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Sisällys

• Opettajan työn ydintehtävät
• Reformin tuki ja toteutus
• Toimintaympäristön muutokset

Lähde: Kunnas 2005



Opettajan työssä keskeistä
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1. HOKS laadinta
• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

2. Opettaminen, ohjaus/opinto-ohjaus ja 
tuki/erityisopetus
• Opiskelijaryhmä vaatii aina opettajan, ohjaaja ei voi olla yksin

3. Työpaikalla tapahtuva opetus, ohjaus ja tuki
4. Palaute ja arviointi
5. Järjestyksenpito ja rangaistukset



Opetus
• Opiskelijalla on oikeus saada opettajan antamaa 

opetusta ja ohjausta eri oppimisympäristöissä, kuten 
oppilaitoksessa, työpaikalla tai verkossa. 

• Opettajan antaman opetuksen ja ohjauksen määrän 
vaihtelee opiskelijan mukaan. 

• Opetusta on saatava niin paljon, että opiskelijalla on 
mahdollisuus saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaiset 
ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. 
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Opetus työpaikalla
• Opiskelijalla on oikeus opettajaan työpaikallakin.
• HOKS:iin merkitään oppi- ja koulutussopimuksessa 

työpaikkaohjaaja ja lisäksi koulutuksen järjestäjän nimeämä 
opettaja. 

• Opettaja varmistaa, että työpaikalla ja opiskelijalla on 
yhtenevä käsitys siitä, mitä työpaikalla on tarkoitus oppia ja 
että se voi tapahtua turvallisesti. 

• Opettaja vastaa siitä, että opiskelijalla on riittävä osaaminen, 
kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön. 

• Opettaja osallistuu sovitusti työpaikalla tapahtuvaan 
opetukseen ja ohjaukseen. 

• Usein opettajat valmistelevat koulutus- ja oppisopimuksiin 
liittyvät asiakirjat.
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Palaute ja arviointi
• Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen kehittymistä ja 

antaa siitä oppimisprosessia tukevaa palautetta.

• Näytössä opiskelijan osaamisen arvioi opettaja yhdessä 
työelämän edustaja kanssa. 

• Osaamisen arviointi tulee toteuttaa koulutuksen 
järjestäjän laatiman arvioinnin toteutussuunnitelman 
mukaisesti.
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Muita reformiin liittyviä viestintäaineistoja:
Mikä muuttuu -taulukot:
Taulukko: Mikä muuttuu opiskelijalle?
Taulukko: Mikä muuttuu koulutuksen järjestäjälle?
Taulukko: Mikä muuttuu työelämälle?
Infograafeja:
Mitä reformissa tehdään
Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä
Henkilökohtaistaminen (prosessi)
Osaamisperusteisuus
Rahoitusjärjestelmä
Oppisopimus ja koulutussopimus (prosessi)
Muita aineistoja:
Lain siirtymäsäännökset -taulukko
Reformisanasto - yli sata termiä ammatillisesta 
koulutuksesta
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Opetushallituksen Reformintuki-sivusto

• http://minedu.fi/amisreformi
• http://minedu.fi/henkilokohtaistaminen
• http://www.oph.fi/reformintuki/laatu
• You tube: https://www.youtube.com/watch?v=RnibsgMUAOo

OKM:n ja OPH:n reformituki

http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+AKR+mika+muuttuu+opiskelija.pdf/6952c82f-92af-4c9d-853b-7e1ed1b3ed7b
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+AKR+mika+muuttuu+jarjestajalle.pdf/43824d21-bf2a-4a57-a872-b3bcd3f01b67
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_AKR_mika_muuttuu_tyoelama.pdf/9f7fb2b6-ab52-4dc1-861e-a1fc5aace194
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/Pallurat_ammatillinen_koulutus_uudistuu_B_130417.pdf/4238f273-79ab-49ef-a06a-7ee3a7e854da
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_Ohjausjarjestelma_0805.pdf/096ae6b1-6ead-4129-aca4-e6e00ff4fc98
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+henkilokohtaistaminen+151217.pdf/67d8bf42-24ad-4b9e-9a83-910b32e7f01a
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_osaamisperusteisuus_B_suomi.pdf/e1b1513b-4101-4169-b0f6-a6b958e725d5
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/Rahoitusjarjestelma.pdf/21b500c3-840c-4b74-81c0-72691eeda3ed
http://minedu.fi/documents/1410845/5677458/OKM_AMIS_sopimusmallit_131117.pdf/b00c1680-a02b-4d14-9477-5ef0625599a0
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/siirtymasaannokset16102017.pdf/52052d7e-f43c-490d-b6c0-b8eee2769a33
http://minedu.fi/documents/1410845/4586835/Reformisanasto/422f64af-4838-48c7-bff1-65baf0b48b48
http://minedu.fi/usein-kysyttya-amisreformi
http://www.oph.fi/reformintuki
http://minedu.fi/amisreformi
http://minedu.fi/henkilokohtaistaminen
http://www.oph.fi/reformintuki/laatu
https://www.youtube.com/watch?v=RnibsgMUAOo


Reformilähettiläiden verkosto
• Tavoitteena on tukea reformin tavoitteiden toteutumista 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjen työssä
• Toimintaa koordinoi Ammattiopisto Luovi
• Reformilähettiläät toimivat koulutuksen järjestäjien 

käytännön työn tukijana ja henkilöstön vertaistukena 
reformin toimeenpanossa. 

• Innostavat ja tsemppaavat tarttumaan uuteen ja 
kannustavat reformin mukaisten toimintatapojen ja 
toimintakulttuurin muokkaamisessa.

Reformilähettiläiden nimet ja yhteystiedot
• https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/reformilahettilaat/
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https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/reformilahettilaat/


Vaikutusten kerääminen ja seuranta 
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- Opettajien sekä ohjaajien/ammattihenkilöiden määrä ja työnkuva
- Opettajien palvelussuhdelaji: kokoaikainen, määräaikainen

- Opetuksen, opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen määrä:
- Miten opetus, opinto-ohjaus ja muu ohjaus resursoitu

- Onko esim. linjattu, että jokainen opiskelija tuo 55 tuntia, jonka alat 
saavat jakaa haluamallaan tavalla

- erityinen tuki määrä 
- valmiuksia tukevat opinnot määrä ( rahoitus vasta 2020)

- Pt, at, eat, työvoimakoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen määrät
- Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen tuntimäärien kehitys ja resursointi

- Onko esim. linjattu, että puolet opinnoista oltava koulutus-
/oppisopimuksella

- Opiskelijamäärä vuositasolla
- Mahdollistaa suhdelukujen laskemisen
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Henkilöstön edustaja mukaan kaikkiin työryhmiin.   
- PERUSTA SEURANTARYHMÄ

esim. OAJ:n alustan asioiden seuranta

Muutoksesta viestiminen monikanavaisesti, 
säännöllisesti ja avoimesti.

Reformiin valmistaudutaan yhdessä
Mikä opettajien kohdalla muuttuu?



Henkilöstö mukaan 
- tiedonkulku ei saa olla juorujen varassa

Työpahoinvointi maksaa, muun 
muassa seuraavalla tavalla:

• poissaoloina
• ennenaikaisena eläköitymisenä
• alentuneena työtehona
• erilaisten ongelmien selvittelynä
• työterveyshuoltopalvelujen 

käyttönä
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Yksi poissaolopäivä 
maksaa 350 e.

Yleisiä virheitä:



23 § Koulutuksen järjestäjän 
tulee tiedottaa 

1) tutkintojen ja valmentavien koulutusten suorittamis-
mahdollisuuksista ja muusta järjestettävästä 
koulutuksesta;
2) hakumenettelyistä
3) opiskelijoiden valintaperusteista;
4) tutkintokoulutuksen ja valmentavan koulutuksen 
opiskelijan yksilöllisistä valinnan mahdollisuuksista;
5) ammatillisen koulutuksen toteuttamistavoista ja 
oppimisympäristöistä;
6) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien 
järjestämisestä yhteistyössä muiden koulutuksen 
järjestäjien, työelämän, nuorten työpajojen tai muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa;
7) opetuksesta, opinto-ohjauksesta sekä muusta 
tarjolla olevasta ohjauksesta ja tuesta, mukaan lukien 
opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja erityinen tuki; ja
8) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 105 §:ssä 
tarkoitetuista opiskelijoilta perittävistä maksuista.
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Luottamusmies tärkeä yhdyslinkki
Tiedettävä missä mennään 



Hyvät käytännöt 
levitykseen

Huonot menettelyt 
moitelistalle
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1. Onko tarve muuttaa jotakin vai ei? 
2. Toimeenpano suunniteltava ja tehtävä yhdessä. Ope mukana.

3. Hakeutuminen ja opiskelijavalinta: Open rooli?
4. Tutkintomuutos –> arvioitava aina jatko-opintovalmiudet HOKSIIN

5. Yksilölliset opintopolut HOKS: Open rooli?
6. Opetus, opinto-ohjaus ja tuki: Open tehtäviä!

7. Työssä tapahtuva oppiminen ja työelämäyhteistyö: Ope rooli HOKSiin
8. Arviointi ja palaute: Open tehtävä!

9. Rahoitus: Mistä muusta voi leikata kuin opetuksesta?
10.Muutosten seuranta ja vaikutusarviointi
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Ammatillisen kierros 2018
Reformin toimeenpanon ABC
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Hakeutuminen ja opiskelijavalinta sujuvaksi
Mikä on opettajan rooli?



Opiskelijahaku ja -valinta

• OKM webinaari 24.11.2017
• http://minedu.fi/tapahtumat/2017-11-24/haku-ja-valintaan-

liittyvat-kysymykset-ja-henkilokohtaistaminen-uudessa-
ammatillisen-koulutuksen-laissa-webinaari

• Tilaisuuden esitykset on saatavilla 
sivulta http://minedu.fi/amisreformi ja Opintopolun virkailijan 
työpöydältä.

• Koulutukseen hakautuminen OKM sivusto
• http://minedu.fi/koulutukseen-hakeutuminen-ja-

opiskelijavalinnat
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http://minedu.fi/tapahtumat/2017-11-24/haku-ja-valintaan-liittyvat-kysymykset-ja-henkilokohtaistaminen-uudessa-ammatillisen-koulutuksen-laissa-webinaari
http://minedu.fi/amisreformi
http://minedu.fi/koulutukseen-hakeutuminen-ja-opiskelijavalinnat


Tutkintomuutos
Tutkintojen määrä vähenee
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Tutkintotyyppi 1.1.2017 1.8.2017 1.1.2018 1.8.2018 1.1.2019

Ammatillinen 
perustutkinto

52 51 50 43 43

Ammattitutkinto 175 172 166 143 65

Erikoisammatti-
tutkinto

123 121 118 110 56

Yhteensä 350 344 334 296 164
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KIITOS !

Lähde: Kunnas 1992


