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Ammatillisen koulutuksen uusi laki (L531/2017) voimaan 1.1.2018

• Nuorten ja aikuisten koulutus yhdistyy, jatkossa yksi koulutuksen järjestämislupa ja yksi 
näyttöön perustuva tapa suorittaa tutkinto

• Entistä laaja-alaisemmilla tutkinnoilla vastataan joustavammin työelämän osaamisvaatimuksiin

• Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa joustavasti eri ympäristöissä

• Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

• Osaaminen ratkaisee ja opiskelija opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei ole vielä osaamista 
(osaamisperusteisuus)

• Joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy

• Lain luvussa 8 ”Työpaikalla järjestettävä koulutus” on mm. seuraavat asiat: työpaikalla 
käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus (§ 69), oppisopimuskoulutus (§ 70) 
sekä koulutussopimukseen perustuva koulutus (§ 71) 



L 531/2017, § 69 
Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 
järjestettävä koulutus

• Koulutuksen järjestäjä voi järjestää tässä laissa tarkoitettua koulutusta työpaikalla 
käytännön työtehtävien yhteydessä.



L 531/2017 § 70 
Oppisopimuskoulutus

• Opiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa yritykseen ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. 

• Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. 

• Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta yhdessä opettajan kanssa. 

• Opiskelija voi hankkia oppisopimuksella koko tutkinnon tai oppisopimus voidaan solmia tutkinnon 
osittain.

• Oppisopimus ja oppilaitoksessa opiskelu voivat vuorotella aikaisempaa joustavammin.



L 531/2017 § 71 
Koulutussopimukseen perustuva koulutus

• Palkatonta, ei työsuhteeseen perustuvaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

• Koulutuksen järjestäjä ja työpaikka solmivat kirjallisen, määräaikaisen sopimuksen. 

• Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta yhdessä opettajan kanssa. 

• Koulutussopimuksessa ei makseta korvausta työpaikalle. 

• Opiskelijan opintojen aika voi muodostua erilaisista jaksoista koulutussopimusta tai/ja oppisopimusta 
HOKSin tavoitteiden mukaisesti.



Työpaikalla järjestettävä koulutus 
koulutussopimuksella tai oppisopimuksella

• Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan opiskelijalle osana henkilökohtaista osaamisen 
kehittymissuunnitelmaa (HOKS).

• Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun ja arviointiin.

• Opiskelijan näytöt ja niiden arviointi järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työtilanteissa 
ja -prosesseissa.

• Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät 
yhdessä tutkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioitsija 
on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän 
edustaja.

• Koulutuksen järjestäjä perehdyttää työelämän edustajat arviointiin.



Joku kuva tähän

Onni ei tule odottamalla, se tulee opiskelemalla.










