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Yleistä ammatillisesta koulutuksesta 

Ammatillinen perustutkinto on säädösten mukaan laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). 
Tämä sisältää lainsäädännön mukaan ammatillisia tutkinnon osia (135 osp), yhteisiä 
tutkinnon osia (35 osp), vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 osp) sekä mahdollisesti 
tutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia. Tutkinnon osat arvioidaan 
opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.  

Ammatilliset tutkinnon osat arvioidaan valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa 
määritettyjen ammattitaitovaatimusten mukaan. Arviointitilaisuudet toteutetaan 
pääsääntöisesti ammattiosaamisen näytöillä koulutuksen järjestäjän hyväksymän 
koulukohtaisen opetussuunnitelman sekä näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman 
mukaisesti. Arvioinnissa on ammattitaitovaatimusten lisäksi mukana elinikäisen oppimisen 
elementtejä.  Arviointi on numeerinen asteikolla 1-3.  

Yhteiset tutkinnon osat pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan osaksi 
ammatillisia opintoja. Niiden arviointimenetelmät vaihtelevat, mutta arviointi tapahtuu 
asteikolla 1-3. Kielten ja matemaattisten aineiden osaaminen pelkän ammatillisen 
perusopetusväylän käyneellä on heikompaa verrattuna lukion käyneeseen. 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat yksilöllisiä ja etenkin sellaiset opiskelijat, jotka 
tietävät hakevansa jatko-opintoihin, sisällyttävät vapaasti valittaviin tutkintoihin jatko-
opiskelujen edellytyksiä lisääviä opintoja mm. lukio-opintoja. Vapaasti valittavat opinnot 
arvioidaan pääosin suoritettu –merkinnällä, mutta joiltakin osin myös arvosanalla 1-3. 

Ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot ovat ammatillisia tutkintoja, joiden avulla 
pääsääntöisesti työelämässä oleva ja työkokemusta jo omaava opiskelija lisää 
osaamistaan niillä tutkinnoilla tai tutkinnon osilla, mikä tukee hänen työelämässä 
tarvittavaa osaamista. 

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden hakeutuminen korkeakouluihin. 

Jos ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ei opintojensa aikana suorita lukion 
oppimäärää, todennäköisin jatko-opintopaikka on ammattikorkeakoulu. Näin näkisimme, 
että pääsääntöisesti valintamenettelyt koskevat hakeutumista ammattikorkeakouluihin. 
Tiedekorkeakouluilla on omat tavoitteet, mutta ammatillisen perustutkinnon suorittaminen 
antaa muodollisen kelpoisuuden myös korkeakouluihin hakeutumiseen. Toki etenkin jo 



työkokemusta omaavat perustutkinnon suorittaneet ovat vahva voimavara myös 
tiedekorkeakouluissa. 

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneen vahvuus ammattikorkeakouluopinnoissa on 
nimenomaan ammatillinen osaaminen. Joten kun opiskelijat aloittavat 
ammattikorkeakouluissa, jokaisella on omat vahvuutensa. Asiaa pitäisi tarkastella 
opintojen päättövaiheessa työelämään siirtymisen näkökulmasta. Onko osaaminen siinä 
vaiheessa työelämän osaamisvaatimusten mukaista. Työelämän tarpeet vaihtelevat yhtä 
laajasti kuin vaihtelee valmistuvien opiskelijoiden osaamistaso. Keskeistä on tarkastella 
oppimisprosessia nimenomaan elinikäisen oppimisen näkökulmasta. 

Mikäli valintamenettelyn pääpaino on vain ns. yhteisissä aineissa/tutkinnon osissa (kielet, 
matematiikka, kemia, fysiikka), silloin oppilaitoksiin saadaan vain niitä, joilla ko. oppiaineet 
on suoritettu hyvin. Käytännössä tilanne yleisesti on se, että lukioväylää tulleiden 
ammatillinen osaaminen on heikompaa ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla 
kielissä ja matemaattisissa aineissa voi olla täydennettävää. Nämä erot tasaantuvat 
opintojen aikana. 

Ammatillisen väylän kautta tulevien valintamenettelyssä huomioitavaa 

Keskeiset toimintaperiaatteet tulisi olla mahdollisessa AMK-(yhteis)haussa: 

- ammatillisen päättötodistuksen kokonaisarvosana 
o  tämä olisi yleisarvosana kaikkiin haettaviin tutkintoihin 

- ammatillisen näyttötodistuksen tutkinnon osien arvosana 
o tutkinnosta/tutkinnon osista haettaisin ne tutkinnonosat, jotka tukevat 

parhaiten sitä AMK-tutkintoa, mihin opiskelija hakeutuu 
o mahdolliset jo perustutkinnon suorittamisen aikana suoritetut 

ammattikorkeakouluopinnot (ns. VÄYLÄ- tai vastaavia opintoja) 
- yhteisten aineiden arvosanat 

o sieltä poimitaan halutut oppiaineet 
- työkokemus 

Voisiko hakumenettelyssä olla mahdollisuus painottaa hakua valitsemillaan 
kokonaisuuksilla? Sähköisessä haussa voisi olla useita osaamisen arviointiin liittyviä 
kohtia, joista pitäisi valita jokin määrä Tällöin ammatillisen väylän opiskelijoilla ammatilliset 
tutkinnon osat olisivat painoarvoltaan yhteismitallisia lukion suorittaneiden oppiaineissa? 
Näin myös ammatillista väylää ja lukioväylää etenevät opiskelijat olisivat 
yhdenvertaisemmassa asemassa. 

Ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot ovat tutkintoja, joilla henkilö on kohottanut 
ammatillista osaamistaan. Näitä tutkintoja suorittaneilla pitäisi olla mahdollisuus kytkeä 
näitä opintoja hakumenettelyihin. Etenkin erikoisammattitutkinnot ovat kansainvälisessä 
ISCED-luokituksessa ylempää keskiastetta (4) ja jo lähellä alempaa korkeakoulututkintoa. 

Helsingissä 9.3.2017 

Sajo ryn hallituksen puolesta 
Reija Lepola  Raimo Sivonen 
puheenjohtaja, Sajo ry  hallituksen jäsen, Sajo ry 
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Asia: HE 39/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta 
koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+39/2017  

Kuulemisaika: torstai 4.5.2017 klo 12.10, valiokunnan kokoushuone 4017, eduskunnan 

väistötilat (sisäänkäynti: Pohjoinen Rautatiekatu 9) 

 

Kirjallinen lausunto: Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry  

Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry kiittää mahdollisuudesta olla antamassa 
lausuntoa ja tulla kuulluksi. Sajo ry toteaa lausuntonaan hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi 
huomioimiamme näkökohtia. 

Ammatillisen koulutuksen reformin ja lainsäädännön periaatteet ovat hyviä ja 
kannatettavia ja myös välttämättömiä, koska työelämä on vahvassa muutoksessa ja 
ammatillisen koulutuksen tulee myös toimia sen mukaisesti.  Ammatillisen koulutuksen 
reformin toimeenpano on välttämätön, jotta muutokset voidaan ulottaa toimintaan 
reformin täysivaltaiseksi toimeenpanemiseksi ja lain soveltamiseksi.  
 
Jo vuonna 2017 toimeenpannut rahoitusleikkaukset vaativat paljon toiminnallisia ja 
rakenteellisia uudistuksia ja myös voimavaroja ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä ja 
siksi varsinaisen reformin toimeenpanoon liittyy pelkoja (mm. toimeenpannut yt:t) , 
joita tulisi voida hälventää myös toimeenpanoa tukevilla toimintamuodoilla ja 
rahoituksella. Myös toimintakulttuurien uudenlainen muotoutuminen aiempien nuorten 
ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistuessa ja rakenteiden uudistuessa vaativat 
runsaasti tukitoimia. 
Erityisillä tukitoimilla tulisi tukea koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä uusien 
lakien toimeenpanotyössä.  
 
 

Seuraavassa pyydetyn rakennepohjan mukaisesti eriteltynä Sajo ry:n lausunto: 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 

Koulutukseen hakeutuminen, joustavuus  

Jatkuva hakeutuminen joustavoittaa koulutuksen järjestäjän toimintaa opiskelijoiden 
ottamisessa. Jo tälläkin hetkellä osa koulutuksen järjestäjistä mahdollistaa ”jatkuvan 
haun” kaiken koulutuksen osalta. Tämän avulla mahdollistetaan myös nopeampi 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+39/2017
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”läpimenoaika” ja järjestämisluvan vuosiopiskelijakiintiön parempi täyttöaste vuoden eri 
aikona. 

Joustava haku on tärkeä myös aikuisten osalta esimerkiksi työelämän erilaiset 
muutostilanteet (rekrytoinnit, laajamittaiset lomautukset) edellyttävät joustavia 
palveluita. 

Valtakunnallinen yhteishaku on tarpeen perusasteen päättävien hakeutumiselle ja siten 
koulutustakuun turvaamiseksi. 

3 § Määritelmät; kohta 5) opiskelijalla henkilöä, joka on otettu suorittamaan tässä 
laissa tarkoitettua koulutusta, ammatillista tutkintoa taikka ammatillisen tutkinnon osaa 
tai osia. 
Tutkinnon suorittaja on nyt korvattu opiskelijalla, joka on hyvä ja selkeyttävä asia.  
 

Koulutuksen saavutettavuus 

Koulutuksen saavutettavuuteen ja saatavuuteen vaikuttavat sekä alueellinen 
työelämäyhteistyö että väestörakenne. Alueellinen ennakointityö korostuu eri 
toimijatahojen välillä.  

Joustavat rakenteet koulutus- ja oppisopimusten välillä parantavat osaltaan 
saavutettavuutta. 

Koulutuksen järjestäjälle on turvattava joustavat tavat toimia esimerkiksi 
järjestämispaikkakuntien osalta. 

Uusien tutkintojen hakeminen järjestämislupaan tulee voida toteuttaa joustavasti ja 
alueelliset työelämän muutokset ja tarpeet huomioiden. 

 
Koulutuspaikkojen riittävyys, eri toimialojen ongelmat 
 
Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja pitovoima eri toimialoilla vaihtelevat. Toisaalta 
työelämän ja koulutuksen kohtaanto-ongelmat ovat jopa lisääntyneet.  
 
Vaikka valtakunnallisesti laskettuna ammatillisen peruskoulutuksen koulutuspaikkoja o 
riittävästi ikäluokkaan nähden niin koulutuspaikkatarvetta arvioitaessa tulisi huomioida, 
että perustutkintojen järjestämislupa kattaa tällä hetkellä myös mittavan osan 
näyttömuotoisen perustutkintokoulutuksen opiskelijapaikoista. Vain osa 
näyttömuotoisista perustutkinto-opiskelijoista kouluttautuu tälläkään hetkellä TEM:n 
rahoituksen kautta ja jatkossa kaikki tutkintotavoitteinen koulutus ohjautuu OKM: 
rahoituksen kautta.  
 
Kysymys: 
Työvoimakoulutukseen suunnattavasta OKM- valtionosuudesta osa jätetään 
”puskurirahastoon” (max vuosiopiskelijamäärä). Kuinka joustavaa on sen haku/käyttö 
huomioiden alueiden työvoimatarpeet eri vuoden aikoina? 
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Lähiopetus ja riittävä ohjaus 
 
Reformin lähtökohtana on osaamisperusteisuus. Osaamisperusteisuuden toteutuminen 
taas edellyttää joustavuutta ja yksilöllisyyttä toteutuksessa. Tämä asettaa mittavan 
haasteen myös ”perinteiselle” opettajuudelle. Ohjauksellinen työote vahvistuu kaikessa 
toiminnassa.  
 
Sajp ry tukee opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen (nyt ensisijaisesti nuoret) ja 
näyttömuotoisen koulutuksen (aikuiset) yhdistämistä ja raja-aitojen poistamista, jotka 
ovat keskeisiä elementtejä toiminnan onnistuneessa toteutuksessa ja 
päällekkäisyyksien poistamisessa.    
 
Lähiopetuksen määrästä on käyty paljon julkisista keskustelua ja sillä on ollut jopa 
negatiivista vaikutusta ammatillisen koulutuksen arvostukseen.  Lainsäädännöllä ei tule 
asettaa jotain osaamisen hankkimistapaa muita tärkeämmäksi vaan osaamisen 
hankkiminen tulee perustua opiskelijan henkilökohtaisen ohjelman mukaisen toiminnan 
tukemiseen. 
 
Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset koulutuspolut 
 
Henkilökohtaistaminen ja opiskelijan henkilökohtainen, joustava opintopolku 
mahdollistaa parhaimmillaan oppilaitoksen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen 
vuorottelun kaikille osapuolille parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä tukee myös 
koulutussopimuksen ja oppisopimuksen vuorottelu.  
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (44§) laadinta tulee kuitenkin 
voida toteuttaa joustavasti, jotta se palvelisi niin työelämää, koulutuksen järjestäjää 
kuin opiskelijaakin ja tukisi hänen henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamista.  
Alaikäisen opiskelijan huoltajan kuulemista koskevat kohdat tulee joustavoittaa.  
 
Nykyinen näyttötutkintoon kuuluva henkilökohtaistamissuunnitelma/asetus on liian 
kankea ja byrokraattinen ja vaikeuttaa työelämässä tapahtuvan oppimisen 
toteuttamista. Toteutus tulee tehdä joustavaksi ja dynaamiseksi.  
Joustavat opintopolut ehkäisevät keskeyttämistä, tutkintojen osien yhdisteleminen ja 
tutkinnosta toiseen siirtyminen tulee sujua joustavasti yksilöllisiä koulutuspolkuja 
hyödyntäen.  
 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (oppisopimus- ja koulutussopimusasiat) 
 
Koulutussopimus- ja oppisopimus vuorottelu mahdollistuu ja siten myös 
henkilökohtaiset ja työelämälähtöiset opintopolut vahvistuvat. 
73 § Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta, poikkeus 
65 § vaativa erityiseen tukeen oikeutettu opiskelija…  
Tämä on Sajon mielestä kannatettava uudistus ja sen tulisi sitoa koulutuksen 
järjestäjää, mutta myös työelämää. Toimeenpano vaatii tältä osin myös ministeriöiden 
välistä yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutusten osalta, koska ko. alan 
työpaikat ovat perinteisesti vaatineet koulutuskorvauksia. Asia tulisi huomioida sote-
uudistusta tehtäessä. 
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen oikeasisältöiseen tiedottamiseen työelämään tulee 
panostaa runsaasti. Tällä hetkellä on myös paljon virheellistä tietoa ja sen 
”poiskitkeminen” on työlästä kaikille. 
 
52 § Osaamisen osoittaminen. Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön toteuttamisesta. 
Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa. Perustellusta syystä näyttö 
voidaan kuitenkin järjestää myös muualla kuin työpaikalla.  
 
Sajo ry:n näkemys on, että kaikkien näyttöjen siirtäminen oppilaitoksen ulkopuolisille 
työpaikoille ei ole tässä vaiheessa mahdollista.  
Perusteltu syy? Myös oppilaitosten oppilaitosympäristöjä kehitetään entistä 
enemmän yritysmaisemmiksi ja asiakkaatkin ovat ”todellisia” mm. Nuori 
Yrittäjyysyritykset, parturi-kampaamot, rakennustyömaat. autokorjaamot, 
harjoitusravintolat…Nämä ovat monipuolisia ”täyden palvelun” oppimisympäristöjä, 
joissa näytöt voidaan suorittaa huomattavan monipuolisesti. Näyttöjen toteutus näissä 
mahdollistaa tarkemman ja monipuolisemman toteutuksen ja ilman 
suoritusaikapainetta, joka työelämän näytöissä usein aiheuttaa erityisesti nuorille tai 
erityisopiskelijoille jopa liikaa suorituspainetta ja näyttö jää suorittamatta. 

Tämä tulisi huomioida viimeistään asiaa koskevassa asetuksessa, jossa 
koulutussopimuksessa sovittavista asioista säädetään.  

72 § Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekemisen edellytykset; Tämä 
mahdollistaa oppisopimukseen liittyvän byrokratian purkua ja joustavoittaa 
koulutussopimus-oppisopimus- vuorottelua. 
 
13 luku   Erinäiset säännökset: Työelämätoimikunnat ja tehtävät etc. on siirretty 
erinäisiin säännöksiin, joka on hyvä asia. Työelämätoimikuntien rooli on kuitenkin 
epäselvä. 
 
 
Turvallinen opiskeluympäristö ja opiskelijahuolto 

Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden huomioiminen on otettu huomioon kun 
opiskelijaruokailu (100 §) esitetään laajennettavaksi kaikille perustutkinto-opiskelijoille. 
Nyt esim. sekaryhmissä (näyttö + ops-perusteiset opiskelijat) tilanne on aiheuttanut 
eriarvoisuutta ja selvitystarvetta. Maksuttoman ruokailun laajentaminen aiheuttaa 
kuitenkin mittavia lisäkustannuksia koulutuksen järjestäjille. Myös työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen osalta, joka kirjattu henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan, ruokailun järjestäminen ja mahdollistaminen tuottaa 
lisähaastetta ja tulkinnan vaikeutta.  

Kysymys: Miten tulkitaan työpaikalla tapahtuva oppiminen (koulutussopimus) vai 
tarkoittaako lain teksti vain oppilaitosta koulutuspaikkana?  Entä työttömien 
koulutuksessa olevien ruokailu? 

Sajo ry esittää, että asetustekstillä tai määräyksellä ohjeitettaisiin asia tarkemmin. 
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Opiskelijahuollon toteutus monipaikkakuntaisilla järjestäjillä tarkoittaa myös tiivistä 
yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. 

 
Henkilöstö, opettajan rooli  
 

Henkilöstön osalta (118 §) oppilaitoksen tai toimipisteen johdon määrittely on 
lakiesityksessä tehty nykytilaa kuvaavammaksi. Rehtorinimikkeen käyttö kaikissa 
oppilaitoksen toimipisteissä on usein korvattu johtaja/päällikkönimikkeellä, jolla 
kuvataan operatiivisen toiminnan vastuuta. 

Seuraava on hyvä selvennys. 87 §.”Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai erikseen.”  Tämä lisäys tulisi tehdä 
myös muihin lain kohtiin, vrt. 90 §.  
Lisäksi 118 § määrittelee vielä rehtori-käsitteen. 
 
Työpaikan henkilöstö kouluttajina 

72 §. Koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai 
työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja – on hyvin määritelty, mutta 
vastuita ei saa määrittää liian tiukoiksi, ettei sillä aiheuteta pk- työpaikoille 
ylipääsemättömiä esteitä. 

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret 

Ammatilliseen koulutukseen siirtyy perusasteelta entistä enemmän opiskelijoita, joiden 
jatko-opintovalmiudet toiselle asteelle ovat puutteelliset. Koko koulutusjärjestelmä 
vaatisi tältä osin tarkennusta ja laaja-alaista vastuunkantoa. 

Ammatillinen koulutus vastaa osaltaan nuorisotakuuseen niin koulutustakuun kuin 
yhteiskuntatakuunkin osalta ja tekee jatkuvasti korjausliikkeitä näiden tavoitteiden 
toteutumiseksi. 
 
Erityisen tuen oppilaat 
 
Erityisopiskelijoiden määrittely ja siihen tukitoimenpiteisiin kohdennettu resurssi tulee 
säilyttää. Perusasteelta ja myös aikuisten piiristä tulee entistä enemmän opiskelijoita, 
joiden valmiudet ammatilliseen koulutukseen eivät ole riittävät ja siten tukitoimia 
tarvitaan runsaasti. 
 
Vaikutukset koulutuksen järjestäjän asemaan 
 
Toiminta- ja rahoituslakien taloudelliset vaikutukset ja laadulliset vaikutukset tulisi 
arvioida siirtymäajan kuluessa. 
Toiminnan tehostaminen mahdollistuu uuden lainsäädännön myötä, mutta raskaiden 
rakenteiden uusiminen vaatii resursseja ja aikaa. 
Uusi lainsäädäntö vahvistaa työelämäyhteistyötä monipuolisesti, kunhan asetuksilla ei 
sidota koulutuksen järjestäjän käsiä liikaa. 
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Mitä tapahtuu järjestäjäverkon uudistamiselle? 
 
 
Laadunhallinta, arviointi, tutkintojen suorittaminen 
 
Työvoimakoulutuksen järjestämisluvan saamisen kriteereissä pitäisi huomioida mm. 
taloudellinen ja toiminnallinen edellytykset, pedagoginen osaaminen sekä 
laadunhallintajärjestelmät.  
 
Työvoimakoulutuksen järjestäminen edellyttää sopimista: TE-hallinto päättää opiskelijat 
ja koulutuksen järjestäjä tutkinnon sekä sen järjestämispaikan. Entä jos ollaan eri 
mieltä? 
 
Koulutusvienti  
 
Koulutusviennin toteuttaminen lisää yhteistyötä mm. ammattikorkeakoulujen kanssa. 
Koulutusviennin mahdollisuudet tulee mahdollistaa laajasti eri koulutuksen järjestäjille 
ja sen käynnistämistä tulee tukea uusien verkostojen ja toiminnan aikaansaamiseksi ja 
toiminnan käynnistämiseksi. 
Näin lisätään osaltaan myös koulutuksen vaikuttavuutta.  
 
 
 
Rahoitusuudistus 
 
 
Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 
 
7 § 
Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen rahoitus 
 
3 a luku Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet 
 
32 b § Opiskelijavuosi 
 
Opiskelijavuoden määritelmä muuttuu. Nyt 190 päivää ja jatkossa 365 päivää. Mitä 
muutos tarkoittaa konkretiassa? Vaatii tarkentavan käytännön määräyksen ja 
soveltamisohjeen. 
 
Sajo ry on esittänyt jo aiemmin, että perusrahoituksen osuus tulisi olla suurempi kuin 
50 %. Esitämme, että osuudet arvioidaan vielä uudelleen siirtymävuosien aikana ja 
tarvittavilta osin muutos tehdään vuoden 2021 aikana, jolloin perusrahoituksen osuus 
on siirtymäsäännön mukaan vielä 60 %.  
 
48 § Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen 
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Kysymys: Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjä hankkii opiskelijoille ´lukiokoulutusta 
lukiokoulutuksen järjestäjältä, niin kumpi saa rahoituksen ja minkä perusteiden 
mukaan? 
 
Lain siirtymäsäännös on hyvä eli siirtyminen kokonaan uuteen rahoitusmalliin tapahtuu 
hallitusti, mutta edellyttää koulutuksen järjestäjiltä jo vuonna 2017 runsaasti 
toimenpiteitä ja toiminnan uudistamista riittävän kattavan ja ajantasaisen tiedon  
saamiseksi. 
 
Uusi rahoitusmalli on vaikeasti ennustettava, suhteellinen järjestelmä, joten seurannan 
tulisi olla tiivistä siirtymävuosien aikana. 
. 
 
Muut asiat: 

 Järjestäjäverkon uudistaminen ? 
 Osakeyhtiöittämisen tulevaisuus / ketteryyden lisääminen? 
 Maakuntauudistuksen ja soteuudistuksen vaikutukset? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sajo ry:n hallituksen puolesta 
 
 
Reija Lepola 
puheenjohtaja, Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry 
 
kuntayhtymän johtaja, rehtori 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
Koulukatu 41 
60100 Seinäjoki 
tel. 040 830 4256 
reija.lepola@sedu.fi 
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Vastausaika 29.5.2017 16:31:51 

Lausuntolomake opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II – Ammatillisesta koulutuksesta 
korkeakouluun.

 
nkät till begäran om utlåtande om undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemoria Klar för urval II - Från yrkesutbildnin

till högskoleutbildning . 

Valmiina valintoihin II lausuntopyyntö
1. Lausunnonantajan tyyppi 
Vastaajien määrä: 1

2. Lausunnonantaja
Vastaajien määrä: 1

3. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 1? 
Vastaajien määrä: 1

4. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 2? 
Vastaajien määrä: 1

Lausunnonantajan (organisaatio) nimi Lausunnon lähettäjä (henkilö) Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Suomen ammatilliset johtajat ry (SAJO ry) Reija Lepola 0408304256 reija.lepola@sedu.fi

kyllä kyllä pääosin ei pääosin ei ei kantaa Yhteensä Keskiarvo

Lausunnonantajan näkemys 1 0 0 0 0 1 1

kyllä kyllä pääosin ei pääosin ei ei kantaa Yhteensä Keskiarvo

Lausunnonantajan näkemys 1 0 0 0 0 1 1



5. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 3? 
Vastaajien määrä: 1

6. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 4? 
Vastaajien määrä: 1

7. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 5? 
Vastaajien määrä: 1

8. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 6? 
Vastaajien määrä: 1

9. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 7? 
Vastaajien määrä: 1

10. Tarkempia näkemyksiä työryhmän todistusten hyödynnettävyyden lisäämistä koskevista ehdotuksista 1-7
Vastaajien määrä: 1

 Työryhmän ehdotukset ovat kannatettavia ja nostavat ammatillisen tutkinnon suorittaneen mahdollisuudet korkeakoulutukseen tasavertaiseksi ylioppilastutkinnon 
suorittaneen kanssa. Pelkkä todistusvalinta on sinällään tasa-arvoinen, mutta työkokemuksen, ammattitutkinnon sekä erikoisammattitutkinnon hyödyntämistä pitää myös 
tehostaa. Moni ammatillisen tutkinnon suorittanut haluaa heti tutkinnon suorittamisen jälkeen siirtyä työelämään ja korkeakouluopinnot tulevat mieleen vasta 
myöhemmin.

Maininta siitä, että mahdollisissa pääsykokeissa painopisteen tulisi olla korkeakouluopintovalmiuksia ja –kyvykkyyttä mittaavissa tavoissa, on kannatettava. 
Todistusvalintaa on hyvä kehittää ammatillisen tutkinnon suorittaneiden valitsemisessa soveltuvan alan korkeakoulutukseen ja siinä tilanteessa todistusvalinnassa on 
hyvä painottaa todistuksella osoitettua ammatillista osaamista. Oleellista on, että edelleen on mahdollisuus tulla valituksi eri valintatavoilla ja että eri tavoilla valittavien 
määrät ovat tarkoituksenmukaiset: kaikilla korkeakoulukelpoisilla riippumatta suoritetusta tutkinnosta on oltava mahdollisuus päästä opiskelemaan korkeakoulututkintoa. 

Arvioinnin tasalaatuisuuden vuoksi on tärkeää määritellä arvioinnin kriteerit kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja kaikissa niihin sisältyvissä tutkinnon osissa 
viidelle arvosanalle.
Ehdotuksessa 4 esitetty KARVIn vuodelle 2022 tehtäväksi esitettävä arviointi oppimistulosten ja niiden suhde arvosanoihin on sinällään kannatettava. KARVI on 
ohjeistettava kyselyyn niin, että sen toteuttaminen ei kuormita oppilaitosta liikaa, kyselyjä näinä aikoina on ihan tarpeeksi. Voisi olla jopa harkinnan arvoista siirtää 
arviointia vieläkin eteenpäin. Näin kaikki opiskelijat ovat olleet mukana jo uudistuneiden tutkintorakenteiden mukaisessa toteutustavassa.

11. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 8? 
Vastaajien määrä: 1

kyllä kyllä pääosin ei pääosin ei ei kantaa Yhteensä Keskiarvo

Lausunnonantajan näkemys 1 0 0 0 0 1 1

kyllä kyllä pääosin ei pääosin ei ei kantaa Yhteensä Keskiarvo

Lausunnonantajan näkemys 1 0 0 0 0 1 1

kyllä kyllä pääosin ei pääosin ei ei kantaa Yhteensä Keskiarvo

Lausunnonantajan näkemys 1 0 0 0 0 1 1
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12. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 9? 
Vastaajien määrä: 1

13. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 10? 
Vastaajien määrä: 1

14. Tarkempia näkemyksiä työryhmän muiden valintaväylien kehittämistä ja korkeakouluopintojen perusteella tehtäviä valintoja 
koskevista ehdotuksista 8-10
Vastaajien määrä: 1

 Suomessa ammatilliset oppilaitokset toimipaikkoineen sijaitsevat samoissa keskuksissa kuin korkeakoulujen yksiköt. Näin erilaisten yhteistyömallien luominen on 
mahdollista ja arkea. Se on sinällään järkevää, koska oppilaitosten tehtävänä on pääosin paikallisen työvoimatarpeen tyydyttäminen. Alueellisten ammatillisten 
oppilaitosten sekä korkeakoulujen pitää pystyä palvelemaan seutukunnan työelämään mahdollisimman hyvin. Toki oppilaitoksilla on erilaisia valtakunnallisia ja 
kansainvälisiäkin tehtäviä ja tavoitteita.

Vaikka paikallisten ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen ns. Väylä –opinnot voivat luoda epätasa-arvon joko eri aikana valmistuneiden tai eri 
korkeakouluihin pyrkivien välille, väylä –opintojen kokonaishyöty lienee merkittävämpi. 
Ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen välinen yhteistyö olisi otettava huomioon myös rahoituksessa: tavoitteena on sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen
opintoihin ja lyhentää opiskeluaikaa korkeakoulussa. Kun ammatillisen toisen asteen rahoitusta vähennetään, kenen rahoituksella yhteistyötä toteutetaan?
Ammattitaitokilpailujen hyödyntäminen opiskelijavalinnassa on kannatettavaa. Se lisää niiden tunnettuutta ja ammatillisen koulutuksen arvostusta entisestään ja lisää 
opiskelijan motivaatiota kehittää osaamistaan mestaritasolle.

15. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 11? 
Vastaajien määrä: 1

16. Kannattaako lausunnonantaja työryhmän ehdotusta 12? 
Vastaajien määrä: 1

17. Tarkempia näkemyksiä työryhmän koulutuksen sisällöllistä kehittämistä, henkilökohtaisia opintopolkuja ja joustavaa 
opiskelijavalintaa koskevista ehdotuksista 11-12
Vastaajien määrä: 1

 Tämän päivän työelämä on nopeasti muuttuvaa, uusia ammatteja koko ajan luovaa, ja yleensäkin uudentyyppisiä työskentelytapoja synnyttävää. Ammattien elinkaari on 
lyhenemässä ja ammattien raja-aidat häviävät. Siksi koulujärjestelmän on uudistuttava samaa tahtia. Työyhteisöissä syntyy uudentyyppistä dynamiikkaa eri 
ammattiryhmien välille ja mikäli koulujärjestelmä peruskoulusta yliopistoon ei ole mukana tässä uudistuksessa, koko osaamisen kehittäminen jää junnaamaan samaa 
uraa. Myös korkeakouluissa on tarpeen kehittää opiskelijoille henkilökohtaisia polkuja. Näin voidaan tukea ja lisätä ammatillista väylää tulevan opiskelijan 
opiskeluvalmiuksia ja huomioida ja hyödyntää paremmin sitä osaamista, jota hänellä jo on. 

Valintajärjestelmien pitäisi olla uudentyyppisiin erilaisiin vaihtoehtoisiin toimintaan ja osaamiseen kannustavaa, ei nykyisen muotoinen karsintaan perustuva malli. 
Jokaiselle pitää löytää oma ura.

18. Muita huomioita raportista 
Vastaajien määrä: 1

 Raportti oli hyvä ja monipuolinen kuvaus tämän hetken korkeakouluvalintoihin liittyvästä problematiikasta ja toimintatavoista. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö  
kirjaamo@minedu.fi 
 
 
 
OKM, lausuntopyyntö OKM/19/010/2017 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän lausunto; 
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen 
laskentaperusteista 
 
  

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat Sajo ry haluaa tuoda 
lausunnossaan esiin seuraavaa 
 
Yleistä 
 
Sajo ry kiittää mahdollisuudesta olla lausumassa ammatillisen 
koulutuksen asetusluonnoksista. 
 
Ammatillisen koulutuksen reformin ja lainsäädännön periaatteet ovat 
hyviä, kannatettavia ja myös välttämättömiä, koska työelämä on 
vahvassa muutoksessa ja ammatillisen koulutuksen tulee myös toimia sen 
mukaisesti.   
 
Vuonna 2017 toimeenpannut rahoitusleikkaukset vaativat paljon 
toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia ja myös voimavaroja 
ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. Reformin toimeenpanoon liittyy 
pelkoja (mm. toimeenpannut yt:t), joita tulisi voida hälventää reformin 
toimeenpanoa tukevilla toimintamuodoilla ja rahoituksella. Myös 
toimintakulttuurien uudenlainen muotoutuminen aiempien nuorten ja 
aikuisten koulutusten raja-aitojen poistuessa ja rakenteiden uudistuessa 
vaativat koulutuksen järjestäjiltä runsaasti toimia. 
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Sajo ry:n lausunnon keskeiset kohdat: 
 
 
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 
 
2.luku Tutkintojen ja koulutusten järjestäminen 6 § 
 
Lausunnolla olevan asetuksen mukaan järjestämislupa uuteen tutkintoon 
tulee hakea vuosi ennen suunniteltua koulutuksen aloittamista. 
Joustavuuden ja työelämälähtöisyyden lisäämiseksi tulisi järjestämisluvan 
uusiminen tapahtua nopeammassa aikataulussa.  
Sajo ry esittää, että järjestämislupahakemus tulee toimittaa uusien 
haettavien tutkintojen osalta puoli vuotta ennen koulutuksen 
suunniteltua ajankohtaa. 
 
3. luku Henkilökohtaistaminen 9 § 
 
Henkilökohtaistamisesta tulisi laatia valtakunnallinen lomake, joka on 
yhteensopiva opiskelijahallinto-ohjelmistojen kanssa. Sähköinen 
allekirjoitus tulee mahdollistaa. 
 
5. luku Työpaikalla järjestettävä koulutus 
 
Luvun 5 kuvaavampi nimi olisi Työpaikalla tapahtuva oppiminen, jolloin 
kohteena olisi selkeämmin opiskelija. Asetuksessa esitetyssä nimestä 
herää kysymys, kuka on järjestäjä. 
Koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta tulee laatia lomakkeisto, 
josta on liittymäpinnat opiskelijahallinto-ohjelmistoon. Myös 
lomakkeiden allekirjoitus sähköisesti tulee olla mahdollista. 
 
Eduskunnan hyväksymässä laissa mainittu maksuttomuus 
koulutussopimuksella työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on erittäin 
tärkeää. Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisten ja/tai yksityisten 
palvelun tuottajien myötä ovat ohjauspalkkiot ja niistä neuvottelu 
nousseet entistä vahvemmin esiin. Tähän tulisi luoda ministeriöiden 
välinen yhteisymmärrys maksuttomuuden toteuttamiseksi. Samat 
opiskelijat voivat olla sijaisina ja viikonlopputöissä palkallisina 
työntekijöinä ja silti heistä tulisi maksaa työssäoppimisen päivien aikana 
ohjauspalkkioita. Selkeästi haasteellisin ala tämän osalta on sosiaali- ja 
terveysala. 
 
6. luku Erinäiset säädökset 
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21-22 § Työelämätoimikunnat 
 
Työelämätoimikuntien roolina tulisi olla elinkeinoelämäverkottuminen ja 
sen myötä yhtenevän tiedon levittäminen. 
 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen 
rahoituksen laskentaperusteista 
 
Asetuksessa olevien kertoimien tulkinta on erittäin haasteellista niiden 
suuren lukumäärän ja vaikeaselkoisuuden takia. Kustannusten 
tietojenkeruussa pitäisi jatkossa keskittyä vain niiden kustannusten 
keräämiseen, joilla on aidosti merkitystä ja joista on hyötyä rahoituksen 
kohdentamiseen.  
Kustannustietoja tulisi kerätä vain kustannusryhmien tarkkuudella, ei 
tutkinnoittain tai tutkinnon osittain 
 
1. luku 
1 § Opiskelijavuoden 190 päivän muutos 365 päiväksi ja sen mukaisen 
suoritusrahoituksen ja opiskelijapäivän hinnan laskeminen on 
haasteellista ja vaikeaselkoista.  
 
 
 
Esityksessä mainittu vähintään neljän viikon lomajakso ei sisältyisi 
opiskelijavuoteen, mutta kuitenkin vuoden pituus on lain mukaan 365 
päivää. Milloin laskennassa käytetään viikon seitsemää päivää? 
 
2. luku 
4 § Tutkintojen ja tutkinnon osien kustannusryhmän määräytyminen 
Koulutuksen järjestäjän tulisi voida kannustaa opiskelijoita 
moniammatillisuuteen, joka tarkoittaa, että tutkinnonosia tulee voida 
suoritta eri tutkinnoista (pt, at, eat). Tutkinnon osan rahoitus tulisi silloin 
määräytyä aina suoritettavan tutkinnon rahoituksen mukaisesti. 
 
9 § Perusrahoituksen laskenta  
  
Sajo esitti lakia koskevassa lausunnossaan, että perusrahoituksen osuus 
tulisi olla 60 %. 
Reformin kokonaisarviointia tulisi tehdä siirtymävuosien 2017-2022 
aikana ja mikäli arviointi osoittaa niin perusrahoituksen osuutta tulisi 
kasvattaa. 



 

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

 

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

4. Liite:  
 
Asetuksen liitteeseen tulisi lisätä vuoden 2019 tutkintorakenteen 
mukaiset tutkinnot. 
Kustannusryhmiin kuuluvat tutkinnot (pt, at, eat) tulisi tarkistaa. 
 
 
 
 
 
 

Seinäjoella 4.7.2017 

 

 

 

Reija Lepola 

puheenjohtaja, Suomen Ammattikoulutuksen johtajat Sajo ry 

 

kuntayhtymän johtaja, rehtori 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 

reija.lepola@sedu.fi 

mob. 0408304256 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö  
kirjaamo@minedu.fi 
 
 
OKM, lausuntopyyntö OKM/28/010/2017 
Lausuntopyyntö ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista 
 
  

 
Ammatillisen koulutuksen reformin lakien hyväksyminen oli toivottua ja nyt valmistellut 
asetukset osaltaan tukevat lain ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. 
Seuraavien asetusten osalta Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat Sajo ry haluaa 
tuoda lausunnossaan esiin seuraavaa: 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta 

Sajo esittää, että ammatillista tutkintorakennetta selkeytetään ja kevennetään edelleen. 
Myös se, että ammatillisia tutkintoja ei sijoitettaisi tutkintoasetuksessa koulutusaloille 
on kannatettavaa.  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista 
ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 
 

Sajo kannattaa sitä, että lisäpisteitä annettaisiin hakijoille, jotka ovat suorittaneet 
perusopetuksen oppimäärän tai valmentavan koulutuksen ammatilliseen 
perustutkintokoulutukseen hakeutumisvuonna tai sitä edellisenä vuonna. Ammattiin jo 
opiskelevien osalta yhteishaun aikana tapahtuva eroaminen tulisi saada minimoitua ja 
koulutuspaikat kohdennettua ilman opiskelupaikkaa oleville. 

Sajo kannattaa esitystä, että voidaan valita opiskelijaksi, vaikka ei ole suorittanut 
perusopetuksen oppimäärää   käytössä yhteishaun pisteet + harkintaan perustuva 
valinta. Tämä tukee mm. ilman perustutkintoa olevia aikuisten ja maahanmuuttajien 
mahdollisuutta päästä koulutukseen. 
Sajo kannattaa, että kielitaitotasosta ei enää säädettäisi erikseen. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetusoppisopimuskoulutuksessa olevan 
opiskelijan opintososiaalisista eduista koulutuksen järjestäjän 
oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta 
 
Ei kommentoitavaa. 
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Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokulutuksen ja 
perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Sajo esittää, että hakutulokset tulisi aikatauluttaa siten, että tiedot koulutuspaikoista 
olisi juhannukseen mennessä. 

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta perittävien maksujen 
perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta 

Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävä maksu tulisi Sajon mielestä ulottua myös 
digitaalisiin oppimateriaaleihin, siltä osin kun ne ovat esim. lisensseillä hankittavaa 
opiskelijoiden henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua materiaalia, joiden käyttö 
kuitenkin katkeaa opiskeluoikeuden päätyttyä. Opiskelijoiden itse hankkimien 
oppikirjojen korvaaminen digimateriaaleilla edistäisi näin selkeästi tavoitteen mukaisen 
”digiloikan” edistämistä oppilaitoksissa ja olisi kustannustehokkaampaa myös 
opiskelijalle. 
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