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Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

 

Viite: Lausuntopyyntönne 12.3.2018 (OKM/11/010/2018) 
 
Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  
 

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

otsikossa mainittuun luonnokseen liittyen sekä lausuu opetus- ja kulttuuriministeriölle kunnioittaen 

seuraavaa:  

 

Ahvenanmaan maakunta 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettaisiin si-
ten, että ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja hankinta olisi mahdollista aiempaa käytäntöä 
vastaavasti Ahvenanmaan maakunnassa jatkossakin. OSKU kannattaa esitystä lämpimästi ja 
huomauttaa samalla, että mikäli luonnoksessa esitettyä muutosta ei tehtäisi, saattaisi se Ah-
venanmaan maakunnassa asuvat nuoret ja opiskelijat alueellisesti erittäin epätasa-arvoiseen 
asemaan.  
 
 
Rahoitus 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään täsmennyksiä rahoitusosuuksia, perusrahoituksen 
harkinnanvaraista korotusta ja strategiarahoitusta koskeviin säädöksiin. OSKU lähtökohtaisesti 
kannattaa esitettyjä säädöstarkennuksia, mutta huomauttaa, että strategiarahoituksen jaka-
miselle olisi hyvä luoda nykyistä avoimemmat, selkeämmät ja paremmin ennakoitavat jako-
perusteet.  
 
Samalla OSKU haluaa huomauttaa, että vaikka nyt luonnokseen sisältyvät esitykset ammatil-
lisen koulutuksen rahoitukseen ovatkin erittäin kannatettavia, ovat ne samalla erittäin riittä-
mättömiä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu vuodesta 2013 lähtien. Kuitenkin samaan 
aikaan ammatilliseen koulutukseen osallistuneiden määrä on lisääntynyt, erityisopiskelijoiden määrä 
on kolminkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen ja vieraskielisten opiskelijoiden määrä lisään-
tynyt erittäin merkittävästi. Myös uusimman Nuorisobarometrin tulosten mukaan varsinkin ammatil-
lisen koulutuksen leikkaukset iskevät todennäköisesti juuri niihin, joilla on muutoinkin kohonnut riski 
jäädä koulutuksen ulkopuolelle. On selvää, että rahoitusleikkaukset asettavat haasteita laadukkaalle 
ja opiskelijalähtöiselle ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanolle oppilaitostasolla. OSKU 
korostaa, että ammatillisen koulutuksen rahoitusta tulisi tarkastella pikaisesti kokonaisvaltaisesti kiin-
nittäen huomiota erityisesti erityisopiskelijoiden riittävän tuen mahdollistamiseen, henkilökohtaisen 
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osaamisen kehittämisen suunnitelman laadukkaan toteuttamisen vaatiman ohjauksen varmistami-
seen, työpaikoilla järjestettävän koulutuksen vaatiman riittävän opiskelijan opettamisen ja ohjauksen 
turvaamiseen sekä opettajan antaman opetuksen määrän riittävyyden varmistamiseen. 
 
 
SORA-säädökset 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi tavoitellaan sitä, että mahdollisuus opiskeluoikeuden peruut-
tamiseen kohdentuisi jatkossa joissakin laaja-alaisissa tutkinnoissa vain niihin tutkinnon sisällä ole-
viin osaamisaloihin, jotka liittyvät alaikäisten turvallisuuteen, potilas- tai asiakasturvallisuuteen taikka 
liikenneturvallisuuteen. OSKU kannattaa esitystä lämpimästi, sillä se parantaa opiskelijoiden 
oikeusturvaa oleellisesti. On täysin kestämätöntä, että tällä hetkellä joissakin laaja-alaisissa tut-
kinnoissa mahdollisuus peruuttaa opiskeluoikeus ulottuu myös sellaisiin opiskelijoihin, joiden opin-
toihin ei liity alaikäisten turvallisuuteen, potilas- tai asiakasturvallisuuteen taikka liikenneturvallisuu-
teen liittyviä ulottuvuuksia.  
 
OSKU kuitenkin huomauttaa, että tämän suurempia muutoksia niin kutsuttuihin SORA-säädöksiin ei 
ole syytä tässä vaiheessa tehdä ennen kuin opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä SORA-sel-
vitys valmistuu.  
 
 
 

  
Muilta osin OSKUlla ei ole huomautettavaa luonnokseen hallituksen esitykseksi.  
 
 
 

Helsingissä 29.3.2018 

 

Emmi Pentikäinen   Juuso Luomala 
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