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Asia:  Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun Valtioneuvoston asetuksen 14§ 

muuttamisesta    

Asetusluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi 

a) 14§:n 1 momentin sanamuotoa täsmennetään 

b) Lisätään 14§:ään uusi 5 momentti 

Viite:  Lausuntopyyntö 29.08.2022 VN/22688/2022 

 

OAJ kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa lausunnon koskien edellä 
mainittua Valtioneuvoston asetuksen muutosta. 

 
Huomiot asetuksen 14 §:n muuttamisesta 

Yleistä 

Lain ammatillisesta koulutuksesta 56§ mukaan opiskelijalla on oikeus korottaa 
hyväksyttyä arvosanaa. Tällä hetkellä ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja 
ei huomioida korkeakoulujen todistusvalinnoissa, koska korotetut tiedot eivät tallennu 
korotuksena (vaan tallentuvat tutkinnon osan suorituksena) eikä keskiarvoa siten 
lasketa uudelleen, jolloin uusi keskiarvo ei siirry KOSKI-tietokantaan. Tästä syystä 
ammatillisen koulutuksen arvosanojen korottajat ovat eriarvoisessa asemassa 
ylioppilastodistuksen arvosanojen korotuksiin nähden, jotka otetaan jo nyt huomioon 
korkeakoulujen todistusvalinnassa. 
 
Koska nykytilanne ei ole toisen asteen opiskelijoille tasapuolinen, OAJ kannattaa 
asetuksen 14 §:n uuden momentin 5 lisäystä. Momentin mukaan koulutuksen 
järjestäjällä on velvollisuus antaa tutkintotodistukseen merkityn arvosanan 
korotuksesta todistus suoritetuista tutkinnon osista ja todistuksessa tulee olla 
maininta mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu ja merkittynä uudelleen 
laskettu keskiarvo. 
 
OAJ muistuttaa, että arvosanojen korottajien mahdollisesti lisääntyessä on otettava 
huomioon opettajien lisääntyvä työmäärä työaikasuunnittelussa ja opetuksen 
järjestelyissä. On myös huomioitava, että korotuksista johtuva lisääntyvä työmäärä 
riippuu korotettavasta tutkinnon osasta/osa-alueesta eli yhteisissä aineissa ja 
ammatillisissa aineissa voi olla hyvinkin erilainen. 
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OAJ vaatii, että asetuksen tultua voimaan on seurattava: 

• teknisen toteutuksen toimivuutta eli varmistaa tietojen todellinen siirtyminen 
KOSKI-tietovarantoon sekä sitä kautta opiskelijavalintarekisteriin 

• korottajien määrän mahdollista lisääntymistä ja sen suhdetta opettajien 
työmäärän lisääntymiseen 

 
 

OAJ kannattaa myös asetuksen 14§:n 1 momentin sanamuotojen täsmentämistä. 
Muutos varmistaa sen, että sekä tutkintotodistus että todistus suoritetuista tutkinnon 
osista sisältävät suoritetut tutkinnon osat, niiden osaamispisteet, arvosanat, tutkinnon 
osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanojen painotetun keskiarvon 
sekä maininnan siitä mille viitekehyksen tasolle tutkinto ja tutkinnon osat sijoittuvat. 
Tämä yhdenmukaistaa opiskelijalle annettavien todistusten sisältämää tietoa 
viitekehyksestä ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien osalta. 
 
 

Näkemykset muutoksen voimaantulon aikataulusta 
 

Muutoksen voimaantulon aikataulu on OAJ:n mielestä kannatettava, mutta on 
huolehdittava siitä, että muutoksesta tiedottaminen tavoittaa ajoissa asianomaiset. 
On myös varmistettava, että asetusmuutoksen toteuttamista varten tehtävät tekniset 
ratkaisut sekä todistusmääräysten uusiminen tapahtuvat ennen asetusmuutoksen 
voimaan tuloa. 
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