
 

 

Arvoisa ministeri Sanna Grahn-Laasonen 

Hyvät selvityshenkilöt Rauno Vanhanen ja rehtori Maija Aaltola 

 

Suomessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi koulutussopimusmalli.  

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsui oikeustieteen kandidaatti 
Rauno Vanhasen ja rehtori Maija Aaltolan Espoon seudun koulutuskuntayhtymästä 
valmistelemaan ehdotuksen koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa 
koulutuksessa. 

Selvityshenkilöiden tehtävänä on laatia ehdotus, jossa on kuvaus muun muassa 
koulutussopimusmallin tavoitteista, sopimuksen keskeisistä sisällöistä, työnjaosta ja 
vastuista, siitä miten työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus järjestetään sekä 
rahoituksesta ja opintososiaalisista etuuksista. 

Lisäksi selvityshenkilöiden on arvioitava mallin vaikutus nykyisiin työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen muotoihin. Lisäksi heidän pitää arvioida, miten ehdotetut toimenpiteet 
vaikuttavat ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja työelämään. Heidän pitäisi arvioida 
myös, kuinka laajasti mallia käytettäisiin. 

 

Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistys pitää tärkeänä ammatillisen koulutuksen 
hallittua reformia. 

Alueyhdistys haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

 uuden tutkinnon tulee olla tasavertainen nykymuotoisen kanssa, myös jatko-
opintokelpoisuuden osalta. 

 Opiskelijan tulee saada oppilaitoksessa riittävästi ammattiin vaadittavaa teoreettista 
ja käytännön opetusta työpaikoilla oppimisen tueksi 

 Jonkinlaista kielitaitoa voidaan oppia myös työpaikoilla mutta sellaista kielen 
osaamista, joka edellyttää luetun ymmärtämistä ja kykyä kirjalliseen ilmaisuun ei 
opita työpaikoilla. Siihen tarvitaan ammattitaitoista opettajaa. Puutteellinen kielitaito 
on varmin keino syrjäytymiseen ja osattomuuden kokemiseen. Hyvä kielitaito taas 
varmistaa työllistymisen jatkossakin. 

 Ammatillisen tutkinnon ja/tai sen osa-alueiden osaaminen perustuu näyttöön. Niitä 
vastaanottaa ammatillisen koulutuksen opettaja.  

 Opiskelijoiden on syytä saada myös tutkintotavoitteisiin kuuluvaa yleissivistävää 
opetusta. Yhden ammatin osaaminen ei anna riittävästi valmiuksia sopeutua 
suomalaiseen yhteiskuntaan eikä uusien työtehtävien ja ammattien oppimiseen ja 
jatkokoulutukseen. 



 Koulutussopimuksessa ammatillisen oppilaitoksen opettajien rooli opettajana ja 
ohjaajana korostuu  

 Ennen työpaikan, joskus myös ennen työssäoppimis- tai oppisopimuspaikan 
saamista työpaikoilla edellytetään mm. hygieniapassia, anniskelupassia, 
työturvallisuuskorttia, sähkötyöturvallisuuskorttia, tulityökorttia, hätäensiapukorttia 
jne. koulutusalasta riippuen. Työturvallisuus ja lainsäädännön edellyttämät 
perusasiat tulee ymmärtää. 

 

Olemme mielellämme yhteistyössä kanssanne (www.oajpaakaupunkiseutu.fi) 

 

Jaana Alaja, alueasiamies, OAJ-Pääkaupunkiseutu (jaana.alaja@edu.hel.fi) 

Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja, OAJ-Pääkaupunkiseutu (hanna.iso-
kuortti@hotmail.com) 

Leena Teittinen, ammatillisen jaoston puheenjohtaja, OAJ-Pääkaupunkiseutu 
(teittinenleena@gmail.com) 

 

OAJ-Pääkaupunkiseutu on OAJ:n alueyhdistys, jossa on 16 000 jäsentä – edustamme 

alueemme kaikkia opetusaloja. 


