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Asia OKM:n lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja
uraohjauksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää mahdollisuudesta kommentoida tarkastuskerto-
musta jo luonnosvaiheessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo tarkastuskertomuksen olevan oikeassa siinä, että
opintojen ohjausta tarjotaan välineeksi korjata laajoja ja keskenään erimitallisia asioi-
ta. Ohjauksen tehtäväkenttä on laajentunut osin vaikeasti määriteltäväksi. Tästä syys-
ta ohjaustoiminnan panoksia, laatua tai tuloksia on vaikea seurata tai arvioida, eivätkä
kerätyt tiedot aina ole yhteismitallisia keskenään. Ohjausta tulisi, kuten tarkastusker-
tomuksessa eri yhteyksissä käy ilmi, hahmottaa toiminnallisena yli hallinnonalarajojen
yltävänä kokonaisuutena ja selkiinnyttää sen sisältöjä ja tavoitteita. Tosin jos ohjaus
käsitetään laajasti, kovin tiukkaa ja yksiselitteistä sisältörajausta ei voida tehdä. Ope-
tus-ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan olisi lisäksi tarpeen pohtia, milloin oh-
jaus ylipäätään on ratkaisu yksilön ongelmiin vai olisiko syytä puuttua johonkin muu-
hun tekijään yksilön koulutus- tai työllistymisuralla tai palvelujärjestelmässä.

Tarkastuskertomuksen lukemista helpottaa se, että asioita on tarkasteltu teemoittain.
Kuitenkin lukijan on välillä vaikea saada selvää, mistä ja kenen järjestämästä toimin-
nasta on kyse. Tältä osin tarkastuskertomus on vaikealukuinen. Väliotsikoilla voisi 11-
sata tarkastuskertomuksen luettavuutta. Tarkastuskertomuksessa on myös toistoa, eli
siinä voisi pyrkiä tiiviimpään ilmaisuun.

Epäselväksi jäi, miksi maahanmuuttajia koskevat ohjauskysymykset oli rajattu pois
kertomuksesta. Aikuisten ohjaus painottui työhallinnon toimenpiteisiin ja aikuisten
koulutukselliset ohjauskysymykset jäivät ohuemmalle tarkastelulle.

Opetus-ja kulttuuriministeriön lausunnossa keskitytään lausuntopyynnön mukaisesti
tehtyjen suositusten kommentointiin sekä joidenkin asiasisältöjen tarkentamiseen.
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Kommentteja tarkastuskertomuksen suositusluonnoksiin:

1. suositus

Syksyllä 2015 käynnistyvä uusi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-
tus (Valma) mahdollistaa nuoren koulutuspolun joustavoittamisen, valinnaisuuden jo
nivelvaiheessa, tutkinnon osien suorittamisen omien kykyjen mukaisesti ja siirtymisen
tutkintotavoitteeseen koulutukseen kesken valmentavan koulutuksen. Valmentavaan
koulutukseen kuuluu myös mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutuksen ennakko-
jakso, mikä lisää nuoren valinnan mahdollisuuksia. Joustavat valinnan mahdollisuudet
edellyttävät toimivaa ja riittävää opintojen ohjausta sekä yhteistyötä myös muiden ta-
hojen kuin koulutustoimijoiden kanssa (Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava
koulutus, koulutuksen perusteet, OPH, määräys 5/011/2015).

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (Telma) muodostaa 1.8.2015 al-
käen oman koulutuskokonaisuuden henkilöille, joilla ei sairauden tai vamman vuoksi
ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen valmentavan koulutuksen
jälkeen {Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, OPH, määräys
6/011/2015). Koulutus vastaa nykymuotoista vaikeimmin vammaisille opiskelijoille jär-
jestettävää työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja
ohjausta (valmentava II).

Syksyllä 1.8.2015 tulee voimaan laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muut-
tamisesta (787/2014). Muutoksilla luodaan aiempaa selkeämmät puitteet työelämän
vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamisel-
le. Keskeistä uudistuksessa on osaamisperusteisuus, joustavien ja yksilöllisten opin-
topolkujen mahdollistaminen sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen. Samaan aikaan otetaan käyttöön uudet ammatillisten perustutkintojen
valtakunnalliset tutkintojen perusteet.

Kaikissa edellä mainituissa uudistuksissa ohjauksella on merkittävä rooli. Uudistusten
toteuttaminen on pitkäkestoinen ja vaativa prosessi, jonka kuluessa voi olla vaikea
saada selkeää kokonaiskuvaa esim. ohjauspalveluiden vaikuttavuudesta. Kaikilla
ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla käytössä laadunhallintajärjestelmä,
jonka tulee varmistaa muutosten suunnittelu, seuranta ja siirtyminen käytäntöön.
Kertomusluonnoksessa esitetty suositus toteutuu ammatillisessa peruskoulutuksessa
käyttöön otettavien uudistusten kautta ainakin osittain. Harkittavaksi jää, tarvitaanko
jossakin vaiheessa ulkoinen arviointi uudistusten toimeenpanon onnistumisesta.

2. ja 3. suositukset

Eri ministeriöiden ohjauksellisten toimien ja vaihtoehtojen tarkastelu ja arviointi sekä
eri ratkaisujen ja (ohjaus) palveluiden vaikutusten yhteinen arviointi on todella tärke-
ää. Ohjauspalveluiden hajaantuminen eri ministeriöihin ja niissä eri yksiköihin vaikeut-
taa yhteistyötä, kuten tarkastuskertomuksessa todetaankin. Ohjauspalveluiden tii-
viimpi kokoaminen puolestaan irrottaa ne asiayhteydestä ja saattaa näin heikentää
ohjauksen vaikuttavuutta. Ministeriöissä on jo vuosien ajan tehty yhteistyötä yhteisen
koordinaation ja arvioinnin toteuttamiseksi. Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä on
toimiva esimerkki yhteistyöstä, samoin käynnistyneen ESR-kauden 2014-2020
hankkeet:

o Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön uudelleen vuosille
2015-2020 asettama elinikäisen ohjauksen valtakunnallinen poikkihallinnolli-
nen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä) toimii kansallisena elinikäisen ohjauksen si-
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dosryhmien asiantuntijoiden foorumina. ELO-ryhmän tehtävä on edistää kan-
sällistä, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-ja ohjauspalveluiden kehittä-
mistyötä sekä vahvistaa hallinnonalojen ja eri toimijoiden yhteistyötä. Lisäksi
sen tehtävänä on koordinoida ja edistää seuraavien Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisten toimenpide-
kokonaisuuksien yhteistyötä ja tiedonvaihtoa:
• a toimintalinja 3:Nuorisotakuu (sis.Ohjaamo-toiminta ja nettiohjaus) (TEM)
• O toimintalinja 4: ESR-nuorisotakuu, OKM:n hallinnonalan toimenpiteet
• D toimintalinja 4: Osuvaa osaamista; alakokonaisuus Osuva ohjaus

(OKM)
• toimintalinja 5: Nuorten osallistaminen ja nuorisotakuu (STM)

Valtakunnallisen poikkihallinnollisen ELO-ryhmän tehtävät heijastuvat suoraan alueel-
listen ELO-ryhmien poikkihallinnolliseen työskentelyyn ja verkostojen toimintaan.

4. suositus

Valtakunnallinen ohjauksen tilan an/iointi on perusteltua. Aiemmin mainittujen amma-
tillisen koulutuksen uudistusten ja myös ESR-hankkeiden käynnistymisen vuoksi ar-
viointiajankohta tulee miettiä huolella. Arvioinnin huolellinen suunnittelu laajassa yh-
teistyössä eri toimijoiden kesken on tärkeää. Arvioinnin suunnittelussa tulisi ottaa
huomioon myös seuraavassa suosituksessa 5 esitetyt kehittämis- ja tietotarpeet, joita
voidaan kehittää ja toteuttaa arvioinnin tulosten perusteella.

7. suositus

Käynnistynyt ESR-Kohtaamo -hanke kokoaa ja hyödyntää tähän mennessä kerty-
neen tiedon jo olemassa olevista matalan kynnyksen ohjauspalveluista sekä muista
vastaavista hankkeista. Valtakunnallista Kohtaamo-hanketta ja käynnistyneitä paikal-
lisiä Ohjaamo-hankkeita tukevat myös OKM:n hallinnonalan valtakunnalliset Osuvaa
ohjausta -hankkeet, joiden tarkoitus on kehittää Ohjaamo-osaamista ja Opintopol-
ku.fi:n käyttöä ohjauksen työvälineenä.

ESR-kauden aikana tullaan arvioimaan koko ajan mahdollisia jatkotoimia, myös sitä,
miten Ohjaamo-toiminta / matalan kynnyksen palvelut tulee järjestää ja kuka/mikä ta-
ho vastaa niistä.

Kommentteja ia muokkausehdotuksia eri asiakohtiin:

Sivu 4:

Kappaleessa Ministeriöiden yhteistyössä puutteita hyvästä kehityksestä huolimatta
kolmannessa kappaleessa todetaan, että "esimerkiksi nuorisotakuun toteutus on pa-
rantanut muun muassa ministereiden yhteistä viestintää".

Ministeriöiden yhteistyön lisäämiseksi on, kuten sivulla 4 todetaan, tehty paljon kehit-
tämistyötä. Merkittäviä hallinnonalojen yhteistyön tuloksia ovat opetus-ja kulttuurimi-
nisteriön ja työ-ja elinkeinoministeriön yhteisen työryhmän vuonna 2011 laatimat elin-
ikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet ja samana vuonna ministeriöiden
yhdessä vuosille 2011 - 2015 asettama valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen ohja-
us-ja yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä), jonka tehtäviin on kuulunut edellä mainittujen
elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisten tavoitteiden edistäminen. Strategiset
tavoitteet ovat luoneet yhteisen raamin ministeriöiden yhteistyölle, mutta myös valta-
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kunnalliselle elinikäisen ohjauksen kehittämistyölle sekä alueelliselle toimeenpanolle.
Ministeriöiden yhteistyön tulee jatkossakin painottua strategiseen yhteistyöhön.

Sivu 10:

Kuvio 1. Tarkastusasetelma: Keskeiset toimijat ja rahoituskanavat

• Kansallinen ELO-ryhmä muutetaan Valtakunnalliseksi ELO-ryhmäksi ja siirre-
tään OKM:n ja TEM:n väliin. Nuolet molemmista.

• ESR-Kohtaamo kuten yllä, mutta nuoli myös STM:stä.
• Osuva ohjaus on OKM:n koulutuspoliittisen osaston, aikuiskoulutuspolitiikan

yksikön ja osittain nuorisopolitiikan osaston yhteinen hanke, ei pelkästään
nuorisopolitiikan osaston hanke.

• Alueelliset ELO-ryhmätja Ohjaamo-hanke liittyvät vahvasti myös OKM:n hal-
linnonalaan, eli niiden paikka oikealla TEM:n ja VM:n välissä ei ole oikea.

• Jos kuvaan sisällytetään strategioita ja hankkeita, niin kuvaan tulee lisätä
myös elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset yli hallinnonalojen menevänä
(OKM:n, STM:n ja TEM:n alle).

• STM:n kohdalla voisi mainita myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä
lastensuojelulain.

• Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta on OKM:n esittelemä. Vaikka valmisteltu on
tehty yhdessä, tulee OKM:n toimeksi. Toki nuolilla lain voisi laittaa myös yhtei-
seksi.

• NAO eli Nuorten aikuisten osaamisohjelma kuuluu OKM:n toimintaan.
• Nuorten ohjauspalveluverkostojen sijaan kuviossa voisi mainita eri verkostot,

jotka ovat tarkastuskertomuksessakin.

Sivu 11:

Lukiolaissa (629/1998) sivulla 11 puhuttaessa maininta ohjauksesta vastaa perustal-
taan perusopetuslain määritystä. Lukiolain mukaan opiskelijalle tulee antaa opintojen
ohjausta. Laissa ei ole mainintaa ohjauksen tarvevastaavuudesta samaan tapaan
kuin perusopetuslaissa. Lukioasetuksessa (810/1998) sanotaan kuitenkin, että ope-
tusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä
kursseina. Lisäksi tarkennetaan, että opinto-ohjauksena oppilaille annetaan kurssi-
muotoisen ohjauksen lisäksi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta. Opinto-
ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Lukiokoulutuksen nykyisessä tuntijaossa opinto-ohjaukseen osoitetaan yksi pakolli-
nen ja yksi syventävinä opintoina tarjottava kurssi. Valtioneuvoston tuntijakoasetuk-
sen (942/2014), jota sovelletaan opetukseen 1.8.2016 lukien, mukaan opinto-
ohjauksen kurssimäärä laajenee kahteen kurssiin. Oppiaineiden lisäksi opiskelijoille
annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Maahanmuuttajille Ja vieraskielisille järjestettävässä lukiokoulutukseen valmistavassa
koulutuksessa opiskelijoilla on kahden kurssin verran pakollisina opintoina opinto-
ohjausta.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön kohdalla tulisi kertoa uudistetun, syksyllä
1.8.2015 voimaan tulevan lain tuomista muutoksista. Opinto-ohjausta koskeva ase-
tuksen sääntely on nostettu lakiin (787/2015, 29 §). Perustelut muutokselle löytyvät
hallituksen esityksestä HE 12/2014. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjaus-
ta, joka mahdollistaa tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden mukaisten am-
mattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Ohjauksella tarkoitetaan
opetukseen ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvää ohjausta, joka on jo-
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kaisen opetustyöhön osallistuvan henkilön vastuulla. Säännös ei tarkoita, että yksit-
täisellä opiskelijalla olisi subjektiivinen oikeus saada opetusta ja ohjausta miten paljon
tahansa. Säännös velvoittaa koulutuksen järjestäjän tarjoamaan riittävästi tarkoituk-
senmukaisella tavalla toteutettua opetusta ja ohjausta, jotta opiskelijalla on mahdolli-
suus saavuttaa asetetut tavoitteet. Koulutuksen järjestäjä päättää opinto-ohjauksesta
järjestäjäkohtaisissa opetussuunnitelmissa. Opiskelijalla on myös oikeus saada henki-
lökohtaista ohjausta. Ohjaus määritellään koko oppilaitoksen ja jokaisen opettajan
opetustyöhön kuuluvaksi asiaksi. Opinto-ohjauksen laajuudesta ei enää säädetä opin-
toviikkoina tai muuten, koska ohjaus ei ole erillinen tutkinnon osa eikä sille ole erillisiä
osaamistavoitteita, joiden laajuus voitaisiin määritellä osaamispisteinä.

Ohjauksen valtiontaloudellisen merkityksen esiin nostaminen on tärkeä asia. Ohjaus
investointina tulevaisuuteen voisi lisätä sen painoarvoa myös päätettäessä resurs-
seista.

Sivu 13:

Rahoitus tapahtuu pääosin opetus-ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjille
myöntäminä valtionosuuksina, valtiovarainministeriön kunnille myöntäminä käyttökus-
tannusten valtionosuuksina sekä työ- ja elinkeinoministeriön ELY-keskuksille ja TE-
toimistoille kohdistamina määrärahoina.

Nuorisotoimen rahoitus tapahtuu pääasiassa valtionavustuksina, ei valtionosuuksin.

Sivu 15:

Lisätään kappaleessa 5 kolmanteen lauseeseen Noste-hanketta koskeva alaviite
"Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:7"

Poistetaan lisäksi kappaleen viimeinen lause: "Yksittäisen henkilöasiakkaiden tapaa-
minen on mahdotonta". Kappaleen loppuun lisätään uusi lause: "Hakevan vaiheen
toiminnan toteuttamista on jatkettu Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa."

Sivu 16:

Kolmas kappale ja siellä lause "Ohjaus sisältää myös...vapaan sivistystyön pitkät
kurssit (esimerkiksi ammattiopintojen osat)." Lauseen vapaata sivistystyötä koskeva
maininta on epäselvä. Siitä ei käy ilmi, miten ohjaus liittyy pitkiin kursseihin.

Sivulla 16 todetaan, että "ohjauksen käsitettä ja sen myötä koulun sisäistä työnjakoa
ja vastuita tulisi muun muassa lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa sel-
ventää, minkä lisäksi opinto-ohjaajilla tulisi olla enemmän aikaaja mahdollisuuksia
opiskelijoiden jatko-opinto-ohjaukseen." Tältä osin on huomattava, että Opetushalli-
tuksella ei ole toimivaltaa määritellä koulun sisäistä työjakoa tai vastuita.

Sivu 17:

Toisessa kappaleessa todetaan, että ohjauksen riittämättömyyttä kuvaa myös se, että
vuosittain noin 5000 nuorta on 2010-luvulla jäänyt ilman tutkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa. Osuus on lähes sama kuin PISA 2012 -oppilaskyselyssä. Epäselväksi jää,
miten Pisa kysely linkittyy edelliseen lauseeseen. Opetus-ja kulttuuriministeriön ase-
tusmuutoksen (OKMA 20.12.2012/4/2013) myötä yhteishaussa keväällä 2014 perus-
opetuksen juuri päättäneet sijoittuivat jatko-opintoihin aiempaa paremmin. Koulutus-
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takuun toteutumisesta kuuluisi mainita tässä yhteydessä (Nuorisotakuu-työryhmän
loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi, TEM, 19/2015).

Sivun lopussa todetaan, että "koska ohjaustarpeita pidetään yksilöllisenä opinto-
ohjaajien toimenkuvaan sisältyvänä jatkuvana ohjaustarpeiden arviointina, ei tarvear-
viointiin ole katsottu tarpeelliseksi kehittää erityisiä menettelyitä tai järjestelmiä." Teks-
tistä ei selviä, onko edellä mainitussa tarvearvioinnissa kyse koulutuksen järjestäjä-
kohtaisesta kokonaistarvearvioinnista vai jostakin muusta.

Sivu 18:

Lauseeseen "Yksilöllisten ohjaustarpeiden arviointiin on kehitetty malleja.." lisätään
ohjaustarpeiden arviointimalli -kohtaan alaviite "Kehitetty osana ESR-rahoitteista val-
takunnallisessa kehittämisohjelmassa Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiske-
luun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla" ja samalla poistetaan tekstitä maininta "KT
Jukka Lerkkanen".

Sivu 23:

Huomioitavaksi, että ammatillisten opettajien kelpoisuustilanne on parantanut koko
maassa 2010-luvulla siten, että vuonna 2013 opetussuunnitelmaperusteisessa am-
matillisessa peruskoulutuksessa työskennelleistä opinto-ohjaajista 94,8 prosentilla oli
vaadittu kelpoisuus. (Alaviitteeseen Opettajatiedot2013. Opetushallituksen julkaisu
2013.)

Sivu 24:

Hyvän opinto-ohjauksen kriteerien kohdalla on syytä mainita tässä kohdassa (ensim-
maisen kerran esillä), että kriteerien valmistelu oli tavoitteena Koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelmassa 2011 -2016. Hyvän ohjauksen kriteereissä on 12
teemaa, joiden onnistunutta toteuttamista voi seurata ja arvioida esitetyillä teemakoh-
taisilla kriteereillä. Teemat ovat valmistelutyöryhmän ja kuulemistilaisuuksien perus-
teella valittu niin, että ne kuvaavat keskeisiä onnistuneen ohjauksen tavoitteita. Näi-
den tavoitteiden tulisi puolestaan ohjata ohjaustyön suuntaamista (s.25).

Sivu 36:

Alaviite 54 vaatii tarkistamista: Elinikäisen ohjauksen työryhmän esityksessä (Opetus-
ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15) ei ole mainintaa pe-
rusopetuksen ja toisen asteen palautusjärjestelmästä. Työryhmän ehdotus on huo-
mattavasti yleisemmällä tasolla. "Strateginen tavoite 4.1: Valmistellaan elinikäisen oh-
jauksen laadunhallinnan menettelyt sekä laaditaan työvälineet itsearviointia ja palaut-
teen keräämistä varten."

Sivu 37:

Kappaleessa oppilas-ja opiskelijahuoltolain tavoitteista saa epäselvän käsityksen.
Uuden lain keskeinen tavoite on ollut lisätä varhaista puuttumista, ennalta ehkäiseviä
toimia ja yhteisöllisyyttä kouluihin ja oppilaitoksiin. Siksi laissa on kerrottu, mitä on
opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto, jota toteuttavat kaikki toimijat oppilai-
taksissa. Oma osa lain tavoitteita ja toteuttamista ovat opiskeluhuollon palvelut, joista
vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Koulutuksen järjestäjäkohtaisessa sekä oppilaitos-
kohtaisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten opiskeluhuollon kokonai-
suus toimii. Tarkoitus on saada koko opiskeluhuollon kokonaisuus toimimaan monia-
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laisessa, suunnitellussa yhteistyössä, jossa kaikkien asiantuntijuus on käytössä,
myös opinto-ohjaajien heidän asiantuntemuksensa osalta.

Samalla sivulla on huomioitava jo aiemmin lausunnossa mainitut ammatillisen koulu-
tuksen lainsäädännön muutokset.

Sivu 38:

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan määristä sekä kattavuudesta on saatavilla jo
tuoreempia tietoja. Ohjaus- ja palveluverkostojen saatavuus ja saavutettavuus on pa-
rantunut huomattavasti ja kattaa nyt lähes kaikki Suomen kunnat. Lisätietoja löytyy
mm. Nuorisotakuun loppuraportista tai suoraan opetus-ja kulttuuriministeriön nuori-
soyksiköstä.

Sivu 39:

Opinto-ohjausta koskeva lainsäädäntö todetaan väljäksi sivulla 39. Kuitenkin nyt am-
matillisen koulutuksen osalta opinto-ohjaus on nostettu asetustasolta lakiin. Kappa-
leessa mainitut kuntien normien purkamiset kuntakokeiluissa voisi olla oma erillinen
kappaleensa, koska kyse on laajemmasta kokonaisuudesta normien purkamisen ja
kokeilujen osalta.

Sivun 39 tiedot Opetushallituksen roolista kannattaa tarkistaa vastaamaan uudistu-
nutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä. Koulutusaloista säädetään valtioneu-
vaston asetuksella. OKM:n asetuksella säädetään ammatillisista perustutkinnoista ja
niihin sisältyvistä osaamisaloista sekä tutkintojen sijoittumisesta koulutusaloittain
(787/2015, 4§).

Sivu 41:

Tulosohjaus-kappaleessa kirjoitettava, että ELY-strategia 2012-2015 on valmisteltu
työ-ja elinkeinoministeriön johdolla. ELY-keskuksia ohjaa työ-ja elinkeinoministeriö,
mutta myös muut ministeriöt kuten opetus-ja kulttuuriministeriö. ELY-keskusten elin-
ikäistä ohjausta koskevat tavoitteet ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kult-
tuuriministeriön yhteisiä tavoitteita.

Sivu 42:

ELY-keskusten elinikäisen ohjauksen koordinaatiotehtävä pohjautuu toiminnallisiin tu-
lostavoitteisiin. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu tehtäväksi
koordinoida elinikäisen ohjaukseen liittyvät ruotsinkieliset palvelut, sillä po. aluehallin-
tovirasto toimii ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkönä.

Sivu 45:

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 201 1 - 2016 esitetty nivel-
vaiheen koulutusten selkiyttämistyö on johtanut aikaisempien nivelvaiheen koulutus-
ten yhdistämiseen syksyllä 2015 alkaviksi kokonaan uusiksi koulutuksiksi: Ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmentava koulutus ja Työhön ja itsenäiseen suoriutumi-
seen valmentava koulutus (246/2015).
Sivu 46:

Hyvän ohjauksen kriteerin kohdalla toivotaan huomioitavan aiemmin lausunnossa
olevat muokkaukset.
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Sivu 48:

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman toiminta hankkeissa jatkuu
vielä vuoden 2015. Tehostamisohjelmassa kiinnitetään viimeisenä vuonna huomiota
erityisesti hyvien käytäntöjen ja hankkeessa saadun osaamisen levittämiseen. Viimei-
sin verkkojulkaisu tehostamisohjelman toteutumisesta on OPH:n www-sivuilla
17.4.2015 alkaen.

Nuorisotakuusta on TEM julkaissut loppuraportin maaliskuussa 2015. Nuorisotakuu-
seen liittyen sivulla 48 puhutaan Ohjaamoista, joiden esimerkkeinä ovat nyt samat
paikat kuin aiemmin sivulla 31 mainitut nuorten neuvonta-ja yhteispalvelupisteet. Ker-
tomuksessa kannattaisi kiinnittää huomiota yhtenäiseen käsitteiden käyttöön, jolloin
lukijan on helpompi ymmärtää, mistä on kyse ja milloin puhutaan samoista asioista.

Sivu 49:

Kappaleen ensimmäinen lause on epäselvä. Siitä ei selviä, mistä toimenpidekokonai-
suudesta on kyse. Saman kappaleen seuraava lause poistetaan. Se antaa väärän
kuvan koko kappaleesta, jossa ilmeisesti on tarkoitus kuvata Kestävää kasvua ja työ-
ta 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sisältyviä ohjaukseen liittyviä ko-
konaisuuksia. Osuva ohjaus ei ole hanke vaan toimenpidekokonaisuus, jonka rahoit-
tavana viranomaisena on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kappaleen viimeinen
lause poistetaan.

Nuorten osallisuushanke on siirretty nuorisopolitiikan sektorille. Osallisuushanke oli
OPH:n hallinnoima ja OKM:n koulutus-ja nuorisosektorin yhdessä toteuttama hanke.

^
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

• '

Opetusneuvos Elise Virnes

Tiedoksi KOPO
AIPO
NUOLI
Erityisavustaja Mikko Koskinen
















	Lausunnot
	VTV54_007_2012_Yhteistyo_opintojen_ohjauksessa_ja_uraohjauksessa_Lausunto_OKM
	VTV54_007_2012_Yhteistyo_opintojen_ohjauksessa_ja_uraohjauksessa_Lausunto_TEM 
	VTV54_007_2012_Yhteistyo_opintojen_ohjauksessa_ja_uraohjauksessa_Lausunto_OPH

