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Opetusneuvos, ryhmän päällikkö
Birgitta Vuorinen

Viite

Asia Työryhmä laatimaan toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen

tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintame-

nettelyissä

Taustaa

Pääministeri Sipiiän hallituksen kärkihankkeen, Nopeutetaan siirtymistä työelämään,
osatavoitteena on toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtymisen nopeuttaminen.
Kärkihankkeen toimenpidesuunnitelman mukaan opetus-ja kulttuuri ministeriö käyn-
nistää yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat va-
lintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa kor-
keakouluopintojen aloitusta. Tavoitteena on myös luopua pitkäkestoisesta pääsyko-
keisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleel-
lisesti.

Korkeakoulutuksen opiskelijavalintoja tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa turva-
taan sekä yleissivistävän että ammatillisen toisen asteen koulutuksen suorittaneiden
yhdenvertainen mahdollisuus päästä korkeakoulutukseen. Myös opetus-ja kulttuuri-
ministeriön asettama työryhmä ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi kor-
keakoulujen opiskelijavalinnoissa ehdotti opetus-ja kulttuuriministeriölle 4.11.2016
jättämässään raportissa, että Ammatillisten tutkintojen hyödyntämisestä ammattikor-
keakoulujen ja yliopistojen valinnoissa käynnistetään jatkotyö, johon osallistuvat kor-
keakoulujen ja koulutuksen järjestäjien edustajien lisäksi Opetushallitus ja opetus-Ja
kulttuuriministeriö.

Strategisen hallitusohjelman mukaan ammatillisen koulutuksen reformissa vahviste-
taan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä sekä uudistetaan koulu-
tuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Ammatillista koulu-
tusta uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita uudistamalla ammatilli-
sen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö siten, että lainsäädän-
non keskeisenä lähtökohtana ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Muun
muassa tutkintojärjestelmään liittyvää sääntelyä ja hallintoa kevennetään tutkintoja
laaja-alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää vähentämällä sekä siirtymällä yhteen
tapaan osoittaa osaaminen ja toteuttaa osaamisen arviointi. Ammatillisia tutkintoja
uudistetaan niin, että ne reagoivat aiempaa ketterämmin työelämän osaamistarpeissa
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tapahtuviin muutoksiin, mutta tuottavat edelleen osaamista myös elinikäisen oppimi-
sen tarpeisiin sekä valmiuksia jatko-opintoihin.

Työryhmän toimikausi

2.2-10.4.2017

Työryhmän tehtävät

Opetus-ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt asettaa työryhmän, jonka tehtävänä
on laatia toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyö-
dyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä.

Työryhmän tulee kartoittaa sekä korkeakoulujen että ammatillisen koulutuksen järjes-
täjien näkemyksiä ammatillisten tutkintotodistusten käytön nykytilasta ja siihen liitty-
vistä ongelmista korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa sekä muista keinoista, joilla
edistetään ammatilliselta toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtymistä.

Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä ammatillisten tutkintojen paremmaksi hyö-
dyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Työryhmän tulee tehdä ehdotuk-
sensa toimenpideohjelmaksi toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi
korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa 10.4.2017 mennessä

Työryhmän tulee kuulla keskeisiä sidosryhmiä. Työryhmän tulee järjestää keskustelu-
tilaisuuksia tai muita osallistumismahdollisuuksia, jotka edistävät toimenpideohjelman
laatimista.

Työryhmän kokoonpano

Opetus-ja kulttuuriministeriä kutsuu työryhmän puheenjohtajaksi opetusneuvos, ryh-
man päällikkö Birgitta Vuorisen. Työryhmän varapuheenjohtajana toimii opetusneu-
vos Seija Rasku opetus-ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän sihteereinä ja jäseninä
toimivat ylitarkastaja Ilmari Hyvönen ja opetusneuvos Anne Märtensson, opetus-ja
kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän jäseniä ovat:

puheenjohtaja Eini Järvi, Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry
erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
opetusneuvos Johanna Moisia, opetus-ja kulttuuriministeriä
opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, opetushallitus
koulutuspalveluiden johtaja Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto
vararehtori Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto
opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja, Metropolia ammattikorkeakoulu
koulutuspoliittinen asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto
- SAKKI ry
rehtori Raimo Sivonen, Kajaanin koulutuskuntayhtymä
opinto-ohjaaja Timo Vainionpää, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka
rehtori Mervi Vidgren, Savonia-ammattikorkeakoulu
erityisasiantuntija Merja Vaisto, opetushallitus
asiantuntija Satu Ägren, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
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Palkkiot ja työryhmän menot

Työryhmän menot maksetaan talousarviotililtä 29.40.20.1.

Työryhmän jäsenille ei makseta palkkioita. Työhön osallistumisesta aiheutuvat mat-
kakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
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Opetus- ja kulttuuriministeri

Ylijohtaja

nfni Grahn-Haasonen

Tapio Kosunen

Jakelu Työryhmän jäsenet

Tiedoksi Erityisavustaja Heikki Uusitalo
Erityisavustaja Matias Marttinen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Opetus-ja kulttuuriministeriön osastot ja erilliset yksiköt
Opetushallitus
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Ammattikorkeakoulut
Yliopistot
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Opetushallitus
Sivistystyönantajat ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen opinto-ohjaajat ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry
Suomen rehtorit ry
Suomen yliopistot UNIFI ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Työ-ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto YAOL ry
Ylioppilastutkintolautakunta


