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Webinaarikäytännöt

• Ainoastaan puhuja pitää mikrofonin auki

• Pidetään kamerat suljettuina

• Chatin kautta voi esittää kysymyksiä ja kommentteja sekä pyytää puheenvuoroa

• Esitysten jälkeen sekä tilaisuuden lopuksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle

• Hyvät käytännöt jakoon! 
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Teemat

• Millaisia käytäntöjä on työelämässä oppimisen laadukkaaseen toteuttamiseen? 

• Miten laadukas työelämäyhteistyö toteutuu myös poikkeustilanteessa? 

• Mitkä asiat mahdollistavat laadukkaan työelämäyhteistyön tässäkin tilanteessa?
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Ohjelma
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Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan 
kansallinen koordinaatiopiste ja projekti
• Tilaisuus on osa Euroopan unionin rahoittamaa laadunhallinnan koordinaatiopisteiden toimintaa 

tukevaa hanketta (Project nr 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP) 

• Projektin koordinaattorina toimii Opetushallitus, joka toimii Suomessa ammatillisen koulutuksen 
laadunhallinnan koordinaatiopisteenä. 

• Aktiviteetteja on 9, joista löytyy lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/laadunhallinnan-koordinaatiopisteen-projekti-2019-2021
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Koordinaatiopisteen projektin 2019-2020 
kokonaisuus
• Projektin keskeiset tavoitteet ovat:

• edistää keskinäistä oppimista kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla sekä edistää 
opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien osallistamista laadunvarmistuksen tuki- ja 
ohjemateriaalien kehittämiseen sekä laadunvarmistustyöhön käytännössä 

• varmistaa, että suomalaisen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus on EQAVET-suosituksen 
ja EQAVET +:n täydennysten mukainen

• tukea tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevan suosituksen täytäntöönpanoa, erityisesti 
tutkinnon suorittaneiden seurantajärjestelmien tuottaman tiedon käyttöä

• edistää tiedon käyttöä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksessa kehittämällä edelleen 
välineitä, menetelmiä ja levitysmateriaaleja kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille.
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Koordinaatiopisteen projektin 2019-2020 
kokonaisuus

• Aktiviteetit 1 ja 2: Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset joustavat opintopolut - niiden laatu ja 
laadunvarmistaminen.

• Ohjaus- ja tukimateriaalia koulutuksen järjestäjän opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle 
laadukkaan henkilökohtaistamisen ja laadukkaiden yksilöllisten joustavien opintopolkujen 
toteuttamiseksi

- Muistilista (kysymyslista)

- Hyviä käytäntöjä laadunvarmistamiseen

• Teemaan liittyvää materiaalia opettajakorkeakouluille

- Mitä on laadukas henkilökohtaistaminen ja laadukkaan yksilölliset joustavat opintopolut ja 
mitä osaamista vaaditaan näiden toteuttamiseen

• Tämä webinaari

• Seminaari syksyllä 2020 – tulosten ja tuotosten ja hyvien käytänteiden jakaminen teemaan 
liittyen – sisältötoiveita otetaan vastaan.



Koordinaatiopisteen aiemman hankkeen 
tuotoksia
• Henkilökohtaisten opintopolkujen mahdollistamisen 

suunnittelun ja toteuttamisen menettelytapoja ja hyviä 
käytäntöjä

• Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen 
laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa 
menettelytapoja ja hyviä käytäntöjä koulutuksen 
järjestäjille. Oppaat ja käsikirjat 2018:7a. Saatavissa: 
www.oph.fi

- ”Työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa 
tehtävän yhteistyö”
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Laadukas 
henkilökohtaistaminen ja 
yksilöllinen joustava 
opintopolku



Laadukas henkilökohtaistaminen ja yksilöllinen 
joustava opintopolku

• Laadukas henkilökohtaistaminen ja yksilöllinen joustava opintopolku on 
toteutettu säädöstenmukaisesti, asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.
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”Ammatillinen koulutus ottaa huomioon yksilöiden tarpeet, 
elämäntilanteet ja lähtökohdat ja tarjoaa toimivia ratkaisuja ja 
mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä sitä kautta vahvistaa 
osallisuutta ja luo perustaa merkitykselliselle elämälle.”

Kohti huippulaatua : Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:29. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-657-7

Opiskelija opiskelee vain sitä, josta ei vielä ole osaamista. 

Oppimisympäristöjä  valitaan ja yhdistellään tarpeen mukaan. 

Jokaiselle opiskelijalle etsitään ratkaisuja milloin, missä ja millä tavalla 
osaaminen osoitetaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.



Laadunvarmistaminen

• Koulutuksen järjestäjä toimii laadunvarmistuksessa mahdollistaja, 
rohkaisijana ja kannustajana, opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstö ja 
työelämäedustajat toteuttajana ja opiskelija tekijänä.

• Laadukas henkilökohtaistaminen ja yksilöllisten joustavien 
opintopolkujen muodostaminen edellyttää että prosessissa mukana 
olevat henkilöt toimivat yhdenmukaisesti.

• Laadunvarmistaminen – koulutuksen järjestäjien prosessit ja 
menettelytavat
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Koulutuksen järjestäjä = 
mahdollistaja

Opetus-, ohjaus- ja 
tukihenkilöstö ja 

työelämänedustajat = 
toteuttajat

Opiskelija = 
tekijä
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Yksilöllisten joustavien opintopolkujen 
laadunvarmistaminen
• Opiskelijaa opettavien, tukevien ja ohjaavien henkilöiden osaaminen ja hyvinvointi sekä yhteistyö on 

tärkeässä roolissa laadukkaiden yksilöllisten joustavien opintopolkujen varmistamisessa. 

• Opiskelijan 

• opiskeluun, oppimiseen ja urasuunnitteluun tarvittavat tiedot ja taidot sekä kestävä 
hyvinvointi, motivaatio, tavoitteet -> SEURANTA

• opiskelijaa opettavien, tukevien ja ohjaavien henkilöiden ja opiskelijan välisen yhteistyön 
sujuvuus vaikuttavat laadukkaiden yksilöllisten joustavien opintopolkujen toteutumiseen.
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Kuva: 
Pixabay

Opiskelijaa opettavat, tukevat ja ohjaavat 
henkilöt

Vastuuopettaja/opettajatiimi

opinto-ohjaaja

ammatillinen ohjaaja

työpaikkaohjaajat

työhönvalmentaja

opintotoimiston henkilöstö

koulutuksen järjestäjän johto
(koulutuspäällikkö) 

kuraattori

psykologi

Ammatilliset opettajat

YTO-opettajat

erityisopettajat

Mahdollisten esteiden 
tunnistaminen ja 
niiden ylittäminen tai 
poistaminen, että päästään 
tavoitteeseen

koululääkäri

tulkki

terveydenhoitaja
Ohjaus, tuki, 
neuvonta ja 
tiedottaminen



Laadunhallinta

• Seuranta ja arviointi!
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Kiitos!



Työelämäyhteistyö 
poikkeusoloissa
Yksilöllisten joustavien opintopolkujen ja 
työelämäyhteistyön laatu

Webinaari 22.4.2020
opetusneuvos Riikka Vacker ja opetusneuvos Tuula Sumkin

Action Grant 
EQAVET - European Quality Assurance in 
Vocational Education and Training National Reference Points 
Agreement number - 2019 -0493/001-001
Project Nr 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP



Ajankohtaista työelämäyhteistyössä 
poikkeusolojen aikana

• Oppisopimuksen keskeyttäminen

• Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen

• Mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella

• Näyttöjen järjestäminen poikkeusoloissa

• Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat

• Koulutuksen järjestäjien tilojen käyttö 
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Oppisopimuksen keskeyttäminen
• Oppisopimuskoulutuksessa tapahtuvassa koulutuksessa noudatetaan myös poikkeusolojen 

aikana ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 luvun säännöksiä

• Oppisopimuksen väliaikainen keskeyttäminen on mahdollista perustellusta syystä. 

• Jos työpaikalla järjestettävää koulutusta on mahdollista siirtää toteutettavaksi myöhempään 
ajankohtaan ilman, että se viivästyttää kohtuuttomasti opiskelijan opintoja, voidaan sopia 
työnantajan kanssa uudesta ajankohdasta. 

• Jos opintojen jatkaminen työpaikalla ei ole enää mahdollista, koulutuksen järjestäjä voi purkaa 
oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan sopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa 
kuultuaan. Näin voidaan tehdä, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
oppisopimuksen ehtoja. Jos koulutuksen järjestäjä purkaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä 
koskevan sopimuksen työnantajan kanssa tästä syystä, myös opiskelijan ja työnantajan välinen 
oppisopimus katsotaan purkautuneeksi. 

• Opiskelija ei menetä em. johdosta opiskeluoikeuttaan. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus   
järjestää opiskelijalle mahdollisuus hankkia osaamista muulla tavoin (HOKSin mukaisesti)
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Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen 1.4.-30.6.2020

• Poikkeusolojen työsopimuslain muutos: työnantajalla on 1.4.2020 alkaen oikeus lomauttaa 
määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, 
jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Tämä koskee myös määräaikaisessa 
työsuhteessa olevaa oppisopimusopiskelijaa. 

• Muutos on voimassa 30.6.2020 asti. 

• Muutosta ei sovelleta julkisella sektorilla. Julkisen sektorin työantajat (valtio, kunta, 
kuntayhtymä, ev-lut. kirkko tai ortodoksinen kirkko) voivat lomauttaa palveluksessaan olevan 
määräaikaisen työntekijän jatkossakin vain, jos määräaikaisessa työsuhteessa oleva tekee työtä 
vakituisen työntekijän sijaisena ja työantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä.
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Mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella 
• Työttömyysturvalain muutos ajalle 1.4.-31.7.2020: Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen 

muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. 

• Koskee myös tilannetta, jossa oppisopimusopiskelija hankkisi muissa oppimisympäristöissä 
osaamista lomautuksen aikana.

• Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää, että lomautettu ilmoittautuu 
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annettaan 
työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetuilla säilyy työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus 
ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

• Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.
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Näyttöjen järjestäminen poikkeusoloissa

• Työpaikalle suunniteltuja näyttöjä voidaan poikkeusoloissa 
siirtää tai järjestää vaihtoehtoisilla tavoilla

• Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muissa työpaikanomaisissa 
oppimisympäristöissä oppilaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi 
koulutuksen järjestäjän omilla työmailla tai opetusmaatiloilla 
samoin ehdoin kuin työpaikoilla

• Näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla 
arvioinnilla
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NÄYTTÖJÄ 
VOIDAAN SIIRTÄÄ 
TAI JÄRJESTÄÄ 
VAIHTOEHTOISILLA 
TAVOILLA



Valmistumisvaiheen opiskelijoiden valmistumisen 
turvaaminen

• Erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden 
mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään 
siirtymisen varmistamiseksi

• Valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden osalta voidaan poiketa myös 
vaatimuksesta järjestää näytöt tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa 
työtilanteissa ja työprosesseissa, jos käytännön työtehtävien tekeminen ei 
poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista. Osaamista voidaan osoittaa 
käytännön työtehtävien tekemisen sijaan muilla tavoin esimerkiksi silloin, 
kun kaikki alan työpaikat ovat suljettu tai niihin ei päästetä ulkopuolisia

• Näytöt tulee tällöin järjestää niin, että osaamisen osoittamisen tavat 
vastaavat mahdollisimman hyvin aitoja työtehtäviä ja työprosesseja sekä 
mahdollistavat tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja 
osaamisen arvioinnin
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ETUSIJALLE  
ASETETAAN TÄNÄ 

KEVÄÄNÄ 
VALMISTUVAT
OPISKELIJAT



Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tilojen 
käyttö 
• Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset 8.4.2020 siitä, että 

ammatillisten oppilaitosten tilat on pidettävä suljettuina 14.4.2020 -
13.5.2020 välisenä aikana. 

• Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus suositellaan järjestettäväksi 
mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa 
etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä 
tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

• Oppilaitosten tiloja voidaan kuitenkin käyttää opetuksessa ja ohjauksessa, 
jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena ja joka on 
opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Edellytyksenä 
oppilaitoksen tilojen käytölle on, että oppilaiden ja opiskelijoiden sekä 
opetushenkilöstön turvallisuudesta huolehditaan tila- ja 
hygieniajärjestelyin. 25

KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJÄN TILOJA 
VOIDAAN KÄYTTÄÄ 

VÄLTTÄMÄTTÖMÄÄN 
OPETUKSEEN JA 

OHJAUKSEEN



Säädökset:
• Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

• https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp447112320

• Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaiset kieltopäätökset https://www.avi.fi/web/avi/-
/aluehallintovirastot-tekivat-tartuntatautilain-mukaiset-jatkopaatokset-yleisotilaisuuksien-
kieltamisesta-ja-oppilaitosten-tilojen-sulkemisesta.  Päätökset ovat voimassa 13.5.2020 asti.

• Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön 
jatkamisesta 174/2020 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200174.  Asetus on voimassa 13 
päivään toukokuuta 2020.

• Valtioneuvoston asetus 191/2020 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200191

• Muistio: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80698ed0
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Kiitos!


