
Avoimet ammatilliset opinnot 

Triangeli-mallin osana



Hankkeen tavoitteet:
• Avointen opintojen valtakunnallinen malli
• Erilaisten avointen oppimisympäristöjen hyödyntäminen
• Sujuva siirtyminen opintoihin 
• Ohjaava opettajuus

• Yhteistyö Aava-hankkeen kanssa

• www.tulevaisuudenosaajat.wordpress.com

http://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/
http://www.tulevaisuudenosaajat.wordpress.com/


Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset opitaan 
yhä enemmän työpaikoilla ja työelämälähtöisissä projekteissa. Kaikkia tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia ei aina voi oppia yhdessä tai useammassakaan 
työpaikassa.

Triangeli-malli yhdistää joustavasti työpaikalla tapahtuvan oppimisen, työelämä-
lähtöiset projektit ja avointen ammatillisten opintojen  tarjoamat mahdollisuudet. 
Malli tukee ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja HOKSin periaatteita. 

Avoimet ammatilliset opinnot osana mallia edistävät erilaisten oppijoiden tasa-
arvoisia mahdollisuuksia sekä lisäävät joustavuutta ja henkilökohtaisia ratkaisuja.

.
Triangeli-malli on kehitetty ja pilotoitu Sedussa Taitava-hankkeessa 2017-2018.



Triangeli-malli



TRIANGELI 1: ammattitaitovaatimukset saavutetaan kahdessa työpaikassa sekä 
digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella

TRIANGELI 2: kaikki tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset voidaan oppia ja 
näyttää työpaikoilla, mutta oppiminen tapahtuu kolmella eri 
työpaikalla

TRIANGELI 3:  osa ammattitaitovaatimuksista saavutetaan työpaikalla, osa 
digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digiohjauksen tuella sekä 
osa oppilaitosympäristössä toteutettavissa työelämälähtöisissä 
projekteissa

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja niiden jakautuminen eri 
oppimisympäristöihin määritellään aina etukäteen HOKSissa ja 
koulutus- tai oppisopimuksessa.



Triangeli-mallin soveltaminen työpajoille, työkokeilu- ja palkkatukijaksoille 
ehkäisee syrjäytymistä ja  helpottaa opintoihin kiinnittymistä. Osaltaan se edistää 
tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamista ja antaa mahdollisuuden 
ammattitaidon osoittamiseen hankkimistavasta riippumatta.

Malli soveltuu hyvin ammattitaidon päivittämiseen ja laajentamiseen tutkinnon 
osittain työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa oppisopimuksella tai 
koulutussopimuksella. Avoimet ammatilliset verkko-opinnot lisäävät joustavuutta 
ja yksilöllisiä koulutuspolkuja. Osaltaan avoimet ammatilliset opinnot tukevat 
elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.



Triangeli-malli mahdollistaa laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen myös 
niissä yrityksissä, joissa ei ole mahdollista oppia ja näyttää kaikkia tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi monet mikroyritykset ja kapealle 
osaamisalalle erikoistuneet yritykset.

Mallin tavoitteena on varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen paras 
mahdollinen laatu, joustavuus ja työelämälähtöisyys.



Ammattitaitovaatimukset saavutetaan kahdessa työpaikassa sekä 

opiskelemalla tutkinnon osaan liittyvät avoimet ammatilliset opinnot. 



TRIANGELI 1  Case Sonja:

Seinäjoen kaupungin Apila-kirjasto, työkokeilu
- osa ammattitaitovaatimuksista
- tutkinnon osa opinnollistettu
- työpaikkaohjaaja tukena
- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen aikaisemmasta työkokemuksesta / St1 Karvia, työsuhteen pituus 5kk, 
tehtävät kahvilan ja osin myös keittiön hoito
- osa ammattitaitovaatimuksista

Työkokeilun aikana opiskelee OSAOn tuottamaa avointa Kahvilapalvelut- verkko-opintokokonaisuutta 
https://moodle.osao.fi/course/view.php?id=7944

Sonja on alle 25-vuotias nuori nainen, joka on Kaks Kättä-työpajan kautta työkokeilussa Seinäjoen kaupungin Apila-kirjaston kahvilassa. 
Taustalla on merkonomin tutkinto ja tavoitteena työllistymismahdollisuuksien parantutuminen suorittamalla tutkinnon osia Hotelli-, 
ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, eperusteet
Työkokeilu ei mahdollista kokoaikaista opiskelua. Työkokeilun aikana 11/2017 – 5/2018 Sonja hankkii osaamista Kahvilapalvelut (15 osp) 
tutkinnon osaan tekemällä työkokeilupaikan eri työtehtäviä. 
Taitava-hankkeen ja Seinäjoen kaupungin AVANTI-työllisyyspalvelujen LINKE-väylä-hankkeen kanssa on etsitty toimivaa mallia  tutkinnon 
osien suorittamisen mahdollistamiseen.

Työkokeilun päätyttyä Sonja siirtyy palkkatuen piiriin ja samassa yhteydessä voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuksen aikana hän 
opiskelee muita työllistymistä tukevia tutkinnon osia Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta. Oppisopimuksen alkaessa 
näyttö ja näytön arviointi Kahvilapalvelut (15 osp) tutkinnon osasta. 

Yhteistyössä:

TYÖPAIKKA A

TYÖPAIKKA B

AVOIMET 
AMMATILLISET 
OPINNOT 
VERKOSSA

https://moodle.osao.fi/course/view.php?id=7944
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1352660/naytto/tiedot


TRIANGELI 1 Case Autoala:

Korsumäen Auto Oy
ammattitaitovaatimukset:
- ohjelmistojen päivittäminen
- uusien laitteiden sopeuttaminen ajoneuvoon

Muut korjaamot/ asiakastyöt oppilaitoksessa
ammattitaitovaatimukset: 
- sähkövarusteiden testaaminen ja korjaaminen
- mittaus- ja testauslaitteiden käyttäminen

Prodiags digimateriaali itseopiskeluna https://prodiags.com/fi/
ammattitaitovaatimukset: 
- korjausohjeiden ja kytkentäkaavioiden lukeminen
- mittaus ja testausvälineiden käyttö (perusteet)
Verkko-opetusmateriaalin käyttäminen lisää joustavuutta opintojen etenemisessä.

Autoalan pt, eperusteet, valinnainen tutkinnon osa Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus (20 osp) 
Tutkinnon osa vaatii työssäoppimispaikalla tarvittavat  diagnostiikkalaitteistot, yhteyden autovalmistajien korjaamo-ohjelmistoihin, 
riittävän tehokkaat ja varmat verkkoyhteydet sekä osaamisen yrityksen henkilöstöltä.
Alueen pienissä korjaamoissa tutkinnon osan kaikkia ammattitaitovaatimuksia ei ole mahdollista saavuttaa, varsinkaan jos opiskelija 
asettaa tavoitteekseen saavuttaa kiitettävän arvosanan tutkinnon osasta. 

TYÖPAIKKA A

TYÖPAIKKA B

AUTOALAN 
AMMATILISEN 
VERKKO-OPETUS-
MATERIAALIN 
HYÖDYNTÄMINEN

https://prodiags.com/fi/
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1536551/naytto/tutkinnonosat/1537272


Ammattitaitovaatimukset saavutetaan kolmessa työpaikassa. 



TRIANGELI 2 Case Jaakko:

Kansainvälinen vaihto: Hotel &Restaurant, Prüser’s Gasthof 6.1.-3.2.2018
À la carte food preparation
Vocational skills requirements, The student or candidate
- plans their daily work assignment and phasing
- prepares the restaurant à la carte menu dishes, side orders and desserts in accordance with recipes
- makes versatile use of ingredients and food preparation methods
- finishes and lays out dishes for service
- works in co-operation with the wait staff in customer service
- prepares à la carte dishes for customers with special dietary needs
- tidies and organises the working environment
- applies gastronomic principles in the preparation and assembly of dishes
- observes the in-house control plan

Osa ammattitaitovaatimuksista oppilaitoksen opetusravintolassa
24.10. 2017 alkaen Sedun Opetusravintolassa

À la carte -ravintola Äärellä
- syksyllä 2017 24.10. asti ja uudelleen 3.2.- 8.3.2018 jälkeen
- prosessinäyttö ja näytön arviointi

Jaakko on Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opiskelija. Hän suoritti valinnaisen tutkinnon osan À la carte 
ruoanvalmistus (20 osp). Osa ammattitaitovaatimuksista on saavutettu kansainvälisessä vaihdossa työpaikalla, osa kotimaisessa 
työpaikassa ja osa oppilaitoksessa työelämälähtöisissä projekteissa oppimalla.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, eperusteet, valinnainen tutkinnon osa À la carte ruoanvalmistus (20 osp) 

TYÖPAIKKA B

TYÖPAIKKA C

TYÖPAIKKA A

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1352660/naytto/tutkinnonosat/1352547


Osa ammattitaitovaatimuksista saavutetaan työpaikalla, osa 
oppilaitosympäristössä toteutettavissa työelämälähtöisissä projekteissa sekä 
osa opiskelemalla tutkinnon osaan liittyvät avoimet ammatilliset opinnot. 



TRIANGELI 3  Case OSAO ja KAHVILAPALVELUT

Case Byström: Kuntouttavan työtoiminnan asiakas suoritti tutkinnon osan ODL:n kahvilassa.  Oppija sai tiedon opinnoista Ohjaamon 
kautta. Oppija oli kirjoilla oppilaitoksessa vain näyttöpäivän.  Oppija haluaa jatkaa alan opintoja. 
Tutkinnon osan on suorittanut jo viisi oululaista opiskelijaa.  Oppimistapa on innostanut oppijoita alalle. 
Kahvilapalvelut (15 osp) verkko-opintoja ristiinpilotoidaan Sedussa. 

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, eperusteet / ruokapalvelun osaamisala / Kahvilapalvelut (15 osp) tutkinnon osa
Oulun seudun ammattiopistossa tuotetun mallin avulla opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnon osa toisen asteen ammatillisten 
tutkintojen, lukio-opintojen sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen yli. Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Mahdollinen aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään 
osaan.fi -työkalua hyödyntäen. 

TYÖPAIKKA A

TYÖELÄMÄLÄH-
TÖISET PROJEKTIT 
OPPILAITOKSESSA

AVOIMET 
AMMATILLISET 
OPINNOT 
VERKOSSA

Kahvilapalvelut (15 osp) tutkinnon osa tehdään pääosin työelämässä (koulutussopimus / työpaikka/ työkokeilupaikka/ kuntouttava 

työtoiminta /oppisopimus). Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta kerrytetään tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa. Opiskelija 

saa ohjausta opinnoista vastaavan oppilaitoksen opettajalta. Oppija etsii koulutussopimuspaikan/ työpaikan/ työkokeilupaikan tutkinnon 
osaa ohjaavan opettajan tukemana. Ohjaava opettaja laatii tarvittavat sopimukset.
Tutkinnon osan näyttö annetaan työpaikalla.

Osaamista täydennetään Kahvilapalvelut (15 osp) tutkinnon osan avoimilla verkko-opinnoilla. Opiskelija suorittaa verkko-opintoja 
Moodlessa aikaan ja paikkaan sitomatta. Opiskelijan osaamisen kehittymistä seurataan verkkoympäristössä. Opiskelija saa verkko-opintoihin 
ohjausta mm. opettajalta, opinto-ohjaajalta ja työpaikkaohjaajalta.
Osaamisen alkukartoitus tehdään osaan.fi-työkalun avulla. 
Osaamisen kehittymisen seuraaminen ja loppukartoitus osaan.fi -sivuston avulla. 

Osaamista täydennetään oppilaitoksessa. Opiskelija suorittaa hygieniapassin oppilaitoksessa. Oppimisen tukena on verkko-opintomateriaali.
Opiskelija voi suorittaa tarvittaessa tutkinnon osaan kuuluvan kieliosion näytön oppilaitoksessa.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1352660/naytto/tutkinnonosat/1352581


TRIANGELI 3 Case Tapetointi

Osa opinnoista NY-yrittäjänä tai osuuskuntayrittäjänä
Opiskelijat vastaavat asiakaskontakteista sekä projektin aikataulusta ja työn etenemisestä. Työ toteutetaan ammattialalle tyypillisissä 
aidoissa asiakaskohteissa. Opiskelijan tukena on ohjaavan opettajan lisäksi aiheeseen liittyvä digimateriaali. 

Työelämälähtöiset projektit oppilaitoksessa
Tapetoinnin perustaidot opitaan oppilaitosympäristössä

Digitaalisten oppimisympäristöjen ja materiaalin hyödyntäminen
Tapetoinnin vaiheista ja työmenetelmistä on opiskelijan itsenäisen työskentelyn tueksi tuotettu Sedun Sharepointiin materiaalia, jossa 
ohjeet keskeisimpiin työvaiheisiin ja työtapoihin. Linkki Sedun verkkomateriaaliin

Käsi- ja taideteollisuusalan pt, Sedu/ erikoismaalaus ja pinta/  ammattitaitovaatimus Tapetointi (5 osp)

TYÖPAIKKA A

TYÖELÄMÄ-
LÄHTÖINEN 
PROJEKTI

AVOIMET 
AMMATILLISET 
OPINNOT

https://epedufi-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/jukka_pekkala_sedu_fi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a6fc1810-7c3b-4c9b-8598-a883b8c996ba}&action=edit
https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Kasi--ja-taideteollisuusalan-perustutkinto-artesaani-erikoismaalaus-ja-pinta/l/6337


Triangeli-malli on joustavasti sovellettavissa eri tutkinnoissa ja oppimisympäristöissä.

Esimerkiksi:
• kansainvälisessä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 
• osuuskunnassa, NY-yrityksessä tai sopimusyrittäjämallissa 

työelämälähtöisissä projekteissa
• työpajoilla ja kuntouttavassa työtoiminnassa
• työkokeiluissa ja työllistämistukijaksoilla



Triangeli-malli kokoaa ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset monimuotoiset 
osaamisen hankkimisen tavat ja oppimisympäristöt sekä yksilölliset opintopolut

Triangeli-malli selkiyttää osaamisen hankkimisen tapoja myös oppijalle ja 
työelämälle. Lisäksi malli tukee työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelua ja 
ohjausta sekä helpottaa osaltaan sujuvaa siirtymistä työpajoilta ja kuntouttavasta 
työtoiminnasta opiskeluun.

Avoimet verkko-opinnot mahdollistavat puuttuvan osaamisen täydentämisen 
joustavasti sekä sujuvoittavat oppijan etenemistä yksilöllisellä polullaan.



Kiitos!
Lisätietoja: 

riitta.tuokko@sedu.fi

mailto:riitta.tuokko@sedu.fi

