
Tampereen seudun ammattiopisto
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Avainlukuja

• Suomen toiseksi suurin ammatillinen oppilaitos, joka toimii Pirkanmaalla 17 eri 

toimipisteessä 9 kunnan alueella

• Noin 18 000 opiskelijaa

• Perustutkintoja 27kpl, ammattitutkintoja 18kpl, erikoisammattitutkintoja 10kpl ja 

lisäksi maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia

• Vuosittain n. 1800 valmistuvaa nuorta ja n. 1000 aikuista.



Ammatillisen koulutuksen reformi

• Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 alkaen

• Poistetaan nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja kootaan 

koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

• Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen painottaminen

• Tavoitteena ympärivuotinen haku – yksilölle mahdollisuus henkilökohtaisesti 

suunniteltuun koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen tarvelähtöisesti

• Osaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin



Uudistuvat tutkinnot ja  tutkintorakenne
(vaiheittain 8/2017 -1/2019)

• Vähemmän ja laaja-alaisempia tutkintoja 

– Yhteensä 164 ammatillista tutkintoa

– Valinnaisuus lisääntyy

– Erikoistutaan tutkinnon sisällä

• Tutkinnot muodostuvat osista, työelämän osaamiskokonaisuuksista 

• Peruskoulunsa päättäneille ja ilman tutkintoa oleville koko tutkinto

• Muihin osaamistarpeisiin vastataan tutkinnon ohella yhä enemmän 

tutkinnon osilla

• Osaamisen hankkimisessa (= koulutuksessa) painopiste puuttuvan 

osaamisen hankkimisessa monipuolisissa oppimisympäristöissä 

(työpaikalla, oppilaitoksessa ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa 

ympäristöissä -> oppimista enemmän työpaikoilla:oppisopimus, 

koulutussopimus ja näiden joustava yhdistäminen

• Osaaminen osoitetaan näytöin käytännön työtehtävissä tutkinnon 
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Ennen
Ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuus

Oppisopimuskoulutuksen valtionosuus

Työvoimakoulutuksen rahoitus (osittain)

Jälkeen

Ammatillisen koulutuksen valtionosuus

Ennen

Laskennallinen yksikköhinta

Kustannusperusteinen

Tuloksellisuusrahoitus (3 %)

Jälkeen
Valtion budjettiperusteinen

Perusrahoitus 50 %
Suoriterahoitus 35 %

Vaikuttavuusrahoitus 15 %
Strategiarahoitus 4 %

Reformin tuomat muutokset rahoituksessa



Valimo-alan koulutukset

Prosessiteollisuuden perustutkinto (valutuotevalmistaja)

• Prosessiteollisuuden ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. 
Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä 
tutkinnon osia (35 osp).

Prosessiteolisuuden ammattitutkinto 150 osp

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto 180 osp



Esimerkki valimotekniikan osaamisalan koulutuspolusta
Tuotantoprosessien käynnissäpito 25 osp, P

Pakollinen tutkinnon osa | 20 osp

• Valimon valmistustyötehtävissä toimiminen, 20 osp, P

Valinnaiset tutkinnon osat I | 40-80 osp

• Kertamuottivalukappaleiden valmistaminen, 40 osp

• Kestomuottivalukappaleiden valmistaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II | 20-60 osp

• Valimoautomaation ohjaus, 20 osp

• Laadunvalvonta ja –tarkastus valimoteollisuudessa, 20 osp

• Tuotantoprosessissa toimiminen, 20 osp



Reformin tuomat muutokset koulutuksen toteuttamisessa


