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Koulutussopimusselvityksen asiamiehet: 

Maija Aaltola, maija.aaltola@omnia.fi ja Rauno Vanhanen, 
raunovanhanen@gmail.com 

 

Asia:  

Koulutussopimuslausunto 

 

Osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia on hallitusohjelmaan 
sisällytetty koulutussopimuksen käyttöön otto. 

 

Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry:n hallitus keskusteli asiasta 
17.2.2016. Oheiseen lausuntoon on koostettu sekä SAJO ry:n hallituksen 
näkemyksiä että muiden koulutuksen järjestäjien kanssa käydyissä 
keskusteluissa esille nousseita näkemyksiä koulutussopimuksesta. 

Näkemyksissä keskeinen asia on se, että uutta mallia käyttöön otettaessa, 
pitää jostain vanhasta luopua. Vain niin saadaan aidosti uutta 
synnytettyä. 

 

  

1. Miten uusi koulutussopimus tulisi asemoida suhteessa ammatillisen 
koulutuksen nykyisiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin 
(oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen)? 
  

Kysymys;  

Miten koulutussopimus poikkeaa työssäoppimissopimuksesta, jossa yrittäjä voi 
niin halutessaan myös maksaa palkkaa opiskelijalle. Toisaalta oppisopimus 
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työsopimuksen taas edellyttää palkkaa. Mitä uutta koulutussopimuksella siis 
haetaan? 

Onko kyseessä selkeästi uusi toimintamalli työssäoppimisen/laajennetun 
työssäoppimisen lisäksi, jolle on työelämässä kysyntää ja tarvetta. Jos 
yrityskentässä ei ole tarvetta niin sitoutuminen ja tulokset jäänevät heikoksi. 

  

Nykyiset koulutusmuodot ovat seuraavat:   

Koulutusmuoto Oppilaitos Työelämä 

Nuorten perusopetus 80-50 % 20-50%       opiskelijastatus 

Aikuisten perusopetus 60-10% 40-90 %      ei samoja 
opintososiaalisia etuja 

 

UUSI näyttöön perustuva 
tutkinnon suoritus yhdistää 
edelliset koulutusmuodot- 

Oppisopimus 20-10% 80-90 %      edellyttää 
työsopimusta 

Koulutussopimus 

- tutkintotavoitteinen tai 
ei tutkintotavoitteinen, 
osaamisperusteisuus 
keskiöön 

?? ??           opiskelijastatus, 
henkilökohtaistaminen, 
lähipäivien määrän 
määrittely, opintososiaaliset 
edut ? 

Lainsäädännölliset 
muutostarpeet? 

Maksaako työnantaja 
korvausta opiskelijalle?  

  Vastuun jako? 

  

Vuonna 2018 todennäköisesti käyttöön otettava uusi näyttöön perustuva 
tutkinnon suorittaminen (vrt. reformin tarkennetut suuntaviivat) yhdistää edellä 
esitetyt koulutusmuodot yhdeksi yhteneväksi, jossa keskiöön nousee 
henkilökohtaistaminen. Henkilökohtaistamisen kautta taas eri opiskelijoille 
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sisältyy koulutukseen erilainen määrä tavoitteellista ja arvioitua 
työssäoppimista. 

 

SAJOn esitys;  

Voitaisiinko työssäoppimissopimus ja oppisopimus korvata kokonaan 
uudella termillä koulutussopimus? Tähän sisältyisi lisäksi selkeä ja 
tavoitteellinen opiskelijan osaamisen lisäämisen henkilökohtainen 
suunnitelma (nykyinen henkilökohtaistamisasetus muokattuna ja 
yksinkertaistettuna). Näin koulutussopimuksen paikka olisi 
mahdollisimman selkeä ja uusikin uudessa koulutuksen 
toteutusmallissa.  

Toinen sopimus olisi työsopimus (ei siis oppisopimusta, joka kuitenkin 
edellyttää myös työsopimuksen). Myös työsopimus voisi sisältää 
henkilökohtaistamisen kautta henkilön osaamisen lisäämistä eli 
koulutusta ja johtaa siten tavoitteelliseen yhteistyöhön yhdessä 
työelämän kanssa. Jos tähän tarvitaan työsopimuksen ohella sopimus,  niin 
voisiko sekin olla koulutussopimus 2 (pro) ?   

 

Koulutussopimus voidaan koulutuksen kuluessa vaihtaa työsopimukseksi, kun 
henkilön osaaminen sen mahdollistaa. Näin muodostuisi näyttöön perustuvan 
tutkinnon osalta tai tutkinnon osan osalta hyvin joustava ja yksilöllinen 
koulutuspolku niin nuorille kuin aikuisillekin.  

 

Koulutussopimus- työsopimus- malli purkaisi säädöksiä ja 
yksinkertaistaisi toimintaa niin työelämän, opiskelijan kuin 
koulutuksen järjestäjänkin osalta. Lisäksi malli nopeuttaisi 
koulutuksesta työelämään siirtymistä ja tukisi aitoa 
osaamisperusteisuuden toimeenpanoa. 

 

Uusi Koulutussopimus:  

-  työssäoppiminen on aikaisempaan verrattuna yksilöllisempää, 
laadukkaampaa ja suunnitellumpaa ja myös yrityslähtöisempää 

- sopii nuorille, aikuisille, maahanmuuttajille joko tutkintotavoitteiseen tai 

tutkinnon osien suorittamiseen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti 
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- soveltuu ympärivuotiseen opiskeluun, jota on tarvittaessa mahdollisuus 

helposti lyhentää, non-stop sisäänotto  

- opiskelijalla on opsikelijastatus ja hän on oikeutettu opintososiaalisiin 

etuuksiin KELAn määräysten mukaisesti   

- osa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta tapahtuu 

digiohjauksena 

- soveltuu sekä TEMltä OKMlle siirtyvään rahoituksen malliin että OKM 

rahoitukseen 

 

Koulutussopimuksesta siirtyminen työsopimukseen:  

o työnantaja haluaa sitouttaa opiskelijan yritykseensä  ja maksaa 

hänelle palkkaa 

o oma-aloitteiset, aktiiviset ja innostuneet opiskelijat 

o yhteiskuntaan tarvitaan veronmaksajia, saadaan säästöjä esim. 

opintotukiasioissa 

o alkupäästä työurien pidentäminen ja parempi työllisyys 

 

Lainsäädännössä selvä ero koulutussopimuksen ja työsopimuksen 

välillä   

o koulutussopimus perustuu työssäoppimiseen ja opiskelija on 

oppilaitoksen kirjoilla 

o työsopimus perustuu työsopimukseen ja opiskelija on yrityksen 

kirjoilla ja saa palkkaa 

  

▪  
2. Millä tavoin voitaisiin lisätä koulutusta tarvitsevien, työnantajien sekä 

koulutuksen järjestäjien valmiutta ja halukkuutta hyödyntää nykyistä 
enemmän työpaikalla tapahtuvan opiskelun muotoja?  
 

- Työelämän ohjaustaitoja tulee lisätä (neuvontaa, tukea). Digi tärkeää!  
- koulutussopimuksen kautta opiskelun tavoitteellisuus on tärkeää, 

olkoonpa kyseessä 
- tutkintotavoitteinen tai  ei tutkintotavoitteinen  
- koulutussopimus tulee voida tehdä useaan työpaikkaan, mm. pienet 

työpaikat 
- riittävän osaamisen ja laadun varmistamiseksi  
- edellyttää tavoitteellista, saumatonta ja luontevaa yhteistyö työelämän 

kanssa → win-win- tilanne tavoitteena ! 
- Tarvelähtöisyys ! 
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- Ammatillisen koulutuksen rahoitusta tuskin riittää siirrettäväksi nykyistä 
enempää työnantajille => pitää suunnitella, sopia ja kirjata muita 
hyötyjä sopimukseen. 

  

  

3. Mitä konkreettisia ratkaisuehdotuksia teillä on uuden koulutusmallin 
valmisteluun opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän 
näkökulmista. Ehdotuksenne voivat koskea esimerkiksi seuraavia 
koulutussopimuksen toimeenpanon kannalta keskeisiä asioita: 

- Sopimuksen sisältö 
- Sopijapuolten roolit, tehtävät, vastuut ja velvoitteet, työnjako työpaikalla  
- Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen järjestäminen 
- Työturvallisuus 

 

- Lainsäädäntöön esitettävät muutokset → henkilökohtaistamisasetuksen 
tarkistus ja yksinkertaistaminen. Harkinta-/päätösvaltaa koulutuksen 
järjestäjälle.   
 

  

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

Reija Lepola 

puheenjohtaja, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n    

Kuntayhtymän johtaja, rehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu  
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 

kirjaamo@minedu.fi  

PL 29 

00023 Valtioneuvosto 

 

 

 

Asia 

Lausunto; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 

annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9§ muuttamisesta, 

Dno OKM/7/010/2016 

 

 

 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä  

siitä, että yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa lain 9 §:n muuttamisesta 

 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry esittää lausuntonaan seuraavaa: 

 

Yleistä/kysymyksiä:  

 

Sajo ry:n hallitus esittää ammatillisesta aikuiskoulutus lakia koskevasta muutosesityksestä ja 

ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n muutoksesta seuraavat kysymykset: 

 

1) Ammatillisen koulutuksen lakia ollaan uudistamassa vuonna 2018. Suunnitelman 

mukaan tällöin olisi yksi näyttöperusteinen tapa suorittaa tutkinto. Mikäli nyt 

toteutetaan mittava rekisterityö niin palveleeko se myös uutta toimintaa? Onko 

oletuksena, että kaikki tutkintojen/tutkintojen osien tiedot viedään tulevaisuudessa ko. 

henkilörekistereihin? Mikä on tutkintotoimikuntien rooli uudessa rakenteessa 

lakiuudistuksen jälkeen? Mikä on 1.8.2016 nimettävien tutkintotoimikuntien kauden 

pituus? Päättyykö niiden toimintakausi uuden lain voimaantullessa? 

 

2) Mikäli koulutuksen järjestämislupaa muutetaan vuosina 2016 ja 2017 

viranomaisaloitteisesti niin kuullaanko asiassa koulutuksen järjestäjää? Ne järjestäjät, 

joille on nyt kohdentunut vuosina 2014-2016 koulutuspaikkaleikkauksia ovat 

sopeuttaneet toimintaa ja samalla jo ennakoineet myös vuosien 2016 investointitakuun 

poistumista ja vuodelle 2017 kohdentuvaa noin 10 % tulorahoituksen leikkausta. 
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Mittavin osa tutkinto-opiskelijoista aloittaa opinnot elokuussa ja kevään yhteishakua 

varten tulee tiedot ja suunnitelmat olla valmiina edellisen vuoden elokuussa, joten 

aikataulullisesti asia on haasteellinen ja vaikeasti ennakoitavissa. On hyvä, että 

lakiesityksessä on maininta, että enimmäismäärää voidaan alentaa enintään 

vastaamaan koulutuksen järjestäjän vuoden 2015 toteutunutta opiskelijamäärää. 

 

 

Lausunnon keskeinen sisältö: 

Sajo ry:n hallitus pitää tärkeänä, että uuden ammatillisen koulutuksen lain myötä ja 
uudessa näyttöperusteiseen tapaan suorittaa tutkinto, ammatillisen koulutuksen 

järjestäjällä on tutkinnon anto-oikeus kaikkiin tutkintoihin, joihin sillä on 
järjestämisoikeuskin.  Mittavan rekisterityön ja sen ylläpitotyön osalta tulisi huomioida 

vuoden 2018 lainsäädännöllisten uudistusten vaikutukset ja uusi yksi näyttöperusteinen 

tapa suorittaa tutkinto. 

Sajo ry:n hallitus pitää tärkeänä, että mikäli opetus ja kulttuuriministeriö päättää muuttaa 

koulutuksen järjestämislupaa niin koulutuksen järjestäjää kuullaan siitä, miksi sen 
koulutuspaikkamäärä on jäänyt toistuvasti alle järjestämisluvan paikkamäärän. Lisäksi 

pidämme tärkeänä, että järjestämisluvan enimmäismäärää ei voida alentaa koulutuksen 

järjestäjällä vuonna 2015 toteutuneen opiskelijamäärän alle.  

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n hallituksen puolesta  

 
 

Reija Lepola   
puheenjohtaja, SAJO ry   
reija.lepola@sedu.fi 
puh. 040 830 4256 

  

mailto:reija.lepola@sedu.fi


Näkemyspyyntö koulutussopimusta koskevaan jatkoselvitykseen 
 
 
Näkemyksiä muista työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöistä, kuten esimerkiksi työpajat ja 
oppilaitosten työmaat (mahdollisuudet, yhteistyö, rajapinnat) : 
 
Työpajat ovat luontevia työpaikalla tapahtuvan oppimisen avoimia ympäristöjä ja erittäin tarpeellisia myös 
esim. erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Työpajoilla tapahtuvan oppimisen opinnollistamista on 
kehitetty myös monissa hankkeissa ja se toimii hyvin. 
Oppilaitosten kampaamot, autokorjaamot, harjoitusravintolat jne. ovat maksullisen palvelutoiminnan 
"yritysoppimisympäristöjä", joissa opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen opin alan yritystoiminnasta. 
Oppilaitosten rakennustyömaat säästävät oppilaitoksen kiinteistökuluja ja tuottavat opiskelijalle 
kokonaisvaltaisen näkemyksen rakennustyömaasta ja sen työturvallisuus ja vastuukysymyksistä. 
SAJOn hallitus näkee että työpajat , oppilaitosten työmaat ja mm. kansainvälisissä, kansallisissa, 
alueellisissa ja oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa (tapahtumatuottaminen) mukanaolo ovat hyvin 
keskeisiä avoimia oppimisympäristöjä, joiden edelleen kehittäminen yhdessä alan yritysten kanssa on myös 
aitoa työelämäyhteistyön kehittämistä niin opiskelijoille kuin opetushenkilökunnallekin. 
 
 
Näkemyksiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunvarmistuksen menettelyistä: 
 
Opetushenkilöstön kiinteä mukanaolo (vrt. ed. kohta) on myös varmistamassa toiminnan laatua. 
Työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteisvastuullinen toiminta on tärkeää. Pedagoginen osaaminen on 
kuitenkin opetushenkilöstöllä. Toteutus tulee olla suunniteltua, tavoitteellista ja dokumentoitua. Työpaikan 
sitoutuminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen on tärkeää. 
Näyttöjen toteutus tulee mahdollistaa myös oppilaitosympäristöissä olevissa työympäristöissä, mikäli 
työpaikka (mikro-, pk-yritykset) ei mahdollista kokonaisvaltaisesti tutkinnon osan näytön suorittamista.  
Oppilaitosten työympäristöjä käyttämällä varmistetaan myös tutkinnon tavoitteiden mukainen toiminnan 
laatu. 
 
Näkemyksiä ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden 
saavuttamisesta ja osoittamisesta, jos opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla: 
 
Yhteisten tutkinnon osien integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin on tärkeää. Voidaan toteuttaa esim. 
käyttämällä vieraskielisiä manuaaleja, joiden sisältö osaltaan voi olla mukana myös näytöissä. 
Yhteen näyttöön perustuvaan tutkintoon siirryttäessä (v. 2018) tulee varmentaa ikään katsomatta (vrt. nyt 
nuoret ja aikuiset) kaikkien opiskelijoiden osalta riittävä osaaminen myös yhteisten tutkinnon osien 
osaamistavoitteiden saavuttamiseksi henkilökohtaistamisen kautta. Opiskelijalle tulee mahdollistaa riittävä 
opetuksen/ohjauksen määrä, vaikka opiskelu tapahtuisi pääosin työpaikoilla. Jatko-opinto-oikeuden 
saavuttaminen on tärkeää. 
Muita huomioita: 
- Kaikkien tutkintojen anto-oikeus tulee olla koulutuksen järjestäjällä. 
- Henkilökohtaistamisasetus tulee uudistaa ja yksinkertaistaa. 
- Kolmen erilaisen toteutusmuodon eli koulutussopimuksen, laajennetun työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen  selvittäminen erillisinä muotoina työpaikoille vaikuttaa erittäin 
haasteelliselta. Aiemmassa vastauksessamme esitimme, että koulutussopimus korvaisi laajennetun 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen, jossa opiskelija on oppilaitoksen kirjoilla. Opiskelijalle voidaan maksaa 
myös palkkaa, mikäli työnantaja niin haluaa.  Jos taas siirrytään oppisopimusmuotoiseen koulutukseen 
tehdään opiskelijan kanssa työsopimus. 
 
 



 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry 
Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf. 

 

Mustanlahdenkatu 3-7 E, 33210 Tampere │ www.sajory.fi │ sajory@sajory.fi 

8.4.2016 
 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

kirjaamo@minedu.fi  

uusivirasto@minedu.fi 

00023 Valtioneuvosto 

 

 

 

 

 

 

 

Asia 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta 
virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskus CIMO yhdistetään.  Dno OKM/35/040/2015 
 
 

 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä siitä, että 
SAJO ry:ltä on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta 
virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. 

 

 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry keskittää lausuntonsa erityisestä ammatillisen 

koulutuksen sektorille ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

- Valmistelutyö on tehty hyvin ja perustelut uuden viraston perustamiseksi on 

dokumentissa esitetty täsmällisesti ja perustellen.  

 

- Ammatilliseen koulutukseen kohdennetut leikkaukset ja reformi edellyttävät 

mielestämme uudistuksia myös keskusvirastorakenteissa ja siltä osin voidaan todeta 

uuden viraston perustamisen olevan perusteltua. 
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-  Uuden viraston työkenttä on laaja ja globaali, jonka toivoisi edistävän entistäkin 

voimakkaammin ammatillisen koulutuksen kansainväistymistä ja mm. koulutusvientiä. 

Tämän näemme hyvin tärkeäksi uuden viraston tehtävässä, koska tulevaisuudessa 

meidän tulee vastata entistä vahvemmin myös kansainväliseen kilpailuun 

koulutustarjonnankin osalta mm. digitaalisuuden laajentuessa. Tällöin Suomen 

ammatillisen koulutuksen toimijoiden valmiudet tulee saada nopeasti globaalille 

tasolle myös koulutustarjonnan tuottajina kansainvälisillä markkinoilla.  

 

- Nykyisten virastojen henkilökunnan osaamista tulee vahvistaa ja hyödyntää laajemmin 

poistaen samalla aiemmat virastojen raja-aidat. Tämäkin tukee osaltaan myös 

reformin tavoitteita ja pyrkimyksiä siilojen poistamiseen. 

 

- Uuden viraston henkilökunnan tehtävien virkasuhteet ovat perusteltuja, kuten on 

esitetty.  

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n hallituksen puolesta  

 
 

Reija Lepola   
puheenjohtaja, SAJO ry 
 
Kuntayhtymän johtaja, rehtori 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
Koulukatu 41 
60100 Seinäjoki   
reija.lepola@sedu.fi 
puh. +358 40 830 4256 
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12.4.2016 
 

 

Eduskunnan sivistysvaliokunta 

SiV@eduskunta.fi 

 

 

 

Asia:  Lausunto 
HE 35/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+35/2016 
 
 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää Eduskunnan Sivistysvaliokuntaa 

siitä, että yhdistykseltä on pyydetty lausuntoa lakien muuttamisesta. 

 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry esittää lausuntonaan seuraavaa: 

 

Yleistä/kysymyksiä:  

 

Sajo ry:n hallitus esittää ammatillisesta aikuiskoulutus lakia koskevasta 

muutosesityksestä ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n 

muutoksesta seuraavat kysymykset: 

 

1) Ammatillisen koulutuksen lakia ollaan uudistamassa vuonna 2018. 
Suunnitelman mukaan tällöin olisi yksi näyttöperusteinen tapa suorittaa 
tutkinto. Mittavan rekisterityön ja sen ylläpitotyön osalta tulisi huomioida 
vuoden 2018 lainsäädännöllisten uudistusten vaikutukset ja uusi yksi 
näyttöperusteinen tapa suorittaa tutkinto. Uudessa järjestelmässä tulisi 
tutkintotoimikuntien määrä ja roolit tarkistaa ja se tulisi huomioida jo 
mittavassa henkilörekisterityössä. Mikä tulee olemaan vuonna 2016 työnsä 
aloittavien tutkintotoimikuntien kauden pituus? 
 
Keskeistä: 
 
Sajo ry:n hallitus pitää tärkeänä, että uuden ammatillisen koulutuksen lain 
myötä ja uudessa näyttöön perustuvassa tavassa suorittaa tutkinto, 
ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on tutkinnon anto-oikeus kaikkiin 
tutkintoihin, joihin sillä on järjestämisoikeuskin.  
  

mailto:SiV@eduskunta.fi
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2) Mikäli koulutuksen järjestämislupaa muutetaan vuosina 2016 ja 2017 

viranomaisaloitteisesti niin kuullaanko asiassa koulutuksen järjestäjää? Ne 

järjestäjät, joille on nyt kohdentunut vuosina 2014-2016 

koulutuspaikkaleikkauksia ovat sopeuttaneet toimintaa ja samalla jo 

ennakoineet myös vuosien 2016 investointitakuun poistumista ja vuodelle 

2017 kohdentuvaa noin 10 % tulorahoituksen leikkausta. Mittavin osa tutkinto-

opiskelijoista aloittaa opinnot elokuussa ja kevään yhteishakua varten tulee 

tiedot ja suunnitelmat olla valmiina edellisen vuoden elokuussa, joten 

aikataulullisesti asia on haasteellinen ja vaikeasti ennakoitavissa. On hyvä, 

että lakiesityksessä on maininta, että enimmäismäärää voidaan alentaa 

enintään vastaamaan koulutuksen järjestäjän vuoden 2015 toteutunutta 

opiskelijamäärää. 

 

Keskeistä: 
 
SAJO ry:n hallitus pitää tärkeänä, että lakimuutoksen tultua voimaan, mikäli 
opetus- ja kulttuuriministeriö päättää muuttaa koulutuksen järjestämislupaa 
niin koulutuksen järjestäjää kuullaan siitä, miksi sen koulutuspaikkamäärä on 
jäänyt toistuvasti alle järjestämisluvan paikkamäärän. Lisäksi pidämme 
tärkeänä, että järjestämisluvan enimmäismäärää ei voida alentaa koulutuksen 
järjestäjällä vuonna 2015 toteutuneen opiskelijamäärän alle.  
 
 
 
Lisäksi SAJO ry haluaa saattaa Sivistysvaliokunnalle tiedoksi: 
 
SAJO ry:n hallitus pitää tärkeänä, että hallitus selvittää pikaisesti 
mahdollisuuden poistaa ammatillisen koulutuksen valtiolta saatujen 
kiinteistöjen luovutusrajoitukset ja valmistelee tarvittavat muutokset, jotta 
säästöjä saataisiin tehtyä seinistä opetuksen sijaan (SiVM 9 /2015 vp - HE 
79/2015 vp lausumaehdotus EV762015 vp HE 79/2015 vp hyväksyi lausuman). 
Koulutuksen järjestäjien mittava sopeuttamistarve on edellyttänyt ja 
edellyttää vielä jatkossa pikaista kiinteistöjen käytön tehostamista ja sen 
myötä myös niistä luopumista.  

 

Ystävällisin terveisin 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n hallituksen puolesta  

 
Reija Lepola   
puheenjohtaja, SAJO ry   
kuntayhtymän johtaja, rehtori 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sajo ry 
reija.lepola@sedu.fi 
puh. 040 830 4256  

mailto:reija.lepola@sedu.fi
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14.08.2016 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  
PL 29 (Meritullinkatu 1, Helsinki) 
00023 Valtioneuvosto 

 

 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n  lausunto (OKM/26/010/2016)  

Ehdotus hallituksen esityksestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 
b § muuttamisesta  

 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä 
mahdollisuudesta antaa lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b § 
muuttamisesta ja haluaa tuoda esille seuraavaa: 
 

Sajo ry:n lausunnon keskeinen sisältö 

 OKM:n esitys säästöjen toteuttamisesta -12,5 % ammatillisen 

peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäismäärästä on suurempi 

kuin hallitusohjelmassa esitetty 190 meur säästötavoite. 

Koulutuksen järjestäjät ovat varautuneet ennakkotietojen 

perusteella arviolta noin – 10 % leikkaukseen. 2,5 %-yksikön 

lisäys merkitsee merkittävä muutosta ensi vuoden 

talousarviovalmisteluun. 
 

 Myönteinen asia on, että maahanmuuttajien ammatilliseen 

koulutukseen ja opiskelua tukeviin palveluihin esitetään 

myönnettäväksi lisää resursseja. Koulutuksen järjestäjälle olisi näin 

joustavampia mahdollisuuksia toteuttaa palvelut 

valtionosuusrahoituksena. 

 

 OKM korostaa koulutuksen järjestäjien harkintaa säästöjen 

toteuttamisessa. Käytännössä säästöt on kohdennettava 

henkilöstöön ja kiinteistökustannuksiin, jotka ovat suurimmat 

kuluerät.  Henkilöstöä joudutaan irtisanomaan. 

Kiinteistökustannusten vähentämiseksi toimintoja on jatkossa 

keskitettävä, mikä vaikuttaa ammatillisen koulutuksen 
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saavutettavuuteen, lisäten koulumatkojen pituutta sekä opiskelija-

asuntoloiden tarvetta. Kiinteistökustannusten vähentämiseksi 

osasta kiinteistöistä on luovuttava. Valtion 1990-luvulla 

luovutettujen kiinteistöjen myyntiä tulee pikaisesti helpottaa ja 

joustavoittaa. 

 

 Ammatilliseen koulutukseen kohdenettavat säästöt ovat mittavat ja 

ne tulisi vaiheistaa esimerkiksi kolmelle vuodelle. Koulutuksen 

järjestämisessä kiinteiden kustannusten vähentäminen mm. 

kiinteistöjärjestelyt ja henkilöstön vähentäminen ei tapahdu 

nopeasti. Toimintojen tiivistäminen edellyttää isoja 

kiinteistöratkaisuja. 

 

 Säästöjen toteuttamisessa tulisi huomioida koko koulutuksen 

järjestäjäverkko ja sen uudistaminen.  

Alueellisesti on haasteellista vähentää koulutuksen aloituspaikkoja, 

koska koulutustakuu velvoittaa koko nuorten ikäluokan 

kouluttamiseen. Säästöjen toteuttamisessa pitäisi huomioida 

ammatillisen koulutuksen koko kokonaisuus, koska myös 

työvoimakoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus on 

ollut säästöjen kohteena.  

 
 Toimintalainsäädännön uudistaminen ja säästöjen toteuttaminen 

pitäisi toteuttaa samanaikaisesti. Perättäisinä vuosina 2017 ja 2018 

koulutuksen järjestäjät joutuvat varautumaan isoihin 

rahoitusjärjestelmän muutoksiin, jotka aiheuttavat epävarmuutta 

pitkäjänteiseen suunnitteluun ja laadukkaan koulutuksen 

toteuttamiseen. 

 
 
 
 

Seinäjoella 14.8.2016 

 

Sajo ry:n hallituksen puolesta 

Reija Lepola 

hallituksen puheenjohtaja 
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Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 
Kaisa Iso-Sipilä, kaisa.iso-sipila@eduskunta.fi 
 

Asia: HE  134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2017 

Teema; Ammatillinen koulutus; resurssit ja rakenneuudistuksen toimeenpano; 
pahimmat kipupisteet, HE 134/2016 20 (29.20 ja 30 osa) 

Lausunto: Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry  

  

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää eduskunnan sivistys- ja tiedejaostoa 

mahdollisuudesta antaa lausunto ja osallistua kuulemistilaisuuteen hallituksen esityksestä 
134/2016 teemasta Ammatillinen koulutus; resurssit ja rakenneuudistuksen toimeenpano, 

pahimmat kipupisteet. 

Sajo ry:n lausunnon keskeinen sisältö 

Ammatillisen koulutuksen reformin periaatteet ovat hyviä ja kannatettavia. 

Reformissa on kyse laajasti toimintaan ulottuvasta rakenneuudistuksesta, jossa sekä 
toiminta että tarjonta muuttuvat. Osaamisperusteisuuden toteutumisen myötä, 

asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, joustavuus ja työelämälähtöisyys mahdollistuvat. Nämä 

toimintaan ulottuvat muutokset edellyttävät ja ovat jo edellyttäneet pitkäjänteistä työtä. 

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano edellyttää aikaa, kun toiminnat organisoidaan 

uudelleen. Tähän liittyy myös mittava muutos myös koulutuksen järjestäjien toimitilojen osalta.  

Reformin toimeenpanoa varjostaa käytännössä ammatilliseen koulutukseen kohdentuvat 

mittavat rahoitusleikkaukset.   

- 190 meur perustutkintorahoituksen leikkaus lisättynä vielä  

kilpailukykysopimuksesta aiheutuvilla resurssileikkauksilla aiheuttavat vähintään -12,5 

% leikkauksen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäismäärän 

tuottamasta rahoituksesta vuonna 2017.  

Näin suuri leikkaus vaatii pitkäaikaista sopeuttamista ja riskinä on, että tämä 

osaltaan vähentää reformin täysiaikaista toimeenpanoa. Koulutuksen järjestäjien 

harkinta säästöjen toteuttamisessa tarkoittaa käytännössä sitä, että säästöt on 

kohdennettava henkilöstöön ja kiinteistökustannuksiin, jotka ovat suurimmat kuluerät 

(yhteensä 80-90%).  Kiinteistökustannusten vähentämiseksi toimintoja on jatkossa 

keskitettävä, mikä voi vaikuttaa ammatillisen koulutuksen saavutettavuuteen, lisäten 

koulumatkojen pituutta sekä opiskelija-asuntoloiden tarvetta. Kiinteistökustannusten 

vähentämiseksi osasta kiinteistöistä on luovuttava. Valtion 1990-luvulla 

luovutettujen kiinteistöjen myyntiä tulee pikaisesti helpottaa ja 

joustavoittaa. 
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- Toimintalainsäädännön ml. tutkintojärjestelmä ja rahoituslainsäädännön uudistamisen 

toimeenpano (2018) ja säästöjen toteuttaminen (2017) on esitetty toteutettavaksi eri 

aikoina. Perättäisinä vuosina 2017 ja 2018 koulutuksen järjestäjät joutuvat 

varautumaan isoihin rahoitusjärjestelmän ja toimintojen muutoksiin, jotka aiheuttavat 

epävarmuutta pitkäjänteiseen suunnitteluun ja laadukkaan koulutuksen toteuttamiseen. 

Sajo ry esittää, että ammatilliseen koulutukseen kohdenettavat säästöt 

vaiheistettaisiin kolmelle vuodelle, koska koulutuksen järjestämisessä kiinteiden 

kustannusten vähentäminen mm. kiinteistöjärjestelyt ja henkilöstön vähentämisen 

toimeenpano vaatii aikaa.  

 
- Säästöjen toteuttamisessa tulisi huomioida koko koulutuksen järjestäjäverkko ja sen 

uudistuminen/uudistaminen. Alueellisesti on haasteellista vähentää koulutuksen 

aloituspaikkoja, koska koulutustakuu velvoittaa koko nuorten ikäluokan 

kouluttamiseen. Säästöjen toteuttamisessa pitäisi huomioida ammatillisen koulutuksen 

koko kokonaisuus, koska myös työvoimakoulutuksena toteutettava ammatillinen 

peruskoulutus on ollut säästöjen kohteena. Osaavan työvoiman saatavuuden 

turvaaminen on työelämälähtöisyyden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. 

 

Digitaaliset ratkaisut mm. suoriteseurantaan ja opiskelijoiden henkilökohtaisten 

opiskeluohjelmien (HOS) toteutukseen tulisi saada kehitetyksi lakiuudistusten kanssa 

samassa aikataulussa, jolloin seuranta ja arviointi tapahtuisivat yhdenvertaisin.  

Esityksen mukaan tulosohjausmenettelyn kehittämishankkeita käynnistyy 

vuonna 2016. Tämä olisi kannatettavaa, koska muuten niiden tuotantokäyttöön 

saaminen samassa aikataulussa rahoituslain kanssa hankaloituu.  

 

- Esityksen mukaan valtionavustuksilla tuetaan reformin toimeenpanoa ja edistetään 

reformin tavoitteiden toteutumista. Myös maahanmuuttajien ammatilliseen 

koulutukseen ja opiskelua tukeviin palveluihin esitetään myönnettäväksi lisää 

resursseja. Nämä ovat kannatettavia asioita. Lisäresurssin toivotaan mahdollistavan, 

että koulutuksen järjestäjälle olisi näin joustavampi mahdollisuus toteuttaa palvelut 

valtionosuusrahoituksena 

 

 

Seinäjoella 6.10.2016 

 

Sajo ry:n hallituksen puolesta 

Reija Lepola 

hallituksen puheenjohtaja, Sajo ry 

 

kuntayhtymän johtaja, rehtori 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 

reija.lepola@sedu.fi 

0408304256 

 

mailto:reija.lepola@sedu.fi
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Eduskunnan sivistysvaliokunta 
SiV@eduskunta.fi 
 
Asia: HE 177/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta 
sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 
 

Lausunto: Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry  

  

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa 
mahdollisuudesta antaa lausunto ja osallistua kuulemistilaisuuteen hallituksen esityksestä 
177/2016 teemasta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta 
sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 

Sajo ry:n lausunnon keskeinen sisältö: 

HE 177/2016:ssa esitetty vuodelle 2017 kohdentuva säästöjen toteuttaminen ja toisaalta 

vuonna 2018 tulossa oleva ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano edellyttävät 

ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä mittavaa uudistustyötä. 

Koulutuksen järjestäjät joutuvat varautumaan isoihin leikkauksiin ja 

rahoitusjärjestelmän ja toimintojen muutoksiin useana perättäisenä vuonna ja ne  

aiheuttavat epävarmuutta pitkäjänteiseen suunnitteluun ja laadukkaan koulutuksen 

toteuttamiseen. 

 

190 meur perustutkintorahoituksen leikkaus lisättynä vielä kilpailukykysopimuksesta 

aiheutuvilla resurssileikkauksilla aiheuttavat vähintään -12,5 % leikkauksen 

ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäismäärän tuottamasta 

rahoituksesta vuonna 2017.  

 

Suuri rahoituksen muutos (leikkaus 2017 ja rahoitusuudistus 2018) vaatii 

pitkäaikaista sopeuttamista ja riskinä on, että tämä osaltaan vähentää ammatillisen 

koulutuksen reformin täysiaikaista toimeenpanoa. Koulutuksen järjestäjien harkinta 

säästöjen toteuttamisessa tarkoittaa käytännössä sitä, että säästöt on kohdennettava 

henkilöstöön ja kiinteistökustannuksiin, jotka ovat suurimmat kuluerät (yhteensä 80-

90%).  Kiinteistökustannusten vähentämiseksi toimintoja on keskitettävä, mikä voi 

vaikuttaa ammatillisen koulutuksen saavutettavuuteen, lisäten koulumatkojen pituutta 

sekä opiskelija-asuntoloiden tarvetta. Kiinteistökustannusten vähentämiseksi osasta 
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kiinteistöistä on luovuttava. Valtion 1990-luvulla luovutettujen kiinteistöjen myyntiä 

ollaan nyt joustavoittamassa ja se on ehdottoman kannatettava asia. 

Sajo ry on esittänyt ja esittää, että ammatilliseen koulutukseen kohdenettavat säästöt 

vaiheistettaisiin kolmelle vuodelle, koska koulutuksen järjestämisessä kiinteiden kustannusten 

vähentäminen mm. kiinteistöjärjestelyt ja henkilöstön vähentämisen toimeenpano vaatii aikaa.  

- Ammatillisen koulutuksen reformin periaatteet ovat sinänsä hyviä ja siten 
kannatettavia. Uudistusta tarvitaan. Reformissa on kyse laajasti toimintaan 
ulottuvasta rakenneuudistuksesta, jossa sekä toiminta että tarjonta muuttuvat. 
Osaamisperusteisuuden toteutumisen myötä, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, 
joustavuus ja työelämälähtöisyys mahdollistuvat. Nämä toimintaan ulottuvat 
muutokset edellyttävät ja ovat jo edellyttäneet pitkäjänteistä työtä kaikilta 
ammatillisen koulutuksen toimijoilta. 
Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano edellyttää kuitenkin myös aikaa, kun 
toiminnat organisoidaan uudelleen. Tähän liittyy myös mittava muutos myös 
koulutuksen järjestäjien henkilöstön ja toimitilojen osalta, koska 
henkilöstökustannukset ja kiinteistökustannukset ovat yhteensä 80-90 % koulutuksen 
järjestäjien kustannuksista.  
 

- Nuorisotakuu (yhteiskuntatakuu ja koulutustakuu) velvoittavat ammatillisen 

koulutuksen järjestäjiä alueellisesti huolehtimaan koko nuorten ikäluokan 

kouluttamisesta sekä työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen toteuttamisesta.  

Määrärahaleikkaukset (2017) ja toisaalta rahoitusuudistus (2018), jossa suoritteet ovat 

merkitsevässä asemassa voivat vaikuttaa siihen, että erityistä tukea tarvitsevien 

mahdollisuudet koulutukseen pääsemiseksi heikkenevät. Tämä tulisi huomioida 

rahoituskertoimista päätettäessä.  Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on 

työelämälähtöisyyden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. 

Säästöjen toteuttamisessa tulisi huomioida koko koulutuksen järjestäjäverkko ja sen 

uudistuminen/uudistaminen 

 

HE 177/2016 mukaan maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja opiskelua tukeviin 

palveluihin myönnetään lisää resursseja vuonna 2017. Tämä on kannatettavia asia ja 

edesauttaa varmasti maahanmuuttajien koulutustarjonnan ylläpitämistä. Lisäresurssin 

toivotaan mahdollistavan, että koulutuksen järjestäjälle olisi näin joustavampi mahdollisuus 

toteuttaa palvelut valtionosuusrahoituksena 

 

Seinäjoella 6.10.2016 

Sajo ry:n hallituksen puolesta 

Reija Lepola, hallituksen puheenjohtaja, Sajo ry 

kuntayhtymän johtaja, rehtori 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 

reija.lepola@sedu.fi,  0408304256 

mailto:reija.lepola@sedu.fi
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Eduskunnan sivistysvaliokunta 

SiV@eduskunta.fi 

 

Asia: HE 206/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
 
Lausunto: Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry  

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa 
mahdollisuudesta antaa lausunto ja osallistua kuulemistilaisuuteen hallituksen esityksestä 
206/2016 teemasta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Sajo ry:n lausunnon keskeinen sisältö 

Esitetyt lakimuutokset ovat hyviä ja kannatettavia. Päällekkäisen sääntelyn vähentäminen on 
hyvä asia, samoin byrokratian keventäminen hallinnollisessa menettelyssä ja koulutuksen 
järjestäjien päätösvallan lisääminen ovat tervetulleita muutoksia. 

Pidämme riittävänä, että koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta laatia suunnitelma 
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna 
suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista säädetään oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Päällekkäisen sääntelyn poistaminen selkeyttää asiaa.  

Oppilaitoskohtaisen monialaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävistä voisi jatkossa huolehtia 
myös muu tehtävään soveltuva oppilaitoskohtainen ryhmä. Tämä muutos on järkevä ja voi 
vähentää päällekkäisten ryhmien muodostumista oppilaitoksissa. 

Kuraattorin kelpoisuusvaatimusten väljentäminen on tervetullut muutos sikäli, että se korostaa 
ammatin erityistä kuulumista oppilaitokseen. Kuraattorin työn on tärkeää olla lähellä 
opiskelijoita, oppilaitoksessa. Tarvittavaa osaamista voi saavuttaa muullakin kuin sosiaalialan 
koulutuksella. Muutos myös helpottaa rekrytointia. On kuitenkin tarpeen korostaa, että sekä 
sosiaalialan että opetus- ja kasvatusalan osaaminen ovat keskeisiä. 

Eri kuntien alueilla toimiville ammatillisen koulutuksen toimijoille ja opiskelijoille on tärkeää 
varmistaa mahdollisimman tasapuoliset ja yhdenvertaisetpalvelut. Siten kuraattori- ja 
terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen tulisi kytkeä SOTE-uudistukseen. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (35 §) oleva säännös määräaikaisen erottamisen 
päätöksenteosta on käytännössä osoittautunut epäkäytännölliseksi ja prosessi 
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monimutkaiseksi. Hallinnollista menettelyä keventää se, että määräaikaisesta erottamisesta tai 
asuntolasta erottamisesta voisi päättää monijäsenisen toimielimen ohella myös rehtori. Näin 
ollen rehtorin toimivallan laajentaminen on hyvä asia. Opiskelijan oikeusturvan toteutuminen 
näissä tilanteissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon.  

Esityksen taloudellisten vaikutusten arviointi lienee varsin vaikeaa. Ammatillisen koulutuksen 
kannalta kustannussäästöjen saavuttaminen ei ole yksiselitteistä, esim. koulutuksen järjestäjän 
koko, toimintaympäristö ja sijainti voivat vaikuttaa kustannusten muodostumiseen. 

 

Helsingissä 17.11.2016 

 

Sajo ry:n hallituksen puolesta 
 
Reija Lepola    Arja Wahlberg-Jauho 
hallituksen puheenjohtaja, Sajo ry  hallituksen jäsen, Sajo ry 
 

kuntayhtymän johtaja, rehtori  apulaisrehtori 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu  Stadin ammattiopisto 
reija.lepola@sedu.fi   arja.wahlberg-jauho@edu.hel.fi 
0408304256    0503764895 
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Eduskunnan sivistysvaliokunta 

SiV@eduskunta.fi 

 

Asia: HE 206/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
 
Lausunto: Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry  

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa 
mahdollisuudesta antaa lausunto ja osallistua kuulemistilaisuuteen hallituksen esityksestä 
206/2016 teemasta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Sajo ry:n lausunnon keskeinen sisältö 

Esitetyt lakimuutokset ovat hyviä ja kannatettavia. Päällekkäisen sääntelyn vähentäminen on 
hyvä asia, samoin byrokratian keventäminen hallinnollisessa menettelyssä ja koulutuksen 
järjestäjien päätösvallan lisääminen ovat tervetulleita muutoksia. 

Pidämme riittävänä, että koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta laatia suunnitelma 
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna 
suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista säädetään oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Päällekkäisen sääntelyn poistaminen selkeyttää asiaa.  

Oppilaitoskohtaisen monialaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävistä voisi jatkossa huolehtia 
myös muu tehtävään soveltuva oppilaitoskohtainen ryhmä. Tämä muutos on järkevä ja voi 
vähentää päällekkäisten ryhmien muodostumista oppilaitoksissa. 

Kuraattorin kelpoisuusvaatimusten väljentäminen on tervetullut muutos sikäli, että se korostaa 
ammatin erityistä kuulumista oppilaitokseen. Kuraattorin työn on tärkeää olla lähellä 
opiskelijoita, oppilaitoksessa. Tarvittavaa osaamista voi saavuttaa muullakin kuin sosiaalialan 
koulutuksella. Muutos myös helpottaa rekrytointia. On kuitenkin tarpeen korostaa, että sekä 
sosiaalialan että opetus- ja kasvatusalan osaaminen ovat keskeisiä. 

Eri kuntien alueilla toimiville ammatillisen koulutuksen toimijoille ja opiskelijoille on tärkeää 
varmistaa mahdollisimman tasapuoliset ja yhdenvertaisetpalvelut. Siten kuraattori- ja 
terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen tulisi kytkeä SOTE-uudistukseen. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (35 §) oleva säännös määräaikaisen erottamisen 
päätöksenteosta on käytännössä osoittautunut epäkäytännölliseksi ja prosessi 
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monimutkaiseksi. Hallinnollista menettelyä keventää se, että määräaikaisesta erottamisesta tai 
asuntolasta erottamisesta voisi päättää monijäsenisen toimielimen ohella myös rehtori. Näin 
ollen rehtorin toimivallan laajentaminen on hyvä asia. Opiskelijan oikeusturvan toteutuminen 
näissä tilanteissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon.  

Esityksen taloudellisten vaikutusten arviointi lienee varsin vaikeaa. Ammatillisen koulutuksen 
kannalta kustannussäästöjen saavuttaminen ei ole yksiselitteistä, esim. koulutuksen järjestäjän 
koko, toimintaympäristö ja sijainti voivat vaikuttaa kustannusten muodostumiseen. 
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Sajo ry:n hallituksen puolesta 
 
Reija Lepola    Arja Wahlberg-Jauho 
hallituksen puheenjohtaja, Sajo ry  hallituksen jäsen, Sajo ry 
 

kuntayhtymän johtaja, rehtori  apulaisrehtori 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu  Stadin ammattiopisto 
reija.lepola@sedu.fi   arja.wahlberg-jauho@edu.hel.fi 
0408304256    0503764895 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö  
kirjaamo@minedu.fi 
 

Lausuntopyyntö OKM/41/010/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta 
koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

Kirjallinen lausunto: Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry  

  

Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry toteaa lausuntonaan hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laiksi seuraavia näkökohtia. 

Lausunnon tiivistelmä on pyydetyn mukaisesti lausunnon lopussa. 

Seuraavassa yksityiskohtaisempia kysymyksiä ja näkemyksiä: 

Ammatillisen koulutuksen reformin periaatteet ovat hyviä ja kannatettavia ja 
muutokset tulee ulottaa toimintaan reformin täysivaltaiseksi 
toimeenpanemiseksi ja lain soveltamiseksi käytäntöön. Siksi tietyt lainkohdat 
vaatisivat SAJO ry:n hallituksen mielestä vielä tarkentamista. 
 
22 § Tutkintojen koulutus- ja järjestämistehtävä;  
Miten myönnetään jatkossa nykyisissä järjestämisluvissa olevat erityistehtävät, 
mm. urheilijoiden ammatillinen peruskoulutus ja englanninkielinen 
perustutkintokoulutus. Jos koulutuksen järjestäjällä on nyt ko. luvat niin 
siirtyvätkö ne uusiin lupiin automaattisesti. Järjestämislupa sisältää myös 
tutkinnot, joita koulutuksenjärjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi 
järjestää tutkintokoulutusta. Poistuvatko ns. verkostomallit samalla? Esim. 
metsäkonekuljettajakoulutuksen nykyinen malli tulisi purkaa ja mahdollistaa 
järjestämisluvassa koulutuksen toteuttaminen nykyisille verkostotoimijoille, 
koska verkostomalli ”syö” mittavan osan yksikköhinnasta ja useat tehtävät 
joudutaan tekemään kahteen kertaan. 
Tutkintoja on jatkossa vähemmän ja varmaan tarjonta muuttuu. Onko silloin 
uusittava aina koko järjestämislupa? 
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Opiskelijavuosien vähimmäismäärä tulee olla riittävän lähellä myös 
todennäköistä maksimimäärää, jotta ennakoitavuus ja pidempiaikainen 
koulutuksen kehittäminen on mahdollista toteuttaa. 
 
Järjestämisluvan myöntämiselle tulee olla yhtenevät kriteerit kaikille. Myös 
työvoimakouluttajilta tulee edellyttää samat 23 §:n mukaiset vaatimukset.  
 
26 § Työelämätoimikunnat 
Työelämätoimikuntien tehtävä jää epäselväksi. Tehtävät suhteessa KARVIn 
tehtäviin tulisi selkiyttää ja työelämätoimikunnan tehtävistä mittava osa siirtää 
KARVIlle. 
3)-kohdan tutkinnon suorittajan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt 
tulisi kohdentaa koulutuksen järjestäjän päätettäväksi. 

5 luku Henkilökohtaistaminen, 35 - 41 § 

Voisiko henkilökohtaistamisen ohjeistuksen siirtää asetuksessa olevaksi?  

43 § Osaamisen osoittaminen 
Näytöt toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa. Em. tavoite on hyvä. 
Kuitenkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyessä koko tutkinnonosien 
näyttäminen muodostuu haasteeksi erityisesti pk-yrityksissä, jotka ovat 
kuitenkin mittavin osa yritysoppimisympäristöjämme eri puolilla Suomea. 
Laajentuva työpaikalla tapahtuva oppiminen edellyttää onnistuakseen joustoja 
molemmilta osapuolilta ja siksi etenkin alkuvaiheessa tulisi voida toimia myös 
työelämän mahdollistamalla tavalla. 
 

55 § Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 
Osana tutkintokoulutusta….Miten vaikuttaa suoriterahoitukseen tutkinnon 
suorittamisen aikarajat huomioiden? Tuleeko opiskeluvalmiuksia tukevista 
opinnoista suoritteita…kun ovat osa tutkintokoulutusta, mutta eivät tutkinnon 
perusteita? 
Mikä on suhde VALMAan, jonka suoritus on ennen tutkinto-opiskelua? 

 

62 § Oppisopimuskoulutus 
Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjä ei voi hankkia oppisopimuskoulutusta 
toiselta koulutuksen järjestäjältä, vaan sillä on oikeus vain niihin tutkintoihin, 
jotka ovat sen järjestämisluvassa. Miten taataan koulutuksen saatavuus ja 
saavutettavuus eri alueilla? 
Yrittäjän oppisopimus muuttuu yrittäjän koulutussopimukseksi. Tuleeko tämä 
sekoittamaan toimijoita? Yrittäjän koulutussopimus heikentää yrittäjien etuja 
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mm.” Opintososiaaliset etuudet koskevat myös yrittäjää, jos 
teoriakoulutuspäivistä tulee tulonmenetystä.” Tämä jää pois 
koulutussopimuksesta.  

63 § Koulutussopimus 
Koulutussopimus on erittäin hyvä uudistus. Hyvää on myös se, että 
lakiesitykseen on kirjattu, että koulutussopimustyöpaikalle ei makseta 
korvausta. Miten tämä varmistetaan työpaikoille? Osallistuvatko keskusjärjestöt 
tiedottamiseen ja ovat kokonaisvaltaisesti myös tämän takana, ettei asia jää 
koulutuksen järjestäjien  
”taisteltavaksi” asiaksi kentällä. Esim. ”sote-alueella” toimii jatkossakin kaikissa 
ammattiryhmissä olevia työssäoppijoita, joten tuntuisi luontevalta, ettei 
kenenkään koulutussopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta 
makseta korvauksia. 
 

76 § Asiassa tulisi huomioida mahdollinen tilanne, että opiskelija jätetään 
rangaistukseen tuomitsematta tai syytettä ei nosteta vähäisyysperusteella 
rikoslain tai lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa perusteella. Tällöin 
koulutuksen järjestäjä ei voi rangaista kurinpidollisesti opiskelijaa, koska henkilö 
katsotaan syyllistyneen rangaistavaan tekoon, mutta hän ei saa siitä 
rangaistusta. Tämä voi johtaa opiskelijoiden eriarvoiseen kohteluun, sillä 
vakavuudeltaan lievemmästä teosta annetaan kurinpidollinen rangaistus, mutta 
vakavammasta rikosoikeudellisesta teosta, joka kuitenkin katsotaan niin lieväksi, 
ettei syytettä nosteta/rangaistusta tuomita, johtaa siihen, että henkilö jää vaille 
kurinpidollista rangaistusta. Tällöin lievemmän teon tehnyt saa asiassa 
rangaistuksen, mutta vakavamman teon tehnyt jää vaille rangaistusta. 
Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisen kohtelun vuoksi tulisi tämä 
huomioida lainsäädännössä tai lain esitöissä. 

 

75 §, 77 §, 78 § 
Edellä mainituissa pykälissä on tulisi olla yhdenvertaisesti kaikissa kohdin rehtori 
tai opettaja. Esim. 75 §:ssä kahdessa kohtaa rehtori ja opettaja …ja yhdessä 
opettaja tai rehtori.  Jää epäselväksi, että tarkoittaako rehtori ja opettaja, että 
he yhdessä ja/tai/vai molemmat erikseen? 77 §… ja …tai… 78 §  … ja … 
 Tulkinta selkiytyisi yhtenevällä sanamuodolla eli ehdotamme joka kohtaan 
rehtori tai opettaja… 
Ehdotamme myös, että viitataan 104 §:ään, jossa määritellään, mitä rehtorilla 
tarkoitetaan? 
 
86 § Oikeus maksuttomaan ruokailuun 
…päätoiminen perustutkintokoulutus ja valmentava koulutus… oikeus 
maksuttomaan ateriaan HOS mukaan... 
Tutkinta, että kaikille (pl. opso) tulee tarjota maksuton ateria myös työpaikoilla 
tapahtuvan oppimisen aikana, tarkoittaisi mittavaa kustannusten kasvua, mikäli 
muita rajoituksia ei ole.  



 

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry 
Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf. 

 

Mustanlahdenkatu 3-7 E, 33210 Tampere │ www.sajory.fi │ sajory@sajory.fi 

 
92 § Tilauskoulutus 
Tarkoitetaanko tilauskoulutuksella esim. koulutusvientiä? Tulisiko olla 
mahdollista toteuttaa myös muuta tilauskoulutusta?   
 
106 § Yhteistyövelvoite 
Hyvä asia, että lakiin on kirjattu yhteistyövelvoite. Onko se myös ko. velvoitteen 
kohteina olevien lainsäädännössä. Yksipuolinen yhteistyövelvoite on 
haasteellinen toteutettava. 

 

108 § Koulutuksen hankkiminen 
Tarkoittaako esim. opsokoulutusta, lukiokoulutusta? Kuka merkitsee/saa 
suoritemerkinnät? 
 

 

 
 
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 
 
Rahoitusuudistus on osa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja 
siten kannatettava. 
 
Erityistä huolta aiheuttaa kuitenkin mallin ennakoitavuuden haasteet. 
Perusrahoituksen osuuden tulisi olla suurempi kuin 50 %, jotta ennakoitavuus 
olisi paremmin varmistettavissa. Vaikuttavuusrahoitukseen merkittävimpänä 
tekijänä on valmistuvien työllistyminen. Jotta yhdenvertaisuus lukiokoulutuksen 
kanssa säilyisi 

tulisi myös jatko-opintoihin korkea-asteelle siirtyminen olla yhtä suurella 
painoarvolla vaikuttamassa kuin työllistyminenkin.  
 
Rahoitusmalli ei kannusta kouluttamaan pitkäaikaistyöttömiä, joiden 
työllistyminen vaikeaa.  
 
Strategiarahoituksen osuus tulisi rajata maksimissaan 2 %:iin. 
 
Järjestämisluvan minimi opiskelijavuosien ja vuosittain sovittavan 
maksimiopiskelijavuosien määräytyminen on epäselvä ja sillä on keskeinen 
merkitys koulutuksen järjestäjän pitkäjänteisen toiminnan suunnitteluun ja 
kehittämiseen ja toisaalta ennakointityöhön.  
 
Opiskelijavuoden määrittely on 365 päivää. Miten tämä vaikuttaa 
opiskelijapäivän hintaan suhteessa nykyisen mm. työvoimakoulutuksen 
mallissa?  
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Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry:n lausunnon tiivistelmä 

Ammatillisen koulutuksen reformin periaatteet ovat hyviä ja kannatettavia ja 
jotka on pääsääntöisesti huomioitu myös lausunnolla olevassa lakiesityksessä. 
Kuitenkin toiminnan kannalta tulisi lainsäädäntöä tietyiltä osin vielä tarkistella, 
jotta koulutuksen järjestäjän toiminta olisi myös mahdollisimman joustavaa, 
työelämä- ja asiakaslähtöistä ja tukisi kaikin tavoin osaamisperusteisuuden 
toteuttamispyrkimyksiä. 
 
Reformissa on kyse laajasti toimintaan ulottuvasta rakenneuudistuksesta, jossa 
sekä toiminta että tarjonta muuttuvat. Osaamisperusteisuuden toteutumisen 
myötä, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, joustavuus ja työelämälähtöisyys 
mahdollistuvat. Nämä toimintaan ulottuvat muutokset edellyttävät ja ovat jo 
edellyttäneet pitkäjänteistä työtä. 

 
Toimintalainsäädännön ml. tutkintojärjestelmä ja rahoituslainsäädännön 
uudistamisen toimeenpano (2018) ja säästöjen toteuttaminen (2017) on esitetty 
toteutettavaksi eri aikoina. Perättäisinä vuosina 2017 ja 2018 koulutuksen 
järjestäjät joutuvat varautumaan isoihin rahoitusjärjestelmän ja toimintojen 
muutoksiin, jotka aiheuttavat epävarmuutta pitkäjänteiseen suunnitteluun ja 
laadukkaan koulutuksen toteuttamiseen. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on 
aiemminkin esittänyt, että ammatilliseen koulutukseen kohdenettavat säästöt 
vaiheistettaisiin kolmelle vuodelle, jolloin ammatillisen koulutuksen reformin 
toteuttaminen helpottuisi, koska koulutuksen järjestämisessä kiinteiden 
kustannusten vähentäminen mm. kiinteistöjärjestelyt ja henkilöstön 
vähentämisen toimeenpano vaatii aikaa. Kiinteistökustannusten vähentämiseksi 
toimintoja on jatkossa keskitettävä, mikä voi vaikuttaa ammatillisen koulutuksen 
saavutettavuuteen, lisäten koulumatkojen pituutta sekä opiskelija-asuntoloiden 
tarvetta. Kiinteistökustannusten vähentämiseksi osasta kiinteistöistä on 
luovuttava. 
Koulutuksen järjestäjien harkinta säästöjen toteuttamisessa tarkoittaa 
käytännössä sitä, että säästöt on kohdennettava henkilöstöön ja 
kiinteistökustannuksiin, jotka ovat suurimmat kuluerät (yhteensä 80 - 90 %).  
 
Suunnittelun ennakoitavuus heikkenee, koska järjestämisluvassa on minini 
opsikelijavuosimäärä ja maksimi selviää vasta loppuvuonna ja siten rahoituksen 
vuosittainen vaihteluväli voi kasvaa. Vuosittaisen vaihtelun tulisi olla 
mahdollisimman pieni.    
 
Lakiesityksessä tulisi edelleen tarkentaa koulutussopimuksen maksuttomuutta 
ja sen tiedottamista ja vastuutusta esim. keskusjärjestöjen kautta tulisi edistää.  
 
Järjestämisluvan yksityiskohtia tulisi tarkentaa mm. erityistehtävien, 
työvoimakoulutuksen osalta. Oppisopimuksen toteutus siltä osin, jos 
järjestämisluvassa ei ole ko. tutkintoja tulisi selkiyttää.  
Suoriterahoituksen saaja mm. koulutuksen hankkimisen, lukiokoulutuksen 
osalta tulee selkiyttää. 
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Henkilökohtaistamisen prosessia tulee yksinkertaistaa ja henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelman tulee olla yhtenevä kaikille. Samoin 
koulutussopimus- ja oppisopimuslomakkeiston tulee olla valtakunnallisesti 
yhtenevä ja niiden tulee olla sähköisesti opiskelijahallinto-ohjelmiin 
sovitettavissa. Työelämän kanta on tuotu esiin, että lomakkeen maksimipituus 
saa olla 1 x A4. 
 
Digitaaliset ratkaisut mm. suoriteseurantaan ja opiskelijoiden henkilökohtaisten 
opiskeluohjelmien (HOS) toteutukseen tulisi saada kehitetyksi lakiuudistusten 
kanssa samassa aikataulussa, jolloin seuranta ja arviointi tapahtuisivat 
yhdenvertaisin.  
 
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on työelämälähtöisyyden 
näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.  
Vuosittaiset rahoitusmuutokset eivät saa olla liian suuria, koska muuten 
ennakoitavuus toiminnan toteutuksessa kärsii ja sillä voi olla vaikutusta myös 
koulutuksen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. 
 
Nuorisotakuun toteuttamisvelvoite osaltaan vaikuttaa myös koulutuksen 
vaikuttavuuteen. Erityistä tukea tarvitsevat ovat usein heikommin työllistettäviä 
ja heikommin suorituksia säädetyissä ajoissa saavia, joten ne vaikuttavat 
koulutuksen rahoitukseen. Tämän tehtävän toteuttamisen ei tulisi vaikuttaa 
negatiivisesti koulutuksen järjestäjän vaikuttavuustuloksiin. 
  
Palautekyselyjen tulee olla hyvin toteutettuja ja niiden analysoinnin 
yhdenvertaisia, jos niillä olisi vaikutusta rahoitukseen.  
 
Olisi toivottavaa, että valtionavustuksilla tuetaan reformin toimeenpanoa ja 
edistetään reformin tavoitteiden toteutumista. Myös maahanmuuttajien 
ammatilliseen koulutukseen ja opiskelua tukeviin palveluihin tulisi kohdentaa 
lisää resursseja. Se mahdollistaisi, että koulutuksen järjestäjälle olisi näin 
joustavampi mahdollisuus toteuttaa palvelut valtionosuusrahoituksena. 
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