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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
 
 

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat ry kiittää mahdollisuudesta lausua 
ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen 
oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan 
koulutukseen.  
 
Lausunnonantamisaika on ollut lyhyt ja siksi lausuntomme sisältää vain 
kannanottoja pääkohtiin. Lyhyen ajan vuoksi ei ole ollut mahdollista saada 
laajamittaista jäsenistön näkemystä lausuntopyyntöön kuuluvista kohdista.  

 

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(810/2018) muuttamisesta 

 

Jotta annettu asetus on selkeä, tulee lukioon valmistavaa koulutusta 
koskevat säädökset poistaa. Lukiokoulutuksen asetuksen muuttamista 
koskevat ehdotukset ovat tarkoituksenmukaisia.  

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (673/2017) muuttamisesta 

 

Ammatillisessa koulutuksessa on vahva osaamisperusteisuus, johon ei 
sovellu säännös opetuksen ja ohjauksen riittävän määrän arvioinnista 
(10a§). Aiemmin perustusvaliokunta on lausunnoissaan todennut, että 
lakeihin ja asetuksiin ei tule ottaa tarpeettomia säännöksiä.  

Esitämme kohdan 10a§:n poistamista asetusluonnoksesta.  

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun asetuksen (986/1998) muuttamisesta  

 
Asetuksesta tulee poistaa lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta ja 
ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta antavan opettajan 
kelpoisuutta koskevat säännökset, koska nämä koulutusmuodot poistuvat 
1.8.2022, mikäli lakiesitys hyväksytään. 

 

http://www.opsia.fi/
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Näemme, että asetusluonnoksessa esitetty tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuus on tarkoituksenmukainen.  

 

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) muuttamisesta 

 

Opsia ry toteaa, että kunnille ja opetuksen järjestäjille tulee taata 
riittävät ja todenmukaiset resurssit oppivelvollisuuden laajentamisen 
toteuttamiseen. Näemme, että opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja tässä yhteydessä muutokset on 
tehtävä todella tarkasti, vaikkakin ne ovat osin teknisiä ja niiden 
taloudelliset vaikutukset saattavat olla pieniä yksittäisen kunnan tai 
koulutuksen järjestäjän kohdalta. Näemme erityisen tärkeänä, että opetus- 
ja kulttuuriministeriön alaista valtionosuusrahoitusta tulisi jatkossa 
selkeyttää.  

 

Opsia ry toteaa lopuksi, että oppivelvollisuuden laajentamisen 
lakimuutokset ovat niin mittavia, että mikäli ne hyväksytään Eduskunnassa, 
tulee lakimuutoksesta järjestää seurantatutkimusta ja arviointia. Opetuksen 
järjestäjille tulee heti järjestää laajamittaista koulutusta ja tiedotusta, koska 
muutosten toimeenpanoaika on erittäin lyhyt.  

 
 

Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 

Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
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