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Opetus- ja kulttuuriministeriö 

OKM/19/010/2017  

 

Asia:  Lausuntopyyntö ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista: 

- valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 

- opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen 

laskentaperusteista 

Lain ja siihen liittyvien asetusten on varmistettava opiskelijan oikeus saada  

koulutuksen avulla sellainen osaaminen, jolla menestyy muuttuvassa työelämässä ja  

jatko-opinnoissa sekä pystyy toimimaan aktiivisena kansalaisena. 

OAJ pitää seuraavia täsmennyksiä välttämättöminä, jotta koulutuksen laatu ja opiske-

lijoiden yhdenvertaisuus voidaan turvata riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa he 

opiskelevat. Perustuslain sivistyksellisten oikeuksien toteutumista ei voida turvata  

ilman täsmällistä sääntelyä. Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallinen asema on 

sidoksissa koulutuksen luotettavuuteen ja sen tuottamaan korkeaan osaamiseen. 

OAJ muutosesitykset valtioneuvoston asetukseen ammatillisesta koulutuksesta 

Henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta säädettävä  

täsmällisesti 

Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on opiskelijan opiske-

lun keskeisin ja tärkein asiakirja, minkä vuoksi opettajan on oltava aina mukana sen 

laatimisessa ja työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisessa. Opiskelijoiden  

yhdenvertaisuuden näkökulmasta suunnitelman laatijasta ja sisällöstä on säädettävä 

täsmällisesti ja tarkasti.  

Asetuksen 9 §:n 3 mom. 1 kohdan mukaan, jos opiskelijan osaamisen hankkiminen 

järjestetään työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä oppisopimukseen tai  

koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena, henkilökohtaiseen osaamisen  

kehittämissuunnitelmaan merkitään opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja ja  

koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja tai perustellusta syystä muu koulutuksen 

järjestäjän edustaja. 

Asetusmuistion mukaan ”Perusteltu syy muun koulutuksen järjestäjän edustajan  

nimeämiseen olisi myös esimerkiksi silloin, jos opiskelijan henkilökohtaisen osaami-

sen kehittämissuunnitelman laadintaan on osallistunut muu koulutuksen järjestäjän 

edustaja kuin opettaja.” OAJ vaatii tämän lauseen poistamista perusteluista, sillä 

se on ristiriidassa hallituksen esityksen (HE39/2017) kanssa, eikä se vastaa sitä, mitä 

hyvältä ja selkeältä lainsäädäntötyöltä edellytetään. 
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Hallituksen esityksen mukaan henkilökohtaistamisessa on kyse pedagogista osaa-

mista vaativasta tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessin, sekä siihen sisälty-

vien ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien suunnittelusta. Opettajan on näin ollen aina  

oltava laatimassa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. 

Hallituksen esityksen mukaan suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen osallistuisi 

opiskelijan kanssa koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja, opinto-ohjaaja tai tarvit-

taessa muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Suunnitelman laadintaan ja päivittämi-

seen voisi tilanteesta riippuen osallistua useita näitä edellä mainittuja koulutuksen  

järjestäjää edustavia henkilöistä yhdessä tai erikseen. 

OAJ ei löydä yhtään sellaista perustetta, lain muut kirjaukset huomioon ottaen, miksei 

opettajan osaaminen olisi välttämätön suunnitelman laatimisessa. Hallituksen esityk-

sessäkään ei ole pystytty täsmentämään, milloin voisi olla kyseessä tilanne, jolloin 

tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edustaja voisi olla suunnitelman laatijana. 

OAJ pitää hyvän lainsäädäntötavan vastaisena näin epämääräistä sääntelyä, kun 

vielä asetusmuistiossa viitataan siihen, että tällaisissa määrittelemättömissä  

tilanteissa tämä muu henkilö voisi olla myös työpaikalla tapahtuvassa osaamisessa  

nimettynä henkilönä. Tämä antaisi koulutuksen järjestäjälle täyden vapauden ja  

aiheuttaisi tilanteen, jossa muutoksenhaun kautta kanteluin tai oikaisuin pitäisi hakea 

selvyyttä. 

OAJ toteaa lisäksi, että muun muassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on reformista 

lausuessaan (TyVL32017 vp) korostanut, että opettajien on jalkauduttava entistä 

enemmän työpaikoille tukemaan ja ohjaamaan opiskelijaa käytännön työtehtävien  

yhteydessä. OKM omassa tiedotteessaan 24.4.2017 reformilakia eduskunnalle  

annettaessa linjaa, että ”opiskelijoiden ohjausta työpaikalla vahvistettaisiin opettajien 

ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä”. Nyt asetusmuistioon kirjattu lause on täysin  

näiden linjausten vastainen ja vie käytännössä pohjan sekä opettajan roolilta  

suunnitelman laatijana, että työpaikalla tapahtuvan osaamisen nimettynä henkilönä.  

Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan on  

turvattava opettajan antaman opetuksen riittävä määrä 

Lukuisat tahot ovat olleet huolissaan opiskelijan oikeudesta opettajan antaman  

opetuksen ja ohjauksen riittävästä määrästä. Myös sivistysvaliokunta nostaa opetuk-

sen ja ohjauksen esiin mietinnössään. Siinä korostetaan opiskelijan oikeutta opettajan 

antamaan opetukseen ja ohjaukseen kaikissa oppimisympäristöissä siten, että  

ammattitaitovaatimusten saavuttaminen on mahdollista. Valiokunta korostaa, että 

HOS:n laadinnan yhteydessä opiskelijaa kuunnellaan siitä, millaista ja miten paljon 

opetusta ja ohjausta hän tarvitsee. OAJ edellyttää, että säännöstä sekä asetusmuis-

tiota täsmennetään niin, että:  
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‒ niissä määritellään henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman sisältävän tiedon 

siitä, kuinka monta tuntia opetusta ja ohjausta yhtä opintopistettä tai tutkinnon 

osaa kohden opiskelija tarvitsee 

‒ niissä edellytetään arvioitavaksi opiskelijan edellytykset itsenäiseen opiske-

luun ennen kuin HOS:aan voidaan kirjata opiskelijalle itsenäistä opiskelua 

ja  opiskelijaa on kuultava tätä ennen 

‒ HOS on päivitettävä aina tarpeen niin vaatiessa.   

Asetusmuistiossa tulisi edellyttää, että erityinen tuki otetaan nykyisellä täsmällisyy-

dellä huomioon HOS:ssa. Sinne on kirjattava tuen tarve 12 kriteerisen luokittelun  

mukaan, jolla erityisopiskelijat on tilastoitu erityisopetuksessa (01. hahmottamisen, 

tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet, 03. vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen 

häiriöt, 04. lievä kehityksen viivästyminen jne.). 

Opiskelijalla oltava tiedossaan opiskeluun vaikuttavat keskeiset tekijät kuten 

opettajien, opetuksen, opinto-ohjauksen ja tuen määrä  

Asetuksen mukaan (23 §) koulutuksen järjestäjän on tiedotettava opetuksesta, 

opinto-ohjauksesta sekä muusta tarjolla olevasta ohjauksesta ja tuesta mukaan  

lukien opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja erityinen tuki. OAJ kannattaa tätä  

kirjausta ja pitää sitä opiskelijan kannalta merkittävänä oikeutena saada tietoa.  

OAJ esittää asetusmuistiota täsmennettäväksi niin, että siellä todettaisiin vielä  

täsmällisemmin, mitä näistä asioista on tiedotettava. Näin hakija ja opiskelija voivat 

esimerkiksi vertailla oppilaitosten tietoja siitä, millaiset edellytykset organisaatiolla on 

koulutuksen järjestämiseen käytettävissä. Hakijan, huoltajien ja opiskelijoiden on  

tiedettävä mm. miten paljon heillä on mahdollisuus saada kelpoisuusehdot täyttävän 

opettajan antamaa opetusta ja ohjausta sekä opinto-ohjausta.  OAJ on useissa  

yhteyksissä esittänyt oletusarvot, joihin koulutuksen järjestäjä voi verrata oman toi-

mintansa laatua ja opiskelija sitä, kuinka koulutuksen järjestäjä käyttää resursseja 

päätehtäväänsä.  

Oletusarvoiksi OAJ esittää seuraavaa: 

‒ yhtä opettajaviranhaltijaa kohden on 16 opiskelijaa (suhdeluku 1:16) 

‒ yhtä opinto-ohjaajaa kohden on 200 ohjattavaa (suhdeluku 1:200) 

‒ opetuksen määrä vähintään 22 h /osaamispiste/ max 16 opiskelijaa. 

Asetusmuistiossa on tarpeen täsmentää myös sitä, mitä tarkoittaa hallituksen esityk-

sessä (HE 39/2017) säädetty velvoite (118 §), että koulutuksen järjestäjällä tulee olla 

koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai  

työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia 

ja muuta henkilöstöä.  
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Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden nimistä ja sisällöistä 

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden nimien muuttaminen oppiaineen nimistä osaa-

misperusteisemmiksi nimiksi on tarpeetonta, eikä OAJ kannata muutosta. Nykyiset 

nimet ovat yhteneviä muiden koulutusasteiden kanssa ja yleisesti tunnistettavia.  

Muutos aiheuttaisi turhaa sekaannusta niin työelämän toimijoille kuin jatko-opintoihin 

hakeutumisessa. 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osa, asetuksen 2 § 1 mom., on äidinkielen  

rinnalla oltava myös suomi toisena kielenä. Hallituksen pyrkimyksenä on lisätä  

maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen suorittamista Jatkossa siis yhä useampi 

heistä ohjataan suorittamaan ammatillisia tutkintoja yhä vähäisemmän suomen kielen 

taidon varassa. OAJ korostaa, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden  

suomen kielen osaamisesta pitää huolehtia ammatillisen koulutuksen aikana.  

Opiskelijoiden tutkinnon osat on arvioitava samalla arviointiasteikolla  

tutkinnosta riippumatta 

Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden vuoksi AT- ja EAT-opiskelijoiden ammatillisten  

tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osat on arvioitava asteikolla 1-5. Kuten 

asetusperusteluissa todetaan, viisiportainen arviointiasteikko motivoisi opiskelijoita 

tavoittelemaan parempaa osaamista ja korkeampia arvosanoja. Hyväksytty/hylätty 

asteikko ei myöskään kerro työnantajalle opiskelijan kielitaidosta eikä oppimisedelly-

tyksistä riittävästi. Numeerisen arvioinnin puuttuminen hankaloittaa myös pääsyä 

jatko-opintoihin jatkossa, jos todistusvalintojen merkitystä halutaan kasvattaa.  

Työelämätoimikunnissa oltava opettajia 

Ottaen huomioon työelämätoimikunnan tehtävät, työelämätoimikunnissa on oltava 

opettajien edustajia. Asetusmuistiossa ja asetuksessa on erikseen mainittava, että 

työntekijöiden edustajien on oltava opetusalalta ja heistä osan on oltava opettajia. 

Työelämätoimikuntien roolia laadunvarmistajana vahvistettava 

Työelämätoimikunnat osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin  

laadun varmistamiseen. Tämän johdosta asetusta tulisi täsmentää siten, että siinä 

säädetään työelämätoimikunnan tehtäväksi seurata ammatillisten tutkintojen järjestä-

mistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla sekä tekemällä  

tarvittaessa vierailukäyntejä näyttöympäristöihin. Lisäksi niillä on oltava velvoite tehdä 

yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa ja tuottaa koulutuksen järjestäjien laatu-

työhön tarvittavaa tietoa.  

OAJ esittää myös, että näytön arvioija voi pyytää työelämätoimikunnalta arvion, onko 

näytön toteutus tai sen järjestelyt tarkoituksenmukaisia. Toimikunnalla on OAJ:n  

mukaan oltava oikeus pysäyttää määräajaksi koulutuksen järjestäjän sellainen  
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näyttötoiminta, jossa ilmenee systemaattisia ja merkittäviä virheitä tai puutteita tai  

mikäli koulutuksen järjestäjä ei pyynnöstä korjaa yksilöityjä virheitä tai puutteita.  

Työelämätoimikunnan on tällöin ilmoitettava välittömästi näyttötoiminnan keskeyttä-

misestä opetus- ja kulttuuriministeriöön, joka päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

Yksi pakollinen ohjauksellinen elementti säilytettävä valmassa 

OAJ vastustaa asetusehdotuksen muutosta jättää yksi pakollinen ohjauksellinen 

opintokokonaisuus pois ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta 

sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta. Tämä pakollinen 

ohjauksellinen elementti sisältyisi perusteluiden mukaan jatkossa opiskelijan henkilö-

kohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.  

Pakollisen kurssin poistaminen antaa väärän kuvan näissä koulutuksissa olevien 

opiskelijoiden ohjauksellisesta tarpeesta. Kyseessä on opiskelijan saaman opetuksen 

leikkaus, johon ei ole perusteita.  Nykyinen yksi pakollinen ohjauksellinen ja opiskeli-

jalle soveltuvaan ja hänen urasuunnitelmiaan tukevaan tutkintokoulutukseen hakeutu-

miseen ja koulutuksessa menestymiseen tähtäävä osio on säilytettävä. Perusteluis-

sakin todetaan, että uusi laajempi opiskelijaryhmä tarvitsee aiempaa yksilöllisempiä 

opintopolkuja päästäkseen tutkintokoulutukseen. Yksilöllisempi opintopolku ei synny 

ilman ohjausta ja tukea. Erityisesti näiden opintojen opiskelija ryhmältä puuttuu  

itsenäinen kyky rakentaa toimivaa opintopolkua, kun opinnot muodostuvat täysin  

valinnaisista opinnoista. 

Laatu varmistettava  

OAJ kannattaa asetuksiin kirjattuja laatua varmistavia pykäliä. Näitä ovat muun  

muassa säännös järjestämislupahakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä 

sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaan esitetty lisäys opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiuksista. Lisäys opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksista on tarpeen, 

jotta opiskelijoilla on riittävästi edellytyksiä suunnitella yhdessä opettajien ja opinto-

ohjaajien kanssa omaa opintopolkuaan jo opintojen aikana niin, että se tukee heidän 

urasuunnitelmiaan. Urasuunnitelmalla tarkoitettaisiin sekä jatko-opintosuunnitelmaa 

että suunnitelmaa siirtyä työelämään tai edetä työuralla.  

Rahoitusasetus eli opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen  

rahoituksen laskentaperusteista 

OAJ toteaa, että asetuksen painokertoimet eivät pysty korjaamaan sitä epävakautta, 

mikä hallituksen esitykseen (HE 39/2017) sisältyvään rahoituslakiin on kirjoitettu  

säätämällä rahoituksen perusrahoitukseksi vain 50 prosenttia ja rahoituksen suorite-

perustaiseksi ja suoritusrahoitukseksi 35 prosenttia.  
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Toisen asteen opiskelijoilla oltava yhdenvertainen oikeus oppitunteihin 

Opiskelijavuoteen kuuluvalle opiskelupäivälle ei aseteta ehdotuksen mukaan mitään 

tuntimääriin perustuvaa rajaa, vaan koulutukseen osallistumisen ajallinen kesto voi 

päivittäin vaihdella. Toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuuden vuoksi on  

säädettävä tuntimäärästä, jota yksi osaamispiste vastaa.  

Lisäksi tulee määritellä aika, joka vähintään tunnista on käytettävä opetukseen.  

OAJ:n näkemyksen mukaan yksi osaamispiste vastaa 22 tuntia opetusta/max 16 

opiskelijan ryhmä. Lähiopetuksessa opetukseen tulee tunnista käyttää vähintään 45 

minuuttia. Oppitunti on 60 minuuttia.  

Ellei näistä säädetä toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuus ei toteudu. Lukio-

lain mukaan lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opetusta eri oppiai-

neissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina.  

Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittuja lyhempiä 

tai pitempiä. Lähiopetuksessa opetukseen tulee tuntia kohti käyttää vähintään 45 mi-

nuuttia. Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. 

Opiskelija- ja työelämäpalaute ovat vielä kesken 

Opiskelija- ja työelämäpalaute eivät vielä ole valmiit, eikä niitä ole olemassa. Niiden 

osalta esitämme, että sama työryhmä, joka valmistelee yksilöllistetyn arvosanan  

käyttämisen opiskelijavalinnassa, valmistelee myös nämä.  

Oppisopimuksen rahoitus 

Mikäli oppisopimukseen esitetään asetusluonnoksen mukaista, nykyistä selvästi  

suurempaa rahoitusta, on ehdottomasti säädettävä selkeästi riittävästä opettajamää-

rästä suhteessa opiskelijoihin. Muuten on vaarana, että opiskelijan oikeus  

opetukseen, opinto-ohjaukseen ja tukeen kaikissa opiskeluympäristöissä ei toteudu. 
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