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Sivistystyönantajien lausunto valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta 
 
Sivistystyönantajat (myöhemmin Sivista) kiittää mahdollisuudesta lausua valmiuslain ja 
asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta.  
 
Esityksessä valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi siten, että 
määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Tarkoituksena on 
varmistaa viranomaisten mahdollisuudet vastata tehokkaasti ja oikeasuhtaisesti vallitsevan 
yhteiskunnallisen tilanteen mukaisiin turvallisuusuhkiin. 
 
Hallituksen esitys on linjassa valtioneuvoston juuri antaman turvallisuusympäristön muutosta 
koskevan ajankohtaisselonteon kanssa. Selonteossa turvallisuus ja siihen liittyvät tekijät 
ymmärretään laajasti – esimerkiksi kriisivalmiutta ja huoltovarmuutta tarkastellaan useiden 
yhteiskunnan osa-alueiden kannalta. 
 
Hallituksen esityksessä valmiuslain opetusta ja koulutusta koskevaan 109 § tehtäisiin muutos, 
joka ottaisi huomioon muutettavan poikkeusolojen määritelmän. Sivista pitää muutosta 
perusteltuna ja tukee hallituksen esitystä. Kansainvälisessä turvallisuusympäristössä 
tapahtuneet muutokset edellyttävät kattavaa varautumista myös hybridiuhkiin. 
 
Sivista muistuttaa samalla, että valmiuslain lisäksi myös muun lainsäädännön on tuettava 
kriisivarmaa koulutusta. Koronapandemian aikana koulutuslainsäädäntöön tehtiin väliaikaisia 
lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistivat poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen käytön. Reilun 
kahden vuoden aikana osa etäopetusjärjestelyistä on osoittautunut niin toimiviksi, että ne ovat 
vakiinnuttaneet paikkansa osana päivittäistä toimintaa. 
 
Kaikilla koulutusasteilla lainsäädäntö ei kuitenkaan tue etäopetuksen järjestämistä. Sivista 
esittääkin, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää selvityksen siitä, miten etäopetusta 
voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Etäopetuksen käyttö mahdollistaisi muun muassa 
monipuolisemmat ainevalinnat kaikkialla Suomessa. Etäopetus tulee nähdä osana 
opetusmenetelmien kehittämistä, ei osana poikkeusoloja. Etäopetuksen luonteva käyttö ns. 
normaalioloissa luo edellytyksiä sen joustavaan hyödyntämiseen myös poikkeusoloissa. 
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Sivistystyönantajat  
 
• sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajajärjestö  
• jäsenenä yli 340 oppilaitosta kaikilta koulutusasteilta  
• yliopistot, ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, lukioita, peruskouluja,  
kansanopistoja, urheiluopistoja, kansalaisopistoja, opintokeskuksia, kesäyliopistoja, taiteen  
perusopetuksen oppilaitoksia kuten esim. musiikkiopistoja, koulutusvientiyrityksiä  
• jäsenet ovat säätiöitä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä tai julkisoikeudellisia laitoksia  
• jäsenten palveluksessa noin 60.000 opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon ammattilaista  
 
Yksityinen toimija opetuksen järjestäjänä  
 
• rekisteröity yhteisö (yhdistys, osakeyhtiö, säätiö)  
• valtioneuvoston tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa  
• hoitavat laissa määriteltyä julkista koulutustehtävää  
• julkinen rahoitus  
• tarjoavat maksutonta koulutusta samalla tavalla kuin kunnat, kuntayhtymät tai valtio  
• perivät muussa opetuksessa (mm. musiikkiopistot, kansanopistot) opiskelijamaksuja samoilla  
periaatteilla kuin kunnallisetkin oppilaitokset  
• toimintaa ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi 


