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Opetusministeriölle 
 
Lausunto Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamisesta 
 
Opiskelijaksi ottamisen perusteiden muuttaminen on sekä hallitusohjelman että KESU:n mukainen. Suomen 
opinto-ohjaajat ry tukee pyrkimystä, että kaikki perusopetuksen päättävät nuoret jatkavat välittömästi 
opintojaan toisen asteen koulutuksessa. Koulutus on paras keino syrjäytymisen ehkäisyssä. 
 
Valintajärjestelmän uudistaminen on haastavaa. Etukäteen on vaikea ennakoida, mitä seurauksia päällisin puolin 
pieniltä yksityiskohdilta näyttävät muutokset voivat saada aikaan. Valintajärjestelmä ei ole koskaan neutraali. Se 
tekee niistä asioista merkityksellisiä, joita valintamenettelyssä korostetaan. Nykyiset valintaperusteet korostavat 
yleistä koulumenestystä ja taito- ja taideaineita. Tämä on tärkeä signaali perusopetuksen oppilaille ja se on 
toiminut opinto-ohjaajien mielestä kohtuullisen hyvin. Nykyinen valintajärjestelmä pitää sisällään joitakin 
puutteita, joita nyt tehty esitys onnistuu korjaamaan. 
 
Tehty ehdotus korostaa perusopetuksen opinto-ohjauksen ja onnistuneen uravalinnan merkitystä. 
Perusopetuksen päättövaiheessa tehty virhevalinta kostautuu. Valintajärjestelmän muutoksiin varautuminen 
vaatii aikaa ja opinto-ohjauksen toimintamahdollisuuksien kehittämistä sekä riittävää täydennyskoulutusta 
opinto-ohjaajille.  
 
Sähköinen hakujärjestelmä on tuonut mukanaan ongelmia, joita ei osattu riittävästi ennakoida. Sähköistä hakua 
tulee kehittää, erityisesti sen kykyä palvella hakijaa, huoltajia ja opinto-ohjausta. Opinto-ohjaajan mahdollisuutta 
ohjata ja tukea uranvalintaratkaisua tekevää nuorta tulee edistää. Uusien valintaperusteiden käyttöönotto ei ole 
tekninen muutos vaan iso pedagoginen ja ohjauksellinen haaste. Jokaiselle nuorelle on taattava laadukas ja 
onnistunut opinto-ohjaus.  
 
Suomen opinto-ohjaajat ry pitää hyvänä sitä, että  

- suoraan perusopetuksesta hakevien pääsy toisen asteen koulutukseen pyritään turvaamaan 
- kielikoetta edellytetään vain tilanteissa, joissa hakija ei voi muutoin osoittaa riittävää opetuskielen 

hallintaa ja on määritelty, milloin kielikoe tarvitaan. On kuitenkin pystyttävä varmistamaan, että 
hakijalla on riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi. 

- annetaan pisteitä yleisestä koulumenestyksestä ja painotettavista arvosanoista, ja koko arvosanojen 
”skaala” on käytössä.  

- syrjäytymistä ehkäistään sillä, että yhä useampi peruskoulunsa päättänyt saa heti opiskelupaikan 
 
Suomen opinto-ohjaajat ry pitää sen sijaan huonona sitä, että 

- toisen ammatillisen perustutkinnon ja lukion suorittaneiden koulutukseen pääsy vaikeutuu  
- väärän valinnan tehneen tai ei ensimmäiseen hakutoiveeseensa päässeen ja koulutuspaikan 

vastaanottaneen pääsy ensisijaiseen toiveeseensa vaikeutuu, jos hänellä on opiskelupaikka. Tämä voi 
johtaa eroamisiin oppilaitoksista juuri hakuajan kynnyksellä, jotta hakija ei johdu kohtuuttoman 
huonoon asemaan. Tätä voi ehkäistä sillä, että oppilaitosten sisällä ja välillä on mahdollisuus joustavaan 
siirtymiseen toiseen koulutukseen tai toiseen oppilaitokseen. 

- lisäopetuksen tai erilaisten valmentavien ja kuntouttavien koulutusten käyneiden pääseminen 
ammatilliseen koulutukseen vaikeutuu entisestään. Useimmat näissä koulutuksissa opiskelleista eivät 
ole päässeet toivomaansa koulutusvaihtoehtoon suoraan peruskoulusta, miten he pääsisivät 
koulutukseen, mikäli he saavat kaksi pistettä vähemmän kuin perusopetuksen päättövuotena? 

- pääsykokeisiin kutsuttavien määrä voi vastaanottavan oppilaitoksen kannalta olla kohtuuttoman suuri, 
esim. 20 aloituspaikkaa varten voi joutua kutsumaan jopa 500 hakijaa pääsykokeisiin. Tämä on 



vastaanottavan oppilaitoksen kohdalta kohtuuton tilanne. Pääsykokeisiin osallistuvien määrää voisi 
rajata esim. ennakkotehtävien avulla.  Pääsykokeiden olisi hyvä olla valtakunnallisesti yhtenäisiä, jolloin 
hakijan oikeusturva ja pääsykokeiden läpinäkyvyys toteutuisivat 

- yksilöllistettyjä oppimääriä suorittaneiden hakijoiden koulutukseen pääsy tutkintotavoitteiseen 
koulutukseen vaikeutuu huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Tämän vuoksi yksilöllistettyjä 
oppimääriä suorittaneille tulee olla myös opiskelupaikkoja, joissa saa riittävästi tukea opintoihin. 

- yksilöllistettyjä oppimääriä suorittaneiden hakuprosessi erilaisine pisteytyksineen ja vaihtelevine 
pääsykokeisiin ei tunnu yhdenvertaiselta, vaikka syy, miksi näin toimitaan, tuntuu järkevältä 

- oppilaiden ja huoltajien oikeusturva vaarantuu, koska hakujärjestelmä otetaan käyttöön liian nopeasti: 
siirtymäajaksi kolme vuotta (perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja tulee jo 7. luokan aikana) 

- valintaperusteinen muuttaminen voi johtaa erobuumiin ammatillisissa oppilaitoksissa ennen 
yhteishakua, jotta hakijalla ei olisi hakuhetkellä opiskelupaikkaa  

- nyt esitetyt muutokset eivät huomio ja tunnusta sitä tosiasiaa, että pieni osa perusopetuksen 
päättävistä nuorista ei ole kypsiä tekemään päätöstä ammatillisesta suuntautumisesta eikä kaikilla ole 
valmiuksia selvitä usein haasteellisista toisen asteen opinnoista. Heille esim. lisäopetusvuosi tai 
ammattistartti voisi olla oikea ratkaisu, eikä sen käymisestä tulisi rangaista vähemmillä pisteillä. Pulma 
olisi korjattavissa sillä, että hakuvuonna suoritetuista nivelvaiheen koulutuksista annettaisiin viisi 
pistettä ja myöhemmin kolme.  
 

Suomen opinto-ohjaajat ry esittää, että 
- hakujärjestelmää kehitettäisiin niin, että erilaiset nivelvaiheen koulutukset olisivat mukana 

täydennyshaussa, jolloin koulutukseen hakeutuminen hoituisi yhden luukun periaatteen mukaisesti. 
Nykyinen tilanne, että ilman opiskelupaikkaa jääneen nuoren on osattava hakea täydennyshaussa ja 
erikseen lisäopetukseen, ammattistarttiin sekä erilaisiin valmentaviin ja kuntouttaviin koulutukseen, ei 
ole tarkoituksenmukainen. Tämä johtaa myös tilanteeseen, että paikkoja jää täyttämättä ja nuoria jää 
ilman opiskelupaikkaa. Koulutuksenjärjestäjillä tulee kuitenkin edelleenkin olla mahdollisuus täyttää 
erityisesti nivelvaiheen (lisäopetus ja ammattistartti, valmentavat ja kuntouttavat koulutukset) 
opiskelupaikkoja non stop -periaatteella hakuaikojen ulkopuolella ja estää näin syrjäytymistä. 

- toisen asteen tutkintoa opiskelevien tai tutkinnon suorittaneiden mahdollisuutta toisen tutkinnon 
suorittamiseen ei tule estää tai haitata kohtuuttomasti.  

- oppilaitoksissa kehitetään joustavia siirtymiä alalta toiselle tai oppilaitoksesta toiseen vaihtaville. Tällöin 
on kuitenkin huolehdittava siitä, että joustavasta siirtymästä ei tule ohituskaistaa suosikkialoille 

- toisen asteen tutkinnon suorittaneille tulee varata opiskelupaikkoja 
- hakuajan päättymisen jälkeen pitäisi olla clearing-aika (2 - 3 päivää), jolloin pahimmat virhevalinnat 

pystyy korjaamaan. Näitä ovat esim. hyvin heikkoja arvosanoja saavien hakeutuminen ainoastaan 
oppilaitoksiin, jonne vaikea päästä tai esim. vahingossa väärälle paikkakunnalle hakeneet. 

- otetaan käyttöön valtakunnalliset kieli- ja valintakokeet sekä sovitaan kuinka kauan erityisesti 
maksullisen pääsykokeen tulos on voimassa 

- yksilöllistettyjä arvosanoja omaavien valintakokeista kehitetään valtakunnallisia tai ainakin 
yhdenmukaisempia, jotta hakijoiden yhdenvertaisuus toteutuisi. 

 
Lisätietoja antavat ammatillisen toimikunnan puheenjohtaja Ritva Manelius, ritva.manelius@jao.fi, puh. 
044 216 2990 040 341 5364 ja varapuheenjohtaja Satu Haime, satu.haime@edu.hel.fi, puh. 040 334 8836, 
050 5957 035 
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