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Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

tilastoja 

Opiskelijat näyttötutkintoon 
valmistavassa koulutuksessa 
v. 2012 

oppilaitos
muotoine

n oppis 

Yhteensä 143 518 88 363 55 155 

1 Humanistinen ja 
kasvatusala 2 892 1 573 1 319 
2 Kulttuuriala 4 369 3 039 1 330 

3 Yht.tiet. liiketal., hall.ala 33 907 13 783 20 124 
4 Luonnontieteiden ala 2 037 1 600 437 
5 Tekniikan ja liikenteen ala 47 462 30 200 17 262 

6 Luonnonvara- ja 
ympäristöala 8 157 6 927 1 230 
7 Sos., terveys- ja liikunta-ala 31 400 23 083 8 317 

8 Matk., ravitsemis- ja tal.ala 13 294 8 158 5 136 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

tilastoja 

Näyttötutkinnon 
suorittaneet vuosina 2006-
2012 

yhteen
sä vos. oppis 

oppis 
% 

työvoi
makoul

utus 

työvoi
makou

l.  % muut 
muut 

% 

2006 29091 9773 34 % 11027 38 % 5908 20 % 2383 8 % 
2007 30080 10366 34 % 10980 37 % 6019 20 % 2715 9 % 
2008 30040 9226 31 % 12193 41 % 6365 21 % 2256 8 % 
2009 32774 10326 32 % 14233 43 % 6012 18 % 2203 7 % 
2010 33123 10565 32 % 14174 43 % 7032 21 % 1352 4 % 
2011 35213 13586 39 % 13175 37 % 7133 20 % 1319 4 % 
2012 34144 13794 40 % 12912 38 % 6200 18 % 1238 4 % 

Vuotta 2013 koskevat tilastot saadaan marraskuussa 2014 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Elintarvikeala, näyttötutkinnon suorittajat 

vuonna 2012 ja tutkinnon perusteet 9/2014 

Tutkinto Koko tutkinto Tutkinnon osa Perusteet 

Elintarvikealan pt 

 

164 36 1.8.2009 > 

1.8.2015 

Elintarvike-

jalostajan at 

1.1.2014 

Elintarviketeknii-

kan eat 

5 1.1.2005 >  

1-2/2015 

Elintarviketeolli-

suuden at  

7 1.1.2014 

Kondiittori-

mestarin eat 

2 1.4.2008 

Kondiittorin at 18 1.4.2008 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Elintarvikeala, näyttötutkinnon suorittajat 

vuonna 2012 ja tutkinnon perusteet 9/2014 

Tutkinto Koko tutkinto Tutkinnon osa Perusteet 

Leipomo-

teollisuuden at 

51 1.9.2004 

Leipurimestarin 

eat 

4 1.4.2008 

Leipurin at 23 1.4.2008 

Lihanjalostajan at 1 1.1.2013 

Lihateollisuuden 

at 

2 1.1.2014 

Lihantarkastuk-

sen at 

1.4.2011 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Elintarvikeala, näyttötutkinnon suorittajat 

vuonna 2012 ja tutkinnon perusteet 9/2014 

Tutkinto Koko tutkinto Tutkinnon osa Perusteet 

Maidonjalostajan 

at 

1.2.2011 

Meijeri-

teollisuuden at 

28 1.4.2010 

Viinintuotannon 

at 

4 3 1.6.2006 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Tutkintorakenteen kehittäminen 

Markku Kokkonen 

Ammatillinen aikuiskoulutus 

Syksy 2014 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Voimassa oleva tutkintorakenne (1) 

Opetusministeriön asetus ammatillisista 

perustutkinnoista (216/2001) 

Meneillään viisi koulutuskokeilua, jotka koskevat 

kolmea ammatillista perustutkintoa: 

• Välinehuoltoalan pt 

• Sosiaali- ja terveysalan pt, perustason 

ensihoidon osaamisala 

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, 

hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Voimassa oleva tutkintorakenne (2) 

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, hyvinvointiteknologiaan 

painottuva osaamisala 

Kone- ja metallialan pt, hyvinvointiteknologiaan painottuva 

osaamisala 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta 

tutkintorakenteesta (693/2013) 
 

 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Tutkintorakenteen kehittäminen (1) 

TUTKE-lainsäädännön voimaantulo 1.8.2015 ja sen 

aiheuttamat muutokset 

Ammatillisten tutkintojen tarkasteleminen 

kokonaisuutena 

Yksi asetus, mahdollisuus käyttää tutkintonimikkeitä 

ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 

Opetushallituksen sisäinen prosessi ja ohjeistus 

uusittu keväällä 2014 

www.oph.fi/nayttotutkinnot > tutkintorakenne 

Tutkintotoimikunnat keskeisiä aloitteentekijöitä 

http://oph.fi/download/158895_Ohje_tutkintorakenne-esityksen_tekemiseen_2014_laadittu_20022014.pdf
http://www.oph.fi/nayttotutkinnot


Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Tutkintorakenteen kehittäminen (2) 

Koulutustoimikunnan tai koulutustoimikuntien 

lausunto 

Uusi at/eat-tutkintorakenneasetus tulossa 

alkusyksystä 2014, jolloin ratkaistaan mm. 

työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistaminen 

Tällä hetkellä on Opetushallituksen käsittelyssä 25 

muutosesitystä, jotka koskevat ammatti- ja 

erikoisammattitutkintojen tutkintorakennetta 

Opetushallitus tekee uuden esityksen Opetus- ja 

kulttuuriministeriölle syksyllä 2014. 

 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

tutkinnon muodostuminen 

 - tutkinnon osista 

tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito 

 - mitä pitää osata 

ammattitaidon osoittamistavat 

 - mitä tekee osoittaakseen vaadittavan ammattitaidon 

hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 - miten tekee tai toimii 

Näyttötutkinnon perusteet, 2014 rakenne at 

ja eat 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Elintarvikealan tutkintotoimikunnat (1)   

Elintarvikealan ttk 

Leipomoalan ttk 

Liha-alan ttk 

Meijeriteollisuuden ttk 

 

Toimikausi 1.8.2013-31.7.2016 

Tehtävät määritelty ammatillisen 

aikuiskoulutuksesta annetussa asetuksessa 

Ohjeistus 

Optima-, sähköposti- ja lähikokoukset  

 
15.9.2014 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Elintarvikealan tutkintotoimikunnat (2) 

Näyttötutkintojen järjestämissopimukset 

Vastuu näyttötutkintojen järjestämisestä ja 

valvonnasta 

Näyttötutkinnon toteutussuunnitelmien 

hyväksyminen 

Todistusten antaminen 

Arvioinnin oikaisupyyntöjen käsittely 

Vierailukäynnit 

Aloitteet ja lausunnot 

15.9.2014 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Yhteisiä haasteita jatkossa 

Ammatillista koulutusta koskeva rahoituslaki 

uudistuu 1.1.2017 

Koulutuksen järjestäjäverkko uudistuu 1.1.2017 

Näyttötutkintojärjestelmä uudistuu, työryhmän työn 

oltava valmis syyskuun loppuun mennessä 

Laki ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta uudistuvat 1.8.2015 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Ja vielä haasteita  

Nuorten aikuisten osaamisohjelma 

Osaamisen kehittäminen: 30 – 50 -vuotiaat aikuiset, 

joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää 

tai perusopetuksen oppimäärän suorittamisen 

jälkeistä tutkintoa 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

TUTKE 2 

lakiin ammatillisesta koulutuksesta 

• muutoksia 22 pykälässä 

• 8 uutta pykälää 

• lain nimen muutos (laki ammatillisesta 

peruskoulutuksesta) 

  

lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 

• muutoksia 9 pykälässä 

• 10 uutta pykälää 

 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

TUTKE2 

8 § (Näyttötutkintoon valmistava koulutus, henkilökohtaistaminen ja 

tutkinnon suorittaminen) on sisältänyt kolme asiakokonaisuutta. 

Kokonaisuudet on siirretty kukin omaan pykälään: 

  

 Tutkinnon suorittamismahdollisuudet (7 b §) 

 Näyttötutkintoon valmistava koulutus (8 §) 

 Henkilökohtaistaminen (8 a §) 

 

• velvoite järjestää henkilökohtaistamisen yhteydessä 

ohjausta 

• koulutuksen järjestäjän ja tutkinnon järjestäjän vastuuta 

henkilökohtaistamisessa selkeytetty 

 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

TUTKE2 

Oppimisen ja osaamisen arviointi 

Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ei arvioida 

arviointiasteikolla 1-3 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

TUTKE2 

Todistukset: 

 

koulutuksen järjestäjän antama todistus näyttötutkintoon 

valmistavaan koulutukseen tai muuhun laissa 

tarkoitettuun koulutukseen osallistumisesta (9 a §, uusi) 

 

valtuutus asetuksella ja Opetushallituksen määräyksellä 

tarkentaa todistuksiin merkittäviä tietoja (14 a §, aiemmin 

viittaussäädöksenä 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

TUTKE2 

tutkintotyyppien määritelmät (12 a §, uusia) 

• ammatillinen perustutkinto – laaja-alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi 

osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito 

vähintään yhdellä osa-alueella 

• ammattitutkinto – työelämän tarpeiden mukaan 

kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa 

syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin 

• erikoisammattitutkinto – työelämän tarkeiden mukaan 

kohdentunutta ammattiosaamista, joka on syvällistä 

ammatin hallintaa tai monialaista osaamista 

 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

TUTKE2 

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteissa (13 §): 

• osaamisalat ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille 

• tutkintonimikkeet  

• tutkintojen muodostuminen 

• tutkinnon osat ja niiden ammattitaitovaatimukset ja 

osaamisen arviointi  

näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista  

tutkinnossa vähintään 

• yksi pakollinen tutkinnon osa (voivat olla 

osaamisalakohtaisia) 

• yksi valinnainen tutkinnon osa 
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Opintopolku – löydä, vertaa, hae 

Oppijan verkkopalvelu – Opintopolku – on koulutuksen sähköinen 

sivistyskeskus.  

Opintopolku korvaa kaikki aikaisemmat yhteishaun haku- ja 

valintajärjestelmät. 

Uutena kansallisena palveluna Opintopolussa tarjotaan 

sähköinen haku myös aikuiskoulutukseen. 

Opintopolusta on kolme kieliversiota: Opintopolku.fi, Studieinfo.fi 

sekä Studyinfo.fi.  

Aikuiskoulutuksen virkailijapalvelu  (virkailija.opintopolku.fi) 

avataan elokuun -14 lopussa. 

Aikuiskoulutuksen  hakupalvelun julkinen puoli (opintopolku.fi) 

avataan 15.10.2014. Aikuisille suunnattua koulutustietoa 

palvelussa on ollut huhtikuusta -14 asti. 
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Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Opintopolku.fi käyttöönotto 

aikuiskoulutuksessa 
OPH kouluttaa aikuiskoulutuksen virkailijat (vastuukäyttäjät) 

järjestelmän käyttöön syyskuun -14 aikana. Koulutusten tueksi 

tehdään koulutusvideot. 

Aikuiskoulutuksen järjestäjät päättävät edelleen itse hakuajoista, 

valintaperusteista ja opiskelijaksi ottamisesta. 

Aluksi järjestelmään voi tallentaa tutkintotavoitteista koulutusta sekä 

pidempikestoista vapaan sivistystyön koulutusta. 

Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa ei tarjota sähköistä hakua, 

mutta haun voi ohjata toiseen hakujärjestelmään. 

Loppusyksystä Opintopolku tarjoaa aikuiskoulutuksen käyttöön 

mallihakulomakkeet . 

Loppuvuodesta 2014 palvelussa voi tehdä omia hakulomakkeita. 

15.9.2014 Opetushallitus 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

AITU  

 
rekisteri tutkintotoimikunnista ja 

näyttötutkintojen järjestämissopimuksista 
 

  



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

AITU  

Sisältää: 

• Tutkintotoimikunnat; toimikaudet, toimialat, asettamispäätökset 

• Jäsenet, nimittämispäätökset 

• Tutkintotoimikuntien ja tutkinnon järjestäjien väliset sopimukset 

näyttötutkintojen järjestämisestä  

• Tilastoja, raportointi 

 

Syyskaudella 2014 tutkintotoimikunnille annetaan oikeudet katsella omia 

sopimustietojaan ja myöhemmin jatkossa oikeudet myös päivittää niitä 

 

Vuoden 2014 loppuun mennessä AITUun toteutetaan ammatillisen 

lisäkoulutuksen rahoitusuudistuksen tarvitsema toiminnallisuus koulutuksen 

järjestäjien vos-rahoituksen perusteena olevien tietojen keräämiseksi (tarkentuu 

lain voimaan tulon yhteydessä)  

 

Vaihe II : suunnittelu käynnistyy 2014-2015  

• Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin mahdollisuuksien kehittäminen  

• OPH – Tutkintotoimikunta - Tutkinnon järjestäjä   

 

 

 

 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

TUTKINNON JÄRJESTÄJÄ / 
Koulutustoimijan  

opintohallinto 

TUTKINTOTOIMIKUNNAT 
Toimikaudet, toimialat, jäsenet  

TYÖELÄMÄ- 
JÄRJESTÖT 

 
Jäsen-

esitykset OPH 
Tutkintotoimi

-kuntien 
asettamis- ja 
jäsenmuutos- 

päätökset  

Järjestämis-
sopimushakemus: 

sopimus + järjestämis-
suunnitelma + 

yhteystietoliite ja muut 
liitteet; arviointiasiakirjat 

 

Asian-
hallinta ja 

arkisto 

Pöytäkirjat 

Optima 

Järjestämis-
sopimukset 

Päätökset 
tutkinnon osien 

/tutkintojen 
hyväksymisestä ja 

osaamisen 
tunnustamisesta 

Esitykset tutkinnon 
osien/tutkintojen 
hyväksymisestä ja 

osaamisen 
tunnustamisesta 

(arviointiesitykset) 

Järjestämissopimusten 
päivitykset ja 

täydennykset; mm. 
yhteystiedot 

JÄSENET 
 

Henkilö-
tiedot 

palkkioiden 
maksua 
varten  

TUTKINNON 
SUORITTAJA 

 
Oikaisuvaatimus  

Koulutuksen 
järjestäjäkohtaiset 

tutkintojen ja 
tutkinnon osien  

määrät 

Todistukset 
Todistustietojen siirto 

Tiedoksi 

Palkkioiden 
maksu 
(KIEKU) 

TOR 

OPH 
Järjestämis-

sopimus-
tiedot 

TYÖELÄMÄ 
 

Arviointi 

OPH  
Tutkinto-
maksujen 

tilitys 

OPH  
Tutkintojen 
perusteet 

AITU – vaihe II,  

sähköinen 

asiointi 1.4.2014 

Lupa 
siirtää 

Pyyntö 

VOS- 
laskenta-

järjestelmä 

TOR:n lukuoikeus 
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KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 
Koulutuksen järjestämisluvan haltija 

Vos-rahoituksen saaja 
Vastaa rahoitustietojen ilmoittamisesta 

  

TUTKINNON 
JÄRJESTÄJÄ 

Näyttötutkintojen 
järjestämis- 

sopimusten haltija  

  
  

TUTKINTOTOIMIKUNNAT 
AITU – tutkintotoimikuntarekisteri 

Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusten hyväksyminen ja 
osaamisen tunnustaminen  

  

Esitykset tutkinnon 
osien/tutkintojen 
hyväksymisestä ja 

osaamisen 
tunnustamisesta 

(arviointiesitykset) 

Koulutuksen 
järjestäjäkohtaiset 

tutkintojen ja 
tutkinnon osien  

määrät 

VOS- 
laskenta-

järjestelmä 

Tarvittaessa sopimukset 
yhteistyökumppanien 

kanssa 

 
VALMISTAVAN KOULUTUKSEN 

JÄRJESTÄJÄ 
  

 
TUTKINNON JÄRJESTÄJÄ 

O
m

ien
 tieto

jen
 katselu

o
ikeu

s  

Omien tietojen katseluoikeus  

Omien tietojen katseluoikeus  

Suunnitelma 08/2014 

1 

2 

3 

AITU ja rahoitusuudistus 

4 

2, 3 ja 4 ovat maksullista palvelutoimintaa 

Esitys tutkinnon ja tutkinnon osan hyväksymisestä  
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Näyttötutkinnoista (pt,at,eat) kerättäviä 

rahoituksen pohjatietoja AITUssa  
Hyväksyttyjen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä; kerääntyy tutkintotoimikuntien 

päätösten mukaisesti 

Rahoitukseen vaikuttavat myös: 

• Koulutusalojen painokerroin 

• Tutkintojen osat luokitellaan eri luokkiin valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien 

järjestämisen kustannusten perusteella ja rahoitusta porrastetaan painokertoimen 

mukaisesti 

Opintojen rahoitusmuoto (vos) 

Koulutuksen järjestämismuoto: oppilaitosmuotoinen, oppisopimuskoulutus 

Valmistavan koulutuksen järjestäjä 

Opiskelijan tiedot: nimi, syntymäaika, onko vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa, 

tieto erityisopiskelusta, tutkinnon suorituskieli (tilastointia varten) 

Opiskelijavuosikertymät 
 

AIKATAULU 

2014 tiedot kerätään takautuvasti, 2015 alkaen AITUun. 

Tietoja käytetään syksyllä 2016, kun lasketaan vuoden 2017 rahoitusta. 
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Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Näyttötutkinnon järjestäjien hakupalvelu 

Avoin kansalaispalvelu internetissä, jonka kautta löytää tutkinto- ja 

opintoalahaulla tahot, joilla on näyttötutkintojen järjestämissopimus 

Perustuu AITUn tietoihin 

Tutkinnon järjestäjätiedoista on linkki kyseisen organisaation kotisivuille (jonka 

tiedon organisaatio on itse päivittänyt Opintopolun Organisaatiopalveluun). 
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Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Viranomaissähköpostiosoitteet 

tutkintotoimikuntien käyttöön 

Osoitteet ovat muotoa 

  tutkintotoimikunnannimi@tutkintotoimikunta.fi 

  esim. ajoneuvonosturinkuljetuksen@tutkintotoimikunta.fi 

Taustalla  

• asiakaslähtöisyys (yhtenäinen viestintä)  

• tietoturva: ei viranomaispostia yksityisiin sähköpostiosoitteisiin, ei 

riippuvaisuutta jäsenmuutoksista, keskitetyn palvelun 

tietoturvaominaisuudet 

 

Käyttöönotto, ohjeistus ja tiedotus syksyn 2014 aikana 

 

Käyttöoikeus annetaan kaikille kyseisen toimikunnan jäsenille 

    

Sähköpostiosoite ei korvaa Optiman kautta tehtävää viestintää 

sopimuskumppanien kanssa 

 

   

 

mailto:ajoneuvonosturinkuljetuksen@tutkintotoimikunta.fi


Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

 

AIPAL  

uudistuu 2015 alussa 

 
  • Uusi valmistuu 2014 lopussa ja on käyttöönotettavissa 

2015 alussa  

• Nykyiset palautteet ja palautekyselyt siirretään uuteen 

• Muutoksesta tiedotetaan tarkemmin koulutuksen- ja 

tutkinnon järjestäjille syyskauden 2014 aikana ja 

tutkintotoimikunnille loppuvuonna 2014  

 
 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

AIPAL – palautejärjestelmän käyttötarkoitus 

pysyy entisenä 

AMMATILLISEN NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAJA 
vastaa valtakunnallisiin ja tutkinnon järjestäjäkohtaisiin kysymyksiin 

KOULUTUKSEN/
TUTKINNON 
JÄRJESTÄJÄ 
Kehittäminen 
Laatutyö 
• kaikki omat tiedot 
• valtakunnalliset 

tilastoyhteenvedot 

 
 

TUTKINTO- 
TOIMIKUNTA  
 
Tuki, seuranta 
Laatutyö 
• sopimuskumppanit 

eli tutkinnon 
järjestäjät 

• valtakunnalliset 
tilastoyhteenvedot  

 

OKM ja OPH 
  
 
Kehittäminen 
Seuranta 
• valtakunnalliset 

tilastoyhteenvedot 
• tutkinnon 

järjestäjien tiedot 

 

 

NTM -
KOULUTTAJAT  
 
Tulokset  osaksi 
koulutusta  
• valtakunnalliset 

tilastoyhteenvedot 

 

Tutkinto- ja opintoalakohtaiset raportit  

 Anonyymiä tilastotietoa valtakunnallisista kysymyksistä Anonyymit vastaukset 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Miten AIPAL kehittyy? 

Valtakunnalliset kysymykset uudistetaan syksyllä 2014 

(selkokielisyys, henkilökohtaistamisen lisäksi mahdollisia muita 

sisältöjä, kysymysten määrä pysyy suunnilleen entisenä) 

 

Käyttöliittymä uudistuu käyttäjäystävällisemmäksi; tutkinnon 

suorittajille palautteenanto mahdollistuu myös mobiililaitteella ja 

tabletilla   

 

Raporttien luettavuus paranee  

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusuudistuksen vaikutus: AIPALin 

kautta saatua opiskelijapalautetta tullaan jatkossa käyttämään osana 

rahoitusperustetta  
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Nykyinen AIPAL tutkintotoimikuntien 

käytössä  

Mahdollisuus tulostaa omien sopimuskumppaniensa palautteet 

anonyymeinä tilastotietoina valtakunnallisten kysymysten osalta. 

 

Käyttäjätunnus on lähetty kaikille puheenjohtajille kirjeitse. Tunnusta 

voi jakaa toimikunnan jäsenille. Ohjelma toimii ilman lisäasennuksia 

internetselaimella.  

 

Neuvonta: sähköposti aipal@oph.fi ja puhelin 0295331025 
 

mailto:aipal@oph.fi
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Julkaisuja 
Näyttötutkinto-opas ja todistusmääräys 

• Uudistetaan lainsäädännön muutosten myötä, 

todennäköinen ajankohta kevät 2015 

”Näkökulmia henkilökohtaistamiseen” 

• Valmistuu syksyllä 2014 

Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin 

kansalliset arviointialueet ja  -kriteerit 

•  valmis 

Tunnistatko näyttötutkintomestarin 

• Valmis 
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