
Jukka S. Rannila  LAUSUNTO 1 (5) 
 
www.jukkarannila.fi  12.6.2020 Julkinen / WWW 
 

Tekijäoikeudet ja lisenssi: katso liite 1 / Vastuulausekkeet: katso liite 2 

 1 
kirjaamo@minedu.fi 2 
oppivelvollisuus@minedu.fi 3 
 4 
 5 
OKM032:00/2019 6 
Oppivelvollisuuden laajentaminen 7 
Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 8 
 9 
 10 
Ensinnäkin isot kiitokset Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntomahdollisuudesta koskien 11 
oppivelvollisuuden laajentamista. 12 
 13 
Aihe on tietysti erittäin tärkeä ja ajankohtainen. 14 
 15 

 Tämä lausunto on vain yhden kansalaisen eri tavoin perusteltu mielipide 16 
 Lausunto ei edusta minkään virallisen tai epävirallisen yhteisön virallista kantaa 17 
 Lausunto ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia 18 
 Lausunto on julkinen ja vapaassa jaossa 19 
 Lausunnon voi julkaista asianmukaisella www-sivulla. 20 

 21 
Tämä lausunto on siis yksittäisen kansalaisen kirjoittama lausunto, joten se ei edusta minkään 22 
rekisteröidyn tai rekisteröimättömän yhteisön virallisia kannanottoja. 23 
 24 
Liite 1 sisältää tietoa tekijänoikeuksista, lisensseistä ja vastuulausekkeista. 25 
 26 
 27 
Ystävällisin terveisin 28 
 29 
 30 
Jukka S. Rannila 31 
Suomen kansalainen 32 
 33 
Allekirjoitettu sähköisesti 34 
 35 
 36 
 37 
[Jatkuu seuraavalla sivulla] 38 
 39 
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 40 
Muutama keskeinen huomio 41 
 42 
Tämä lausunto on melko rajoittunut, jolloin esitän vain muutaman keskeisen huomion. 43 
 44 
Kuka tietää parhaiten nykynuorten elämän edellytykset? 45 
 46 
Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä käydystä keskustelusta on tullut esiin sellainen 47 
tätimäinen/setämäinen ajattelutapa, jolloin hyvässä asemassa olevat henkilöt (tädit ja sedät) tietävät parhaiten 48 
nykynuorten tilanteen esimerkiksi suhteessa oppivelvollisuuden laajentamiseen. 49 
 50 
Oma arvio: aivan kaikki hyvässä asemassa olevat henkilöt (tädit ja sedät) eivät tunnista nykynuorten 51 
kohtaamia ongelmia oikein oikeassa asiayhteydessä. 52 
 53 
Onko nuorten mielipidettä edes kysytty? 54 
 55 

Ehdotus: Myös nuorten mielipiteet oppivelvollisuuden laajentamisen suhteen pitäisi selvittää 56 
asianmukaisesti. 57 

 58 
Erilaisia huomioita koskien ns. ongelmanuoria / Onko ns. ongelmanuorten mielipidettä edes kysytty? 59 
 60 
Itse huomioisin, että ns. ongelmanuorten kohdalla kaavamainen pari vuotta lisää koulutusta ei välttämättä 61 
ratkaise ongelmanuorten tilannetta. 62 
 63 
Oman arvion mukaan ns. ongelmanuorten kohdalla kaavamainen pari vuotta lisää koulutusta tarkoittaisi vain 64 
erilaisia keskeytyksiä erilaisiin asiayhteyksiin. 65 
 66 

Ehdotus: Myös ns. ongelmanuorten mielipiteet oppivelvollisuuden laajentamisen suhteen 67 
pitäisi selvittää asianmukaisesti. 68 

 69 
Onko yrityksiltä kysytty mitään? 70 
 71 
Oman arvion mukaan suuri osa yrityselämän edustajista on yhtä huolissaan nuorista (ja myös ns. 72 
ongelmanuorista) kuin kaikki muutkin sidosryhmät, mutta tavallisten yritysten toimintamahdollisuudet eivät 73 
kestä useita epäonnistuneita henkilövalintoja. 74 
 75 

Ehdotus: Myös yrityselämän edustajilta pitäisi kysyä asianmukaisesti yrityselämän arvostamia 76 
koulutusmuotoja. 77 

 78 
Oman arvion mukaan myös yrityselämän voivat esittää uusia ja mielenkiintoisiakin koulutusmuotoja, kunhan 79 
vain hyvää tahtoa löytyy. 80 
 81 
Päällekkäisyyksiä nuorten (myös ns. ongelmanuoret) arvostamien koulutusmuotojen ja yrityselämän 82 
arvostamien koulutusmuotojen suhteen 83 
 84 
Oman arvion mukaan selvittämällä sekä nuorten (myös ns. ongelmanuoret) että yrityselämän arvostamien 85 
koulutusmuotojen suhteen voisi löytyä erilaisia mielenkiintoisia päällekkäisyyksiä. 86 
 87 

Ehdotus: Päällekkäisyydet nuorten (myös ns. ongelmanuoret) arvostamien koulutusmuotojen 88 
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ja yrityselämän arvostamien koulutusmuotojen kanssa pitäisi selvittää asianmukaisesti. 89 
 90 
EI jättimäisiä uudistuksia kerralla koko Suomeen 91 
 92 
Tässä kohtaa voi tehdä vertailun taksiuudistuksen, KELA-kyytien järjestämisen sekä toimeentulotuen 93 
siirtämisen suhteen. Kaikki kolme uudistusta vietiin läpi kerrallaan koko Suomeen, jolloin kaikki mahdolliset 94 
ongelmat kertautuivat kerrallaan koko Suomeen. 95 
 96 

Ehdotus: Erilaisia uudistuksia pitäisi viedä varovasti eteenpäin vähän kerrallaan eikä kerralla 97 
koko Suomea koskevina jättimäisinä uudistuksina. 98 

 99 
Ehdotus: Myös oppivelvollisuuden laajentaminen pitää jaksottaa vähittäisinä uudistuksina, 100 
jolloin aina jokaisen uudistusvaiheen jälkeen voidaan tehdä tarvittavaa hienosäätöä. 101 

 102 
Käytännössä kaikki isot jättimäiset uudistushankkeet aiheuttavat isoja ongelmia, joita pitää sitten ratkaista 103 
uudistushankkeen jälkivaiheissa. 104 
 105 
 106 
Lausunnon keskeinen sisältö 107 
 108 

 nuorten kohtaamat ongelmat koulutuksen suhteen pitäisi selvittää asianmukaisesti 109 
 nuorten näkemyksiä tarvittavasta koulutuksesta ja koulutusmuodoista pitäisi kysyä 110 
 myös ns. ongelmanuorten näkemyksiä koulutuksesta pitäisi kysyä 111 
 myös yrityselämän edustajilta pitäisi kysyä erilaisista koulutusmuodoista 112 
 ei jättimäisiä uudistuksia kerralla koko Suomeen 113 
 oppivelvollisuuden laajentamisen suhteen pitää edetä vähittäisinä uudistuksina 114 
 jättimäiset hankkeet kerralla koko Suomeen ovat ongelmallisia 115 

 116 
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 117 

Liite 1: Lisenssi 118 

Nimeä-Epäkaupallinen-Ei muutoksia 4.0 Kansainvälinen 119 
 120 
Avoimesti lisensoitu teos 121 
 122 
Tämä teos on lisensoitu Nimeä-Epäkaupallinen-Ei muutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 123 
Teoksen uudelleen käytön yhteydessä pitää mainita kirjoittaja. Valittu lisenssi tarkoittaa, että 124 
teoksen sisältö on vapaasti käytettävissä, kunhan alkuperäislähteeseen viitataan. 125 
 126 
Lisenssin kansantajuinen esitys on seuraavalla www-sivulla: 127 
 128 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi 129 
 130 

 131 
 132 

NIMI: 133 
Teoksen tekijä on ilmoitettava siten kuin tekijä tai teoksen lisensoija on sen määrännyt (mutta ei 134 
siten että ilmoitus viittaisi lisenssinantajan tukevan lisenssinsaajaa tai teoksen käyttötapaa). 135 
 136 
Ei muutettuja teoksia 137 
Teosta ei saa muuttaa, muunnella tai käyttää toisen teoksen pohjana. 138 
 139 
Epäkaupallinen 140 
Lisenssi ei salli teoksen käyttöä ansiotarkoituksessa. 141 
 142 
Lisenssin perusteellinen juridinen esitys on seuraavalla www-sivulla: 143 
 144 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi 145 
 146 
[jatkuu seuraavalla sivulla] 147 
 148 
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 149 

Liite 2: Vastuulausekkeet 150 

 151 
Yksittäisen ihmisen yksittäistä tulkintaa yksittäisistä asioista / aiheista 152 
 153 
Tämä teos on yksittäisen ihmisen tulkintaa eri asioista / aiheista, eikä edusta minkään (rekisteröidyn tai 154 
rekisteröimättömän) yhteisön virallista tai epävirallista kantaa. Tässä teoksessa mainitut mielipiteet eivät ole 155 
(lainopillisia) neuvoja, ja lukijoita kehotetaan itse perehtymään huolellisesti tässä teoksessa mainittuihin asioihin / 156 
aiheisiin. 157 
 158 
Tämä teos ei kata tulevaisuuden kehittymistä, jolloin tässä teoksessa mainitut ennustukset voivat osoittautua 159 
vääräksi. Vastaavalla tavalla tämä teos ei kata menneisyyden tulkintaa, jolloin tässä teoksessa tehdyt arviot 160 
menneisyydestä voivat osoittautua vääriksi. 161 
 162 
Poliittisia vastuulausekkeita 163 
 164 
Tämä teos käsittelee useita poliittisia mielipiteitä erilaisista asioista / aiheista. Nämä mielipiteet eivät kuitenkaan 165 
ole virallisia neuvoja poliittisen päätöksen perustaksi. Teoksen lukijoita kehotetaan lukemaan kukin mielipide 166 
yksittäisen henkilön ajatuksena, koska esitetyt mielipiteet eivät ole minkään yksittäisen puolueen (rekisteröity tai 167 
rekisteröimätön) virallisia mielipiteitä. Lisäksi esitetyt poliittiset mielipiteet eivät edusta minkään puoleen 168 
(rekisteröity tai rekisteröimätön) jäsenjärjestön (rekisteröity tai rekisteröimätön) virallista kannanottoa. 169 
 170 
Teoksessa esitetyt poliittiset mielipiteet eivät kata Suomen, Euroopan tai maailmanlaajuisen politiikan 171 
menneisyyttä tai tulevaisuutta, ja ovat vain yksittäisen henkilön yksittäisiä mielipiteitä. 172 
 173 
Teoksessa esitetyt poliittiset mielipiteet eivät ole tarkoitettu virallisen tai epävirallisen ehdokkuuden tukemiseksi 174 
missään vaalissa millään tasolla, eli teoksessa esitetyt poliittiset mielipiteet eivät ole virallisiin vaaleihin 175 
valmistautuvan virallisen tai epävirallisen ehdokkaan mielipiteitä. Mahdollisissa virallisissa vaaleissa (teoksen 176 
julkaisun jälkeen) virallisena ehdokkaana esitetyt poliittiset mielipiteet ovat oma kokonaisuutensa, ja virallisissa 177 
vaaleissa (teoksen julkaisun jälkeen) virallisen ehdokkaan julkiset mielipiteet ovat tämän teoksen ulkopuolella, ja 178 
tämä teos ei ennakoi tulevia mahdollisia poliittisia mielipiteitä virallisissa vaaleissa (teoksen julkaisun jälkeen). 179 
 180 
Viitattujen www-sivujen sisältö 181 
 182 
Tässä teoksessa viitataan erilaisiin www-sivuihin. Viitattujen www-sivujen laillinen sisältö on tarkistettu tämän 183 
teoksen julkaisuhetkellä, mutta monen viitatun www-sivu sisältö tulee mahdollisesti muuttumaan tämän teoksen 184 
julkaisun jälkeen. Kaikki muutokset viitatuilla www-sivuilla ovat viitattujen www-sivujen omistajien / ylläpitäjien 185 
vastuulla. Kaikki uusi laillinen ja/tai laiton sisältö viitatuilla www-sivuilla ei ole tämän teoksen kirjoittajan 186 
vastuulla, ja tämän teoksen lukijoita kehotetaan huolellisesti välttämään www-sivuilta ladattavien laittomien 187 
sisältöjen käyttöä. 188 
 189 
Kaupallinen sisältö / Yleishyödyllisyys 190 
 191 
Tämä teos ei sisällä kaupallista sisältöä, eikä tätä teosta ole tarkoitettu kaupalliseksi sisällöksi, ja käytetyn 192 
lisenssin mukaisesti tämä teos on tarkoitettu ei-kaupalliseksi sisällöksi. Tämä teos ei sisällä kaupallisen yhteisön 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 
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