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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. 



Reformilla 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.





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.



Oppimisympäristöissä ja palveluissa 
opiskelijan tulee olla keskiössä



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



Hyvinvoiva amis

2 § Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus

• Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja 
ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus ammattitaidon 
osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja 
vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja 
työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja 
ammatillista kasvua. Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi 
edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista.

• Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden 
kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen 
kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen 
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 





Kasvatus, osallisuus ja 

vaikuttaminen

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.



Asuntolatoiminta

3 pykälää asuntolatoiminnasta

• 86§ Kurinpito asuntolassa

• 103§ Asuntolatoiminnan järjestäminen

• 104§ Asuntolapaikan myöntäminen ja oikeus asuntolapaikkaan 

Lisäksi

• 93 § Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa 
asiassa ja kurinpitoasiassa:
….
” Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja 
asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää 
rehtori.”
…



Katso lisätietoa verkkosivuiltamme:

https://minedu.fi/amisreformi

Asuntolatoiminnan käsikirja:

http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/asuntolatoiminnankasikirja

Opiskeluhuollon käsikirja:

http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/opiskeluhuollonkasikirja



Aurinkoista kesää ja rentouttavaa lomaa kaikille!

Elise & VeeVee


