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Askelmerkit tulevaan - reformi

• Rahoituksen taso alenee 2014-2017.

• OPH ja CIMO yhdistyvät 2017.

• Lainsäädäntö uudistuu 2018.

• Tutkinnot ja tutkintojärjestelmä uudistuvat. 2018-

• Työ- ja virkaehtosopimukset uudistuvat?

• Toiminta ja organisaatiot jo muuttuvat.



Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen              @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus

Uusi yhtenäinen ammatillinen koulutus

• Valmentavat koulutukset
• Ammatillisen koulutukseen valmentava koulutus
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

• Ammatillinen koulutus
• Ammatillinen perustutkinto
• Ammattitutkinto
• Erikoisammattitutkinto

• Monta tapa hankkia osaamista
• Koulutussopimus
• Oppisopimus
• Oppilaitoksessa
• Muissa ympäristöissä
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Henkilökohtaisia polkuja

• Henkilökohtaistaminen.

• Osaamisen tunnustaminen.

• Koulutusta ja arviointia 
työpaikoille.

• Opetuksen järjestelyt vs. 
työ- ja virkaehtosopimukset?

• Yksilölliset polut vs. ryhmä?

• Erilaiset oppijat?
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Askeleet ammattiosaamiseen 2025

Uusi maailma vaatii uutta osaamista.
Se ei synny tyhjästä vaan koulutuksesta. 

Mikäli ammatillinen koulutus ei uudistu, 
se menettää merkityksensä.
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Ammattilaisuus tekee tulevaisuuden 

• Tavoitteena TAITO – ylpeästi ammattilainen 

• Keinona OSAAMINEN – alati yhteiskunnan pulssilla 

• Lähtökohtana OPPIMINEN – kaikkialla ja kaiken aikaa 
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Työelämä on jo kansainvälistä

AMKEn kv-työryhmä 2016:

• Työelämään kansainvälisyys on tullut jäädäkseen.

• Ammatillinen koulutus on kansainvälistä. 

• Koulutus uudistuu yhteiskunnallisten ja 
maailmanlaajuisten muutosten kautta.
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Kansainvälisyys on arkea, ei ekstraa
• Väylä osaamisen kehittämisessä, opinnoissa ja työssäoppimisessa.

• Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälinen kokemus, tausta ja 
tavoitteet ovat muovanneet oppimisympäristöistä arkipäiväisesti 
globaalimpia. 

• Vaihtojaksot suunnitellaan osina henkilökohtaisia opintopolkuja. 
Kansainvälisyys on osa henkilökunnan ammattiosaamista. 

• Liikkuvuus ja projektit tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa omaa 
osaamista.

• Koulutusvienti on mahdollista ja siihen on riittävää osaamista; tätä 
kautta koulutuksen järjestäjä voi hankkia lisärahoitusta. 
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Vahva yhteiskunnallinen merkitys

• Kansainvälisyys tarjoaa mahdollisuuden kehittää avoimuutta, 
vastuullisuutta, rohkeutta, oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä 
yhteiskunnassa. 

• Globaalissa yhteiskunnassa kansainväliset taidot ja kokemus auttavat 
muodostamaan käsitystä turvallisuudesta, innovointitarpeista, 
kumppanuuksista ja yhteistyöstä. 

• Ammatillisen koulutuksen kehittämät osaajat muokkaavat 
työelämässä ja sen ulkopuolella asenteita ja toimintatapoja tähän 
suuntaan ja luovat osaltaan turvallista ja kestävää yhteiskuntaa.

• Ammatillisen koulutuksen vienti vahvistaa suomalaista vientiä ja 
suomalaista kilpailukykyä.
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Lisäarvoa työelämään

• Opiskelijalla ja valmistuneella on työelämän tarvitsemaa osaamista, jolla on 
käyttöä kansallisesti ja kansainvälisesti.

• Osaaminen mahdollistaa toimimisen erilaisissa työyhteisöissä aina tarpeen 
mukaan.

• Vastuullinen, asiakaslähtöinen, yhteisöllinen ja avoin työskentelytapa 
edellyttää elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Nämä taidot kehittyvät 
erityisesti kansainvälisissä oppimisympäristöissä. 

• Oppilaitosten kansainväliset vieraat, tapahtumat ja verkostot vaativat 
osaamista ja mahdollistavat kehittymisen koko henkilökunnalle.

• Henkilökunnan kansainvälinen osaaminen tuottaa lisäarvoa 
oppimisympäristöihin, opiskelijoille ja työelämään.


