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Kuten tähänkin asti suomalaisen koulun menestyminen on perustunut opettajien korke-

aan koulutukseen. Työryhmänkin perusteluissa koulutuksen kehittämisestä todetaan, et-

tä tulevaisuuden koulutusjärjestelmässä opettajien korkea koulutus ja erityisesti hyvä 

pedagoginen osaaminen on ensiarvoisen tärkeää.  

 

Suomen opinto-ohjaajat ry ei pidä oikeansuuntaisena esitystä, jonka mukaan ammatil-

listen aineiden opettajien ja rehtorien kelpoisuusvaatimuksia ollaan alentamassa. Myös 

ammatillisella opettajalla tulee olla vahva koulutus- ja opiskelupohja, hyvät tiedonhan-

kintataidot ja valmiudet sekä oman työnsä että koulutuksen kehittämiseen. Rehtorilta 

tulee edelleen edellyttää riittävää opetustyön kokemusta.  

 

Opiskelijoiden ohjaus on keskeinen osa kaikkien opettajien työtä. Kapea-alainen oman 

ammattialan tuntemus jopa ilman pedagogisia opintoja ei vastaa niitä vaatimuksia, 

jotka kelpoiselle ammatillisen perustutkinnon opettajalle tulisi asettaa. 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry on erityisen huolissaan siitä, mitä vaikutuksia opettajien 

kelpoisuusvaatimusten alentamisella olisi opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimuksiin. 

Tämä näkökulma on työryhmän esityksessä jäänyt kokonaan huomiotta. Kaikkien 

koulumuotojen ja -asteiden opinto-ohjaajilta vaaditaan syvällistä ja monipuolista yh-

teiskunnan, koulutusjärjestelmän, opiskelun ja oppimisen sekä ammatillisen kasvun 

tuntemusta ja ymmärtämistä sekä hyviä yhteistyön ja verkostoissa toimimisen taitoja.  

 

Opettajien kelpoisuusvaatimusten muuttaminen ei saa johtaa siihen, että opinto-

ohjaajan kelpoisuus ammatilliseen koulutukseen ja samalla perusopetukseen ja luki-

oon olisi saavutettavissa jopa ilman korkeakoulututkintoa. Opinto-ohjaajan / oppi-

laanohjaajan kelpoisuusvaatimustaso tulee turvata paitsi opetustoimen kelpoisuuksia 

määrittelevän asetuksen myös ohjaajankoulutusten valintaperusteiden kautta.  Tar-

kemmat perustelumme on esitetty oheisessa liitteessä.  

 

Suomen opinto-ohjaajat ry esittää, että lausuntomme esille nostamat epäkohdat ote-

taan huomioon ja korjataan ennen opetustoimen kelpoisuusasetuksen muuttamista. 

 

 

Kari Hernetkoski    Satu Haime 

puheenjohtaja     varapuheenjohtaja 
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Lausunnon antaja: 
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Maitoistentie 442 
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1 - 15. kohtiin emme erityisesti ota kantaa. 

 

16. Muuta lausuttavaa 
 

Nykyisin voimassa oleva asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 

määrittelee ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan kelpoisuuden (15 §) seuraavasti: 

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopis-

teen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-

ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdas-
sa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai 

2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus. 

Perusopetuksen oppilaanohjaajan (6 §)  ja lukion opinto-ohjaajankelpoisuus (11 §) on määritelty seu-

raavasti: 

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö: 

1) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkinnon lisäksi yliopistojen tutkinnoista annetun 

valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 4 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja 
opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; 

2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 
1 momentin mukaisen koulutuksen; tai 

3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus. 
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Tämän ns. ristiinkelpoisuuden  vuoksi myös perusopetuksen oppilaanohjaajaksi ja lukion opinto-

ohjaajaksi  on kelpoinen henkilö,  jolla on ammatillisten opintojen opettajakelpoisuus ja opinto-

ohjaajan opinnot. Mikäli ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuusvaatimukset muuttuvat työ-

ryhmän esityksen mukaisiksi, kaikkien koulumuotojen opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimustaso las-

kee. Tätä ei kuitenkaan voi pitää missään mielessä tarkoituksenmukaisena.  Työelämässä ja koulutus-

järjestelmässä tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset opetukseen ja ohjaukseen edellyttävät 

opinto-ohjaajilta hyvää pohjakoulutusta, valmiuksia jatkuvaan kouluttautumiseen ja työn kehittämi-

seen. Opinto-ohjaajilta tulee vaatia kaikissa tapauksissa vähintään korkeakoulututkintoa ja pedago-

gista koulutusta. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opinto-ohjaajankoulutusten valintaperusteita tulee tarkentaa 

niin, että kaikilla koulutukseen valittavilla on kokonaisvaltaisen ja laadukkaan ohjaustyön vaatimuk-

sia vastaavat koulutukselliset, pedagogiset ja työelämävalmiudet.  

 

 


