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Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa 
kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojenmahdollisesta käytöstä. 
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Työssä oppiminen 
korkeakoulutuksessa – ApprEnt-
hankkeen toimenpidesuositukset 

 

 

JOHDANTO  
Samalla kun teollisen työn tuottavuus on kasvussa, on myös nuorisotyöttömyys noussut. 
Samanaikaisesti osaamisvaatimukset ovat muuttumassa: tarvitaan enemmän korkean tason 
tietoa samoin kuin kokemusperäistä osaamista. Työssä oppimisen erilaisten muotojen 
edistäminen ja laajentaminen on tässä tilanteessa erityisen tarpeellista. Tämän vuoksi 
keskeinen haaste on integroida ja synkronoida “työnteon ja oppimisen maailmat” yhteen 
siten, että ne ymmärtävät toisiaan paremmin ja toimivat yhteistyössä entistä luontevammin 
ja hyödyllisemmin.  

Eurooppalaisten yliopistojen aikuiskoulutusverkoston (European University Continuing 
Education Network, EUCEN) kannanotossa “Yliopistojen täydennyskoulutus tukemassa 
Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa” todetaan:     

 yliopistojen tulee toimia taitojen kehittämiseen tähtäävän ammatillisen 
täydennyskoulutuksen järjestäjinä siten, että koulutus pohjautuu tutkimukseen ja 
kehittämiseen sekä korkea-asteen ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen 
ammatillisen täydennyskoulutuksen hankkeiden yhteistyöhön; jatkuvaan oppimiseen 
sitoutuneilla yliopistoilla on erityinen tehtävä ”oppimisen ilon” kehittämisessä ja 
vahvistamisessa sekä innovatiivisten erilaisiin ympäristöihin (esim. työhön, kotiin, 
vapaaehtoistyöhön, vapaa-aikaan)  soveltuvien menetelmien esittelyssä;    

 korkeakoulujen tulee tukea koulutuksen sovelluttavuutta työpaikoille 
opetussuunnitelmilla, joissa otetaan huomioon työssäoppiminen sekä korostaa 
aiemmin opitun tunnustamista korostaen tietojen hankkimisen ja jakamisen 
merkitystä.  

eucen:in korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä koskevassa 
kannanotossa (2017) todetaan:    
 Tutkimusperustainen ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen eroaa 

perustavanlaatuisesti taitoihin keskittyvästä ammatillisesta koulutuksesta (…) Siitä 
huolimatta on useita korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta yhdistäviä 
seikkoja, jotka selvästi osoittavat lisääntyvän yhteistyön tarpeen.    
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 Yliopistojen avatessa sisäänottoaan ne voisivat aktiivisesti edistää polkuja, 
työvälineitä ja menettelyjä avatakseen ovensa uusille ryhmille, jotka ovat 
suorittaneet ammatillisen koulutuksen. Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon 
johtavat väylät ovat osittain auki, mutta hakijoiden määrät puhumattakaan opintonsa 
aloittavista ovat vähäisiä ja on ratkaistava erilaisia esteitä ja kehitettävä menettelyjä 
ja käytäntöjä. Useat yliopistot kouluttavat ammatillisten oppilaitosten opettajia 
ja tukevat heidän jatkuvaa kehittymistään. Monien alojen tutkimus keskittyy 
teemoihin, jotka ovat merkittäviä ammatillisessa koulutuksessa. Sekä yliopistot että 
ammatilliset oppilaitokset ovat mukana erilaisissa kehittämisprojekteissa. 

ApprEnt-hankkeen päätavoite on rakentaa siltaa koulutusmaailman ja työelämän välille 
lisäämällä kumppanuuksia yritysten, korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja muiden 
keskeisten toimijoiden kuten julkisen sektorin ja opiskelijoiden edustajien kesken. Päätavoite 
on edistää työssä oppimisen ja erityisesti kahden ohjaajan ohjaaman harjoittelun sisältävän 
koulutuksen kehittämistä. Tätä edistääkseen ApprEnt-hanke on laatinut 
toimenpidesuosituksia siitä, kuinka korkeakouluhin sijoittuva ammatillinen koulutus voi 
edistää oppisopimustyyppistä koulutusta ja työssäoppimismalleja ja täten auttaa 
työttömyyden ja osaamisvajeen ratkaisemisessa. 

Joitakin taustamateriaaleja on sivulla https://apprent.eucen.eu/tools  

Euroopan sosiaalisten oikeuksien ensimmäinen pilari on “Opetus, koulutus ja elinikäinen 
oppiminen”: Jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen 
ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka 
mahdollistavat osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille 
siirtymisessä. 

Hankekumppaneiden keräämä palaute, joka koostui maakohtaisista tapausesimerkeistä ja 
niiden analyysista vuonna 2018, kertoi nykytilanteen olevan hyvin moninainen. Jotkut 
hankekumppanit ovat konsultoineet keskeisiä yliopistojen yhteistyötahoja ja 
kansalaisyhteiskuntaa ja linkittäneet strategiansa käynnissä oleviin toimintoihin. Joillakin 
hankekumppaneilla on olemassa olevat strategiat, mutta ne eivät kytkeydy korkeakoulujen ja 
työelämän väliseen yhteistyöhön. Joissakin maissa on käynnistetty työryhmiä tai projekteja, 
jotta saataisiin käynnistettyä tällaista yhteistyötä. On myös esimerkkejä maista, joissa 
korkeakoulujen työssä oppiminen on pilottivaiheessa.  

eucen-verkosto ja ApprEnt-konsortio nostavat esille joitakin keskeisiä suosituksia, joiden 
tarkoituksena on laajentaa ja parantaa yliopistojen ja työelämän välistä yhteistyötä työssä 
oppimisen mallien kehittämiseksi korkea-asteen koulutuksessa. Työssä oppiminen on 
nykyisin olennaisen tärkeää, sillä se toimii siltana korkeakoulujen ja työelämän välillä ja 
vahvistaa näiden yhteistyötä mahdollistaen myös entistä tehokkaamman ja pysyvämmän 
erilaisten koulutusten ohjaajien koulutuksen.  
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TOIMENPIDESUOSITUKSET  
 

1. Säännökset 
Luoda selkeä käsitys siitä, mitä ovat oppisopimustyyppiset koulutukset, harjoittelut ja 
työelämäjaksot: mikä niitä yhdistää ja mikä on niille tunnusomaista.  
Luoda korkeakoulujen työssä oppimisesta selkeä ja EU:n yhteinen käsitys (sisältäen 
laatunäkökohdat ja vaadittavan osaamisen), joka mahdollistaa korkeakouluille, työelämälle ja 
opiskelijoille liikkuvuusjärjestelmät, jotka takaavat vähimmäisstandardit parantaen opiskelijoiden 
osaamisen tunnustamista kaikissa jäsenvaltioissa.   
Opiskelijoilla olisi: selvä käsitys siitä miten oppisopimustyyppiset koulutukset eroavat 
harjoitteluista ja muista työelämäjaksoista; varmuus siitä, että he voivat kehittää omaan 
koulutukseensa liittyvää erityistä osaamista; varmuus siitä, että hankkimansa osaaminen 
tunnustetaan kaikissa EU-maissa.  

2. Strateginen päätöksenteko  
Ottaa korkeakoulutuksen kehittämisessä kattavaksi strategiseksi tavoitteeksi huomioon työssä 
oppimisen mahdollisuudet, jotta voitaisiin yhdistää työssä oppiminen ja ammatillisesti suuntautunut 
oppiminen akateemiseen koulutukseen. Kun otetaan huomioon työssä oppimisen kasvava 
merkitys, koulutusstrategian tavoitteina tulisi olla myös työpaikkaohjauksen ammatillistaminen, 
työpaikkaohjaajien täydennyskoulutus sekä asiaan liittyvät taloushallintokysymykset.  
 
Opiskelijoilla olisi: varmuus työssä oppimisen mahdollisuuksista koulutus- ja 
täydennyskoulutusohjelmissa. 

3. Ohjaajien koulutus 
Varmistettava, että työpaikoilla ja korkeakouluissa toimivilla ohjaajilla1 on tarvittavat pedagogiset 
taidot neuvoa ja tukea opiskelijoita ja että ohjaajille järjestetty asianmukainen koulutus. 
Standardoitava ohjaajien koulutus, jotta he ymmärtävät työssä oppimisen ohjelmien luonteen ja 
käyttötarkoituksen. Samalla heitä on valmistettava (a) asettamaan opiskelijat oppimisprosessiin 
keskiöön ja (b) itse opittava, kuinka työskennellä ja tehdä yhteistyötä muiden työpaikkaohjaajien ja 
korkeakouluohjaajien kanssa.  
Opiskelijoilla olisi: saatavilla ohjausta koulutetuilta ohjaajilta, jotka ymmärtävät työssä oppimisen 
haasteet tällaisissa ohjelmissa; ohjausta akateemiselta/teoreettiselta ohjaajalta ja käytännölliseltä 
ohjaajalta, jotta on mahdollista löytää synergia kahden maailman välillä ja ymmärtää teoreettisen 
ja käytännöllisen oppimisen toisiaan täydentävä kehämäisyys.  

4. Liikkuvuus 
Rohkaista rakentamaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeakouluohjaajille ja 
työpaikkaohjaajille tarkoitettuja liikkuvuusohjelmia. Näiden kesto voisi olla yhdestä viikosta 
kolmeen kuukauteen. Korkeakouluja ja työpaikkoja kannustetaan toivottamaan tervetulleiksi ja 
ottamaan vastaan vierailijoita kuten myös tukemaan oman henkilöstönsä liikkuvuutta.  
 
Opiskelijoilla olisi: tilaisuus olla vuorovaikutuksessa liikkuvuusohjelmaan osallistuneen 
henkilöstön kanssa, joka voi selittää, miten ohjelmat toimivat ja mitkä ovat niiden hyödyt. 
Henkilöstö voi myös kertoa asioista, joista on hyvä olla tietoinen sekä siitä, miten valmistautua 
vaihtoon. 

5. Neuvonta, koordinaatio ja arviointi 
Luoda tätä tarkoitusta varten pysyviä (verkossa tai kasvotusten toimivia) “orientaatio- ja 
neuvontatiloja”, jotka kytkevät yhteen työelämän, korkeakoulut, ohjaajat ja opiskelijat ajatuksella 
”Yhteys tuo menestystä” ja varmistaa sujuvat hallinnolliset prosessit.      
Suunnitella soveltuvat arvioinnin menetelmät ja työvälineet, joilla seurataan hankittua osaamista 
(esim. ePortfolioiden käyttö ja/tai varmistaa säännölliset yhteiset reflektiotilaisuudet).   

                                                      
1 Työelämässä toimivia työpaikkaohjaajia ja korkeakouluissa toimivia korkeakouluohjaajia kutsutaan tässä 

dokumentissa tästä eteenpäin yhteisellä käsitteellä ”ohjaaja”. Lukijan onkin tärkeää huomata, että “ohjaajia” 
on siis sekä työelämässä että korkeakoulussa.  
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Opiskelijoilla olisi: työelämäkursseillaan paremmin informoidut ohjaajat; siirtyminen 
eristäytyneestä yksilöllisestä oppimisesta verkostomaiseen yhteisölliseen oppimiseen, johon 
sisältyy opiskelijoiden, ohjaajien ja tarvittaessa hallinnollisten palveluiden edustajien säännöllisiä 
tapaamisia. 
 
6. Laadunvarmistaminen 
Taataan laadukkaat harjoittelupaikat, joissa harjoittelijat oppivat ja valmistautuvat tulevaisuuden 
työelämäänsä. 
Suunnitella laatukriteeristö, joka ottaa huomioon sekä korkeakoulujen että työelämän tarpeet ja 
perustuu tietoon pohjautuvaan analyysin tulevaisuuden työelämästä ja siinä edellytettävistä 
taidoista. Näin varmistetaan ohjaajien koulutuksen laatu.   
Opiskelijoilla olisi: hyötyä työssä oppimisesta, joka on suunniteltu ja toteutettu selkeän 
kriteeristön pohjalta varmistaen laadun.  
 
7. Resursointi  
Edistetään resursoinnilla työssä oppimista (work-based learning, WBL) ja harjoittelupaikkojen 
tarjoamista opiskelijoille. Kehitetään uusia ja yhteistoiminnallisia pedagogisia työkaluja, jotka 
pohjautuvat selkeään ja kontekstisidonnaiseen käsitteelliseen/teoreettiseen viitekehykseen, jota 
voivat käyttää sekä työelämän että korkeakoulujen ohjaajat. Kohdennetaan yleisesti ottaen 
enemmän resursseja työssä oppimisesta tiedottamiseen ja kehittämiseen sekä harjoitteluohjelmiin 
eri tasoilla ottaen huomioon myös ohjaajien tähän toimintaan käyttämä aika.   
Opiskelijoilla olisi: paremmat mahdollisuudet edellyttää työssä oppimisen tai harjoitteluohjelmia 
järjestämistä ja osallistua niihin; mahdollisuus osallistua entistä monipuolisempiin ja 
laadukkaampiin työssä oppimisen ja työharjoittelun ohjelmiin.  
 
8. Työpaikkojen taloudellinen tukeminen  
Työpaikkojen rohkaiseminen ja taloudellinen tukeminen, jotta ne antaisivat työntekijöiden käyttää 
aikaa tullakseen ohjaajiksi ja olla vuorovaikutuksessa korkeakouluissa työskentelevien ohjaajien 
kanssa ja päinvastoin.   
Opiskelijoille olisi: hyötyä ohjaajista, jotka voivat käyttää heihin aikaansa ja resurssejaan, sillä 
heidän roolinsa ja tehtävänsä on tunnustettu ja rahoitettu.  
 
9. Läpinäkyvyys 
Toteutuneen toiminnan seuranta, vertailu ja kokemusten jakaminen, jotta saadaan tieto toiminnan 
eri vaiheiden ja pedagogisten valintojen, oppimistulosten ja arviointiperusteiden vaatimista 
kuluista.  
 
Opiskelijoille olisi: hyötyä ohjelmista, jotka ovat selkeitä, ymmärrettäviä, reiluja ja selitettävissä 
olevia.   
 
10. Toiminnan jatkuvuus 
Varmistettava ja tuettava, että toimintamuodot ja käytännöt läpäisevät toiminnan eri tasoilla. 
Edistetään joustavia kehityspolkuja ja liikkuvuutta. Tuetaan pitkäjänteistä visiointia ja kestäviä 
toimintoja. Pidetään mielessä jatkuvuuden kaksi erilaista tasoa: soveltava ja sääntelevä. 
Soveltavalla tarkoitetaan ohjaajien jatkuvaa kouluttamista sekä työelämässä että korkeakouluissa. 
Sääntelevällä tarkoitetaan lainsäädäntöä, sääntöjä, ohjeistusta ja tunnuslukuja, joilla voidaan 
varmistaa, että lyhyen tähtäimen toimet voivat tapahtua.  
 

Opiskelijoille olisi: hyötyä opintopolkujen läpäisevyydestä ja parantuneesta 
opiskelijaliikkuvuudesta. He myös hyötyisivät malleista, jotka pohjautuvat pitkäjänteiseen, 
joustavaan visioon eivätkä näin olisi jatkuvien uudelleenorganisointien kohteina.  
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 ERI TASOILLA TEHTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ 

EU:ssa  Kansallisesti Korkeakouluissa Työelämässä 
1. Säännökset Liikkuvuutta ja tunnustamista 

helpottavan säännöstön 
laatiminen järjestelmän 
käyttöönottavissa EU-maissa. 

Ottaa käyttöön EU:n 
suosittelemat säännöt ja 
soveltaa niitä kansallisesti EU-
maiden sääntöjen 
yhtenäistämiseksi ja yhteistyön 
helpottamiseksi.  

Testata, kuinka uudet säännöt 
toimivat todellisissa 
ohjelmissa. Edistää 
testaamista, kerätä palautetta 
ja lähettää palaute 
päätöksentekijöille 
järjestelmän hiomista varten.   

Hyväksyä uudet säännöstöt 
osaksi nykyisiä 
menettelytapoja ja testata niitä 
yhteistyössä todellisten 
esimerkkien parissa. Lähettää 
päätöksentekijöille palautetta 
järjestelmän hiomista varten.  

2. Strateginen 
päätöksenteko 

Laatia arvovaltainen poliittinen 
visio ja ehdotuspaketti työssä 
oppimisesta korkeakouluissa.  

Työstää ja soveltaa 
arvovaltaisesta ehdotuspaketista 
kansalliset erityispiirteet 
huomioon ottava korkeakoulujen 
työssä oppimisen malli.  

Laatia erityiset suunnitelmat, 
koordinoida toimintaa ja 
resursseja sekä rohkaista 
opiskelijoita.  

Osallistua suunnitelmien 
laatimiseen, perustaa ryhmä 
harjoittelua ja sen 
organisointia varten.   

3. Koulutus Tarjota menettelytapoihin 
liittyvää sekä taloudellista ja 
logistista tukea maille, jotka 
valmistautuvat sääntelemään 
ohjaajien koulutusta.  

Käynnistää, edistää ja rohkaista 
ohjaajien koulutusta kansallisin 
tunnustuksin tai eduin ja kehittää 
ohjaajaverkostoa. Perustaa 
korkeakouluille ja 
harjoittelupaikoille taloudellisia ja 
logistisia tukikeinoja.  

Käynnistää ohjaajakoulutus ja 
ohjaajaverkosto sekä rohkaista 
niihin osallistumiseen. 
Kohdentaa aikaa ja resursseja. 
Tarjota luontoismuotoista 
kompensaatiota (aikaa tai 
opintopisteitä). Varmistaa 
ohjaajan roolin ja osaamisen 
täysipainoinen tunnustaminen. 

Kertoa ohjaajakoulutuksesta ja 
rohkaista siihen 
osallistumiseen. Kohdentaa 
aikaa ja resursseja. Tarjota 
luontoismuotoista 
kompensaatiota (aikaa tai 
opintopisteitä). Varmistaa 
ohjaajan roolin ja osaamisen 
täysipainoinen tunnustaminen. 

4. Liikkuvuus Tarjota liikkuvuusapurahoja 
työssäoppimisohjelmissa 
työskenteleville 
korkeakoulujen ja työpaikkojen 
ohjaajille. Tarjota nykyistä 
parempia apurahoja 
vierailijoita vastaanottaville 
organisaatioille.  

Käynnistää, edistää ja rohkaista 
korkeakoulujen ja työpaikkojen 
työssäoppimisohjelmissa 
työskenteleviä liikkuvuuteen.  
Tarjota nykyistä parempia 
apurahoja vierailijoita 
vastaanottaville organisaatioille. 

Käynnistää ohjaajien 
liikkuvuus työssäoppimisen 
parissa työskenteviin tai 
sellaisesta kiinnostuneisiin 
korkeakouluihin ja muihin 
työpaikkoihin ja rohkaista 
liikkuvuuteen.  

Kertoa 
liikkuvuusmahdollisuuksista 
työssäoppimisen parissa 
työskentelevien työpaikkojen 
ja korkeakoulujen välillä ja 
kannustaa liikkuvuuteen. 
Toivottaa vierailijat 
tervetulleiksi. 

5. Neuvonta ja 
koordinaatio 

Kansallisten 
neuvontatoimistojen 
perustamisen ja taloudellisen 
tuen antamisen ohjeistaminen. 
Tukea maiden välistä 
yhteistyötä ja toisilta 
oppimista.  

Perustaa kasvokkaista ja online-
neuvontaa antava kansallinen 
toimisto, joka myös kohdentaa 
rahoitusta ja resursseja. 
Tarjotaan verkossa tietoa 
korkea-asteen 
työssäoppimisohjelmista kaikille 
kohderyhmille.  

Luodaan korkeakoululle profiili 
ja nimitetään henkilöstön 
edustaja, joka neuvoo ja 
auttaa. Kohdennetaan 
riittävästi resursseja. 

Luodaan työnantajalle profiili ja 
nimitetään henkilöstön 
edustaja, joka neuvoo ja 
auttaa. Kohdennetaan 
riittävästi resursseja. 
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 EU:ssa  
EU:ssa  Kansallisesti Korkeakouluissa Työelämässä 

6. Laatu Laatia laatumittaristo.  Ottaa laatumittaristo 
virallisesti käyttöön ja antaa 
sille asianmukainen julkisuus. 
Antaa tunnustusta heille, jotka 
käyttävät mittaristoa. 

Ottaa laatumittaristo käyttöön 
päivittäisessä 
työssäoppimistoimintojen 
ohjauksessa. Seurata työpaikkoja, 
jotka ottavat osaa toimintaan. Ottaa 
opetussuunnitelman laatimisessa 
huomioon työnantajien tarpeita.  

Embed quality control 
measures in everyday 
management of work-based 
learning and apprenticeship 
provide furnish students with 
needed knowledge. 

7. Resurssit Käynnistää EU:ssa 
tiedotuskampanja. Rahoittaa 
lisää projekteja, jotka edistävät 
työssäoppimista ja 
harjoitteluohjelmia.  

Antaa verohelpotuksia 
työnantajille, jotka käyttävät 
tällaisia harjoitteluja.  

Järjestää vuosittain 
tiedotustilaisuuksia sekä omalle 
henkilökunnalle että ulkopuolisille. 
Antaa mahdollisille harjoittelijoille 
“kiinnostuksenilmaisemislomakkeita”. 

Laatia korkeakoulujen 
käyttöön harjoittelijoilta 
edellytettävien taitojen 
kuvaus, jolla voidaan 
tunnistaa mahdolliset 
harjoittelijat.  

8. Työpaikkojen 
taloudellinen 
tukeminen 

Järjestää eurooppalaista tukea 
säännösten mukaisten 
korkeakoulujen työssä 
oppimisen ohjelmien 
toteuttamiseen. 

Järjestää tukea 
korkeakouluille, jotka 
toteuttavat säännösten 
mukaisia korkeakoulujen 
työssä oppimisen ohjelmia. 

Sisällyttää vuosibudjettiin osio, jolla 
kehitetään ja laajennetaan ohjelmiin 
liittyvää yhteistyötä (esim. ohjaajien 
koulutus, ajan kohdentaminen 
ohjaajille). 

Sisällyttää vuosibudjettiin 
osio, jolla kehitetään ja 
laajennetaan ohjelmiin 
liittyvää yhteistyötä (esim. 
ohjaajien koulutus, ajan 
kohdentaminen ohjaajille). 

9. Läpinäkyvyys  Vaatia vuosiraportit näiden 
säännösten käyttöönotosta 
niiltä EU-mailta, jotka ovat 
saaneet rahoitusta. Arvioida 
rahoituksen käyttö. Arvioida 
rahoitettujen ohjelmien laatu. 
Eri maiden käytäntöjen vertailu 
ja benchmarkkaus.  

Vaatia vuosiraportit näiden 
säännösten käyttöönotosta 
niiltä korkeakouluilta ja 
työpaikoilta, jotka ovat 
saaneet rahoitusta.  Arvioida 
rahoituksen käyttö. Arvioida 
rahoitettujen ohjelmien laatu. 
Hyvien käytäntöjen 
jakaminen.   

Laatia vuosiraportit, joista käy ilmi, 
miten saatu rahoitus on käytetty ja 
tekemällä analyysi muun muassa 
opiskelijamääristä, 
opintomenestyksestä ja 
työllisyysvaikutuksista. Hyvien 
käytäntöjen jakaminen.  

Laatia vuosiraportit, joista 
käy ilmi, miten saatu rahoitus 
on käytetty sekä se, ketkä 
opiskelijat mistäkin 
korkeakoulusta ovat 
antaneet työpaikalle 
hyödyllisimmän panoksen, 
montako on rekrytoitua jne. 
Hyvien käytäntöjen 
jakaminen.  

10. Jatkuvuus Tukea opintopolkujen 
läpäisevyyttä ja joustavuutta eri 
sektoreiden välillä. Tavoitellaan 
koherentteja ja johdonmukaisia 
visioita, joista hyötyvät kaikki 
toimijat.    

Ottaa käyttöön viitekehyksiä, 
jotka mahdollistavat 
paremman joustavuuden  
opintopolkujen välillä ja 
pitäytyä johdonmukaisissa 
pitkänaikavälin visioissa, 
joista hyötyvät kaikki toimijat.  

Laaditaan strategioita ja toteutetaan 
toimenpiteitä, joilla luodaan 
parempaa joustavuutta 
opintopolkujen välille ja säilytetään 
johdonmukainen pitkäjänteinen 
strategia, josta hyötyvät kaikki 
toimijat.  

Toimia yhteistyössä 
koulutuksen järjestäjien 
kanssa opintopolkujen 
välisen joustavuuden 
mahdollistamiseksi kaikkien 
toimijoiden hyödyksi. 
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