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Tässä esityksessä pohdimme ja käsittelemme
•Työelämäyhteistyön merkitystä 
ammatillisessa koulutuksessa

•Vastavuoroisen kumppanuuden tavoitteita
•Työelämäkumppanuuden muotoja
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1.INTRO
Työelämäkumppanuuden monet muodot

• Työelämäyhteistyö ammatillisessa
koulutuksessa

• Tavoitteena vastavuoroinen kumppanuus
• Rooleja ja tehtäviä työelämäyhteistyössä
• Miksi kumppanuus on tärkeää?
• Arjen kumppanuus -työelämäyhteistyön perusta
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Työelämäyhteistyö ammatillisessa
koulutuksessa
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Laki ammatillisesta koulutuksesta

4 § Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa

Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden 
järjestämisessä tulee ottaa huomioon työ- ja 
elinkeinoelämän tarpeet.

Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, 
järjestettäessä, arvioitaessa ja kehitettäessä 
sekä osaamistarpeita ennakoitaessa tulee 
tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän 
kanssa



Tavoitteena laadukas työelämäkumppanuus

Ammatillista koulutusta rakennetaan nyt vahvasti kumppanuuksien kautta.

• Ammatillisen koulutuksen tehtävät laki ammatillisesta koulutuksesta:

• Uusi osaaminen syntyy verkostoissa Sitra, Osaamisen aika

• Kohti huippulaatua! Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2030

• Laadunhallinta ja vertaisarvioinnin kriteeristö

• Yhdessä Parasta, Oikeus Osata kehittämisohjelma: 
henkilökohtaistamisen arjen laatu

https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-osaaminen-syntyy-yha-useammin-verkostoissa-tyoskennellen/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-657-7
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/valmis_vertaisarvioinnin_arviointialueet_ja_kriteerit_fi_net_19_03_21.pdf
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Vastavuoroisuus kumppanuudessa
Kumppanuus tarkoittaa sitä, 
että suunnittelemme ja toteutamme
ammatillista koulutusta yhdessä
asiakkaidemme kanssa.

Asiakkaiden tarpeet avautuvat
kumppanuustyön ja yhteis-kehittämisen
kautta.

Vastavuoroisuus kumppanuudessa on 
sitä, että yhteistyö tuottaa arvoa
kaikille osapuolille.

Koulutus- ja oppisopimusyhteistyö
-vastavuoroista kumppanuutta
parhaimmillaan !
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Rooleja työelämäyhteistyössä 
• Opettaja, ohjaaja
• Työpaikkaohjaaja
• Työnantaja
• Opiskelija

• Työelämäopettaja
• Työelämäkoordinaattori
• Asiakkuusvastaava
• Oppisopimusasiantuntija
• Työelämä- ja yrityspalvelut
• Elinvoimapalvelut

Työelämäyhteistyö
kuuluu kaikille!



Työelämäyhteistyön kumppanuudet 
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 Arjen kumppanuus opettajan ja
työpaikan yhteistyönä

 Kehittävä kumppanuus
 Strateginen kumppanuus
 Kumppanuus- ja palveluverkostot



Miksi työelämäkumppanuus on tärkeää?

Opiskelija
Rakennamme opiskelijan 

polkua työelämään ja 
yhteiskuntaan

Työpaikat
Varmistamme työpaikkojen 
osaamista ja tulevaisuuden 

tekijöitä

Opettaja
Ylläpidämme omaa 
työelämäosaamista. 

Keräämme palautetta ja tietoa 
koulutustarpeista.

Oppilaitos
Ennakoimme yhdessä.

Keräämme ja hyödynnämme 
palautetta. Saamme osan 

rahoituksesta palautteiden
mukaan.

Luomme yhteistä tulevaisuutta 
ja toimialan vetovoimaa 



Miksi puhumme kumppanuuksista?
Työelämäyhteistyö kuuluu kaikille!
Kumppanuuden käsite jäsentää sitä 
osaksi kaikkien työtä.

Näemme työelämäyhteistyön
kokonaisuutena, jossa tarvitaan
monenlaisia rooleja ja tehtäviä.

Kumppanuuden muotojen avulla on 
helpompaa
• asettaa tavoitteita työelämäyhteistyölle
• sopia tehtävistä, rooleista ja resursseista
• organisoida ja johtaa kumppanuustyötä

Kumppanuusajattelulla
suuntaamme
työelämäyhteistyötä
yhteiseen tavoitteeseen.



Opettajan ja työpaikan arjen kumppanuus
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Työelämäyhteistyön ja syvemmän
kumppanuuden perusta

-

”Opiskelijan läheisyydessä 
tapahtuvaa yhteistyötä
työelämän, opettajan ja 
oppilaitoksen muiden 
asiantuntijoiden kanssa.”
Yhdessä Parasta kehittämisverkoston
vertaisvalmentajat ja asiantuntijat, 2021
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