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Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi?

 Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen laki ja aikuisia 

koskeva ammatillisen aikuiskoulutuksen laki yhdistyvät 

yhdeksi laiksi 1.1.2018.

 Uuden lain nimi on

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017  

 Lakimuutos tuo muun muassa seuraavissa dioissa esitettyjä 

muutoksia jatkavien opiskelijoiden opintoihin



Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 

HOKS

Nuoret Aikuiset

Jo tehdyt HOPSit pysyvät 

voimassa, mutta niitä päivitetään 

vastaamaan uuden lain mukaista 

HOKSia.

Jo tehdyt HOPSit/ HENSUt ja 

oppisopimusopiskelijan HEOt

pysyvät voimassa, mutta niitä 

päivitetään vastaamaan uuden 

lain mukaista HOKSia.

Muutos:

 1.1.2018 alkaen tehdään kaikille opiskelijoille HOKS.



http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_henkilokohtaistaminen_280917.pdf/e97fced3-71a5-4499-86eb-72cc22e90349


Koulutussopimus ja oppisopimus

Muutos:

 1.1.2018 työssäoppiminen poistuu käsitteenä, jatkossa työpaikalla 

opiskellaan koulutussopimuksella.

 Oppisopimuksen keston vähimmäismäärä poistuu uusista 

oppisopimuksista, mutta 25 h minimiviikkotyöaika säilyy.

Nuoret Aikuiset

Työssäoppimiseen jo tällä hetkellä tehdyt sopimukset ovat 

koulutussopimuksia. Jatkossa sopimusten sisältöä tarkennetaan 

uuden lain mukaiseksi.

Jo tehtyihin oppisopimuksiin ei tehdä muutoksia, vaan ne pysyvät 

ennallaan loppuun saakka.



Osaamisen arviointi

Muutos:

 Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtäviä tekemällä aidoissa 

työtilanteissa ja työprosesseissa = näyttö.

 Osaaminen arvioidaan kaksikantaisesti, arvioijana ovat opettaja ja 

työelämän edustaja.

Nuoret Aikuiset

Ammattiosaamisen näytöt 

käsitteenä poistuvat ja niiden 

tilalle tulee näyttö.

Tutkintotilaisuudet poistuvat ja 

niiden tilalle tulee näyttö.

Kaksikantainen arviointi (opettaja 

ja työpaikkaohjaaja) jatkuu kuten 

tähänkin saakka.

Kolmikantainen arviointi poistuu ja 

tilalle tulee kaksikantainen 

arviointi. Oma opettaja ja oma 

työpaikkaohjaaja voivat osallistua 

arviointiin. Työelämän arvioija voi 

olla joko työnantaja tai työntekijä.



Osaamisen arviointiasteikko

Muutos:

 Arviointi muuttuu 1.1.2018 alkaen aloittaville perustutkintoa 

suorittaville viisiportaiseksi. 

 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5, mutta 

kokonaiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan Hyväksytty/hylätty.

Nuoret Aikuiset

Perustutkinnot arvioidaan 

asteikolla 1-3, mikäli opiskelee nyt 

voimassa olevilla tutkinnon 

perusteilla loppuun saakka. 

Perustutkinnot arvioidaan 

asteikolla 1-3, mikäli opiskelee nyt 

voimassa olevilla tutkinnon 

perusteilla loppuun saakka. 

Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan 

asteikolla 1-3, mikäli opiskelee nyt 

voimassa olevilla tutkinnon 

perusteilla loppuun saakka. 

Ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnot arvioidaan 

Hyväksytty/hylätty.



Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Muutos: 

 Arvioinnin tarkistamispyyntö tehdään kirjallisesti arvioijille 14 päivän 

kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvioinnista.

 Mikäli opiskelija on tyytymätön arvioinnin tarkistamispäätökseen, hän 

voi pyytää oikaisua.

 Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti valtakunnalliselle 

työelämätoimikunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on 

saanut tiedon arvioijien päätöksestä.

Nuoret Aikuiset

Näyttötoimikunnat lakkaavat 

eivätkä käsittele enää 

oikaisupyyntöjä. Oikaisu menee 

uuden lainsäädännön mukaan.

Tutkintotoimikunnat lakkaavat 

eivätkä käsittele enää 

oikaisupyyntöjä. Oikaisu menee 

uuden lainsäädännön mukaan.



Todistukset

Muutos:

 Koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta. 

Todistukseen merkitään suoritetut tutkinnon osat, niiden arvosanat ja 

osaamispisteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Lisäksi tulee 

tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanojen 

painotettu keskiarvo. Liitteenä on ote opintosuoritusrekisteristä. 

Nuoret Aikuiset

Tutkintotodistuksen osana oleva 

näyttötodistus poistuu.

Oma oppilaitos antaa 

tutkintotodistuksen. 

Tutkintotoimikunnan antama 

tutkintotodistus poistuu.



Opintososiaaliset edut

Muutos:

 Perustutkintoa opiskelevat saavat opintososiaalisia etuja, pois lukien 

työvoimakoulutusta suorittavat. 

 Oppisopimuksella opiskelevat voivat saada opintososiaalisia etuja 

(päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoituskorvaus) niiltä 

päiviltä, kun he eivät saa palkkaa. Oppisopimuksessa ei ole 

ateriaetua.

Nuoret Aikuiset

Nuorten opintososiaaliset edut 

pysyvät ennallaan.

Perustutkintoa omaehtoisena 

koulutuksena suorittavat aikuiset  

saavat jatkossa aterian niiltä 

päiviltä, kun he ovat HOKSin

mukaisesti opiskelemassa eri 

oppimisympäristöissä.



Opiskelijahuolto

Muutos:

 1.1.2018 Opiskelijahuolto koskettaa kaikkia ammatillisen 

perustutkinnon opiskelijoita.

Nuoret Aikuiset

Nuorten opiskeluhuoltopalvelut 

jatkuvat samalla tavalla kuin 

tähänkin saakka.

Oikeus opiskeluhuoltopalveluihin 

koskettaa jatkossa myös 

perustutkintoa suorittavia aikuisia.



Opiskelijakunta

Muutos:

 Oppilaitoksella tulee olla opiskelijoista muodostettava opiskelijakunta.

Nuoret Aikuiset

Nuoret voivat edelleen osallistua 

opiskelijakunnan toimintaan, 

kuten tähänkin saakka.

Aikuiset voivat osallistua jatkossa 

opiskelijakunnan toimintaan.



Tutkintouudistus

Muutos:

 Uudet perustutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2018

 Uudet ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet 

tulevat voimaan viimeistään 1.9.2019

Nuoret Aikuiset

Ennen 1.1.2018 aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon 

loppuun saakka samoilla tutkinnon perusteilla joilla ovat aloittaneet 

opinnot.

Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä suorittamaan 

tutkintoaan uusilla tutkinnon perusteilla, jolloin hänelle tehdään 

kokonaan uusi HOKS. Oppisopimuskoulutuksessa muutos edellyttää 

myös työnantajan hyväksyntää.



Gradia

Muutos:

 1.1.2018 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja siihen kuuluvat 

oppilaitokset ottavat käyttöön nimen Gradia. Nykyiset Jyväskylän 

ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän 

oppisopimuskeskus yhdistyvät Gradia Jyväskyläksi ja Jämsän 

ammattiopistosta tulee Gradia Jämsä. Gradia-lukiot ovat Jyväskylän 

Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio. 



Lait ja asetukset

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
– http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531

Asetukset ammatillisesta koulutuksesta
– http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset/-

/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-uudistetut-
jarjestamisluvat-myonnettiin

– http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-
koulutuksen-asetukset-annettiin

Lisätietoa:
#Amisreformi, OKM http://minedu.fi/amisreformi

#Reformintuki, OPH http://www.oph.fi/reformintuki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-uudistetut-jarjestamisluvat-myonnettiin
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-asetukset-annettiin
http://minedu.fi/amisreformi
http://www.oph.fi/reformintuki

