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AMISreformi



Koulutukseen joustavasti ympäri vuoden

Nyt:

Yhteishaku peruskoulun 

päättäville

Jatkuva haku aikuisille
Tulevaisuudessa:

Pääväylänä jatkuva haku ja 

joustava sisäänotto ympäri 

vuoden

Yhteishaku keväällä 

peruskoulunsa päättäville ja 

ilman toisen asteen tutkintoa 

oleville

1097  nuorta haki jatkuvan 

haun kautta opiskelemaan

> 516 aloitti opinnot (v. 2016)



Joustavuutta opiskeluun

Tulevaisuudessa:

Jokainen opiskelija etenee 

joustavasti omaan tahtiinsa > 

opiskeluajat vaihtelevat

Osaaminen ratkaisee = ”tämä 

asia pitää osata”

Nyt:

Ammatillisessa 

peruskoulutuksessa 

kaikki opiskelevat 3 

vuotta ja etenevät 

samaan tahtiin

> ryhmä, oppiaine, 

oppitunti

33% nuorista valmistui 

muulloin kuin touko-

kesäkuun vaihteessa (v. 

2016)



Yksilöllinen opintopolku

Tulevaisuudessa:

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen 

osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

 Mitä opiskellaan, missä opiskellaan, miten 

opiskellaan

 Erityisen tuen tarve

Erilaiset väylät: esim. korkeakouluväylä, 

kahden tutkinnon opinnot, 

yrittäjyyspainotteinen väylä, huippuosaaja-

väylä, kv-väylä, VALMA-väylä jne.

Opettajat ja opinto-ohjaajat auttavat opiskelijaa 

valinnoissa ja polun rakentamisessa

Nyt:

Opintopolku suunnitellaan 

eri tavoin nuorille, 

aikuisille, 

oppisopimuskoulutuksessa 

opiskeleville



OMA OPINTOPOLKU

Ammatillisen koulutukseen haku, tukitoimet ja ohjaus

Nopeutettu eteneminen
Verkko-oppiminen
Työhön painottuen/työn 
ohella
Osaamista itsenäisesti

Jatkuva haku, yhteishaku 

Suunnitelmallisesti 
rintamassa

Opiskeluvalmiudet 
kunnossa
Väylät

Omaa polkua rakentaenOhjaten ja tukien

Opiskeluvalmiuksien 
kehittäminen
VALMA
Erityinen tuki
Työpajatoiminta
Opiskeluhuolto



Painopisteenä puuttuvan osaamisen 

hankkiminen

Tulevaisuudessa:

Opiskelija opiskelee vain sitä, 

mistä hänellä ei ole 

aikaisempaa osaamista

Myös epävirallista ja 

arkiosaamista tunnistetaan ja 

tunnustetaan

Nyt:

Kaikki opiskelevat pääosin 

saman sisältöisesti



Monipuolisemmat oppimisympäristöt

Tulevaisuudessa:

Opiskelua joustavasti työpaikalla, 

oppilaitoksessa tai virtuaalisissa 

oppimisympäristöissä (HOKSin

mukaisesti)

Työelämästä tulevat projektit

Opiskelu on aina tavoitteellista ja 

ohjattua, myös etäoppiminen

Opettajat ja ohjaajat opettavat, ohjaavat, 

valmentavat, antavat erityistä tukea

Nyt:

Opiskelua oppilaitoksissa 

ja työpaikoilla



Enemmän oppimista työpaikoilla – työllistyminen

Tulevaisuudessa:

Koulutussopimus, pituutta ei ole määritetty

Oppisopimus

Koulutussopimus + oppisopimus

Näytöt työtehtävissä pääosin työpaikoilla

Oppimista ohjaavat työpaikan edustajat (mm. 

koulutetut työpaikkaohjaajat) ja opettajat

Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla 

tapahtuvan koulutuksen suunnitteluun ja 

osaamisen arviointiin

Nyt:

Työssäoppiminen min. 30 

osp (tavoitteellista 

oppimista)

Oppisopimus

73% nuorista suoritti 

työssäoppimista enemmän 

kuin minimimäärän (v. 2016)





Elinikäistä oppimista!

• Perustutkinnot alalle tuleville tai 

alaa vaihtaville

• Ammatti- ja erikoisammatti-

tutkinnot sekä niiden osat 

osaamistaan päivittäville

• Oppisopimuskoulutus

• VALMA –koulutus omaa 

polkuaan etsiville

• Työvoimakoulutus työttömille tai 

työttömyysuhan alaisille

• Lyhytkurssit, lupakortit, 

pätevyydet

• Työelämälle räätälöidyt 

koulutus-, kehittämis- ja 

konsultointipalvelut



Opettajien työ monipuolistuu

Tulevaisuudessa:

Enemmän yhteistyönä > jaettu 

asiantuntijuus

Työtä tehdään useissa oppimis-

ympäristöissä ja jalkaudutaan 

työpaikoille

Työssä painottuu ohjaava ja 

valmentava ote

Nyt:

Opettaja vastaa omasta 

osuudestaan, omasta 

luokastaan, omasta 

ryhmästään

Opettaminen tapahtuu 

pääosin oppilaitoksessa



Opiskelija keskiössä!


