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Mistä on koulutustakuu tehty? 

• Ammatillisen peruskoulutuksen riittävä tarjonta: Ammatillista koulutusta lisätty 

niillä alueilla, joilla sitä nuorisoikäluokkaan nähden on muita vähemmän (OKM 

27.6.13)

• Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereitä muutettu 

siten, että perusasteen päättäneet, vailla toisen asteen tutkintoa olevat 

voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. ( Tuloksia jo 2014)

• Toisen asteen sähköinen haku- ja koulutustietojärjestelmä, Opintopolku.fi

• Yhdenmukaiset pääsy- ja soveltuvuuskokeet (2014 pilotointi), kielikokeet

(2014 käyttöön) ja oppimisvalmiuksia mittaavan koe mallit(2014-2015) 

koulutuksen järjestäjille ( 2013-2014 pilotointi) 



Mistä on koulutustakuu tehty? 

• Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän muutos (787/2014, 788/2014 

sekä asetukset VNA 799/2014, 800/2014, 801/2014 ja OKMA 835/2014)

• Osaaminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen!

• Ammatilliseen peruskoulutukseen uudet valmentavat koulutukset 1.8.2015 

(24672015)

• Nuorten aikuisten osaamisohjelma, NAO

• Nuorten työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen uudistus



Mistä on koulutustakuu tehty? 

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013); ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen 

opiskeluhuolto, osallisuus, suunniteltu ja tavoitteellinen yhteistyö

• Hyvän opinto-ohjauksen kriteerit 1.8.2014; jatkumo esiopetuksesta toiselle 

asteelle

• Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 – 2014 (jatkuu 

vielä vuoden 2015)



Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä
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KIITOS !


