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Ammatillinen koulutus uudistuu. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. 
Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Meillä Kpedussa opiskelija ja työ-
elämä ovat toiminnan keskiössä. Pyrimme löytämään parhaan toteutustavan jokaiselle opiskelijallem-
me ja työelämäasiakkaalle. Kpedussa opiskelijalla on lukuisia eri tapoja saavuttaa sellainen ammatti-
osaaminen, jolla oikeasti pärjää työelämässä. 

Valittavana on valtava määrä erilaisia tutkintoja ja tutkinnon osia. Koulutusta järjestetään jatkossakin 
kaikilla koulutusaloilla. Oppiminen voi tapahtua oppilaitosympäristössä, työpaikalla ja aiempaa enem-
män myös virtuaalisissa ympäristöissä.
Meille on tärkeää, että opiskelijamme työllistyvät, pääsevät jatko-opintoihin tai saavuttavat lisää osaa-
mista nykyiseen työhönsä.

UUSI AMMATILLINEN KOULUTUS 1.1.2018 alkaen

Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat.  
Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.

#AMISREFORMIOPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

VAIKUTTAVUUTEEN KANNUSTAVAA RAHOITUSTA
Opiskelijat pysyvät mukana, suorittavat opintoja,  
valmistuvat, saavat töitä tai jatkavat opintojaan

YKSI LAINSÄÄDÄNTÖ,  
YKSI JÄRJESTÄMISLUPA

Ei raja-aitoja nuorten ja aikuisten välillä

VÄHEMMÄN BYROKRATIAA  
JA ENEMMÄN TOIMIVALTAA

koulutuksen järjestäjälle

MONIPUOLISET 
OPPIMIS- 
YMPÄRISTÖT

Opitaan 
työssä

Näyttö 
käytännön 
työtehtävissä

Päivitetään osaamista

Opiskelu 
korkeakoulussa 

JOUSTAVA  
OPINTOAIKA
Koulutusajat  
lyhenevät

Hankitaan  
puuttuva 

osaaminen

LAAJA-ALAISET 
TUTKINNOT
351 tutkinnosta 164 tutkintoon

Työelämään 

HENKILÖKOHTAINEN 
SUUNNITELMA 

OPISKELUUN

JOUSTAVA HAKU

TUTKINTO

Opettaja ohjaa, 
tukee ja arvioi

Pulpetista  
työpaikalle ja 

simulaattoreihin
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Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtä-
vissä. Koulutussopimus ei ole työsopimus. Oppimista tuetaan opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyössä. Jatkos-
sakin opettajan rooli on merkittävä opiskelijan oppimisen kannalta. Opettajat valmentavat, ohjaavat ja arvioivat 
opiskelijan osaamista. Toiminta muuttuu ja yhteistyö työelämän kanssa lisääntyy. Koulutussopimus voi olla portti 
työelämään ja oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo työssä olevan. 
Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai vain tutkinnon osan.

Oppisopimus sopii myös ammatillisen lisäkoulutuksen hankkimiseen. Opiskelija voi hankkia osaamista myös 
koulutussopimuksen ja oppisopimuksen yhdistelmänä.

Suunnitellaan yhdessä yksilöllinen opintopolku. Opiskelija voi valita itselleen soveltuvimman tutkinnon, 
tutkinnon osat ja tavan saavuttaa osaaminen. Me Kpedussa tuemme, ohjaamme ja luomme
mahdollisuuksia kasvaa tulevaisuuden osaajaksi ja elämänikäiseksi oppijaksi.

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN MUOTOJA OVAT KOULUTUSSOPIMUS JA OPPISOPIMUS

Reformia kohti -hanke


