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Ammatillinen koulutus uudistuu –
osaamisperusteisuus perustutkintoihin

Tavoitteena on työelämälähtöisyyden, osaamisperusteisuuden, joustavuuden  
ja valinnaisuuden vahvistaminen.

Opintoviikoista osaamispisteisiin
Ammatillinen koulutus uudistuu 
1.8.2015 alkaen kun perustutkintojen 
mitoitusperusteeksi tulee osaamispiste 
entisen opintoviikon sijaan. Samalla 
aikaperusteisuudesta siirrytään 
osaamisperusteisuuteen. Tutkinnon 
suoritusaika (keskimäärin kolme vuotta) ja 
laajuus (vähintään 180 osp) voi vaihdella 
yksilöllisesti. Työssäoppimisen toteutustapaa 
ja pituutta (vähintään 30 osp, puoli vuotta) 
voidaan räätälöidä opiskelijakohtaisesti.

ov = opintoviikko

osp = osaamispiste

Vaikutukset työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
• Yhteydenpito työpaikan ja oppilaitoksen välillä korostuu

• Työssäoppimisen kesto ja rytmitys vaihtelevat yksilöllisesti, niistä sovitaan etukäteen kalenteriviikottain

• Työssäoppimisen ohjaus ja ohjausmenetelmät valitaan opiskelijan yksilöllisten tarpeiden pohjalta

• Työssäoppimiselle asetetut oppimistavoitteet määräytyvät opiskelijan lähtökohtien mukaan

• Työssäoppiminen voi perustua tilaustöihin, projekteihin tai yrittäjyyteen

• Opiskelija voi hankkia ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista työskentelemällä koulutuksen 
aikana opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä esimerkiksi viikonloppuisin ja lomilla. Näin hankittu 
osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa.

Työpaikkaohjaa tukee opiskelijan  
oppimista

• arvioimalla oppimista  
(ohjaamalla, kannustamalla ja antamalla palautetta)

• kehittämällä opiskelijan itsearviointitaitoja

Osaaminen arvioidaan
• Opiskelija osoittaa osaamisensa työtä tekemällä

• Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan 
kriteeriperusteisesti kuinka hyvin opiskelija on 
saavuttanut tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon

Koulutuksen järjestäjä (oppilaitos)
• Tarjoaa perehdytystä ja koulutusta 

työpaikkaohjaajille

• lisätietoa alkavista koulutuksista Varsinais-Suomen 
työssäoppimisen verkkopalvelusta  
www.laakeri.info

Laakeri-yhteistyötä toteuttavat Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset



Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaa-
minen vastaa 60:tä osaamispistettä), ja siitä vähintään 30 osaamispistettä (puoli vuotta) toteutetaan työs-
säoppimisena työpaikoilla. Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista (135 
osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä), jotka molemmat voivat olla pakollisia tai 
valinnaisia, sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä).

Ammatilliset tutkinnon osat perustuvat alan työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksiin, ja niihin si-
sältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. Kunkin tutkinnon ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy 
yrittäjyysosaamiseen ja yrittäjävalmiuksiin liittyviä sekä terveyttä ja työkykyä vahvistavia ammattitaitovaati-
muksia.

Yhteisten tutkinnon osien tavoitteena on antaa tietoja, taitoja ja pätevyyttä, joita tarvitaan työssä, 
jatko-opinnoissa ja kansalaisena, ja niitä voi korvata lukio-opinnoilla. Kaikille pakollisia yhteisiä tutkinnon 
osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp), matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (9 
osp), yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8osp) ja sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 
(7 osp).

Vapaasti valittavat tutkinnon osat tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoittei-
ta ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat voivat olla ammatillisia 
tutkinnon osia, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, yhteisiä tutkinnon osia tai 
lukio-opintoja, jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai työkokemuksen kautta 
hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia.

Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on määritelty elinikäisen oppimisen avaintaidot, jotka on sisälly-
tetty ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin.

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat muun muassa oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja 
yhteistyö, ammattietiikka, kestävä kehitys, estetiikka, viestintä- ja mediaosaaminen sekä aktiivinen kansa-
laisuus ja eri kulttuurit.

Ammatilliset perustutkinnot
Ammatillinen perustutkinto 180 osp

Ammatilliset  
tutkinnon osat 

135 osp
Yhteiset 

tutkinnon osat 
35 osp

Vapaasti 
valittavat 

10 osp

Työssäoppiminen 
vähintään 

30 osp
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