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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry hallitus on käsitellyt reformiin liittyvää 

lakipakettia ja haluaa esittää siihen liittyen seuraavat kehittämisedotukset: 

1. Laadukkaan asuntolatoiminnan turvaamiseen on kohdennettava riittävä rahoitus. 

2. On varmistettava, että ammatillisiin tutkinnon osiin integroidaan riittävä määrä työ- ja 

toimintakykyä sekä liikunnallista elämäntapaa tukevia opintoja. 

3. Opiskelijat tarvitsevat turvallisen ryhmän tukea myös yksilöllisillä opintopoluilla. 

Koulutuksen järjestäjät on velvoitettava varmistamaan, että opetushenkilöstöllä on riittävä 

ohjausosaaminen yksilön ohjaamiseen ja turvallisen ryhmän rakentamiseen. 

Hieman laajemmin haluamme nostaa esille ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvästä lakipaketista 

seuraavat asiat: 

 

Opiskelijakuntatoiminta 

Opiskelijakuntatoiminnan säilyttäminen uudessa laissa on ensiarvoisen tärkeä asia. Opiskelijoiden osallisuus 

ja oppiminen siihen, miten yhteiskunnassa voi vaikuttaa, tulee nähdä yhteiskunnallisena 

demokratiakasvatuksena. Se ei ole siis opetuksesta irrallista toimintaa, vaan konkreettinen sisältö opinnoissa.  

Käytännön tasolla opiskelijakuntatoiminta kaipaa monin paikoin uudistamista, ja sitä täydentämään tarvitaan 

toisen asteen koulutuksessa koko ajan kehittyvää tutortoimintaa. Tähän työhön onkin laadittu runsaasti 

valmiita malleja ja tukimateriaaleja. 

Asuntolatoiminta 

Pidämme tärkeänä sitä, että asuntolatoiminta nähdään opiskelijapalveluna ja osana oppimisympäristöä. 

Koulutuksen keskittyessä kasvukeskuksiin ja julkisen liikenteen palvelujen koko ajan heikentyessä voidaan 

asuntolatoiminnalla ohjata nuoria itsenäistymiseen ja tukea itsenäistyviä nuoria opinnoissaan. 

Asuntolaohjauksella voidaan vaikuttaa myös opiskelijoiden vapaa-ajan liikuntatottumuksiin ja muihin 
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hyvinvointia edistäviin vapaa-ajan harrastuksiin. Erityisen tärkeä olisi saada asuntolatoimintaa myös Etelä-

Suomeen, jossa elinkustannukset ovat suuri syy opintojen keskeyttämisen taustalla. 

Asuntolatoiminnan turvaamiseen on kuitenkin kohdennettava myös rahoitusta. Nykyinen rahoitustaso ei riitä 

kattamaan laadukkaan asuntolatoiminnan kustannuksia. 

Työkykyisyys ja liikunnalliseen elämäntapaan tukeminen 

Kiitämme esitystä myös siitä, että ammatillisen koulutuksen tarkoituksen määrittelyssä lakiin on kirjattu työ- 

ja toimintakyvyn jatkuva ylläpitäminen. Tärkeää on myös saman pykälän kirjaus, jonka mukaan inhimillinen 

holistisen kasvun tukemisen tehtävä säilyy koulutuksen tarkoituksena ja opiskelijan kehittymistä ja kasvua 

tuetaan myös esimerkiksi harrastustoiminnan kautta. 

Pidämme positiivisena sitä, että uudistuva rahoitusjärjestelmä palkitsee koulutuksen järjestäjiä opiskelijoiden 

hyvinvoinnin tukemisesta. Hyvinvoiva ja työ- ja toimintakyvystään huolehtiva opiskelija omaa eväät 

tutkinnon suorittamiseen ja kiinnittymiseen jatkuvasti muuttuvaan työelämään.  

Työkyvyn ja liikunnan tukemisen näkökulmasta haluamme kuitenkin nostaa esille seuraavat seikat: 

 On varmistettava, että ammatillisiin tutkinnon osiin integroidaan riittävä määrä tukea opiskelijoiden 

työ- ja toimintakyvyn kehittymiseen täydentämään suppeaa Työkyky, liikunta ja terveystieto  

-oppimäärää. Työkyvyn ylläpidon opetus ja ohjaus toteutuvat parhaiten ammattiaineen opettajan 

sekä liikuntaa, työkyvyn ylläpitoa ja terveystietoa opettavan opettajan yhteisopettajuudella. 

 Työkyvyn ylläpidon ja edistämisen näkökulma on huomioitava myös työpaikalla tapahtuvassa 

oppimisessa. 

 Moni koulutuksen järjestäjä on täydentänyt nykyisten tutkinnon perusteiden varsin suppeaa 

Työkyky, liikunta ja terveystieto -osaamista tarjoamalla liikuntaa tukevia opintoja ja esimerkiksi 

työkykypassiopintoja vapaasti valittavina opintoina. Koulutuksen järjestäjiä tulisi kannustaa 

tarjoamaan tällaisia opintoja myös jatkossa, vaikka reformiesityksessä ollaan luopumassa 

ammatillisiin perustutkintoihin voimassa olevan lainsäädännön mukaan sisältyvistä vapaasti 

valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina. Näin opiskelijoille olisi mahdollista saada tukea 

pysyvän liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä hyötyä liikunnan virkistävistä ja 

oppimistuloksia parantavista vaikutuksista opintojen aikana. 

 Työkykyä tukevat opinnot tulisi saada paremmin näkyviksi myös pykälien 55 ja 56 opiskeluvalmiuksia 

tukeviin opintoihin. Nyt mainittu arjen hallinta ei konkretisoi terveystottumuksiin tai riittämättömään 

fyysiseen kuntoon perustuvia ongelmia. 

 Turvallisen opiskeluympäristön määrittelyn (68 §) tulee sisältää myös ergonomianäkökulma. 
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Tässä yhteydessä esitämme myös toiveen, että reformin seurauksena tapahtuvan tutkinnon perusteiden 

tarkistuksen yhteydessä Työkyky, liikunta ja terveystieto -osaamista laajennettaisiin, jotta ammatillisen 

koulutuksen tarkoituspykälän olisi työkykyisyyden näkökulmasta mahdollista toteutua. 

Ryhmän tuki yksilöllisillä opintopoluilla 

Yksi reformiesityksen pääajatuksista on opintopolkujen henkilökohtaistaminen. Henkilökohtaiset opintopolut 

sisältävät aidon mahdollisuuden opiskelijan osaamistarvetta täydentäviin ja täten yksilöllisesti hyvin 

motivoiviin tutkintokokonaisuuksiin sekä opintojen läpäisyn nopeuttamiseen. Haluamme kuitenkin nostaa 

esille ryhmän ja hyvän ohjauksen merkityksen opintojen tukena. 

Laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että opiskelijaryhmä, jonka kanssa valmiuksia hankitaan, on opiskelijoille 

tärkein oppimisympäristö. Hyvät opiskelijaryhmät integroivat opiskelijoita opintoihin ja vähentävät 

keskeyttämistä, parantavat oppimistuloksia sekä nopeuttavat läpäisyä (kooste esim. Maunu 2014). Havainto 

on myös ammatillisen koulutuksen läpäisyn edistämishankkeen keskeisiä tuloksia. Myös valtaosa ns. 

työelämätaidoista on sosiaalisia tilanteita. Ne opitaan ainoastaan toimimalla riittävän paljon erilaisissa 

tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Tutkimusnäytön mukaan ammattiin opiskelevat nuoret kaipaavat 

yksilöllisiä vapauksia enemmän pysyvyyttä, ennakoitavuutta ja selkeää rytmiä, jota pysyvät opiskeluryhmät 

ja niitä ohjaavat opettajat tarjoavat (Maunu 2016).  

Ryhmän tuen tarjoaminen ei edellytä kiinteitä luokkia vaan opiskelijalla voi samanaikaisesti olla useampia 

turvallisia opiskeluryhmiä. Tämä asettaa kuitenkin nykyistä suuremmat vaatimukset opetushenkilöstön 

ohjausosaamiselle ja -halulle: 

 jatkuvan haun mahdollisuus edellyttää, että ryhmäyttäminen on pysyvää toimintaa läpi lukuvuoden 

 koulutuksen järjestäjän on varmistettava, että opetushenkilöstöllä on riittävä ohjaamisosaaminen 

yksilön ohjaamisen ja turvallisen ryhmän rakentamiseen. 
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Lausunnon keskeinen sisältö 

1. Laadukkaan asuntolatoiminnan turvaamiseen on kohdennettava riittävä rahoitus. 

2. On varmistettava, että ammatillisiin tutkinnon osiin integroidaan riittävä määrä työ- ja toimintakykyä 

sekä liikunnallista elämäntapaa tukevia opintoja. 

3. Opiskelijat tarvitsevat turvallisen ryhmän tukea myös yksilöllisillä opintopoluilla. Koulutuksen 

järjestäjät on velvoitettava varmistamaan, että opetushenkilöstöllä on riittävä ohjausosaaminen 

yksilön ohjaamiseen ja turvallisen ryhmän rakentamiseen. 

 

 

Tampereella 16.12.2016 
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