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Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

 

Viite: Lausuntopyyntönne 8.5.2019 (OKM/5/010/2019)  
 
Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta  
 
 

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta 

lausua otsikossa mainittuun asetusluonnokseen liittyen sekä lausuu opetus- ja kulttuuriministeriölle 

kunnioittaen seuraavaa:  

 

Yleistä 

Asetusluonnoksessa ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että asetukseen lisättäisiin uusi 20 a §, jossa säänneltäisiin opiskelijan oikeutta 

muuhun maksuttomaan ruokailuun kuin yhteen päivittäiseen ateriaan tietyissä tapauksissa. 

Esitettyjen muutosten tarkoituksena ei ole merkittävästi muuttaa nykytilaa sellaisena kuin se oli 

ennen ammatillisen koulutuksen reformin voimaantuloa 1.1.2018.  

OSKU huomauttaa, että tiettyihin opiskelijaryhmiin kohdistuvista etuuksista säädettäessä 

tulee kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen. OSKUn näkemyksen 

mukaan tässä ei ole esitysluonnoksen yhteydessä täysin onnistuttu, minkä vuoksi asetusluonnos 

vaatii vielä jatkovalmistelua.  

 

Yksityiskohtaiset huomiot 

Asetusluonnoksessa ehdotettu päivittäisen lounaan lisäksi oikeus maksuttomaan aamiaiseen ja 

päivälliseen kohdistuu metsäalan, maatalousalan, puutarha-alan ja puutarhatalouden 

perustutkintokoulutuksessa opiskeleviin silloin, kun opiskelija joutuu henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman mukaisesti olemaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän 

osoittamassa koulutuspaikassa kahdeksaa (8) tuntia pidemmän ajan. OSKU katsoo, että 

asetusluonnoksessa nimetyissä koulutuksissa on ehdottomasti perusteltu tarve lounasta 

laajempaan maksuttomaan ruokailuun. 

OSKU kuitenkin huomauttaa, että samaan aikaan jo nykyisin on tyypillistä, että useilla eri aloilla 

työpäivät saattavat venyä eri tekijöiden vuoksi yli kahdeksan tuntiseksi lyhyttä pidemmän ajanjakson 

ajan (esimerkiksi sesonkikausi). Jotta lainsäädäntö kohtelisi opiskelijoita yhdenvertaisesti, 

OSKU pyytää ministeriötä ensisijaisesti harkitsemaan asetusluonnoksen jatkovalmistelua 
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sellaiseksi, että oikeus lounasta laajempaan maksuttomaan ruokailuun on kaikkien 

perustutkintojen päätoimisilla opiskelijoilla silloin, kun opiskelijan edellytetään osallistuvan 

tavanomaista pidempiin työpäivään asetuksessa tarkemmin määriteltävää ajanjaksoa 

pidemmän ajan.  

Toissijaisesti OSKU ehdottaa asetusluonnoksessa mainittujen perustutkintojen joukon 

laajentamista. Esimerkiksi hevostalouden perustutkinto on toteutustavoiltaan sellainen, että 

opiskelijalle syntyy helposti yli kahdeksan tunnin mittaisia työpäiviä pidemmän ajanjakson ajan.  

 

 

Helsingissä 19.6.2019 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry 
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