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Muutokset voimaan aikaisintaan 1.8.2022

- Vuoden 2021 talousarviot on jo laadittu 

- Vuoden 2021 koulutustarjonnan tiedot on julkaistu
- Yhteishaun ja opiskelijavalinnan säädöksiin ja järjestelmiin ei muutoksia 2021

- Tutkintoon valmentava koulutus luvataan vasta 2022

- Uudet ohjaus- ja valvontavastuut edellyttävät ennen 

toimeenpanoa valtakunnallisia rakenteita 
- Jokaisen oppivelvollisen asuinkunnan kanssa ei voi olla eri toimintamallia ja tietojärjestelmien kehittämistyö on hidasta

- Nykymallin maksuttomaksi muuttamisen sijasta, tulisi olla aikaa 

luoda uusia taloudellisesti viisaampia toimintamalleja
- Ei ole aikaa mm. kilpailuttamiselle  

- Nyt eletään koronan vuoksi poikkeusaikaa, olemme huolissamme 

oppilaitosten henkilöstön jaksamisesta 

- Toimeenpanosuunnitelma puuttuu
- Oppilaitostasolla toimeenpanoa ei helpota, että syksyllä 2021 on tulossa vain yksi ikäluokka. 



Osaamisperusteisuutta tulee vahvistaa

- Nykysäädösten mukaan ammatillisella opiskelijalla on oikeus saada 

yksilöllisesti suunniteltuna eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja 

ohjausta, joka mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen sekä tukee hänen 

kokonaisvaltaista kehittymistään

- Valtuutussäännös opetuksen ja ohjauksen keskimääräisestä tuntimäärän 

arvioinnista ammatillisessa perustutkinnossa on turha, ristiriitainen ja 

osaamisperusteisuuden vastainen

- Oppivelvollisuuslain toimeenpanossa tulisi nyt keskittyä siihen, että 

oppivelvollinen opiskelija suorittaa opintojaan kokopäiväisesti 

- Yksikään ammatillisen koulutuksen opiskelija ei ole vielä opiskellut uuden 

1.1.2018 voimaan tullen lain aikana täyttä kolmea vuotta!

- Ammatillisen koulutuksen lakiin tulee nyt tehdä vain teknisluonteiset 

muutokset, joita oppivelvollisuuslaki edellyttää  

- Muut muutokset tulee tehdä kokonaisuus huomioiden, tutkittua tietoa 

hyödyntäen ja yhteisen keskustelun pohjalta



Uudistukset ovat riittämättömät ja kalliit

- Perusopetuksessa tulee varmistaa riittävät valmiudet toiselle asteelle 

- Ohjaus- ja valvontavastuussa olevien henkilöiden pitää saada helposti ja 

luotettavasti tarvitsemansa ajantasaiset tiedot 

- Uudet tehtävät, vastuut ja kustannukset eivät saa heikentää mahdollisuuksia 

vastata laajasti aikuisväestön ja työelämän osaamistarpeisiin

- Vaihtoehtoiset uudet palvelut opiskelijoille, jotka jostain syystä eivät pysty 

osallistumaan koulutukseen, puuttuvat esityksestä 

- Yhteishaun, jatkuvan haun ja erillishakujen kokonaisuus tulisi olla 

keskeisemmässä roolissa osana oppivelvollisuuden laajentamista

- Eri koulutusmuotojen erilaiset rahoitusmallit eivät tue joustavia siirtymiä

- Maksuttomuus ei saa vaikeuttaa opettajien työtä arjessa - miten 

huomioidaan eri statuksilla opiskelevat

- Kaikki opintososiaaliset etuudet, myös oppisopimuskoulutuksen osalta tulee 

keskittää Kelaan

- Uudistus ei saa lisätä ammatillisen koulutuksen rahoituksen sirpaleisuutta 
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