
2

Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Allekirjoittaneet valtion, kuntien, työelämän keskus
järjestöjen ja muiden järjestöjen edustajat antavat 
seuraavan suosituksen työpaikalla tapahtuvan oppi
misen edistämiseksi. Tämä suositus korvaa aikai
semman vuonna 2005 tehdyn suosituksen  
”Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta  
ja ammatti osaamisen näytöistä”.

Osaavat ja uudistumiskykyiset työntekijät, työ
yhteisöt ja yrittäjät mahdollistavat Suomen kilpailu
kyvyn ja hyvinvoinnin kansainvälistyvässä toimin
taympäristössä. Tämä edellyttää koulutuksen kehit
tämistä, ammatillisen osaamisen parantamista ja 
työelämälähtöisen innovaatiotoiminnan tukemista. 

Työpaikalla aidossa työympäristössä ja työ
tilanteissa tapahtuva oppiminen on keskeinen osa 
ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehit
tämistä. Koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa 
ja arvioinnissa tarvitaan laajaa ja monipuolista 
yhteistyötä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien, 
korkeakoulujen ja työyhteisöjen kanssa sekä yhteis
työtä kaikilla hallinnon tasoilla. Suunnitelmallinen 
ja tavoitteellinen työpaikalla tapahtuva oppiminen 
edellyttää koulutuksen tavoitteiden kuvaamista 
osaamisperusteisesti, tavoitteiden huomioon otta
mista harjoittelun sisällöissä ja työuran kattavaa 
opintoohjausta.

Talouden suhdanteet vaikuttavat voimakkaasti 
työssäoppimispaikkojen saatavuuteen ja työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen edellytyksiin. Vaikka työttö
myys lisääntyy väliaikaisesti taantuman seurauksena, 
suurten ikäluokkien eläköityminen ja pienentyvät 
ikäluokat vaikeuttavat osaavan työvoiman saata
vuutta pidemmällä aikajänteellä. Työssäoppimis
paikkojen saatavuus ja työpaikalla tapahtuvan oppi
misen ja osaamisen osoittamisen jatkuva kehittämi
nen on tärkeää suhdanteista riippumatta.

Suosituksen tavoitteena on edistää

 – työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja osaamisen 
osoittamista eri muodoissaan,

 – koulutuksen työelämävastaavuutta,
 – osaamisen hankkimista, ammattitaidon ylläpitoa ja 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta,

 – työelämään siirtymistä, tutkinnon suorittaneiden 
työllistymistä sekä nuorten ja aikuisten 
työelämävalmiuksia,

 – työttömien ja työttömyysuhan alaisten 
mahdollisuutta uudistaa osaamistaan,

 – innovaatiotoimintaa työpaikoilla ja koulutuksessa sekä
 – työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Suositus koskee työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri 
muotoja ja niiden kehittämistä. Näitä ovat muun muassa

 – perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
työelämätietoisuuden lisääminen,

 – ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen, 
ammattiosaamisen näytöt, oppisopimuskoulutus 
ja näyttötutkinnot,

 – korkeakoulujen työharjoittelut, opinnäytteet ja 
oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus,

 – oppilaitosten työelämän kehittämis-, tutkimus- ja 
palvelutoiminta,

 – työvoimakoulutuksen työharjoittelu ja työssäoppiminen,
 – työmarkkinatoimenpiteet: työharjoittelut, 
työkokeilut ja työelämävalmennus sekä

 – opettajien työelämäjaksot ja ohjaajien koulutus.

Osapuolet sitoutuvat keskinäisellä yhteistyöllä 

 – kehittämään korkeakoulujen ja oppilaitosten 
työelämäyhteyksiä, opettajien työpaikoilla 
tapahtuvaa oppimista ja opetuksen 
työelämävastaavuutta,

 – edistämään laadullisesti korkeatasoisten 
työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen saatavuutta 
ja kansainvälisen harjoittelun ja ulkomaalaisten 
opiskelijoiden työssäoppimisen toteutumista,

 – edistämään työelämän osallistumista työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen ja osaamisen osoittamisen 
suunnitteluun ja arviointiin, 

 – parantamaan erityisesti pienyritysten edellytyksiä 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen ja

 – parantamaan työpaikalla tapahtuvaa ohjausta 
sekä ohjaajien koulutusta ja saatavuutta 
sekä koulutukselle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista harjoittelun sisällöissä.

Suosituksen toimilla ei ole tarkoitus korvata yrityk
sen tai muun organisaation henkilöstöä eikä vaikut
taa olemassa olevan henkilöstön  palvelussuhteisiin.
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