
Ammatillisen 
koulutusvientikokeilun 
tilannekatsaus 
Koordinointihankkeen työpaja 11.9.2017

Hanna Autere
Marjut Kuokkanen



Kokeilun tavoitteena tuottaa kokemuksia, tietoa ja ratkaisuja

Selvittää näyttötutkintojen osalta EU-/ETA-alueen ulkopuolella:

1. tutkintojen perusteissa huomioon otettavat koulutusviennin mahdollistavat 
muutokset

2. tutkintojärjestelmän kehittämistarve erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta

3. tutkintojen perusteisiin tehtävien muutosten vaikutukset jatko-
opintovalmiuksiin ja mahdollisten kansainvälisten tutkintojen jatko-
opintokelpoisuus Suomessa.

4. koulutusviennin toteuttamisen muut mahdolliset vaikutukset esimerkiksi 
koulutuksen tutkintojärjestelmään, ohjaukseen, säätelyyn ja laadunvalvontaan

Ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeilu
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Valmiit tutkinnon perusteet 
– määräys, ePerusteet, käännös
• Johtamisen EAT

• Koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjauksen AT

• Liiketalouden PT

• Liikunnan AT

• Liikuntapaikkojenhoitajan AT

• Lähiesimiestyön AT

• Markkinointiviestinnän AT
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Muutokset tutkinnon perusteisiin
Kategoriat
1.Lainsäädäntöä koskevat muutokset
2.Kielisäädöksiä koskevat muutokset
3.Passien, eri korttien (tulityökortti, SPR ensiapu, 

hygieniapassi jne.) osaamisen avaaminen
4.Muu lokalisointitarpeesta johtuva muutos

13/09/2017 Opetushallitus 5



1. Lainsäädäntöä koskevat muutokset
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Muutettava kohta Ehdotus muutokseksi Tutkinto

Toimii työsopimuslain mukaisesti Toimii paikallisen työsopimuslain 
mukaisesti

Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohj. AT

ottaa työssään huomioon 
suomalaisen valtakulttuurin ja 
vähemmistökulttuurit Suomessa 
sekä erityisesti paikalliset 
vähemmistökulttuurit

ottaa työssään huomioon 
kulttuurisuuden moninaisuuden

Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohj. AT

Osaa hoitaa moottorikelkkareitit 
maastoliikennelain edellyttämällä 
tavalla

Osaa hoitaa moottorikelkkareitit 
säädösten edellyttämällä tavalla

Liikuntapaikkojenhoitajan AT



2. Kielisäädöksiä koskevat muutokset

Muutettava kohta Ehdotus muutokseksi Tutkinto

Käyttää hankinnan tehtävissä suomen kieltä Käyttää hankinnan tehtävissä
äidinkieltä

Liiketalouden PT

Hoitaa toimeksiannon suomeksi tai ruotsiksi 
sekä yhdellä vieralla kielellä tai 
organisaation virallisella kielellä

Hoitaa toimeksiannon 
organisaatiossa käytetyn kielen 
lisäksi myös jollakin toisella kielellä

Markkinointiviestinnän AT

Hoitaa ohjattuna laskutusta suomen tai 
ruotsin kielellä ja toisella kotimaisella 
kielellä tai organisaation käyttämällä 
vieraalla kielellä

Hoitaa ohjattuna laskutusta 
äidinkielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä

Liiketalouden PT
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3. Passien, eri korttien (tulityökortti, SPR 
ensiapu, hygieniapassi jne.) osaamisen 
avaaminen

Muutettava kohta Ehdotus muutokseksi Tutkinto

Osaa tulityökortin edellyttämät 
tiedot ja taidot

Osaa toimia tulityössä turvallisesti ja 
paikallisten säädösten edellyttämällä 
tavalla

Liikuntapaikkojenhoitajan AT

Osaa hoitaa SPR:n EA1:n 
edellyttämät tiedot ja taidot

Osaa antaa ensiapua tasolla, joka vastaa 
Kansainvälisen Punaisen Ristin tasoa 1

Liikuntapaikkojenhoitajan AT
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4. Muu lokalisointitarpeesta johtuva muutos

Muutettava kohta Ehdotus muutokseksi Tutkinto

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä 
liikunnan suunnittelu- ja  suunnittelu- ja 
ohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä 
tai kolmannella sektorilla

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä 
liikunnan suunnittelu- ja  suunnittelu- ja 
ohjaustehtävissä työelämän eri sektorilla

Liikunnan AT

Laatii kausiveroilmoituksen tai tarkistaa 
kausiveroilmoituksen oikeellisuuden

Laatii tarvittavat verolaskelmat ja tarkistaa 
niiden oikeellisuuden

Liiketalouden PT

¾ Käyttää työälineohjelmia A-
ajokorttitasoisesti

Käyttää työnsä kannalta keskeisiä 
työvälineohjelmia monipuolisesti ja 
joustavasti

Liiketalouden PT
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Todistusmääräys
• Määräys koulutusvientikokeilun todistuksiin 

merkittävistä tiedoista.

• Määräys sisältää neljä erilaista todistusmallia:

• PT, AT, EAT, tutkinnon osa

• Koulutusvientikokeilun todistukset 
kirjoitetaan aina englannin kielellä
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Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut 
todistusliitteet eli ns. kv-liitteet
• Ammatillisen tutkintotodistuksen liite (Europass Certificate Supplement)

• Ammatillisen koulutuksen asetuksen mukaan koulutuksen järjestäjällä on 
velvollisuus antaa tutkinnon suorittaneelle opiskelijalle pyynnöstä 
kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. 

• Liitteessä annetaan perustietoa suoritetusta koulutuksesta sekä sen tuottamasta 
ammattipätevyydestä ja osaamisesta.

• Liitteet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
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Reformi voimaan – mikä muuttuu?

• Tutkinnot uudistuvat - ammatilliset tutkintojen määrä 351 tutkinnosta 165 
tutkintoon

• Tutkintojen vienti ”vapautuu” EU/ETA-alueen ulkopuolelle

• Koulutusvientikokeilu 2016-2020

• Opetushallitus muokkaa jatkossakin tutkinnon perusteet koulutusvientiin

• Education Finland –koulutusviennin kasvuohjelma siirtynyt Opetushallitukseen 

13/09/2017 Opetushallitus 14



Kysymyksiä
• Kansainvälisten tutkintojen jatko-opintokelpoisuus Suomessa?

• Tutkintoviennin vapautumisen vaikutus hankkeen rooliin ja kansainvälisen 
tutkintoviennin koordinoimiseen? 

• Miten tutkinnon perusteiden muokkaus hallitaan jatkossa? Kuinka 
varmistetaan sujuva tiedonvaihto tutkintouudistuksista ja tutkintoviennin 
tarpeista eri tutkinnoille?

• Kokeiluhankkeeseen osallistuneiden maksama osallistumismaksu ja sillä 
saatavat käännöspalvelut vuodenvaihteen jälkeen? Maksavatko uudet 
oppilaitokset myös vastaavasti vuodenvaihteen jälkeen?

• Suomi-brändin näkyminen materiaaleissa: milloin uusi ilme saataisiin verkoston 
käyttöön esim. tutkintotodistuksiin? Käytetäänkö Education Finlandin brändi-
ilmettä?
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Lisää kysymyksiä…
• Pass Trace todistusten autentikointisovelluksen hallinnointi jatkossa OPH:lla? 

Päätös tähän tarvitaan tämän vuoden aikana.

• Opiskelijahallintajärjestelmät &. Koski: Oppilaitoksille tarvitaan ohjeistus ennen 
vuoden vaihdetta tutkintoviennin opiskelijoiden tietojen syötöstä järjestelmään, 
mikäli suoritusten rekisteröintiin opiskelijahallintajärjestelmissä (StudentaPlus, 
Primus jne.) tulee muutoksia. 

• Pass Trace –sovelluksessa huomioitavat asiat (student id).

• Tutkintomaksu: kun tutkinnot myöntää reformin myötä koulutuksen järjestäjä, 
poistuuko nyt peritty tutkintomaksu?

• Miten YTO-aineiden (viestintä- ja vuorovaikutus, matemaattis-
luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen) kokonaisuudet 
sisältöineen istuvat koko tutkinnon suorittamiseen esim. Kiinassa?13/09/2017 Opetushallitus 16



Kiitos
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