
1 (2) 

7.1.2019

Tampereen seudun ammattiopisto

PL 217, 33101 TAM PERE www.t redu.fi

p. 03 565 611 Y-tunnus 0211675-2

Opetus- ja kult tuuriministeriö

Kirjaamo

kirjaamo@minedu.fi

saara.luukkonen@minedu.fi 

Viite: Opetus- ja kult tuuriministeriön lausuntopyyntö (OKM / 60/ 010/ 2018, 5.12.2018) 

luonnoksesta opetus- ja kult tuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ot tamisen 

perusteista ammat illisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja 

kult tuuriministeriön asetuksen muut tamisesta

Tampereen seudun ammattiopiston lausunto

Valintapisteet  pääsy- ja soveltuvuuskokeesta SORA-alalla

Koulutuksen järjestäjä voi jät tää valitsemat ta ammat illisesta koulutuksesta annetun 

lain 81 §:ssä tarkoitet tuun tutkintoon tai osaamisalalle hakijan, joka saa pääsy- tai 

soveltuvuuskokeesta 0 pistet tä. 

Tampereen seudun ammatt iopisto pitää asetuksen muutosehdotusta hyvänä. M uutos 

takaa kaikille hakijoille yhdenvertaisen menet tely silloin, kun järjestetään pääsy- ja 

soveltuvuuskokeita. Sen sijaan se, et tä koulutuksen järjestäjät  voivat  edelleen päät tää 

siitä, järjestävätkö he pääsy- tai soveltuvuuskokeita, ei takaa valtakunnallisest i 

yhdenvertaista valintamenet telyä. SORA-aloilla olisi tärkeää varmistaa yhdenmukaiset  

valtakunnalliset  käytännöt  esimerkiksi valtakunnallisilla pääsy- ja soveltuvuuskokeilla.

Selvitys- ja ohjausvelvoite SORA-alalla

Koulutuksenjärjestäjän tehtävänä on selvit tää yhdessä hakijan kanssa tämän 

suoritet tavaksi soveltuva tutkinto tai koulutus, jos hakija jätetään valitsemat ta pääsy- 

tai soveltuvuuskokeen perusteella. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on lisäksi ohjata 

hakija hakutumaan toisen koulutuksen järjestäjän järjestämään koulutukseen, jos 

koulutuksen järjestäjä ei itse järjestä soveltuvaa tutkintoa tai koulutusta. Tarvit taessa 

koulutuksen järjestäjän tulee ohjata hakija muun tarkoituksen mukaisen palvelun piiriin.

Selvitys- ja ohjausvelvoite sisältyy nykyiseen lainsäädäntöön jatkuvan haun osalta. Nyt  

esitet ty yhteishaun kaut ta SORA-aloille hakeville tuleva selvitys- ja ohjausvelvoite 

edellyt tää lisäresurssia koulutuksen järjestäjiltä. Selvitys- ja ohjausvelvoite tulee kuulua 

myös perusopetukselle ja muille SORA-aloille ohjaaville tahoille. 
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Jatko-ohjausvelvoite tulee määritellä selkeäst i, jot ta varmistetaan hakijoiden 

yhdenmukainen kohtelu riippumatta koulutuksen järjestäjästä tai paikkakunnasta. 

Valtakunnallisella t iedot tamisella SORA-alojen vaat imuksista ja pääsy- ja 

soveltuvuuskokeista ennaltaehkäistään vääriä koulutusvalintoja ja opintojen 

keskeyt tämistä. 

SORA-alojen työelämäyhteistyökumppaneilta on tullut  palautet ta soveltuvuuden 

arvioinnin tärkeydestä koulutukseen hakuvaiheessa. 

SORA-aloilla, joilla Tampereen seudun ammatt iopisto on toteut tanut  pääsy- ja 

soveltuvuuskokeita, ne on koet tu tarkoituksenmukaisiksi.

Asetusmuutoksen voimaantulo

Asetusmuutoksen voimaantulon ajankohdaksi ehdotetaan 1.1.2020, jot ta koulutuksen 

järjestäjille jää riit täväst i aikaa t iedot tamiseen ja toteutuksen valmisteluun.
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