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Kaupallisen opetuksen Edistiimisliitto ry on22.9.20I0 jilfiarryt kannanoton hankkeessa
tilatun tutkimuksen kehittlimisesityksistii. Tiim?in lisiiksi esitiimme seuraavassa
lausuntomme hankkeen loppuraporttiin sistiltyvistii olojausryhmdn esityksista.

1. Tyiieliimiivastaavuus ja kyky reagoida muutoksiin tyiimarkkinoilla

Tydeliimiivastaavuuden osalta raportissa todetaan koulutustoimikuntien ohjausryhmtin
sekii koulutus- ja tutkintotoimikuntien keskeinen rooli. Haluamme tuoda esiin, ettii
ratkaiseva rooli on kuitenkin Opetus- ja kulttuuriministeriollii ja Opetushallituksella
niiiden elinten jiisenten nimetimisessii, tutkintojen perusteiden laatimistyon
otrj auksessa sekii perusteiden hyviiksymise ssii.

On kannatettavaa, ettii nykyista ammattialakohtaista tarkastelua laajennetaan
klusterikohtaiseksi erityisesti osaamistarpeita ennakoitaessa. Koulutustoimikuntien
muodostamista klustereittain pidtimme siksi tarkoituksenmukaisena, mutta se tulee
saattaa loppuun kaikilla aloilla. Tutkintojen perusteet Qaammattitaitovaatimukset)
samoin kuin tutkintosuoritusten arviointi tulee kuitenkin jatkossakin tehd?i
alakohtaisesti tutkintotoimikunnissa ja ty<iryhmissii, joissa voidaan varmistaa
alakohtainen ammattiosaaminen.

Ammatilliset perustutkinnot ovat alalle tulotutkintoja, jotka ovat viilttiimiittdmiii
nuorille, joilla ei ole vielti alan osaamista eikd elinikiiisen oppimisen perusvalmiuksia.
Perustutkinnot toimivat alalle tulotutkintoina myds monelle aikuiselle
ammatinvaihtajalle, vaikka tiimti ei olisi tarpeen silloin kun heillii on jo yksi
ammatillinen perustutkinto. SyynZi on niihdtiksemme se, ettei ammattitutkintoja
suorittamaan yleensii oteta tydttdmiii.

Ammatti- j a erikoisammattitutkinnoilla yritetiiiin reagoida muutoksiin
tydmarkkinoilla. Suurempien tyoeliimiin muutosten kohdalla on kyse aikuisten
kouluttamisesta heille kokonaan uuteen ammattiin. Ndiden tutkintojen reagointinopeus
on lyhyimmilliiiin noin vuosi, mikti on varsin pitka aika. Useissa tapauksissa
reagointiin riittaisi lyhyempikin koulutus, osa tutkinnosta.
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Olisi tdrkeiia, etta ammatinvaihtajille annettaisiin mahdollisuus oppia valmistavassa
koulutuksessa jaltai tyopaikoillaammattitaitovaatimuksia vastaava osaaminen
tutkinnon osina tarpeen mukaan, vaikka eiv?it suorittaisikaan koko tutkintoa. Tiimii
lyhentiii si reagointinopeutta tydeldmrin muutoksi s sa.

Kuten ohjausryhmti esittAA, on huolehdittava kaikissa tapauksissa siitA, etta
ammattitaitovaatimuksillataataan osaaminen useammassa kuin yhdessii tyopaikassa,
vaikka oppiminen tapahtuisikin yhdellii tycipaikalla.

Ohjausryhmiin esitys nykyisten kolmen tutkintotyypin siiilyttiimisestii on kannatettava,
jos erikoisammattitutkintojen edellyttiimii osaaminen asemoidaan selketisti eri NQF -

tasolle kuin ammattitutkintojen. Perustutkinto tulee sailyttaa sen erilaisen luonteen
vuoksi.

2. Tutkintojiirjestelmiin kokonaisuus ja tutkintorakenteen selkeys 
\

Kunkin tutkintotyypin muodostumiselle pakollisista, pakollisista vaihtoehtoisista ja
valinnaisista tutkinnon osista tulee mii?iritellii mahdollisimman yhteniiiset siiiinnrjt.
Tiihiin sisiiltyy piiiit<is siitA, kuinka suuren osuuden tutkinnosta vtihinttiiin on oltava
ainakin silla NQF-tasolla, jolle koko tutkinto on sijoitettu.

Ohjausryhmiin esitys sailyttaisi valtaosin nykyiset tutkintojen nimet ja
tutkintonimikkeet. Tiit[ pidiimme kannatettavana, koska ne ovat suurelta osin hyvin
tunnettuja tyoeltimiissii. Todenntikoisesti on tiill<iin tutkinnoittainpaatettava,
minkiilaisilla sii?inndillii tutkinto rakennetaan. Esittimme harkittavaksi, voisiko
tutkintorakenteessa lisiiksi olla ammatillinen perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkinto ilman koulutusalaa ja nimikettii. Niiissii tutkinnoissa
vaadittaisiin tietyn EQF -tason tutkinnon osien suoritukset ja perustutkinnossa kaikille
perustutkinnoille niissii yhteiset osat, mutta muut suoritukset voisivat olla minkii
tahansa alojen tutkinnon osia. Tiillainen mahdollisuus palvelisi nuoria, joiden
kiinnostus ei aina vastaa stitintdjii, aikuisia jotka kokoavat tutkintonsa eri aloilta sekii
antai si mahdolli suuden suunnitella uusia ammattej a vastaavia tutkintoj a.

Kannatamme tutkinnon ja sen osien laajuusmittarin ka$66nottoa, koska
tutkintojdrjestelmtistii voidaan vain niiin saada selkeii ja loogisesti rakentuva.
Laajuusmittarina voivat toimia ECVET - pisteet, jos ne miiiri\4yviit yksiselitteisesti.
Meille jtii kuitenkin epiiselviiksi, kuinka oppimistulosten kokonaispainoarvoluku ja
tutkinnon osan suhteellinen painoarvoluku kiiyiinnossli maarataan yksiselitteisesti.
Kiisityksemme mukaan tutkintojiirjestelmii ei voi olla selkeii, jos saman tutkinnon
osan pistemiiiirii vaihtelee eri tutkinnoissa. Jokaiseen tutkinnon osaan on pistemtiiirtin
listiksi liitettiivii sen edellytiimiin osaamisen NQF taso.

Kannatamme ohjausryhmiin esitystii valtakunnallisesti ohjatun valmistavan ja
valmentavan koulutuksen vaativuustason miiZirittelysta niin, ettii niistii voisi tulla osa
selkeiiii tutkintojiirjestelmiiii elinikiiisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

KAUPALLISEN oPETUKSEN eoIsrAuIsLIITTo - FORBUHoeT ron rnAmIaruoe AV MERKANTIL UNDERVISNING RY

Osoite Puhelin Faksi Siihkdposti
Aamukuja 3 A, 02200 ESPOO +358 50 5116 739 +358 I 140321 ritva.saastamoinen@businesscollege.fi



Lausunto

xAuPALLTSEN oPEruKsEN 17 .3 .2011
EDTSTAMISLIITTO RY

3(6)

3. Tutkintojen osien kokonaisuus

Kannatamme periaatetta, ett| saman alan tutkintojen kaikki perusteet laaditaan
yhteisenii prosessina ja klustereittain yhteistyossii. Ammattialoittain tutkintojen tulisi
pii2isiiiintdisesti muodostaa osaamista syventiiviii jatkumoja perustutkinto -

ammattitutkinto - erikoisammattitutkinto. Jokaisella perustutkinnolla tulisi olla sen
ammatillista osaamista syventiivii ammattitutkinto. Esitiimme, etta alalle
tulotutkintoina toimivat ammattitutkinnot siirretiiiin tutkinnon osiksi perustutkintoihin,
koska ne henkilot, joilla ei ole ammatillista perustutkintoa tulisi ensisijaisesti ohjata
sen suorittamiseen.

Kuten ohjausryhmatoteaa, on eri alojen tutkinnoissa joitakin yhteisia osaamisalueita.
N?iiden ammattitaitovaatimukset on tarkoituksenmukaista koordinoida j a
mahdollisuuksien mukaan muodostaa yhteisiii tutkinnon osia silloin kun osaamisen
NQF -taso on sama.

4. Tutkintorakenteen ja tutkintojen joustavuus

Tutkinnoissa on edellytettiivii kyseisen ammattialan osaamista niin paljon, ettii tutkinto
vastaa nimeiiiin ja tutkintonimikettiiiin. Muilta osin joustava tutkintojen rakentaminen
osista on hyvii asia. Toiseen tutkintoon sisiiltyneiden osien joustavallakdytdllii tulee
olla selkeiit rajat. Tama tulee erityisen tiirkeiiksi, kun tutkinnon osista saadaan
erillistodistuksia. Siiiinnoksi esitiimme, ettii suoritetun tutkinnon sistiltiimillii osilla voi
korvata vain pakollisia tutkinnon osia toisessa tutkinnossa.

Kannatamme ohj ausryhmiin e sityst a, etta o saami sen hankkimis- j a o so ittami stavasta
riippumatta kaikki suoritetut tutkinnon osat voidaan koota samaan tutkintoon. Tiill<iin
mycis alanvaihtajille olisi voitava jiirjestiiii ammattitutkinnon osien suorittamiseen
valmistavaa koulutusta oppilaitosmuotoisena.

Paitsi jo ammatillisen tutkinnon omaaville ja osaamistaan paivittaville tulisi
rahoituksella kannustaa tutkinnon osan tai osien suorittamiseen my<is niitii
opiskelijoita, joilla eri syistti ei ole edelly.tyksiii suorittaa koko tutkintoa. Ensisijaisesti
on pyritttivii koko perustutkinnon suorittamiseen jollakin alalla,jos opiskelijalla ei ole
aiempaa ammatillista tutkintoa. Jos opiskelija suorittaa tutkinnon tai sen osan
mukautetuin tavoittein, tlimiin tulee niikyii hiinen todistuksessaan niin, ettii tydnantajat
ymmiirttiviit, mistii on kyse.

Ohjausryhmti on oikeassa siinti, ettii tutkintojtirjestelmiin joustava rakenne
mahdollistaa, mtttta ei takaa valinnan mahdollisuuksia kiiytiinnossii. Koulutuksen
rahoituksesta tulee ldytda kannustuskeinot valinnaisuuden ja yksildllisten polkujen
toteuttamiseen, kuten raportissa todetaankin.

KAUPALLISEN opETUKSEN eotstAtvlslltrro - r6neunoer ron rnAntt.tnruoE AV MERKANTTL UNDERVISNING Ry

Osoite Puhelin Faksi Stihkdposti
Aamukuja 3 A, 02200 ESPOO +358 50 51 '16 739 +358 I 140321 ritva.saastamoinen@businesscollege.fi



-4.

_.}\\\\\\\
KAUPALLISEN OPETUKSEN

EDISTAMISLIITTO RY

Lausunto 4(6)

17.3.20rr

5. Esifystenvaikutukset

Kannatamme koulutuksen rahoituksen muuttamista niin, ettii se kannustaa
yksilcillisten opintopolkujen, valinnaisuuden sekii koulutuksen ja tydn vuorottelun
j iirj esttimiseen sil loin kun se on tarkoituksenmukai sta opiskelij alle.

Tutkintojen osien perusteiden julkaisu siihkciisessii tietokantajiirjestelmiissti, joka
hallitsee myds tutkintojen muodostumissiiiinnot, on ehdoton edellytys esitetyn
j oustavan tutkintoj iirj estelmiin toteutumiselle.

Mikali valinnaisuus saadaan rahoituksellisin keinoin todella toimimaan kAytanndssa,
se lisiiii koulutuksen jrirjesteijien viilistti yhteistydtii, koska eri tutkinnon osien
opintoj en j iirj estiimistii kannattaa keskittaZi eri oppilaitoksiin.

Rahoituksen perusteita ja tuloksellisuusrahoituksen mittareita on kehitettiivii niin, ettei
se rankaise koulutuksen jdrjestAjaii opiskelun ja tydn vuorottelusta eikii pelkiin
tutkinnon osan suorittamisesta.

Opintotuki- j a tycittomyysturvamiiiiriiykset on saatettav a vastaartaan j oustavaa
tutkinnon suorittamista ja niiden soveltaminen yhteniiiseksi koko maassa, sillti muuten
niimii miiiiriiykset estiiviit uudistusten toteutumisen.

Kaupallisen Opetuksen Edistiimisliitto - Fiirbundetfdrfriimjande av merkantil
andervisning ry

,fu-au.^'
Kaarina Dromb,
hallituksen puht

Lisiitietoja Ritva Saastamoinen, puh 050 5116739
ritva. saastamoinen@businesscolleee. fi

a a ,  P  t 2'A/,-lz--/r{J

Ritva Saastamoinen
toiminnanjohtaja
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Lausunnon keskeinen sisiiltii

o Tutkintojen perusteet.la tutkintosuoritusten arviointi tulee jatkossakin tehdii alakohtaisesti

tutkintotoimikunnissa ja tyoryhmissii, joissa voidaan varmistaa alakohtainen ammattiosaaminen.

Koulutustoimikururat tulee vhdistliii klusterikohtaisiksi myos muilla kuin liiketalouden alalla.

o Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla yritettiiin reagoida muutoksiin tyomarkkinoilla. Useissa

tapauksissa reagointiin riittiiisi lyhyempikin koulutus, osa tutkinnosta.

o Kolmen tutkintotyypin siiill.ttiiminen on kannatettavaa, jos erikoisammattitutkintojen

edellyttiimii osaaminen asemoidaan selkeiisti eri NQF -tasolle kuin ammattitutkintojen.

o Kunkin tutkintotyypin muodostumiselle tulee mtiiiritellii mahdollisimman yhteniiiset stitinn<it.

TAhiin sisiiltyy piiiit<is siita, kuinka suuren osuuden tutkinnosta viihint?iiin on oltava ainakin sillii

NQF-tasolla, jolle koko tutkinto on sijoitettu.

o EsitAmme tutkintorakenteeseen lisiitttivliksi alakohtaisten tutkintojen lisiiksi ammatillisen perus-,

ammatti- ja erikoisammattitutkinnon ilman koulutusalaa ja nimikettii. Niiissii tutkinnoissa

vaadittaisiin tietyn EQF -tason tutkinnon osien suoritukset ja perustutkinnon osalta kaikille

perustutkinnoille yhteiset osat. Muut suoritukset voisivat olla minkii tahansa alojen tutkinnon

osia. Tiimii mahdollisuus palvelisi nuoria, joiden kiinnostus ei aina vastaa stiiintojii, aikuisia
jotka kokoavat tutkintonsa eri aloilta sekii antaisi mahdollisuuden suunnitella uusia ammatteja

vastaavia tutkintoia.

. Laajuusmittarina voivat toimia ECVET - pisteet, jos ne miiiiriiytyviit yksiselitteisesti. Jiii

epiiselviiksi, kuinka oppimistulosten kokonaispainoarvoluku ja tutkinnon osan suhteellinen

painoarvoluku ktiytiinnrissii miiiiriit2iiin yksiselitteisesti. Tutkintojiirjestelm2i ei ole selkeii, jos

saman tutkinnon osan pistemaaravaihtelee eri tutkinnoissa. Jokaiseen tutkinnon osaan on
pistemtitiriin lisdksi liitettAva sen edellyttiimiin osaamisen NQF -taso.

o Kannatamme ohjausryhm2in esitystii valtakunnallisesti ohjatun valmistavan ja valmentavan

koulutuksen vaativuustason miiiirittelystA niin, ettii niistii voisi tulla osa selketiii

tutkintoj iirj estelmiiii elinikai sen oppimisen periaatteiden mukai sesti.
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Ammattialoittain tutkintojen tulisi piiiisiiiintoisesti muodostaa osaamista syventiiviti jatkumoja

perustutkinto - ammattitutkinto - erikoisammattitutkinto. Jokaisella perustutkinnolla tulisi olla

sen ammatillista osaamista syventiivii ammattitutkinto. Esitiimme, ettii alalle tulotutkintoina

toimivat ammattitutkinnot siirretiiiin tutkinnon osiksi perustutkintoihin, koska ne henkildt, joilla

ei ole ammatillista perustutkintoa tulisi ensisijaisesti ohjata perustutkinnon suorittamiseen.

Eri alojen tutkinnoissa on joitakin yhteisiii osaamisalueita. Naiden ammattitaitovaatimukset on

tarkoituksenmukaista koordinoida ja mahdollisuuksien mukaan muodostaa yhteisiii tutkinnon

osia silloin kun osaamisen NQF -taso on sama.

Tutkinnoissa on edellytettiivii kyseisen ammattialan osaamista niin paljon, ett?i tutkinto vastaa

nimeiiiin ja tutkintonimikettiiiin. Toiseen tutkintoon sisiiltyneiden osien joustavalla kiiytdllti tulee

olla selkeiit rajat.Tamatulee erityisen tiirkeiiksi, kun tutkinnon osista saadaan erillistodistuksia.

Sdtinnoksi esittimme, ettii suoritetun tutkinnon sisiiltiimillii osilla voi korvata vain pakollisia

tutkinnon osia toisessa tutkinnossa.

Kannatamme ohjausryhmiin esitystd, etta osaamisen hankkimis- ja osoittamistavasta riippumatta

kaikki suoritetut tutkinnon osat voidaan koota samaan tutkintoon. Tiilloin myds alan vaihtajille

olisi voitava jtirjestdti ammattitutkinnon osien suorittamiseen valmistavaa koulutusta

oppilaito smuotoisena.

Paitsi jo ammatillisen tutkinnon omaaville ja osaamistaan piiivittiiville tulisi rahoituksella

kannustaa tutkinnon osan tai osien suorittamiseen myds niita opiskelijoita, joilla eri syistti ei ole

edellyyksiti suorittaa koko tutkintoa. Ensisijaisesti on pyriutivii koko perustutkinnon

suorittamiseen jollakin alalla,jos opiskelijalla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa. Jos

opiskelija suorittaa tutkinnon tai sen osan mukautetuin tavoittein, tiimiin tulee niikyii hiinen

todistuksessaan niin, ettii ty<inant ajat ymmartiiviit, mistti on kyse.

Rahoituksen perusteita ja tuloksellisuusrahoituksen mittareita on kehitettiivii niin, ettii ne

kannustavat yksildllisten opintopolkujen, valinnaisuuden sekii koulutuksen ja tycin vuorottelun
jrirjesteimiseen silloin kun se on tarkoituksenmukaista opiskelijalle, eiviitkii sakota pelkkien

tutkinnon osien suorittamisesta.

o Opintotuki- ja tyottomyysturvamiiiiriiykset on saatettava vastaamaan joustavaa tutkinnon

suorittamista ja yhteniiisiksi koko maassa, sillii muuten ne esttiviit uudistusten toteutumisen.
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