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Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 12.03.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt lausuntoa luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 

muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamiseksi.  

 

1. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettaisiin niin, että ammatillinen koulutus 

mahdollistettaisiin Ahvenanmaan maakunnassa opetus- ja kulttuuriministeriön antaman päätöksen 

sekä Ahvenanmaan maakunnan toteuttaman koulutuksen hankinnan kautta 

On perusteltua, että Ahvenanmaan ja manner-Suomen ammatillisen koulutuksen välistä suhdetta ja 

yhteistyötä tuetaan. Esitetyt muutokset tukevat tasa-arvoista ja yhtenäistä koulutuspolitiikkaa ja ovat 

siksi AMKEn mielestä kannatettavia.  

On erityisen tärkeää kokonaisedun kannalta, että Ahvenanmaan maakunta voi hankkia koulutusta 

mannersuomalaisilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. 

2. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettaisiin niin, että ministeriölle annettua 

valtuutusta asetuksella säätää ammatillisen tutkinnon perusteisiin sisältyvistä osaamisaloista 

laajennettaisiin johtuen osaamisalaan kohdistuvista muista säännöksistä, sopimuksista tai 

osaamisalaan kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista. 

Esitetty muutos on luonnollinen seuraus tutkintorakenteen muutoksista. AMKE tukee tehtäviä 

muutoksia.  Samalla AMKE huomauttaa, että nk. SORA-lainsäädännön kokonaistarkastelun tarve on 

ilmeinen ja tulee esiin tässäkin yhteydessä.  

3. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että 

harkinnanvaraisen korotuksen myöntäminen on mahdollista myös varainhoitovuoden aikana. 

Esitetty muutos on rahoitusjärjestelmän kokonaisuudessa pieni. Koulutuksen järjestäjän kannalta on 

perusteltua, että laissa todetaan mahdollisuus varainhoitovuoden aikana harkinnanvaraisen korotuksen 
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myöntämiselle. Hallinnon joustavuutta ja reagointikykyä parantavaa joustavuutta on tuettava. AMKE 

siis kannattaa tehtävää muutosta.  

Samalla AMKE huomauttaa, että uuden rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyden ja jakoperusteiden 

avoimuus edellyttänee vielä yhteistä keskustelua.  

4. Lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista tehtäisiin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja 

ammatilliseen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun asetuksen vaatimat tekniset muutokset. 

AMKElla ei ole huomautettavaa esitettyihin muutoksiin.  

 

Lisätietoja: 

vt. toimitusjohtaja Riikka Reina, p. 040-5944401 sähköposti: riikka.reina@amke.fi 

 

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 84 koulutuksen järjestäjän valtakunnallinen 

etujärjestö. AMKEn jäsenet kouluttavat 96 % kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. 
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