
Yksi lainsäädäntö  

 Æ laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
 Æ laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

 Æ laki ammatillisesta koulutuksesta 
 Æ lisää vapautta ja joustavuutta vastata osaamistarpeisiin
 Æ ei raja-aitoja nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä

Yksi järjestämislupa 

 Æ kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön  
myöntämää järjestämislupaa 

 Æ tutkintotoimikunnan kanssa solmittava 
näyttötutkintojen järjestämissopimus 

 Æ yksi yhtenäinen ammatillisten tutkintojen ja  
koulutuksen järjestämislupa

Yksi rahoitusjärjestelmä 

 Æ eri rahoitusväyliä ja erilliset kiintiöt  
ammatillisessa peruskoulutuksessa, 
ammatillisessa lisäkoulutuksessa  ja 
oppisopimuskoulutuksessa

 Æ yksi yhtenäinen ammatillisen koulutuksen 
rahoitusjärjestelmä

 Æ tukee keskeyttämisen vähentämistä, kannustaa 
pitämään huolta jokaisesta opiskelijasta

 Æ lyhentää opiskeluaikoja ja suuntaa koulutusta aloille, 
joilla on työvoiman tarvetta

 Æ enemmän valtaa päättää koulutuksesta

tutkinnot ja tYöllistYminen rahoituksen 
perusteiksi

 Æ laskennallinen rahoitus, joka perustuu 
opiskelijamäärään

 Æ pieni tuloksellisuusrahoitus

 Æ perusrahoitus  (50%) takaa koulutuksen kaikilla aloilla  
ja kaikille opskelijoille

 Æ suoritetuista tutkinnoista ja tutkinnon osista 35 % 
kokonaisrahoituksesta

 Æ työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen  
perusteella 15 % rahoituksesta 

Vähemmän ja laaja-alaisempia tutkintoja

 Æ yhteensä 351 ammatillista tutkintoa
 Æ jäykkä järjestelmä, jossa jokaista  

osaamistarvetta varten luodaan uusi tutkinto

 Æ yhteensä 164 ammatillista tutkintoa
 Æ valinnaisuus lisääntyy
 Æ erikoistutaan tutkinnon sisällä 

Vähemmän lakisääteisiä suunnitelmia

 Æ kolme koulutuksen suunnitelmaa 
 Æ neljä erilaista henkilökohtaistamis- 

suunnitelmaa 

 Æ suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta  
(osana laadunhallintajärjestelmää)

 Æ henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 
(HOKS)

Vähemmän toimielimiä – Vähemmän hallintoa

 Æ 91 valtakunnallista tutkintotoimikuntaa 
 Æ lukuisia koulutuksen järjestäjän asettamia 

ammattiosaamisen näyttöjen toimielimiä

 Æ noin 40 valtakunnallista työelämätoimikuntaa

opettajien tYö monipuolistuu

 Æ opettaja vastaa omasta osuudestaan,  
omasta luokastaan jne.

 Æ opettaminen tapahtuu pääosin  
oppilaitoksessa

 Æ jaettu asiantuntijuus, enemmän yhteistyötä
 Æ työtä tehdään useissa oppimisympäristöissä ja 

jalkaudutaan työpaikoille ohjaamaan
 Æ työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote

tutkintojen mYöntäminen koulutuksen 
järjestäjälle

 Æ tutkinnot myöntää näyttötutkinnoissa 
tutkintotoimikunta, ammatillisessa 
peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjä

 Æ tutkinnot myöntää ja todistukset antaa  
koulutuksen järjestäjä

 Æ vähemmän päällekkäistä työtä

koulutusViennin esteitä puretaan

 Æ rajoitetutut mahdollisuudet myydä  
koulutusta ja tutkintoja EU-ja ETA-alueen 
ulkopuolelle 

 Æ kaikkia ammatillisia tutkintoja ja tutkintojen osia ja 
koulutusta voi myydä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

mikä muuttuu  
ammatillisessa koulutuksessa  
koulutuksen järjestäjälle
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