
KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄRELEVANSSI 

- työpajan sisältö

1. Karvin alustus

Kohtaavatko koulutus ja työelämän tarpeet? Työelämärelevanssi 
arviointien valossa

.

2. Kommenttipuheenvuoro

Tiia Brax, elinkeinopoliittinen asiantuntija, varatuomari, 
Kiinteistötyönantajat ry

.

3. Keskustelua ryhmissä #arviointifoorumi
@fineec1





Koulutuksen työelämärelevanssi – yleistä

Koulutusta suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa

Koulutus vastaa työelämän tarpeita

Tutkinnot ja koulutustarjonta vastaavat työelämän tarpeita

Yritykset ja työelämä saavat tarvitsemaansa osaamista

Työntekijät saavat tarvitsemaansa täydennyskoulutusta

Yksilöillä on työelämässä tarvittavia taitoja

Yksilö työllistyy ja pärjää työelämässä

Koulutus kehittää työelämää



Koulutuksen 

työelämärelevanssi 

arviointien valossa



Ammatillinen koulutus 

ja työelämä

Koulutuksen 
järjestäjien yhteistyö

Koulutuksen 
kehittäminen

Reformin myötä tiivistynyt

Yhteistyön johtaminen

Viestintä ja yhteydenpito

Osallistumismahdollisuudet

Näyttöjen suunnittelu

Työelämän rooli korostuu

Joustavammin ja nopeammin 
osaajia ja osaamista

Työpaikkojen ja ohjaajien 
riittävyys sekä laatu

Palautejärjestelmät

Näyttöjen toteuttaminen 
ja arviointi työelämässä

Työelämälähtöiset sisällöt

Työelämälähtöiset koulutus-
palvelut (aiko, mapa)

Ammatillisen 
koulutuksen 
vetovoima

Työelämätuntemus

Työnkuvan muutos

Yhden luukun periaateYhteistyötä tehdään

Valmiuksien ja osaamisen 
kehittäminen

Vahvuudet vihreällä, 
haasteet oranssilla



Harjoittelujaksot Järjestelmällisyys 
sidosryhmien 

osallistumisessa 
kehittämiseen

Neuvottelukunta

Yhteiset 
oppimisympäristöt

Vierailuluennoitsijat

Verkostot

Työelämälähtöisyys auditoinneissa 

tarkastelluissa korkeakoulututkinnoissa

Työelämätaidot 
osaamistavoitteisiin

Alumnitoiminta 

KV-opiskelijoiden
työelämäyhteydet

Monialainen yhteistyö

Laajempi 
työelämäymmärrys

Työelämä-
yhteistyö 

koulutuksen 
toteutuksessa

Työelämä-
lähtöisyyden 
kehittämisen 

tavat

Uraseuranta

Projekti- ja 
opinnäytetyön 

aiheet työelämästä

Uraohjaus

Opiskelun integrointi 
omaan työpaikkaan

Osallistuminen ops-työhön

Sidosryhmäpalaute

Vahvuudet vihreällä, 
haasteet oranssilla



Työelämävalmiuksia: satoa 

Yhdessä yrittämään -kiertueelta

Substanssi-
osaaminen

Ammatillista 
kehittymistä 

tukevat 
valmiudet

Yleiset 
työelämä-
valmiudet

• Halu kehittyä ja oppia
• Tiedon haun taidot
• Usko omiin kykyihin

• Sosiaaliset taidot, ryhmätyötaidot
• Kommunikointitaidot, käytöstavat
• Ymmärrys siitä, mitä työn 

tekeminen tarkoittaa
• Elämänhallintataidot



Opiskelijoiden yrittäjyysominaisuudet 

Yrtti-arvioinnissa

Korkeakouluopiskelijat kokivat oppineensa yrittäjyysominaisuuksia, kuten 
sinnikkyyttä ja epävarmuuden sietämistä, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä 
suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta. 
• Monipuolisiin toteutusmuotoihin ja yritysyhteistyöhän osallistuneet 

kokivat oppineensa eniten.

Ammatillisessa koulutuksessa työelämävalmiuksien oppiminen on 
polarisoitunutta.
• Opiskelijat kokivat haastavana arvioida omia yrittäjyysominaisuuksiaan.



Kiitos!
Lähteet – Karvin arvioinnit ja julkaisut – www.karvi.fi

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tila | Räisänen, Frisk, Hietala, Huttunen, Korpi & Koski 
2015

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi – synteesi ammatillisen koulutuksen 
oppimistulosarviointien keskeisistä tuloksista 2007–2016 | Kilpeläinen, Jalolahti & Räkköläinen 2018

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – osaamisperusteisuuden tila 
| Korpi, Hietala, Kiesi & Räkköläinen 2018

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – politiikkatoimien 
vaikutusten arviointi (ex ante) | Räisänen & Goman 2018

Korkeakoulujen auditointiraportit 2012–2018

Merenkulkualan koulutuksen arviointi | Korpi, Apajalahti & Salmela (toim.) 2017

Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa (Yrtti) -arviointi



Kommenttipuheenvuoro

Elinkeinopoliittinen asiantuntija, varatuomari Tiia Brax, 
Kiinteistötyönantajat ry



Rakkaalla lapsella on monta nimeä…

Työelämärelevanssi

Työelämälähtöisyys

Työelämäläheisyys

Työelämäkumppanuus

Työelämäyhteistyö

Työelämäorientaatio

Työelämälähtöinen toiminta

Työelämävastaavuus

Työelämätietoisuus

Verkostomainen työskentely

…

Jatkuvaa,

konkreettista, 

tavoitteellista ja 

mitattavaa

vuorovaikutusta 

koulutuksen ja 

työelämän välillä



EK:n jäsenyritysten oppilaitosyhteistyö koulutus-

asteittain 2011 ja 2017, osuus yrityksistä (n = 689)

EK:n HENKO 2017, julkaisematon tulos



Koulutuksen työelämärelevanssi
Sisältö: Vastaako osaaminen työelämän vaatimuksia? 

Toteutus: Ovatko opettajat ajan tasalla työelämän tarpeista? Kytkeytyvät opetettavat aineet käytäntöön? 

Laatu: Tuottaako koulutus sellaista osaamista kuin sen pitäisi tuottaa?

Tulevaisuus: Onko osaamistarpeiden ennakointityö riittävän tehokasta ja tuloksellista?

Kohtaanto: Suunnataanko koulutusta työllistäville aloille?

Arviointi: Mitataanko työelämärelevanssiin liittyen oikeita asioita?

Motivaatio: Kannustaako rahoitus työelämärelevanssin kehittämiseen?

Johtaminen: Tehdäänkö työelämärelevanssin eteen strategista työtä?

Viestintä: Tiedetäänkö työelämässä riittävästi eri koulutustasojen koulutustarjonnasta ja -palveluista?

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



▪ ei koulua vaan jatko-opintoja ja työelämää varten

▪ ei todistuksia ja tutkintoja vaan osaamista varten

▪ ei arkistoa vaan tekoja varten



OIVALLUS – Oppivien verkostojen osaamistarpeet 

Onko Oivalluksen tuloksista ammentaa tähän päivään ja tämänpäiväiseen?

• ”Tulevaisuuden työ muistuttaa enenevästi jazz-improvisaatiota.” 
(kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka)  osaamisen ennakoinnilla ja 
koulutuksella on haasteita pysyä samassa tempossa

• ”Ideoista ei ole pulaa, mutta niiden täytäntöönpanosta on!” 
(Oivallus-työpajassa sanottua)  ei riitä, että työelämärelevanssi jää puheen 
tasolle: teot ratkaisevat!

• ”Arvioiminen on arvon antamista asioille.” (Jyväskylän yliopiston professori 
Jouni Välijärvi)  sitä tehdään, mitä mitataan: jos työelämärelevanssille halutaan 
antaa arvoa, arviointimenetelmien ja kannustimien on kohdistuttava nykyistä 
paremmin myös työelämärelevanssiin

EK:n koordinoima Oivallus-hanke 2008-11



Katse rakentavassa ja 

tavoitteellisessa

vuorovaikutuksessa

eteenpäin!

Päättäjät

Ennakointi-

foorumi

Työelämä

Koulutuksen 

järjestäjät ja 

oppilaitokset

Karvi

Opetushallinto

Opiskelijat

Työelämätoimikunnat


