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2+1 oppisopimusmallin tausta

Hannula & Ågren

• Työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset 10/2012 nuorten työllisyyden 
edistämiseksi, koulutuksen ja työelämän yhdistämiseksi sekä ammatillisen 
koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi 
http://ek.fi/wp-content/uploads/keskusj%C3%A4rjest%C3%B6jen-ehdotukset.pdf

• Tavoitteena uudistaa ammatillista koulutusta niin, että opiskelijat voivat 
joustavasti siirtyä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen 
koulutuksen eri vaiheissa, esimerkiksi kahden vuoden opintojen jälkeen. 

• Joustavien koulutuspolkujen lisääminen eri järjestämismuotojen yhteistyötä 
tiivistämällä edellyttää ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen 
rahoitusjärjestelmän kehittämistä ja uudistamista kokonaisuutena eri 
järjestämismuotojen erityispiirteet huomioon ottaen. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjannut mallin käyttöönottoon 
hankerahoitusta, koska ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän 
kokonaisuudistuksen valmistelu ja lakimuutosten voimaantulo sekä 
tuloksellisuusrahoituksen ohjausvaikutukset vievät aikaa.
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Ammatillinen 
peruskoulutus

• Osana 
ammatillista 
peruskoulutusta 
on jokaisella 
opiskelijalla 
työssä oppimista 
työpaikalla

Työssä oppiminen
työpaikalla

• Työssä 
oppiminen on 
tavoitteellista, 
ohjattua ja 
arvioitua 
oppimista 
työpaikalla

Oppisopimus

• Tavoitteena 
joustava siirtyminen 
ammatillisesta 
peruskoulutuksesta 
oppisopimukseen, 
kun ammatilliset 
perusvalmiudet on 
opiskeltu / kun 
oppisopimuspaikka 
löytyy
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Ammatillinen peruskoulutus

• Tavoitteena ammatillisen perustutkinnon suorittaminen
• Tutkinnon perusteissa määritellyt osaamisvaatimukset, jotka 

määritelty tutkinnon osina
• Osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla ei-

työsopimussuhteisella työssä oppimisjaksolla
• Koulutuksen kesto 3 vuotta – jatkossa osaamisperusteisuus 

muuttaa kestoa siten, että kesto voi vaihdella yksilöllisesti: 
osa suorittaa nopeammin
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Työssä oppiminen 
työpaikalla

• Työssä oppimisesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja 
yrityksen välisellä kirjallisella sopimuksella

• Työssä oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua 
oppimista työpaikalla

• Työssä oppimisen laajuus voi vaihdella yksilöllisesti
• Opiskelijalla on työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja, 

opettajan rooli ohjauksessa myös tärkeä
• Työssä oppimisjakso voi toimia oppisopimuksen ei-

työsopimussuhteisena ennakkojaksona: opiskelija tutustuu 
yritykseen ja yritys opiskelijaan
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Oppisopimus
2+1 malli

• Opiskelija siirtyy joustavasti ammatillisesta 
peruskoulutuksesta oppisopimukseen siinä vaiheessa 
opintoja, kun sopiva oppisopimuspaikka löytyy

• Malli voi olla 2+1 vuotta tai 1+2 tai 1,5+1,5 tai 2+0,5
• Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksen 

mukaisia ehtoja
• Yritys saa koulutuskorvauksen ja voi hakea palkkatukea, 

jos sen ehdot täyttyvät 
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