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Läsnä: opetusministeri Jukka Gustafsson, työryhmän jäsenet Ek Sirpa, Harjula Alli, 
Helassalo Reini, Hyötynen Kalle, Kivisaari Manu, Kujanpää Kari, Metsäpelto Marko, Mäki 
Pekka, Qvick Heikki, Sihvonen Sirpa, Säynäväjärvi Jorma ja Tanskanen Jukka-Pekka 
sekä aluetoimitsija Bo Berglöv

1. osasto 10:n puheenjohtaja toivotti ministerin ja työryhmän jäsenet tervetulleiksi sekä
alkoi johtaa puhetta. Todettiin, että J Säynäväjärvi laatii tilaisuudesta muistion. 
Todettiin, että edellisessä tapaamisessa on määritetty viisi käsiteltävää aihealuetta 
ja niille lyhyen alustus puheenvuoron käyttäjät. Pyritään välittämään 
opetusministerille luottamushenkilöiden kantoja talonrakennuksen 
ammattikoulutuksen nykytilasta.

2. Työpaikkaohjaus: Ohjaustoiminnalla on keskeinen merkitys itse oppimiseen ja myös
työturvallisuuteen. Suurilla vakiintuneilla liikkeillä on luotuna jonkinlainen järjestelmä
ohjauksen toteuttamiseksi ja ohjaajien kouluttamiseksi. Aina nämäkään järjestelmät 
eivät ole toimineet toivotusti. Todettiin, että ohjaajan tulee olla aina suorittava 
työntekijä. Oppilaita on paljon myös pienillä toteuttajilla, joilla järjestelmiä aiheeseen
ei juuri ole. Näissä tapauksissa oppilaitosten aktiivisuus ohjaajien varmistamiseen ja
heidän koulutuksensa varmistamiseen on keskeinen. Oppilaitokset tarvitsisivat 
tähän lisäresursseja. Työntekijöillä on pääsääntöisesti valmiutta ja haluakin ottaa 
ohjaustehtävä vastaan.

3. 2+1 malli: Mallissa olisivat kaksi ensimmäistä vuotta oppilaitosmuotoista opiskelua 
ja viimeinen vuosi työskenneltäisiin oppisopimuksella. Tämä lisäisi oppilaiden 
motivaatiota ja pienentäisi keskeyttämisriskiä Ministeri ilmoitti olevansa täysillä 
hankkeessa mukana ja että jo nyt on lisätty oppisopimuskoulutuksen määrärahoja. 
Todettiin, että keskeinen kysymys on työnantajien sitouttaminen oppisopimusten 
tekemiseen. Tähän tullaan tarvitsemaan paisi työmarkkinaosapuolten toimia myös 
valtiovallan kannanottoja.

4. Työssäoppijoiden varusteet ja kortit: Todettiin koulutuksen järjestäjien käytäntöjen 
kirjavuus lain säädöksistä huolimatta. Vaihtelua on maksuttomuudessa ja korttien 
hankinnassa. Maksuttomuutta on kierretty erilaisin mm. työkaluja koskevin 
vippaskonstein. Myös henkilötunnisteiden käytön valvonnassa on ilmennyt 
puutteita. Luovutettiin ministerille esimerkiksi suojaintilanteesta tiivistelmä Tredun 
työmaalle ja oppisaleihin tehdyistä TR-mittauksista.

5. Opettajien, oppilaiden ja ohjaajien yhteydenpito: Esimerkiksi Tredussa on opettajilla
aikaa 1,6 h/ oppilas / viikko. Osa oppilaista on ollut lähes tuuliajolla opettajien 
taholta. Todettiin, että kaikesta huolimatta osa opettajista on pystynyt säännölliseen
yhteydenpitoon. Haluttiin lisää resursseja ko. toimintaan

6. . Opettajien rakennusteknisen ja turvallisuusosaamisen päivittäminen: 
Peräänkuulutettiin ammatillista ylpeyttä pysytellä ajan tasalla. Materiaalit ja tekniikat



muuttuvat jatkuvasti ja tämäkin tuo haasteita myös turvallisuustyölle. Todettiin, että 
muutamia opettajia on ollut työmailla työssäoppijoina päivittämässä osaamistaan. 
Liian moni toimii 15 vuotta vanhoilla taidoilla ja turvallisuus asenteilla.

7. Ministerin eri kohdissa käyttämien vastauspuheenvuorojen jälkeen todettiin, että 
sinällään suhteellisen käyttökelpoisten säädösten/ohjeiden ja käytännön toiminnan 
välillä on kaikkien käsiteltyjen aiheiden kohdalla liian suuri ero.

8. Puheenjohtaja tiivisti yhteenvedossaan, että vaikka tässäkin esiin tuotuja puutteita 
pitää viipymättä korjata, järjestelmä pääpiirteittäin toimii ja tuottaa ammattilaisia.

9. Manu Kivisaari toi esiin ongelmat koskien työnjohtajaksi tai työmaapäälliköksi 
muuntokoulutusta. Verottaja on uhannut laittaa nämä etuudet veronalaiseksi tuloksi.
Todettiin, että näin tullaan tukkimaan tärkeä reitti fyysisesti kevyempään työhön ja 
siten aiheuttamaan turhaa työkyvyttömyyseläköitymistä. Ministeri lupasi selvittää 
asiaa.

10.  Puheenjohtaja kiitti ministeriä ja muita osallistujia aktiivisuudesta ja päätti 
tilaisuuden klo 11.40.

Muistion vakuudeksi
Jorma Säynäväjärvi

 


