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Työpaikalla tapahtuva oppiminen

• Oppisopimus

• Koulutussopimus

• Omassa työssä tai kesätyössä oppimisesta (ei edellytä erillistä sopimusta)
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Ammatillisen koulutuksen laki 531/2017 OKM 
Ammatillisen koulutuksen asetus 673/2017 VN 

Tutkintorakenneasetus 680/2017



Työpaikka oppimisympäristönä

• Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelija voi saavuttaa osaamistavoitteet 
käytännön työtehtävissä 

• Koulutuksen järjestäjä arvioi työpaikan edellytykset 

• riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa

• tarpeelliset työvälineet

• ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö

• Opiskelijalle nimetään työpaikalta vastuullinen työpaikkaohjaaja

• rooli ohjaajana, palautteen antajana ja mahdollisena osaamisen arvioijana

• osallistuu työpaikan osalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
(HOKS) laadintaan
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Työelämässä oppimisen muistilistat
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Lähde: Parasta osaamista –hanke
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/


Koulutussopimukseen perustuva koulutus

• Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä

• tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus

• täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla 
osaamisen hankkimisella

• voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa ja vankilaopetuksessa

• Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä 
muuta vastiketta.

• Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijan 
yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

• Ei makseta korvausta työnantajalle (poikkeus vaativaa erityistä tukea tarvitseva 
opiskelija)
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Oppisopimuskoulutus

• Pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta

• täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla

• koko ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa 
pienempi kokonaisuus

• Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias

• Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia (sis. myös muun 
osaamisen hankkimisen)

• Opiskelijalle maksetaan tessin mukaista palkkaa ja siitä sovitaan työnantajan ja 
opiskelijan kesken (määräaikainen työsopimus)

• Työantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta ja siitä sovitaan koulutuksen 
järjestäjän ja työnantajan kesken
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Oppimisympäristöjen turvallisuuden lainsäädäntöperusta
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Työturvallisuuslaki (738/2002)
Työsuojelun valvontalaki (44/2006)

Laki ammatillisesta koulutuksesta 
531/2017

”Opiskelijan oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön

TUTKINTOJEN PERUSTEET

Nuorten työntekijöiden 
suojelua koskevat säädökset

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Valtioneuvoston asetus nuorille 
työntekijöille erityisen haitallisista ja 

vaarallisista töistä (475/2006)

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset 
sisältävät turvallisuusosaamisen alakohtaiset erityspiirteet 



Nuorelle työntekijälle erityisen haitalliset työt

• esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta

• huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta

• huomattavaa taloudellista vastuuta 

• erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään

• yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan 
vaara 

➢ Työsuojeluviranomaisella on oikeus myöntää poikkeuslupa
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Vaarallinen työ

1. Mekaaniset vaaratekijät (leikkaantumis- tai puristumisvaara) 

2. Kemialliset vaaratekijät

3. Fysikaaliset vaaratekijät (melu, tärinä, kylmyys, kuumuus) 

4. Sähköiset vaaratekijät 

5. Ruumiillinen liikarasitus (raskaiden taakkojen nosto) 

6. Biologiset vaaratekijät 

7. Eräät työt (esimerkkiluettelossa on listattu muita vaarallisia työtehtäviä). 
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Vaarallinen työ

• 16 vuotta täyttänyt nuori työntekijä saa tehdä vaarallista työtä

• työnantajan on varmistettava, että laitteista, aineista tai työolosuhteista ei 
ole erityistä tapaturma- tai terveysvaaraa nuorelle itselleen tai muille

• ennakkoilmoitus aluehallintoviranomaiselle

• jos työn turvallisuudesta sekä opastuksesta ja ohjauksesta on huolehdittu 
- riittävä perehtyminen työhön, sen vaaroihin ja työturvallisuusohjeisiin

- työn omaksumisen ajan työskentelee kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön 
valvonnassa

• Nuori saa tehdä vaarallista työtä

• ammatillisessa opetuksessa, kun työ tehdään opettajan johdolla ja 
välittömässä valvonnassa

• johon hänellä on ammatillinen perustutkinto
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Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä 
ennakkoilmoitus aluehallintovirastolle

• Ennakkoilmoitukset tehdään ennen työn aloittamista

• Koulutuksen järjestäjällä tekee ilmoitukset yhteistyössä työnantajan kanssa 

• Työpaikkakohtaiset ilmoitukset vaarallisesta työstä tehdään kerran vuodessa 

• sisältää noin-arvio työpaikalla työskentelevistä opiskelijoista 

• Uusista työpaikoista tehdään aina uudet ilmoitukset, jos vaarallista työtä 
teetetään 

• Kaikkia ilmoituksia täydennetään, jos tulee uusi vaaratekijöitä tai kohonnut riski 
turvallisuuteen 
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Perehdyttäminen parantaa työturvallisuutta

• Huomioi nuorten yksilölliset erot

• Perehdytyksen kesto ja laajuus määräytyy nuoren osaamisen ja kokemuksen 
perusteella

• Perehdytyksen hyödyt

• Nopeuttaa työhön ja työyhteisöön sijoittumista

• Työn laatu ja tuottavuus paranevat

• Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät
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Työturvallisuus
Työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa tulee keskustella ja sopia 

• Käydään yhdessä läpi alakohtaiset riskitekijät, jotka huomioitava työskentelyssä 

• Työn vaara- ja haittatekijät

• Nuorilta kielletyt ja vaaralliset työt

• Työturvallisuusohjeet

• Työvaatetus ja henkilönsuojaimet

• Kulkutiet ja liikkuminen / hätäpoistumistiet

• Vaaroista ja vioista ilmoittaminen

• Työkyvyn ylläpito ja ergonomia

• Siisteys ja järjestys ja jätteiden käsittely

02/10/2019 Opetushallitus 13

Lähde: Parasta osaamista, perehdytyksen tarkastuslista



Lisätietoa

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyosuojelu-ja-turvallisuus

• https://www.oppisopimus.fi/

• https://ohjaan.fi/

• https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/

• Työpaikkatiedote 4/2018: Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä on 
ilmoitettava
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyosuojelu-ja-turvallisuus
https://www.oppisopimus.fi/
https://ohjaan.fi/
https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Ty%C3%B6paikkatiedote_4_2018/54caa6a5-1a57-6fea-03b4-cda15ff7fbd7
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