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Sanasto voi täsmentyä eduskuntakäsittelyn aikana. Termit julkaistaan kokonaisuudessaan OKSA‐sanastossa 

myöhemmin. 

 
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMISANASTO  
 
ammatillinen koulutus = koulutus, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea 

elinikäistä oppimista sekä ammatillista kasvua  

ammatillinen perustutkinto = ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan laaja‐alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito 

vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa‐alueella 

ammatillinen tutkinnon osa =tutkinnon osa, joka sisältää ammatillista osaamista  

ammatillinen tutkinto = ammatillisen osaamisen kohottamiseen ja ylläpitämiseen sekä ammattitaidon 

osoittamiseen tarkoitettu tutkinto. Ammatillisia tutkintoja ovat ammatillinen perustutkinto, 

ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.  

ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus = tutkintoon johtamaton koulutus, joka antaa opiskelijalle 

valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakemiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä 

suorittaa ammatillinen tutkinto  

ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus = muu ammatillinen koulutus, joka valmistaa ansio‐ ja 

liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin 

ammatillisen koulutuksen indeksi = indeksi, jolla korotetaan valtion talousarviossa ammatilliseen 

koulutukseen tarkoitettua määrärahaa ja kuntien rahoitusosuutta vuotuista kustannustason nousua 

vastaavasti 

ammatillisen koulutuksen järjestäjä; ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjä = taho, jolle opetus‐ 

ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan 

ammatillisen koulutuksen määräraha = määräraha, joka koostuu valtion talousarvion määrärahasta ja 

kuntien rahoitusosuudesta ja jota opetus ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen 

järjestäjille lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi ja 

ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne; tutkintorakenne = opetus‐ ja kulttuuriministeriön asetus, jossa 

säädetään suoritettavissa olevat ammatilliset tutkinnot 

ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittava koulutus = koulutus, jota opiskelija tarvitsee tutkinnon tai 

koulutuksen perusteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi tai muun ammatillisen osaamisen 

hankkimiseksi 
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ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus = muu ammatillinen koulutus, joka syventää tai 

täydentää ammatillista osaamista ja jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen 

ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeaminen; poikkeaminen = järjestely, jossa 

ammatillisen perustutkinnon suorittajan ei tarvitse osoittaa jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää 

osaamista. Poikkeaminen on mahdollista siinä tapauksessa, että tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 

mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat joko olosuhteet tai aiemmin hankittu 

osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia tai jos poikkeaminen on perusteltua 

opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. 

ammattitutkinto = ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua 

ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin 

arvioinnin oikaisu; arvioinnin oikaiseminen = opiskelijan pyynnöstä annettava ratkaisu, jossa osaamisen 

arviointi velvoitetaan tekemään uudelleen tai pyyntö hylätään. Arvioinnin oikaisupyyntö osoitetaan 

tutkintokoulutuksessa työelämätoimikunnalle ja valmentavassa koulutuksessa rehtorille.  

arvioinnin oikaisupyyntö; oikaisupyyntö = osaamisen arviointiin tyytymättömän tutkintokoulutuksen 

opiskelijan työelämätoimikunnalle ja valmentavan koulutuksen opiskelijan rehtorille osoittama pyyntö, 

jossa hän hakee kirjallisesti oikaisua saamaansa arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen 

arvioinnin tarkistaminen = osaamisen arviointiin tyytymättömän opiskelijan kirjallisesta pyynnöstä 

annettava ratkaisu, jossa osaamisen arvioijat tarkistavat arviointia tai hylkäävät pyynnön. Arvioinnin 

tarkistamista koskeva pyyntö osoitetaan osaamisen arvioijille.  

arvioinnin tarkistuspyyntö; tarkistuspyyntö = osaamisen arviointiin tyytymättömän opiskelijan osaamisen 

arvioijille osoittama pyyntö, jossa hän kirjallisesti hakee arvioinnin tarkistamista saamaansa osaamisen 

arviointiin 

arvioinnin uusiminen = toiminta, jossa opiskelija, jonka osaamisen arviointi on hylätty, osoittaa osaamisensa 

uudelleen 

arvosanan korottaminen = toiminta, jossa opiskelija uusii osaamisen arvioinnin perustana olleen näytön tai 

muun osaamisen osoittamisen tai antaa lisänäytön tai tekee lisäsuorituksen saadakseen korkeamman 

arvosanan 

erikoisammattitutkinto = ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti 

kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista 

osaamista 

erityinen tuki = tuki ja siihen liittyvät erityiset opetus‐ ja opiskelujärjestelyt, jota annetaan opiskelijalle 

silloin, kun hän tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, 

vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 

eronneeksi katsominen = toimenpide, jossa koulutuksen järjestäjä  toteaa opiskelijan eronneeksi. Opiskelija 

katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen 

osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen 

osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa 
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koulutusta säädetyssä ajassa. Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun tämä itse ilmoittaa 

koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan. 

eronnut opiskelija = opiskelija, joka katsotaan eronneeksi  

hakija =henkilö, joka on jättänyt hakemuksen päästäkseen ammatilliseen koulutukseen tai suorittamaan 

ammatillista tutkintoa, tai henkilö, joka muulla tavoin hakee ammatilliseen koulutukseen tai suorittamaan 

ammatillista tutkintoa 

hakumenettely; ammatillisen koulutuksen hakumenettely = menettely, jolla ammatillisen koulutuksen 

järjestäjä mahdollistaa henkilölle hakeutumisen tai hakemisen koulutukseen tai suorittamaan ammatillista 

tutkintoa ja jolla se ottaa tämän opiskelijaksi 

henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS) = henkilökohtainen suunnitelma, johon kirjataan 

yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus‐ ja tukitoimia 

koskevat tiedot 

henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima 

osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus‐ ja 

tukitoimet  

henkilöstökoulutus = tietyn työnantajan henkilöstölle järjestettävä koulutus, joka on osin työnantajan 

rahoittamaa ja osin julkisesti rahoitettua 

jatkuva haku = koulutuksen hakumenettely, jolla ei ole valtakunnallisesti määrättyä hakuaikaa  

järjestyssäännöt; muut järjestysmääräykset = koulutuksen järjestäjän hyväksymät säännöt, joilla edistetään 

sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

järjestämislupa; tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa = opetus‐ ja kulttuuriministeriön hakemuksen 

perusteella myöntämä lupa ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen  

kirjallinen varoitus = koulutuksen järjestäjän kurinpitokeino, jossa opiskelijalle annetaan hänen 

käyttäytymisestään tai toiminnastaan ja sen mahdollisista seurauksista varoittava asiakirja 

koulutuksen hankinta = toiminta, jossa koulutuksen järjestäjä ei tuota kaikkea koulutusta, tutkinnon osia, 

koulutuksen osia tai tukitoimia itse, vaan hankkii osan niistä toiselta julkiselta tai yksityiseltä taholta 

koulutuksen järjestäjä = taho, jolle opetus‐ ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisten tutkintojen ja 

koulutuksen järjestämisluvan 

koulutuksen järjestäjän monijäseninen toimielin = koulutuksen järjestäjän asettama toimielin, joka päättää 

opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta 

erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä  

koulutus =   1) organisoitu toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa opetukseen perustuvaa osaamista 
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2) suunniteltu opintojen ja järjestelyjen kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä johonkin 

aihepiiriin tai alaan liittyvää osaamista tai tarjota valmiudet tutkinnon tai muun 

kokonaisuuden suorittamiseen 

koulutussopimus = koulutuksen järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan välinen kirjallinen määräaikainen 

sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ilman, että 

opiskelija on työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan 

kurinpitokeino = menettelytapa, jota koulutuksen järjestäjä käyttää varmistaakseen turvallisen 

opiskeluympäristön 

kurinpitorangaistus = kurinpitokeino, jota käytetään vakavassa tai toistuvassa rikkomuksessa ja jossa 

opiskelijaa tai oppilaan huoltajaa on kuultava ennen toimenpiteitä 

kustannusryhmä = ryhmä, johon ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen kuuluva tutkinto tai muu 

koulutus sijoitetaan tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien keksimääräisten kustannusten perusteella 

laskennallisen rahoituksen laskemista varten 

laskennallinen rahoitus; laskennallisin perustein myönnettävä rahoitus = ammatillisen koulutuksen 

rahoituksen osa, joka määräytyy laskennallisin perustein 

maksullinen palvelutoiminta = toiminta, jossa ammatillisen koulutuksen järjestäjä myy toiselle ammatillisen 

koulutuksen järjestäjälle tutkintoja ja tutkinnon osia, niihin valmistavaa tutkintokoulutusta sekä 

valmentavaa koulutusta 

mukauttaminen; osaamisen arvioinnin mukauttaminen = järjestely, jossa erityistä tukea saavan opiskelijan 

ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia muutetaan laatimalla opiskelijalle 

yksilöllinen osaamisen arviointi, jossa otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja 

valmiudet 

muu ammatillinen koulutus = ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus tai ammatilliseen 

tehtävään valmistava koulutus 

muutoksenhaku = toimenpide, jolla tuomioistuimelta tai muulta muutoksenhakuviranomaiselta pyritään 

saamaan muutos hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen ratkaisuun 

määräaikainen erottaminen = koulutuksen järjestäjän kurinpitokeino, jossa opiskelija erotetaan 

oppilaitoksesta tai asuntolasta määräajaksi. Määräaikainen erottaminen merkitsee opiskelijalle 

opiskeluoikeuden menettämistä määräaikaisesti.  

näyttö = toiminta, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on 

saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen 

oikaisuvaatimus = aluehallintovirastolle osoitettu vaatimus, jolla haetaan oikaisua ammatillisesta 

koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen. Oikaisuvaatimus voi koskea esimerkiksi 

opiskelijaksi ottamista, valmentavien koulutusten suoritusaikaa, opiskelijalle annettavaa erityistä tukea, 

osaamisen arvioinnin mukauttamista tai opiskelijan eronneeksi katsomista. 
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opetukseen osallistumisen epääminen = koulutuksenjärjestäjän kurinpitokeino, jolla opiskelijan 

osallistuminen opetukseen kielletään määräajaksi väkivaltaisen, uhkaavan tai häiritsevän käyttäytymisen 

vuoksi 

opetus = vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on oppiminen 

opetuskieli = järjestämisluvassa määrätty kieli, jolla ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus 

antaa opetusta 

opetusta tukeva palvelu‐ ja tuotantotoiminta = koulutuksen järjestäjän (1)  järjestämisluvan mukaiseen 

opetukseen liittyvä toiminta, joka tarjoaa opiskelijoille työelämän toimintaympäristöjä mahdollisimman 

hyvin vastaavan oppimisympäristön 

opintososiaaliset etuudet = etuudet ja palvelut, joihin opiskelija on laissa säädetyin perustein oikeutettu ja 

jotka mahdollistavat opiskelun tai tukevat sitä. Opintososiaalisia etuuksia ovat esimerkiksi avustajapalvelut, 

erityiset apuvälineet, päiväraha ja korvaus majoitus‐ ja matkakustannuksista. 

opiskelija = henkilö, joka on otettu suorittamaan valmentavaa koulutusta, muuta ammatillista koulutusta, 

ammatillista tutkintoa taikka ammatillisen tutkinnon osaa tai osia 

opiskelijahuolto = toiminta, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää oppimista, hyvää 

psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa  

opiskelijavuosi = suorite, joka muodostuu 365 päivästä, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon 

rahoituksen perusteena 

opiskeluoikeuden palauttaminen = koulutuksen järjestäjän päätös, jolla opiskelijan peruutettu 

opiskeluoikeus palautetaan  

opiskeluoikeuden peruuttaminen = koulutuksen järjestäjän toimenpide, jolla soveltumattomaksi 

osoittautuneen opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan 

opiskeluoikeuden pidättäminen = koulutuksen järjestäjän toimenpide, jossa opiskelijan opiskeluoikeus 

pidätetään siihen saakka, kun hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin tai suostuu 

toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi 

opiskeluoikeus = oikeus suorittaa tutkinto tai osallistua koulutukseen tai opetukseen. Ammatillisessa 

koulutuksessa opiskeluoikeus syntyy, kun ammatillisen koulutuksen järjestäjä ottaa hakijan opiskelijaksi. 

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana. Opiskelijan 

opiskeluoikeus päättyy, kun hänet katsotaan eronneeksi. 

opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot = osana tutkintokoulutusta järjestettävät tutkinnon perusteissa 

määrätyn lisäksi järjestettävät opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat opinnot, joiden tarkoituksena on 

antaa opiskelijalle edellytykset tutkintokoulutukseen osallistumiseen tai osaamisen osoittamiseen näytössä 

tai muulla tavoin  

oppiminen = prosessi, jossa yksilö omaksuu uusia tai muuttaa olemassa olevia tietoja, taitoja, 

käyttäytymistä, arvoja tai mieltymyksiä  
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oppisopimuskoulutus = ammatillinen koulutus, joka järjestetään pääosin työpaikalla käytännön 

työtehtävien yhteydessä ja joka perustuu kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa 

tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan 

väliseen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen 

osaamisala = itsenäiseen työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvä suuntautuminen tutkinnon sisällä 

osaamisen arvioinnin mukauttaminen; mukauttaminen = järjestely, jossa erityistä tukea saavan opiskelijan 

ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia muutetaan laatimalla opiskelijalle 

yksilöllinen osaamisen arviointi, jossa otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja 

valmiudet 

osaamisen arvioija = henkilö, jonka ammatillisen koulutuksen järjestäjä on nimennyt suorittamaan 

osaamisen arvioinnin 

osaamisen arviointi = tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen opiskelijan osaamisen 

olemassaolon ja tason .Osaamisen arviointi tapahtuu vertaamalla osaamista tutkinnon tai koulutuksen 

perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. 

osaamisen osoittaminen = näyttö tai muu tapa, jolla tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen 

opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon tai valmentavan koulutuksen perusteissa määritellyn 

ammattitaidon tai osaamisen 

osaamispiste = ammatillisten tutkintojen, valmentavien koulutusten ja niiden osien mitoitusperuste, joka 

kuvaa tutkinnon, valmentavan koulutuksen tai niiden osien laajuutta 

pakollinen tutkinnon osa = tutkinnon osa, jonka osaaminen opiskelijan on osoitettava suorittaakseen 

tutkinnon 

painokerroin = kerroin, joilla ammatillisen koulutuksen laskennallisen rahoituksen suoritteiden 

painotusperusteita painotetaan 

painotusperuste = peruste, jolla ammatillisen koulutuksen laskennallisen rahoituksen suoritteita 

painotetaan, esimerkiksi tutkintojen järjestämiskustannukset, erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen 

järjestäminen, tutkintotyyppi, tutkinnon suorittajan perusasteen jälkeinen koulutus.  

palaute osaamisen kehittymisestä = opiskelijalle annettava palaute, jolla ohjataan ja kannustetaan 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään 

edellytyksiä itsearviointiin 

perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus = ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnettävään 

perusrahoitukseen tehtävä harkinnanvarainen korotus. Perusrahoituksen korotus tehdään koulutuksen 

järjestäjän hakemuksesta ja tämän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä.  

poikkeaminen; ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeaminen = järjestely, jossa 

ammatillisen perustutkinnon suorittajan ei tarvitse osoittaa jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää 

osaamista. Poikkeaminen on mahdollista siinä tapauksessa, että tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 

mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat joko olosuhteet tai aiemmin hankittu 
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osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia tai jos poikkeaminen on perusteltua 

opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. 

strategiarahoitus = ammatillisen koulutuksen rahoituksen osa, jonka kautta tuetaan koulutuspoliittisesti 

merkittävien tavoitteiden toteutumista ja jonka prosentuaalinen osuus ammatillisen koulutuksen 

määrärahasta on enintään neljä prosenttia. Strategiarahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi ammatillisen 

koulutuksen kansalliseen kehittämiseen, ammattitaitokilpailujen järjestämiseen tai järjestäjärakenteen 

kehittämiseen. 

suorite = yksikkö, jonka perusteella ammatillisen koulutuksen laskennallinen rahoitus määräytyy, 

esimerkiksi opiskelijavuosi, tutkintojen lukumäärä 

suoritusrahoitus = ammatillisen koulutuksen laskennallisen rahoituksen osa, joka määräytyy suoritettujen 

tutkinnon osien osaamispisteiden ja tutkintojen lukumäärän perusteella 

tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä = tulevan varainhoitovuoden opiskelijavuosien määrä, jonka 

opetus‐ ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain koulutuksen järjestäjäkohtaisesti talousarvion rajoissa ja 

jonka kautta koulutuksen järjestäjälle voidaan ohjata joustavasti resursseja yli järjestämisluvan mukaisen 

vähimmäismäärän 

tilauskoulutus = tilaajan rahoittamana opiskelijaryhmälle järjestettävä tutkinto, tutkinnon osa tai 

tutkintokoulutus 

toiminta‐alue; koulutuksen järjestäjän toiminta‐alue= järjestämisluvassa määrätty alue, jonka 

osaamistarpeisiin ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminta ensisijaisesti vastaa ja jolla koulutuksen 

järjestäjällä on velvollisuus järjestää osaamistarpeen mukaisesti tutkintoja ja koulutusta 

tutkinnon osa = työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalle rakentuva arvioitava osaamisen kokonaisuus, 

jollaisista ammatillinen tutkinto muodostuu 

tutkinnon perusteet = Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, joka koskee ammatillisia 

tutkintoja ja jossa määritellään muun muassa ammatillisen tutkinnon tutkintonimikkeet, osaamisalat, 

tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä tutkinnon osien 

ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, laajuus osaamispisteinä ja osaamisen arviointi 

tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa; järjestämislupa = opetus‐ ja kulttuuriministeriön hakemuksen 

perusteella myöntämä lupa ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen  

tutkintokieli = kieli, jolla ammatillinen tutkinto tai valmentava koulutus suoritetaan. Tutkintokielellä 

osoitetaan tutkinnon edellyttämä ammattitaito ja osaaminen tai valmentavan koulutuksen edellyttämä 

osaaminen. Todistukset annetaan tutkintokielellä. Koulutuksen järjestäjän tutkintokieliä ovat 

järjestämisluvassa määrätyt opetuskielet sekä järjestämisluvassa tutkinnoittain tai valmentavan 

koulutuksen osalta määrätyt muut kielet. 

tutkintokoulutuksen opiskelija = opiskelija, joka on otettu suorittamaan ammatillista tutkintoa taikka 

ammatillisen tutkinnon osaa tai osia 



    Opetus‐ ja kulttuuriministeriö 04/2017 
 

tutkintokoulutus = ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittava ammatillinen koulutus, jonka 

tavoitteena on ammatillisen tutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon osan tai osien suorittaminen 

tutkintonimike = nimike, jota henkilö voi käyttää suoritettuaan hyväksytysti sen käyttöön oikeuttavan 

tutkinnon 

tutkintorakenne; ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne = opetus‐ ja kulttuuriministeriön asetus, jossa 

säädetään suoritettavissa olevat ammatilliset tutkinnot 

tutkintotodistus = suoritetusta tutkinnosta annettava todistus 

työelämätoimikunta = valtakunnallinen toimielin, joka osallistuu näyttöjen toteutuksen ja osaamisen 

arvioinnin laadun varmistamiseen, ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten 

tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen ja käsittelee tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen 

arviointia koskevat oikaisupyynnöt 

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus = tutkintoon johtamaton ammatillinen koulutus, joka 

antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle henkilökohtaisten tavoitteiden 

ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta 

työvoimakoulutus = koulutus, johon opiskelijat valitaan työ‐ ja elinkeinoviranomaisen toteaman 

koulutustarpeen perusteella 

vaativa erityinen tuki = erityinen tuki, jota annetaan opiskelijalle silloin, kun hänellä on vaikea vamma tai 

sairaus, joiden vuoksi hän tarvitsee yksilöllistä, laaja‐alaista ja monipuolista tukea. Vaativaa erityistä tukea 

voivat antaa vain vaativan erityisen tuen tehtävän saaneet. 

vaikuttavuusrahoitus = ammatillisen koulutuksen laskennallisen rahoituksen osa, joka määräytyy 

ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistymisen ja jatko‐opintoihin siirtymisen sekä 

saadun opiskelijapalautteen ja työelämäpalautteen perusteella 

valinnainen tutkinnon osa = tutkinnon osa, jollaisia opiskelijan on valittava suoritettavaksi tietty määrä 

tutkinnon perusteissa määrätyn tutkinnon muodostumisen mukaisesti 

valintaperuste = lainsäädännössä ja koulutuksen järjestäjän määrittämä peruste, jonka mukaan hakijoita 

valitaan koulutukseen tai suorittamaan ammatillista tutkintoa 

valmentava koulutus = ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus tai työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentava koulutus 

valmentavan koulutuksen opiskelija = opiskelija, joka on otettu suorittamaan ammatilliseen koulutukseen 

valmentavaa koulutusta tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta 

valmentavan koulutuksen perusteet = Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jossa 

määritellään ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentavan koulutuksen muodostuminen pakollisista ja valinnaisista koulutuksen osista, koulutuksen 

osien laajuus osaamispisteinä sekä koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi  
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valtakunnallinen hakumenettely = koulutuksen hakumenettely, jossa hakuaika ja mahdollisesti myös 
valintaperusteet on määritelty valtakunnallisesti, esimerkiksi yhteishaku 
 
yhteinen tutkinnon osa = tutkinnon osa, joka sisältää yleissivistävää ja kaikilla toimialoilla tarvittavaa 

yhteistä osaamista  

yrittäjän oppisopimus = koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välinen kirjallinen sopimus 
oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä yrittäjän omassa yrityksessä 
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