opetuksesta ja ohjauksesta; opiskelijalla on oikeus saada 

henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta!

63 § Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
• osana tutkintokoulutusta voidaan järjestää opintoja, joilla lisätään opiskelijan 

valmiuksia suorittaa tutkinto. Nämä opinnot voivat kestää enintään kuusi 
kuukautta. 

99 § Opiskelijahuollosta 
• säädetään jatkossakin laissa 1287/2013. Opetushallitus määrää 

opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista sekä opiskeluhuollon tavoitteista. 
Määräys valmistellaan yhteistyössä THL:n kanssa. Koulutuksen järjestäjä 
päättää opiskeluhuollon järjestämistavoista näihin määräyksiin perustuen. 
Koska jatkossa ei enää laadita järjestäjäkohtaisia opetussuunnitelmia, 
järjestäjä päättäisi itse, millä tavoin opiskeluhuolto järjestetään annettujen 
määräysten pohjalta.

•

Sujuvat siirtymät ja läpäisyn 
edistäminen



Sujuvat siirtymät ja läpäisyn edistäminen

• Jako nuorten  ja aikuisten koulutukseen sekä kahteen eri lakiin perustuvat 
opiskeluhuollon palvelut eivät enää ole mahdollisia ja opiskeluhuoltoon 
tarvittavista muutoksista tehdään oma HE alkukesästä. Siinä esitetään 
opiskeluhuoltopalveluiden ( kuraattori- ja psykologipalvelut) tarjoamista 
kaikille valmentavien koulutusten ja perustutkintokoulutusten opiskelijoille, 
jolloin palveluiden piirissä olevien opiskelijoiden määrä lisääntyisi nykyisestä.

Kokonaan uutta ovat 

103 § ja 104 § asuntolatoiminnan pykälät!  

• koulutuksen järjestäjä voi laatia omat järjestyssäännöt 
asuntolaan ja valintaperusteiden asuntolaan tulee olla yhdenvertaiset sekä 
tiedossa jo haettaessa asuntolapaikkaa.



Siirtymäsäännöksistä

128§ Voimaantulo
• Laki tulee voiman 1.1.2018 ja kumoaa aiemmat lait 630/1998 ja 631/1998. 

Ammatillisten perustutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 ja 
ammattitutkintojen  ja erikoisammattitutkintojen perusteet aikaisintaan 
1.1.2018 ja viimeistään 1.1.2019.

129§ Tutkintojen perusteita koskevat siirtymäsäännökset
• opiskelijalla, joka on aloittanut opiskelunsa ennen lain voimaantuloa, on 

oikeus suorittaa tutkinto kumottujen lakien mukaisesti 31.12.2021 saakka. 
Opiskelija voi kuitenkin siirtyä suorittamaan tutkintoaan uuden lain nojalla 
määrättyjen tutkinnon perusteiden mukaisesti. 



Siirtymäsäännöksistä

130 § Valmentavaa koulutusta koskevat 

siirtymäsäännökset
• Opetushallituksen tulee määrätä Valma- ja Telmakoulutuksen koulutuksen 

perusteet siten, että ne voidaan ottaa käyttöön uuden lain voimaantullessa.

• Ennen lain voimaantuloa koulutuksen aloittanut valmentavan koulutuksen 
opiskelija siirtyy lain voimaantullessa suorittamaan uudessa laissa 
tarkoitettua koulutusta. Opiskelijoiden aiemmat suoritukset tunnustetaan 
osaksi uusien perusteiden mukaista valmentavaa  koulutusta eikä aiemmat 
opiskelijan opiskeluaikaa koskevat säännökset eikä koulutuksen järjestän 
tekemät opiskeluaikaa koskevat päätökset muutu.



Siirtymäsäännöksistä

135 § Henkilökohtaistamista koskevat  
siirtymäsäännökset 
• Jos opiskelija suorittaa tutkintoa kumottujen lakien nojalla määrättyjen 

tutkinnon perusteiden mukaisesti tai jos opiskelija on aloittanut valmentavan 
koulutuksen ( Valman tai Telman ) ennen uuden lain voimaantuloa, 
henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa ei laadita, vaan aiemmin 
laaditut asiakirjat ovat voimassa. Näitä aiempia asiakirjoja/ suunnitelmia 
päivitettäessä tulee soveltaa uuden lain 5 luvun säädöksiä.

136 § Osaamisen arvioinnin oikaisua koskevat 
siirtymäsäännökset
• opiskelija voi pyytää kirjallisesti arvioinnin tarkistamista arvioijilta ( 

koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajilta). Tutkintokoulutuksen 
opiskelija voi vaatia tähän tarkistuspyyntöön annettuun päätökseen oikaisua 
ao.työelämätoimikunnalta ja valmentavan koulutuksen opiskelija rehtorilta.



Siirtymäsäännöksistä

137 § Erityistä tukea sekä ammattitaitovaatimuksista ja 
osaamistavoitteista poikkeamista koskevat siirtymäsäännökset 

• ennen uuden lain voimaantuloa tehty päätös erityisopetuksen 
järjestämisestä ja laadittu henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma, päätös mukauttamisesta tai päätös erityisistä 
opiskelujärjestelyistä jäävät voimaan uuden lain voimaantullessa. Uuden lain 
5 luvun säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin päivitettäessä henkilökohtaista 
opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa.

138 § Oppisopimuskoulututusta ja työssäoppimista koskevat 
siirtymäsäännökset 

• ennen uuden lain voimaantuloa aloitettu oppisopimuskoulutus ja 
työssäoppimisjakso järjestetään voimassa olleiden säädösten mukaisesti. 
Mikäli tehtyjä sopimuksia on tarve päivittää, sopijapuolet voivat tehdä 
kokonaan uudet sopimukset uuden lainsäädännön mukaisesti.

•



Katso lisätietoa 

verkkosivuiltamme:
https://minedu.fi/amisreformi


