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1. Johdanto 
 

Ammatillisessa koulutuksessa viime vuosina toteutetuissa uudistuksissa on ollut tavoitteena kehit-

tää tutkintojärjestelmää selkeämmäksi ja entistä paremmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeita 

vastaavaksi. Ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuutta ja tutkinnon osiin perustuvaa raken-

netta on vahvistettu. Tutkintojen määrää on vähennetty, tutkintoja laaja-alaistettu ja tutkintojärjes-

telmän kehittämisen toimintatapoja uudistettu.  

Vuonna 2018 toteutetun ammatillisen koulutuksen reformina tunnetun uudistuksen myötä koulu-

tuksen lainsäädäntöä, ohjausta, rahoitusta ja toimintakäytäntöjä uudistettiin. Keskeisenä tavoit-

teena oli lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin, tehostaa 

aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista, lisätä työelämässä tapahtuvaa oppimista sekä kehittää 

jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia työuran eri vaiheissa. Tavoitteena oli keventää tutkintojärjes-

telmään liittyvää sääntelyä ja lisätä koulutuksen järjestäjien toimintavapautta päättää koulutustar-

jonnastaan sekä koulutuksen toteuttamismuodoista ja oppimisympäristöistä. 

Tutkintojärjestelmän kehittämiseksi on uudistettu osaamistarpeiden ennakointia, koulutuksen ja 

työelämän vuorovaikutusta sekä tutkintojen perusteiden laadinnan ja päivittämisen prosesseja. Uu-

distuksilla on pyritty siihen, että ammatillinen koulutus vastaisi aiempaa oikea-aikaisemmin ja osu-

vammin työ- ja elinkeinoelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan yhä nopeammin muuttuviin ammatilli-

siin osaamistarpeisiin.  

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosien 2022–2023 aikana arvioinnin am-

matillisen koulutuksen tutkintojärjestelmästä. Arviointi sisältyy koulutuksen arviointisuunnitelman 

painopistealueisiin Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja Oppimisen ja osaamisen kehit-

täminen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020). Arvioinnissa selvitetään, miten toimivia 

tutkintojärjestelmän kehittämisen prosessit ovat työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin 

osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi tuotetaan tietoa tutkintojärjestelmän toimivuudesta ja siitä, 

mitkä tekijät tutkintojärjestelmässä edistävät ja rajoittavat koulutuksen saavutettavuutta ja osaa-

misen kehittämistä opinto- ja urapolun eri vaiheissa. 
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2. Arvioinnin tausta  
 

 

Tässä luvussa tarkastellaan viime vuosina toteutettuja ja meneillään olevia ammatillisen koulutuk-

sen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeita sekä järjestelmän tämänhetkistä rakennetta ja sää-

dösperustaa. Luvussa kuvataan myös tutkinnon perusteiden valmistelu- ja uudistamisprosessia sekä 

tehdään katsaus aihepiiriin liittyviin aiempiin selvityksiin.  

 
2.1 Tutkintojärjestelmän kehittämishankkeita eri aikoina 
 
2.1.1 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen vuosina 2007–2015  
 

Ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu viimeisten viidentoista vuoden aikana useita tutkinto-

järjestelmän uudistushankkeita. Ammatillisten perustutkintojen uudistuksessa vuosina 2007–2010 

oli tavoitteena vahvistaa oppimistuloksiin perustuvaa lähestymistapaa tutkintojen määrittelyssä ja 

kuvauksissa. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset määriteltiin tietoina, taitoina ja pätevyy-

tenä. Arviointiasteikko määriteltiin kolmelle tasolle. Tutkinnon perusteissa otettiin käyttöön tutkin-

non osan -käsite aiemman opintokokonaisuus-käsitteen tilalle. Tuolloin perustutkinto oli mahdol-

lista suorittaa opetussuunnitelmaperustaisena tai näyttötutkintoperustaisena. Uudistuksessa laa-

dittiin yhteiset tutkintojen perusteet molemmille koulutusmuodoille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2010; Mäkelä ym. 2016.) 

Tutkintojärjestelmän kehittämiseen kohdistuneiden TUTKE 1 (2009–2010) ja TUTKE 2 (2012–2014) 

-hankkeiden päätteeksi toteutettu tutkinnonuudistus tuli voimaan syksyllä 2015. Uudistuksen kes-

keisimpänä tavoitteena oli luoda puitteet selkeämmälle ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuk-

sia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle (HE 12/2014).  

Tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta vahvistettiin, 

jotta tutkintojärjestelmä tukisi yksilöllisiä opintopolkuja, lisäisi opiskelijoiden valinnanmahdollisuuk-

sia, parantaisi koulutuksen vastaavuutta työelämän erilaisiin osaamistarpeisiin ja edistäisi aiemmin 

hankitun osaamisen huomioimista osaksi tutkintoa. Tavoitteena oli siirtyä entistä vahvemmin pois 

oppiainekeskeisestä ajattelusta työelämälähtöiseen ja osaamisperusteiseen tapaan jäsentää amma-

tillista koulutusta. Tavoitteeksi asetettiin, että tutkinnot muodostuvat työelämän työ- ja toiminta-

kokonaisuuksia vastaavista tutkinnon osista. Tutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimusten ja 

osaamistavoitteiden osaamisperusteista kuvaustapaa vahvistettiin. Tutkinnoissa otettiin käyttöön 

osaamisalat ja perustutkinnoissa osaamispisteet. (Opetushallitus 2014.) Myös osaamisen arviointia 

uudistettiin muun muassa selkeyttämällä oppimisen ja osaamisen arvioinnin eroa (Opetushallitus 

2015). Arviointiasteikko perustutkinnoissa oli tässä vaiheessa yhä kolmiportainen. Ammatti- ja eri-

koisammattitutkinnoissa käytettiin hyväksytty / hylätty -asteikkoa.  

 
2.1.2 Ammatillisen koulutuksen reformi ja tutkintojärjestelmän kehittäminen vuosina 2015–2018  
 

Vuonna 2015 käynnistyivät toisiinsa sisällöllisesti ja aikataulullisesti yhteen kytkeytyvät ammatillisen 
koulutuksen reformi ja TUTKE 3 -hanke. Uudistunut lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2018 alussa. 
Uudistuksen tavoitteena oli kehittää ammatillisen koulutuksen järjestelmä, joka vastaisi aiempaa 
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oikea-aikaisemmin, osuvammin ja tehokkaammin työ- ja elinkeinoelämän, yksilöiden ja yhteiskun-
nan yhä nopeammin muuttuviin ammatillisiin osaamistarpeisiin ja samalla tukisi talouden uudistu-
mista, uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä yhteiskunnan kehitystä.  
 
Toiminnan sääntelyä kevennettiin, lainsäädäntöä ja rahoitusta yhtenäistettiin  

Uudistuksella pyrittiin sääntelyn ja päällekkäisyyksien purkamiseen ja koulutuksen järjestäjien toi-
mintavapauden lisäämiseen koulutustarjonnan, koulutuksen toteuttamismuotojen ja oppimisympä-
ristöjen osalta. Ammatillisen koulutuksen reformissa yhdistettiin lait ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta samaan lakiin. Tällä tavoiteltiin muun muassa sitä, että 
koulutuspalvelujen painopiste siirtyisi vahvemmin elinikäiseen oppimiseen ja työuran eri vaiheissa 
tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen. (HE 39/2017.) Samalla siirryttiin yhteen, näyttöön perustu-
vaan ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tutkinnon suorittamistapaan, kaikille opiske-
lijoille yhteiseen opintojen henkilökohtaistamisprosessiin sekä yhteen tapaan osoittaa osaaminen 
ja toteuttaa osaamisen arviointi.  
 
Rahoitusjärjestelmää uudistettiin yhdistämällä aikaisempaan lainsäädäntöön perustuneet ammatil-
lisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten 
erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät. Samalla käynnistettiin järjestäjärakenteen kehittämisoh-
jelma, jonka tavoitteena oli turvata koulutuksen saavutettavuutta ja alueellista kattavuutta. Koulu-
tuksen järjestäjiä kannustetiin vapaaehtoisiin fuusioihin. Myös ammatillisen koulutuksen järjestä-
misluvat uudistettiin osana reformia. (HE 39/2017; Asetus ammatillisesta koulutuksesta 673 / 2017.) 
 
Uudistuksen myötä tutkintoon johtava ja osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksesta 

siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tällä pyrittiin muun muassa 

nopeuttamaan koulutuksen aloittamista sen jälkeen, kun osaamisen kehittämisen tarve on havaittu. 

(HE 39/2017.) 

 
Osaamisperusteisuutta, yksilöllisiä opintopolkuja ja työelämässä oppimista kehitettiin  
 
Ammatillisen koulutuksen reformissa oli päämääränä uudistaa ammatillinen koulutus entistä vah-
vemmin osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Työpaikalla tapahtuvaa oppi-
mista ja yksilöllisiä opintopolkuja haluttiin lisätä. Koulutussopimus otettiin käyttöön ja se korvasi 
aiemman työssäoppimisen. Tavoitteena oli parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja 
käyttää koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta ja oppisopimuskoulutusta niin työmarkkinoille 
siirtyvien kuin siellä jo olevien osaamisen kehittämisen muotoina. Oppisopimuskoulutuksen houkut-
televuutta haluttiin lisätä yhdenmukaistamalla ja parantamalla sen rahoituksellista asemaa suh-
teessa muihin koulutusmuotoihin sekä kehittämällä sen hallinnollisia menettelyjä selkeämmiksi ja 
yhdenmukaisemmiksi. Tavoitteena oli lisätä erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta. (Toiminta-
suunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015–
2019; HE 39/2017.) 
 
Koulutukseen hakeutumista ja osaamisen arviointia uudistettiin 
 
Koulutukseen hakeutumisessa otettiin käyttöön jatkuva haku valtakunnallisen yhteishaun rinnalle. 

Tavoitteena oli, että jatkuva haku tukisi entistä paremmin henkilökohtaisesta tilanteesta ja yksilön 

motivaatiosta lähtevää koulutusvalintaa varsinkin työelämästä tai työttömyysjaksolta tulevien 
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opiskelijoiden kohdalla. Jatkuva haku myös osaltaan ehkäisisi koulutuksen keskeyttämistä tilan-

teissa, joissa opiskelija haluaisi vaihtaa koulutusta. Osaamisen hankkiminen tutkinnon osa kerrallaan 

puolestaan lisäisi mahdollisuuksia opiskella perheellisenä ja työn ohessa. (HE 39/2017.) 

Uudistuksen myötä perustutkintojen mitoitus säilyi ennallaan 180 osaamispisteessä, mutta osaami-

sen arviointiasteikko muuttui kolmiportaisesta viisiportaiseksi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-

jen arviointiasteikko säilyi ennallaan hyväksytty / hylätty -muotoisena, mutta osaamispisteet tulivat 

myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin (ks. tarkemmin luku 2.2). (HE 39/2017; Asetus amma-

tillisesta koulutuksesta 673 / 2017.) 

 

Tutkintoja vähennettiin ja laaja-alaistettiin, tutkintojärjestelmän kehittämistä uudistettiin 

Reformiin liittyneessä tutkinnonuudistuksessa tutkintojen määrää vähennettiin yli puolella ja tut-
kintoja laaja-alaistettiin. Vaikka yksittäisten tutkintojen määrää vähennettiin, tavoitteena oli säilyt-
tää edelleen työ- ja elinkeinoelämän tarvitsema osaaminen osana ammatillisia tutkintoja esimer-
kiksi osaamisaloina tai valinnaisten tutkinnon osien mahdollistamana suuntautumisena tutkinnon 
sisällä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) Tutkintojen laaja-alaistamisella tavoiteltiin sitä, että 
opiskelijoilla olisi enemmän mahdollisuuksia tehdä yksilöllisiä valintoja ja erikoistua tutkinnon sisällä 
sekä sitä, että laajemmilla tutkinnoilla pystyttäisiin entistä joustavammin vastaamaan työelämän 
nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. (HE 39/2017; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 
 
Uudistuksen myötä tutkintojärjestelmän ja tutkintojen kehittämisessä painopiste siirtyi uusien tut-
kintojen luomisesta tutkintojen sisältöjen kehittämiseen ja tarvittaessa tapahtuvaan muuttamiseen 
sekä tutkinnon osien suorittamisen joustavoittamiseen kokonaisten tutkintojen lisäksi. Reformissa 
oli tavoitteena muuttaa aikaisempaa tilannetta, jossa kaikkiin osaamistarpeisiin vastattiin pääosin 
tutkinnolla, siten että peruskoulunsa päättäneille ja ilman tutkintoa oleville tarjotaan jatkossa pää-
asiassa kokonaisia tutkintoja, mutta muihin osaamistarpeisiin vastataan yhä enemmän tutkinnon 
osilla. Koulutuksen kehittämisessä pyrittiin myös parantamaan vuorovaikutusta työelämän kanssa. 
Aikaisemmin toiminnassa olleiden tutkintotoimikuntien ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielin-
ten tilalle perustettiin työelämätoimikunnat, jotka osallistuvat näyttöjen laadun varmistamiseen 
sekä tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuri-
ministeriön ja Opetushallituksen kanssa. (HE 39/2017; Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.) 
 
Vuoden 2017 alussa aloitti toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yh-
teinen asiantuntijaelin osaamisen ennakointifoorumi (OEF), joka korvasi aiemman koulutustoimi-
kuntajärjestelmän (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016). Opetushallitus ja OEF tuottavat ennakoin-
titietoa koulutuksen, osaamisen ja työelämän tulevaisuuden tarpeista. Tietoa hyödynnetään koulu-
tuksen kehittämisen ja suuntaamisen tukena. (Opetushallitus 2022a.) 
 
 
2.1.3 Meneillään olevia kehittämishankkeita 
 

Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen 2018–2025 

Opetushallitus on uudistamassa kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet. Hanke on käyn-

nistynyt syksyllä 2018 ja edennyt vaiheittain niin, että viimeiset perusteet uudistuvat vuoden 2025 

aikana (Opetushallitus 2020; 2022b). Uudistuksen myötä tutkinnon osien arviointikriteeristöt 
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yhtenäistyvät. Uudistus vaikuttaa myös tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimus-

ten ja osaamistavoitteiden kuvaamistapaan.  

Uudistuksen taustalla on se, että tutkinnon perusteissa määritellyt osaamisen arviointikriteerit ovat 

vaihdelleet tutkinnon osittain. Tavoitteena on, että kaikissa perustutkinnoissa otetaan käyttöön yksi 

yhteinen arviointikriteeristö ammatillisille tutkinnon osille ja toinen kriteeristö yhteisille tutkinnon 

osille. Ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikko säilyy jatkossakin viisiportaisena. Uusien kri-

teeristöjen käyttöönoton yhteydessä uudistetaan myös ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoit-

teiden kuvaustapaa. (Opetushallitus 2020.)  

Osassa tutkinnoista päivitetään myös ammatillisten tutkinnon osien sisältöjä. Mikäli päivitystarvetta 

ei ole, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien sisältämä osaaminen ja ammattitaidon osoitta-

mistavat pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkälle vastaavana kuin aikaisemmissa perus-

teissa. (Emt.)  

Uudistetut yhteiset tutkinnon osat (YTO) ja kaikkien perustutkintojen yhteiset ammatilliset valinnai-

set tutkinnon osat sekä näiden uudistetut arviointikriteeristöt otettiin käyttöön 1.8.2022. Samalla 

aikataululla otettiin käyttöön myös muutamien perustutkintojen uudistuneet ammatilliset tutkin-

non osat ja yhteinen arviointikriteeristö. Loput tutkinnoista uudistetaan vuoteen 2025 mennessä. 

(Opetushallitus 2022b.)  

 

Jatkuvan oppimisen uudistus 

Jatkuvan oppimisen uudistus toteutetaan vuosien 2019–2023 aikana. Uudistuksen tavoitteena on 

vastata läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Vuonna 2020 laa-

dittiin jatkuvan oppimisen visio ja tavoitteet (Valtioneuvosto 2020). Uudistuksessa muun muassa 

edistetään työelämässä tapahtuvaa oppimista, luodaan jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä ja 

lisätään osallistumisen tasa-arvoa parantamalla palvelujen saavutettavuutta. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2022a; Valtioneuvosto 2020.) 

Osana jatkuvan oppimisen uudistusta perustettiin uusi viranomainen, Jatkuvan oppimisen ja työlli-

syyden palvelukeskus (JOTPA), joka aloitti toimintansa 2021. JOTPAn ohjauksesta vastaavat opetus- 

ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelukeskus toimii Opetushallituksen erillis-

yksikkönä. JOTPAn tehtävänä on analysoida työelämän osaamis- ja työvoimatarpeita, rahoittaa työ-

ikäisille tarkoitettuja koulutuksia, kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, tukea alueellista ja 

muuta yhteistyötä sekä osallistua jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämi-

seen. (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 2022.)  

 

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen 

Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa ehdotettiin kokonaisvaltaisen uudistamisohjel-

man käynnistämistä toisen asteen koulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja koko maan 

kattavan saavutettavuuden varmistamiseksi (Valtioneuvosto 2021). Tähän liittyen opetus- ja kult-

tuuriministeriö toteutti toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittämis-

hankkeen 22.11.2021–23.6.2022. Taustalla olivat meneillään olevat ja ennakoidut muutokset 
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toimintaympäristössä, etenkin työmarkkinoilla ja väestörakenteessa. Myös oppivelvollisuuden laa-

jenemisella, jatkuvan oppimisen uudistuksella, TE-palvelujen uudistuksella sekä sosiaali- ja terveys-

palvelujen siirtämisellä hyvinvointialueiden järjestettäväksi on vaikutuksia toisen asteen koulutuk-

sen toteuttamiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022b.) 

Kehittämishankkeessa esitettiin toimenpide-ehdotuksia järjestäjärakenteen ja järjestäjien yhteis-

työn sekä toiminnan ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseen. Hankkeeseen pohjautuva hallituksen 

esitysluonnos (HE 2022, lausuntoversio 12.5.2022) toisen asteen kehittämisestä oli lausuntokierrok-

sella touko-kesäkuussa 2022. Hallituksen esitystä ei ole kuitenkaan annettu eduskunnalle. 

Keskeisimmät muutosehdotukset esityksessä olivat: 

• Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintojen yhdistämistä koskevan sääntelyn 

selkeyttäminen: 

o Lukiolakiin lisätään yhdistelmäopintojen aineopintojen sekä yhdistelmäopintojen ai-

neopiskelijan määritelmät.  

o Ammatillisen koulutuksen lakiin lisätään kaksoistutkinnon määritelmä ja lainsäädän-

töön lisätään mahdollisuus hakeutua kaksoistutkinnon opiskelijaksi yhteishaun 

kautta.  

• Mahdollisuus laajentaa ammatillista perustutkintoa yksilöllisesti yli 180 osaamispisteen, jol-

loin opiskelija voi laajentaa tutkintoaan 30 osaamispisteellä opiskelemalla lukio-opintoja, 

korkeakouluopintoja tai ammatillisia tutkinnon osia. Tavoitteena on mahdollistaa jatko-

opintovalmiuksien parantaminen tai ammatillisen osaamisen syventäminen.  

• Rahoituksen eriyttäminen oppivelvollisuuskoulutuksen rahoitukseen ja jatkuvan oppimisen 

rahoitukseen nykyisen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa.  

  

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen kehittäminen (TUTKE 4) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ammatillisten tutkintojen kehittämistyöryhmän ajalle 

1.9.2022–30.9.2023 (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022c). Kehittämistyön taustalla on vuonna 

2020 hyväksytyt jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteet (Valtioneuvosto 2020), joissa keskeisinä 

toimenpiteinä nostetaan esille korkeakoulujen ja oppilaitosten työikäisille kohdennettavan koulu-

tustarjonnan uudistaminen työelämän ja koulutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä. Tavoitteissa 

korostetaan muun muassa tarvetta kehittää uusia, lyhytkestoisia ja joustavia työelämän tarpeisiin 

vastaavia osaamispalveluja, jollaisia ovat esimerkiksi eri koulutusasteiden ja -sektoreiden sisältöjä 

yhdistävät kokonaisuudet. Myös valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään eri 

koulutusasteita ja -aloja ylittävän palvelutarjonnan ja yhteisten osaamiskokonaisuuksien luomista 

oppijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi koulutuspoliittisessa selonteossa 

on asetettu tavoitteeksi erikoisammattitutkintojen uudistaminen siten, että niistä luodaan joustavia 

ja räätälöitäviä osaamiskokonaisuuksia, joihin voidaan yhdistää myös muiden ammatillisten tutkin-

tojen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen sisältöjä. (Valtioneuvosto emt; Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2022c.) 

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen kehittämisprosessin taustalla on myös Euroopan unionin neu-

voston kesällä 2022 hyväksymä suositus eurooppalaisesta lähestymistavasta pieniä osaamiskoko-

naisuuksia koskien (Euroopan unionin neuvosto 2022). Suositusten mukaan pienet 
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osaamiskokonaisuudet ovat keino kehittää elinikäistä oppimista sekä parantaa työllistyvyyttä. Ta-

voitteena on, että pieniä osaamiskokonaisuuksia voitaisiin jatkossa hyödyntää eri oppilaitoksissa, 

yrityksissä ja sektoreilla sekä yli valtioiden rajojen. Suositusten toimeenpano käynnistyy jäsen-

maissa, myös Suomessa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022c.)  

Ammatillisten tutkintojen kehittämistyöryhmän työ painottuu asettamiskirjeen mukaan ammatti- 

ja erikoisammattitutkintoihin, mutta ryhmän tulee tarkastella työssään ammatillisten tutkintojen 

kokonaisuutta ja ottaa huomioon myös ammatilliset perustutkinnot ja niiden kehittämistarpeet. 

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotukset:  

• ammatillisten tutkintojen kehittämistä koskeviksi keskeisiksi periaatteiksi 

• ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavuuden lisäämiseksi ja opiskelijoiden valinnan 

mahdollisuuksien monipuolistamiseksi mukaan lukien eri koulutusasteiden ja -muotojen si-

sältöjen yhdistäminen 

• tutkinnon osaa pienempien osaamiskokonaisuuksien ottamiseksi osaksi ammatillisen koulu-

tuksen järjestelmää 

• digitaaliseen ja vihreään siirtymään liittyvän osaamisen vahvistamiseksi kaikissa ammatilli-

sissa tutkinnoissa 

• perustaitojen ja oppimisvalmiuksien vahvistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa, mikä 

huomioi yhteisten opintojen kehittämisen tosiasiallisten jatko-opintovalmiuksien paranta-

miseksi 

• muista ammatillisten tutkintojen kehittämiseksi tarvittavista toimista, joilla edistetään eri-

tyisesti jatkuvaa oppimista ja vastataan aiempaa paremmin työelämän muuttuviin osaamis-

tarpeisiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022c.) 

 

 
2.2 Tutkintorakenne, tutkintojen muodostuminen ja tutkinnon suorittaneiden määrät 
 

Ammatillinen koulutus 

 

Ammatillista koulutusta koskevan lain mukaan ammatillinen koulutus voi olla tutkintokoulutusta, 

henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja muuta koulutusta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 

531/2017). Tutkintokoulutus on ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavaa koulutusta, jonka 

tavoitteena on ammatillisen tutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon osan tai osien suorittaminen. 

Henkilöstökoulutus on tietyn työnantajan henkilöstölle järjestettävää koulutusta, joka on osin työn-

antajan rahoittamaa ja osin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti rahoi-

tettua. Henkilöstökoulutuksena voidaan järjestää tutkintoja ja tutkinnon osia sekä ammatilliseen 

tehtävään valmistavaa koulutusta. Työvoimakoulutus on koulutusta, johon opiskelijat valitaan työ- 

ja elinkeinoviranomaisen toteaman koulutustarpeen perusteella. Muuta koulutusta on ammatillista 

osaamista syventävä tai täydentävä koulutus, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorit-

taminen. Muuta koulutusta on myös ammatilliseen tehtävään valmistavaa koulutus, joka valmistaa 

ansio- ja liikennelentäjän tehtäviin, lennonjohtajan tehtäviin tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien 

tehtäviin. Lisäksi ammatillisen koulutuksen laissa säädetään sairauden tai vamman vuoksi erityistä 

tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitetusta työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta 
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koulutuksesta (TELMA). Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) säädetään op-

pivelvollisuuslaissa (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020).  

 

 

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne 

 

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne koostuu perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja eri-

koisammattitutkinnoista. Tutkintorakenteessa on 1.8.2022 alkaen voimassa olevia ammatillisia pe-

rustutkintoja 42, ammattitutkintoja 64 ja erikoisammattitutkintoja 54. (Opetushallitus 2022g.) 

Kaikki ammatilliset tutkinnot ovat laaja-alaisia ja joustavia, jotta opiskelijoilla olisi aiempaa enem-

män valinnan mahdollisuuksia erikoistua tutkinnon sisällä (opetus- ja kulttuuriministeriö 2022d). 

 

Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Li-

säksi opiskelija saa erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähin-

tään yhdellä työelämän osa-alueella. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä 

(osp). Ammattitutkinto sisältää työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka 

on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkintojen laajuus 

voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä. Eri-

koisammattitutkinto sisältää työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on 

ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkin-

tojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Pääosin erikoisammattitutkinnot ovat 180 

osaamispistettä. (Opetushallitus 2022c.) 

 

Ammatillisten tutkintojen perusteet ohjaavat koulutuksen järjestämistä sekä opiskelijoiden henki-

lökohtaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Tutkinnon perusteissa määrätään osaa-

misalat, tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostuminen tutkinnon osista, tutkinnon osien laajuus 

osaamispisteinä sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Ammatillisen 

tutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin 

(opetus- ja kulttuuriministeriö 2022d). 

 

Ammatillisen koulutuksen koulutusalat ja tutkinnot 

Ammatillisessa koulutuksessa on 9 koulutusalaa, joita ovat: humanistiset ja taidealat, kasvatusalat, 
kauppa ja hallinto, luonnontieteet, maa- ja metsätalousalat, palvelualat, tekniikan alat, terveys- ja 
hyvinvointialat sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT). Tutkintojen lukumäärän perusteella 
suurimmat koulutusalat ovat tekniikan alat ja palvelualat (taulukko 1). Pienimpiä ovat puolestaan 
kasvatusalat, tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) sekä luonnontieteet. (Opetushallitus 2022g.) 
Hankesuunnitelman liitteessä on esitetty kaikki tutkinnot koulutusaloittain. 
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TAULUKKO 1. Ammatillisen koulutuksen koulutusalat sekä tutkintotyyppien määrä koulutusaloit-

tain (Lähde: Opetushallitus 2022g) 

Koulutusala Perustutkintojen 

määrä 

Ammattitutkin-

tojen määrä 

Erikoisammattitut-

kintojen määrä 

Yhteensä 

Tekniikan alat 16 24 21 61 

Palvelualat 8 17 10 35 

Maa- ja metsätalousalat 5 7 7 19 

Terveys- ja hyvinvointialat 5 5 7 17 

Humanistiset ja taidealat 5 6 4 15 

Kauppa ja hallinto 1 3 2 6 

Luonnontieteet 1 1 1 3 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 1 1 3 

Kasvatusalat (liikenneopettajan eat) 0 0 1 1 

Yhteensä 42 64 54 160 

 

 

Osaamisalat ja tutkintonimikkeet 

 

Tutkinnoissa voi olla osaamisaloja, jos se on tutkinnon muodostumisen selkeyden, työelämän tar-
peiden ja ammattialan kannalta tarpeen. Osaamisala perustuu ammattiin tai muuhun selkeään it-
senäiseen työtehtäväkokonaisuuteen. Tutkinnoissa erikoistuminen voidaan määritellä myös ilman 
osaamisaloja valinnaisilla tutkinnon osilla tai tutkintonimikkeillä. (Opetushallitus 2022c.) 

Ammatillisissa perustutkinnoissa on aina tutkintonimike tai tutkintonimikkeitä. Ammatti- ja erikois-

ammattitutkinnoissa käytetään tutkintonimikkeitä silloin, kun niiden ajatellaan tuovan lisäarvoa 

työelämässä. Tutkintonimikkeet on valittu vastaamaan työelämässä tunnettuja ammattinimikkeitä. 

Tutkintonimike voi olla tutkinto- tai osaamisalakohtainen tai se voi muodostua tutkinnon osien va-

linnaisuuksien kautta. (Opetushallitus 2022c.) 

 

Tutkinnon muodostuminen 

 

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Pakollisten tutkinnon osien tar-
koituksena on varmistaa, että opiskelija saavuttaa tutkinnon keskeisen osaamisen. Valinnaiset tut-
kinnon osat puolestaan mahdollistavat osaamisen syventämisen tai ammattitaidon laajentamisen 
eri työtehtäviin. (Opetushallitus 2022c.) 

Ammatillinen tutkinto muodostuu pääosin ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillinen tutkinnon 
osa perustuu työelämän toiminta- tai tehtäväkokonaisuuteen ja siinä tarvittavaan osaamiseen. Pe-
rustutkinnoissa on ammatillisten tutkinnon osien lisäksi yhteisiä tutkinnon osia. Yhteisillä tutkin-
non osilla vahvistetaan elinikäisen oppimisen valmiuksia, kuten viestintään, matematiikkaan ja yh-
teiskunnassa toimimiseen liittyvää osaamista. (Opetushallitus 2022c.) 

Tutkinnon osille on määrätty osaamispisteet. Niiden tarkoituksena on kuvata, kuinka kattavaa, vai-

keaa ja merkittävää tutkinnon osan osaaminen on suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuk-

siin ja osaamistavoitteisiin. Osaamispisteet eivät kuvaa tutkinnon osan opiskeluun tarvittavaa aikaa 

eivätkä opetuksen määrää. (Opetushallitus 2022c.) 
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Ammatilliset tutkinnon osat 

 

Ammatillisten tutkinnon osien sisältö ja määrät vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkinnon osat perustu-
vat toimialan työprosesseihin ja tehtäväkokonaisuuksiin. Osaaminen, jota tarvitaan tutkinnon osan 
tehtäväkokonaisuudesta suoriutumiseen, on kuvattu ammattitaitovaatimuksina. Arviointikriteerit 
auttavat määrittelemään opiskelijan osaamisen tason. Kriteerien avulla arvioidaan se, miten opis-
kelija hallitsee ammattitaitovaatimukset. Perustutkinnoissa arviointikriteerit ovat viisiportaiset ar-
viointiasteikon 1–5 mukaisesti. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arviointikriteerit määrittele-
vät tutkinnon osan hyväksytyn suorituksen tason. (Opetushallitus 2022c.) 

Ammattitaidon osoittamistavat kertovat, miten opiskelija osoittaa ammattitaitonsa. Lähtökohtai-
sesti ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtilanteissa ja -tehtävissä. Tutkinnon perus-
teissa täsmennetään, millaisissa näyttöympäristöissä ammattitaito osoitetaan ja millaisia täyden-
täviä ammattitaidon osoittamistapoja voidaan käyttää, jotta arviointi voidaan tehdä luotettavasti. 

Pääosin ammatilliset tutkinnon osat ovat tutkintokohtaisia. Kuitenkin kaikkiin ammatillisiin perus-
tutkintoihin sisältyy myös yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia, joita ovat huippuosaa-
jana toimiminen, 15 osp, ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp, kansainvälisessä ympäristössä toi-
miminen, 15 osp, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp, yrityksessä toimiminen, 15 osp, 
yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon 
osa, 5–15 osp, tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai eri-
koisammattitutkinnosta, 5–15 osp, korkeakouluopinnot, 5–15 osp, yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp. Lisäksi koulu-
tuksen järjestäjä voi laatia omia tutkinnon osia, joilla vastataan paikallisen työelämän osaamistar-
peisiin. Paikallisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset vastaavat tasoltaan perustutkinnon 
muita osia. Ne sisältävät osaamista, joka on hyödynnettävissä useammassa työpaikassa. (Opetus-
hallitus 2022c.) 

Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osat laaditaan vastaamaan toimialan 
kohdennettuihin tarpeisiin ja ovat siten pääsääntöisesti tutkintokohtaisia (Opetushallitus 2022c). 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittajat voivat halutessaan suorittaa ammatillisten pe-
rustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia erillisinä tutkinnon osina jatkuvan oppimisen pohjan vahvis-
tamiseksi (opetus- ja kulttuuriministeriö 2022d). 

Valinnaisuudella syvennetään tai laajennetaan opiskelijan mahdollisuuksia erikoistua ammattialal-
laan tai vahvistetaan valmiuksia jatko-opintoihin. (Opetushallitus 2022c.) 

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisissa perustutkinnoissa 

 

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yhteisiä tutkinnon osia. Niillä vahvistetaan työssä ja elä-
mässä tarvittavia perustaitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Yhteisiä 
tutkinnon osia suoritetaan yhteensä 35 osaamispisteen verran. Yhteisiä tutkinnon osia ovat vies-
tintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- 
ja työelämäosaaminen. Nämä muodostuvat osa-alueista, joista opiskelijat suorittavat pakollisina 
26 osaamispistettä ja valinnaisina 9 osaamispistettä. (Opetushallitus 2022c.)    
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 

Euroopan unionin neuvosto on antanut suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista, joiden 
tavoitteena on antaa valmiuksia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa, työllistymiseen ja osaa-
misen kehittämiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat yhdistelmä tietoja, taitoja ja asen-
teita, joita tarvitaan läpi elämän. Avaintaitoja on sisällytetty ammatillisten tutkintojen ja koulutus-
ten perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Tulevaisuudessa avaintaidoilla 
on entistä suurempi rooli, kun työnaikainen jatkuva oppiminen ja uramahdollisuudet moninaistu-
vat. Työelämän ja yhteiskunnan muutosten vuoksi tarve jatkuvaan osaamisen kehittämiseen kas-
vaa. (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/5975580/tekstikappale/5975048). 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä vuosina 2018–2021 

Kuviossa 1 on kuvattu tutkinnon suorittaneiden määrää tutkintotyypeittäin vuosina 2018–2021. 
Perustutkinnon suorittaneiden määrä on laskenut 2018–2021 välisenä aikana noin 11 430 tutkin-
non suorituksella. Vuonna 2021 perustutkinnon suorittaneita oli 41 625. Ammatti- ja erikoisam-
mattitutkintojen suoritusmäärät ovat pysyneet melko tasaisena vastaavalla ajanjaksolla. Ammatti-
tutkinnon suorittaneiden määrä on vaihdellut 14 643–16 575 välillä ja erikoisammattitutkinnon 
suorittaneiden määrä 7 017–7 884 välillä. (Vipunen 2022.) 

 

 

Kuvio 1. Tutkinnon suorittaneiden määrä tutkintotyypeittäin vuosina 2018–2021 
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2.3 Tutkintojen kehittäminen sekä tutkinnon perusteiden valmisteleminen ja uudistaminen 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkintojärjestelmään liittyviä tehtäviä 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja 

valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Ministeriön työtä ohjaavat asetukset ope-

tus- ja kulttuuriministeriöstä ja sen työjärjestyksestä sekä hallitusohjelman ja sen toimintasuunni-

telman linjaukset. Ministeriö valmistelee eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset. Ministeriö 

kehittää ammatillista koulutusta ja vie uudistuksia eteenpäin voimassa olevan hallitusohjelman mu-

kaisesti erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä. Ministeriön tehtävänä on myös huoleh-

tia koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen. Ministeriö hankkii valmis-

teilla olevista asioista sidosryhmiltä näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia pyytämällä lausuntoja ja jär-

jestämällä kuulemistilaisuuksia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022f.) 

 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämistä varten opetus- ja kulttuuriministeriö antaa 

järjestämisluvat. Järjestämislupa voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhtei-

sölle tai säätiölle. Järjestämisluvissa määrätään tutkinnoista ja koulutuksesta, opetus- ja tutkintokie-

listä, toiminta-alueesta, opiskelijavuosien vähimmäismäärästä ja muista koulutuksen järjestämiseen 

liittyvistä asioista. Muutosta järjestämislupaan tai uutta järjestämislupaa haetaan ministeriöltä. Mi-

nisteriö voi muuttaa järjestämislupaa myös, jos tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen merkittä-

västi poikkeaa osaamistarpeista tai jos muut erityiset tai valtiontaloudelliset syyt sitä edellyttävät. 

Ministeriöllä on oikeus tarvittaessa määrätä järjestämisluvassa tehtäviä koulutuksen järjestäjille. Lu-

vasta tai sen muutoksesta päättäessään ministeriö arvioi ensisijaisesti haetun tutkinnon tai koulu-

tuksen koulutustarvetta. Ministeriö valvoo ja seuraa järjestämisluvan saaneiden koulutuksen järjes-

täjien koulutustoimintaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022f.)  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään, mitkä ammatilliset perustutkinnot, ammatti-

tutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuuluvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen. 

Opetushallitus valmistelee tutkintorakenteen muuttamista koskevia esityksiä. Esityksiä valmistelles-

saan Opetushallituksen on kuultava asianomaista työelämätoimikuntaa. (Laki ammatillisesta koulu-

tuksesta 531/2017, 6 §.) Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään ammatti- ja erikois-

ammattitutkintojen laajuudesta. Perustutkintojen laajuus on määritelty laissa, mutta ministeriön 

asetuksella voidaan säätää perustutkinnolle suurempi laajuus, jos ammattialaa koskeva sääntely sitä 

edellyttää. (Emt., 10 §.) 

 

Tutkintojen ja koulutusten kehittämiseksi voidaan järjestää määräaikaisia kokeiluja, joiden kesto on 

enintään kuusi vuotta. Kokeiltavista tutkinnoista voidaan säätää opetus- ja kulttuuriministeriön ase-

tuksella ja uusia koulutuksia voidaan kokeilla opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Opetus-

hallituksen päätöksellä voidaan kokeilla tutkintojen tai koulutuksen perusteista, tutkinnon osaa-

misaloista tai tutkintonimikkeistä poikkeamista. Opetushallitus määrää kokeilussa noudatettavat 

tutkinnon tai koulutuksen perusteet. Kokeilussa suoritettavan tutkinnon tavoitteiden ja sisältöjen 

myötä tulee saavuttaa tutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä kelpoisuus jatko-

opintoihin. (Emt., 20 §.) 
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Tutkinnon perusteiden tavoitteet 

 

Ammatillisten tutkintojen perusteet ohjaavat koulutuksen järjestämistä sekä opiskelijoiden henki-

lökohtaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista (Opetushallitus 2022c). Koulutuksen jär-

jestäjät, opettajat ja työpaikkojen edustajat ja ohjaajat soveltavat perustemääräyksiä yhdessä opis-

kelijoiden kanssa oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Tutkinnon perusteiden tarkoituksena on varmistaa 

koulutuksen laatua ja koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tutkinnon perusteet antavat 

puitteet sille, kuinka tutkintokoulutusta järjestetään, opiskelijan yksilölliset opinnot suunnitellaan ja 

osaamista arvioidaan. Tutkinnon perusteet ovat keskeinen keino varmistaa, että tutkintojen osaa-

mistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset vastaavat työelämän tarpeisiin tai tuottavat valmiuksia 

jatko-opintoihin. Tutkinnon perusteet antavat myös koulutukseen hakeutuville tietoa tutkintojen 

sisällöistä. (Opetushallitus 2022d.) 

 

Tutkinnon perusteiden valmistelu- ja uudistamisprosessi  

 

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteeseen kuuluvalle tutkinnolle. 

Opetushallitus valmistelee tutkinnon perusteet yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän edustajien, 

koulutuksen järjestäjien, alakohtaisten työelämätoimikuntien sekä muiden keskeisten sidosryhmien 

kanssa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 15 §.) Opetushallitus vastaa myös tutkinnon 

perusteiden kehittämisestä, mikä tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa (Opetushallitus 

2022c). 

 

Tutkintojen kehittämistä ohjaavat työelämän muuttuvat tarpeet. Tutkinnon perusteiden sisältöjä 

uudistetaan, kun toimintaympäristö sekä työelämän tarpeet ja vaatimukset muuttuvat. Tarvittaessa 

muokataan tutkinnon osien sisältöä tai luodaan kokonaan uusia tutkinnon osia. Joskus muutokset 

ovat niin merkittäviä, että tarvitaan muutosta tutkintorakenteeseen. Tutkinnon perusteita uudistet-

taessa voidaan muuttaa tutkinnon muodostumista, valinnaisuutta, osaamisaloja, nimikkeitä ja tut-

kinnon osien sisältöjä. (Emt.) 

 

Valmistelutyö sisältää perusteiden laadinnan uusille tutkinnoille, tutkintoa tai tiettyjä tutkinnon osia 

koskevan osaamisen uudistamisen ja muut muutokset osaamisen kuvauksessa. Työssä huomioidaan 

liittymäpinnat muiden toimialojen tutkintoihin sekä jatkumot ammatillisen perustutkinnon, ammat-

titutkinnon ja erikoisammattitutkinnon kesken sekä korkea-asteelle. (Opetushallitus 2021.) 

 

Opetushallitus kerää ja analysoi ennakointitietoa, tilastoja sekä koulutuksen järjestäjien, opiskelijoi-

den ja yritysten antamaa palautetta. (Opetushallitus 2022c.) Palautetta ja ehdotuksia tutkinnon pe-

rusteiden kehittämiseksi kerätään muun muassa Opetushallituksen verkkosivuilla. 

 

Opetushallitus toteuttaa tutkinnon perusteiden uudistamisprojektit yhteistyökumppanien kanssa. 

Asiantuntijatyö hankitaan kilpailutusten kautta. Asiantuntijatyö muodostuu erilaisista perustetyön 

koordinointitehtävistä ja voi sisältää esimerkiksi tutkinnon perusteluonnoksen kirjoitustyötä sekä 

kokousten ja verkostojen suunnittelua ja toteutusta. Asiantuntijatyö voi liittyä myös eri tutkinnoille 

yhteiseen osaamiseen, joka voi liittyä esimerkiksi kestävän kehityksen edistämiseen, kansainvälisty-

miseen tai digitaalisuuteen. (Opetushallitus 2021.) 
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Opetushallitus julkaisee tutkinnon perusteita koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset, ja kommentointiaikaa on noin kuukausi. 

Lausuntoa pyydetään esimerkiksi tutkinnon perusteiden muodostumisesta sekä tutkinnossa vaadit-

tavasta ammattitaidosta ja ammattitaidon osoittamisesta. Tutkintojen perusteiden sisältö viimeis-

tellään saatujen lausuntojen pohjalta. Valmiiden perusteiden hyväksymisestä ja niiden voimaantu-

loajasta päättää Opetushallituksen johto. Tämän jälkeen tutkintojen perusteet julkaistaan ja ne ovat 

saatavilla verkossa ePerusteet-palvelussa suomeksi ja ruotsiksi. Opetushallitus tiedottaa uudistu-

neista perusteista koulutuksen järjestäjiä ja muita tahoja sekä tukee toimeenpanoa esimerkiksi kou-

lutusmateriaaleilla ja -tilaisuuksilla. (Opetushallitus 2022d.) 

 

Laadukkaat tutkinnon perusteet 

 

Opetushallitus on kerännyt tutkinnon perusteita käyttävien tahojen näkemyksiä siitä, millaiset ovat 

laadukkaat tutkinnon perusteet. Tutkinnon perusteiden tulee vastata työelämän tarpeisiin siten, 

että perusteet ovat ajan tasalla ja tutkinnon osat ovat työelämälähtöisiä. Tutkinnon tulee muodos-

tua loogisesti eri tutkinnon osista ja pakollisista ja valinnaisista sisällöistä. Eri työtehtävissä ja pro-

sesseissa tarvittavan osaamisen tulee olla kirjoitettu perusteisiin johdonmukaisesti. Opiskelijan ar-

viointia varten ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien tulee olla selkeät ja ammattitaidon 

osoittamisen tulee olla mahdollista erilaisissa työpaikoissa. Perusteiden kielen on oltava ymmärret-

tävää. Perusteiden tulee olla saavutettavissa ja helposti käytettävissä sähköisessä palvelussa. (Ope-

tushallitus 2022d.) 

 

Opetushallituksessa on käynnissä Euroopan komission rahoittama EQAVET NRP-projekti (2021–

2023), jossa   kehitetään käytäntöjä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen toteuttamiseksi 

EQAVET-viitekehyksen mukaisesti. Osana projektia kehitetään tutkinnon perusteiden laadunvarmis-

tukseen kriteerit ja mittarit yhdessä sidosryhmien kanssa ja pilotoidaan ne. Kehittämisprosessiin si-

sältyy myös vertaisauditointi Euroopan maiden kesken.  

 

Koulutuksen järjestäjien rooli 

 

Koulutuksen järjestäjät osallistuvat tutkinnon perusteiden kehittämiseen yhteistyössä Opetushalli-

tuksen kanssa ja soveltavat tutkinnon perusteita käytäntöön (Opetushallitus 2022d). Tutkintoja ja 

koulutusta järjestettäessä, arvioitaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon työ- ja elinkeinoelä-

män tarpeet sekä tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi koulutuksen järjestäjän 

tulee ennakoida toiminta-alueensa osaamistarpeita ottaen huomioon toiminta-alueen työvoima-

tarve ja väestökehitys. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 4 §, 125 §.) 

 

Työelämätoimikuntien tehtävät ja rooli  

 

Ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä varmistavat Opetushallituksen nimeämät 

alakohtaiset työelämätoimikunnat. Toimikuntia on 37 ja niiden toimikausi on kolme vuotta. Yhdessä 

työelämätoimikunnassa on enimmillään yhdeksän jäsentä, jotka edustavat työnantajia, työnteki-

jöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja opetusalaa, minkä lisäksi toimikuntien osaamista voidaan täy-

dentää pysyvillä asiantuntijoilla. Opetushallituksen yhteydessä toimiva työelämätoimikuntien sih-

teeristö tukee toimikuntien toimintaa. (Opetushallitus 2022e.) 
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Työelämätoimikunnat osallistuvat omalla toimialallaan näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioin-

nin laadun varmistamiseen. Toimikunnat seuraavat valtakunnallisia palaute-, seuranta ja arviointi-

tietoja, tekevät vierailukäyntejä näyttöympäristöihin ja käsittelevät tutkintokoulutuksessa opiskeli-

jan osaamisen arviointia koskevia oikaisupyyntöjä. Toimikunnat tuottavat valtakunnallisen tiedon ja 

havaintojensa pohjalta tilannekatsauksia toiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen esiin nos-

tamiseksi. Lisäksi toimikunnat antavat pyynnöstä lausuntoja koulutuksen järjestäjien tutkinnoittain 

eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista opetus- ja kulttuuriministeriölle. (Ope-

tushallitus 2022e.) 

 

Työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten 

tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen. Toimikunnat tekevät aloitteita toimialansa tutkin-

torakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseksi sekä antavat lausuntoja tutkintorakenteen 

muutosesityksistä ja tutkinnon perusteluonnoksista. (Opetushallitus 2022e.)  

 

 
2.4 Aiempia arviointeja ja selvityksiä 
 
2.4.1 Arviointi vuosina 2007–2010 toteutetusta ammatillisten perustutkintojen perusteiden 
uudistuksesta 
 

Karvi arvioi vuosina 2007–2010 toteutettua ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistusta 

ja perusteiden käyttöönottoa (Mäkelä ym. 2016). Arvioinnissa tarkasteltiin uudistamisprosessin 

toimivuutta, eri tahojen osallistumista prosessiin sekä prosessin johtamista. Arviointiaineistona 

käytettiin viranomaisten asiakirjoja, perustutkintojen uudistamiseen liittyviä selvityksiä ja hankera-

portteja sekä eri toimijatahoille toteutettuja kyselyjä ja haastatteluja.  

Arvioinnin tulosten mukaan uudistuksen toteutus oli kokonaisuutena melko onnistunut, mutta hie-

man monimutkaisesti organisoitu. Uudistuksen ajoittuminen usealle vuodelle asetti haasteita pro-

sessinhallintaan. Tutkinnon perusteiden laatiminen perustetyöryhmissä oli toimivaa ja koulutuk-

sen järjestäjien osallistuminen ja verkostoituminen pääsääntöisesti onnistunutta. Sen sijaan työ-

elämän osallistuminen perusteiden valmisteluun jäi toivottua vähäisemmäksi. 

Arvioinnissa suositeltiin, että tutkinnon perusteiden uudistamisprosessin valmistelua tulisi kehittää 

jatkossa siten, että uudistuksen linjaukset, ohjeet ja tutkintorakennepäätös olisivat valmiina ennen 

varsinaisen uudistustyön käynnistämistä. Myös uudistamisprosessin selkeyttämistä ja yksinkertais-

tamista suositeltiin, esimerkiksi selkeyttämällä prosessiin osallistuvien tahojen tehtäviä, työnjakoa 

ja rooleja. Työelämän osallistumismahdollisuuksia tutkinnon perusteiden valmisteluun tulisi vah-

vistaa ja uudistamisesta tiedottamista kehittää. Arvioinnin mukaan tutkinnon perusteiden käyt-

töönottoa koskevien ohjeiden ja oppaiden tulisi olla varhaisemmassa vaiheessa järjestäjien käytet-

tävissä ja käyttöönottoon tulee varata riittävästi aikaa. Arvioinnissa suositeltiin myös, että tutkin-

non perusteiden uudistamisen toteutumista ja niiden käyttöönottoa tulee seurata, arvioida ja tut-

kia aiempaa nopeammalla syklillä. (Mäkelä ym. 2016.) 
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2.4.2 Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden, asiakaslähtöisyyden ja toiminnan 
tehokkuuden arviointi 
 

Karvi toteutti vuonna 2017 kaksiosaisen arvioinnin, jonka tavoitteena oli selvittää yhtäältä osaa-

misperusteisuuden, asiakaslähtöisyyden ja toiminnan tehokkuuden toteutumista ammatillisessa 

koulutuksessa (Korpi ym. 2017) sekä toisaalta näihin liittyvien politiikkatoimien osuvuutta, vaiku-

tuksia, riskejä ja muutostarpeita (Räisänen & Goman 2017). Arviointi kohdistui osaltaan vuoden 

2015 tutkinnonuudistukseen, mutta politikkatoimien vaikutusten arvioinnissa painopisteenä oli 

ammatillisen koulutuksen reformin vaikutusten ennakoiva arviointi.  

Osaamisperusteisuutta on kehitetty jo pitkään ammatillisessa koulutuksessa, mutta vuonna 2015 

toteutetussa tutkinnonuudistuksessa tavoitteena oli siirtyä entistä vahvemmin osaamisperustei-

seen ja työelämälähtöiseen ammatilliseen koulutukseen. Arviointitulosten mukaan osaamisperus-

teisuus on antanut hyvän pohjan ammatillisen koulutuksen rakenteelliseen muutokseen. Se on sel-

keyttänyt tutkintojärjestelmää, laaja-alaistanut tutkintoja ja lisännyt asiakaslähtöisyyttä tuomalla 

opintoihin joustavuutta ja yksilöllisyyttä, tiivistämällä työelämän ja koulutuksen järjestäjien välistä 

yhteistyötä ja tuomalla ammatillisen koulutuksen lähemmäs työelämää. Arvioinnin toteutushet-

kellä osaamisperusteisuus toteutui kuitenkin kokonaisuudessaan vain kohtalaisesti järjestäjien kes-

kuudessa. Järjestäjät olivat eri vaiheissa osaamisperusteisuuden toimeenpanossa, eikä uudistuk-

sen kaikkia tavoitteita ollut vielä saavutettu. (Korpi ym. 2017.) 

Keskeisimmät arvioinnissa tunnistetut potentiaaliset riskit liittyivät resurssien riittävyyteen uudis-

tuksen tavoitteiden saavuttamisessa, työelämän kantokykyyn ja osaamisen riittävyyteen sekä kou-

lutuksen ja tutkintojen laadun ja niiden tuottaman osaamistason potentiaaliseen heikentymiseen. 

Myös tutkintojen laaja-alaistumiseen, nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdistämiseen, opetushen-

kilöstön työn ja ammattikuvan muutoksiin sekä järjestäjärakenteen uudistamiseen tunnistettiin 

liittyvän tiettyjä riskejä. (Räisänen & Goman 2017.) 

Riskien ehkäisyn keskeiset kriittiset menestystekijät liittyivät muun muassa muutosjohtamisen toi-

mivuuden varmistamiseen sekä rahoituksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten tur-

vaamiseen. Myös työelämässä oppimispaikkojen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen, kou-

lutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen kehittäminen, osaamistarpeiden ennakoinnin systemati-

sointi, työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen sekä koulutuksen laadun-

arvioinnin uudistaminen olivat kriittisiä tekijöitä uudistusten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Emt.)   

 
2.4.3 Arviointi koulutusjärjestelmän kyvystä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä 
rakennemuutostilanteissa 
 

Karvin arviointi koulutusjärjestelmän kyvystä reagoida äkillisiin rakennemuutostilanteisiin kohdis-

tui ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen (Frisk ym. 2022). Arvioinnissa tarkasteltiin 

sekä positiivisia että negatiivisia äkillisiä rakennemuutostilanteita. Positiivisilla rakennemuutoksilla 

tarkoitettiin tilannetta, jossa työvoiman tarve kasvaa äkillisesti jollakin toimialalla tai alueella. Ne-

gatiivisella rakennemuutoksella puolestaan taas tilannetta, jossa työvoiman tarve vähenee äkilli-

sesti jollakin toimialalla tai alueella. 

Arvioinnin tulosten mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kyky vastata 

jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa on keskimäärin hyvä, mutta 
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kyvyssä on kuitenkin vaihtelua koulutusasteiden, koulutusorganisaatioiden eri toimintojen ja AVI-

alueiden välillä. Sen sijaan koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin posi-

tiivisissa rakennemuutostilanteissa on ainoastaan tyydyttävällä tasolla. Positiivisten rakennemuu-

tosten tapauksissa ei ole vastaavaa kansallista toimintamallia kuin negatiivisten rakennemuutos-

ten tilanteissa, joissa valtioneuvoston päätöksellä voidaan ohjata rahoitusta muutoksen kohdan-

neen alueen kehittämiseksi. Positiivisten rakennemuutosten hoitamiseksi on olemassa hyviä esi-

merkkejä toimintamalleista, mutta ne ovat vakiintumattomia ja edellyttävät kehittämistä. Arvioin-

nin mukaan toimintamalleja voitaisiin levittää ja ottaa tehokkaammin käyttöön. Samoin ennakoin-

tia voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän positiivisten rakennemuutosten havaitsemiseksi niihin 

reagoimiseksi riittävän ajoissa. Ennakointitiedon tulisi palvella nykyistä paremmin positiivisten ra-

kennemuutosten ennakointia ja varautumista koulutusorganisaatioissa.  

Arvioinnissa suositeltiin muun muassa, että tulevissa ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuk-

sen uudistuksissa huomioidaan jatkuvan oppimisen ja äkillisten rakennemuutosten näkökulmat 

sekä luodaan nykyistä vahvempi yhteinen näkemys siitä, millaisilla rahoitusmuodoilla vastataan 

äkillisissä rakennemuutostilanteissa esille tuleviin jatkuvan oppimisen koulutustarpeisiin. Edelleen 

työikäisen väestön koulutustarpeita koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja käytettävyyttä tulisi 

parantaa ja tietoa jakaa nykyistä tehokkaammin eri toimijoiden kesken. Myös tiedontuotantoa, 

joka edistää tilannekuvien muodostamista äkillisissä rakennemuutostilanteissa, tulee kehittää. En-

nakoinnin ja tiedontuotannon kehittäminen koskee niin kansallisen tason toimijoita, kuten Opetus-

hallitusta ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskusta, kuin alueellisia toimijoita, kuten 

ELY-keskuksia ja TE-toimistoja. Koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen on tärkeää jakaa muille 

koulutusorganisaatioille toimiviksi osoittautuneita toimintamallejaan koulutusten suunnittelussa, 

toteuttamisessa ja kehittämisessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tutkinnon osien ja muiden 

pienten osaamiskokonaisuuksien toimiviin malleihin sekä niiden työelämäyhteyksiin. (Frisk ym. 

2022.) 

 
2.4.4 Arviointi yksilöllisistä opintopoluista ammatillisessa koulutuksessa 
 

Karvi toteutti vuosina 2021–2022 arvioinnin yksilöllisten opintopolkujen toteutumisesta ammatilli-

sessa koulutuksessa. Arviointi tuotti tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta ja opiskelijoiden valinnan-

mahdollisuuksien toteutumisesta. 

 

Arvioinnin mukaan opiskelijoiden mahdollisuudet valita oman tutkintonsa valinnaisia ammatillisia 

tutkinnon osia ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita yksilöllisesti toteutuivat pääosin hyvin. Ke-

hitettävää oli opiskelijoiden mahdollisuudessa opiskella tutkinnon osa toisesta tutkinnosta. Tätä 

rajoitti muun muassa ohjauksen puute ja aikatauluihin liittyvät haasteet. Myös tutkintojen raken-

teiden mainittiin vaikeuttavan tutkintojen yhdistämistä esimerkiksi silloin, kun tutkintojen osat oli-

vat eri laajuisia tai sisällöt vaikeasti verrattavia. 

 

Mahdollisuudet suorittaa tutkinnon osia toisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän tarjonnasta oli-

vat melko harvinaisia. Arvioinnissa suositeltiin, että koulutuksen järjestäjien tulee kehittää yhteis-

työtään niin, että opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinnon osia toiselta järjestäjältä 
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lisääntyvät. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän tulisi myös mahdollistaa tämä. Opinto-

jen avaamisella toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoille voidaan edistää niin opiskelijoiden yksi-

löllisiä tavoitteita kuin myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja työelämän osaamistarpeisiin 

vastaamista. Arvioinnissa todettiin myös, että uudenlaisen osaamisen rakentamiseksi olisi hyvä 

miettiä, voisivatko tutkinnon perusteet mahdollistaa nykyistä joustavammat tavat yhdistellä tutkin-

non osia eri tutkinnoista. 

 

2.4.5 Arviointi työelämässä oppimisesta ja työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa 
 

Karvissa toteutettiin vuosina 2021–2022 arviointi, joka kohdistui ammatillisen koulutuksen työelä-

mäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön liittyviin prosesseihin ja käytäntöihin. Arviointi tuotti tie-

toa muun muassa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, 

toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Arvioinnin mukaan noin puolet järjestäjäkyselyyn vastanneista järjestäjistä kertoi, että heillä oli 

tutkintoja, joiden opiskelijoille heidän oli ollut haastavaa löytää tutkinnon perusteiden tavoitteiden 

mukaisia työelämässä oppimisen paikkoja. Haasteet koskivat etenkin perustutkintoja. Yleisimmin 

haasteita oli ollut humanististen ja taidealojen tutkinnoissa. Haasteet koskivat yhtä lailla niin me-

dia-alan ja kuvallisen ilmaisun, taideteollisuusalan kuin esittävien alojen tutkintoja. Tekniikan alalla 

esiin nousivat kone- ja tuotantotekniikan ja teknisen suunnittelun tutkinnot ja sähkö- ja automaa-

tioalan tutkinnot.  

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) alalla haasteet keskittyivät tieto- ja viestintätekniikan pe-

rustutkintoon. Palvelualoilla haasteet jakautuivat tasaisesti eri tutkintoihin. Terveys- ja hyvinvoin-

tialoilla haasteet keskittyivät sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin kuten sosiaali- ja terveysalan pe-

rustutkintoon ja kaupan ja hallinnon alalla liiketoiminnan tutkintoihin kuten liiketoiminnan perus-

tutkintoon. 

Koulutuksen järjestäjiä pyydettiin kertomaan keskeisimmät syyt siihen, miksi tutkinnon perustei-

den tavoitteiden mukaisia työelämässä oppimisen paikkoja on haastavaa löytää heidän mainitse-

miinsa tutkintoihin. Yleisimmäksi syyksi nousi se, että eri syistä johtuen työpaikkoja ei ollut tarjolla. 

Alueella saattoi olla vain vähän kyseisen alan työpaikkoja tai työelämässä oppimiseen sopivia työ-

paikkoja tai alan luonteesta johtuen yritykset olivat pieniä tai yrittäjät toimivat yksinyrittäjinä. Toi-

nen keskeinen haaste oli se, että olemassa olevilla työpaikoilla ei voinut tehdä tutkinnon perustei-

den mukaisia työtehtäviä. Syinä mainittiin muun muassa se, että työpaikan laitekanta ei mahdollis-

tanut tutkinnon perusteissa määriteltyjen työtehtävien tekemistä, tutkinnon perusteiden mukaiset 

ammattitaitovaatimukset eivät vastanneet alan tyypillisiä työtehtäviä tai että työpaikan prosessit 

eivät mahdollistaneet tutkinnon perusteiden mukaista toimintaa. (Hievanen ym. 2022.) 

 
2.4.6 Osaamisen ennakointifoorumia koskeva selvitys 
 

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) toimintaa on selvitetty vuosina 2018–2020 (Owal Group 

2020a ja 2020b). Tarkastelun kohteena olivat OEF:n työn tulokset suhteessa sille annettuihin teh-

täviin, työskentelyn tehokkuus, taloudellisuus ja laatu suhteessa tuloksiin sekä ennakointiprosessin 

käytännön toteutus. Selvityksessä annettiin myös suosituksia toiminnan kehittämiseksi. (Emt.) 
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OEF on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen organisoima ja koordinoima enna-

koinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. 

OEF:ssa on ohjausryhmä ja yhdeksän eri toimialoja edustavaa ennakointiryhmää, joita tukevat asi-

antuntijaverkostot. Ohjausryhmä suunnittelee, johtaa ja kehittää OEF:n toimintaa. Ennakointiryh-

mät osallistuvat laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja analysoivat ennakointitiedon pohjalta 

työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita. Ennakointiryhmien tehtävänä on myös tehdä aloit-

teita tai suosituksia tutkintorakenteen ja koulutuksen kehittämiseksi. (Owal Group 2020a.) 

OEF:n toimintaa ohjaavat ennakointisuunnitelma sekä vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma 

ja vuosisuunnitelma. Ennakointiryhmät laativat vuosittain edellä mainittuihin dokumentteihin poh-

jautuvat työsuunnitelmat. Työskentelyä rytmittää ennakoinnin perusprosessi, joka sisältää työpa-

jatyöskentelyä sekä sähköisten työskentelyalustojen käyttöä, mihin ennakointiryhmät ja asiantun-

tijaverkostot osallistuvat. Opetushallitus suunnittelee, ohjaa ja koordinoi toimintaa ja vastaa pro-

sessin tuottamien aineistojen analysoinnista ja raportoinnista. (Emt.) 

Selvityksessä suositeltiin, että ennakointiryhmien toiminnan tavoitteita konkretisoitaisiin seuraa-

valle toimikaudelle ja ryhmien tehtävänä oleva aloitteiden ja suositusten antamisen prosessi ku-

vattaisiin selkeämmin. Myös koko ennakointifoorumille asetetut tavoitteet tulisi kirjata ja viestiä 

selkeämmin. Arvioinnissa suositeltiin myös, että foorumin ohjaus- ja organisointimallia sekä siihen 

liittyviä vastuita selkeytettäisiin ja johtamista vahvistettaisiin. Myös ennakointiryhmien johtamisen 

käytäntöjä tulisi vahvistaa, ja ennakointiprosessi tulisi kytkeä nykyistä ohjaavammin ennakointiryh-

mien työhön. Edellisten lisäksi arvioinnissa annettiin myös suosituksia, jotka liittyivät ennakointi-

ryhmien jäsenten nimityksiin ja puheenjohtajien valintaprosessiin, alueellisen ennakoinnin toimi-

joiden rooliin OEF:n rakenteissa, ohjausryhmän ja ennakointiryhmien vuorovaikutukseen sekä foo-

rumin viestinnän resurssointiin. (Owal Group 2020a.) 

 
2.4.7 Työelämätoimikuntien tilannekuvien yhteenveto 
 

Työelämätoimikuntien mukaan uudistetut tutkinnon perusteet ovat lisänneet tutkintojen suoritus-

määriä monilla aloilla erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Työelämätoimikuntien mu-

kaan valtaosalla opiskelijoista tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen. Pelkkien tutkinnon 

osien suorittaminen lisääntyy hitaasti. Syynä hitaaseen kehitykseen voi olla se, että pelkkien tutkin-

non osien suorittamisen ei aina nähdä tuovan samaa arvostusta työelämässä kuin koko tutkinnon 

suorittaminen. Toisaalta koko tutkinnon suorittamisen nähdään osalla aloista, kuten ravintola-alalla, 

olevan liian pitkä koulutuspolku työelämään. (Opetushallitus 2022f.) 

 

Työelämässä olevat suorittavat työelämätoimikuntien mukaan yksittäisiä tutkinnon osia esimerkiksi 

siitä syystä, jos he haluavat tiettyä erityisosaamista tai uutta osaamista muuttuneisiin osaamistar-

peisiin, jotka voivat johtua esimerkiksi muuttuneesta teknologiasta tai pätevyysvaatimuksista. Työl-

listymismahdollisuuksiaan parantaakseen joillakin aloilla tutkinnon suorittaneet täydentävät osaa-

mista myös heti tutkintotodistuksen saatuaan. (Emt.) 

 

Työelämätoimikuntien havaitsemat tutkintojen perusteiden kehittämiskohteet liittyvät muun mu-

assa tutkinnon osien laajuuksiin, näyttöympäristöihin ja uusiin osaamistarpeisiin. Laajojen tutkinnon 

osien näyttäminen työelämän aidoissa työtehtävissä saattaa olla hankalaa ja johtaa osaltaan 



22 

 

näyttöjen järjestämiseen oppilaitoksissa. Joidenkin alojen työelämätoimikuntien mukaan paikallis-

ten tutkinnon osien laatiminen alueen tarpeeseen tulisi toteuttaa tiiviimmässä yhteistyössä työelä-

män ja asiantuntijoiden kanssa, jotta ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet määräytyisivät 

todellisten työelämän tarpeiden mukaan. Koulutuksen järjestäjien tulisi myös ensin selvittää mui-

den tutkintojen tutkinnon osien soveltuvuutta paikalliseen tarpeeseen. (Emt.) 

 

2.4.8 Selvitys työelämätoimikuntien toiminnan nykytilasta 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta on selvitetty työelämätoimikuntien nykytilaa (Owal 

Group 2022). Työelämätoimikuntien tehtävä osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen 

sekä tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen on selvityksen mukaan muotoutunut kehittä-

miskumppanuudeksi Opetushallituksen kanssa. Hyvänä käytäntönä tuotiin esiin keskustelu kehittä-

mistyöstä vastaavien virkamiesten kanssa lausunnon antamisen ohella. Työelämätoimikuntien osal-

listuminen kehittämiseen oli vaihdellut toimikunnittain. Toimikunnat olivat myös tehneet vaihtele-

vasti omia aloitteita koskien tutkintorakenteita ja niiden uudistamistarpeita. Jäsenet pitivät Opetus-

hallituksen käynnistämää vuoropuhelua ensisijaisena osallistumisen tapana. (Owal Group 2022.) 

 

Osa työelämätoimikuntien edustajista esitti, että työelämätoimikunnat voisivat keskittyä toiminnas-

saan enemmänkin tutkintorakenteisiin ja tutkintojen sisältöihin muiden tehtävien sijaan. Osana tut-

kintojen kehittämistehtävää toivottiin myös lisättävän vuoropuhelua työelämätoimikuntien ja osaa-

misen ennakointifoorumin välillä. Isommat monia toimikuntia läpäisevät megatrendit vaikuttavat 

laajasti osaamistarpeisiin, mutta niiden systemaattista käsittelyä ei pidetty helppona nykyraken-

teessa, jossa on paljon eri toimikuntia. (Emt.) 
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3. Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet 
 

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmällä tarkoitetaan tässä arvioinnissa ammatillisten tut-

kintojen muodostamaa kokonaisuutta, joka kattaa muun muassa tutkintorakenteen, tutkintojen 

keskinäiset suhteet, tutkintojen muodostumisen periaatteet ja tutkintojen perusteet. Tutkintojär-

jestelmän kehittämisen prosesseilla tarkoitetaan niitä toimintoja, joilla tutkintojärjestelmää ja sen 

osa-alueita kansallisesti kehitetään ja päivitetään, ja joilla uudistuksia ja muutoksia toimeenpan-

naan. 

Arvioinnin tavoitteena on selvittää, miten toimivia tutkintojärjestelmän kehittämisprosessit ovat 

työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi tuote-

taan tietoa tutkintojärjestelmän toimivuudesta ja siitä, mitkä tekijät tutkintojärjestelmässä edistä-

vät ja rajoittavat koulutuksen saavutettavuutta ja osaamisen kehittämistä opinto- ja urapolun eri 

vaiheissa. Arvioinnissa tarkastellaan koko tutkintojärjestelmää ja sen toimijoita mukaan lukien ope-

tus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja työelämätoimikunnat. 

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kokonaisarviointi sisältyy koulutuksen arviointi-

suunnitelmaan 2020–2023 ja se tuottaa tietoa arviointisuunnitelmassa määriteltyihin painopiste-

alueisiin koulutusjärjestelmän toimivuuden kehittäminen sekä oppimisen ja osaamisen kehittämi-

nen. (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020.) Arvioinnissa huomioidaan aikaisemmissa arvi-

ointihankkeissa jo tuotettu tieto, joka liittyy esimerkiksi opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksiin ja 

yksilöllisiin opintopolkuihin, työelämässä oppimisen mahdollisuuksiin sekä koulutusjärjestelmän ky-

kyyn reagoida rakennemuutostilanteisiin. 

 

Arvioinnin toteutuksessa sovelletaan kehittävän arvioinnin periaatteita (esim. Patton 2011; Atjo-

nen 2015; Moitus & Kamppi 2020). Kehittävän arvioinnin tavoitteena on tuottaa arvioitavasta asi-

asta analyysiä, johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia, joita koulutuksen järjestäjät sekä kansalli-

sen, alueellisen ja paikallistason toimijat voivat hyödyntää toiminnan kehittämisessä. (Moitus & 

Kamppi 2020.) Karvin arvioinneissa kehittävä arviointi on osallistavaa ja vuorovaikutteista.  

Osallistavuuden ja vuorovaikutuksen periaatteita sovellettiin arvioinnin suunnitteluvaiheessa siten, 

että arviointiteemojen ja -näkökulmien määrittelemiseksi järjestettiin keskustelu- ja kuulemistilai-

suuksia eri tahojen1 kanssa kevään ja syksyn 2022 aikana. Lisäksi selvitettiin koulutuksen järjestä-

jien näkemyksiä. Arvioinnin toteutusta varten on perustettu moninäkökulmainen arviointiryhmä, 

jossa on edustajia opetuksen alueelta, koulutuksen järjestäjien johdosta sekä elinkeinoelämästä. 

Myös opiskelijajärjestöjä osallistetaan työskentelyyn arviointiprosessin eri vaiheissa käymällä kes-

kustelua hankesuunnitelman viimeistelyvaiheessa ja arvioinnin toteutusvaiheessa. Arvioinnin me-

netelmät valitaan siten, että ne tukevat arvioinnin vaikuttavuutta ja toiminnan kehittämistä jo ar-

viointiprosessin aikana.  

 
1 AKAVA, AMKE, ARENE, EK, Energiateollisuus ry, ETLA, JOTPA, Kiinteistyötyönantajat ry, Kirkon työmarkkinalaitos, Kun-

nallinen työmarkkinalaitos KT, OAJ, OKM, OPH, OSKU, SAKKI, SAK, STTK, Suomen yrittäjät, TEM, Työelämätoimikunnat, 

UNIFI. 
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4. Arviointikohteet ja -kysymykset  
 

Arvioinnin kohteena ovat tutkintojärjestelmän kehittämisen prosessit sekä tutkintojärjestelmän 

toimivuus. Arvioinnin pääkysymykset ovat: 

1) Miten toimivia tutkintojärjestelmän kehittämisen prosessit ovat työelämän, yksilöiden ja yh-

teiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Tähän liittyen arvioidaan esimerkiksi: 

- Miten tutkintojärjestelmän muutostarpeita tunnistetaan?  

- Miten ennakointi- ja muu tieto palvelee kehittämistä ja miten tietoa hyödynnetään? 

- Miten toimivaa työelämän ja sidosryhmien osallistaminen tutkintojärjestelmän kehittämiseen 

on? 

- Miten tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuvien tahojen työn- ja vastuunjako toimii? 

- Miten kehittämisen päätöksenteko ja johtaminen toimivat?  

- Miten tutkintojen perusteiden uudistamisen, laadinnan ja toimeenpanon prosessit toimivat? 

- Miten toimivia ja käytettäviä tutkinnon perusteet ovat? 

- Millaisia vahvuuksia ja kehittämisen tarpeita tutkintojärjestelmän kehittämisessä on?  

 

2) Miten toimiva tutkintojärjestelmä on koulutuksen saavutettavuuden sekä opinto- ja urapolun 

eri vaiheissa tapahtuvan osaamisen kehittämisen kannalta? Tähän liittyen arvioidaan esimerkiksi: 

- Miten tutkintojatkumot toimivat (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot)? 

- Missä määrin tutkinnon osiin perustuva rakenne on parantanut koulutuksen saavutettavuutta 

työelämässä? 

- Miten työelämässä tunnetaan tutkintojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia ja löydetään so-

piva koulutus tai tutkinnon osat?  

- Missä määrin ja millaista ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarjoamaa koulutusta työpaikat 

hyödyntävät oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä? 

- Millaisia tutkintoja ja tutkinnon osia järjestetään työvoimakoulutuksena? 

- Millä perusteilla ja millaisiin sisältöihin liittyen koulutuksen järjestäjät laativat ja tarjoavat pai-

kallisia tutkinnon osia? 

- Millainen rooli tutkinnon osaa pienemmillä osaamiskokonaisuuksilla on tutkintojärjestelmässä 

ja millaisille pienille kokonaisuuksille työelämässä on tarvetta?  

- Millaiset tekijät tutkintojärjestelmässä edistävät ja rajoittavat koulutuksen saavutettavuutta ja 

osaamisen kehittämistä opinto- ja urapolun eri vaiheissa? 
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5. Arviointiaineisto, sen hankinta ja 
analysointi  
 

Arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin olemassa olevaa tilasto- ja rekisteri- ja arviointitietoa 

sekä valtakunnallisia opiskelija- ja työelämäpalautteita (Vipunen). Tietoa kerätään lisäksi haastat-

teluilla ja kyselyillä. Tietoa hankitaan seuraavilta tahoilta: 

• opetus- ja kulttuuriministeriö, 
• Opetushallitus, 
• työelämätoimikunnat,  
• TUTKE-työryhmien jäsenet, 
• koulutuksen järjestäjät / henkilöstö. 

 
Haastattelujen ja kyselyjen kautta saatua tietoa syvennetään tarvittaessa muilla tiedonkeruilla 
myös muilta tahoilta (esim. opiskelijajärjestöt, koulutuksen järjestäjien yhdistykset, Jotpa).  
 
Aineisto koostuu laadullisesta ja määrällisestä tiedosta. Laadullinen aineisto analysoidaan pääasi-
assa sisällönanalyysin keinoin ja määrällinen aineisto tilastollisia menetelmiä hyödyntäen.  
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6. Arviointihankkeen organisointi ja 
aikataulu 
 

Karvissa arvioinnista vastaavat arviointineuvos Jani Goman, arviointiasiantuntija Johanna Kiesi ja 

johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen. Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee 

arviointiryhmä, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:  

• Jaana Antila, lehtori, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
• Christer Burman, lehtori, VAMIA, Vaasan kaupunki 
• Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
• Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria 
• Seija Katajisto, vararehtori, Koulutuskeskus Salpaus 
• Mikko Laakkonen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK. 

Arvioinnin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2022 ja arviointi toteutetaan vuoden 2023 aikana.  Arvi-

oinnin aikataulu on kuvattu taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 2. Arvioinnin aikataulu 

Aikataulu Toiminta 

8–12/2022 Kuulemistilaisuudet 
  Arviointiryhmän toiminnan käynnistäminen 
  Hankesuunnitelman laatiminen   
1–2/2023  Hankesuunnitelman esittely arviointineuvostolle 

Aineistohankinnan valmistelu 

3–5/2023 Aineistonkeruun vaihe 1 (tutkintojärjestelmän toimijat) 
  Valmiiden aineistojen analysointi 

4–8/2023 Kerätyn aineiston analysointi 
  Tulosten kirjoittaminen  
  Alustavat tulokset 

9–11/2023 Aineistonkeruun vaihe 2 (koulutuksen järjestäjät) 
Julkaisun ja tiivistelmän valmistelu 

11–12/2023 Julkaisujen taitto ja valmistuminen 
  Tulosten esittely arviointineuvostolle 

1–2/2024 Julkistamistilaisuus 
Arviointitulosten levittäminen 
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7. Viestintä ja tiedottaminen 
arviointihankkeen eri vaiheissa 
 

 

Arviointihankkeessa noudatetaan Karvin viestinnän ohjeistuksia ja periaatteita. Tavoitteena on ar-

viointitiedon vaikuttavuus, mitä edistetään selkeällä ja oikea-aikaisella tiedottamisella sekä arvioin-

nin hyödynsaajien sitouttamisella arviointiin suunnitteluvaiheesta lähtien. Arvioinnin hyödynsaajia 

ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat, opetus- ja kulttuuriministeriö, Ope-

tushallitus, elinkeinoelämä, poliittiset päättäjät ja sidosryhmät.  

 

Arviointihankkeesta on tiedotettu koulutuksen järjestäjiä alkusyksystä 2022. Kevään 2023 aikana 

järjestäjiä pyydetään nimeämään yhteyshenkilö arviointia varten ja heitä tiedotetaan tarkemmin 

arvioinnista ja tiedonkeruiden toteuttamisessa. Yhteyshenkilöitä tiedotetaan myös arvioinnin ete-

nemisestä sekä tuloksista.  

 

Arvioinnista ja sen etenemisestä viestitään Karvin omissa viestintäkanavissa, kuten arviointihank-

keen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Arvioinnin tuloksia käsitellään ja niistä viestitään jo 

arvioinnin aikana esittelemällä arvioinnin alustavia tuloksia muun muassa soveltuvissa tilaisuuksissa 

keväällä 2023.  

 

Arvioinnin päätyttyä järjestetään julkistamistilaisuus. Tuloksista, johtopäätöksistä, kehittämissuosi-

tuksista viestitään tulosten julkistamisen jälkeen Karvin viestintäkanavien lisäksi muiden toimijoiden 

tapahtumissa ja viestintäkanavissa. Arviointiryhmän jäsenet ovat osaltaan tärkeitä tuloksista vies-

tijöitä.  

 

Aktiivisella viestinnällä läpi hankkeen sekä sen päätyttyä edistetään arvioinnin vaikuttavuutta. Kar-

vissa hankkeen viestinnästä vastaa yhteisvastuullisesti arvioinnin hankeryhmä. Heitä tukevat vies-

tinnässä Karvin viestintäasiantuntijat.  
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8. Arviointihankkeen riskienhallinta 
ja laadunvarmistus 
 

 

Hankkeessa noudatetaan Karvin sisäisiä laadunvarmistuksen käytänteitä ja teema-arviointien to-

teuttamiseen liittyviä ohjeistuksia. Hankkeen riskeinä ovat muun muassa henkilöstöön liittyvät ris-

kit, joita pyritään pienentämään hankeryhmän tiiviillä yhteistyöllä ja vastuunjaolla. Arvioinnin to-

teutukseen, aikatauluun ja eri vaiheiden työprosesseihin liittyviä riskejä hallitaan hankesuunnittelun 

ja arviointiryhmän työskentelyn vaiheistamisen keinoin.  

 

Tiedonkeruut suunnitellaan huolellisesti ja tiedonkeruun kuormittavuuden minimointiin kiinnite-

tään huomiota. Hankkeessa käytetään soveltuvin osin valmiita tietoaineistoja, mikä vähentää esi-

merkiksi koulutuksen järjestäjiltä tai oppilaitoksilta kerättävän tiedon määrää. Tietoa myös kerätään 

vain arvioinnin toteuttamisen kannalta välttämättömistä teemoista. Tiedonkeruun laadunvarmis-

tukseksi tiedonkeruuvälineet suunnitellaan huolellisesti ja testataan ennen arviointiaineiston ke-

ruuta. 

 

Keskeisimpänä laadunvarmistuksen menetelmänä hankkeessa toimii hankeryhmän säännöllinen it-

searviointi, jossa ryhmä tarkastelee hankkeen työprosesseja, työnjakoa ja etenemistä sekä suunnit-

telee tämän perusteella hankkeen toimintoja. Kriittisiä tekijöitä seurataan arvioinnin ajan ja tarvit-

tavat toimenpiteet tehdään välittömästi. Myös arviointiryhmän työskentelyssä tehdään itsearvioin-

tia säännöllisin väliajoin arvioinnin edetessä. 

 

Yksikön johtajan kanssa pidetään säännöllisiä palavereja hankkeen etenemisestä. Arviointihank-

keesta kerätään palautetta tiedonhankinnan yhteydessä sekä arvioinnin päätyttyä arvioinnin koh-

teilta ja arviointiryhmältä. 
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9. Henkilötietojen käsittely 
arviointihankkeessa 
 

Arviointi perustuu Karvin lakisääteiseen tehtävään. Toteutettaessa kyselyjä tai haastatteluja arvioin-

tiin osallistuvilta tarvitaan riittävät taustatiedot, jotta aineistojen perusteella voidaan tehdä luotet-

tavia päätelmiä. Henkilö- ja taustatietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa luotettava arvi-

oinnin toteuttaminen ja käsittely Karvin lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi. Hankkeessa laadi-

taan tietosuojaseloste, joka toimitetaan tiedoksi niille, joilta henkilötieto kerätään.  

 

Hankkeeseen liittyvien tiedonkeruiden ja viestinnän organisointi edellyttää henkilötietojen käsitte-

lyä. Käsiteltävät tiedot ovat: 

 

• Arvioinnin yhteyshenkilöiden yhteystiedot  

• Tiedonkeruiden organisoinnista vastaavien henkilöiden yhteystiedot (mikäli henkilö 

ei toimi myös arvioinnin yhteyshenkilönä) 

• Tiedonkeruuseen osallistuvien henkilöiden tiedot 

• Arvioinnin toteutukseen ja vaikuttavuuteen liittyvien seminaarien ja webinaarien 

osallistujien ilmoittautumistiedot 

• Arviointiryhmän jäsenten palkkionmaksua varten tarvittavat tiedot 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilöiden suostumukseen, jonka he antavat suostuessaan yh-

teyshenkilöksi, vastatessaan kyselyihin ja haastatteluihin tai ilmoittautuessaan tilaisuuksiin. Arvioin-

tiryhmän jäsenten osalta käsittely perustuu heidän kanssaan tehtävään sopimukseen. Henkilötie-

toja käsittelevät hankeryhmä (Jani Goman, Johanna Kiesi, Paula Kilpeläinen) sekä Karvin hallintoasi-

antuntijat. 

 

Arviointiaineistojen keruun mukana ei kerätä suoria henkilötietoja, kuten nimiä. Kyselyissä ja haas-

tatteluissa voidaan kerätä tiettyjä taustatietoja, kuten vastanneiden nimike, ikä, sukupuoli, työ- tai 

opiskelukokemuksen pituus, koulutus-/toimiala, työnantaja tai oppilaitos, jossa opiskelee.  Arvioin-

tiin osallistuneiden anonymiteetin turvaamiseksi tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäinen vas-

taaja ole tunnistettavissa. Kyselyllä kerätyt tiedot tallennetaan Valtorin Suomessa sijaitseville palve-

limille. Tiedostopalvelinta ylläpidetään turvallisessa konesalissa, jossa on erillinen pääsynvalvonta. 

Pääsy henkilötietoja sisältäviin Karvin verkkokansioihin on rajattu vain niille Karvin työntekijöille, 

joilla työtehtävien kannalta on siihen tarvetta. Tiedot tallentuvat keruuvaiheessa Webropol-järjes-

telmään. Valtorilla ja Webropolilla on pääsy järjestelmien tietoihin mukaan lukien henkilötiedot.  

 

Hanke- ja arviointiryhmä sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja ja aineistoja Tutkimuseettisen neu-

vottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön mukaisten ohjeiden (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012) mukaisesti. Henkilötietojen käsittely ei aiheuta merkittäviä riskejä henkilöille, joiden 

tietoja käsitellään. Riskiä pienennetään edelleen käyttämällä tarvittaessa esimerkiksi vastaajien 

koodinumeroita tietoja yhdisteltäessä ja suojattua sähköpostia henkilötietojen välittämiseen sekä 

minimoimalla kerättävien henkilötietojen määrä. Arvioinnin päätyttyä ja arviointiaineistojen arkis-

toinnin jälkeen vastaajien, arvioinnin yhteyshenkilöiden ja seminaarien osallistujien yhteystiedot 
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tuhotaan. Vastaajilta kerätyn aineiston mahdollista jatko- tai tutkimuskäyttöä varten koodatut ai-

neistot säilytetään Opetushallituksen tietoturvaohjeistusten mukaisesti. 
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Liite 
 

Ammatillisen koulutuksen tutkinnot koulutusaloittain (1.8.2022 alkaen voimassa olevan luokituk-

sen mukaan, lähde: Opetushallitus 2022g) 

Koulutusala Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot 

Kasvatusalat   Liikenneopettajan erikoisammatti-
tutkinto 

 

Humanistiset ja taidealat  Esitys- ja teatteriteknii-
kan ammattitutkinto 

Esitys- ja teatteritekniikan erikois-
ammattitutkinto 

Media-alan ja kuvallisen ilmai-

sun perustutkinto 

Media-alan ammattitut-
kinto 

Media-alan erikoisammattitutkinto 

Musiikkialan perustutkinto Musiikkituotannon am-
mattitutkinto 

 

Sirkusalan perustutkinto   

 Tieto- ja kirjastopalvelu-
jen ammattitutkinto 

Taideteollisuusalan erikoisammatti-
tutkinto 

Taideteollisuusalan perustut-

kinto 

Taideteollisuusalan am-
mattitutkinto 

 

Tanssialan perustutkinto   

 Saamenkäsityöalan am-
mattitutkinto 

Saamenkäsityöalan erikoisammatti-
tutkinto 

Kauppa ja hallinto     

 Liiketoiminnan perustutkinto Liiketoiminnan ammatti-
tutkinto 

Liiketoiminnan erikoisammattitut-
kinto 

 Lähiesimiestyön ammat-
titutkinto 

Johtamisen ja yritysjohtamisen eri-
koisammattitutkinto 

 Yrittäjyyden ammattitut-
kinto 

 

Luonnontieteet    

 Luonto- ja ympäristöalan perus-

tutkinto 

Luontoalan ammattitut-
kinto 

Luontoalan erikoisammattitutkinto 

Tietojenkäsittely ja tieto-

liikenne (ICT) 

   

 Tieto- ja viestintätekniikan pe-

rustutkinto 

Tieto- ja viestintäteknii-
kan ammattitutkinto 

Tieto- ja viestintätekniikan erikois-
ammattitutkinto 

Tekniikan alat    

 Ajoneuvoalan perustutkinto Ajoneuvoalan ammatti-
tutkinto 

Ajoneuvoalan erikoisammattitut-
kinto 

Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikejalostuksen 
ammattitutkinto 

Elintarvikealan erikoisammattitut-
kinto 

 Elintarviketeollisuuden 
ammattitutkinto 
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 Energia-alan ammattitut-
kinto 

Energia-alan erikoisammattitut-
kinto 

Kaivosalan perustutkinto Kaivosalan ammattitut-
kinto 

 

 Kivialan ammattitutkinto  

Kone- ja tuotantotekniikan pe-

rustutkinto 

Koneasennuksen ja kun-
nossapidon ammattitut-
kinto 

Koneasennuksen ja kunnossapidon 
erikoisammattitutkinto 

  Laivasähkömestarin erikoisammat-
titutkinto 

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorio- ja mittaus-
alan ammattitutkinto 

 

 Leipomoalan ammattitut-
kinto 

Leipomoalan erikoisammattitut-
kinto 

Lentokoneasennuksen perus-

tutkinto 

Lentokonetekniikan am-
mattitutkinto 

Lentokonetekniikan erikoisammat-
titutkinto 

Maanmittausalan perustutkinto Maanmittausalan am-
mattitutkinto 

 

 Maarakennusalan am-
mattitutkinto 

Maarakennusalan erikoisammatti-
tutkinto 

Pintakäsittelyalan perustut-

kinto 

Pintakäsittelyalan am-
mattitutkinto 

Pintakäsittelyalan erikoisammatti-
tutkinto 

Prosessiteollisuuden perustut-

kinto 

Prosessiteollisuuden am-
mattitutkinto 

Prosessiteollisuuden erikoisammat-
titutkinto 

 

Puuteollisuuden perustutkinto Puuteollisuuden ammat-
titutkinto 

Puuteollisuuden erikoisammattitut-
kinto 

Rakennusalan perustutkinto Rakennustuotealan am-
mattitutkinto 

Rakennusalan työmaajohdon eri-
koisammattitutkinto 

 Sukellusalan ammattitut-
kinto 

 

Sähkö- ja automaatioalan pe-

rustutkinto 

Sähkö- ja automaatioalan 
ammattitutkinto 

Sähkö- ja automaatioalan erikois-
ammattitutkinto 

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan ammatti-
tutkinto 

Talotekniikan erikoisammattitut-
kinto 

 Talonrakennusalan am-
mattitutkinto 

Talonrakennusalan erikoisammatti-
tutkinto 

Teknisen suunnittelun perus-

tutkinto 

  

Tekstiili- ja muotialan perustut-

kinto 

Tekstiili- ja muotialan 
ammattitutkinto 

Tekstiili- ja muotialan erikoisam-
mattitutkinto 

  Tuotannon esimiestyön erikoisam-
mattitutkinto 

 Tuotantotekniikan am-
mattitutkinto 

Tuotantotekniikan erikoisammatti-
tutkinto 
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  Tuotekehitystyön erikoisammatti-
tutkinto  

Veneenrakennusalan perustut-

kinto 

Veneenrakennusalan am-
mattitutkinto 

Veneenrakennusalan erikoisammat-
titutkinto 

 Ympäristöalan ammatti-
tutkinto 

Ympäristöalan erikoisammattitut-
kinto 

Maa- ja metsätalousalat    

  Eläintenhoidon ammatti-
tutkinto 

Eläintenhoidon erikoisammattitut-
kinto 

Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden ammatti-
tutkinto 

Hevostalouden erikoisammattitut-
kinto 

Kalatalouden perustutkinto Kalatalouden ammatti-
tutkinto 

Kalatalouden erikoisammattitut-
kinto 

  Maaseudun kehittämisen erikois-
ammattitutkinto 

Maatalousalan perustutkinto Maatalousalan ammatti-
tutkinto 

Maatalousalan erikoisammattitut-
kinto 

Metsäalan perustutkinto Metsäalan ammattitut-
kinto 

Metsäalan erikoisammattitutkinto 

 Porotalouden ammatti-
tutkinto 

 

Puutarha-alan perustutkinto Puutarha-alan ammatti-
tutkinto 

Puutarha-alan erikoisammattitut-
kinto 

Terveys- ja hyvinvoin-

tialat 

   

  Hieronnan ammattitut-
kinto 

Hieronnan erikoisammattitutkinto 

  Immobilisaatiohoidon erikoisam-
mattitutkinto 

Hammastekniikan perustut-

kinto 

  

Kasvatus- ja ohjausalan perus-

tutkinto 

Kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitutkinto 

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisam-
mattitutkinto 

  Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelu-
jen erikoisammattitutkinto 

 Vammaisalan ammatti-
tutkinto 

 

 Mielenterveys- ja päihde-
työn ammattitutkinto 

Mielenterveys- ja päihdetyön eri-
koisammattitutkinto 

  Puhevammaisten tulkkauksen eri-
koisammattitutkinto 

Lääkealan perustutkinto   

Sosiaali- ja terveysalan perus-

tutkinto 

Terveysalan ammattitut-
kinto 

 

Välinehuoltoalan perustutkinto   

  Vanhustyön erikoisammattitutkinto 
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Palvelualat    

  Asioimistulkkauksen am-
mattitutkinto 

 

 Isännöinnin ammattitut-
kinto 

Isännöinnin erikoisammattitutkinto 

 Lastinkäsittelyalan am-
mattitutkinto 

 

 Lentoasemapalvelujen 
ammattitutkinto 

 

  Oikeustulkkauksen erikoisammatti-
tutkinto 

  Erityisruokavaliopalvelujen erikois-
ammattitutkinto 

Hius- ja kauneudenhoitoalan 

perustutkinto 

 Hius- ja kauneudenhoitoalan eri-
koisammattitutkinto 

Liikunnanohjauksen perustut-

kinto 

Liikunnan ja valmennuk-
sen ammattitutkinto 

Valmennuksen erikoisammattitut-
kinto 

 Liikuntapaikka-alan am-
mattitutkinto 

Liikuntapaikka-alan erikoisammatti-
tutkinto 

Logistiikan perustutkinto Kuljetusalan ammattitut-
kinto 

 

Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen am-
mattitutkinto 

Majoitus- ja ravitsemisalan esimies-
työn erikoisammattitutkinto 

Merenkulkualan perustutkinto Merenkulkualan ammat-
titutkinto 

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-

alan perustutkinto 

Puhtaus- ja kiinteistöpal-
velualan ammattitutkinto 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
erikoisammattitutkinto 

 Opastuspalvelujen am-
mattitutkinto 

 

 Palvelulogistiikan am-
mattitutkinto 

Palvelulogistiikan erikoisammatti-
tutkinto 

Ravintola- ja catering-alan pe-

rustutkinto 

Ravintolan asiakaspalve-
lun ammattitutkinto 

 

 Ruokapalvelujen ammat-
titutkinto 

 

 Seurakunta- ja hautaus-
palvelualan ammattitut-
kinto 

 

 Tullialan ammattitutkinto  

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan ammat-
titutkinto 

Turvallisuusvalvojan erikoisammat-
titutkinto 

 


