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Työelämäpalaute

• Valmistelussa kaksi kyselyä: 1) työpaikkaohjaajakysely ja 2) työnantajakysely

• Perustana laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 32 g §: Vaikuttavuusrahoitus määräytyy 
seuraavilla perusteilla

1) tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen;

2) opiskelijapalaute; ja

3) työelämäpalaute.

Vaikuttavuusrahoituksen perusteiden määräytymisestä ja laskennasta annetaan tarkempia säännöksiä opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksella

• Opetus- ja kulttuuriministeriö teki tammikuussa 2020 linjauksen opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) tehtävistä muutoksista, jonka yhteydessä ammatillisen 
koulutuksen työelämäpalautteen käyttöönottoa osana vaikuttavuusrahoitusta siirretään vuodella 
(2020 → 2021).
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Uusi aikataulu tarkoittaa, että…
• Tarvittava lainsäädäntö valmistellaan vuoden 2020 aikana siten, että kaikki tarvittavat              

säädösmuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alusta: 

- Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)
- Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)
- OKM asetus ammatillisen koulutuksen laskentaperusteista (682/2017 ja sen muutos 415/2018)

• Työelämäpalaute tulisi vaikuttamaan vuoden 2023 vaikuttavuusrahoitukseen, jonka laskennassa käytettävä 
tietopohja kerätään ensimmäisen kerran ajalta 1.7.2021 – 30.6.2022.

• Työelämäpalautteen sisällön valmistelua kuulemisineen jatketaan keväällä 2020 siten, että 
palautekyselyluonnokset ja näihin liittyvä Arvo-järjestelmän sisäinen toiminnallisuus on koulutuksen 
järjestäjien pilotoitavissa toukokuusta 2020 alkaen. Pilotointi on vapaaehtoista ja sen voi kukin tehdä 
omassa organisaatiossaan haluamanaan aikana, myös syksyllä.  

• Työelämäpalautteen teknisen toteutuksen valmistelua jatketaan siten, että Arvo-, eHOKS ja Koski -
järjestelmien muodostama systeemikokonaisuus on valmis ja käyttöönotettavissa tammikuussa 2021. 

• Koulutuksen järjestäjillä olisi kevät 2021 aikaa ottaa työelämäpalautejärjestelmä käyttöön siten, että se on 
kaikilla käytössä viimeistään 1.7.2021. 
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1.7.2021



Opiskelijapalaute - vaikuttavuusrahoituksen 
laskennassa käytettävä tietopohja

• OKM asetuksen 415/2018 mukaan koulutuksen järjestäjä vahvistaa Opetushallitukselle 
opiskelijapalautekyselyjen kohteena olleiden ja opiskelijapalautekyselyihin vastanneiden 
opiskelijoiden määrän palautteen antamisjaksoa seuraavan elokuun loppuun mennessä. 

• Asetuksen mukaiset tiedot vahvistetaan Opetushallitukselle elokuussa 2020 palautekyselyittäin 
(3kpl), ajalla 1.7.2019 – 30.6.2020

ko. kyselyn kohderyhmään kuuluneiden opiskelijoiden määrä ja

kyselyyn vastanneiden määrä 

• Tietojen toimittamisesta tiedotetaan erikseen kaikille koulutuksen järjestäjille. 
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Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin 
tilannekuva valmistuu keväällä 2020

• Ammatillisten tutkintojen järjestämisestä ja 
tutkinnon osien arvioinnista julkaistaan 39 
toimialakohtaista raporttia OPH:n
verkkosivuilla

• Tilannekuvaraportit kokoavat 
kolmivuotiskaudeksi (2018-2020) 
nimettyjen työelämätoimikuntien 
laatuhavainnot ja hyviä käytäntöjä 
koulutuksen järjestäjien ja muiden 
koulutusta kehittävien tahojen 
hyödynnettäväksi.

Työelämätoimikunnat
• osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen 

arvioinnin laadun varmistamiseen
• osallistuvat ammatillisen koulutuksen 

tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja 
niiden perusteiden kehittämiseen

• käsittelevät tutkintokoulutuksessa opiskelijan 
osaamisen arviointia koskevia oikaisupyyntöjä.

Jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä ja itsenäisiä 
ammatinharjoittajia sekä opetusalaa.



Yhdenmukainen arviointikriteeristö 
ammatillisiin perustutkintoihin
• Osaamisen kuvaustapaa ammatillisten 

perustutkintojen perusteissa ollaan uudistamassa. 
Osaaminen kuvataan tasoilla 1−5. Tavoitteena on 
yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden 
sisältöä ja käytettävyyttä eri tilanteissa.

• Muutos edellyttää yhdenmukaista työprosessien ja 
ammattitaitovaatimusten kuvaamista, jotta samaa 
arviointikriteeristöä voidaan käyttää arvioinnissa eri 
tutkinnon osissa.

• Lisätiedot oph.fi : ”uudistettavat tutkinnon perusteet”
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Uusi kriteeristö on käytössä seuraavissa 1.8.2020 
voimaan tulevissa perustutkinnoissa:

• Tieto- ja viestintätekniikan pt
• Kaivosalan pt
• Sähkö- ja automaatioalan pt
• Musiikkialan pt

Muiden tutkintojen ja yhteisten tutkinnon osien 
uudistamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.



Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
ohjeistusta työn alla

• Neuvoja menettelytapoihin ja käytännön kysymyksiin

• Aikataulu vielä avoin

• Lisätietoa: opetusneuvos Markku Kokkonen ja opetusneuvos Tuija Laukkanen
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Kiitos!


