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Opetus- ja kulttuuriministeriö 

kirjaamo@minedu.fi, anna.kankaanpaa@minedu.fi 

 

Viite  OKM/50/010/2017 

 

Asia   Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 

 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan 

 asetuksen muuttamisesta 

 

OAJ pitää erittäin hyvänä Sipilän hallituksen linjausta, ettei se laske opettajien 

kelpoisuuksia. Tämä on vahva viesti siitä, että ammatillisen koulutuksen laadusta 

halutaan pitää kiinni.   

 

Opetusalan Ammattijärjestö ry pitää lausunnolla olevaa esitystä nykyistä asetusta 

selkeyttävänä ja kannatettavana. Opettajilta vaadittava kelpoisuus ja osaaminen ovat 

koulutusjärjestelmän luotettavuuden kivijalka. Se, mitä kelpoisuusasetuksessa 

säädetään, on tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun ja reformin tavoitteiden 

toteutumisen kannalta.   

 

OAJ kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja esittää seuraavia huomioita 

lausunnolla olevasta asetuksesta. 

  

2 § Rehtorinkelpoisuus 

  

OAJ kannattaa esitystä. Se turvaa rehtorille osaamisen, jota tarvitaan työn 

vaativuuden lisääntyessä koulutuksen järjestäjän harkintavallan kasvaessa ja 

ammatillisen koulutuksen järjestämisen monimuotoistuessa.  

 

Rehtorin toimessa olevan henkilön on tunnettava laajasti koko oppilaitostoiminnan 

periaatteet. Rehtorilta vaadittava ylempi korkeakoulututkinto, opettajan 

kelpoisuus, oma opettajakokemus ja opetusalan tehtävissä toimiminen, antavat 

vahvan perustan vaativaan tehtävään. 

 

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön moninaistuminen, taloudellisen 

vastuun lisääntyminen ja koulutuksen ennakoiva suunnittelu ovat vain osa niistä 

lisävaatimuksista, joita rehtorin toimenkuva tulevaisuudessa kuuluu. Esityksen 

mukainen kelpoisuusvaatimus antaa rehtorina toimivalle osaamista myös eri 

koulutustaustaisten henkilöstöryhmien yhteistoiminnan kehittämiseen ja osaamisen 

johtamiseen.  

 

Rehtorien tehtävä on ollut vetovoimainen eikä kelpoisista hakijoista ole pulaa. 
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14 § Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus 

  

OAJ pitää pykälän nimen muuttamista perusteltuna ja kokonaisuutta selkeyttävänä.  

Asetukseen tehtyjen muutosten ja sisällön on vastattava uutta lainsäädäntöä, jotta 

sen käyttö tukee koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

 

OAJ nostaa esille eräitä huomioita ”Yhteiskunnan ja työelämäosaaminen” osa-

alueeseen kuuluvista osista ja niitä opettavien opettajien kelpoisuuksista: 

  

1. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen  

  

OAJ kannattaa lausunnolla olevaa esitystää ja pitää sitä hyvänä. Esitys selkeyttää 

toisen asteen koulutuksen yhdenvertaisuutta ja opiskelijoiden tasa-arvoa. Linjaus on 

yhtenevä myös sen kanssa, että yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus on 

pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuuksien yhtenevyys muiden 

kouluasteiden kanssa helpottaa työnantajaa käyttämään opettajien osaamista eri 

oppilaitosmuodoissa. 

  

OAJ ei näe mitään muuta mahdollista vaihtoehtoa mahdollisena kuin esityksessä 

kirjattu malli. Väitteet, että kelpoisia liikunnan ja terveystiedon opettajia ei olisi, ei pidä 

paikkaansa. Rekrytointiongelmia ei ole ollut. Tilastokeskuksen Vipunen -

opetushallinon tilastopalvelusta, käy hyvin ilmi, että kelpoisia opettajista on 90 %.  

 

OAJ toteaa, että esityksen mukaisen kelpoisuusvaatimuksen puolesta puhuu myös 

se, että lukuisissa selvityksissä ja tutkimuksissa on käynyt ilmi, että ammatillisen 

koulutuksen opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi tulokset ovat heikompia kuin 

lukiolaisilla. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen opintokokonaisuuden liikunta ja 

terveystieto -  tavoitteena, on tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Liikunnan ja 

terveystiedon opettajilla on keskeinen rooli ammattiin opiskelevien työkyvyn 

ylläpitämisessä. He ovat myös keskeisiä toimijoita, kun opiskelijat siirtyvät 

itsenäiseen elämään ja kantavat vastuun itsenäisesti omasta terveydestään.   

  

2. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet osa-alue.  

  

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien osa-alue vastaa sisällöllisesti lukion 

opetussuunnitelman opinto-ohjauksen kursseja. Opetuksen laadun näkökulmasta 

pidämme tarkeani, että osa-alueen opetuksesta vastaavat opettajat, joiden 

koulutukseen on sisältynyt osa-alueessa kassiteltävät asiat. Opinto-ohjaajat ovat 

ainut ammatillisen koulutuksen opettajaryhmä, jonka koulutukseen sisältyy näitä 

opiskelun, uran ja jatko-opintojen suunnittelun opettamiseen tarvittavia valmiuksia. 
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OAJ pitää tärkeänä, että tätä osa-aluetta opettavat ja opiskelijoiden ohjauksesta 

vastaavat opinto-ohjaajien kelpoisuuden omaavat opettajat.  

  

Perusteluna tarkennukselle on toisen asteen opiskelijoiden tasa-arvo. Opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiuksien laadukas opetus ja oppiminen voidaan taata ainoastaan 

asiansa osaavan ja pätevän opinto-ohjaajan opetuksessa. 

 

Perusteluihin täsmennysesitys 

 

OAJ toteaa siirtymäsäännöksestä, että ammatillisen koulutuksen reformia koskevan 

lainsäädännön astuessa voimaan 1.1.2018 ei ole enää olemassa erillisiä oppiaineita 

liikunta ja terveystieto, vaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen niminen osa-alue.  

Siirtymäsäännöksen peruslähtökohtana on, että asetuksen antohetkellä pätevät 

opettajat eivät saa asetuksen muutoksen tultua voimaan menettää kelpoisuuttaan. 

Näin ollen ne henkilöt, jotka ovat olleet kelpoisia antamaa terveystiedon opetusta 

vuoden 2017 loppuun asti, ovat siirtymäsäännöksen nojalla kelpoisia opettamaan 

uutta työkyvyn ja hyvinvoinnin osa-aluetta.  

 

OAJ korostaa, että siirtymäsäännöksessä kysymys ei siis ole kelpoisuudesta opettaa 

liikuntaa vaan kelpoisuudesta opettaa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen osa-

aluetta. Perusteluita olisi hyvä täydentää tällä toteamuksella, jotta ei synny väärää 

mielikuvaa. 

 

 

 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 
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Olli Luukkainen 

puheenjohtaja 


