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Asia:  Lausuntopyyntö viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esityksistä 

ja raporttiin sisältyneestä asetusehdotuksesta 

 

Viite:  OKM 104/040/2017, lausuntopyyntö 23.01.2019   

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja 

lausuu esityksen perusteella seuraavaa: 

 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kannattaa kansalliseen viitekehykseen tehtyjä, 
laajentamista koskevia esityksiä, joita työryhmätyön perusteella esitettään.  
Tutkinnon ja/tai kriteerit täyttäviä osaamiskokonaisuuksia suorittaneiden henkilöiden 
liikkuvuuden, osaamisen tunnistamisen ja vertailtavuuden kannalta on tärkeää, että 
nämä kokonaisuudet on sijoitettu niiden tuottaman osaamisen mukaisille tasoille 
kansallisessa viitekehyksessä.   
 
Kansallisella tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehyksellä on edistettävä 
myös koulutusjärjestelmämme selkiyttämistä. Tutkintojen ja osaamisen luokittaminen 
vaikuttaa koulutuksen arvostukseen ja kysyntään. Kansallinen koulutus-
järjestelmämme on selkeä ja pääsääntöisesti tasolta toiselle etenevä. Lausunnolla 
olevassa esityksessä selkiyttämistä on viety eteenpäin, kun tasolle kolme on 
määritetty sinne luontevasti kuuluvat osaamiskokonaisuudet, VALMA ja LUVA. OAJ 
kannattaa myös Työhön ja itsenäiseen elämään koulutuksen sijoittamista tasolle 2.  
 
Koska viitekehyksen tasolle 1 ei ole vielä esitetty osaamiskokonaisuuksia tai sille 
soveltuvia tutkintoja, jää kahdeksan tasoinen kokonaisuus tältä osin vajaaksi. OAJ 
esittää, että jatkotyöskentelyn aikana maamme esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen 
asema arvioidaan ja otetaan keskusteluun niiden mahdollinen sijoittaminen 
viitekehykseen. Suomen esiopetukselle ja varhaiskasvatukselle asetetut laatu-, 
oppimisympäristö- ja henkilöstötavoitteet tulisi ottaa käyttöön kaikissa Euroopan 
maissa.  
 
Esityksessä muut, nyt eri tasoille sijoitetut osaamiskokonaisuudet, ovat perustellusti 
sijoitettuja eikä OAJ:llä ole niihin kommentoitavaa.  

 
OAJ pitää erittäin tärkeänä ja hyvänä esitystä, minkä mukaan ammatillinen 
opettajankoulutus otetaan kevään 2019 aikana jatkokäsittelyn ja koulutus sijoitetaan 
sen tuottaman osaamisen mukaiselle tasolle 7.   
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Arvioinnissa on päädytty taloudellisten vaikutusten osalta siihen, ettei järjestelmän 
käyttöönotosta seuraisi merkittäviä kustannuksia. OAJ korostaa tiedottamisen ja 
toimijoiden kouluttamisen merkitystä. Koulutuksen järjestäjien, opinto-ohjaajien ja 
opettajien on saatava koulutusta ja tietoa järjestelmän käyttöönotosta ja 
vaikutuksista. Nämä kustannukset pitää ottaa kattavammin huomioon ja varmistaa, 
että koulutusta on saatavilla. OAJ katsoo uuden toimintatavan vaativan resursointia 
koulutuksen järjestäjille. Jos viitekehyksestä halutaan saada tavoitteiden mukainen 
työkalu osaamisen tunnustamiseen ja liikkuvuuden joustavoittamiseen, vaatii se 
toimijoiden kouluttamista ja laajaa tiedottamista. 

 
Lopuksi  

 
Osaamistarpeet ovat jatkuvassa nopeassa muutoksessa, tähän on koulutuksen 
avulla ja suunnittelulla voitu nopeasti reagoida. OAJ painottaa, että näin pitää toimia 
tulevaisuudessakin. Kansallisen tutkintojen viitekehyksen tulee tukea jatkuvaa 
oppimista ja niitä tarpeita, mitä osaamisen kehittämiseen vaaditaan. Se ei saa estää 
koulutuksen kehittämistä ja eikä lisätä byrokratiaa. 
 
OAJ pitää tutkintojen, koulutuksen ja osaamisen tunnustamiseen kehitettyjen ja 
kehitteillä olevien menetelmien laadunvarmistusta ensiarvoisen tärkeänä. 
Kansainvälisen koulutuksen ja osaamisen vertailun luotettavuuden perusta on 
järjestelmään sijoitettavien tutkintojen ja osaamisen vaatimusten vastaavuus sekä 
laadunvarmistus 
 
Viitekehys on hyvä työväline ja sen avulla voidaan vahvistaa myös käynnissä olevaa 
koulutusvientiämme sekä kansainvälistä yhteistyötä. Eri maiden koulutusjärjestelmien 
harmonisointi eurooppalaisella tasolla, ei saa olla kehittämisen tavoite jatkossakaan,  
vaan järjestelmän tulee vahvistaa tutkintojen läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja 
tunnustamista. Kansallisella tasolla pitää olla jokaista yhteiskuntaa parhaiten 
palveleva järjestelmä.  
 
Seuraavassa vaiheessa, kun osaamiskokonaisuuksia asemoidaan eri tasoille, pitää 
opetusalan osaamista hyödyntää. 
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