
 
 
 

 

 

 

 

 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (8.11.2016) 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Toisen asteen ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva lainsää-
däntö uudistettaisiin kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistuk-
sella toteutettaisiin toisen asteen ammatillisen koul utuksen reformi, joka on yksi Juha Sipilän 
hallitusohjelman osaaminen ja koulutus -painopisteen kuudesta kärkihankkeesta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi la ki ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta  aikuiskoulutuksesta annettu laki kumottai-
siin. Lisäksi muutettaisiin opetus- ja kulttuur itoimen rahoituksesta annettua lakia sekä eräitä 
muita lakeja, joita on tarpeen muuttaa a mmatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisen 
vuoksi. 

Ammatillista koulutusta koskevat säännökset kootta isiin yhteen lakiin, jossa lähtökohtana oli-
sivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyy s. Lisäksi osa työvoimakoulutuksesta siirrettäi-
siin opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle . Ammatillisina tutkintoina voitaisiin nykytilaa 
vastaavasti suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkinto-
ja. Kaikki ammatilliset tutkinnot olisivat osaamisperusteisia ja tutkintojen suorittamisessa siir-
ryttäisiin yhteen suorittamistapaan. Lisäksi a mmatillisena koulutuksena voitaisiin jatkossakin 
järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentava a koulutusta, työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavaa koulutusta sekä tutkintoon joht amatonta muuta ammatillista koulutusta. Amma-
tilliseen koulutukseen voitaisiin hakeutua joustav asti ympäri vuoden ja lisäksi jatkuvan haun 
rinnalla säilytettäisiin kuitenkin vuosittain järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku. 

Ammatillisessa koulutuksessa otettaisiin käyttöön yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi, 
jossa hakeutujalle suunniteltaisiin soveltuva tutkinto tai koulutus, tunnistettaisiin ja tunnustet-
taisiin aiemmin hankittu osaaminen, sekä s uunniteltaisiin puuttuvan osaamisen hankkiminen, 
osaamisen osoittaminen ja arviointi. Koul utuksessa keskityttäisiin hankkimaan vain sitä 
osaamista, joka opiskelijalta puuttuu suht eessa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuun-
nitelmassa asetettuun osaamist avoitteiseen. Henkilökohtaistamisprosessissa suunniteltaisiin 
myös tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat tukito imet, kuten erityisen tuen tarve. Osaamisen 
arvioinnissa siirryttäisiin yhteen näyttöperustei seen ja osaamisen hankkimistavasta riippumat-
tomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Osaaminen osoitettaisiin kaikissa ammatillisis-
sa tutkinnoissa yhdenmukaisella tavalla pääasiassa työelämässä käytännön työtilanteissa. 

Koulutuksen järjestäjä päättäisi koulutuksen toteu ttamistavoista. Koulutuksen järjestäjällä oli-
si laajat mahdollisuudet toteuttaa yksilöllisiä  opintopolkuja ja hyödyntää niissä erilaisia oppi-
misympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Opiske lijalla olisi jatkossakin oikeus saada sellaista 
opetusta ja sekä henkilökohtaista ja muuta ohj austa, joka mahdollistaisi tutkinnon perusteiden 
mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamist avoitteiden saavuttamisen. Opiskelijan oikeus 
saada erityistä tukea oppimisvalmiuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi laajennet-
taisiin koskemaan myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoita. 
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Koulutuksen järjestäjä voisi nykytilaa vastaav asti järjestää koulutusta työpaikalla käytännön 
työtehtävien yhteydessä. Oppisopimuskoulutus säily isi keskeisiltä osin nykyisellään ja se pe-
rustuisi jatkossakin opiskelijan ja työnanta jan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen tai 
virkasuhteeseen. Uutena työpaikalla tapahtuva n koulutuksen muotona otettaisiin käyttöön 
koulutussopimus, joka korvaisi nykymuotoisen työssäoppimisen. Koulutussopimuksella opis-
keltaessa opiskelija ei olisi työsuhteessa työpaikk aan, työpaikka ei maksaisi korvausta opiske-
lijalle eikä työnpaikalle makse ttaisi korvausta koulutussopimuks en ajalta. Koulutussopimuk-
sen ja oppisopimuksen puitteissa toteutettaisiin tavoitteellista ja ohjattua oppimista työpaikal-
la. Koulutus- tai oppisopimukseen perustuvaa osaamisen hankkimista voitaisiin joustavasti 
yhdistellä muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaan osaamisen hankkimiseen. 

Ammatillisen koulutuksen säätely ‐ ja ohjausjärjestelmää uudiste ttaisiin siten, että kaikkea 
ammatillista koulutusta säädeltäisiin jatkossa yhde llä järjestämisluvalla. Koulutuksen järjestä-
jät voisivat järjestämislupansa rajoissa p äättää aiempaa vapaammin koulutustarjontansa koh-
dentamisesta sekä siitä, millä tavoin ja missä oppimisympäristöissä koulutusta järjestetään. 
Näin lisättäisiin koulutuksen järjestäjien liikkumavaraa ja toimivaltaa vastata nopeasti ja kette-
rästi työelämän ja yksilöiden sekä alueiden m uuttuviin osaamistarpeisiin. Säätely- ja ohjaus-
järjestelmällä huolehdittaisiin toisaalta myös siitä, että ammatillisen koulutuksen kansallinen 
ohjaus olisi riittävän vahvaa strategisten koulut uspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oh-
jaus- ja säätelyjärjestelmä muodostuisi koulutuk sen järjestämisluvista sekä vuosittaisista ra-
hoituksen suoritepäätöksistä, joilla päätettäisiin  seuraavan varainhoitovuoden tavoitteellisista 
opiskelijavuosista, mukaan lukien työvoimakoulutukseen varattavat opiskelijavuodet. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ehdotetaan uudistettavaksi yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen  peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuk-
sen, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitukset. Rahoitusjärjes-
telmään sisällytettäisiin myös tutkintotavoittei sen työvoimakoulutuksen rahoitus sekä osa tut-
kintoon johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Ammatilliseen koulutukseen 
kohdennettava valtionrahoitus muut ettaisiin talousarvioperusteiseksi eli luovuttaisiin toteutu-
neisiin kustannuksiin perustuvasta rahoitusjärjest elmästä. Uudessa raho itusjärjestelmässä pai-
nopiste siirtyisi suorituksia ja koulutuksen va ikuttavuutta painottavaksi opiskeluun käytetyn 
ajan laskemisen sijasta. Rahoitusjärjestelmä olisi suhteellinen, jolloin suoritteille ei enää ase-
tettaisi etukäteen kiinteää yksikköhintaa, vaan koulutuksen järjestäjän saama rahoitus vastaisi 
järjestäjän toteuttamien suoritteiden suhteellista  osuutta kaikkien järjestäjien suoritteista. Ra-
hoitusjärjestelmä koostuisi perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusosuuksista sekä strate-
giarahoituksesta, joilla olisi erilaiset määräytymisperusteet. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

Pääministeri Juha Sipilän hallitu s sopi 29.5.2015 strategisesta hal litusohjelmasta. Strategiseen 
hallitusohjelmaan sisältyy viisi painopistealuetta ja niiden alla yhteensä 26 kärkihanketta.  Toi-
sen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yks i osaaminen ja koulutus -painopisteen 
kuudesta kärkihankkeesta. Strategisen hallitus ohjelman mukaan ammatillisen koulutuksen re-
formissa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen  yhteiskunnallista merkitystä sekä uudistetaan 
koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opi ntokelpoisuus säilyttäen. Lisäksi huolehditaan 
alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiiviste tään koulutuksen ja työelämän välistä vuoro-
vaikutusta. Koulutuksen päälle kkäisyyksiä poistetaan, samoin nuorten ja aikuisten ammatilli-
sen koulutuksen raja-aidat. Koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus kootaan yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjär-
jestelmästä tehdään yhtenäinen kokonaisuus. K oulutuksen järjestäjiä kannustetaan toiminnan 
tehostamiseen. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Lisäksi uudistetaan oppisopimus-
koulutusta työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa keventämällä. 

Toimintasuunnitelmassaan strategisen hallitusohj elman kärkihankkeiden ja reformien toi-
meenpanemiseksi 2015–2019 hallitus täsmentää kärkihankkeiden  ja reformien toimenpiteet, 
rahoituksen ja aikataulun strategisessa hallitu sohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seksi. Hallituksen toimintasuunnitelman mukaan ammatillisen koulutuksen reformissa on kak-
si keskeistä toimenpidettä:  

1. Uudistetaan toisen asteen ammatillista koulut usta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpei-
ta. 

2. Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonai-
suus. 

Ammatillista koulutusta uudistetaan vastaamaan  tulevaisuuden osaamistarpeita uudistamalla 
ammatillisen koulutuksen kokonais uutta koskeva toimintalain säädäntö. Päällekkäisyyksiä 
poistetaan yhdistämällä nykyiset lait amma tillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta uudeksi laiksi, jossa keskei senä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja 
asiakaslähtöisyys. Lisäksi te hdään ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus sekä kevenne-
tään tutkintojärjestelmään liittyvää sääntelyä ja hallintoa tutkintoja laaja ‐alaistamalla ja erillis-
ten tutkintojen määrää vähentämällä sekä siirty mällä yhteen tapaan osoittaa osaaminen ja to-
teuttaa osaamisen arviointi. Samalla selkeytet ään henkilökohtaistamiseen liittyviä prosesseja 
siten, että ne soveltuvat kaikille asiakasryhmille. Lisäksi uudistetaan ammatillisen koulutuksen 
opiskelijavalintoja ja hakupalveluja. Ammatillisen  koulutuksen reformissa luodaan ja otetaan 
käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollis taa joustavat polut työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen edistämiseen ja tutkinnon suoritta miseen käytännönläheisesti. Keskeisenä kohde-
ryhmänä otetaan huomioon myös maahanmuuttajat.  

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yh-
distämällä nykyiset ammatillisen peruskoul utuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopi-
muskoulutuksen ja ammatillisten erikoisoppilaitost en rahoitusjärjestelmät. Rahoitusjärjestel-
mään sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus ja osa tutkintoon 
johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Kyseinen rahoitusosuus kohdennetaan 



 
 

 

 8  

 

 

 

työ- ja elinkeinopalvelujen asiakaskunnan koulutukseen. Lisätään toiminnan vaikuttavuuden 
ja tehokkuuden painoarvoa koulutuksen järjestä jien rahoituksessa ja puretaan asiakaslähtöistä, 
tuloksellista ja tehokasta toimintaa rajoittavaa sääntelyä.  

Myös ammatillisen koulutuksen säätely ‐ ja ohjausjärjestelmää uudist etaan siten, että kaikkea 
ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhde llä järjestämisluvalla. Uudistetaan ohjausjär-
jestelmää tuloksellisuuteen, laatuun ja vaikuttavuu teen painottuvaksi ja virtaviivaistetaan kou-
lutuksen järjestäjien toiminnan ohjaust a. Osana ammatillisen koulutuksen sääntely ‐ ja ohjaus-
järjestelmäuudistusta turvataan ilman toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten ammatillisen 
koulutuksen saatavuus myös erityisissä oppimisympäristöissä, kuten vankilassa. Vankien kou-
lutus on tutkimusten mukaan yksi  vaikuttavimmista ja kustannus ‐hyötysuhteeltaan tehok-
kaimmista keinoista vähentää uusintarikollisuutta  ja sen yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuk-
sia. Lisätään oppisopimuskoulutuksen ja työpa ikoilla tapahtuvan oppi misen houkuttelevuutta 
työnantajan, koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan näkökulmista.  

Osana ammatillisen koulutuksen re formia käynnistetään lisäksi muita toimenpiteitä, jotka ei-
vät edellytä lainsäädännöllisiä muutoksia tai jotka toteutetaan uudistettavan lainsäädännön 
puitteissa. Tällainen on koulutuksen järjestäjärak enteen kehittämisohjelma, jolla turvataan 
koulutuksen järjestäjäverkon palvelukykyä sekä koulutuksen saavutettavuutta ja alueellista 
kattavuutta järjestäjärakennetta uudistamalla. K oulutuksen järjestäjiä kannustetaan vapaaeh-
toisiin fuusioihin ylläpitäjäneutraliteetti huomioon ottaen.   

Lisäksi ammatillisen koulutuksen reformissa uudi stetaan ja digitalisoidaan ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjien toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. Ammatillisen koulutuksen re-
formissa käynnistetään kehittämisohjelma, jonka puitteissa uudistetaan ammatillisen koulu-
tuksen toimintaprosesseja osaamisperusteisiksi ja  asiakaslähtöiseksi, tehostetaan ja joustavoi-
tetaan koulutuksen järjestäjien toimintaa, keve nnetään hallintoa ja vahvistetaan opetushenki-
löstön osaamista.. Lisätään erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta, vähennetään työnanta-
jille siitä koituvaa hallinnollista ja  taloudellista taakkaa sekä parannetaan työpaikalla tapahtu-
van opiskelun laatua. Lisätään koulutuksen järjestäjien yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan 
kanssa osana ammatillisen koulutuksen reformia yksilöllisten opintopolkujen ja erilaisten op-
pimisympäristöjen rakentamiseksi. Kehitetään ja  otetaan laajasti käyttöön näitä tavoitteita tu-
kevia digitaalisia palveluita ja oppimisympär istöjä sekä vahvistetaan opetushenkilöstön osaa-
mista. 

 
2  Nykyti la  

Ammatillisesta koulutuksesta säädetään kahdessa erillisessä laissa, ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetussa laissa (630/1998) ja amma tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
(631/1998). Lait ovat tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa lais sa säädetään ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista sekä tutkintoon johtamattomista valmentavista koulu-
tuksista. Ammatillisesta aikuis koulutuksesta annetussa laissa  puolestaan säädetään ammatti-
taidon hankkimistavasta riippumattomista näyttö tutkintoina suoritettavista ammatillisista pe-
rustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista ja niihin valmistavasta kou-
lutuksesta sekä muusta kuin näyttötutkintoon valmistavasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. 
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2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Tutkinnot ja koulutukset 

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne on kol miportainen. Siihen kuuluu kolme tutkinto-
tyyppiä: ammatillinen perustutkinto, ammattitutk into ja erikoisamma ttitutkinto. Ammatillisen 
koulutuksen tutkintorakenteesta annetussa opetu s- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 
(835/2014) on tällä hetkellä yhteensä 351 amma tillista tutkintoa, joista 52 on ammatillista pe-
rustutkintoa, 177 ammattitutkintoa ja 122 eri koisammattitutkintoa. Ammatillinen perustutkin-
to voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulut uksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatil-
lisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuis koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna 
näyttötutkintona. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa vain näyttötutkintona. 
Ammatillisten tutkintojen lisäksi ammatilli sessa peruskoulutuksessa on mahdollista suorittaa 
valmentavia koulutuksia, joita on kaksi: amma tilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-
tus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavat ammatilliset perustutkinnot  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista eli ammatillisista perus-
tutkinnoista säädetään ammatillisesta peruskoul utuksesta annetussa laissa. Ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain 3 §:n mukaan a mmatillinen peruskoulutus on koulutuksen jär-
jestäjän opetussuunnitelman mukaan suoritetta vaa koulutusta, joka johtaa ammatilliseen pe-
rustutkintoon. Ammatillisen perustutkinnon suor ittaneella on ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetun lain 4 §:n mukaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin 
sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-
alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan  suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai 
näyttötutkintona. Ammatillisen peruskoulutus on suunniteltu ensisijaisesti perusopetuksesta 
suoraan opiskelemaan tulevien ja muiden va illa työkokemusta ja ammattiosaamista olevien 
tarpeisiin. 

Lain 5 §:n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatil-
lisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja  ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen. 
Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiske lijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä anta a opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, amma-
tillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoona llisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta 
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lain 6 §:n mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee ottaa 
erityisesti huomioon työelämän tarp eet. Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elin-
keino- ja muun työelämän kanssa. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 4 a § 2 momentin nojalla opetus- ja kulttuu-
riministeriön asetuksella säädetään ammatillisista perustutkinnoista ja niihin sisältyvistä 
osaamisaloista (tutkintorakenne) sekä perustutkintojen sijoittumisesta koulutusaloittain. Lisäk-
si opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään tutkintonimikkeiden määrittelyssä käy-
tettävistä periaatteista.  

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava a mmatillinen perustutkinto sisältää ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta annetun lain 12 b §:n mukaan ammatillisia tutkinnon osia, yhteisiä 
tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkin non osia. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
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tarkemmin tutkinnon muodostumisesta edellä main ituista tutkinnon osista  sekä yhteisten tut-
kinnon osien laajuudesta ja niihin kuuluvista osa-alueista.  

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 12 §:n 
2 momentin mukaan 180 osaamispistettä. Opet us- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan 
säätää tutkinnon laajuudeksi yli 180 osaamispiste ttä, jos ammattialaa koskeva säätely sitä 
edellyttää. Lain 12 §:n 3 momentin mukaan  ammatillisessa peruskoulutuksessa vuoden aikana 
keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60:tä osaamispistettä.  

Opetushallitus määrää ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 13 §:n nojalla tutkinnon 
perusteet kullekin tutkintorakenteeseen kuuluva lle tutkinnolle. Tutkinnon perusteissa määrä-
tään tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinna isista tutkinnon osis-
ta, tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osie n osa-alueiden laajuus osaamispisteinä sekä tut-
kinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamista voitteet ja osaamisen arviointi. Tutkinnon 
perusteissa on määritelty myös elinikäisen oppi misen avaintaidot, joilla tarkoitetaan muun 
muassa oppimis- ja ongelmanratkaisutaitoja, vuor ovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ammatti-
eettistä ja esteettistä osaamista. 

Näyttötutkinnot 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan ammatillisella ai-
kuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankk imistavasta riippumattomia, näyttötutkin-
toina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja,  ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja 
samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sek ä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa am-
matillista lisäkoulutusta.  

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 2 §:n mukaan koulutuksen tarkoituksena on 
ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia yrit-
täjyyteen, kehittää työelämää ja vastata sen osaa mistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja tukea 
elinikäistä oppimista. Ammatillisen aikuiskoulut uksen tarkoituksena on lisäksi antaa mahdol-
lisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimist avasta riippumatta sekä edistää tutkintojen 
tai niiden osien suorittamista. 

Näyttötutkinnot ovat ensisijaisesti jo työkoke musta omaaville tai työelämässä toimiville hen-
kilöille tarkoitettu ammattitaidon osoittamisen väylä ja mahdollisuus osoittaa työelämän teh-
täväkokonaisuuksien hallinta tutkintotilaisuuksissa.  Ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista 
henkilö voi osallistua näyttötutkintoon valm istavaan koulutukseen. Koulutuksen järjestäjä 
huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmista vaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suo-
rittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen  henkilökohtaistamisesta lain 8 a §:n mu-
kaisesti. Näyttötutkintojen suorittaminen on kuitenkin aina ammattitaidon hankkimistavasta 
riippumatonta, joten tutkintotilaisuuksiin on ma hdollista osallistua myös  ilman valmistavaa 
koulutusta. 

Näyttötutkintona suoritettavassa ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan aikuiskoulutuslain 
12 a §:n mukaan laaja-alaiset ammatilliset pe rusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikois-
tuneempi osaaminen ja työelämän edellyttäm ä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. 
Määritelmä vastaa sisällöltään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain määritelmää 
ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavast a ammatillisesta perustutkinnosta. Ammatti-
tutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden m ukaisesti kohdenne ttua ammattiosaamista, joka 
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on perustutkintoa syvempää tai kohdistuisi ra jatumpiin työtehtäviin. Erikoisammattitutkinnos-
sa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaises ti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syväl-
listä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.  

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 b §:n nojalla opetus- ja kulttuuriministeri-
ön asetuksella säädetään ammatillisista perustutkinnoista ja niiden osaamisaloista sekä ammat-
titutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista sekä tutkintojen sijoittumisesta koulutusaloittain 
(tutkintorakenne). Lisäksi opetus- ja kulttuur iministeriön asetuksella säädetään tutkintonimik-
keiden määrittelyssä käytettävistä periaatteista.   

Näyttötutkinnot muodostuvat lain 12 c §:n muka isesti ammatillisista tutkinnon osista. Näyttö-
tutkintona suoritettavien ammatillisten tutkintoje n laajuutta ei ole säädetty, eikä käytössä ole 
tutkintojen laajuutta osoittavaa mittaa tai määrettä.  

Opetushallitus määrää aikuiskoulutuslain 13 §: n nojalla kullekin tutkintorakenteeseen kuulu-
valle tutkinnolle perusteet. Tu tkinnon perusteissa määrätään a mmattitutkintojen ja erikoisam-
mattitutkintojen osaamisalat, tutk intonimikkeet, tutkinnon muodost uminen pakollisista ja va-
linnaisista tutkinnon osista sekä tutkinnon osien ammattitaitov aatimukset ja osaamisen arvi-
ointi. 

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopivat ja jä rjestämisen laatua varmistavat aikuiskoulutus-
lain 7 §:n mukaisesti Opetushallituksen yhteydessä toimivat Opetushallituksen asettamat tut-
kintotoimikunnat.  

 

Taulukko 1: Ammatillisen tutkinnon suorittan eet vuosina 2010–2015, sis. työvoimakoulutuk-
sen 
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Taulukko 2: Ammatillisen koulutuksen tutkin to-opiskelijat v.vuosina 2010–2015, sis. 
työvoimakoulutus: 
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Valmentavat koulutukset 

Tutkintoon johtamattomana valmentavana koul utuksena voidaan järjestää ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain 3 §:n mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa 
koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Lain 5 §:n mukaan 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koul utuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille 
valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen ha keutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijoiden 
edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan 
koulutuksen tavoitteena on puolestaan antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tar-
vitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitte iden ja valmiuksien mukaista opetusta ja oh-
jausta. Myös valmentavien koul utusten tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä 
hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteis kunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-
opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymi sen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuo-
lisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 12 c §:n mukaan valmentavat koulutukset si-
sältävät koulutuksen osia. Valtioneuvoston asetuks ella voidaan säätää tarkemmin valmenta-

Opiskelijat Vuosi

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Humanistinen ja kasvatusala 5 344 6 067 7 336 8 126 8 409 8 592

ammatillinen perustutkinto 3 801 3 789 3 942 4 095 4 112 4 245

ammattitutkinto 1 356 2 170 3 329 3 982 4 243 4 266

erikoisammattitutkinto 187 108 65 49 54 81

Kulttuuriala 14 343 14 302 13 895 13 436 12 725 12 393

ammatillinen perustutkinto 11 474 11 372 11 091 10 829 10 186 9 777

ammattitutkinto 2 665 2 751 2 657 2 405 2 388 2 382

erikoisammattitutkinto 204 179 147 202 151 234

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 49 417 49 444 49 011 47 531 48 852 50 053

ammatillinen perustutkinto 22 729 25 803 23 071 24 228 25 506 25 985

ammattitutkinto 15 668 12 600 15 071 13 992 13 907 13 964

erikoisammattitutkinto 11 020 11 041 10 869 9 311 9 439 10 104

Luonnontieteiden ala 7 291 6 751 6 197 5 886 5 858 5 540

ammatillinen perustutkinto 6 525 6 014 5 526 5 288 5 276 5 069

ammattitutkinto 712 719 658 595 567 441

erikoisammattitutkinto 54 18 13 3 15 30

Tekniikan ja liikenteen ala 107 305 105 764 103 300 103 503 104 759 104 258

ammatillinen perustutkinto 80 313 78 779 77 364 78 710 79 437 79 047

ammattitutkinto 19 253 19 339 17 669 16 726 16 873 16 828

erikoisammattitutkinto 7 739 7 646 8 267 8 067 8 449 8 383

Luonnonvara‐ ja ympäristöala 14 883 14 899 14 933 14 875 15 461 15 519

ammatillinen perustutkinto 10 983 10 953 10 990 11 123 11 220 11 267

ammattitutkinto 3 365 3 487 3 468 3 312 3 847 3 903

erikoisammattitutkinto 535 459 475 440 394 349

Sosiaali‐, terveys‐ ja liikunta‐ala 49 966 50 802 50 600 50 985 54 238 56 347

ammatillinen perustutkinto 40 511 42 119 42 529 43 649 45 989 47 566

ammattitutkinto 8 065 7 224 6 364 5 057 6 144 6 410

erikoisammattitutkinto 1 390 1 459 1 707 2 279 2 105 2 371

Matkailu‐, ravitsemis‐ ja talousala 29 322 29 118 29 343 29 673 29 398 28 515

ammatillinen perustutkinto 20 106 20 169 20 634 21 289 21 155 20 476

ammattitutkinto 6 770 6 489 6 114 5 878 5 851 5 712

erikoisammattitutkinto 2 446 2 460 2 595 2 506 2 392 2 327

Yhteensä 277 871 277 147 274 615 274 015 279 700 281 217
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vaan koulutukseen kuuluvista koulutuksen osis ta. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen el ämään valmentavan koulutuksen laajuus on 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 12 §:n 2 momentin mukaan 60 osaamispistet-
tä. Opetushallitus määrää lain 13 b §:n nojalla  koulutuksen perusteet valmentaville koulutuk-
sille. Koulutuksen perusteissa määrätään koulut uksen osien pakollisuus ja valinnaisuus sekä 
laajuus osaamispisteinä sekä lisäksi koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arvioin-
ti.  

Kevään 2016 perustietokyselyn mukaan (20. 1.2016) ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mentavassa koulutuksessa oli 4 499 opiskelijaa ja  työhön ja itsenäiseen elämään valmentavas-
sa koulutuksessa 1 040 opiskelijaa. 

Muu ammatillinen lisäkoulutus 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa  tarkoitettu muu kuin näyttötutkintoon 
valmistava ammatillinen lisäkoulutus on tarkoitettu erityisesti sellaisiin osaamisen kasvattami-
sen tarpeisiin, joissa ei ole tarjolla tutk intoon valmistavaa koulutusta. Ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain 8 §:n mukaan muun ammatillisen lisäkoulutuksen sisällöstä, laa-
juudesta ja järjestämisestä päättää koulutuksen  järjestäjä. Muuna ammatillisena lisäkoulutuk-
sena on järjestetty esimerkiksi hygieniapasseja,  tulityökortteja sekä muuta lyhytkestoista kou-
lutusta. Vuonna 2015 muuna ammatillisena lisäkoulutuksena suoritettiin yhteensä 1977 opis-
kelijatyövuotta. 

Henkilöstökoulutus 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta voidaan järjestää 
myös henkilöstökoulutuksena. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yleensä työnantajan kus-
tantamaa koulutusta, johon osallistumisesta työn antaja voi päättää direktio-oikeutensa mukai-
sesti. Osallistumisajalta työnantaja maksaa palkkaa tai korvaa osallistumisen aikana menetetyn 
vapaa-ajan rahassa tai vapaana. Yritysten jä rjestämä henkilöstökoulutus perustuu pääsääntöi-
sesti työtehtävien vaatimuksille. Henkilöstökoulutus on perinteisesti lyhytkestoista täydennys-
koulutusta työpaikalla tai oppilaitoksissa, mutta se voi olla myös tutkintoon johtavaa koulutus-
ta. Vuonna 2015 ammatillisessa lisäkoulutuksessa  suoritettiin henkilöstökoulutuksena 872 
opiskelijatyövuotta, joista ei-tutkintotavoitteisena koulutuksena 368 opiskelijatyövuotta. 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan koulutusta voi-
daan järjestää valtakunnallisissa erikoisoppila itoksissa. Valtakunnallisten erikoisoppilaitosten 
koulutus palvelee yrityksiä ja julkishallintoa. Koulutusta voidaan järjestäjää myös pääasiassa 
koulutuksen järjestäjän tai sen jäsenyhteisön toiminnan harjoittamiseksi tarvittavaa ammatil-
lista lisäkoulutusta järjestävässä ammatillisessa er ikoisoppilaitoksessa. Ammatilliset erikois-
oppilaitokset ovat teollisuuden ta i kaupan yritysten oppilaitoks ia, jotka kouluttavat työnteki-
jöitä pääasiassa ylläpitäjän tarpeisiin. Ne järj estävät ammatillista lisäkoulutusta, mutta myös 
ammatillista peruskoulutusta teollis uuden ja kaupan alalla. Lisäksi erikoisoppilaitokset järjes-
tävät koulutusta oppisopimuskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena. Vuonna 2015 ammatilli-
sia erikoisoppilaitoksia oli 25 ja niissä järj estettiin koulutusta yhteensä 181 541 opiskelijatyö-
tuntia. 
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2.1.2 Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen 

Koulutuksen järjestämisluvat  

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen ta i ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämi-
nen osana valtionosuusrahoitteista koulutusjärjestel mää edellyttää opetus- ja kulttuuriministe-
riön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvat 
irrotettiin teknisesti omiksi luvikseen vuoden 20 06 aikana tehdyillä muutoksilla. Nykyisin 
ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisä koulutusta ohjataan erillisillä järjestämisluvil-
la, joista säädetään ammatillisesta peruskoul utuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetuissa laeissa. Lupien sääntelyn taso ja tavoitteet poikkeavat toisistaan.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain  8 §:ssä säädetään koulutuksen järjestäjistä.  
Vastaava säännös on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:ssä. Järjestämislupa 
voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yksityi selle yhteisölle tai säätiölle taikka valtion 
liikelaitokselle. Koulutusta voidaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä järjestää myös 
valtion oppilaitoksessa.  

Luvan myöntämisen edellytykset ovat laeiss a yhtenevät. Ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain 9 §:n mukaan ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n mukaan 
luvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus  on tarpeellista ja että  luvan hakijalla on 
ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koul utuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Koulu-
tuksen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettu huomioon myös muun laissa tarkoitetun koulutuk-
sen tarjonta alalla ja alueella. Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.  

Ministeriön myöntämässä järjestämisluvassa m äärätään koulutustehtävä. Ammatillisen perus-
koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävä sisältää tarpeelliset määräykset koulutusasteista, 
koulutusaloista, tutkinnoista, opetuskielestä, kunnista, joissa koulutusta voidaan järjestää, 
opiskelijamääristä ja erityisestä koulutustehtäv ästä, koulutuksen järjestämismuodosta ja muis-
ta koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioi sta. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 
lain nojalla myönnetty koulutustehtävä oike uttaa järjestämään ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitettuja ammatillisen a peruskoulutuksena järjestettäviä perustutkin-
toja sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa olevan viittaussäännöksen perus-
teella myös näyttötutkintona suoritettavaan  ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulu-
tusta. Kaikilla luvan saaneilla on myös oikeus järjestää oppisopimusmuotoista ammatillista 
peruskoulutusta. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20  §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kult-
tuuriministeriö voi lain 9 §:n nojalla määrätä,  että koulutuksen järjestäjän erityisenä koulutus-
tehtävänä on huolehtia erityisopetuksen ja työ hön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulu-
tuksen järjestämisestä sekä erityisopetukseen liittyvi stä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. 
Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saan eet koulutuksen järjestäjät järjestävät koulu-
tusta vaikeimmin vammaisille ja muille paljon erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, joiden 
erityisopetuksen palvelutarve ja esteettömyys  edellyttävät laajempia ja monipuolisempia eri-
tyisopetuksen palveluja. Näitä koulutuksen järjestäjiä on 12 ja niiden erityisopetusta saaneiden 
opiskelijoiden määrä on noin 4 500. . Erityisopp ilaitosten ja muiden erityisopetuksen erityisen 
koulutustehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien koulutustehtävänä on järjestää sekä tut-
kintotavoitteista koulutusta että työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Lisäksi 
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niillä on tehtävänä järjestää erityisopetuksen a ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa 
koulutusta, mikä mahdollistaa paljon erityistä tu kea tarvitseville opiskelijoille jatkopolut eri-
tyisopetuksena järjestettävään ammatilliseen pe ruskoulutukseen. Erityisoppilaitosten tehtävä-
nä ovat lisäksi erityisopetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tu kitehtävät, joiden avulla ne 
tukevat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä a mmatillisen erityisopetuk sen kehittämisessä ja 
toteuttamisessa tarjoamalla asian tuntijapalveluita henkilöstölle sekä edistämällä erityisopetus-
ta tarvitsevien opiskelijoiden erityisen tuen tarpeiden huomioon ottamista. Syksyn 2016 perus-
tietokyselyn mukaan (20.9.2016) erityisopetuk sen erityisen koulutustehtävän perusteella jär-
jestettävässä ammatilliseen peruskoulutukseen  valmentavassa koulutuksessa oli yhteensä 1 
278 opiskelijaa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa 1 039 opis-
kelijaa. 

Sellaista koulutusta, joka valmistaa esimerkiksi ammattitutkintoon, voi järjestää mikä taho ta-
hansa, mutta valtionosuusrahoituksen saaminen valmistavaan koulutukseen ja tutkintoihin 
edellyttää lupaa. Tämä johtuu siitä, että näyttötutkintojärjestelmä ei perusteiltaan ole koulutus-
ta koskeva järjestelmä, vaan  ammatillisen osaamisen hankkimistavasta riippumaton järjestel-
mä. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnetty koulutuksen järjestämislu-
pa koskee ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta sekä muu-
ta ammatillista lisäkoulutusta. Lain 5 §:n 2 momentin mukaan koulutustehtävä sisältää tarpeel-
liset määräykset opetuskielestä, koulutusaloista, näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen ja 
muun ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien sekä oppisopimusten määrästä ja eri-
tyisestä koulutustehtävästä sekä työelämän kehittä mis- ja palvelutehtävästä ja muista koulu-
tuksen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista. Luvassa on määrätty erikseen oikeudes-
ta järjestää koulutusta oppilaitosmuotoisena tai oppisopimuskoulutuksena. 

Koska ammatillinen aikuiskoulutus on suunnattu ennen kaikkea työssä olevalle aikuisväestöl-
le, on yhteistyö erilaisten työpaikkojen kanssa olennainen osa koulutuksen toteuttamista. Kou-
lutuksen toteuttamisessa on keskeistä työelämälähtöisyys ja usein koulutusta toteutetaan myös 
työpaikoilla. Koulutuksen järjestäjille on voitu myöntää myös erillinen työelämän kehittämis- 
ja palvelutehtävä, joka käytännössä on limittynyt koulutuksen järjestämiseen. 

Ammatillisen peruskoulutuksen tarjonnan valta kunnallinen säätely tapahtuu järjestämisluvan 
kautta tapahtuvalla ohjauksella . Ammatillisen peruskoulutuksen ohjausjärjestelmän elementit 
ovat järjestämislupamenettelyyn perustuva säätelyjärjestelmä ja siihen kiinteästi liittyvä rahoi-
tusjärjestelmä. Keskeisenä lähtökohtana on toim innan ja talouden kiinteä yhteys koulutuksen 
järjestämisessä. Järjestämislupasääntelyn ja raho itusjärjestelmän kautta vaikutetaan koulutus-
tarjonnan suuntaamiseen työelämän eri alojen ta rpeiden mukaisesti ja toisaalta turvataan kou-
lutuksen saatavuus maan eri osissa ja molemmi ssa kieliryhmissä. Koulutuksen järjestämislu-
van mukainen kokonaisop iskelijamäärä on ammatillisen perus koulutuksen osalta myös rahoi-
tuksen enimmäismäärä. Koulut uksen järjestäjä voi ottaa opiskelijoita järjestämisluvan enim-
mäismäärää enemmän, mutta järj estäjälle maksetaan valtionosu usrahoitusta enintään enim-
mäismäärän verran. Koulutuksen järjestäjä päättää toimintansa organisoimisesta ja järjestä-
misluvan puitteissa koulutuksen suuntaamisesta alueen koulutustarpeen mukaisesti. Oppiso-
pimusmuotoista ammatillista peruskoulutusta järj estäjät voivat järjestää kysynnän mukaan il-
man määrällistä säätelyä kaikilla koulutusaloilla.  
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Ammatillisessa lisäkoulutuksessa järjestämislupa ei  ole koulutuksen määrällisen sääntelyn tai 
koulutusalakohtaisen suuntaamisen ensisijainen väline, vaan ohjaus tapahtuu pitkälti rahoitus-
järjestelmän kautta. Osaksi koulutustehtävää on kuitenkin voitu tarvittaessa ottaa koulutuksen 
järjestäjää sitovia velvoitteita, kuten määräyksiä tarjota tietynlaista valtakunnallisen tai alueel-
lisen koulutustarpeen edellyttämää koulutusta . Tämä on antanut tarvittaessa mahdollisuuden 
järjestämislupien kautta suunnata lisäkoulutusta alueellisesti ja koulutusaloittain sekä ajankoh-
taisiin että pysyviin erityistarpeisiin. Useat koulutuksen järjestäjät saavat järjestää koulutusta 
rajoituksetta kaikilla koulutusaloilla, mutta joide nkin osalta järjestämistä  on rajoitettu vain 
tiettyyn tai tiettyihin koulutusaloihin tai tiettyihin tutkintoihin valmistavaan koulutuksen. Kou-
lutuksen järjestämisen joustavuutta lisää se, et tä järjestämisluvassa ei määritellä paikkakuntia, 
joilla koulutusta annetaan. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvissa on määrätty valtionosuuden perusteena käy-
tettävien opiskelijatyövuosien vä himmäismäärä ja valtionosuude n perusteena käytettävän op-
pisopimusten vuotuinen vähimmäismäärä. Mene ttelyn tavoitteena on ollut lisätä koulutuksen 
järjestäjien rahoituksen ennakoitavuutta. Kä ytännössä vähimmäismäärä on turvannut osalle 
järjestäjistä rahoituksen vähimmäistason, ja  muodostanut valtionosuus rahoituksen laskennan 
pohjan. Useimmilla koulutuksen järjestäjillä ra hoituksen perusteena oleva opiskelijatyö-
vuosimäärä on kuitenkin huomattavasti luva n vähimmäismäärää suurempi. Vuonna 2016 val-
tionosuusrahoitusta saaneesta 135:stä oppilaitosm uotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen jär-
jestäjästä 22 sai rahoitusta järjestämisluvan vähimmäismäärän perusteella. 

 

Taulukko 3: Ammatillisen koulutuksen järjestäjie n määrät omistajatyypin mukaan, vuoden 
2016 alun tilanne 

 

 

Järjestämisluvan muuttamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Ammatillisesta perus-
koulutuksesta annetun lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi ilman hakemustakin 
muuttaa koulutusaloja, tutkintoja ja opiskelija määriä koskevia määräyksiä, jos koulutustarjon-
ta merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista. A mmatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
mukaan ministeriö voi ilman hakemusta muu ttaa koulutustehtävää sekä muita määräyksiä, jos 
koulutustarjonta merkittävästi poikkeaa koulutusta rpeista. Lisäksi järjestämislupaa voidaan 
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muuttaa opiskelijatyövuosien tai oppisopimusten määrän osalta myös silloin, jos koulutuksen 
järjestäjä on järjestänyt koulutusta olennaises ti järjestämisluvan muka ista määrää vähemmän. 
Pääsääntöisesti järjestämislupaa muutetaan kuitenkin kummankin lain nojalla koulutuksen jär-
jestäjän hakemuksesta. 

Muuttamisen lisäksi koulutuksen järjestämislupa  voidaan myös peruuttaa. Ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa koulutuksen 
järjestämistä koskevan luvan, jos koulutus ei en ää täytä luvan myöntämiselle säädettyjä edel-
lytyksiä tai koulutus järjestetään muuten vastoi n lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne tun lain mukaan järjestämislupa voidaan 
puolestaan peruuttaa, jos lisäkoulutusta ei enää järjestetä tai jos koulutus ei täytä luvan myön-
tämiselle säädettyjä edellytyksiä taikka jos koulutus järjestetään muutoin vastoin aikuiskoulu-
tuslakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Ennen luvan peruuttamista opetus- 
ja kulttuuriministeriön on kuitenkin varattava ta rvittaessa järjestäjälle tilaisuus puutteen pois-
tamiseen. 

Tutkintotoimikunnat ja näyttöjen järjestäjät 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan työnantajia, työn-
tekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjo ittajia edustavat kolmikantaiset tutkintotoimikun-
nat huolehtivat näyttötutkintojen järjestämisen organisoinnista ja tähän liittyen näyttötutkin-
non järjestämissopimusten tekemisestä näyttö tutkinnon järjestäjien kanssa. Opetushallitus 
päättää tutkintotoimikuntien toimialoista ja -a lueista ja asettaa toimikunnat enintään kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Opetushallitus on asettanut  kaudeksi 1.8.2016—31. 8.2018 yhteensä 97 
tutkintotoimikuntaa. Opetushallituksessa toimii lisäksi tutkintotoimikuntia käytännön tehtävis-
sä avustava näyttötutkintosihteeristö. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaan tutkintotoimikunta 
sopii näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden sellaisten 
yhteisöjen ja säätiöiden kanssa, joilla on riittävä  asiantuntemus näyttötutkintojen järjestämi-
seen ( näyttötutkinnon järjestäjä). Ammatillisesta aikuiskoulut uksesta annetun lain 6 §:n 2 
momentin mukaan näyttötutkinnon järjestäjällä tulee olla riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
edellytykset näyttötutkinnon laadukkaaseen järj estämiseen sekä riittävä näyttötutkintojärjes-
telmän ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntem us. Lisäksi lain 7 d §:n 2 momentin mukaan 
tutkinnoille tai tutkinnon osille on oltava alueellinen tai valtakunnallinen tarve. Ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain 6 §:n 2 momentin  mukaan näyttötutkinnon järjestäjällä tulee 
olla riittävät taloudelliset ja ammatilliset edelly tykset näyttötutkinnon laadukkaaseen järjestä-
miseen sekä riittävä näyttötutkintojärjestelmän ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntemus. 
Voimassa olevia näyttötutkintojen järjestämissopimuksia oli AITU-
tutkintotoimikuntarekisterin mukaan noin 2 040.  Valtaosa sopimuksista on toistaiseksi voi-
massa olevia. Yksittäisen järjestämissopimuksen  piirissä on keskimäärin 1,9 tutkintoa. Vas-
taavasti keskimääräinen sopimusmäärä ammatillista tutkintoa kohti on noin 11.  

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan näyttötutkinnon 
järjestäjän tehtävänä on järjestää riittävästi tutkintotilaisuuksia niiden tarpeeseen nähden. 
Näyttötutkinnon järjestäjän tulee arvioida ja  kehittää järjestämiensä tutkintotilaisuuksien laa-
tua sekä osallistua tutkintotoimikuntien toteuttamaan laadunvarmistukseen.  
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Näyttötutkintojen järjestämissopimuksista säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun asetuksen (812/1998) 5 §:ssä. Järjestämissopimu ksessa tulee sopia ainakin 1) tutkinnoista, 
joita sopimus koskee, 2) tutkintokielistä, 3) tu tkintotilaisuuksien järjestelyistä, 4) tutkintosuo-
ritusten arvioijista, 5) mahdollisuudesta suoritt aa näyttötutkinto ilman siihen valmistavaa kou-
lutusta, 6) ilman valmistavaa koulutusta järjest ettäviin tutkintotilaisuuksiin osallistuvilta perit-
tävistä maksuista, 7) tutkintojen suorittamista ja tutkintotilaisuuksista osallistujalle aiheutuvia 
kustannuksia koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjest ämisestä, 8) menettelystä sopimusta 
koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja 9) sopimuksen voimassaolosta sekä sen purka-
misesta ja irtisanomisesta. Näyttötutkintojen jä rjestämissopimusten liitteeksi näyttötutkintojen 
järjestäjät laativat suunnitelman siitä, miten ne  aikovat käytännössä näyttötutkinnot järjestää. 
Opetushallitus on antanut ohjeen suunnitelman sisällöstä. 

Tutkintotoimikuntien tehtävänä on myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n 
1 momentin mukaan varmistaa näyttötutkintojen järjestämisen laatua. Laadunvarmistus on osa 
tutkintotoimikuntien velvollisuutta arvioida nä yttötutkinnon järjestäjien toimintaa suhteessa 
tavoitteisiin, lainsäädäntöön ja näyttötutkinnon järjestämissopimuksiin. Tutkintotoimikuntien 
tehtävänä on varmistaa, että tutkintotilaisuudet järjestetään näyttötutkinnon järjestämissopi-
muksen ja -suunnitelman mukaisesti ja että tutkintotilaisuuksissa noudatetaan tutkinnon perus-
teita.  

Tutkintotoimikuntien tehtävänä on myös osallis tua näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen. 
Tutkintotoimikunnat osallistuvat ammatti- ja  erikoisammattitutkintojen sekä tarvittaessa am-
matillisten perustutkintojen perusteiden laadin taan ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 
rakenteen kehittämiseen. Tutkintotoimikunnat voiv at tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle 
sekä Opetushallitukselle esityksiä yksittäisten ammatillisten perustutkintojen, ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen sekä näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi.  

Tutkintotoimikunnat myös antavat ammatillisesta  aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n 1 
momentin nojalla tutkintotodistukset suoritetu ista näyttötutkinnoista ja pyydettäessä todistuk-
set tutkintojen osien suorituksista. Niiden teht äviin kuuluu myös käsitellä tutkinnon tai sen 
osan suorittajan osaamisen arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.  

 
2.1.3 Koulutukseen hakeutuminen ja tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottaminen 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain mukaan opiskelija voi henkilöstökoulutus ta lukuun ottamatta vapaasti hakeutua halua-
maansa ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien perus-
tutkintojen ja valmentavien koulutusten osalta  opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27 §:ssä. Ammatilliseen perustutkintoon joh-
tavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suor ittanut perusopetuksen 
oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppi määrän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös 
muu henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä kats oo olevan riittävät edellytykset koulutuksesta 
suoriutumiseen. Koulutuksen järjestäjä päättää muista opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä 
mahdollisesti järjestettävistä pääsy- tai soveltu vuuskokeista. Hakijoihin  on sovellettava yh-
denvertaisia valintaperusteita. Ammatillisen koulut uksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen 
jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumen ettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(294/2014) 1 §:n mukaan yhteishakua käytet ään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta koulu-
tuksesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatillis een peruskoulutukseen. Yhteishakua ei kui-
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tenkaan käytetä otettaessa opiskelijoita näyttö tutkintona suoritettav aan ammatilliseen perus-
tutkintoon valmistavaan koulutukseen,  oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilli-
seen peruskoulutukseen, vieraskieliseen amma tilliseen peruskoulutukseen, ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa  tarkoitetun erityisopetuksen erityisen kou-
lutustehtävän perusteella, lennonjohdon peru stutkintoon, ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavaan koulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen. 

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hakua käytetään otettaessa opiskeli-
joita ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun la in 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityis-
opetuksen erityisen koulutustehtävän perustee lla järjestettävään ammatilliseen peruskoulutuk-
seen tai valmentaviin koulutuksiin. 

Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulu-
tuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvosto n asetuksen (294/2014) 1 §:n 3 momentin 
mukaan yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen  eivät voi hakeutua henkilöt, joilla on 
jo perusopetuksen jälkeen suoritettu ammatillinen  perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto, 
kuten ammattitutkinto tai eri koisammattitutkinto taikka korkeakoulututkinto. Säännöksen 
taustalla on ollut tavoite kohde ntaa tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen opis-
kelijapaikat ensi sijassa nuorille ja vailla toi sen asteen koulutusta oleville opiskelijoille. Opis-
kelijoiden hakeutumista ammatilliseen koulutukseen ei kuitenkaan varsinaisesti ole rajattu, 
vaan he ovat voineet hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen yhteishaun ulkopuolisten ha-
kupalveluiden kautta. Näissä tilanteissa koulutuksen  järjestäjät päättävät hakumenettelystä ja 
opiskelijaksi ottamisen perusteista.  

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 2 kohdan perusteella koulutuksen jär-
jestäjä päättää opiskelijaksi ottamisen perustei sta sekä mahdollisesti järjestettävistä pääsy- tai 
soveltuvuuskokeista. Hakijoihin  on sovellettava yhdenvertaisi a valintaperusteita. Ammatilli-
nen aikuiskoulutus, mukaan lukien näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus ei 
kuulu yhteishaun piiriin, vaan ammatilliseen ai kuiskoulutukseen hakeutuminen tapahtuu suo-
raan koulutuksen järjestäjälle ja on ympärivuotista. 

 
2.1.4 Osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja henkilökohtaistaminen 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja osaamisen  tunnistaminen ja tunnustaminen amma-
tillisessa peruskoulutuksessa 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 29 a §:ssä säädetään opiskelijan henkilökoh‐
taisesta  opiskelusuunnitelmasta. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia yhdessä ammatillisena 
peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkint oon opiskelevan opiskelijan kanssa opiskelijan 
yksilöllisiin tavoitteisiin ja valin toihin perustuva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota 
päivitetään opiskelun aikana. Henkilökohtaiseen  opiskelusuunnitelmaan kirjataan kaikki opis-
kelun kannalta keskeiset seikat. Henkilökoht aisessa opiskelusuunnitelmassa on tarkoituksena 
määritellä muun muassa opiskelijan yksilölliset va linnat, opintojen suorittamistavat ja ajoitus, 
opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä työssäoppimisen paikat ja ammat-
tiosaamisen näytöt. Asiakirjan sisällöstä ei kuitenkaan ole tarkempia säännöksiä. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 30 §:n 1 momentin mukaan opiskelijalla on 
oikeus saada tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoit-
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teita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Aikaisimmin 
hankittu osaaminen voi olla aiemmin muussa oppilaitoksessa, työelämässä tai muutoin hankit-
tua osaamista eli epävirallista tai arkioppimi sta. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada 
suoritetuksi tutkinnon tai koulutuksen osia kokon aan tai osittain.  Toisin kuin näyttötutkinto-
järjestelmässä, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan vain opiskelijan ha-
kemuksesta. Hakemuksen yhteydessä opiskelijan tu lee esittää osaamisen tunnistamisen ja tun-
nustamisen edellyttämä selvitys. Koulutuksen järjestäjän päättää opetussuunnitelmassaan tar-
kemmista osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavoista. 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa osaamisen tunnistamisessa 
ja tunnustamisessa noudatetaan säännöksiä osaamise n arvioinnista, arvioinnista päättämisestä 
ja arvioinnin oikaisemisesta. Opetushallitus voi  määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnus-
tamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta.  

Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (6 31/1998) 8 a §:n mukaan koulutuksen jär-
jestäjä vastaa näyttötutkintoon ja siihen valm istavaan koulutukseen ha keutumisen, tutkinnon 
suorittamisen ja tarvittavan a mmattitaidon hankkimisen henkilökoht aistamisesta sekä näihin 
liittyvästä ohjauksesta. Säännös koskee näyttötutk intoina suoritettavia ammatillisia perustut-
kintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. 

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavas-
sa koulutuksessa olevan opiskelijan valmistavaan koulutukseen osallistumisen, tutkintotilai-
suuksien sekä ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta.  

Näyttötutkintojärjestelmän avulla voidaan uudistaa ja osoittaa eri tavoin hankittua ammattitai-
toa. Näyttötutkinnoissa henkilön tarvitsema koulutus ja muu osaamisen hankkimistapa suunni-
tellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaisten ja  tarvittaessa työpaikan tarpeiden pohjalta tut-
kinnon perusteiden mahdollistamalla tavalla. Näyttötutkintojärjestelmän keskeinen periaate on 
eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Näyttötutkinnoissa osoitetta-
van osaamisen henkilö on voinut hankkia työe lämässä, koulutuksessa tai muulla tavoin, kuten 
harrastuksissa. Henkilökohtaistaminen on osa tu tkinnon suorittajan oikeus turvaa ja sillä var-
mistetaan se, että valmistavaa koulutusta ei tarjota enempää kuin on tutkinnon tai sen osan 
suorittamisen näkökulmasta tarpeen. Henkilökohtai stamisella huolehditaan myös siitä, että 
tarvittava opetus järjestetään tutkinnon suor ittajan elämäntilanne ja aiemmin opittu huomioon 
ottaen, ja että opiskeluajat ja -tavat ovat tarko ituksenmukaisia.  Jos henkilö ei ole osallistunut 
näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, he nkilökohtaistamisesta vastaa näyttötutkinnon 
järjestäjä. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain  8 a §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää tarkemmin henkilö kohtaistamisessa noudatettavista menettelyta-
voista. Asetuksen antovaltuuden perusteella on annettu valtioneuvos ton asetus ammatilliseen 
aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistam isesta (794/2015). Asetuksessa henkilökoh-
taistaminen on jaettu kolmeen osaan: 1) näyttö tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen 
hakeutuminen, 2) tutkinnon s uorittaminen ja 3) tarvittava n ammattitaidon hankkiminen. Hen-
kilökohtaistaminen on prosessi, jossa edellä kuvattujen kolmen osan välillä on selkeä yhteys. 
Koulutuksen järjestäjän tulee tehdä henkilökoht aistamisprosessin aikana yhteistyötä hakeutu-
jan tai tutkinnon suorittajan lisäksi myös näyttö tutkinnon järjestäjän, työelämän edustajien ja 
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tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamisessa noudatetaan aina tutkin-
tojen perusteita.  

Asetuksen 7 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä laatii yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa 
henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan, johon kootaan hakeutumiseen, tarvittavan ammat-
titaidon hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen  liittyvät tiedot. Työpaikalla tapahtuva op-
piminen suunnitellaan kiinteässä yhteistyössä ty öpaikan kanssa. Asetuksella on säädetty hen-
kilökohtaistamista koskevan asiakirjan vähimmäissisällöstä. Henkilökohtaistamista koskevaan 
asiakirjaan merkitään tutkinnon suorittajaa ja suoritettavaa tutkintoa koskevat tiedot, tutkinnon 
suorittajan aiemmin hankkima ja osoittama osaa minen, osaamisen tunnustamista koskevat tie-
dot, valmistavan koulutuksen ja muun tarvittavan ammattitai don hankkimisen tarve sekä tar-
vittavan ammattitaidon hankkimisen tavoitteet, sisällöt ja tavat, tarvittavat ohjaus- ja tukitoi-
met, erityisen tuen tarpeen menettelyt sekä tu tkinnon suorittamista, tutkintotilaisuuksia sekä 
niiden järjestelyjä koskevat tiedot. Henkilökoht aistamista koskevaan asiakirjaan voidaan tar-
peen mukaan merkitä myös muita kuin asetuksen 7 §:ssä säädettyjä tietoja. 

Osana henkilökohtaistamista selvitetään näyt tötutkinnon suorittajan aiemmin hankittu osaa-
minen. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 a §:n 2 ja 3 momentissa säädetään 
osaamisen tunnustamisesta. Henkilökohtaistamis asetuksen 1 §:n velvoittamana koulutuksen 
järjestäjä selvittää hakeutujan aiemmin hankkim an ja osoittaman osaamisen hakeutujan esit-
tämien asiakirjojen ja muun hakeutujan antama an selvitykseen perusteella ja arvioi yhdessä 
hakeutujan kanssa hänelle soveltuvan tutkinnon.  Tämän perusteella koulutuksen järjestäjä ar-
vioi, miltä osin dokumenttien pohjalta voidaan  tehdä esitys osaamisen tunnustamiseksi, miltä 
osin henkilö voidaan ohjata suoraan tutkintotilais uuteen ja miltä osin hänet ohjataan tarvitta-
van ammattitaidon hankkimiseen. Lain 8 a §:n 2 momentin mukaan jos tutkinnon suorittajan 
aikaisemmin suorittamat tutkinnot tai niiden osat  vastaavat suoritettavan tutkinnon perusteissa 
määriteltyä osaamista, noudatetaan osaamisen tunnustamisessa, mitä arvioinnista ja arvioinnin 
oikaisemisesta säädetään.  Jos henkilöllä on o saamisen tunnustamiseen riittäviä dokumentteja, 
kuten todistus tutkinnon osan suorittamisesta, kolmikantainen arvioijaryhmä tekee esityksen 
osaamisen tunnustamisesta tutkinnon osittain tutkintotoimikunnalle. 

Lain 8 a §:n 3 momentin mukaan jos henkilöllä  on muuta kuin 2 momentissa tarkoitettua, tut-
kinnon perusteissa määriteltyä osaamista, koulut uksen tai näyttötutkinnon järjestäjä ohjaa hä-
net suoraan tutkintotilaisuuteen. Jos aiemmin ha nkittu osaaminen ei riitä tutkintotilaisuuteen 
osallistumiseen, koulutuksen tai näyttötutkin non järjestäjä ohjaa hänet puuttuvan ammattitai-
don osalta tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen.  

 
2.1.5 Tutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa a mmatillinen perustutkinto suoritetaan osoittamalla tut-
kinnon perusteissa määritelty osaaminen ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta ja suunnit-
telusta vastaavan toimielimen hyväksymän os aamisen arviointisuunnitelman ja sen pohjalta 
laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisissa ammattiosaamisen näytöissä käy-
tännön työtehtävissä työpaikoilla ja tarvittaessa m uulla arvioinnilla ja osallistumalla henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiseen koulutukseen.  
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Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijan ar vioinnista säädetään ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun lain 24 a §:ssä, jonka mukaan opiskelijan arvioinnilla oh jataan ja kannuste-
taan opiskelua, kehitetään opiskelijan edellyty ksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan 
osaamisesta sekä varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten 
ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Opiskelijan oppimista ja osaamista tulee arvioida moni-
puolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana . Lain 24 b §:n mukaan opiskelijan oppimista 
arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta. Opiskelijan oppimista ar-
vioi opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisessa opiskelijan oppimista arvioi myös 
työnantajan nimeämä henkilö. Oppisopimuskoul utuksessa tietopuolisten opintojen oppimista 
arvioi opetuksesta vastaava opettaja. Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa oppimista arvioi 
työnantajan nimeämä henkilö. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 §:n mukaan opiskelijan osaamista arvioi-
daan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuk sen perusteissa määrä ttyyn osaamiseen. Jos tut-
kinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitov aatimuksista tai osaamistavoitteista on poi-
kettu 19 a §:ssä tarkoitetun mukauttamisen tai 21 §:ssä tarkoitettujen erityisten opiskelujärjes-
telyjen käyttämisen vuoksi, opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan hen-
kilökohtaisiin tavoitteisiin. Ammatilliseen pe rustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli-
jan ammatillista osaamista arvioidaan ammattiosa amisen näyttöjen perusteella sekä tarvittaes-
sa muulla tavoin. Ammattiosaamisen näytöissä opi skelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa 
ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa pai-
kassa. Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelm an osaamisen arvioinnin toteuttamisesta ja 
osaamisen arviointimenetelmistä. Ammattiosaami sen näytöt toimivat paitsi opiskelijan osaa-
mistason mittaajina myös opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena. Niiden aikana opiskeli-
jaa voidaan tukea ja ohjata tarvittaessa, mutta tämä voi vaikuttaa opiskelijan samaan arvosa-
naan. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 §:n mukaisesti osaamisen arvioinnin pe-
rusteella annetaan tutkinnon osien, ammattios aamisen näyttöjen, yhtei sten tutkinnon osien 
osa-alueiden ja valmentavan koulutuksen os ien arvosanat. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään osaamisen arviointiasteikosta. Ammatillis esta peruskoulutuksesta annetun asetuksen 10 
§:n mukaan ammatillisen perustutkinnon tutkinno n osien, ammattiosamaisen näyttöjen ja yh-
teisten tutkinnon osien osa-alue iden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kii-
tettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Edellä todetusta poiketen vapaasti valittavissa tutkinnon 
osissa, jotka ovat jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai 
työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllis iä tutkinnon osia osaami-
nen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Lisäksi 
ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin amma tillisiin tutkinnon osiin ta i vapaasti valittaviin 
tutkinnon osiin sisältyvä ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa arvioi-
daan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteu ttamista varten koulutuksen järjestäjän tulee 
lain 25 a §:n mukaisesti asettaa toimielin tai u seampia toimielimiä, joihin kuuluu koulutuksen 
järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä asianom aisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja 
elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen 
järjestäjän yhteinen. Toimielimen tehtävänä on hyväksyä koulutuksen järjestäjän suunnitelmat 
osaamisen arvioinnin ja erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, 
valvoa näyttötoimintaa, päätt ää ammattiosaamisen näyttöjen arvi oijista sekä käsitellä osaami-
sen arviointia koskevat toisen vaiheen oika isuvaatimukset. Toimielimen puheenjohtaja ja 
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muut jäsenet nimetään enintään kolmeksi vuode ksi kerrallaan. Toimielimen puheenjohtajaksi 
tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäse n. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 
15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheval-
taa toimielimen käsitellessä opiskelijan arvioi ntia koskevia oikaisuvaatimuksia. Jäsenten es-
teellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain 27-29 §:ssä säädetään. Koulutuksen järjestäjä päät-
tää tarkemmin toimielimen muista tehtävistä, to imintatavoista ja päätöksenteosta sekä toimie-
limen jäsenille maksettavista palkkioista. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 b §:n mukaan tutkinnon osan, yhteisten 
tutkinnon osien osa-alueen tai valmentavan ko ulutuksen osaamisen arvioinnista päättää ope-
tuksesta vastaava opettaja tai opettajat yhdessä,  jos opettajia on useita. Ammattiosaamisen 
näyttöjen arvioinnista päättävät ammattiosaamisen  näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastaavan toimielimen määräämät opettajat ja  työelämän edustajat yhdessä tai erikseen. Jos 
tutkinnon osan ammatillista osaamista arvioidaan  ammattiosaamisen näyttöjen lisäksi muulla 
tavoin, tästä arvioinnista päättää opetuksesta tai tietopuolisista opinnoista vastaava opettaja tai 
opettajat yhdessä, jos opettajia on u seita. Muulta osaamisen arvioinnin suorittajalta kuin opet-
tajalta vaadittavasta osaamise sta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Heidän esteellisyy-
teensä sovelletaan, mitä hallintolain 27–29 §:ssä säädetään. 

Opiskelijalla on lain 25 c §:n nojalla oikeus saad a tieto arviointiperusteiden soveltamisesta 
osaamisensa arviointiin. Menette lytavasta säädetään valtioneuv oston asetuksella. Opiskelija 
voi pyytää osaamisen arvioinnin perusteella annet un arvosanan oikaisua suullisesti tai kirjalli-
sesti rehtorilta tai arvioinnista päättäneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, 
kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden sovel-
taminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Opiskelija saa vaatia oikaisua kirjallisesti 2 momentissa 
tarkoitettuun päätökseen ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan 
toimielimeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Toimielin voi, jos päätös on il-
meisesti virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin 

Koulutuksen järjestäjän tulee lain 25 d §:n m ukaan järjestää mahdollisuus osaamisen osoitta-
misen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arvioi nti on hylätty. Koulutuksen järjestäjän tu-
lee järjestää mahdollisuus myös osaamisen arvi oinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosa-
nan korottamiseen. Jos opiskelijan osaamisen arvi ointi on hylätty, koulutuksen järjestäjän tu-
lee tarvittaessa varata opiskelijalle mahdollisuus muutoin osoittaa sellainen osaaminen, joka 
mahdollistaa opiskelun etenemisen. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25  e §:n mukaisesti koulutuksen järjestäjä an-
taa ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle tu tkintotodistuksen, kun opiskelija on suoritta-
nut hyväksytysti tutkinnon muodostumiseksi v aadittavat tutkinnon osat. Jos opiskelija eroaa 
kesken tutkinnon suorittamisen, koulutuksen järjest äjä antaa opiskelijalle todistuksen suorite-
tuista tutkinnon osista. Todist us suoritetuista tutkinnon osis ta annetaan opiskelijan pyynnöstä 
myös opiskelun aikana. 

Saman pykälän mukaan koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen suoritetusta 
valmentavasta koulutuksesta, kun opiskelija on suorittanut ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäi seen elämään valmentavan koulutuksen. Jos 
opiskelija eroaa kesken valmentavan koulutuk sen suorittamisen, koulutuksen järjestäjä antaa 
opiskelijalle todistuksen suoritetuista koulutuk sen osista, Todistus suoritetuista koulutuksen 
osista annetaan opiskelijan pyynnöstä myös opiskelun aikana. 
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Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tu tkintotodistusta tai todistusta suoritetuista 
tutkinnon osista, jos 19 a §:ssä tarkoitetun mukau ttamisen tai 21 §:ssä tarkoitettujen erityisten 
opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi opiskelija  ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osi-
en ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita . Koulutuksen järjestäjä antaa tällöin todis-
tuksen opiskelijan osaamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmi n ammatillisen peruskoulutuksen todistusten 
sisällöstä ja allekirjoittamisesta sekä todist usten liitteistä. Ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun asetuksen 13 §:n mukaan tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuk-
sen. Todistus suoritetuista tutkinnon osista puolestaan sisältää todistuksen tutkinnon osista, 
jotka opiskelija on suorittanut, ja todistuksen a mmattiosaamisen näytöistä, jotka opiskelija on 
suorittanut. Päättötodistus ja todistus tutkinno n osista, jotka opiskelija  on suorittanut sisältää 
suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoittaa koulutuksen jär-
jestäjä. Näyttötodistus ja todistus ammattiosaa misen näytöistä, jotka opiskelija on suorittanut 
sisältää suoritetut ammattiosaamisen näytöt ja ni iden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoit-
taa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja  toteuttamisesta vastaavan toimielimen pu-
heenjohtaja. 

Todistus suoritetusta valmentavasta koulutuksesta sisältää asetuksen 13 §:n mukaan suoritetut 
koulutuksen osat sekä niiden arvosanat. Todistuk sen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. Jos 
valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mu-
kaisia ammatillisia tutkinnon osia, annetaan nä istä tutkinnon osista lisäksi todistus ammat-
tiosaamisen näytöistä.  

Todistus opiskelijan osaamisesta sisältää asetuksen 13 §:n mukaan sanallisen kuvauksen opis-
kelijan osaamisesta niissä tutkinnon osissa, joissa  opiskelija ei lain 19 a §:ssä tarkoitetun mu-
kauttamisen tai 21 §:ssä tarkoitettujen erityiste n opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi ole 
saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattita itovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Todis-
tuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun asetuksen  13 a §:n mukaan todistuksiin tulee liit-
tää ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaav a selvitys, josta ilmenevät opiskelijan suorit-
tamat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja niiden osaamisen arviointi sekä muut tutkinnon 
osaa pienemmät kokonaisuudet. Opiskelijan pyynnös tä koulutuksen järjestäjän tulee antaa 
kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, joka sisältää tiedot opiskelijan suorittaman tutkinnon 
tuottamasta osaamisesta sekä tu tkinnon tasosta ja asemasta su omalaisessa koulutusjärjestel-
mässä. Todistukseen suoritetuista tutkinnon os ista tulee liittää selvitys ammattialaa koskevaan 
sääntelyyn perustuvasta ammattip ätevyydestä, joka opiskelijalla on suoritettujen tutkinnon 
osien perusteella. Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. 

Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi näyttötutkinnoissa 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12  §:n mukaan näyttötutkinnot suoritetaan 
osoittamalla osaaminen tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittajan osaamisen arvioinnista 
säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annet un lain 15 a §:ssä, jonka mukaan osaami-
sen arvioinnilla annetaan tietoa tutkinnon suor ittajan osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimusten saavuttami nen. Tutkinnon suorittajan osaamista arvioi-
daan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 7 §: n mukaan ammatillisissa perustutkinnoissa 
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hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa  kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). 
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta tai m uuta ammatillista lisäkoulutusta ei arvioida 
osaamisen arviointiasteikolla. 

Tutkintosuoritusten arvioijista sovitaan näyttö tutkintojen järjestämissopimuksissa. Tutkinto-
suoritusten arvioinnin tekee työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajista koostuva ar-
viointiryhmä. Jos tutkintosuorituksen arvioin ti tapahtuu tutkinnossa, jonka alalla itsenäinen 
ammatinharjoittaminen on tyypillistä, itsenäinen ammatinharjoittaja voi korvata työnantajien 
tai työntekijöiden edustuksen. Arvioijilla tulee olla riittävä suoritettavaan tutkintoon liittyvä 
ammattitaito ja riittävä perehtyneisyys arviointii n ja suoritettavan tutkin non perusteisiin. Li-
säksi vähintään yhden arvioijista tulee olla suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen. 

Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada tieto arvi ointiperusteiden soveltamisesta tutkintosuori-
tukseensa. Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinni n oikaisua ensin arvioinnin 
suorittaneilta arvioijilta, ja jos arvioijien päätös ei tyydytä tutkinnon suorittajaa tämän jälkeen 
tutkintotoimikunnalta. Jos päätös on ilmeisesti virheellinen, tutkintotoimikunta voi määrätä 
uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää näyttötutkinnon järjestäjää asettamaan 
uudet arvioijat. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 a §:n mukaan tutkintotoimikunta antaa tut-
kinnon suorittajalle tutkintotodistuksen, kun tä mä on suorittanut hyväksytysti tutkinnon muo-
dostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat. Lisäksi tutkintotoimikunnan tulee antaa todistus suo-
ritetuista tutkinnon osista pyydettäessä. Lain 9 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee an-
taa henkilölle todistus näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen tai muuhun koulutukseen 
osallistumisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädet ään tarkemmin todistusten sisällöstä ja al-
lekirjoittamisesta sekä todistusten liitteistä. Op etushallitus määrää tarkemmin todistuksiin ja 
niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 6 §:n mukaan tutkintotodistus ja todis-
tus suoritetuista tutkinnon osista sisältävät suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Todis-
tukset allekirjoittaa tutkintotoimikunnan ja nä yttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushalli-
tuksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merk intä tutkinnosta on tutkintotodistukseen rin-
nastettava todistus tutkinnon suorittamisesta. Asetuksen 6 a §:n mukaan todistus valmistavaan 
koulutukseen ja muuhun koulutukseen osallistumisesta sisältää tiedot koulutuksen sisällöstä ja 
koulutuksen kestosta. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. 

Vuonna 2014 ammatillisen tutk innon suoritti opetushallinnon al alla opetushallinnon tilasto-
palvelun Vipusen mukaan yhteensä 66 268 henk ilöä. Ammatillisen perustutkinnon ammatilli-
sessa peruskoulutuksena suoritti 36 300 opiskelijaa.  Koko tutkinnon näyttötutkintona suoritti 
vuonna 2014 yhteensä 29 829 tutkinnon suorittajaa,  joista 12 785 suoritti ammatillisen perus-
tutkinnon, 11 691 ammattitutkinnon ja 5 35 3 erikoisammattitutkinnon. Jonkin ammatillisen 
tutkinnon osan tai osia suoritta neita oli yhteensä 95 572. Jos tarkastellaan kaikkia hallin-
nonaloja, vuonna 2014 ammatilli sen tutkinnon suoritti 71 987 henkilöä. Ammatillisen perus-
tutkinnon ammatillisessa peruskoulutuksena suoritti 37 087 opiskelijaa. Koko tutkinnon näyt-
tötutkintona suoritti vuonna 2014 yhteensä 34 900 tu tkinnon suorittajaa, joista 16 141 suoritti 
ammatillisen perustutkinnon, 13 348 ammattitutk innon ja 5 411 erikoisammattitutkinnon. 
Jonkin ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneita oli yhteensä 103 765.  
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Todistukset 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25  e §:n mukaisesti koulutuksen järjestäjä an-
taa ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle tu tkintotodistuksen, kun opiskelija on suoritta-
nut hyväksytysti tutkinnon muodostumiseksi v aadittavat tutkinnon osat. Jos opiskelija eroaa 
kesken tutkinnon suorittamisen, koulutuksen järjest äjä antaa opiskelijalle todistuksen suorite-
tuista tutkinnon osista. Todist us suoritetuista tutkinnon osis ta annetaan opiskelijan pyynnöstä 
myös opiskelun aikana. 

Saman pykälän mukaan koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen suoritetusta 
valmentavasta koulutuksesta, kun opiskelija on suorittanut ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäi seen elämään valmentavan koulutuksen. Jos 
opiskelija eroaa kesken valmentavan koulutuk sen suorittamisen, koulutuksen järjestäjä antaa 
opiskelijalle todistuksen suoritetuista koulutuk sen osista, Todistus suoritetuista koulutuksen 
osista annetaan opiskelijan pyynnöstä myös opiskelun aikana. 

Jos opiskelija ei ole mukauttamisen tai erity isten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi 
saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattit aitovaatimuksia ja osaamistavoitteita, koulu-
tuksen järjestäjä antaa todistuksen opiskelijan osaamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmi n ammatillisen peruskoulutuksen todistusten 
sisällöstä ja allekirjoittamisesta sekä todist usten liitteistä. Ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun asetuksen 13 §:n mukaan tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuk-
sen. Todistus suoritetuista tutkinnon osista puolestaan sisältää todistuksen tutkinnon osista, 
jotka opiskelija on suorittanut, ja todistuksen a mmattiosaamisen näytöistä, jotka opiskelija on 
suorittanut. Päättötodistus ja todistus tutkinno n osista, jotka opiskelija  on suorittanut sisältää 
suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoittaa koulutuksen jär-
jestäjä. Näyttötodistus ja todistus ammattiosaa misen näytöistä, jotka opiskelija on suorittanut 
sisältää suoritetut ammattiosaamisen näytöt ja ni iden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoit-
taa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja  toteuttamisesta vastaavan toimielimen pu-
heenjohtaja. 

Todistus suoritetusta valmentavasta koulutuksesta sisältää asetuksen 13 §:n mukaan suoritetut 
koulutuksen osat sekä niiden arvosanat. Todistuk sen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. Jos 
valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mu-
kaisia ammatillisia tutkinnon osia, annetaan nä istä tutkinnon osista lisäksi todistus ammat-
tiosaamisen näytöistä.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun asetuksen  13 a §:n mukaan todistuksiin tulee liit-
tää ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaav a selvitys, josta ilmenevät opiskelijan suorit-
tamat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja niiden osaamisen arviointi sekä muut tutkinnon 
osaa pienemmät kokonaisuudet. Opiskelijan pyynnös tä koulutuksen järjestäjän tulee antaa 
kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, joka sisältää tiedot opiskelijan suorittaman tutkinnon 
tuottamasta osaamisesta sekä tu tkinnon tasosta ja asemasta su omalaisessa koulutusjärjestel-
mässä. Todistukseen suoritetuista tutkinnon os ista tulee liittää selvitys ammattialaa koskevaan 
sääntelyyn perustuvasta ammattip ätevyydestä, joka opiskelijalla on suoritettujen tutkinnon 
osien perusteella. Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista.  
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Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 a §:n mukaan tutkintotoimikunta antaa tut-
kinnon suorittajalle tutkintotodistuksen, kun tä mä on suorittanut hyväksytysti tutkinnon muo-
dostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat. Lisäksi tutkintotoimikunnan tulee antaa todistus suo-
ritetuista tutkinnon osista pyydettäessä. Lain 9 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee an-
taa henkilölle todistus näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen tai muuhun koulutukseen 
osallistumisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädet ään tarkemmin todistusten sisällöstä ja al-
lekirjoittamisesta sekä todistusten liitteistä. Op etushallitus määrää tarkemmin todistuksiin ja 
niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 6 §:n mukaan tutkintotodistus ja todis-
tus suoritetuista tutkinnon osista sisältävät suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Todis-
tukset allekirjoittaa tutkintotoimikunnan ja nä yttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushalli-
tuksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merk intä tutkinnosta on tutkintotodistukseen rin-
nastettava todistus tutkinnon suorittamisesta. Asetuksen 6 a §:n mukaan todistus valmistavaan 
koulutukseen ja muuhun koulutukseen osallistumisesta sisältää tiedot koulutuksen sisällöstä ja 
koulutuksen kestosta. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. 

 
2.1.6 Koulutus ja osaamisen hankkiminen   

Ammatillinen peruskoulutus 

Ammatillinen peruskoulutus on suunniteltu ensis ijaisesti nuorten, vailla työkokemusta ja am-
matillista osaamista olevien nuorten, usein suoraan perusopetuksesta tulevien tarpeisiin. Vailla 
työkokemusta ja ammatillista osaami sta olevat tarvitsevat opetusta, jonka avulla he hankkivat 
tutkinnon suorittamiseksi tarvittav aa osaamista. Tästä syystä my ös koulutusta säädellään tar-
kemmin kuin näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.   

Ammatillinen peruskoulutus ja valm entava koulutus on järjestettävä  siten, että opiskelija voi 
suorittaa tutkinnon tai koulutuksen sen laajuutta  vastaavassa ajassa. Ammatillisessa peruskou-
lutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa vuoden ai kana keskimäärin saavutettu osaaminen 
vastaa 60:tä osaamispistettä. Tutkinnon laajuudeksi määritelty aika on siten 180 opintopisteen 
laajuisessa ammatillisessa perustutkinnossa kolme vuotta.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 31 §:n mukaan ammatillinen perustutkinto tu-
lee suorittaa enintään yhtä vuotta tutkinnon l aajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, 
jollei opiskelijalle perustellusta syystä myön netä suoritusaikaan pidennystä. Ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentava koulutus tul ee suorittaa yhdessä vuodessa, jollei opiskelijalle 
sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi myönnetä suoritusaikaan pidennystä.  

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa suoritusaika määräytyy opiskeli-
jan henkilö-kohtaisten tavoitteiden ja valmiuks ien perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää 
koulutuksen suoritusajasta. Koulutuksen suoritusaika voi olla enintään kolme vuotta. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 15  §:n mukaan koulutuksen järjestäjä päättää 
koulutuksen toteuttamistavoista. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen 
perustutkinnon on kuitenkin lain 16 a §:n muk aan sisällettävä osaamisen hankkimista työssä-
oppimisen kautta. Työssäoppiminen on muutoin kuin oppisopimuskoulutuksena työpaikalla 
käytännön tehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. 
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Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14  §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee 
laatia ja hyväksyä Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden tai valmentavan kou-
lutuksen perusteiden mukainen opetussuunnitelm a, jossa päätetään järjestettävästä koulutuk-
sesta. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen s uomenkielistä, ruotsinkielistä ja saamenkie-
listä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettav aa koulutusta varten. Opetussuunnitelma tulee 
laatia siten, että se antaa opiskelijalle ma hdollisuuden yksilölliseen osaamisen hankkimiseen 
ja osoittamiseen.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun va ltioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan koulu-
tuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan ainakin seuraavista järjestettävää kou-
lutusta koskevista asioista: 1) koulutuksen tote uttamistavat, 2) työpaikalla käytännön työteh-
tävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen toteuttaminen, 3) opiskelijan yksilölliset valinnan 
mahdollisuudet sekä tutkinnon osie n ja valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteis-
työssä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelä män kanssa, 4) opinto-ohjauksen toteuttami-
nen ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnite lman laadinta, 5) erityisopetuksen toteut-
taminen ja henkilökohtaisen opiskelun järjestämis tä koskevan suunnitelman laadinta, 6) opis-
kelijan arvioinnin yleiset periaatteet ja 7) ai kaisemmin hankitun osaami sen tunnistamisen ja 
tunnustamisen menettelytavat. Lisäksi koulutuk sen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitel-
massaan tutkintokohtaisesti ja valmentavan koulut uksen osalta: 1) tutkinnon osien ja valmen-
tavan koulutuksen osien tarjonnasta, 2) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien suo-
rittamisjärjestyksestä, 3) koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä oppimisympäristöistä 
ja 4) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetu ssa laissa tarkoitetun suunnitelman mukaisesta 
opiskelijan osaamisen arvioinnista. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 29 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus saada 
opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkin non tai koulutuksen peru steiden mukaisten am-
mattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saa vuttamisen. Lisäksi hänellä on oikeus saada 
henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta. 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä päättää 
näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällö stä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden 
mukaisesti. Lainsäädännössä ei määritellä nä yttötutkinnon suorittamisen tai valmistavan kou-
lutuksen kestoa, sillä näyttötutkintojen s uorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riip-
pumatonta. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 9 §:n mukaan koulutuksen järjes-
täjä päättää myös muun kuin 8 §:ssä tarkoitet un näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen li-
säkoulutuksen sisällöstä, laajuudesta ja järjestäm isestä. Lain 9 b §:n mukaan opiskelijalla on 
oikeus saada opetusta sekä henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta. 

Osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutus ta voidaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain 8 b §:n mukaan järjestää opintoja , joiden tarkoituksena on mahdollistaa näyttö-
tutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttö tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistu-
minen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia. Opiskeluval-
miuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan. Kou-
lutuksen järjestäjä päättää opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen järjestämisestä ja sisällös-
tä. 
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Opetushallinnon tilastopalvelun Vipusen mukaan  tutkintotavoitteisessa ammatillisessa koulu-
tuksessa opiskeli vuonna 2014 opetushallinnon ala lla yhteensä 256 567 opiskelijaa. Ammatil-
lisessa peruskoulutuksessa oli 128 649 opiskelijaa. Näyttötutkintoon valmistavassa ammatilli-
sessa koulutuksessa oli 127 918 opiskelijaa, joista 58 070 oli näyttötutkin tona suoritettavaan 
ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 47 071 ammattitutkintoon val-
mistavassa koulutuksessa ja 22 777 erikoisa mmattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. 
Vuoden 2014 opiskelijoista uusia  opiskelijoita oli 105 923. Uu sista opiskelijoista 46 621 oli 
ammatillisessa peruskoulutuksessa suorittamassa ammatillista peru stutkintoa. Opiskelijoista 
25 632 oli näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulu-
tuksessa. Ammattitutkintoon valmistavassa koulut uksessa oli 23 689 ja erikoisammattitutkin-
toon valmistavassa koulutuksessa 9 981 uutta opiskelijaa. Jos tarkastellaan kaikkia hallin-
nonaloja, tutkintotavoitteisessa ammatilli sessa koulutuksessa opiskeli vuonna 2014 yhteensä 
280 826 opiskelijaa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 129 605 opiskelijaa. Näyttötutkin-
toon valmistavassa ammatillisessa koulutuksessa ol i 151 221 opiskelijaa, joista 74 369 oli 
näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen  perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa, 
53 827 ammattitutkintoon valmistavassa koul utuksessa ja 23 027 erikoisammattitutkintoon 
valmistavassa koulutuksessa. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 16 §:ssä säädetään työpaikalla käytännön työ-
tehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksest a. Pykälän mukaan koulutuksen järjestäjä 
sopii kirjallisesti työpaikalla käytännön työt ehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta 
työnantajan kanssa. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutustyöpaikalla on käy-
tettävissä tutkinnon perusteiden mukaisen koulut uksen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjes-
tämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvel utoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammat-
titaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan nime-
tä opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja.  Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 5 §:n mukaan ammatillises ta peruskoulutuksesta annetun lain 16 §:n 
mukaisesti tehtävässä koulutuksen järjestäjän ja  työnantajan välisessä sopimuksessa sovitaan 
osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjauksen, oppimisen ja osaa misen arvioinnin sekä osaami-
sen arviointiin sisältyvien ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä, työnantajalle mahdolli-
sesti maksettavista korvauksista ja muista ta rpeellisista koulutuksen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen järjestämiseen liittyvistä seikoista. Lisäk si sovitaan työpaikalla järjestettävän koulu-
tuksen kestosta ja ajankohdasta sekä työpaika lla hankittavasta osaamisesta tutkinnon perustei-
den mukaisesti. Pykälässä säädetyistä asioista sovitaan tarvittaessa kunkin opiskelijan osalta 
erikseen. 

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta voidaan voimassa 
olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun la in mukaan toteuttaa lain 16 a §:n mukai-
sena työssäoppimisena tai 17 §:n mukaisena oppisopimuskoulutuksena. 

Työssäoppiminen on lain 16 a §:n mukaan työp aikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 
muutoin kuin oppisopimuskoulutuksena toteutetta vaa tavoitteellista ja ohjattua koulutusta. 
Työssäoppimisen aikana opiskelija ei ole työs opimussuhteessa työnantajaan, elleivät opiskeli-
ja ja työnantaja ole erikseen sopineet työsopi muksen tekemisestä. Ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n mukaan ammatillisena peruskoulutuksena 
suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimi-
sen kautta vähintään 30 osaamispistettä 
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Oppisopimuskoulutus on ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 17 §:n mukaan  pää-
osin työpaikalla järjestettävää koulutusta, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja 
työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräai kaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Oppi-
sopimus voidaan tehdä, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä ovat sopineet oppisopimus-
koulutuksen järjestämisestä.  Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnan-
tajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (virkamiehen oppisopimus), jos 
työnantaja ja koulutuksen järjestäjä ovat sopineet koulutuksen järjestämisestä. Yrittäjälle voi-
daan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään, jos koulutuksen järjestäjä ja yrit-
täjä ovat sopineet koulutuksen järjestämisestä.  Yrittäjän ja virkamiehen oppisopimuskoulutus 
eivät perustu työsopimukseen. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 7 §:n mukaan jos koulutuksen järjestäjä järjestää oppisopimuskoulutusta, koulutuk-
sen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja oppisopimusten valvonnasta. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun asetuk sen 6 §:n mukaan oppisopimuksesta tulee 
käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan  pituus, tutkinto, joka oppisopimuskoulutuk-
sena suoritetaan tai johon oppisopimuskoulutus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perus-
teet. Oppisopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta ilme-
nevät:1) suoritettava tutkinto, noudatettava tutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus tai muun 
kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet, 2)  keskeiset työtehtävät, 3) koulutukseen si-
sältyvä tietopuolinen opetus, 4) tietopuoliste n opintojen ajoittuminen koulutusajalle, 5) vas-
tuulliset kouluttajat sekä 6) muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. 

Opiskeluohjelmassa on otettava huomioon ja lue ttava hyväksi opiskelijan aikaisempi koulutus 
ja työkokemus. Opiskeluohjelman laativat y hdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen jär-
jestäjä siten, että se on liitettävissä oppisopimukseen sopimusta hyväksyttäessä. 

Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaa n työpaikalla tapahtuvan koulutuksen jär-
jestämistä varten korvausta sen mukaan mitä  koulutuksesta arvioidaan työnantajalle aiheutu-
van kustannuksia. Kustannuksia arvioitaessa ot etaan huomioon koulutusala, suoritettava tut-
kinto sekä opiskelijan kokemus ja opintojen vaihe.  

Oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuvalle tulee osana 
koulutusta järjestää mahdollisuus suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
säädetty näyttötutkinto.  Ammatillisesta pe ruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 6 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä pää ttää järjestetäänkö oppisopimuskoulutus tutkin-
toon johtavana vai näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavana koulutuksena.   

Myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta voidaan ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan järjestää oppisopimuskoulu-
tuksena. Koulutukseen sovelletaan tällöin a mmatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 17 
§:n säännöksiä oppisopimuskoulutuksesta, 18 §: n säännöksiä työntekijöitä koskevan lainsää-
dännön soveltamisesta oppisopimuskoulutukseen, 24 b §:n 3 momentin säännöksiä opiskelijan 
oppimisen arvioinnista oppisopimuskoulutuksessa ja 39 §:n säännöksiä opintososiaalisista 
eduista oppisopimuskoulutuksessa. 

Vuonna 2016 oppisopimuskoulutuksena toteutettavan koulutuksen rahoitusta saavia koulutuk-
sen järjestäjiä oli ammatillisessa peruskoulutuksessa 64 ja lisäkoulutuksessa 65.  
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Vuonna 2014 tutkintotavoitteiseen oppisopimus koulutukseen osallistui opetushallinnon alalla 
49 790 opiskelijaa. Oppisopimusopiskelijoista 489 suoritti ammatillista perustutkintoa amma-
tillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon 
valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa oli 19 6 41 opiskelijaa. Ammattitutkintoon valmista-
vassa oppisopimuskoulutuksessa oli 14 769 ja erik oisammattitutkintoon valmistavassa oppi-
sopimuskoulutuksessa 14 891 opiskelijaa. Vuoden 2 014 oppisopimusopiskelijoista uusia opis-
kelijoita oli 20 154. Jos tarkastellaan kaikki a hallinnonaloja, tutkintotavoitteiseen oppisopi-
muskoulutukseen osallistui vuonna 2014 yhteen sä 49 856 opiskelijaa. Oppisopimusopiskeli-
joista 489 suoritti ammatillista perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkin-
tona suoritettavaan ammatilliseen perustutki ntoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa 
oli 19 672 opiskelijaa. Ammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa oli 14 776 
ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa 14 919 opiskelijaa. 

Opetushallituksen vuoden 2014 kustannustiedonkeruun mukaan ammatillisena peruskoulutuk-
sena suoritetuissa ammatillisissa perustutkinnoissa suoritettiin yhteensä 3 391 779 opintoviik-
koa, josta työssäoppimisen opintoviikkoja oli 641 218 eli noin 19 % kaikista suoritetuista 
opintoviikoista. 

Erityisopetus 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain  19 a §:n mukaan oppimisvaikeuksien, vam-
man, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista  tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opis-
kelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus a nnetaan erityisopetuksena. Erityisopetuksella 
tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmal-
lista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. 

Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija  voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perus-
teiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Erityisopetuksessa voidaan kui-
tenkin poiketa tutkinnon perusteista mukauttama lla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoit-
teita sekä osaamisen arviointia siinä määrin , kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet 
ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, 
miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja osaami stavoitteista ei voida poiketa mukauttamisen 
perusteella. 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20  §:n mukaan koulutuksen järjestäjä päättää 
opiskelijan opetuksen järjestämisestä erityisop etuksena sekä 19 a §:n 2 momentissa tarkoite-
tusta mukauttamisesta. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia erityisopetuksen toteuttamiseksi 
opiskelijalle henkilökohtainen ope tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jota päivitetään 
tarvittaessa. Suunnitelman laadinnasta ja si sällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillis ta edustajaa tulee kuulla ennen edellä maini-
tuista asioista päättämistä ja henkilökohtaisen  opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
vahvistamista. 

Rahoituksen perusteena olevia erityisopiskelijoita oli 20.9.2016 yhteensä 19 177. 

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämissuunnitelm assa tulee ilmetä päätös tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden taikka osaamisen arvioinnin mukauttamises-
ta. Suunnitelman tulee sisältää opiskelijan he nkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilme-
nee, miten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuks ia tai osaamistavoitte ita taikka osaamisen 
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arviointia on mukautettu sekä tiedot erityi sopetuksen järjestämiseen liittyvästä pedagogisesta 
tuesta sekä erityisistä opetus- ja opiskelujärjestelyistä.  

Lain 25 §:n mukaan jos tutkinnon tai koulutuk sen perusteiden ammattit aitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista on poikettu mukauttamisen perusteella, opiskelijan osaamista arvioidaan 
vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. opiskelijan osaamista arvioidaan 
vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Kuvaavaa on tekemisen itsenäisyy-
den väheneminen, ja tekeminen toteutuu usein tuettuna (melko itsenäinen), ohjattuna (tarvitsee 
ohjausta), tai avustettuna (tarvitsee paljon apua). Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 10 §:n mukaan jos tu tkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia 
tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on mukaisesti mukautettu, opiskelijan osaa-
minen arvioidaan lisäksi sanallisesti. Tieto arviointiasteikon mukaisen arvosanan mukauttami-
sesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todi stukseen.. Mikäli todetaan, että opiskelija ei 
ole saavuttanut tai saavuta erityisopetuksenkaan a vulla tutkinnon perusteissa määriteltyjä kes-
keisiä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavo itteita T1-tason arviointikriteerien mukaisesti, 
laaditaan hänelle normaalin arviointiasteikkoa T1-tasoa alemmat arvioinnin kriteerit yksilölli-
sesti (mukautettu kiitettävä 3 (K3M ), mukautettu hyvä 2 (H2M) tai mukautettu tyydyttävä 1 
(T1M)). Mukautetut arviointiasteikot kriteerit on johdettu tutkinnon perusteiden pohjalta, mut-
ta ne kuvaavat arvioitavana olevaa osaamista yksilön edellytysten mukaisesti vähemmän vaa-
tivana, pienempänä tai kapeampana osaamisena.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:n 5 momentin mukaan koulutuksen jär-
jestäjä ei saa antaa tutkintotodistusta tai todist usta suoritetuista tutkinnon osista, jos opiskelija 
ei mukauttamisen vuoksi ole saavuttanut keskeisi ä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja 
osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjä ant aa tällöin todistuksen opiskelijan osaamisesta. 
Todistus opiskelijan osaamisesta sisältää sana llisen kuvauksen opiskelijan osaamisesta niissä 
tutkinnon osissa, joissa opiskelija ei mukauttamisen vuoksi ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. 

Mukauttaminen edellyttää, että koulutuksen järj estäjä on tehnyt opiskelijasta erityisopetuksen 
päätöksen, laatinut henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman sekä an-
tanut erityisopetusta ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Mukaut-
taminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä hy vää erityisopetuksen osaamista ja selkeää toi-
mintaprosessia mukauttamisen to teuttamisesta osana erityisopetusta. Mukauttaminen mahdol-
listaa opiskelijan yhdenvertaisen ammatillisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen sekä 
mahdollisuuden saada todistuksen mukauttamisest a huolimatta. Todistukseen merkittävä ala-
viite mukauttamisesta voi kuitenki n vaikuttaa opiskelijan pääsyyn jatko-opintoihin tai työllis-
tymiseen, joten opiskelijan oikeusturvan nä kökulmasta mukauttaminen on aina merkittävä 
päätös. Lähtökohtaisesti tilanne tulee arvioida aina  sekä sora-säädösten että tutkinnon perus-
teiden ja työllistymisen näkökulmasta jo ennen opiskelijan valintaa koulutukseen. 

Erityiset opiskelujärjestelyt 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 21 §:n mukaan Opiskelussa voidaan myös 
muutoin kuin 19 a §:ssä tarkoitetussa erityisopetuks essa poiketa tutkinnon tai koulutuksen pe-
rusteiden mukaisista ammattitait ovaatimuksista tai osaamistavoitteista ja osaamisen arvioin-
nista, jos: 
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1) tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukai set ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoit-
teet ovat olosuhteet tai aikaisemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijal-
le kohtuuttomia; tai  

2) poikkeaminen on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä. 

Tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisia  ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoittei-
ta voidaan pitää kohtuuttomina esimerkiksi tilanteissa, jossa opiskelija ei ole aiemmin perus-
opetuksessa suorittanut esimerkiksi oppimisvaike uksien kuuluvien kielellisten vaikeuksien 
vuoksi toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan hänet on näistä opinnoista vapautettu. Vastaa-
vasti kohtuuttomana voidaan joissakin tilanteissa pitää vieraskielisten opiskelijoiden toisen 
kotimaisen kielen osaamisen edellyttämistä, mikäli sitä ei ole aiemmin opiskeltu ja mikäli 
osaaminen ei ole tutkinnon perusteiden mukais ta työelämän keskeistä osaamista. Erityisiä 
opiskelujärjestelyjä voidaan käyttää myös tila nteessa, jossa  tutkinnon perusteiden mukaista 
osaamisen hankkimista ja osoittamista, joka voidaan opiskelijan terveydentilan tai vamman 
vuoksi pitää kohtuuttomana vaatimuksena tai est eenä tutkinnon suorittamiseksi. Lähtökohtai-
sesti tilanne tulee arvioida aina sekä opiskelija ksi soveltuvuutta koskevien säännösten että tut-
kinnon perusteiden ja työllistymisen näkökulmasta jo ennen opiskelijan valintaa koulutukseen.  

Lain 21 §:n 2 momentin mukaisesti erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen tavoitteena on, 
että opiskelija voi suorittaa tutkinnon tai koul utuksen, vaikka hän säännöksessä tarkoitettujen 
syiden vuoksi joiltakin osin ei voi saavuttaa tu tkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisia 
ammattitaitovaatimuksia tai osaa mistavoitteita. Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoit-
teista on voitu poiketa vain siinä määrin, kuin se on ollut välttämätöntä. Jos tutkinnon tai kou-
lutuksen perusteiden ammattitait ovaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu erityisten 
opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi, opiske lijan osaamista  arvioid aan vertaamalla sitä 
opiskelijan henkilökohtaisiin ta voitteisiin. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tut-
kintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutki nnon osista, jos erityisten opiskelujärjestelyjen 
käyttämisen vuoksi opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tu tkinnon osien ammattitaitovaati-
muksia ja osaamistavoitteita. Koulutuksen jä rjestäjä antaa tällöin todistuksen opiskelijan 
osaamisesta. Todistus opiskelijan osaamisesta sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan osaa-
misesta niissä tutkinnon osissa, joissa opiskelija ei erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen 
vuoksi ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osie n ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoittei-
ta. Erityistä opetusjärjestelyistä ja poikkeamisesta tehdään myös alaviite tutkintotodistukseen.  

Koulutuksen järjestäjä päättää erityisistä opiskel ujärjestelyistä. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa 
tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen  tekemistä, jos erityi set opiskelujärjestelyt 
eivät perustu opiskelijan tekemään esitykseen.  

Opetushallitus voi tutkinnon tai koulutuksen pe rusteissa määrätä, miltä osin ammattitaitovaa-
timuksista ja osaamistavoitteista ei voida poike ta tässä pykälässä tarkoitettuja erityisiä opiske-
lujärjestelyjä käyttämällä. 

Vankilaopetus 

Vankilassa toteutettava koulutus kuuluu opetus-  ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan ja poh-
jautuu ensisijaisesti kansalliseen lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen. Vankien opetuksen tu-
lee vastata yleisessä koulutusjärjestelmässä anne ttavaa opetusta. Vankilassa järjestettävässä 
koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä asianomaisesta koulutuksesta yleisesti sääde-
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tään. Sen lisäksi vankilaopetukseen vaikuttavat va nkeuslain ja asetuksen sisältö ja tavoitteet 
sekä kansainväliset vankilaopetusta koskevat suos itukset. Rangaistuslaitoksissa voi osallistua 
perusopetukseen, lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. 

Vankilaopetuksen järjestäminen vaatii koulutuksen  järjestäjältä erityis osaamista. Vankilaope-
tusta järjestävillä koulutuksen järjestäjillä on er ilaisia käytänteitä ja vankilaympäristöön so-
peutettuja koulutuksen toteuttamistapoja. Va ngeilla on usein oppimisvaikeuksia, mistä syystä 
vangeille suunnatussa koulutuksessa on keskimääräist ä enemmän tarvetta lähiopetukseen, eri-
laiseen tukeen ja ohjaukseen opintojen eri vaiheissa sekä erityisopetukseen ja opintojen henki-
lökohtaistamiseen.  Oppimisvaikeuksien, mielen terveys- ja päihdeonge lmien sekä puutteellis-
ten yhteiskunnallisten va lmiuksien vuoksi tärkeässä roolissa ovat myös erilaiset kuntoutukset 
ja valmiuksia tuottavat koulutukset ennen ammatillista koulutusta. Vankilaopetuksena järjes-
tetty koulutus edellyttääkin moniammatillista yht eistyötä koulutuksen järjestäjän ja vankilan 
kesken. Vankilakoulutuksena järjestettävälle koul utukselle on ominaista opiskelijoiden runsas 
vaihtuvuus. Osa vangeista voi opiskella ryhmässä, mutta osalle se ei ole mahdollista. 

Ammatillista koulutusta vankiloissa järjestetää n pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtion-
osuusrahoituksella. Jonkin verran vankilaopetusta on järjestetty myös osaamisohjelmien rahoi-
tuksella. 

 
2.1.7 Turvallinen opiskeluympäristö ja kurinpito 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 §:n 1 momentin mukaan opiskelijalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lain 28 §:n 2 momentissa säädetään oppilaitoksessa 
kielletyistä esineistä ja aineista. Pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä sovelletaan myös amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28  §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee 
laatia suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Kou-
lutuksen järjestäjän tulee laatia järjestyssää nnöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat 
järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaan opiskelijan on suoritettava tehtävänsä 
tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Turv allisen opiskeluympäristön takaamiseksi tarvi-
taan keinoja puuttua opiskelijan epäasialliseen käyttäytymiseen. Kurinpidosta säädetään am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 35 §:ssä, jota sovelletaan myös ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus muun muassa sil-
loin, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillises-
ti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opis-
kelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjalli sen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erot-
taa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhde ksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määrä-
ajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Ku ripidon osalta säädetään myös opetusta häiritse-
vän, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvän opiskelijan määräämisestä poistumaan opetus-
tilasta tai oppilaitoksen tilaisuudesta. Lisäksi opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan 
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evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi tai hä neltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun tietyin 
edellytyksin. 

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksest a päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruut-
tamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä 
opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen jä rjestäjän asettama monijäseninen toimielin. 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työ-
elämän ja opiskelijoiden edustus. Ennen opi skeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen 
tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen  asiantuntija- ja muu selvitys sekä varattava 
opiskelijalle ja hänen huoltajall een tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen opiskelijan erottamista op-
pilaitoksesta, opiskelijan asuntolasta erottamista ja kirjallisen varoituksen antamista opiskeli-
jalle on kurinpitorangaistukseen syynä oleva te ko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tar-
peellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi.  

Kurinpitorangaistuksista, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja opiskelusta pidättämisestä tulee 
tehdä kirjallinen päätös. Opiskelijan määräämi nen poistumaan luokasta poistaminen ja ope-
tuksen epääminen tulee kirjata.  

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opi skelijan poistamisesta säädetään ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain 35 b §:ssä. Sen mukaan rehtorilla ja  opettajalla on oikeus 
poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta opiskelija, 
joka ei noudata poistumismääräystä. Jos poist ettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä 
välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistami-
seksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan p itää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen 
uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilant een kokonaisarviointi huomioon ottaen. Kurin-
pitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun säädetään amma-
tillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 35 c §:ssä.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 35  d §:n mukaan rehtorilla tai opettajalla on 
yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana o ttaa haltuunsa opiskelijalta lain 28 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine. Jo s haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan 
pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai opetta-
jalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voima-
keinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opi skelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarin-
nan vakavuus sekä tilanteen kokona isarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja 
koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita.  

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oi keus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tava-
rat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteen-
sa, sellaisen 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun esi neen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voi-
daan vaarantaa omaa tai toisen  turvallisuutta, jos on ilmeist ä, että opiskelijan hallussa on täl-
laisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöistä huolimatta kieltäytyy n iitä luovuttamasta tai 
ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan n iitä ole. Esineiden ja aineiden haltuun ottami-
seen ja opiskelijan tavaroiden tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet on toteutettava mahdolli-
simman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemat-
tomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on vä lttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden 
varmistamiseksi.  

2.1.8 Opiskelijan muut oikeudet ja velvollisuudet 
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Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 29 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus saada 
opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijan velvollisuuksista säädetään lain 34 §:ssä. Sen mukaan 
opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskeli-
jan on myös suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja  käyttäydyttävä asiallisesti. Lisäksi opiske-
lijan salassapitovelvollisuudesta säädetään lain 33 §:ssä. Säännöksiä opiskelijan salassapito-
velvollisuudesta ja muista opiskelijan velvollis uuksista sovelletaan myös ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen. 

Osallisuus ja opiskelijakunta 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 36  §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee 
edistää kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja  huolehtia siitä, että ka ikilla opiskelijoilla on 
mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä il maista mielipiteensä 
opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Jokai sella oppilaitoksella, jossa järjestetään amma-
tillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla sen opiskeli-
joista muodostuva oppilaskunta. Osallisuutta ja opiskelijakuntaa koskeva  toiminta on suunni-
teltava opetussuunnitelman ja muiden siihen perustuvien suunnitelmien osana tai yhteydessä. 
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaan järjestetyssä koulutuksessa koulu-
tuksen järjestäjältä tai oppilaitokselta ei edellytetä opiskelijakuntaa. 

Opintososiaaliset edut 

Opintososiaalisista eduista säädetään ammatillises ta peruskoulutuksesta annetun lain 37 §:ssä. 
Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus ma ksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joi-
na opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsn äoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 
koulutuspaikassa. Koulutuksessa, joka on järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti, opiskelijalla on 
lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan ruokailuun. Asuminen koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa opiskelija-asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.  

Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa  opiskelija-asuntolassa on opiskelijalle maksu-
tonta. Koulutuksen järjestäjän osoittamassa as untolassa asuminen on opintososiaalisena etuna 
sidoksissa opiskelupaikkaan. Ammatillisesta perus koulutuksesta annetun lain kurinpitoa kos-
kevassa 35 §:ssä säädetään opiskelija n erottamisesta asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäl-
jellä olevaksi ajaksi. Laissa on myös säännökset  erottamispäätöksen täytäntöönpanosta vailla 
lainvoimaa olevana ja erottamispäätöksen ed ellyttämästä menettelystä. Ammatillisesta perus-
koulutuksesta annetun lain yleisten muutokse nhakusäännösten mukaan päätökseen, joka kos-
kee opiskelija-asuntolasta erottamista, saadaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Opetushallituksen vuoden 2015 selvityksen mu-
kaan ammatillisessa peruskoulut uksessa olevista opiskelijoista  yli 10 000 asuu ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä opiske lija-asuntoloissa. Vuonna 2014 asuntolatoimintaa 
oli 83 koulutuksen järjestäjällä. Opetushallitus määrää kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja 
opiskelijahuollon keskeisistä peri aatteista sekä opetustoimeen  kuuluvan opiskelijahuollon ta-
voitteista. Koulutuksen järjestäjän tulee ope tussuunnitelmassaan määrätä kodin ja oppilaitok-
sen yhteistyön sekä opiskelijahuollon järjestämistavat. 

Opintososiaalisista eduista erityisopetuksessa säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta an-
netun lain 38 §:ssä ja opintososiaalisista eduista oppisopimuskoulutuksessa lain 39 §:ssä. Eri-
tyisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opisk elun edellyttämiin avustajapalveluihin, mui-
hin opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin ap uvälineisiin. Lisäksi lain 20 §:n 2 momen-
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tissa tarkoitetussa erityisopetuksen erityisen koul utustehtävän saaneen koulutuksen järjestäjän 
erityisopetuksessa opiskelijalle voidaan antaa ma ksutta oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, 
majoituksessa olevien tarpeelliset viikoittaiset kotimatkat, täysihoito oppilasasuntolassa tai 
muussa majoituksessa sekä henkilökohtaiset työvarusteet. 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on tietopuo liseen opetukseen osallistumisen aikana 
oikeus saada päivärahaa, perheavustusta sekä kor vausta matka- ja majoittumiskustannuksista 
siten kuin opetus- ja kulttuurimin isteriö päättää. Jos opiskelijalle kuitenkin maksetaan samalta 
ajalta palkkaa tai hänellä on oi keus muihin lakisääteisiin etui hin, hänellä on oikeus saada ai-
noastaan korvausta matka- ja majoittumiskustannuksista. Säännöksiä opintososiaalisista eduis-
ta oppisopimuskoulutuksessa sovelletaan myös ammatillisesta aikuiskou lutuksesta annetussa 
laissa tarkoitettuun oppisopimuskoulutuksena järjestettyyn koulutukseen. 

Opiskelijamaksut 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 37 §:n 1 momentin mukaan ammatillisessa 
peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta. Ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetu lta yksityisopiskelijalta voidaan kuitenkin periä 
maksuja. Erityisestä syystä opetus- ja kulttuurim inisteriö voi antaa luva n periä opiskelijoilta 
maksuja muissakin tapauksissa. Tällaisia lupia ei  ole haettu eikä näin ollen myöskään myön-
netty. Opetuksen maksuttomuutta sekä opetuk sen yhteydessä perittäviä oppimateriaali ja tar-
vikemaksuja koskevia käytäntöjä on lisäksi ta rkennettu opetusministeriön ohjeella 22.10.2008 
(dnro 19/502/2008). 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 47 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetuksella säädetään opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista sen mukaan kuin valtion 
maksuperustelaissa julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään. Viittaus-
säännöksen nojalla kyseistä säännöstä sovelletaan myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen. Maks uista säädetään eräiden oppilailta ja opiske-
lijoilta perittävien maksujen perusteista annetulla opetusministeriön asetuksella (1323/2001). 

Asetuksen 4 §:ssä säädetään a mmatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetuilta yksityisopiskelijalta perittä västä 50,50 euron suuruisesta koemaksusta. Li-
säksi asetuksen 6 §:ssä säädetään oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävistä maksuista. Jos 
koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle opiskelun edellyttämiä oppikirjoja tai muita opiskeli-
jan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja oppimateriaaleja taikka henkilökohtaiseen käyt-
töön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, laitteita, materiaaleja ja muita tarvikkeita, jotka koulu-
tuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voi koulut uksen järjestäjä periä niistä maksun enintään 
todellisten hankinta- tai tuotan tokustannusten mukaisesti. Jos opiskelija hankkii mainitut op-
pimateriaalit ja tarvikkeet muuten, häneltä ei voida periä tässä momentissa tarkoitettuja mak-
suja. Oppimateriaaleina ja tarvikkeina ei pidetä maksuttomaan opetukseen kuuluvia opetuksen 
järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, kone ita, laitteita, suojavaa tteita, työturvallisuussään-
nösten edellyttämiä varusteita, opetuksessa käyte ttäviä koulutuksen järjestäjälle kuuluvia ma-
teriaaleja ja tarvikkeita eikä muita vastaavia opetusvälineitä.  

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan myös näyttötut-
kintona suoritettava ammatilliseen perustutkint oon valmistava koulutus  on opiskelijalle mak-
sutonta. Pykälän 2 momentin mukaan amma ttitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmis-
tavassa koulutuksessa sekä muussa lisäkoulutuksessa opiskelijalta voidaan periä kohtuullinen 
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opiskelumaksu. Maksulla katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä aiheutuvia kustan-
nuksia. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ammatillisesta  aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tar-
koitetussa koulutuksessa perittävistä maksuista. Säännöksen mukaan ammatti- ja erikoisam-
mattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelij alta voidaan periä maksu, joka on enin-
tään 50 prosenttia opiskelijakohtaisesta määrästä, joka on laskettu ammatillisen lisäkoulutuk-
sen yksikköhinnan perusteella. Muussa ammatillises sa lisäkoulutuksessa maksu voi olla enin-
tään 75 prosenttia ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnasta. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentin mukaan näyttötutkintoon 
osallistuvalta peritään tutkintomaksu. Tutkinto maksu määrätään siten, että maksut vastaavat 
tutkintotoimikunnasta aiheutuvia kustannuksia. Kä ytännössä tutkintotoimikuntien, näyttötut-
kintosihteeristön ja Opetushallituksen näyttötu tkintojärjestelmän ohjaukseen, hallinnointiin ja 
kehittämiseen menevä työpanos on katettu tutkintomaksuilla. Ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain 17 a §:n mukaan tutkinnon jä rjestäjä perii tutkintomaksun näyttötutkintoon 
ilmoittautumisen yhteydessä ja tilittää maksut Op etushallitukselle. Maksu on tutkintokohtai-
nen kertamaksu. Asetuksen 5 §:ssä säädetyn mukaisesti näyttötutkintoina suoritettaviin amma-
tillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja  erikoisammattitutkintoihin osallistuvalta pe-
rittävä kiinteä tutkintomaksu on 58 euroa. Tällä hetkellä tutkintomaksuista kertyy noin 2,8 eu-
roa vuodessa. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 4 momentin mukaan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoon osallistuvalta, joka suorittaa tutkinnon ilman siihen valmistavaa koulu-
tusta, voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä. Tämän maksun euromäärää 
tai muita perusteista ei ole tarkemmin säädetty asetuksella. 

Asetuksen 8 §:n mukaan asetuksessa säädettyjen maksujen laskentaperusteina käytettäviä kus-
tannuksia laskettaessa otetaan huomioon kustannu kset, joita käytetään määriteltäessä valtion 
maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettua suoritteen omakustannusarvoa. Edellä mainittua ei kui-
tenkaan sovelleta 5 §:n 1 momentissa tarko itettuihin ammatti- ja erikoisammattitutkintoon 
valmistavassa koulutuksessa ja muussa ammatillises sa lisäkoulutuksessa perittävien maksujen 
kustannuksiin, jotka on sidottu ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintaan. 

 
2.1.9 Henkilöstö 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 40 §:n mukaan ja ammatillisen aikuiskoulu-
tuslain 16 §:n viittaussäännösten mukaan jokaise lla oppilaitoksella, jossa järjestetään näissä 
laeissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toim innasta vastaava rehtori. Kaksikielisessä oppilai-
toksessa tulee olla rehtori kumpaakin kieliryhmää varten tai rehtori, joka täydellisesti hallitsee 
oppilaitoksen molemmat opetuskielet. Koulutuksen  järjestäjällä tulee olla myös koulutuksen 
järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opet-
tajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tu ntiopettajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja 
opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Yliopisto voi 
yksittäistapauksessa todeta henkilön kelpoiseksi antamaan ammatillista koulutusta jollakin tai-
teenalalla. 
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Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaat imuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(986/1998), jäljempänä kelpoisuusasetus, 2 §:n m ukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla 
on 

1) ylempi korkeakoulututkinto 

2) asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus 

3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä  

4) Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 
25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon 
opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Jos samassa oppilaitoksessa järjestetään usean eri koulutusmuodon piiriin kuuluvaa koulutusta 
tai jos rehtori vastaa kahden tai useamman sella isen oppilaitoksen toiminnasta, joissa järjeste-
tään eri koulutusmuotojen piiriin kuuluvaa koulut usta, rehtorilla tulee olla opettajan kelpoi-
suus johonkin niistä.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta vastaavaksi rehtoriksi on kuitenkin kelpoinen myös henki-
lö, jolla on riittävä työkokemus sekä opettajan e ttä muissa opetusalan tehtävissä, ei pelkästään 
opettajan tehtävissä. Vastaavasti ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitet-
tua ammattitutkintoon ja erikoi sammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä muuta amma-
tillista lisäkoulutusta antavan oppilaitoksen rehtoriksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on so-
veltuva korkeakoulututkinto, riittävä alan työ kokemus ja opetushallinnon tutkinto, opetushal-
linnon opinnot tai muulla ta valla hankittu riittävä opetus hallinnon tuntemus. Koulukodissa 
toimivan liikunnan koulutuskeskuksen rehtoriksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on ylempi 
korkeakoulututkinto ja riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Kelpoisuusasetuksessa säädetään myös rehtorin kielitaitovaatimuksista. Asetuksen 3 §:n mu-
kaisesti ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetulla rehtorilla tulee olla 
oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen  ja kirjallinen taito. Ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tulee hallita oppilaitoksen opetuskieli. 

Kelpoisuusasetuksen luvussa 5 säädetään ammatillisen koulutuksen opettajien ja opinto-
ohjaajien kelpoisuudesta ja kielitaitovaatimuks ista. Asetuksen 13 §:n mukaan ammatilliseen 
koulutukseen sisältyvien ammatillisten opintojen opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, 

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän  päättämän opetustehtä vän kannalta soveltuvan 
korkeakoulututkinnon 

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen  tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opet-
tajan pedagogiset opinnot 

3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä 
lähinnä vastaavissa tehtävissä 
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4) jolla on pätevyys- tai lupakirja taikka oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia laillistet-
tuna ammattihenkilönä, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa taik-
ka laillistamista. 

Opettajan pedagogisilla opinnoilla  tarkoitetaan asetuksen 22 §:n mukaan yliopistojen tutkin-
noista annetun valtioneuvoston asetuk sen 19 §:n 1 momentin 5 ko hdan ja kasvatustieteellisen 
alan tutkinnoista ja opettaja nkoulutuksesta annetun asetuksen m ukaisia opettajan pedagogisia 
opintoja, kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja  opinnoista annetun asetuksen mukaisia aineen-
opettajan kasvatustieteellisiä opintoja, a mmatillisesta opettajankoulutuksesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen mukaisia ammatillisia ope ttajankoulutusopintoja sekä aikaisempien 
säännösten ja määräysten mukaisia, vähintään 35 opintoviikon laajuisia ammatillisen opetta-
jankoulutuksen pedagogisia opintoja, jotka on s uoritettu erillisinä tai tutkintoon kuuluvina. 
Opettajan pedagogisia opintoja ei vaadita erik seen henkilöltä, jolla on kelpoisuus luokanopet-
tajaksi tai joka on suorittanut terveystieteid en tutkinnoista annetussa asetuksessa (628/1997) 
tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot terveys tieteiden maisterin tutkinnossa. Opettajan pe-
dagogiset opinnot voivat olla suoritettuina tutkintoihin sisältyvinä tai erillisinä. 

Asetuksen 13 §:ssä säädetystä soveltuvaa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta voi-
daan poiketa, jos korkeakoulutu tkintojen järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättä-
män opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen järjestä-
jän päättämä opetustehtävä edellyttää erityi sen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammatti-
taitoa. Opettajalla on tällöin oltava koulutuksen  järjestäjän päättämään opetustehtävään sovel-
tuva erikoisammattitutkinto tai, jollei tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkin-
toa, muu soveltuva tutkinto tai koulutus, ope ttajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden 
vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän si-
sältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa kelpoi suusvaatimuksena on kelpoisuusasetuksen 13 §:n 
3 momentin mukaan pääsääntöisesti soveltuva yl empi korkeakoulututkinto. Sosiaali- ja terve-
ysalan koulutusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, jolla on soveltuva ammattikorkeakou-
lututkinto, opettajan pedagogiset opinnot sek ä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön 
työkokemus korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaa li- ja terveysalan tehtävissä. Sosiaali- ja 
terveysalan ammatillisten opintojen opetuksessa voidaan 13 §:n 4 momentin mukaan poiketa 
soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa koske-
vasta kelpoisuusvaatimuksesta hiusalan sekä kauneudenhoitoalan ammatillisiin tutkintoihin 
johtavien koulutusten osalta. Hiusalan sekä ka uneudenhoitoalan opettaja lla on tällöin oltava 
koulutuksen järjestäjän päättämään opetustehtäv ään soveltuva erikoisammattitutkinto tai, joll-
ei tutkintorakenteessa ole sove ltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu soveltuva tutkinto tai kou-
lutus, opettajan pedagogiset opinnot sekä vähi ntään viiden vuoden pituinen käytännön työko-
kemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetust ehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävis-
sä. 

Kelpoisuusasetuksen 13 §:n 5 momentin muk aan tanssialan sekä sirkusalan koulutuksessa 
opettajaksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on vähintään kolmen vuoden laajuiset soveltuvat 
opinnot sekä alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus. 

Erityisestä syystä muuta kuin näyttötutkintoon  valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta sekä 
ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa annettav aa ammatillista lisäkoulutusta on asetuksen 13 
§:n 6 momentin mukaan kelpoinen antamaan my ös henkilö, joka on suorittanut alan erikois-
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ammattitutkinnon tai jolla muutoin on koulutuksen  tai työkokemuksen avulla hankittu korkea 
ammattitaito.  

Asetuksen 13 a §:n mukaan ammatillisten opintoj en opetusta on oikeutettu antamaan myös 
henkilö, joka on otettu opetta jaksi ehdolla, että hän kolme n vuoden kuluessa palvelussuhteen 
alkamisesta suorittaa mainitussa kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot. 

Kelpoisuusasetuksen 13 b §:n mukaan ammatilli seen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmista-
vaa koulutusta sekä maahanmuuttajien amma tilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulu-
tusta, jotka on sittemmin yhdistetty ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaksi koulutuk-
seksi, on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yh-
teisten opintojen opettajan kel poisuus. Vammaisten valmentava a ja kuntouttavaa opetusta ja 
ohjausta, jota ei tämännimisenä enää ole voimassa olevassa lainsäädännössä, on kelpoinen an-
tamaan henkilö, jolla on erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus. 

Asetuksen 14 §:n mukaan ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tar-
koitettua ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellista  ja ammattitaitoa täydentävää äidinkielen, 
toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, ma temaattis-luonnontieteellisten opintojen, humanis-
tis-yhteiskunnallisten opintojen sekä liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden samoin kuin 
terveystiedon opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka 

1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopis-
teen tai vähintään 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa 
aineessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähi ntään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaa-
vat opinnot muissa opetettavissa aineissa tai j oka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon 
soveltuvassa koulutusohjelmassa 

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen  tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opet-
tajan pedagogiset opinnot. 

Yllä luetellut ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellinen ja ammattitaitoa täydentävä äidinkie-
len, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen , matemaattis-luonnontiet eellisten opintojen, hu-
manistis-yhteiskunnallisten opintojen sekä liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden samoin 
kuin terveystiedon opetus vastaa voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 
lain 12 b §.ssä ja sen nojalla ammatillisen peru stutkintojen muodostumisesta annetulla valtio-
neuvoston asetuksella (801/2014) tarkemmin säädettyjen yhteisten tutkinnon osien opetusta.  

Muiden taito- ja taideaineiden kuin liikunnan opi ntoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, 
matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin kuuluvia tieto- ja vi estintätekniikan opintoja sekä 
terveystietoa opettamaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkea-
koulututkinnon. edellä mainittua petusta voi ant aa myös henkilö, jolle Opetushallitus on anta-
nut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norj assa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankou-
lutuksen perusteella. 

Opinto-ohjausta on kelpoisuusasetuksen 15 §:n mukaan kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 

1) ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opin-
toviikon laajuiset ammatillisessa opettajakork eakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-
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ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista  annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot 

2) lukion opinto-ohjaajan kelpoisuus. 

Jos opinto-ohjauksen tarkoituksenmukainen järj estäminen sitä edellyttää, opinto-ohjausta voi 
osana muuta opetustaan antaa myös muu tässä luvussa tarkoitettu opettaja. 

Erityisopetusta on asetuksen 16 §:n mukaan kel poinen antamaan henkilö, jolla on ammatillis-
ten tai yhteisten opintojen opetta jan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 
opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen er ityisopettajan opinnot tai yliopistojen tut-
kinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa sääde-
tyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valm iuksia antavat opinnot. Erityisopetuksena an-
nettavaa yhteisten opintojen opetusta on kelpoi nen antamaan myös henkilö, joka on suoritta-
nut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on erityisopettajan opinnot. Jos erityis-
opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen s itä edellyttää, erityisopetusta voi antaa myös 
muu tässä luvussa tarkoitettu opettaja osana muuta opetustaan. 

Kelpoisuusasetuksen 17 §:n mukaan ammatillis essa koulutuksessa opettajan tulee hallita ope-
tuksessa käytettävä kieli. Äidinkielen opetusta antavalla opettajalla tulee olla kyseisen kielen 
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Erinom ainen suomen tai ruotsin kielen suullinen ja 
kirjallinen taito osoitetaan asetuksen 22 a §:n m ukaan suomen ja ruotsin kielen taidon osoit-
tamisesta valtionhallinnossa annetussa valtione uvoston asetuksessa (481/2003) säädetyllä ta-
valla. Koulutuksen järjestäjä arvioi kielenhallinnan riittävyyden. 

Opetusta voi kelpoisuusasetuksen 23 §:n muka isesti määrätä väliaikaisesti - enintään vuoden 
ajaksi - antamaan henkilö, jolla on riittävä koul utus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen 
henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan ope tusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos 
tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset tä yttäviä henkilöitä ei ole määräystä annettaessa 
saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.  Ammatillisten opintojen opetusta voidaan kui-
tenkin määrätä enintään kahden vuoden ajaksi antamaan henkilö, jolla on opetustehtävän edel-
lyttämä riittävä koulutus ja vahva käytännön a mmattitaito. Tällainen henkilö voidaan määrätä 
antamaan opetusta yli vuoden ajaksi vain, jo s opetustehtävän edellyttämät kelpoisuusvaati-
mukset täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.  

Musiikkialan sekä teatteri- ja tanssialan koulutusta järjestävä yliopisto voi asetuksen 24 §:n 
mukaan todeta henkilön kelpoiseksi antamaan musiikkialan sekä teatteri- ja tanssialan amma-
tillisten opintojen opetusta, jos hän menestykse llisillä julkisilla esiintymisillään tai muulla 
toiminnallaan taikka opinnoillaan on osoittanut  saavuttaneensa tehtäviin vaadittavan pätevyy-
den. Tarvittaessa yliopisto voi edellyttää, että pätevyys osoitetaan erityisessä kokeessa. 

Ammatillisen koulutuksen opettajaksi tai opinto-ohj aajaksi voi olla kelpoinen myös henkilö, 
joka on suorittanut tutkinnon ulkomailla. Ulko mailla suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoi-
suudesta on kelpoisuusasetuksessa säädetyn lisäk si asetuksen 25 §:n mukaan voimassa, mitä 
siitä Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen t unnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetus-
sa laissa (1597/1992) ja ulkomailla suoritettu jen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakel-
poisuudesta annetussa laissa (531/1986) ja niiden nojalla säädetään 
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Opettajat Suomessa 2013 -julkaisun mukaan ammatillisessa koulutuksessa oli opetushenkilös-
töä eli, rehtoreita, toiminnasta vastaavia joht ajia, opettajia, opinto-ohj aajia, erityisopettajia ja 
muuta opetushenkilöstöä yhteensä reilut 15 000.  Opettajat Suomessa 2013 -julkaisu perustuu 
Tilastokeskuksen keväällä 2013 tekemään henkilöpohjaiseen opettajatiedonkeruuseen. Opetta-
jatiedonkeruu tehdään kahden tai kolmen vuoden välein. Viimeisin kysely on tehty keväällä 
2016, mutta tiedoista tehty julkaisu ei ole vielä käytettävissä. Kevätlukukaudella 2013 kyse-
lyyn vastanneista ja ammatillisessa koulutuksessa ensisijaisesti työskennelleistä yhteisten 
opintojen opettajana toimi 1 851 (12 %) opettajaa ja ammatillisten opintojen opettajana 13 166 
(88 %).  

Ammatillisessa koulutuksessa ensisijaisesti työskenn elleistä opettajista lähes 80 prosenttia 
täytti Opettajat Suomessa 2013 -julkaisun m ukaan muodollisen opetta jankelpoisuuden vaati-
mukset. Kelpoisuusaste koheni vuoden 2010 tilanteest a yli 7 prosenttiyksikköä, jota näyttäisi 
selittävän osaltaan opettajien ke lpoisuusehtojen muutokset vuonna 2010. Johtavassa asemassa 
työskentelevien ja lehtoreiden kelpoisuusaste oli 95 %, eli se on pysynyt korkeana. Myös 
muodollisesti kelpoisten erityisopettajien osuus on noussut 2008 vuoden 88 prosentista 95 
prosenttiin, mutta toisaalta erityisopettajien m äärä näyttäisi olevan vahvasti laskusuunnassa. 
Selittävänä tekijänä tähän voi olla se, että monilla ammatillisilla opettajilla on myös erityis-
opettajan pätevyys, mutta he eivät näyttäyd y tilastollisesti erityisopettajan tehtävätyypissä. 
Opinto-ohjaajien määrä näyttäisi lisääntyneen  vuoden 2008 tilanteeseen  verrattuna. Ammatil-
lisessa koulutuksessa työskennelleiden opettajien mä ärää ja kelpoisuutta on kuvattu tarkem-
min taulukossa 4. 

Taulukko 4: Ensisijaisesti ammatillisessa koulut uksessa työskennelleiden opettajien opettaja-
kelpoisuus tehtävätyypeittäin vuosina 2008, 2010 ja 2013 
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2.1.10 Laadunhallinta 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä ei tällä  hetkellä ole erillisiä säädöksiä laadunhal-
linnasta. Ammatillisesta peruskoulutuksesta anne tun lain 24 §:ssä säädetään kuitenkin koulu-
tuksen arvioinnista. Pykälän mukaan koulutuk sen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän 
lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edelly-
tyksiä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoli-
seen toimintansa arviointiin. Arviointien keskeiset  tulokset tulee julkistaa. Lisäksi pykälään 
sisältyy valtuus antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä arvioinnista ja sen ke-
hittämisestä, mutta tarkempia säännöksiä ei ole annettu. 

Vastaavat säännökset ovat ammatillisesta aikuiskou lutuksesta annetun lain 15 §:ssä. Lisäksi 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §: n 1 momentissa todetaan, että tutkintotoi-
mikuntien yhtenä tehtävänä on varmistaa näyttö tutkintojen järjestämisen laatua. Laadunvar-
mistus on osa tutkintotoimikuntien velvollisuutta arvioida näyttötutkinnon järjestäjien toimin-
taa suhteessa tavoitteisiin, lainsäädäntöön ja nä yttötutkinnon järjestämissopimuksiin. Tutkin-
totoimikuntien tehtävänä on eri tavoin varmistaa,  että tutkintotilaisuudet järjestetään myös 
käytännössä näyttötutkinnon järjestämissopimuksen ja -suunnitelman mukaisesti ja että tutkin-
totilaisuuksissa noudatetaan tutki nnon perusteita. Jos tutkintotoimikunta havaitsee ongelmia 
näyttötutkintojen järjestämisessä, sen tulisi puuttua niihin.  

 
2.1.11 Koulutusvienti 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa  tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa ei ole erillisiä säädöksiä koulutusvi ennistä, sillä säädökset on tehty vastaamaan 
kansallisiin koulutustarpeisiin. Osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on tehnyt ammatilli-
sen koulutuksen vientiä osana ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 48 §:n mukaista 
maksullista palvelutoimintaa. Maksullista pa lvelutoimintaa koskevia säännöksiä sovelletaan 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n viittaussäännöksen nojalla myös am-
matillisessa aikuiskoulutuksessa. 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 1teki loka-marraskuussa 2014 jäsenistölleen 
kyselyn koulutusviennistä. Kyselyyn vastasi 35 koulutuksen järjestäjää eri puolelta Suomea. 
Kyselyn perusteella koulutusvienti kiinnostaa a mmatillisen koulutuksen jä rjestäjiä ja sen ke-
hittämiseen löytyy selkeästi halua. Yli puolet vast anneista on jo sisälly ttänyt koulutusviennin 
osaksi organisaation strategiaa. Lähes kolmanneksella on järjestämislupa vieraskieliseen tut-
kintoon. Muutama vastanneista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä hallinnoi jo useiden 
miljoonien eurojen arvoista koulutusviennin pr ojektisalkkua. Useimmat koulutuksen järjestä-
jät ovat kuitenkin vasta tunnusteluvaiheessa ja tutustumassa kaupalliseen toimintaan kansain-
välisillä markkinoilla. 

                                                 
1 AMKE ry:n :n jäseninä on 83 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joissa opiskelee yli 90 % ammatil-
lisen koulutuksen opiskelijoista. 



 
 

 

 46  

 

 

 

 
2.1.12 Työvoimakoulutus 

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkei nohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus tarjoa vat julkisia työvoima- ja yrit yspalveluja siten kuin julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa lais sa (916/2012) säädetään. Lain 1 luvun 2 §:n mu-
kaan julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaa-
malla osaavan työvoiman saatavuutta ja tarj oamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada 
työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntym istä ja kehitetään yritysten toimintaedelly-
tyksiä ja työelämän laatua. 

Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan työnvälityspalveluita, tieto- ja neuvontapalve-
luita, osaamisen kehittämispalveluita sekä yrit ystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalve-
luita. Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluproses-
siin liittyvät asiantuntija-arvioinnit sekä julkisest a työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 
mukaiset tuet ja korvaukset. 

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoa minen perustuu lain 4 §: n mukaan elinkeinoelä-
män ja työmarkkinoiden tarpeisiin ja muutosten en nakointiin. Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- 
ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja 
asiakas arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarpeen , jonka perusteella tarjotaan julkisia työ-
voima- ja yrityspalveluja, jotka parhaiten turv aavat osaavan työvoiman saatavuutta ja edistä-
vät henkilöasiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille sekä edistävät yritystoiminnan 
käynnistymistä tai kehittymistä. 

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkei nohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi tuottaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 
tarkoitetut palvelut itse tai hankkia ne osaksi tai kokonaan palvelujen tuottajilta valtion talous-
arviossa palvelujen hankkimista varten osoitetu lla määrärahalla. Valtion talousarviossa työ- ja 
elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa t yöllisyyden edistämiseen ja työttömyyden 
torjuntaan tarkoitettujen määrärahojen (työllisyysmäärärahat) avulla tuetaan erityisesti heikos-
sa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. 

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne tun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 1 §:n 
mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen 
hankinnasta. Työ- ja elinkeinotoimisto voi hankki a julkisia työvoima- ja yrityspalveluja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämis sä rajoissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset sekä työ- ja elinkeinotoimistot voivat myös yhdessä suorittaa hankintoja.  

Työvoimakoulutuksesta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 lu-
vussa. Luvun 1 §:n mukaan työvoimakoulutukse lla parannetaan aikuisten ammattitaitoa, mah-
dollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka ja  heidän valmiuksiaan toimia yrittäjänä sekä 
edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä. 

Työvoimakoulutuksena tarjotaan ammatillisia valm iuksia antavaa koulutusta sekä kotoutumi-
sen edistämisestä annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua kotoutumiskoulutusta. Työvoimakoulutuk-
sena voidaan lisäksi tarjota aikuisten perusopetusta, jos perusopetuksen oppimäärän puuttumi-
nen on esteenä ammatillisen koulutuksen suorittamiselle. 
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Luvun 3 §:n mukaan opiskelijaksi työvoimakoul utukseen voidaan valita koulutukseen ja sen 
tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään soveltuva henkilö, jolla on työ- ja elinkeinotoimis-
ton toteama koulutustarve. Alle 20-vuotias oppivelvollisuuden suorittanut voidaan valita am-
matillisia valmiuksia antavaan koulutukseen va in, jos koulutuksen suorittaminen ei ole mah-
dollista tai muutoin tarkoituksenmukaista omaehtoisena opiskeluna. 

Työvoimakoulutuksen opiskelijavalin taan sovelletaan lisäksi kyseistä koulutusta koskevia 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, 
ammattikorkeakoululain (351/2003) ja yliopist olain (558/2009) säännöksiä  opiskelijaksi otta-
misen perusteista, kelpoisuudesta opintoihin, esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edel-
lytyksistä sekä opiskelijaksi ottamiseen tai opiskelijavalintaan liittyvästä tiedonsaannista. 

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta koulutukseen. Kun kyse on 
korkeakoulututkintoon johtavista opinnoista, opiskelijaksi ottamisesta päättää korkeakoulu. 
Työvoimakoulutuksen opiskelijavalintatilaisuudet ja valintamenettelyyn liittyvät soveltuvuus-
kokeet ovat työvoimakoulutukseen hakeutuvalle maksuttomia.  

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta a nnetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n mukaan työ-
voimakoulutukseen haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Työvoimakou-
lutukseen voi hakea myös työ- ja elinkeinominis teriön lomakkeella, joka jätetään allekirjoitet-
tuna työ- ja elinkeinotoimistoon. Jos koulutus  toteutetaan koulutuksen yhteishankintana ja 
koulutus järjestetään pääasiassa tietyn yrityksen  palveluksessa oleville työntekijöille tai vuok-
ratyöntekijöille, työvoimakoulutukseen haetaan kä yttämällä työ- ja elinkeinoministeriön vah-
vistamaa ryhmähakemuslomaketta, vastaavat tie dot sisältävää muuta lomaketta taikka säh-
köistä menettelyä. Työvoimakoulutukseen hakeva n on pyynnöstä toimitettava hakemuksensa 
liitteeksi opiskelijavalinnan ja koulutuksen suorittamisen kannalta tarpeelliset lisäselvitykset ja 
todistukset. 

Opiskelijoiden valinnasta työvoimakoulutuk seen säädetään valtioneuvoston asetuksen 10 
§:ssä. Pykälän mukaan opiskelijavalinnasta vastaav an työ- ja elinkeinotoimiston tulee varmis-
taa, että hakija täyttää koulutuksen yleiset ja  kullekin koulutukselle erikseen asetetut muut 
pääsyvaatimukset. Opiskelijavalinnassa voidaan kä yttää työ- ja elinkeinohallinnon ulkopuoli-
sia asiantuntijoita, haastatteluja sekä soveltuvia testimenetelmiä. Jos koulutus toteutetaan kou-
lutuksen yhteishankintana, koulutuksen rahoittamiseen osallistuva työnantaja, yrittäjäksi aiko-
van henkilön toimeksiantaja tai yrittäjyysoikeude t luovuttava yritys voi osallistua opiskelija-
valintaan valintaryhmän jäsenenä.  Työvoimakoulutukseen haetaan ensisijaisesti verkossa työ- 
ja elinkeinopalvelujen ver kkosivustolta saatavalla verkkoha kemuksella. Opiskelijavalinnan 
tekee valintaryhmä. Valintaryhmässä ovat työ- ja elinkeinotoimiston lisäksi edustettuina kou-
luttaja sekä yhteishankintakoulutuksen kyseessä o llessa työnantaja tai muu yhteisö. Tämän li-
säksi on tarvittaessa mahdollista käyttää muita s oveltuvia asiantuntijoita, kuten lääkäreitä, so-
siaaliviranomaisia tai tietyn ammatti- tai toim ialan asiantuntijoita. Hankintasopimuksessa ni-
metty työ- ja elinkeinotoimisto päättää opisk elijoiden valinnasta koulutukseen. Valintapäätök-
sestä on käytävä ilmi koulutukseen hakeneet, va linnan perusteet ja menettelyt sekä valituksi 
tulleet, varasijoille valitut ja valitsematta jääneet  hakijat sekä perustelut valitsematta jättämi-
selle. Jos koulutukseen on haettu ryhmähakemukse lla, työ- ja elinkeinotoimisto vahvistaa va-
linnan hyväksymällä hakemuksen. 

Työvoimakoulutukseen on käytetty viime vuosina vajaa puolet julkisten työvoima- ja yritys-
palveluiden määrärahoista ja vuonna 2015 työvoimakoulutukseen käytettiin 208 miljoonaa eu-
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roa. Työvoimakoulutuksessa aloitti vuonna 2015 noin 58 800 opiskelijaa, joista 14 000 maa-
hanmuuttajien kotoutumis- tai luku- ja kirjo itustaidon koulutukseen. Ammatillisena työvoi-
makoulutuksena on toteutettu työttömille ja ty öttömyysuhanalaisille työnhakijoille paitsi am-
matillista lisä- ja täydennyskoulutusta, myös uuteen ammattiin ja tutkintoon valmistavaa kou-
lutusta. Vuonna 2014 työvoimakoulutuksessa suoritettiin yli 5 000 aikuisten näyttötutkintoa ja 
vajaat 8 000 tutkinnon osaa. 

 
2.1.13 Opiskelijahuolto 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain  mukaisessa koulutuksessa olevan opiskelijan 
oikeudesta opiskeluhuoltoon säädetään oppilas-  ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Voi-
massa oleva oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kosk ee myös perusopetusta ja lukiokoulutusta ja 
sen tarkoituksena on muun muassa ollut luoda oppilas- ja opiskelijahuollon jatkumon esiope-
tuksesta toiselle asteelle ja sen mukaiset palv elut on suunniteltu palvelemaan lasten ja nuorten 
etua ja tarpeita.  Oppilas- ja opiskelijahuolto lakia ei sovelleta ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarko itettuun yksityisopiskelijaan, ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa koulutuksessa olevaan opiskelijaan eikä am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetussa oppisopimuskoulutuksessa 
olevaan opiskelijaan, jos oppisopimuskoulutuksen a järjestetään näyttötutkinnon suorittami-
seen valmistavaa koulutusta tai sellaista lisäkoul utusta, joka ei johda tutkintoon. Opiskelu-
huoltoon kuuluvat oppilas- ja opiskelijahuoltolain  3 §:n 3 momentin mukaan koulutuksen jär-
jestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon pal-
velut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvel ut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Op-
pilaitoksen sijaintikunta vastaa psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 a §:n mukaan opiskelijahuollolla tarkoite-
taan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykki sen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Koulu-
tuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä opisk eluhuollon palveluita antavien ja järjestävien 
viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Koulut uksen järjestäjän tulee antaa opiskelijoille tie-
toa käytettävissä olevista opiskeluhuollon eduist a ja palveluista sekä tarvittaessa ohjata opis-
kelijaa hakemaan näitä etuja ja palveluita.  

Opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveyde nhuoltolaissa (1326/201 0) ja neuvolatoimin-
nasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sek ä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun tervey-
denhuollosta annetussa valtioneuvoston asetukses sa (338/2011). Terveydenhuoltolain 17 §:n 
mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järj estettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut 
alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista  koulutusta antavien oppilaitosten sekä korkea-
koulujen opiskelijoille heidän kotipaikastaan r iippumatta. Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opis-
keluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa säädetään tarkemmi n opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuista 
oppilaitosten opiskelijoista. Asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan terveyden-
huoltolain 23 §:ssä tarkoitettuja oppilaitoksia, joiden opiskelijoille kunnan on järjestettävä 
opiskeluterveydenhuollon palvelut, ovat ammatillises ta koulutuksesta annetu ssa laissa tarkoi-
tetut oppilaitokset ja ammatillis esta aikuiskoulutuksesta anne tussa laissa tarkoitetut oppilai-
tokset. Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan opp ilaitoksen opiskelijana pidetään 1 momentis-
sa tarkoitetun oppilaitoksen opiskelijaa, joka opiskelee opintotukilain mukaiseen opintotukeen 
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oikeuttavassa koulutuksessa. Kunta voi järjestää opiskeluterveydenhuollon muullekin kuin 2 
momentissa tarkoitetulle opiskelijalle. 

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät 

1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellis yyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön 
hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein;  

2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sek ä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, 
johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaito ksen opiskelijoille kaksi määräaikaista terve-
ystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti;   

3) terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjest äminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihde-
työ, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien; 

4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten ta rpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan 
tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. 

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työharjoittelun aikai-
nen terveydenhuolto. 

Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterv eydenhuollon palveluja järjestäessään toimit-
tava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhe mpien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja 
opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien ta hojen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto on osa 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 a §:n 
mukaista opiskelijahuoltoa. K unnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen tulee 
osallistua lukiolain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 14 §:n mukaisen opetussuunni-
telman laatimiseen siltä osin, kun se koskee opiskelijahuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin vä-
listä yhteistyötä. 

 
2.1.14 Muut etuudet 

Opintotuki 

Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suom essa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia 
opintoja, jotka kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta, myönnetään opintotukea si-
ten kuin tässä opintotukilaissa (65/1994) säädetään. Opintotukena myönnetään opintorahaa, 
asumislisää sekä opintolainan valtiontakaus. Op intotukilain 4 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdan 
mukaan opintotukea myönnetään opiskelijalle, joka suorittaa ammatillisesta peruskoulutukses-
ta annetussa laissa säädettyä ammatillista koul utusta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain mukaista näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta tai muuta ammatillista lisäkou-
lutusta. Opintotukea ei lain 6 §:n 1 momentin  mukaan kuitenkaan myönnetä sille, joka on 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaan järjestettävässä oppisopimuskoulutuk-
sessa tai julkisesta työvoima- ja yrityspalvelus ta annetun lain mukaisessa työvoimakoulutuk-
sessa.  

Opintotuen myöntämisen yleisinä edellytyks inä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen 
päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edisty minen sekä taloudellisen tuen tarve. Ammatil-
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liset opinnot ovat opintotukilain 5 a §:n 3 momentin mukaan päätoimisia, kun opintojen laa-
juus on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta 
kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintoviikkoina eikä osaamispisteinä, edellyte-
tään opetus- tai koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitte-
luun osallistumista keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia. Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus on kuitenkin aina päätoimista.  

Opintotukea myönnetään ammatilliseen koulutukseen  päätoimisten opintojen ajaksi. Sään-
nönmukaisen opiskeluajan päätyttyä opintotukea voidaan myöntää enintään 12 kuukauden 
ajalle. Säännönmukaisella opiskeluajalla tarko itetaan ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-
tun lain 31 §:n tai lukiolain 24 §:n 1 momentin mukaista pidentämätöntä suoritusaikaa taikka 
opetussuunnitelman mukaista suoritusaikaa, jo s suoritusaikaa ei ole lainsäädännössä määritel-
ty. Ammatillisessa peruskoulutuksessa eli ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa opintotuki myönnetään ensin opintojen laaj uutta vastaavalle ajalle, esimerkiksi 180 
osaamispisteen ammatillisessa perustutkinnossa yleensä 3 opiskeluvuoden ajalle. Muussa kuin 
lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoul utuksessa opintotuki myönnetään pääsääntöi-
sesti koulutuksen keston mukaiselle ajalle tai opint ojen laajuutta vastaavalle ajalle (4,5 osaa-
mispistettä/opiskelukuukausi tai 3 opintoviikkoa /opiskelukuukausi), jos kestoa ei ole vahvis-
tettu. Työhön ja itsenäiseen elämään valm entavassa koulutuksessa opintotuki myönnetään 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiselle ajalle, kuitenkin enintään kolmelle vuodelle. 
Opintojen edistymistä pidetään opintotukilain 5 b §:n 1 momentin mukaan riittävänä, jos opis-
kelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olenna isesti ylittämään kyseisiä opintoja varten mää-
riteltyä tukiaikaa. Opintotukilainsäädännössä to isen asteen koulutuksen opintojen riittävälle 
edistymiselle ei ole säädetty tarkkoja opintos uoritusrajoja. Käytännössä ohjeelliset rajat riittä-
välle edistymiselle ovat keskimäärin 4,5 o saamispistettä/ opiskelukuukausi tai 3 opintoviik-
koa/opiskelukuukausi (Kansaneläkelaitoksen etuusohje, opintotuki 15.08.2016, kela.fi).  

Kansaneläkelaitoksen opintoetuustilaston 2014/15 mukaan lukuvuonna 2014-2015 opintotuen 
saajista noin 91 000 oli ammatillisten oppilaitosten  opiskelijoita. Opintotuen saajia mainittuja 
lukuvuonna oli yhteensä noin 290 000. Opintotuen saajista noin 5000 oli ammatillisten aikuis-
koulutuskeskusten opiskelijoita, 274 ammatillisten  erikoisoppilaitosten opiskelijoita, 739 am-
matillisten erityisoppilaitosten opiskelijoita.  

Koulumatkatuki 

Tuen myöntämisestä lukio-opintoja tai amma tillisia opintoja harjoittavan opiskelijan asunnon 
ja oppilaitoksen välisestä päivittäisestä koulumat kasta aiheutuviin kustannuksiin säädetään lu-
kiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opisk elijoiden koulumatkatuesta annetussa laissa 
(jäljempänä koulumatkatukilaki, 48/1997). Koul umatkatukilain 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 koh-
dan mukaan koulumatkatukeen on oikeutettu Suomessa asuva opiskelija, joka opiskelee Suo-
messa päätoimisesti ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:ssä säädetyssä koulutukses-
sa tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetyssä näyttötutkintona suoritet-
tavassa ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa omaehtoisessa koulutuksessa.  Opiskelun 
päätoimisuudesta säädetään opintotukilaissa. Koul umatkatukeen ei kuitenkaan ole oikeutettu 
etä- tai yksityisopetuksena tai maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen tai 
oppisopimuskoulutuksen opiskelija.  

Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on pitkä koulumatka ja soveltuva matkustustapa, 
joita määriteltäessä otetaan huomioon matkast a kuukausittain aiheutuvat säännölliset kustan-
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nukset, opiskelijan mahdollisuus käyttää julkista  liikennettä sekä opiskelun yhtäjaksoisuus. 
Koulumatkatukea voidaan koulumatkatukilain 3 §:n mukaan myöntää, jos opiskelijan: 1) yh-
densuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään  10 kilometriä, 2) kuukausittaiset koulumat-
kasta aiheutuvat kustannukset ylittävät 54 euroa sekä 

3) käyttämä matkustustapa on joukkoliikenne tai koulutuksen järjestäjän järjestämä koulukul-
jetus taikka 4 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muu soveltuva oma matkustustapa. 
Koulumatkatukea ei myönnetä opiskelijalle, joka  voisi asua maksutta koulutuksen järjestäjän 
ylläpitämässä asunnossa, jollei opiskelija erityisistä  syistä voi ottaa asuntoa vastaan tai joka 
saa tukea koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin muun lain nojalla.  

Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että opiskelijalla on vähintään seitse-
män koulumatkatukeen oikeuttavaa yhdensuuntai sta matkaa viikossa yhdenjaksoisen vähin-
tään 18 päivän ajan. 

Kansaneläkelaitoksen opintoetuustilaston 2014/ 15 mukaan lukuvuoden 2014-2015 kaikkiaan 
noin 52 500 koulumatkatuen saajasta noin 37 500 oli ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita. 
Näistä noin 29 000 oli alle 20-vuotiaita. 

Aikuiskoulutustuki 

Suomessa asuvien palkansaajien ja yrittäjien ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitoa koskevan 
koulutuksen ajalta myönnettävästä eläkevakuutettuun ansiotyöhön perustuvasta aikuiskoulu-
tustuesta säädetään aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000). Aikuiskoulutustuesta 
annetun lain mukaisena etuutena myönnetään aikuiskoulutustukea korvaukseksi opiskelun ai-
kaisesta ansionmenetyksestä. Lisäksi voidaan myöntää opintotukilain (65/1994) mukainen 
opintolainan valtiontakaus. Lain 5 §:n mukaan  palkansaajan aikuiskoulutustuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että 1) henkilöllä on 7 §:n mukaista työssäoloaikaa tukikauden alkamiseen 
mennessä vähintään kahdeksan vuotta, 2) päätoi minen palvelussuhde samaan työnantajaan on 
tukikauden alkamiseen mennessä kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuo-
den, 3) henkilö on opintovapaalaissa (273/1979) tarkoitetulla opintovapaalla tai vastaavalla 
työnantajan kanssa muuten sovitulla vapaalla koulutuksen perusteella ja 4) työstä poissaolo 
koulutuksen johdosta kestää yhtäjaksoisesti vähi ntään kaksi kuukautta tai aikuiskoulutustukea 
haetaan lain 12 a §:n mukaisesti soviteltuna. He nkilö ei menetä oikeuttaan palkansaajan ai-
kuiskoulutustukeen, jos hänen työsuhteensa irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen hänestä 
itsestään riippumattomista syistä. 

Aikuiskoulutustuesta annetun lain 5 a §:n muk aan yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että 1) yrittä jällä on lain 7 §:n mukaista ty össäoloaikaa tukikauden alkami-
seen mennessä vähintään kahdeksan vuotta, 2) yrittäjä on välittömästi ennen tukikauden alka-
mista toiminut vähintään vuoden lain 3 §:ssä tar koitettuna yrittäjänä, 3) opiskelu kestää yh-
denjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai, jos koulutus ei ole yhdenjaksoista, se kestää use-
ammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää ja  4) yrittäjän tukikauden aikaiset yritystoi-
minnan ansiot ovat vähentyneet vähintään kolm asosalla verrattuna viimeiseen ennen opiske-
lun alkua toimitettuun verotukseen. Yrittäjällä ei ole oikeutta saada ai kuiskoulutustukea, jos 
hänen tukikauden aikaiset muut kuin yritystoiminnasta saadut ansiotulonsa ylittävät kolme 
neljäsosaa yrittäjälle maksetun aikuiskoulutustuen mä ärästä. Yrittäjällä tarkoitetaan lain 3 §:n 
mukaan henkilöä, joka päätointaan varten on yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrit-
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täjän eläkelain (1280/2006) muka isesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen va-
kuutuksen.   

Aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n 1 mo mentin 1 kohdan nojalla  aikuiskoulutustukea 
voidaan myöntää päätoimisesti opiskelevalle he nkilölle, joka osallistuu sellaiseen opetusmi-
nisteriön toimialaan kuuluvaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tai 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa la issa (631/1998) tarkoitettuun koulutukseen, 
joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai 
edellä tarkoitettujen tutkintoje n osien suorittamiseen taikka on edellä sanottujen lakien mu-
kaista lisä- ja täydennyskoulutusta. 

Koulutusrahaston tilastotiedon mukaan vuonna 2015 kaikista yhteensä noin 20 500 aikuiskou-
lutustuen saajasta yhteensä noin 6200 opiske li ammatillisessa oppilaitoksessa (koulutusrahas-
to.fi). 

 
2.1.15 Ammatillisen koulutuksen rahoitus 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetussa laissa (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1766/2009), jäljempänä rahoitusasetus. Ra-
hoituslaissa ja -asetuksessa käytetyn termi nologian mukaisesti ammatillisella peruskoulutuk-
sella tarkoitetaan ammatillisesta peruskoulutuk sesta annetun lain perusteella järjestettävää 
koulutusta sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain perusteella järjestettävää näyt-
tötutkintona suoritettavaan ammatilliseen pe rustutkintoon valmistavaa koulutusta. Ammatilli-
sella lisäkoulutuksella tarkoitetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain perusteella 
järjestettävää ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä muuta amma-
tillista lisäkoulutusta. 

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille my önnettävä rahoitus on osa kuntien valtion-
osuusjärjestelmää, jonka puitteissa valtio ja kunnat rahoittavat yhdessä ammatillista peruskou-
lutusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen julkin en rahoitus on kokonaisuudessaan valtionrahoi-
tusta. Lisäksi osa ammatillisesta koulutuksesta järjestetään henkilöstökoulutuksena, jolloin ra-
hoitukseen osallistuvat myös henkilöstöään kouluttavat yritykset. 

Koulutuksen järjestäjän saama rahoitus muodostuu koulutusmuodoittain rahoituksen perustee-
na olevien suoritteiden ja l askennallisten yksikköhintojen pe rusteella. Suoriteyksiköitä ovat 
esimerkiksi opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet. Yksikköhinnat perustuvat ammatillisen 
peruskoulutuksen keskimääräisiin valtakunnallisiin toteutuneisiin käyttökustannuksiin. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu laske nnalliseen järjestelmään ja niin sanottuun 
ylläpitäjämalliin, jossa rahoitus myönnetään koulutuksen järjestäjälle, joka päättää rahoituksen 
kohdentamisesta. Koulutuksen järj estäjille maksetaan yksikköhinnan mukainen rahoitus täy-
simääräisesti lukuun ottamatta kuntia. Kun tien saamasta valtionosuusrahoituksesta vähenne-
tään asukaskohtainen kuntaosuus, jolloin vältyt ään tarpeettomalta ristikkäiseltä maksuliiken-
teeltä.  Kunnan laskennallisesta omarahoitusosuudesta säädetään rahoituslain 8 §:ssä. Voimas-
sa olevan säännöksen mukaan kuntien omarahoitusosuus lukiokoulutuksen ja ammatillisen pe-
ruskoulutuksen käyttökustannuksista on 58,11 prosenttia kuntien valtionosuuden perusteesta. 
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Kunnat osallistuvat ammatillisen peruskoulut uksen rahoitukseen kunnan asukasmäärän mu-
kaisessa suhteessa. Vuodelle 2016 laskettu kunnan rahoitusosuus on 291,92 euroa/asukas. 

Rahoituslain 32 §:ssä säädetään arvonlisäveron huo mioon ottamisesta yksityisen koulutuksen 
järjestäjän rahoituksessa. Kysei sen säännöksen mukaan koulutuksen yksikköhintoja korote-
taan yksityisen koulutuksen järjestäjän osalta siten, että korotus vastaa yksityisten koulutuksen 
järjestäjien maksamien arvonlisäverojen osuutta yksityiselle koulutuksen järjestäjälle aiheutu-
neista arvonlisäverottomista kustannuksista mainitussa koulutusmuodossa. Yksityisen koulu-
tuksen järjestäjän yksikköhintaan lisätään arvonlisäveron osuus, joka vuonna 2016 on 4,91 %. 

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet 

Rahoituslain 5 §:n mukaan ammatillisessa peru skoulutuksessa rahoitus määräytyy opiskelija-
määrien ja opiskelijaa kohden määrättyjen yksikk öhintojen perusteella. Rahoituslain 23 §:n 1 
momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavan varainhoito-
vuoden rahoituksen perusteena käytettävät l ukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen 
ja taiteen perusopetuksen keskimääräiset yk sikköhinnat siten kuin kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain 54 §:n 2 momen tissa ja 57 §:ssä säädetään. Mainituissa valtion-
osuuslain pykälissä säädetään muutoksista, jo tka otetaan huomioon keskimääräisiä yksikkö-
hintoja laskettaessa. Näitä ovat valtionosuuste htävien laadun ja laajuuden muutokset, perus-
palveluiden hintaindeksiin perustuvat kustannustason arvioidut muutokset sekä valtion ja kun-
tien välisen kustannustenjaon ta rkistukset. Ammatillisen peru skoulutuksen keskimääräinen 
yksikköhinta vuonna 2016 on 10 465,32 euroa. 

Rahoituslain 23 §:n 2 momentin mukaan opetus-  ja kulttuuriministeriö määrää yksikköhinnat. 
Yksikköhinnat määrätään siten, että yksikköhintojen  mukaisesti lasketut rahoituksen perustee-
na käytettävät euromäärät yhteenlaskettuina v astaavat keskimääräisten yksikköhintojen perus-
teella laskettavia euromääriä. Rahoituslain 25 §:n 1 momentissa säädetään ammatillisen pe-
ruskoulutuksen yksikköhintojen laskennasta valtakunnallisten toteut uneiden kokonaiskustan-
nusten perusteella. Kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon yksikköhintojen määräämistä 
edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna ammatilli sen koulutuksen järjestäjille aiheutuneet am-
matillisen koulutuksen, valmentavien koulutuste n sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa tarkoitetun näyttötutkintona suoritettavan ammatilliseen perustutkintoon valmis-
tavan koulutuksen valtakunnalliset  kokonaiskustannukset. Oppi sopimuskoulutuksesta aiheu-
tuneita kustannuksia ei oteta huomioon. Rahoituslain 31 §:ssä säädetään yksikköhintoja las-
kettaessa huomiotta jätettävistä kustannuksista. 

Rahoituslain 25 §:n 2 momentissa säädetään ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintojen 
laskemisesta koulutusaloittain. Yksikköhinnat opiskelijaa kohden lasketaan koulutusaloittain 
siten, että kunkin koulutusalan koulutuksesta aiheutuneet valtakunnalliset kokonaiskustannuk-
set jaetaan kunkin koulutusalan koulutusta saanei den opiskelijoiden yhteismäärällä mainittuna 
vuonna.  
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Taulukko 5: Alakohtaiset yksikköhinnat vuonna 2016 (euroa)  

Yksikköhintojen porrastamisesta koulutusalan sisällä säädetään rahoitusasetuksen 4 §:n 1 
momentissa, jossa säädetään tutkinnoista tai tu tkintojen osaamisalois ta, joissa ammatillisen 
peruskoulutuksen koulutusalakohtaiset yksikkö hinnat ovat korkeammat kuin muussa saman 
koulutusalan koulutuksessa.  

Taulukko 6: Porrastusprosentit vuonna 2016 

1. Humanistinen ja kasvatusala 9 311,88
2. Kulttuuriala 11 172,81
3. Yht.kuntat., liiket. ja hallinnonala 7 674,24
4. Luonnontieteiden ala 8 052,31
5. Tekniikan ja liikenteen ala 10 700,59
6. Luonnonvara- ja ympäristöala 14 433,26
7. Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 8 563,69
8. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10 295,77
Yhteensä 10 465,32 

Koulutusala Koulutus Korotus 
% 

2. Kulttuuriala - Musiikkialan perustutkintoon johtava koulutus 40 
5. Tekniikan ja 
liikenteen ala 

- Elintarvikealan perustutkintoon johtava meijerialan koulutusohjel-
ma 

35 

- Merenkulun perustutkintoon johtava koulutus 25 
- Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma au-
tonkuljettajakoulutus 
- linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus  

35 
     

         70  
- Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus 55 
- Rakennusalan perustutkintoon johtava maanrakennuskoneenkulje-
tuksen koulutusohjelma 

70 

6. Luonnonvara- 
ja ympäristöala 

- Metsäalan perustutkintoon johtava metsäkoneenkuljetuksen koulu-
tusohjelma 

90 

- Muu metsäalan perustutkintoon johtava koulutus  40 
- Hevostalouden perustutkintoon johtava koulutus 25 

7. Sosiaali-, ter-
veys ja 
liikunta-ala 

- Liikunnanohjauksen perustutkintoon johtava koulutus 55 
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Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava n koulutuksen yksikköhinta määrätään porras-
tamalla ammatillisen peruskoulutuksen keskimäär äistä yksikköhintaa rahoitusasetuksen 4 §:n 
2 momentin mukaan kertoimella 0,80. V uonna 2016 ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mentavan koulutuksen yksikköhinta on 8 372,26 euroa.  

Rahoitusasetuksen 4 §:n 3 momentin mukaan koulut usalakohtaisia yksikköhintoja ja ammatil-
liseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuk sen yksikköhintaa korotetaan erityisopetuk-
sessa 47 prosenttia.  Yksikköhintaan tehtävistä  korotuksista ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain 20 §:n 2 momentissa  tarkoitetun erityisopetuksen erityistehtävän perusteella jär-
jestettävässä koulutuksessa säädetään rahoitusasetuksen  9 §:ssä. Korotuksia sovelletaan sekä 
tutkintotavoitteisen koulutuksen koulutusalakoht aiseen yksikköhintaan että valmentavan kou-
lutuksen yksikköhintaan. Koulutusalakohtaisia yksikköhintoja korotetaan euromäärällä, joka 
saadaan kertomalla koulutusalakohtainen yksik köhinta luvulla 1,31. Ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulu-
tuksen rahoitukseen puolestaan sovelletaan ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräistä yk-
sikköhintaa kerrottuna luvulla 1,65 eli vuonna 2016 yksikköhinta on 17 267,78 euroa. Lisäksi 
asetuksessa säädetään vaikeava mmaisuuden sekä henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan 
käyttämisen perusteella tehtävistä yksikköhi nnan korotuksista. Va ikeavammaisuuden perus-
teella myönnettävä korotus on keskimääräinen yksikköhinta kerrottuna luvulla 1,12 ja henki-
lökohtaisen koulunkäyntiavustajan käyttämisen perusteella myönnettävä korotus keskimääräi-
nen yksikköhinta kerrottuna luvulla 2,72.  

Yksikköhinnan korottamisesta opiskelijan saaman majoitusedun perusteella säädetään rahoi-
tusasetuksen 10 §:ssä. Säännöksen mukaan yksi kköhintaa korotetaan majoitusedun saaneiden 
opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 15 prosenttia ammatillisen  peruskoulutuksen kes-
kimääräisestä yksikköhinnasta. Erityisopetuksen er ityisen koulutustehtävän perusteella järjes-
tettävässä koulutuksessa korotus on 63 prosenttia ja sisäoppilaitoksessa järjestetyssä koulutuk-
sessa 26 prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen  keskimääräisestä yksikköhinnasta. Rahoi-
tuksen perusteeksi ilmoitettuja majoitettuja opiskelijoita oli kaikkiaan yhteensä 10 239 opiske-
lijaa. 

Rahoituslain 25 §:n 6 momentin mukaan oppi sopimuskoulutuksena jä rjestettävän ammatilli-
sen peruskoulutuksen yksikköhinta on 63,13 pr osenttia ammatillisen pe ruskoulutuksen keski-
määräisestä yksikköhinnasta. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen yksikköhintaa korotetaan eri-
tyisopetuksessa 50 prosentilla. Oppisopimuskoulutuksessa yksikköhintaa ei porrasteta koulu-
tusalojen perusteella. Vuonna 2016 arvonlisäveroton yksikköhinta on 6 606,76 euroa.. 

Rahoituslain 25 §:n 4 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi koulutuksen järjes-
täjälle määrätyn erityisen koulutustehtävän peru steella tai muusta erityisestä syystä korottaa 
yksikköhintaa. Säännöksen perusteella myönnetään vuosittain niin sanotut yksikköhinnan har-
kinnanvaraiset korotukset. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korottamisen perusteena voi olla 
esimerkiksi järjestämisluvassa määrätty erityinen  koulutustehtävä, koulutuksen järjestäjän ko-
konaistaloudellinen tilanne, poikkeuksellisen ka llis koulutus tai valta kunnallinen kehittämis-
hanke.  Myös järjestäjäkentän kokoamista on jä rjestäjäfuusioiden alkuvaiheen kustannusten 
perusteella tuettu yksikköh innan harkinnanvaraisilla korot uksilla. Vuonna 2016 yksikköhin-
nan harkinnanvaraista korotusta haki 33 järjestäjää, joista 28 :lle myönnettiin korotusta. Näistä 



 
 

 

 56  

 

 

 

harkinnanvarainen korotus fuusion aiheutta mien kustannusten perusteella myönnettiin kah-
deksalle järjestäjälle. 

Rahoituslain 25 §:n 2 momentin mukaan a mmatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoja por-
rastetaan myös koulutuksen tuloksellisuuden pe rusteella. Tuloksellisuuteen perustuva porras-
tus määräytyy opiskelijoiden työllistymisen, jatko-opintoihin siirtymisen, koulutuksen kes-
keyttämisen ja opintojen suoritusajan perustella (vaikuttavuusmittari) sekä henkilöstön kelpoi-
suuden ja kehittämistoimenpiteiden perusteella  (henkilöstömittarit). Tuloksellisuuden perus-
teella määräytyvä osuus on enintään kolme pr osenttia 25 §:n 1 momentissa tarkoitetuista val-
takunnallisista kokonaiskust annuksista. Yksikköhinnan porrastamisesta toiminnan tulokselli-
suuden perusteella sekä tuloksellisuuden arvioinnissa käytettävistä mittareista säädetään rahoi-
tusasetuksen 5-7 §:ssä. Tulosindeksin laskenna n ulkopuolelle jäävät ne ammatillisen perus-
koulutuksen järjestäjät, joista tulosindeksin lask ennan edellyttämää tietoa ei ole saatavissa tai 
joiden opiskelijamäärä on niin vähäinen, että tu losindeksiä ei voida tilastollisesti luotettavalla 
tavalla laskea. Tulosindeksiä ei myöskään lasketa koulutuksen järjestäjälle, jolle on ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n nojalla  määrätty erityinen koulutustehtävä järjes-
tää erityisopetusta. 

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus myönnetään  kahden vuosittaisen laskentapäivän eli 
tammikuun 20 päivän ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärien perusteella.  Opiskelijamäärien 
laskennasta säädetään rahoituslain 48 §:ssä ja  rahoitusasetuksen 21 §:ssä. Varainhoitovuoden 
ennakollinen rahoitus lasketaan varainhoitovuo tta edeltävän vuoden k eskimääräisen opiskeli-
jamäärän mukaan ja rahoitus tarkistetaan varainhoitovuoden toteutuneen opiskelijamäärän 
mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä.  

Koulutuksen järjestämisluvassa määrätään koulut uksen järjestäjän enimmäisopiskelijamäärä, 
joka on myös koulutuksen järjestäjän saaman rahoituksen perusteena huomioon otettavien 
suoritteiden enimmäismäärä. Ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa oppisopimuskou-
lutuksessa oppisopimusten järjestäjäkohtaista määrää ei kuitenkaan kiintiöidä, vaan koulutusta 
saa järjestää ja koulutusta rahoitetaan kysynnän mukaisesti.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet 

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisam-
mattitutkintojen ja niihin valmistavan koulutuk sen sekä muun kuin näyttötutkintoon valmista-
van ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen. Rahoitusta myönnetään myös ilman valmis-
tavaa koulutusta näyttötutkintoina suoritettavien  ammatillisten perustutkintojen toteuttami-
seen. 

Rahoituslain 5 §:n mukaan oppilaitosmuotoise ssa ammatillisessa lisäkoulutuksessa rahoitus 
määräytyy koulutuksen järjestäjälle valtionraho ituksen laskemisen perusteeksi vahvistetun 
opiskelijatyövuosien määrän sekä opiskelijaty övuotta kohden määrätyn yksikköhinnan perus-
teella. Rahoitusasetuksen 30 §:n mukaan yksi opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän 
tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden. Sella inen näyttötutkinnon osa, joka suoritetaan 
osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen vastaa rahoitusta määrättäessä kahdeksaa 
prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta. 

Rahoituslain 49 §:n mukaan opetus- ja kulttu uriministeriö vahvistaa vuosittain kunkin koulu-
tuksen järjestäjän laskennallisen valtionraho ituksen perusteena käytettävän opiskelijatyö-
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vuosimäärän valtion talousarviossa määritellyn enimmäismäärän rajo issa. Ammatillisen lisä-
koulutuksen järjestämisluvissa on määritelty ku llekin koulutuksen järjestäjälle opiskelijatyö-
vuosien vuotuinen vähimmäismäärä. Opiskelijaty övuosien vahvistamisen lähtökohtana on va-
kiintuneesti käytetty varainhoitovuotta edeltävien kahden vuoden toteutuneiden sekä perustie-
tokyselyssä ilmoitettujen opiskelijatyövuosien mukaista keskiarvoa, mutta opiskelijatyövuosia 
vahvistetaan kuitenkin aina vähintään järjestäm isluvan mukaiseen vähimmäismäärään saakka. 
Vuonna 2015 toteutui yhteensä 17 733,2 opisk elijatyövuotta, josta ns. omaehtoisen koulutuk-
sen opiskelijatyövuosia yhteensä 15 854.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen l askemisesta säädetään rahoituslain 27 §:ssä. 
Pykälän 1 momentin mukaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat 
lasketaan rahoituslain 23 §:n 1 momentin m ukaisen ammatillisen peruskoulutuksen keskimää-
räisen yksikköhinnan perusteella erikseen om aehtoiseen lisäkoulutukseen ja henkilöstökoulu-
tukseen. Rahoituslain 10 §:n 1 momentin mukaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulu-
tuksen valtionosuusprosentti on omaehtoisessa koulutuksessa 85,60 prosenttia ja henkilöstö-
koulutuksessa 47,23 prosenttia. Omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuspro-
sentissa on otettu huomioon, että kyseisessä koulutuksessa opiskelijalta voidaan periä kohtuul-
linen opiskelijamaksu. Henkilöstökoulutuksen  valtionosuusprosentissa puolestaan on otettu 
huomioon, että henkilöstökoulutuksen rahoitukseen osallistuvat myös yritykset. 

Yksikköhintojen porrastamisesta eri hintaryhmiin säädetään rahoitusasetuksen 11 §:ssä. Hinta-
ryhmät perustuvat koulutuksen järjestämiskustannuksissa oleviin ala- ja tutkintokohtaisiin 
eroihin. Rahoitusasetuksen 11 §:n mukaan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintaa korote-
taan lisäksi 50 prosentilla ammatillisen perus koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta 
niiden opiskelijoiden osalta, joilla annetaan erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluita opiske-
lijan vamman, sairauden tai niihin rinnastettavan syyn vuoksi. 

Rahoituslain 10 §:n 2 momentin mukaan koulut uksen järjestäjälle myönnetään rahoitusta op-
pisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustannuksia varten 
euromäärä, joka saadaan, kun mainittua koulutusta  saavien opiskelijoiden määrät kerrotaan 
mainittua koulutusta varten opiskelijaa kohden mä ärätyillä yksikköhinnoilla. Rahoituslain 27 
§:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuurimin isteriö määrää vuosittain  valtion talousarvion 
rajoissa oppisopimuskoulutuksena järjestettävä n ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat. 
Yksikköhinnat määrätään erikseen ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta sekä muuta ammatillista lisäkoulutus ta varten. Oppisopimuskoulutuksessa yksik-
köhintoja ei porrasteta koulutusalakohtaisesti.  Vuonna 2016 oppisopimuskoulutuksena järjes-
tettävän ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhin-
ta on 3 268,70 euroa ja muun ei-tutkintotavo itteisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhin-
ta on 2 360,73 euroa. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa määrätään oppisopimusten vuotuinen vä-
himmäismäärä ja oppisopimusten enimmäismääristä päätetään vuosittain valtion talousarvios-
sa ja järjestäjäkohtaisesti vuosittain ministeriön enimmäismääräpäätöksellä. Opiskelijamäärien 
laskennasta säädetään rahoitusasetuksen 21 §: ssä. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä 
ammatillisessa lisäkoulutuksessa rahoitus suoriteta an laskentapäivien keskiarvon mukaisesti, 
mutta kuitenkin enintään opetus- ja kulttuurim inisteriön päätöksen mukaisten suoritemäärien 
rajoissa. 
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Rahoituslain 27 §:n 3 momentin mukaan amma tillisen lisäkoulutuksen yksikköhintoja porras-
tetaan myös tuloksellisuuden perusteella. Tu loksellisuuden osuus on enintään kolme prosent-
tia koulutuksen järjestäjien yksikköhintojen laskennassa käytettävien valtionosuuksien lasken-
nallisesta perusteesta. Tuloksellisuuteen perust uva valtionosuuden määrä määräytyy suoritet-
tujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen peru steella. Tulosrahoitus lasketaan kullekin kou-
lutuksen järjestäjälle vahvistettavaan yksikkö hintaan sisältyvänä osana. Tulosrahoituksen 
määräytymisestä ja järjestäjäkohtaisten tulo srahoitusosuuksien eni mmäismääristä säädetään 
tarkemmin rahoitusasetuksen 12 §:ssä. 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoituksesta säädetään rahoituslain 10 §:n 3 momentissa. 
Kyseisen säännöksen mukaan koulutuksen järjest äjälle myönnetään valtionosuutta ammatilli-
sen erikoisoppilaitoksen käyttökustannuksia varten euromäärä, joka saadaan, kun koulutuksen 
järjestäjälle rahoituksen laskemisen perusteek si vahvistettu opiskelijatyöpäivien määrä kerro-
taan opiskelijatyöpäivää kohden määrätyllä yk sikköhinnalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
vahvistaa seuraavan varainhoitovuoden rahoituk sen perusteena käytettävien opiskelijatyöpäi-
vien määrän vuosittain valtion talousarvion ra joissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntä-
mä opiskelijatyöpäivien lukumäärä perustuu va kiintuneesti kahden varainhoitovuotta edeltä-
vän vuoden tilastointipäivinä ilmoitettujen opiskelijatuntien perusteella. Valtion talousarviossa 
on erikseen määritelty Suomen Ilmailuopistolle  vuosittain myönnettävien opiskelijatyöpäivien 
enimmäislukumäärä. Rahoituslain 27 §:n 4 momen tin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö 
määrää vuosittain ammatil listen erikoisoppilaitosten opiskelijatyöpäiväkohtaisen yksikköhin-
nan. Yksikköhinta määrätään tarkistamalla edelliselle vuodelle määrättyä yksikköhintaa sovel-
tamisvuoden arvioituun kustannustasoon. 

Rahoituksen laskeminen ja maksaminen 

Rahoituslaissa tarkoitettuja käyttökustannuksia  koskevissa asioissa valtioapuviranomaisena 
toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetus-
hallitus vastaa valtionosuusjärjestelmän tietojen ke ruusta ja laskentapalveluista. Laskennan 
tietojärjestelmä- ja raportointipalvelut ostetaan Tampereen yliopistolta ja lisäksi osa tiedonke-
ruusta ostetaan Tilastokeskukselta. 

Rahoituslain 50 §:n mukaan opetus- ja kulttuur iministeriö myöntää lain 6 §:ssä tarkoitetun 
kunnan valtionosuuden, 7 §:ssä tarko itetun kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän koulutuk-
sen rahoituksen sekä 10 §:ssä tarkoitetun a mmatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden hake-
muksetta kunnalle tai muulle koulutuksen järjest äjälle. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskus maksaa rahoituksen käyttökustann uksiin koulutuksen järjestäjälle siten kuin 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 49 §:ssä säädetään.  Kyseisen säännök-
sen mukaan palvelukeskus ma ksaa mainitussa laissa tarkoite tut valtionosuudet ja kotikunta-
korvaukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoit uksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistys-
työstä annetussa laissa tarkoite tut valtionosuudet ja muun rahoitu ksen yhtenä kokonaisuutena. 
Mainitut erät maksetaan varainhoitovuoden alus ta kuukausittain yhtä suurina erinä. Lisäksi 
palvelukeskus perii kunnalta va ltionosuuden ja kunnan omara hoitusosuuden välisen erotuk-
sen, jos kunta on velvoitettu suorittamaan om arahoitusosuutena enemmän kuin mitä kunnalle 
valtionosuutena maksetaan. 
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2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö 

Ruotsi 

Ruotsissa oppivelvollisuuden jälkeen opiskelijat voivat mennä johonkin ammatillisen koulu-
tuksen ohjelmaan (yrkesprogram) tai korkea- asteen koulutukseen valmistavaan koulutukseen 
(högskoleförberedande program) lukiokoulussa. Aikuiset, joilla ei ole toisen asteen koulutusta 
tai jotka haluavat vaihtaa ammattia, voivat me nnä kunnalliseen aikuisten toisen asteen amma-
tilliseen koulutukseen (kommunal vuxenutbilning). Toisen asteen ammatillinen koulutus sisäl-
tää kolmivuotisia valtakunnallisia  ammatillisia koulutusohjelmia, joiden tavoitteena on val-
mistaa opiskelijoita ammattiin. Jos opiskelijalla  ei ole kelpoisuutta tiettyyn valtakunnalliseen 
koulutusohjelmaan, hän voi osallistua johdanto- ohjelmaan (introduktion) korjatakseen tämän 
puutteen. Erilaisia johdanto-ohjelmia on viisi, ja niiden tarkoituksena on antaa opiskelijan yk-
silöllisiin koulutustarpeisiin räätälöity koulut us, joka selkeyttää koulutuspolkuja, johtaa työ-
markkinoille sekä antaa perustan jatkokoulutukse lle. Esimerkiksi kielipainotteisen johdanto-
koulutuksen (språkintroduktion) tavoitteena on antaa maahanmuuttajanuorelle valmiuksia 
ruotsin kielessä ja mahdollistaa eteneminen toi selle asteelle tai muuhun koulutukseen. Amma-
tillisesti suuntautuneen johdantokoulutuksen (yrkesintroduktion) tavoitteena on puolestaan pa-
rantaa pääsyä ammatilliseen koulutukseen tai työh ön. Ne opiskelijat, joilla on oppimisvaike-
uksia, voivat peruskoulun jälkeen osallistua ne livuotiseen toisen asteen koulutukseen erityis-
opetuksessa. Tarjolla on kahdeksan valtakunnallis ta ohjelmaa sekä yksilöllisiä ohjelmia, joi-
den tavoitteena on valmistaa ammattiin. Myös aikuisille on tarjolla erityisopetusta.  

Tanska 

Tanskassa on paljon erilaisia ammatillisia koulutuks ia, joiden kesto vaihtelee 1,5 ja 5,5 vuo-
den välillä. Useimpien koulutusten kesto on 3, 5—4 vuotta. Suomalaisen ammatilliseen koulu-
tukseen valmistavan koulutuksen kaltaisia koul utuksia ei ole. Tanskassa noin 60 prosenttia 
nuorista käy vapaaehtoisen peruskoulun 10. luokan ennen ammatilliseen koulutukseen siirty-
mistä. Peruskoulun 10. luokan tavoitteena on selkiyttää opiskelijan valintaa joko lukion tai 
ammatillisen koulutuksen välillä. Aikuiskoulutuksessa on tarjolla kaksi valmistavan koulutuk-
sen vaihtoehtoa. Valmistava koulutus (FVU) an taa matemaattiset ja lukutaidon perusvalmiu-
det sekä parantaa oppimisvalmiuksia ja tanska to isena kielenä -taitoja. Yleinen aikuiskoulutus 
(AVU) puolestaan on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole perusopetuksen yläkoulun tasoista kou-
lutusta tai jotka tarvitsevat täydennystä joissakin oppiaineissa. Tämä koulutus on samantasois-
ta yhdeksännen tai kymmenennen luokan opintojen kanssa.  

Norja 

Norjassa kaikilla peruskoulun käyneillä on lain  mukaan oikeus mennä kolmevuotiseen ylem-
pään toisen asteen koulutukseen. Opiskelija voi valita kolmesta yleisaineen ohjelmasta ja yh-
deksästä ammatillisen aineen ohjelmasta. Norja lla on hyvin kehittynyt ammatillisen koulutuk-
sen järjestelmä, joka linkittyy oppisopimuskoulutukseen. Toisen asteen ammatillinen koulutus 
järjestetään yleisimmin niin sanotun 2+2 -mallin mukaan, joka sisältää kaksi vuotta käytännön 
opetusta oppilaitoksessa lyhyine työharjoitteluineen  ja sen jälkeen on ka ksi vuotta oppisopi-
muskoulutusta, johon kuuluu työtä yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa. 
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Islanti 

Islannissa kaikki 16-vuotiaat perusopetuksen p äättäneet voivat päästä toisen asteen koulutuk-
seen. Opinto-ohjelmien pituus vaihtelee kahd esta lukukaudesta neljään vuoteen. Opintoaika 
on jaettu perusosaan, joka on yhteinen usei mmille saman alan opinnoille, sekä erikoistu-
misopintoihin. Melkein kaikki ammatillinen koulutus rakentuu duaalijärjestelmään, missä suu-
rin osa koulutuksesta tapahtuu oppilaitoksessa, mutta sisältää myös työpaikoilla tapahtuvaa 
koulutusta. Vain vähemmistöissä tutkintoja kaikki koulutus on oppilaitosmuotoista.  

Alankomaat  

Alankomaissa oppivelvollisuus päättyy 16-vuotiaana. Vuodesta 2008 lähtien käytössä on ollut 
vielä yksi lisävuosi niille 16—17-vuotiaille, jotka eivät ole saavuttaneet yleiseen tai ammatilli-
seen toisen asteen koulutukseen siirtymiselle asetettuja vaatimuksia. Ammatilliseen koulutuk-
seen valmistava koulutus (VMBO) on nelivuotin en ja tarkoitettu 12—16-vuotiaille opiskeli-
joille, jotka eivät pystyisi suorittamaan ammatillis ta tutkintoa edes tukiopetuksen avulla val-
mistavaa koulutusta käymättä. Toisin kuin muut toisen asteen koulutusväylät, valmistava kou-
lutus ei välttämättä johda suoraan toisen asteen amVMBO:ssa on tarjolla neljä koulutusväylää. 
Ammatillisesti valmistavan väylän matalampi ta so (VMBO-BL, basis beroepsgerichte leer-
weg) valmistaa lyhytkestoisiin toisen asteen  koulutuksiin. Ammatillisesti valmistavan väylän 
korkeampi taso (VMBOKL, kaderberoepsgerichte leerweg) valmistaa pitkiin 3- ja 4-vuotisiin 
toisen asteen koulutuksiin. Lisäksi on olemassa yl eissivistävä teoreettinen väylä ja ammatilli-
sesti suuntautuneempi teoreettinen väylä, jotka mahdollistavat siirtymisen ylempään toisen as-
teen koulutukseen. 

Itävalta 

Itävallassa oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kestää yhdeksän vuotta. Neljän vuoden jäl-
keen 10-vuotiaina oppilaat siirtyvät alemman toisen asteen koulutukseen. Tällöin alkaa en-
simmäinen eriytyminen oppilaiden jakautuessa kolmeen eri koulutyyppiin, jotka kestävät neljä 
vuotta. Näiden jälkeen vaihtoehtoina ovat neli vuotinen ylemmän akateemisen toisen asteen 
koulun sykli (AHS-Oberstufe) sekä vaihtoehtoja  erilaisten ammatilliste n väylien välillä. Am-
mattikoulutukseen mennään kahdeksannelta luoka lta ja koulutus on nelivuotinen. Lisäksi 
vaihtoehtona on ammatilliseen koulutukseen va lmistava koulutus (Polytechnische Schule, 
PTS), joka on yksivuotinen toisen asteen koul utus (grade 9). Valmis tavan koulutuksen tavoit-
teena on edistää oppilaiden koulutusta viimei senä kouluvuotena sekä tukea koulutus- ja am-
matinvalinnassa. Itävallan koulutusjärjestelmäs sä on vuodesta 2008 lähtien ollut käytössä 
myös alle 18-vuotiaille tarkoite ttu koulutustakuu. Koulutustakuu on tarkoitettu niille nuorille, 
joilla ei ole paikkaa toisen asteen koulutuk sessa tai oppisopimuspaikkaa. Erityispedagogista 
tukea tarvitseville nuorille sekä vammaisille ja m uuten tukea tarvitseville nuorille on tarjolla 
integratiivista ammattikoulutusta (integrative Berufsausbildung). Tällaisten nuorten erityistar-
peet voidaan huomioida pidentämällä oppisopimusaikaa yhdellä tai enintään kahdella vuodella 
taikka opiskelijan ja työnantajan sopimuksesta toteutettavalla osakoulutuksella. 

Ranska 

Ranskassa toisen asteen 7-vuotinen koulutus alkaa jo 11 vuoden iässä ja jakautuu kahteen ta-
soon, alempaan ja ylempään toisen asteen  koulutukseen. Toiseen asteeseen kuuluva ensim-
mäinen aste (stage) on pakollinen, ja sitä kä ydään collegessa (collége) neljä vuotta (11—15 -
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vuotiaana). Ne, joilla on oppimisvaikeuksia, käyvä t collegen yleistä tai ammatillista linjaa, jo-
ka käsittää oppivelvollisuuden vä himmäisvaatimukset. Collegessa on tarjolla myös vaativam-
pia ammatillispainotteisia ohjelmia. Ylemmän toisen asteen koulutuksessa voi suuntautua joko 
yleiseen, tekniseen tai ammatilliseen koulutukseen. Collegen jälkeen koulu suosittelee sopivaa 
jatkokoulutusta oppilaalle koulutodistusten ja kii nnostuksen perusteella. Opintoja voi jatkaa 
joko lukiossa, joka järjestää yleisopintoja ta i teknisiä opintoja taikka ammatillisessa lukiossa 
(lycée). Ammattilukiossa voi suorittaa kahden vuoden opinnoilla myös kaksivuotisen CAP-
tutkinnon (certificat d´aptitude professionelprofessionelle). Koulutukseen voi yhdistää myös 
oppisopimusta. 

Euroopan unionin suositukset ja aloitteet 

Suomen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen va ikuttavat Euroopan union in suositukset ja 
aloitteet koulutuksen kehittämiseksi. Keskei simmät Euroopan maiden ammatillisen koulutuk-
sen – kehittämiseen vaikuttavat suositukset ja suositukset ovat seuraavat: 

Päätös yhteisön yhteisistä puitteista tutkin tojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi 15.12.2004 
toi käyttöön henkilökohtaisen, koordino idun asiakirjoista koostuvan kansion ( Europass), jota 
kansalaiset voivat halutessaan käyttää osoittaak seen ja esittääkseen tutkintonsa ja pätevyyten-
sä eri puolilla Eurooppaa.  

Suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista 18. 6.2006 sisältää viitekehyksen, jonka avulla 
jäsenvaltiot voivat varmistaa, että yleissivist ävän ja ammatillisen peruskoulutuksen suoritta-
neilla nuorilla on aikuiselämän, jatko-opintojen ja  työelämän edellyttämät avaintaidot. Suosi-
tus auttaa lisäksi jäsenvaltioita varmistamaan, että aikuiset voivat kehittää ja päivittää avaintai-
tojaan läpi koko elämän. 

Suositus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyk sen (EQF) perustamisesta elinikäisen oppimi-
sen edistämiseksi 23.4.2008 vahvistaa yhtei sen viitekehyksen kahdeksalle tutkinto-
/osaamistasolle, jotka määritellään oppimistulosten kautta. Jokainen taso voidaan saavuttaa eri 
reittejä virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen kautta. 

Suositus ammatillisen koulutuksen laadunvarmis tuksen eurooppalaisesta viitekehyksestä 
18.6.2009 auttaa jäsenmaita kehittämään ammatillis en koulutuksen järjestelmiään ja ammatil-
lisen koulutuksen laatua. Viitekehys sisältää la adunvarmistuksen eri vaiheet: suunnittelu, to-
teutus, arviointi ja tarkistus. Kullekin vaih eelle on suosituksessa asetettu yhteisiä laatuvaati-
muksia ja ohjeellisia kuvaajia, joilla tuetaan v iitekehyksen täytäntöönpanoa jäsenmaissa ja 
koulutuksen järjestäjän tasolla. Lisäksi viitekehyksen liitteenä on joukko indikaattoreita (esim. 
opettajien koulutukseen investoimi nen), joista jäsenmaat voiva t valita sopivimmat tukemaan 
ammatillisen koulutusjärjestelmien ja/tai koulutuksen  järjestäjien laadun arviointia ja paran-
tamista. Keskeisinä toimijoina viitekehyksen käyttöönotossa ovat kansalliset laadunvarmis-
tuksen yhteyspisteet, jona Suomessa toimii Opetushallitus. 

Suositus ammatillisen koulutuksen opintosuoritus ten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (EC-
VET) perustamisesta 18.6.2009 tarjoaa yhteiset menetelmäpuitteet, joilla helpotetaan oppimis-
tuloksista myönnettyjen opintosuoritusten siirtoa yhdestä tutkintojärjestelmästä tai oppimispo-
lusta toiseen. ECVET-järjestelmän menetelmäkehykseen sisältyy periaatteita ja teknisiä määri-
telmiä, joiden avulla tutkinnot voidaan esittää oppimistulosyksiköinä ja niihin liittyvinä EC‐
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VET-pisteinä, mikä mahdollistaa opintosuoritusten siirron ja keräämisen sekä kumppanuuksien 
tukemisen.  

Suositus epävirallisen ja arkioppimisen validio innista 22.12.2012 kehottaa jäsenvaltioita pe-
rustamaan vuoteen 2018 mennessä kansalliset järjes telyt epävirallisen ja arkioppimisen validi-
ointia varten. Tähän sisältyy työttömille ja ty öttömyysuhan alaisille tarjottava mahdollisuus 
osallistua taitojen arviointiin ja kartoitukseen. 

Suositus nuorisotakuun perustamisesta 22.4.2013 suosittelee, että alle 25-vuotiaille nuorille 
tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppis opimus- tai harjoittel upaikka neljän kuukauden 
kuluttua työttömäksi joutumisesta tai virallisen  koulutuksen päättämisestä. Siinä kehotetaan 
jäsenvaltioita tarjoamaan nuorille väyliä, joita pitkin palata koulutukseen, tai toisen mahdolli-
suuden tarjoavia koulutusohjelmia, joiden oppi misympäristöt sopivat kyseisten henkilöiden 
tarpeisiin ja antavat heille tilaisuuden hankkia puuttuva ammattitaito. 

Suomi on ottanut suositusten mukaiset toimenp iteet käyttöön muutoin paitsi eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen osalta. Suomen tutkin tojen ja muun osaamisen viitekehyksen käyt-
töönottoon liittyvä hallituksen esitys on tarkoitu s antaa eduskunnalle syksyllä 2016 niin, että 
viitekehys tulisi voimaan 1.1.2017. 

Keskeisin ammatilliseen koulutukseen vaikuttava uusi Euroopan tason aloite on uusi osaamis-
ohjelma (New Skills Agenda), jonka Euroopa n komissio julkisti kesäkuussa 2016. Osaamis-
ohjelman tavoitteena on varmistaa, että eurooppa laiset hankkivat jo varhain monia erilaisia 
taitoja ja että Euroopan inhi millinen pääoma hyödynnetään ma hdollisimman hyvin. Näin voi-
daan lisätä työllistettävyyttä, kilpailukykyä ja  kasvua Euroopassa. Käytännössä komissio eh-
dottaa, että seuraavien kahden vuoden aikana edistetään seuraavaa kymmentä eri tointa: 

Taitotakuu, jolla autetaan matalan taitotason aikuisia hankkimaan vähimmäistason luku- ja 
laskutaito sekä digitaalitaidot sekä etenemään kohti toisen asteen tutkintoa. 

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tark istaminen, jotta voidaan paremmin ymmärtää 
tutkintoja ja hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia taitoja Euroopan työmarkkinoilla. 

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koa litio, jossa tuodaan yhteen jäsenvaltiot ja koulutuk-
sen, työelämän ja teollisuuden sidosryhmät ja ke hitetään laaja digitaalinen lahjakkuusreservi. 
Lisäksi varmistetaan, että yksittäisillä henkilö illä ja työvoimalla Euroopassa on riittävät digi-
taalitaidot. 

Suunnitelma taitoja koskevalle al akohtaiselle yhteistyölle, jotta  voidaan parantaa taitoja kos-
kevaa tietoa ja tarttua taitovajeeseen erityisillä talouden aloilla. 

Väline kolmansien maiden kansal aisten osaamisprofiilin karto ittamiseksi, jotta voidaan aikai-
sessa vaiheessa kartoittaa turvap aikanhakijoiden, pakolaisten ja  muiden maahantulijoiden tai-
dot. 

Europass-järjestelmän tarkistaminen, jotta tarjotaan ihmisille parempia ja helppokäyttöisempiä 
välineitä heidän taitojensa esittelemiseksi ja sa adaan hyödyllistä reaaliaikaista tietoa taidoista 
ja suuntauksista ja siten helpotetaan ura- ja opintovalintoja. 
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Ammatillisen koulutuksen saamine n ensimmäiseksi valinnaksi parantamalla ammatillisessa 
koulutuksessa olevien mahdollisuuksia työhön peru stuvaan oppimiseen sekä lisäämällä näky-
vyyttä ammatillisen koulutuksen hyvistä tuloksista työmarkkinoilla. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidoista annetun s uosituksen arviointi, jotta aiempaa useammat 
ihmiset voisivat hankkia ne perustaidot, joita 2 000-luvulla tarvitaan työssä ja elämässä. Tässä 
keskitytään erityisesti yrittäjähenkisyyden ja innovointiin suuntautuneen ajattelutavan edistä-
miseen.  

Aloite tutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisen  kartoittamisesta, jotta voidaan parantaa tie-
toa siitä, miten opintonsa suorittaneet etenevät työmarkkinoilla. 

Ehdotus, jolla analysoidaan edelleen ja vaihdetaan parhaita käytäntöjä tehokkaista tavoista kä-
sitellä aivovientiä.  

Euroopan unionin valtiontukea koskeva sääntely ja oikeuskäytäntö 

Valtiontuen tunnusmerkkeinä ovat julkisten varoje n tai tuen kanavoituminen yrityksiin talou-
delliselle toimijalle siten, että  toimenpide on valikoiva eli t uki esimerkiksi kohdistuu tietyille 
yrityksille ja se vääristää tai uhkaa vääristää k ilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan. Valtiontuesta on säädetty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 107 artiklassa, jonka 1 kohdan mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jä-
senvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa  myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jo takin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu yh-
teismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Siten rahoitus-
ta, joka täyttää kaikki SEUT 107 artiklan 1 ko hdan perusteet, voidaan pitää EU:n valtiontuki-
sääntöjen vastaisena.  

Komissio on julkaissut keväällä 2016 tiedonanno n Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä (2016/C 262/01). Tie-
donannossa selvennetään komission käsitystä perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdasta siten 
kuin unionin tuomioistuimet ovat tulkinneet.  

EU:n valtiontuki- ja ns. SGEI-sääntelyn (SGEI, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut) kohteena ovat yritykset ja taloudellinen  toiminta. Keskeistä on erityisesti taloudelli-
sen ja ei-taloudellisen toiminnan määrittely. Valtiontukisääntöjä sovelletaan vain yrityksiin. 
Valtiontuen käsitettä koskeva n komission tiedonannon mukaan Euroopan unionin tuomiois-
tuin on johdonmukaisesti määritellyt yritykset taloudellista toimintaa harjoittaviksi yksiköiksi, 
riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Tietyn yksikön luokittelu yri-
tykseksi riippuu näin ollen täysin sen toimintoje n luonteesta. Sillä ei ole erityisesti merkitystä, 
onko yksikkö perustettu voiton tuottamiseksi. Myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat 
tarjota markkinoilla tavaroita ja palveluja. Kun näin ei ole, voittoa tavoittelemattomat yksiköt 
ovat valtiontukien valvonnan ulkopuolella. Yksikkö, joka harjoittaa sekä taloudellista että ei-
taloudellista toimintaa, katsotaan yritykseksi ainoastaan taloudellisen toiminnan osalta. Kilpai-
lusäännöissä tarkoitettua taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palvelu-
ja tarjotaan tietyillä markkinoilla.2 Toiminnan luokitteleminen sosiaaliseksi toiminnaksi tai sen 
                                                 
2 Esim. Pavlov-tuomio, asia C-180/98, 75 kohta 
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harjoittaminen voittoa tavoittelematta ei sinän sä riitä estämään sen luokittelemista taloudelli-
seksi toiminnaksi. 

Valtiontuen käsitettä koskevan komission tiedonannon 28 kohdan mukaan julkista koulutusta, 
joka järjestetään valtion rahoittaman ja valvoman  kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, 
voidaan pitää muuna kuin taloudellisena toim intana. Komission tiedonannon mukaan unionin 
tuomioistuin on katsonut, että ”perustaessaan ja pysyttäessään tällaisen julkisen koulutusjär-
jestelmän, joka saa yleensä rahoituksensa julkis ista varoista eikä oppilailta tai heidän van-
hemmiltaan, valtio ei pyri harjoittamaan voittoa t uottavaa toimintaa, vaan se suorittaa yhteis-
kunnallisia, kulttuurisia ja koulutuksellisia tehtäviään väestöään kohtaan”. 

Komission tiedonannon 29 kohdan mukaan julki sen koulutuksen ei- taloudelliseen luontee-
seen ei periaatteessa vaikuta se, että oppilaat tai heidän vanhempansa toisinaan joutuvat mak-
samaan opetus- tai ilmoittautumismaksuja, joilla  katetaan osa järjestelmän toimintakuluista. 
Koska tällaiset maksut kattavat usein vain murto-osan palvelun todellisista kustannuksista, nii-
tä ei voida pitää korvauksena tarjotusta palv elusta. Tämän vuoksi ne eivät muuta pääasiassa 
julkisin varoin rahoitetun yleisen koulutuspalvelun ei-taloudellista luonnetta. Näitä periaatteita 
voidaan soveltaa julkisiin koulutuspalvelui hin kuten ammattikoulutukseen, yksityiskouluihin 
ja julkisiin kouluihin, lastentarhoihin, sivut oimiseen opetustoimintaan yliopistoissa sekä yli-
opisto-opetukseen.  

Asiassa Humbel (C-263/86) ja asiassa Wirth (C-109 /92) annetuista yhteisöjen tuomioistuimen 
ratkaisuista ilmenee, että vastikkeellisten ope tuspalvelujen olennaisena piirteenä on se, että 
oppilas tai muu yksityinen taho suorittaa maksuja, jotka vastaavat pääosin opetuksen taloudel-
lisia kustannuksia. Tällöin opetusp alvelun tarjoamista on pidettä vä taloudellisena toimintana. 
Jos valtiontuen kriteerit täyttyvät, tukea ei  saa myöntää ilman komission hyväksyntää (SEUT 
108 (3) artikla). Pääsääntönä on valtiontuen ennakkoilmoitusvelvollisuus. 

Komission tiedonannon 30 kohdan mukaan julkiset koulutuspalvelut on erotettava palveluista, 
jotka rahoitetaan pääasiassa oppilaiden tai he idän vanhempiensa maksuilla tai kaupallisilla tu-
loilla. Esimerkiksi opiskelijoiden kokonaan rahoittamat ylemmän asteen koulutuspalvelut kuu-
luvat selvästi jälkimmäiseen luokkaan. Joissak in jäsenvaltioissa myös julkisyhteisöt voivat 
tarjota koulutuspalveluja, joita on niiden luonteen , rahoitusrakenteen ja kilpailevien yksityis-
ten laitosten olemassaolon vuoksi pidettävä taloudellisina palveluina.  

 
2.3 Nykytilan arviointi 

Tutkinnot ja koulutukset 

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää on uudistettu vastaaman työelämän, yksilöiden 
ja yhteiskunnan muuttuneita ja yhä nopeammin muuttuvia tarpeita 1.8.2015 voimaan tulleella 
lainsäädännöllä. Lainsäädännön uudistamisen yh teydessä luotiin puitteet selkeämmälle ja ai-
empaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaava lle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen pe-
rusteiden uudistamiselle. Ammatillis ten tutkintojen osaamisperuste ista määrittelyä ja tutkin-
non osiin perustuvaa rakennetta vahvistettiin, mikä on tukenut joustavien ja yksilöllisten opin-
topolkujen rakentamista ja edistänyt aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnus-
tamista osaksi tutkintoa. Lisäksi parannettiin tu tkintorakenteen ja sitä koskevan päätöksenteon 
nopeutta ja joustavuutta reagoida työelämässä  ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin sekä 
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selkeytettiin ja yhdenmukaistettiin ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskou-
lutuksen lainsäädäntöä erityisesti tutkintorakennetta ja tutkintoje n perusteita sekä osaamispe-
rusteisuutta koskevan sääntelyn ja terminol ogian osalta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
otettiin myös käyttöön eurooppalaiseen opintosuo ritusten siirtojärjestelmään perustuvat osaa-
mispisteet. Tutkintojen ja valmentavien koulutu sten sekä niiden osien laajuutta ja syvyyttä 
kuvaavat osaamispisteet korvasivat opiskelujen  kestoon perustuvat opintoviikot. Lisäksi am-
matillisten perustutkintojen yhteisten tutkinno n osien rakennetta muutettiin osaamisperustei-
semmaksi kokoamalla aiemmat oppiainemaiset yhte iset tutkinnon osat neljäksi temaattiseksi 
tutkinnon osaksi. Ammatillisen koulutuksen reformissa on tavoitteena jatkaa tutkintorakenteen 
uudistamistyötä tutkintojärjestelmän osaamisperusteisuuden ja joustavuuden lisäämiseksi. 

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne on kol miportainen. Siihen kuuluu kolme tutkinto-
tyyppiä: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Kolmipor-
tainen tutkintorakenne vastaa hyvin työelämän tarpei ta eri osaamis- ja toimialoilla ja palvelee 
myös yksilön osaamisen kehittämistarpeita läpi  työuran. Tutkintotyyppien tuottaman osaami-
sen määrittelyyn perustuva kolmiportainen rakenne, jossa osaaminen kasvaa ja syvenee perus-
tutkinnoista erikoisammattitutkintoon, tukee uraohj usta ja selkiyttää yksilön valintoja. Lisäksi 
se auttaa työelämää hahmottamaan, minkä tasoista ja mitä osaamista työnhakijalla oikeastaan 
on. Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen suhde toi-
siinsa määrittyy kuitenkin aina toimialan luonteen ja tarpeiden mukaisesti. Lainsäädäntö ei 
edellytä, että tutkinnot tutkintotyypeittäin ra kentuvat jatkumona, jossa osaaminen karttuu ai-
emmassa tutkinnossa osoitetulle osaamiselle. Käytännössä osaamisvaatimukset voivat raken-
tua alan tarpeista lähtevästi siten, että tu tkinnot muodostavat kehittymispolun, jossa ammatti-
tutkinnot rakentuvat perustutkintojen ja er ikoisammattitutkinnot ammattitutkintojen jatkumo-
na. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voivat toim ia myös täysin toisistaan itsenäisinä ko-
konaisuuksina, ja ammattitutkinnot voivat olla myös  alalle tulotutkintoja etenkin silloin, kun 
alalla ei ole lainkaan perustutkintoa. 

Kolmiportainen tutkintorakenteen ongelmana on,  että se saattaa lisää tutkintojen määrää ja 
johtaa epätarkoituksenmukaisiin päällekkäis yyksiin tutkintojen ammattitaitovaatimuksissa. 
2000-luvulla ammatillisten tutkintojen määrä on k asvanut merkittävästi. Etenkin ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen rakenne on tällä hetkellä huomattavan tiheä. Useilla opintoaloilla on 
tutkintoja, joiden ammattitaitovaatimukset ovat lähellä toisiaan, jolloin tutkinnon suorittajan ja 
työelämän on useissa tapauksissa vaikea nähdä lä hitutkintojen eroja tai niistä koostuvaa am-
matillista osaamista. Osa tutkinnoista on lisäk si hyvin rajattuun ammattiosaamisen alueeseen 
kohdistuvia ja ammattitaitovaatimuksiltaan liian su ppeita nopeasti muuttuvan ja moninaistu-
van työelämän tarpeisiin. Tiheä tutkintorakenne hidastaa myös työelämässä havaittujen uusien 
osaamistarpeiden nopeaa viemistä tutkintojärj estelmään. Tiheässä tutkintorakenteessa uuteen 
osaamistarpeeseen vastataan pääsääntöisesti uudella tutkinnolla, mikä edellyttää sekä tutkinto-
rakenneasetuksen muuttamista että uusia tutkinnon pe rusteita ja vie näin ollen aikaa. Nopeasti 
muuttuva työelämä edellyttää, että myös a mmatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä kyke-
nee reagoimaan muuttuviin osaamistarpeisiin nykyistä ketterämmin ja työelämän muutoksia 
ennakoiden.  

Edellä kuvatut ongelmat ovat kuitenkin ratkaist avissa tutkintorakennetta systemaattisesti ke-
hittämällä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ase tti 15.4.2015 työelämän ohjausryhmän kehittä-
mään ammatillisen koulut uksen tutkintorakennetta kolmiporta isen tutkintorakenteen mukai-
sesti. Tavoitteena on poistaa epätarkoituksenmukaisia päällekkäisyyksiä sekä vähentää amma-
tillisten tutkintojen, erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrää yhdistämällä niitä 
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laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi, jotta tutkin torakenne on sekä kansalaisille että työelä-
mälle nykyistä helpommin ymmärrettävä kokona isuus ja mahdollistaa nykyistä paremmin eri-
laisten osaamisten yhdistämisen ja yksilölliste n opintopolkujen rakentamisen. Laaja-alaiset 
ammatilliset tutkinnot mahdollistavat lisäksi sen, e ttä uusiin osaamistarpeisiin voidaan vastata 
vain tutkinnon perusteita muuttamalla, mikä nopeuttaa työelämän osaamistarpeisiin vastaa-
mista. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat nykyisin pakollisista ja valinnaisista amma-
tillista tutkinnon osista. Ammatillisissa perustutkinn oissa on lisäksi yhteisiä tutkinnon osia ja 
vapaasti valittavia tutkinnon osia, jotka sisältyvät vain ammatillisena peruskoulutuksena suori-
tettaviin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuur inen osaaminen. Ammatillisen perustutkinnon 
näyttötutkintona suorittavat vain  tutkintoon kuuluvat ammatilliset  tutkinnon osat, eikä heillä 
ole edes halutessaan mahdollisuutta suorittaa yhte isiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia, 
vaikka etenkin yhteiset tutkinnon osat saattais ivat olla heille tarpeen työelämässä ja jatko-
opinnoissa tarvittavien perustaitojen kehittä misen näkökulmasta. Tämä asettaa ammatillisen 
perustutkinnon suorittajat keskenään eriar voiseen asemaan tutkinnon suorittamistavan mu-
kaan. Yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ammatillisen  perustutkinnon muodostumisen tulisi olla 
sama kaikilla tutkinnon suorittajilla. Lisäksi yhteis iä tutkinnon osia tulisi kehittää niin, että 
niiden oppiainemaisuutta vähennetään ja niiden osaamisperusteis uutta ja työelämälähtöisyyttä 
lisätään. Tällöin yhteiset tutkinnon osat vastai sivat nykyistä paremmin myös työelämästä tut-
kintoa suorittamaan tulevien tarpeita ja ne voitaisiin aiempaa helpommin suorittaa ammatillis-
ten tutkinnon osien yhteydessä. 

Nykyiset yhteiset tutkinnon osat ovat olleet voima ssa 1.8.2015 lähtien. Niiden laaja-alaisuutta 
ja rakentumista temaattisist a kokonaisuuksista on pidetty hyvänä, samoin niihin sisältyvää 
varsin laajaa valinnaisuutta. Toisaalta niiden  rakenne on koettu hanka laksi yksilöllisten opin-
topolkujen rakentamisen näkökulmasta. Erityises ti sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tut-
kinnon osaa on pidetty tutkinnon muodostumista mu tkistavana ja nimeltään epäonnistuneena, 
koska se voi käytännössä sisältää hyvin monenlaist a osaamista, myös muihin yhteisiin tutkin-
non osiin sisältyvää osaamista. Tämä on johtanut  muun muassa siihen, että tutkintotodistukset 
eivät aina anna oikeaa kuvaa yksilön osaamisest a. Jos opiskelija on valinnut sosiaalisen ja 
kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan osa-alu eeksi ainoastaan matematii kkaa tai fysiikkaa ja 
kemiaa, tämä valinnainen osaaminen on tutk intotodistuksessa sosiaa lisen ja kulttuurisen 
osaamisen tutkinnon osassa, vaikka se kuuluisi luontevimmin matemaattis-
luonnontieteelliseen tutkinnon osaan. Yhteisten tutkinnon osien rakenne tta onkin tarpeen sel-
keyttää ja yksinkertaistaa. 

Ammatillisten perustutkintojen vapaasti valittava t tutkinnon osat voivat nykysäädösten mu-
kaan olla muun muassa ammatillisi a tutkinnon osia tai yhteisiä  tutkinnon osia. Lisäksi osa 
ammatillista tutkinnon osista voi daan tutkinnon perusteissa os oittaa vapaasti valittaviin tut-
kinnon osiin. Tämä tekee perustutkintojen muodostumissäännöistä monimutkaisia ja vaikeasti 
hahmotettavia. Perustutkinnon rakenteen tulisi olla nykyistä yksinkertaisempi.  

Tutkintojen mitoitusperiaatteet ja laajuus 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien peru stutkintojen ja niiden osien sekä amma-
tilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen  ja työhön ja itsenäiseen elämään val-
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mentavan koulutuksen ja niiden osien laajuus  ilmaistaan voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaan osaamispisteillä. Osaamispisteet ovat tutkintoa tai valmentavaa koulutusta tai niiden osaa 
täydentävää tietoa ja kuvaavat osaamisen laajuu tta ja syvyyttä yhdenmukaisella tavalla. Näyt-
tötutkinnoissa ei ole käytössä laajuusmittaa. Laajuusmitan puuttuminen on heikentänyt näyttö-
tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta etenkin kansainvälisissä yhteyksissä ja johtanut 
siihen, että näyttötutkintoja ja niiden osia  on mitoitettu epävirallisesti monin eri tavoin osaa-
misen laajuuden kuvaamiseksi. Ammatillisen koulutuksen järjestelmän selkeyden ja läpinäky-
vyyden lisäämiseksi kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa on tarpeen ottaa käyttöön yhtenäinen 
mitoitusperuste, osaamispisteet. Osaamispiste iden avulla tehdään tutkinnon edellyttämän 
osaamisen syvyys ja laajuus työnantajalle ja  tutkinnon suorittajalle näkyväksi niin Suomessa 
kuin kansainvälisestikin. Lisäksi osaamispisteitä voidaan hyödyntää joustavien ja yksilöllisten 
opintopolkujen rakentamisessa silloin, kun tutkin toon sisällytetään tutkinnon osia muista am-
matillisista tutkinnoista. 

Tutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 

Ammatillisen perustutkinnon voi voimassa olev an lainsäädännön mukaan suorittaa kahdella 
eri tavalla, ammatillisesta peruskoulutuksesta a nnetun lain mukaisesti ammatillisena perus-
koulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lainsäädännön mukaisesti näyttö-
tutkintona. Kahden tutkinnon suorittamistavan etuna on, että lainsäädännön avulla voidaan 
huolehtia siitä, että erilaiset asiakasryhmät voidaan ohjata suorittamaan tutkintoa niille parhai-
ten soveltuvin tavoin. Lisäksi lainsäädännössä voidaan selkeästi määritellä, kuka maksaa tut-
kintomaksun tai opiskelijamaksuja ja miten eri asiakasryhmien tutkinto muodostuu. Perusope-
tuksen päättävän ikäluokan tarpeet tulevat huomioiduiksi ammatillisen peruskoulutuksen kaut-
ta, ja työkokemusta jo hankkineiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet voidaan vastaavasti huomioi-
da joustavasti näyttötutkintojen ja henkilökohtaistamisen kautta. Käytännössä lainsäädännössä 
määritellyt ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen asiakasryhmät 
eivät kuitenkaan ole sisäisesti yhtenäisiä, vaan kummankin asiakasryhmän sisällä on yksilöitä, 
joilla on erilaisia tarpeita. Tästä näkökulmasta eri asiakasryhmille suunnatut erilaiset tutkinnon 
suorittamistavat pitävät tarpeettomasti yllä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-
aitoja, jotka hallitusohjelman mukaan tulisi poistaa. 

Eri asiakasryhmille suunnatut erilaiset tutkinnon suorittamistavat ovat ammatillisen osaamisen 
osoittamisen ja arvioinnin osalta hyvin lähe llä toisiaan. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
ammatillisten tutkinnon osien osaaminen osoitet aan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa 
työtilanteissa ja prosesseissa. Näitä tilanteita kutsutaan ammattiosaamisen näytöiksi. Näyttö-
tutkinnoissa osaaminen osoitetaan tutkintotilais uuksiksi kutsutuissa tilanteissa, joissa myös 
tehdään käytännön työtehtäviä aidoissa työelämä n työtilanteissa ja -prosesseissa. Käytännössä 
eroa on lähinnä siinä, miten tiukasti pidetään kiinni siitä, että osaaminen osoitetaan nimen-
omaan työpaikalla, ja kuinka monta arvioijaa p äättää osaamisen arvioinnista. Niinpä etenkin 
opiskelijoiden ja työelämän edustajien on ollut vaikea erottaa eri tutkinnon suorittamistapoja 
toisistaan ja hahmottaa, minkä lainsäädännön m ukaan opiskelija on kulloinkin tutkintoa suo-
rittamassa.  

Jos koulutuksen järjestäjä järjestää ammatillista perustutkintoa sekä ammatillisena peruskoulu-
tuksena että näyttötutkintona, sen tulee tällä he tkellä laatia samaan tutkintoon sekä näyttötut-
kinnon järjestämissuunnitelma tutkintotoimikuntaa varten että osaamisen arviointisuunnitel-
man osana olevan suunnitelman ammattiosaamise n näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 
ammattiosaamisen näyttöjen toimielintä varten. Molempia suunnitelmia päivitetään tarvittaes-
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sa, muun muassa tutkinnon perusteiden uudistuessa. Eri tahoille tehtävistä toisistaan poikkea-
vista suunnitelmista on aiheutunut  päällekkäistä työtä koulutuksen järjestäjille. Ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa vain näy ttötutkintona, joten tältä  osin päällekkäistä 
työtä ei ole.  

Näyttötutkinnot arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tutkinnon osittain niin, 
että arvioinnista päättävät yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustaja. Ammat-
tiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät tällä hetkellä opettajat ja ty öelämän edustajat yh-
dessä tai erikseen. Nykyisen näyttötutkintojärj estelmän kolmikantaisen arvioinnin etuna on, 
että työelämä on vahvasti mukana arvioinnissa,  kun arvioijana ovat työelämän puolelta sekä 
työantajien että työntekijöiden edustaja. Kolmikantaisen arvioinnin ongelmana on kuitenkin 
ollut se, että etenkin työnantajia on ollut käytännössä vaikeaa saada arvioimaan tutkintotilai-
suuksia. Heille on jouduttu joissakin tapauksi ssa maksamaan arvioinnista. Lisäksi monilla 
työnantajia edustavilla arvioijilla ei ole riittäv ää suoritettavaan tutkintoon ja tutkinnon osaan 
liittyvää käytännön ammattitaitoa, jolloin heidän  panoksensa arvioinnissa on jäänyt vähäisek-
si. Nykyisen ammattiosaamisen näyttöjen arvioi nnin etuna on, että se on arvioijien suhteen 
joustava. Arvioijana voivat olla  joko työelämän edustaja ja opettaja yhdessä tai jompikumpi 
yksin. Ongelmana ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa on ollut se, että jos arvioijana on 
pelkästään opettaja, työelämän ääni osaamisen laadun varmistuksessa ei kuulu lainkaan. Toi-
saalta, jos arvioijana on pelkästään  työelämän edustaja, arviointia  ei aina tehdä tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjen arviointikriteerien mukai sesti, vaan suhteessa esimerkiksi työelämän ar-
vioijan omaan osaamiseen tai muiden tutkinnon suorittajien osaamiseen, jolloin opiskelijoiden 
yhdenvertaisuus kärsii. 

Osaamisen arviointiin liittyvien suunnitelmien ja  osaamisen arvioijien ohella tutkinnon suorit-
tajille ja opiskelijoille annettavat todistukset ja todistusten antaja poikkeavat toistaan sen mu-
kaan, millä tavoin tutkinto on suoritettu. A mmatillisessa peruskoulutuksessa tutkintotodistuk-
sen ja muut todistukset antaa koul utuksen järjestäjä. Sekä tutkintotodistustodistus että todistus 
tutkinnon osien suorittamisesta sisältää kaksi osaa, josta toinen antaa tietoa suoritetuista tut-
kinnon osista ja toinen suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä. Näyttötutkintojen tutkintoto-
distuksen ja tutkinnon osien suorittamisesta anta a tutkintotoimikunta, ja todistus on yksiosai-
nen. Se sisältää tiedot suoritetuista tutkinnon osista. Edellä kuvatut erot asiakirjoissa ja toimin-
tatavoissa ovat aiheuttaneet ylimääräistä hallinno llista työtä koulutuksen ja näyttötutkinnon 
järjestäjille ja asettaneet tutkinnon suorittaneet osittain eriarvoiseen asemaan sen suhteen, mitä 
tietoa tutkintotodistus sisältää ja kuinka pian tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintotodistus 
on mahdollista saada. 

Myös osaamisen arvioinnin oikaisukäytännöt poikkeavat voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaan toistaan ammatillisessa pe ruskoulutuksessa ja näyttötutkin noissa. Ammatillisessa perus-
koulutuksessa oikaisupyyntö tehdään ensimmäisessä  vaiheessa suullisesti tai kirjallisesti reh-
torille tai arvioinnista päättäneelle, näyttötutkinnoissa puolestaan kirjallisesti arvioinnin suorit-
taneille arvioijille. Toisen vaiheen oikaisup yyntö tehdään ammatillisessa peruskoulutuksessa 
kirjallisesti koulutuksen järjestäjän asettama lle ammattiosaamisen näyttöjen toimielimelle, 
näyttötutkinnoissa valtakunnalliselle tutkintotoimikunnalle, joka edelleen juridisesti viime kä-
dessä päättää näyttötutkintojen arvioinnista. Erilaiset oikaisukäytä nnöt asettavat tutkinnon 
suorittajat eriarvoiseen asemaan muun muassa sen  suhteen, missä määrin oikaisua voidaan 
pyytää taholta, joka ei ole osallistunut arvioinnista päättämiseen. 
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Valmentavat koulutukset 

Erilaiset ammatilliseen peruskoulutukseen valmista vat ja valmentavat koulutukset yhdistettiin 
1.8.2015 voimaan tulleella lainmuutoksella kahdeksi kokonais uudeksi, ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentavaksi koulutukseksi sekä ty öhön ja itsenäiseen elämään valmentavaksi 
koulutukseksi. Nämä kaksi uutta koulutuskokonaisuutta ovat osoittautuneet toimiviksi. 

Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot 

Opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja kos kevat säännökset lisättiin ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annettuun lakiin 1 päivänä elokuut a 2015 voimaan tulleella lailla (247/2015) 
samassa yhteydessä kun ammatillisen peruskoulut uksen annettuun lakiin lisättiin ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmenta-
vaa koulutusta koskevat säännökset (246/2015). Op iskeluvalmiuksia parantavien opintojen 
tarkoituksena on ollut luoda aikui sväestölle, ja erityisesti aikuis ille maahanmuuttajaväestölle  
soveltuva koulutuskokonaisuus kehittää näyttötutkinnon suorittamiseen tähtäävässä opiskelus-
sa vaadittavia opiskelutaitoja opinnollisten valmiuksien kasvattamiseksi. 

Ohjaus ja lupasääntely 

Voimassa oleva ohjaus- ja sääntelymalli on luot u aikana, jolloin työmarkkinat toimivat vielä 
varsin pitkälti perinteisten siirtymien muka isesti. Lähtökohtana oli nuorena hankittu ammatil-
linen perusosaaminen, jota täydennettiin laaj entamalla ja syventämällä uran varrella. Työ-
markkinoiden tarpeisiin luotiin ammatillisen koul utuksen järjestelmä, joka rakentui perus-
osaamisen hankkimiseen tähtäävään  järjestelmään ja sitä täyd entävään ammatilliseen aikuis-
koulutukseen. Työmarkkinoiden muutoksen myöt ä yksilöiden koulutuspolut ovat kuitenkin 
muuttuneet. Osaamistarpeiden muuttuminen ja  monimuotoistuminen edellyttää yhä useammin 
uudentyyppistä ja joustavaa tutkintojen ja osaami sen hankkimistapojen yhdistelyä. Toisistaan 
poikkeavat ammatillisen peruskoulutuksen ja a mmatillisen aikuiskoulutuksen ohjaus- ja sään-
telyjärjestelmät eivät kaikilta osin kykene luom aan puitteita vastata osaamistarpeisiin ja ne 
myös jäykistävät koulutuksen järjestäjien ma hdollisuuksia tarjota osaamisen kasvattamisen 
mahdollisuuksia asiakkaiden tavoitteiden muka isesti. Polut ammatillisesta koulutuksesta työ-
elämään ja jatko-opintoihin ovat moninaistuneet , eivätkä aikuisten koulutustarpeet enää ra-
kennu yhtä selväpiirteisesti aiemmin hankitun osaamisen päälle. Nykyinen erillisiin kokonai-
suuksiin jakautunut ohjaus- ja sääntelyjärjestelmä  hankaloittaa asiakkaalle ja työelämälle par-
haiten soveltuvien koulutusratkaisujen löytäm istä, kuten oppilaitosmuotoisen ja oppisopimus-
koulutuksen välistä valintaa tai näiden koulutu ksen järjestämismuotojen yhdistämistä sekä 
ammatilliseen koulutukseen osoitettujen resurssien  joustavaa kohdentamista asiakkaiden tar-
peisiin.   

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi ammatillisen koulu-
tuksen järjestämisluvan hakijan ammatilliset ja  taloudelliset edellytykset koulutuksen järjes-
tämiseen. Lisäksi tutkintotoimikunnat arvioivat nä yttötutkintojen osalta järjestäjän edellytyk-
set tutkintotilaisuuksien järjestämiseen. Menette ly on johtanut monimutkaiseen lupakäytän-
töön ja tilanteisiin, joissa järjestäjällä on lupa  koulutuksen järjestämiseen, mutta ei tutkintoti-
laisuuksien järjestämiseen. Ammatillisen koulutuksen  järjestämisedellytysten arviointi on ha-
jautunut eri tahoille, jolloin se ei ole muodos tanut selkeää kokonaisuutta. Lainsäädäntö kui-
tenkin edellyttää koulutuksen järjestäjän vastaavan  siitä, että valmistavaan koulutukseen osal-
listuvalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus  suorittaa näyttötutkinto.. Jos järjestäjällä 
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ei ole oikeutta tutkintojen järjestämiseen, jä rjestäjä joutuu ostamaan palvelun toiselta koulu-
tuksen järjestäjältä tai näyttötutkinnon järjest äjältä. Koulutuksen järjestäjien välinen hankinta-
toiminta ei ole kaikissa tilanteissa ollut kustannus tehokasta eikä selkeää. Toisaalta säätelyjär-
jestelmän puitteissa on voitu joustavasti vastata yhteistyön avulla erilaisiin osaamistarpeisiin. 
Tällöin järjestäjä on hankkinut osan palveluist a toisilta järjestäjiltä. Vastuunjako järjestäjien 
välillä ei kuitenkaan aina ole ollut selkeää ja kokonaisvastuu  järjestettävästä koulutuksesta  on 
jäänyt epäselväksi.  

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti ammatilli sessa peruskoulutuksessa määrätään enim-
mäisopiskelijamäärästä, joka on pääsääntöisesti toiminnan rahoituksellinen katto. Järjestämis-
luvan mukainen opiskelijamäärä voidaan kuite nkin myönnettävän rahoituksen osalta ylittää, 
jos opetus- ja kulttuuriministeriö niin päättää ja talousarviossa päätetyn rahoituksen euromäärä 
sen mahdollistaa. Ammatillisessa lisäkoulut uksessa luvissa on pääsääntöisesti opiskelijatyö-
vuosien vähimmäismäärä, joka ohjaa ministeriön ra hoituspäätöstä siten, että riippumatta to-
teumasta suoritteita on jaettava vähintään järj estämisluvan vähimmäismäärän verran. Suorite-
kattoa ammatillisen lisäkoulutuksen luvissa ei ole. Ammatillisen peruskoulutuksen määrälli-
nen sääntely on ollut jäykkää, sillä enimmäism ääriä ei ole voinut muuttaa muuttamatta järjes-
tämislupaa. Toisaalta tämäntyyppinen määrä llinen säätely on soveltunut pitkäkestoiseen kou-
lutukseen, jossa vuotuiset volyymivaihtelut ovat koulutuksen luonteesta johtuen pienempiä. 
Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelijavolyymia on voitu muuttaa vuosittain rahoituspää-
töksen yhteydessä. Tämä on soveltunut hyvin koulutukseen, joka on lyhytkestoisempaa verrat-
tuna perustutkintoihin.  Toisaalta lisäkoulutuksen luvissa oleva vähimmäismäärä on joissain 
tapauksissa johtanut siihen, että rahoitusta on my önnetty, vaikka toimintaa ei ole ollut. Erilli-
sistä säätelyjärjestelmistä johtuen ammatillisen  koulutuksen määrällinen säätely ei ole muo-
dostanut kovinkaan selkeää kokonaisuutta. 

Nykyisin ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvissa määrätään ne kunnat, joissa koulu-
tusta voi pysyvästi järjestää. Ammatillisen lisäkoulutuksen luvissa ei määrätä koulutuspaikois-
ta. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta kuntie n nimeämisellä järjestämisluvissa on pystytty 
arvioimaan koulutuksen saatavuutta suhteessa nuor ten, erityisesti perusasteen päättävien ikä-
luokkaan sekä alueen työvoima tarpeeseen. Ammatillinen lisäkoulutus taas toimii enemmän 
yritysten ja työpaikkojen kanssa yhteistyössä. Yritykset tekevät usein sopimuksia ammatilli-
sen lisäkoulutuksen järjestäjien kanssa, joissa yhdistyy sekä valtionosuusrahoitteinen toiminta 
että maksullinen palvelutoiminta. Toimintaa ei ole tästä syystä ollut tarkoituksenmukaista si-
toa alueisiin tai kuntiin. 

Perustutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa ei ole määrällistä säätelyä. Koulutuksen 
järjestäjä on voinut järjestää koulutusta työelämän tarpeen mukaisesti. Lisäkoulutuksessa on 
määrällinen säätely. Perustutkintotavoitteisen koulutuksessa ei ole ollut tarvetta määrälliseen 
säätelyyn koska työnantajien kysyntä pitkäkestoista koulutusta kohtaan on rajallisempaa kuin 
lyhytkestoisempaa lisäkoulutusta kohtaan. Tämä on pitänyt oppisopimuskoulutuksen volyy-
min varsin vakaana. Toisaalta määrällisen säät elyn puuttuminen on johtanut tilanteisiin, jossa 
perustutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuk sen volyymit lähtivät muutamien järjestäjien 
osalta merkittävään kasvuun, joka johtui lainav astaisista menettelyistä ja koulutuksen tosiasi-
allisesta kohdentamisesta muuhun tarkoitukseen kuin perustutkintojen suorittamiseen. 
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Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen ja läpäisy 

Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on vä hentynyt vähitellen koko 2000-luvun ajan. 
Vastaavana ajanjaksona ammatillisen koulutuk sen keskeyttäminen on vähentynyt enemmän 
kuin muiden koulutusasteiden keskeyttäminen. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mu-
kaan ammatillisen koulutuksen keskeytti kokonaan 6,9 % opiskelijoista lukuvuonna 2013-14. 

Taulukko 7: Ammatillisen peruskoulutuksen kokonaan keskeyttäneet 

lukuvuosi  05‐06  06‐07  07‐08 08‐09 09‐10 10‐11 11‐12  12‐13  13‐14

kesk. %  9,4 %  9,2 %  8,9 % 7,6 % 8,1 % 8,1 % 7,8 %  7,6 %  6,9 %

 

Lähde: Tilastokeskus 

Lukuvuonna 2013-2014 naiset keskeyttivät amma tillisen koulutuksen hieman miehiä har-
vemmin (6,7/7,0). Luonnontieteiden sekä luon nonvara- ja ympäristöalalla keskeytettiin pää-
sääntöisesti eniten ja sosiaali-, terveys- ja liikunt a-alalla vähiten. Yli 19-vuotiaat keskeyttivät 
selvästi useammin kuin tätä nuoremmat nuorille suunnatussa lukio- ja ammatillisessa koulu-
tuksessa.  

Ammatillisten opintojen keskeyttämiseen vaikutta vat useat tekijät. Keskeyttämisen taustalla 
saattaa olla mm. epäonnistunut opiskelualan valin ta, puutteellinen opinto-ohjaus, puutteelliset 
opiskeluvalmiudet, terveydellisiä syitä, henkilö kohtaista elämää kohdanneita vaikeuksia, mo-
tivaatio-ongelmia, sopivien ko ulutusmahdollisuuksien puute, alan työllisyysnäkymät kuin 
myös kesken opintojen työelämään siirtyminen jne. Keskeyttäminen voi olla yksi syy syrjäy-
tymiseen tai se voi olla seurausta jo alkaneesta syrjäytymiskehityksestä.  

Alueelliseen keskeyttämisen vaih teluun vaikuttavat mm. alueen  elinkeinorakenne ja nuorten 
työllistymismahdollisuudet, joissa on suuriakin eroja. Koulutusalakohtaiset erot keskeyttämi-
sessä liittyvät myös työllisyysnäkymiin, mutta myös alan työtehtävien vetovoimaisuuteen sekä 
toisaalta opiskelijoiden omiin mahdollisuuksiin ja  tietopohjaan tehdä perusopetuksen viimei-
sellä luokalla oikeaan osuneita valintoja. Opintonsa keskeyttäneitä on myös toivomalleen kou-
lutusalalle opiskelemaan pääss eissä opiskelijoissa, jolloin perusopetuksen tarjoama opinto-
ohjaus ja tuki koulutusvalinnassa on merkittävässä roolissa.  

Ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu useita laajoja keskeyttämisen vähentämisen toi-
menpiteitä, viimeisimpänä ammatillisen koulutuk sen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 
2012-2015.  

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamis ohjelma (2011–2015) päättyi syksyllä 2015. 
Ohjelmassa oli mukana 55 suurta koulutuksen jä rjestäjää ja se kattoi yli 88 prosenttia amma-
tillisen perustutkinnon opetussuunnitelmaperuste isesti suorittavista opi skelijoista. Tehosta-
misohjelma keskittyi ammatillisen peruskoulutuk sen kehittämiseen opintojen keskeyttämisen 
vähentämiseksi ja tutkintojen suorittamiseksi  tavoiteajassa. Tehostamisohjelmassa paneudut-
tiin erityisesti opinto-ohjauksen ja opiskelijahuo llon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien 
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toimintamallien kehittämiseen, koko tutkinnon suorittamista t ukevien pedagogisten ratkaisu-
jen, ohjauskäytänteiden ja toimintamallien ke hittämiseen sekä erilaisten työvaltaisten oppi-
misympäristöjen ja – mahdollisuuksien tarjoamiseen. 

Ohjelman määrällisen seurannan tulokset osoitta vat, että koulutuksen järjestäjien väliset erot 
keskeyttämisessä säilyivät suurina vaihdellen v iimeisenä seurantajaksona (2014–2015) 1,3 ja 
17,8 prosentin välillä. Hyvät koulutuksen järjest äjät pystyivät vähentämään keskeyttämistä 
edelleen heikoimpien pysytellessä aiemmissa l uvuissa. Myös erot eri koulutusalojen ja perus-
tutkintojen välillä ovat pysyneet suurina ja er ot ovat säilyneet samansuuntaisina koko ohjel-
man ajan. 

Opintojen keskeyttämisen riski on moninkertainen 20–24-vuotiailla verrattuna sitä nuorempiin 
opiskelijoihin. Keskeyttämisen syiden kirjo on myös laajempi tuolla ryhmällä kuin nuorem-
milla opiskelijoilla. Opiskelijakyselyjen tuloksista  paljastuu, että reilu kolmannes kokee opis-
kelun liian helpoksi. Osa opiskelijoista pitää opiskelua puolestaan liian kiireisenä ja vaativana. 
Yksilöllisille opintopoluille ja vaihtoehtois ille opetusmenetelmille, monipuolisille oppi-
misympäristöille sekä riittävälle ohjaukselle ja tuelle niiden eri muodoissa on tarvetta. 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjel man yksi selkeä tulos on, että opiskelijoi-
den kokonaisvaltainen hyvinvointi sisältäen hyvä n terveyden, elämänhallinnan sekä osallisuu-
den kokemuksen ja mahdollisuuden vaikuttaa omiin  opintoihin ehkäisevät opintojen keskeyt-
tämistä. Seurannan havainnot osoittavat, että 20-24-vuotiaiden ryhmässä opintojen keskeyttä-
misen syiden kirjo on suurempaa kuin nuoremm illa ikäryhmillä. Keskeyttäminen voi johtua 
aikuisuuteen liittyvistä asioista, kuten työllisty misestä, perhe-asioista tai taloudellisista pai-
neista taikka toisaalta aiem pien koulutusongelmien jatkumosta, kuten aiemmista keskeyttämi-
sistä tai työttömyydestä.  

Tuloksista on myös nähtävi ssä, että sukupuoli selittää keskeyttämistä merkittävällä tavalla ja 
sukupuolen mukainen eriytyminen on edelleen yksi haaste ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
Tiettyjen alojen vahva eriytyminen tyttöjen ja poikien aloiksi nostaa myös näiden alojen kes-
keyttämisprosentteja. Koulutuksellinen segregaa tio vahvistuu keskeyttämisten myötä ja tähän 
ongelmaan tulisi puuttua heti opintojen alussa. 

Koulutuksen keskeyttämisen vähentämistoimenpiteillä on saatu vähennettyä koulutuksen kes-
keyttämisastetta tasaisesti, mutta keskeyttäne iden määrä on pysynyt suhteellisen vakaana. 
Tämä tarkoittaa, että ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien lisäännyttyä, suhteessa suu-
rempi osa opiskelijoista suorittaa tutkinnon, mutta absoluuttisesti samansuuruinen joukko kes-
keyttää koulutuksen. Keskeyttämien vähentäminen edellyttää siten jatkossakin toimenpiteitä. 

Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen 

Ammatillisen koulutuksen hakumenettelyissä on eroja eri koulutusmuotojen välillä. Ammatil-
lisen koulutuksen hakumenettelyitä ja Opetus hallituksen sähköisiä hakupalveluita on viime 
vuosina kehitetty merkittävästi ja kehittämistä  on tarpeen jatkaa myös tulevaisuudessa. Yhtei-
set haut edistävät perusopetuksen päättäneen  ikäluokan joustavaa siirtymistä toisen asteen 
koulutukseen jai yhteishaun rinnalla käytettävät joustavat jatkuvan haun menettelyt vastaavat 
erilaisten hakijaryhmien, kuten aikuisten tarpei siin.  Voimassa oleva hakumenettelyitä ja va-
lintaperusteita koskeva sääntely ei ole kaikilta osin selkeää ja johdonmukaista. Sääntelyn tulisi 
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mahdollistaa joustava koulutukseen hakeutumin en, mutta samalla varmistaa hakijoiden yh-
denvertainen kohtelu ja riittävä oikeusturva. 

Nykyisin ei ole mahdollista saad a kattavaa tilastotietoa hakijoista kuin yhteishaun osalta, kos-
ka Opintopolkuun ei tallenneta tietoja niiden ha kijoiden osalta, jotka hakeutuvat suoraan kou-
lutuksen järjestäjälle. Esimerkiksi vuoden 20 15 keväällä yhteishau ssa haki yhteensä 79 662 
hakijaa  ja vuositasolla aloitti xx xxx uutta opisk elijaa, joten ainakin xx xxx opiskelijan hake-
mukseen ja taustoihin liittyviä tietoja ei ole kä ytettävissä. Nykyisellään ei ole myöskään mah-
dollista saada tietoja niistä hakijoista, jotka ovat hakeutuneet tai hakeneet koulutukseen suo-
raan koulutuksen järjestäjälle, mutta eivät ole sinne päässeet, koska näitä tietoja ei ole yhden-
mukaisella tavalla saatavilla koulutuksen järj estäjiltä. Tämä heikentää mahdollisuuksia tehdä 
ohjausta ja muita toimenpiteitä koulutukseen p ääsyn edistämiseksi sekä varmistaa hakijoiden 
ja hakeutuvien yksilöiden tasa-puolista kohtelua. 

Osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja henkilökohtaistaminen 

Erilaiset tutkinnon suorittamistavat ja koulutuksen järjestämismuodot ovat johtaneet siihen, et-
tä ammatillisen koulutuksen järjestelmässä on useita  erinimisiä ja sisällöltään toisistaan hie-
man poikkeavia asiakirjoja, joihin tutkinnon suor ittajan tai opiskelijan valinnat ja yksilöllinen 
opintopolku kirjataan. Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavissa koulutuksissa opiskelijoille on l aadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 
Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimukseen tulee liittää henkilökohtainen opiskeluohjelma. 
Erityisopetusta saavalle opiskelijalle laaditaan  henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma. Näyttötutkinnoissa kullekin hakeutujalle laaditaan hakeutumisvaiheen, 
osaamisen hankkimisen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen perusteella henkilö-
kohtaistamista koskeva asiakirja.  Tämä erilaisten asiakirjojen kirjo aiheuttaa koulutuksen jär-
jestäjille paljon hallinnollista työtä ja hämmentää opiskelijoita ja työelämää.  

Voimassa olevassa lainsäädännössä on eroja myös  niissä velvoitteissa ja prosesseissa, joilla 
henkilökohtaistaminen tulee tehdä ja joustavat ja yksilölliset opintopolut rakentaa. Esimerkiksi 
osaamisen tunnustaminen on ammatillisessa perus koulutuksessa opiskelijan oikeus, ja se teh-
dään aina opiskelijan hakemuksesta. Näyttötu tkinnoissa osaamisen tunnistaminen ja tunnus-
taminen on puolestaan koulutuksen tai näyttötutk innon järjestäjän velvollisuus. Aiemmin han-
kittu osaaminen on tunnistettava ja tunnustettava  osaksi tutkinnon s uorittajan suorittamaa tut-
kintoa tämän esittämien asiakirjojen ja selvity sten perusteella. Henkilökohtaistamisprosessia 
ja sen pohjalta laadittavia asiakirjoja on syytä yh denmukaistaa, jotta kaikilla tutkinnon suorit-
tajilla ja valmentavien koulutusten opiskelijoilla  on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa yksi-
löllinen opintopolku ja edetä joustavasti kohti tavoitettaan. Lisäksi osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen tulisi olla aina koulutuksen jä rjestäjän velvollisuus, jotta ammatillisen koulu-
tuksen resurssit voitaisiin kohdistaa puuttuvan o saamisen hankkimiseen ja sitä kautta tehostaa 
koulutusta, lyhentää opiskeluaikoja ja siirtyä nopeammin koulutuksesta työelämään. 

Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestelmän sisäl lä on erilaisia kolmikantaisia tai muutoin 
laajapohjaisia toimielimiä, jotka hoitavat osittain samoja, osittain erilaisia  tehtäviä ja joille 
koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjien tul ee toimittaa tutkintojen järjestämiseen tai osaa-
misen osoittamiseen ja arviointiin liittyviä suunnitelmia hyväksyttäväksi. Tämä aiheuttaa kou-
lutuksen järjestäjille päällekkäistä työtä erityi sesti ammatillisten perustutkintojen osalta, jossa 
saman tutkinnon suorittamista koskevat suunnitelmat on tullut toimittaa tietyn muotoisina tut-
kintotoimikunnalle ja hieman erilaisina ammattio saamisen näyttöjen toimielimelle. Ammatti- 
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ja erikoisammattitutkintojen osalta tilanne on sel keämpi, koska nämä tutkinnot voi suorittaa 
vain näyttötutkintona. Toisaalta myös näyttötutkintojen järjestämiseen on liittynyt päällekkäis-
tä työtä, kun eri tutkintotoimikunnat ovat edellyttäneet kukin omanlaistaan lomaketta tai toi-
mintatapaa näyttötutkinnon järjestäjiltä. 

Kolmikantaiset toimielimet 

Ammatillisen koulutuksen järjestelmän sisällä on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 
erilaisia kolmikantaisia tai muutoin laajapohjaisi a toimielimiä, jotka hoitavat osittain samoja, 
osittain erilaisia tehtäviä. Koulutuksen järjest äjän tulee asettaa ammattiosaamisen näyttöjen 
suunnittelua ja toteuttamista varten toimielin ta i useampia toimielimiä, joihin kuuluu koulu-
tuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä asiaomaisen alan tai alojen työ- ja elinkei-
noelämää edustavia jäseniä. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjes-
täjän yhteinen. Opetushallituksen asettamat työna ntajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä 
ammatin harjoittajia edustava t valtakunnalliset kolmikantaiset tutkintotoimikunnat sopivat 
puolestaan näyttötutkintojen järjestämisestä, varmistavat näyttötutkintojen järjestämisen laatua 
sekä kehittävät näyttötutkintojärjestelmää ja nä yttötutkintoja. Lisäksi koulutustoimikuntajär-
jestelmän ja siihen sisältyvien opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän koulutustoimikunta-
järjestelmän ohjausryhmän sekä Opetushallituksen  asettamien koulutustoimikuntien tehtävänä 
on toimia koulutuksen laadullisen ennakoinnin asi antuntijaelimenä ja edistää koulutuksen ja 
työelämän vuorovaikutusta toisen asteen  ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutukses-
sa. Koulutustoimikunnat muun muassa seuraavat, arvioivat ja ennakoivat koulutuksen ja työ-
elämässä tarvittavan osaamisen kehitystä ja teke vät eri tahoille aloitteita ammatillisten tutkin-
tojen sekä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen sisältöjen kehittämiseksi. 

Koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjien tulee toimittaa ammattiosaamisen näyttöjen toi-
mielimille tai tutkintotoimikunnille tutkintojen järjestämiseen tai osaami sen osoittamiseen ja 
arviointiin liittyviä suunnitelmia, päätösesityksiä ja todistuksia hyväksy ttäväksi tai allekirjoi-
tettavaksi. Tämä aiheuttaa koulutuksen järjestäjille päällekkäistä työtä erityisesti ammatillisten 
perustutkintojen osalta, jossa saman tutkinno n suorittamista koskeva t suunnitelmat on tullut 
toimittaa tietyn muotoisina tutkintotoimikunnalle ja hieman erilaisina ammattiosaamisen näyt-
töjen toimielimelle. Ammatti- ja erikoisammattitu tkintojen osalta tilanne on selkeämpi, koska 
nämä tutkinnot voi suorittaa vain näyttötutkint ona. Toisaalta myös näyttötutkintojen järjestä-
miseen on liittynyt päällekkäistä työtä, kun eri tutkintotoimikunnat ovat edellyttäneet kukin 
omanlaistaan lomaketta tai toimintatapaa näyttötutkinnon järjestäjiltä. Toimielinten tarve, roo-
li ja tehtävät tulisi arvioida uudelleen uude n ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehittämi-
sen ja laadun varmistamisen näkökulmasta. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

Työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista toteutetaan nykyisin ammatilliseen peruskou-
lutukseen sisältyvänä työssäoppimisena, oppisopimuskoulutuksena sekä henkilökohtaistami-
sessa suunniteltujen tavoitteiden mukaista osaamista hankkien työpaikoilla.  

Työpaikalla järjestettävää koulutusta on kehite tty koko 2000-luvun ajan. Siitä on tehty useita 
tutkimuksia sekä laaja ulkopuolinen arviointi.  

Nuorten työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta on kehitetty erityisesti vuodesta 2014 luki-
en osana nuorisotakuuta toteutetussa Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toi-
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menpidekokonaisuudessa. Toimenpi deohjelman tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta 
ja arviointi valmistui vuoden 2015 lopussa (O walgroup). Opetus- ja kulttuuriministeriön ti-
laamassa selvityksessä nousi kehittämisehdotuksia, jotka koskevat nykyistä työssäoppimista ja 
oppisopimuskoulutusta erityisesti nuorten koul utusmuotona. Oppisopimuspolun kehittämises-
sä keskeistä on oppisopimus- ja oppilaitostoimijo iden yhteistyö. Nykyisin osin koulutuksen 
järjestäjien itse rakentamat raja-aidat ja eri tu losyksiköiden välinen kilpailutilanne hidastavat 
joustavien ja asiakaslähtöisten ratkaisujen rake ntamista ja vaikeuttava t eri koulutus- ja palve-
lumahdollisuuksien viestintää ja toisilta oppimi sta. Selvityksen mukaan oppisopimuskoulu-
tuksen, tai ylipäänsä työpaikalla tapahtuvan oppimisen, lisääminen edellyttää johdon sitoutu-
mista ja päämäärätietoista johtamista tavoitteen  suuntaan. Myös tietoisuutta eri mahdollisuuk-
sista, ja ylipäänsä tietoa oppisopimuskoulutuksesta, tulee yhä lisätä työnantajille. Yksilöllisten 
opintopolkujen edistäminen edellyttää tiedon lisäämistä ja asenteisiin vaikuttamista paitsi ope-
tusalan henkilöstön parissa myös nuorten ja huo ltajien tahoilla. Haasteena oppisopimusten 
solmimisessa nähdään ensisijais esti hankala työllisyystilanne. Yr itysten epävarma taloudelli-
nen tilanne, mutta myös kuntien vaihtelevat käytännöt ja talkoohenki nuorisotakuun edistämi-
seksi on vaikuttanut toimenpideohjelman hanketo imintaan ja oppisopimusten solmimiseen. 
Oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistävien mallien edistämiseksi rahoitus-
järjestelmän uudistaminen tulisi viedä loppuun siten, että se kannustaa koulutuksen järjestäjiä 
kehittämään ja toteuttamaan eri koulutusmuot oja yhdistäviä koulutuksen järjestämisen malle-
ja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevien, tietoja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppi-
misratkaisujen ja -ympäristöjen kehittäminen on usean toimijan kohdalla vielä kokeiluasteella. 
Työnantajien vastauksissa korostuu erityises ti opettajan aktiivisuuden merkitys työssäoppimi-
sen onnistumisen kannalta. Useimmat työnantajien esille nostamat kehittämisen kohteet, mutta 
myös hyvät käytännöt liittyvät työnantajan ka nssa tehtävään yhteistyöhön, tiedonvaihtoon ja 
opettajien jalkautumiseen työpaikoille. 

Annukka Norontauksen väitöstutkimuksessa (Oppisopimuskoulutus yritysten tuottamana kou-
lutuspalveluna: tavoitteista vaikutuksiin, Lapp eenranta 2016) tarkasteltiin niitä tavoitteita, joi-
ta yrityksissä oppisopimuskoulutukseen liittyy ja va ikutuksia, joita koulutusta tuottamalla yri-
tyksessä syntyy. Tutkimuksen kohteena olivat eri al ojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset), jotka ovat tuottaneet oppisopimuskoul utusta ja joilla on siitä vuosien kokemus. Li-
säksi tutkimukseen osallistui pk-yrityksiä, joille oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvä toimin-
ta on vierasta. Tutkimus selvitti yrityksille sekä oppisopimuskoulutuksen hallinnollisille ta-
hoille palvelun tuottamisen ja siihen liittyvien tavoitteiden ja vaikutusten näkökulmaa. Tutki-
muksen mukaan oppisopimuskoulutuksen vaikut ukset nähdään positiivisina ja neutraaleina, 
eikä alakohtaisia eroja vaikutusten osalta juur i ole. Myönteisten vaikutusten saavuttamiseen 
liittyy tärkeänä osana arvon luomisen ja tuotta misen kokemus sekä opisk elijoilla että työnan-
tajilla. Lisäksi myönteisten vaikutusten taustalla ovat yrityksen sitoutuminen sekä työn ja kou-
lutuksen johtamisosaaminen. Yrityksissä on tä rkeää, että imago koulut tajana on hyvä. Oppi-
sopimuskoulutuksen tuottamisesta syntyneet vai kutukset ovat asetettuja tavoitteita laajemmat, 
erityisesti rakenteelliseen pääomaan liittyvien vaikutusten osalta. O ppisopimuskoulutuksen 
vaikuttavuus yrityksessä syntyy asetettujen tavoitteiden ja vaikutusten välisestä suhteesta. Ko-
konaisuutena voidaan todeta, että oppisopimus koulutuksen vaikuttavuus ja suorituskyky yri-
tyksissä ovat hyvät, vaikka koulutuksen laatu vaihtelee jonkin verran. Oppisopimuskoulutuk-
sen käynnistäminen, aloittaminen ja tuottamine n liittyvät usein sellaisiin kehityshakuisiin 
henkilöihin, joilla jossakin elämäntilanteessa on ollut myönteisiä kokemuksia oppisopimus-
koulutuksen mahdollisuuksista. Tutkimuksen m ukaan oppisopimuskoulutuksen kustannukset 
koostuvat työsuhteesta, tietopuolisen koulutuksen  aikaisesta työstä poissaolosta sekä ohjauk-
sesta ja arvioinnista, mutta koulutusta pidet ään taloudellisesti kannattavana. Oppisopimuskou-
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lutuksen tuottamista estävät pääasiassa vies tinnän ja tiedottamisen puute, koulutusmahdolli-
suuden tunnistamatta jä äminen, yritysten heikko koulutus kulttuuri sekä epäselvät mielikuvat 
ja käsitykset. Nuorten oppisopimuskoulutuksen  toteuttamisen hidasteina ovat tutkimuksen 
mukaan työsuhteeseen ja talouteen liittyvät seikat, nuorten kasvun vaiheeseen sisältyvät tekijät 
sekä monenlaiset pedagogiset ja eettiset kysymykset. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että 
nuori on käsitteenä ja viiteryhmänä epämääräi nen. Ammatillisen koulutuksen ja oppisopimus-
koulutuksen eri muodot ja monet käsitteet myös  aiheuttavat epäselvyyttä molemmissa tutki-
muksen konteksteissa eli yrityksissä, joissa oppi sopimuskoulutusta tuotetaan sekä yrityksissä, 
joissa sitä ei tuoteta. 

Koulutuksen arviointineuvosto toteutti vuonna 2006 työpaikalla tapahtuvan opiskelun arvi-
oinnin ja vuonna 2010 seuranta-arvioinnin (Koulu tuksen arviointineuvoston julkaisuja 44). 
Työpaikalla tapahtuvan opiskelun arviointi ka ttoi sekä työssäoppimisen että oppisopimuskou-
lutuksen. Arvioinnin mukaan työssäoppimiselle asetetut yleiset tavoitteet oli tuolloin saavutet-
tu melko hyvin. Työssäoppiminen on paranta nut ammatillisen koulutuksen kilpailukykyä ja 
koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisännyt er i tahojen välistä vuoropuhelua ja opettajien työ-
elämäkontakteja, muuttanut opiskelijoiden oppimisympäristöä työelämälähtöiseksi, parantanut 
ammatillista osaamista, vahvistanut ammatillisen koulutuksen, vetovoimaa ja edellytyksiä tur-
vata laadullisesti ja määrällisesti riittävän t yövoiman saaminen työelämään, vahvistanut opis-
kelijoiden tietämystä työn todellisesta luonteesta,  työelämän, toimintatavoista, työmarkkinois-
ta ja helpottanut työllistymistä, madaltanut kynnystä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja 
erityisopiskelijoiden työllistymiseen ja asen teiden muuttumiseen näitä kohtaan. Työelämäyh-
teistyö ja sen muodot vaihtelevat järjestäjittäin. K oulutuksen järjestäjät rajasivat suurelta osin 
työelämäyhteistyön työssäoppimisen toteutta miseen. Vähäisemmälle huomiolle ovat jääneet 
muut työelämäyhteistyötä ja koulutuksen ty öelämävastaavuutta kos kevat näkökohdat. Työ-
elämän sitoutuminen ja jaksaminen nähtiin huolenaiheena. Samojen ”hyvien” työssäoppimis-
paikkojen jatkuvasta käytöstä voi olla seura uksena kuormittuvuus ja sen myötä väsyminen, 
turhautuminen ja kieltäytyminen. Työpaiko illa ilmeni sekaannusta koulutusmuotojen ja -
alojen sekä järjestäjien erilaisista ohjaus-, seu ranta- ja rahoituskäytännöistä. Kumppanuussuh-
teisiin tarvitaan yhtenäiset menettelyt eri koulut uksen järjestäjien ja alojen välillä. Lisäksi en-
tistä parempaa koordinaatiota tarvitaan myös  eri koulutusmuotojen kesken. Ammatillisen pe-
ruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen – mukaan lukien työvoimapoliittinen koulutus – toimin-
tatapoja ei myöskään ole yhdenmukaistettu, eikä  yhteyksiä ammattikorkeakoulun toimintata-
poihin ole pohdittu. Ongelmana nostettiin esiin, e tteivät työpaikat, erityisesti työpaikkaohjaa-
jat ja -kouluttajat, kykene hallitsemaan moni a erilaisia käytäntöjä. Työelämän näkökannalta 
olisi perusteltua, että eri järjestäjillä, oppilaitoksilla  ja aloilla olisi samat toimintatavat ja peri-
aatteet. 

Järjestäjän oman organisaation sisäistä yhteistyötä haittasivat eri koulutusmuotojen, oppilai-
tosten ja alojen väliset raja-aidat. Oppisopimuskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen hyviä käytän-
teitä ei ole juurikaan hyödynnetty työssäoppimi sen kehittämisessä. Oppisopimuskoulutuksen 
työpaikalla tapahtuvaa oppimista ei ole myös kään kehitetty samanaikaisesti työssäoppimisen 
kanssa. Vähäinen koulutusmuotojen, -tasojen ja alojen välinen yhteistyö nähtiin olevan seura-
usta suurelta osalta ohjausjärjestelmän rakent eista ja sen myötä syntyneistä jyrkistä raja-
aidoista. Johtuen monista rakenteellisista tekijö istä ja muista syistä näyttöperusteisessa koulu-
tuksessa ja opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa on erilaiset työpaikkakouluttajien/-
ohjaajien koulutus- ja valmennuskä ytännöt. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, jos ajatellaan 
muun muassa koulutusresurssien tarkoituksenm ukaista käyttöä, toisilta oppimista ja ohjaus-
käytäntöjen kokonaisvaltaista ke hittämistä. Niin opettajien kuin työpaikkaohjaajien koulutus-



 
 

 

 77  

 

 

 

tarpeet ovat pysyviä. Määrärahojen lisäystarpeet korostuivat oppisopimuskoulutuksen työpai-
kalla tapahtuvassa oppimisessa. Lähtökohtana on, e ttä koulutuksen järjestäjillä tulisi olla 
muuhun perusopetukseen nähden nykyistä tasav ertaisemmat taloudelliset lähtökohdat ja re-
surssit tiedottaa ja markkinoida, järjestää, ohjata ja arvioida sekä kehittää työpaikalla tapahtu-
vaa oppimista. Perusongelma on, että oppisopi muskoulutuksen taloudelliset voimavarat ovat 
60 % muun ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnasta. Tämä vaikuttaa mm. työpaikoille 
maksettuihin koulutuskorvauksiin, joiden taso vo i entisestään alentua tietopuolisten opintojen 
kustannusten noustessa. 

Koulutuksen arviointineuvoston vuonna 2010 tote uttamassa työpaikalla tapahtuvan opiskelun 
seuranta-arvioinnissa todettiin, että työssäoppimi nen oli kehittynyt hy vin paljon vuoden 2006 
kansallisen arvioinnin jälkeen. Erityisen suuri merkitys on ollut ammattiosaamisen näyttöjen 
toimeenpanolla ja niihin liittyvällä kehittämist yöllä. Keskeisenä tavoitteena pidetään ammat-
tiosaamisen näyttöjen liittämistä osaksi ty össäoppimista. Työssäoppimista ja ammat-
tiosaamisen näyttöjä ei osata eikä nähdä tarp eelliseksi erottaa toisistaan. Ammattiosaamisen 
näytöistä on siten tulossa osa työssäoppimista ja siihen liittyvää opiskelijan arviointia. Am-
mattiosaamisen näyttöjen myötä painopiste opisk elijan arvioinnissa on siirtynyt osaamisen ar-
viointiin. Työssäoppimisen tavoitteet ovat selke ytyneet ja yhteistyö työpaikkojen kanssa on 
tiivistynyt ja selkeytynyt. Koulutuksen työelä mälähtöisyys on kokonaisuudessaan lisääntynyt. 
Myös työssäoppimisen organisointi on entistä sujuvampaa ja systemaattisempaa. Työpaikka-
ohjaajien ja opettajien koulutusta rve ja opettajien työelämäjaksoj en tarve on jatkuvaa. Sekä 
koulutusta ja työelämäjaksoja järjestetään, josk in tarve on suurempi kuin mitä voidaan toteut-
taa. Kaikissa työpaikoissa ei kuitenkaan ole koulutettua työpaikkaohjaajaa. Suurimmat kansal-
lisiin suosituksiin ja niiden to teutumiseen liittyvät puutteet kohdistuvat pedagogiseen johtami-
seen, eri koulutusmuotojen ja koulutustasojen raja -aitojen madaltamisen vähyyteen ja näihin 
liittyen rakenteellisten esteiden poistamiseen, työe lämälle maksettaviin korvauksiin sosiaali- 
ja terveysalalla sekä koulutuksen järjestäjien it searvioinnin, seurannan ja palautejärjestelmien 
kehittymättömyyteen. Koulutettujen työpaikkaohjaa jia ei ollut tarpeeksi. Ohjausresurssit työ-
paikalla ovat vähäiset, minkä vuoksi opiskelijoiden ohjaus ja arviointi on vaikeaa. Työpaikoil-
la ei ymmärretä oppilaitosten käyttämää kieltä . Opetussuunnitelman terminologia on vieras. 
Erityisesti arviointikriteerit koetaan vaikeiks i. Työpaikoilla on rajallisesti resursseja ottaa 
huomioon erilaisten opiskelijoiden ohjaus- ja muut  tarpeet. Nuoret opiskelijat ovat usein liian 
kokemattomia vaativiin tehtäviin, minkä vuoksi he  tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja 
selkeästi määritettyjä tehtäviä ja muuta tukea.  Joissakin työpaikoissa opiskelijoita pidetään 
työvoimana, jolloin opiskelijalta voi estyä tavoitteiden mukainen opiskelu. 

Seuranta-arvioinnin johtopäätöksissä todetaan, e ttä elinikäisen oppimisen periaatteen mukaan 
koulutuksen ja työelämän on limityttävä ja vuorot eltava nykyistä joustavammin ihmisen työ-
historiassa. Kansallisissa kehittämishankkeissa tu lisi luoda uusia malleja  ja vaihtoehtoisia 
toimintatapoja, joissa otetaan huomioon elinikäinen oppiminen, työelämän ja työelämätaitojen 
muuttuvat vaatimukset, kansainvälistyminen, va lmiudet itsenäiseen ammatin harjoittamiseen 
ja yrittäjyys. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen käsitteet tulee selkeyttää ja yh-
tenäistää aikuiskoulutuksessa ja ammattikorkea kouluissa käytettävien käsitteiden kanssa. 
Myös opettajien vastuuta ja tehtäviä tulee yh denmukaistaa. Lisäksi tulee yhdenmukaistaa ai-
kuiskoulutukseen sisältyviä näyttöjä ja ammattiosaamisen näyttöjä koskevat käytännöt.  

Vaikka työpaikalla tapahtuvan opiskelun arvioi nti toteutettiin noin kymmenen vuotta sitten ja 
uusinta-arviointi kuusi vuotta sitten, arvioinnin keskeisten johtopäätösten voidaan katsoa ole-
van edelleenkin relevantteja erityisesti koskien erilaisia toimintakäytäntöjä, käsitteistöä sekä 
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työpaikalla tapahtuvan opiskelun tukea. Erityisesti olemassa olevien työssäoppimisen ja oppi-
sopimuskoulutuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tietoisuus  joustavista koulutusvaih-
toehdoista on edelleen ajankohtainen kehittämiskohde. 

Opiskelijat voivat tällä hetkellä olla työpaika lla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettä-
vässä koulutuksessa joko työsopimussuhteessa tai ei-työsopimussuhteessa. Ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain mukaisen työssä oppimisen osalta laissa on hyvin vähän sään-
nöksiä opiskelijan oikeusasemasta kuten esimerkiksi sovellettavasta työajasta silloin kun opis-
kelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, mikä aiheu ttaa epäselvyyttä ja vaihtelevia käytäntöjä. 
Samalla työpaikalla saattaa samaan aikaan olla  sekä ei työsuhteessa olevia opiskelijoita että 
oppisopimuskoulutuksessa työsuhteessa olevia opisk elijoita. Opiskelijoiden yhdenvertaisen 
kohtelun ja oikeusturvan kannalta  opiskelijoiden oikeuksia ja ve lvoitteita muutoin kuin työso-
pimukseen perustuvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana tulisi selkiyttää.   

Erityisopetus 

Erityisopetuksen menetelmät, erityinen tuki ja  ohjaus sekä mukauttaminen mahdollistavat eri-
tyistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilö llisten edellytysten huomioon ottamisen amma-
tillisen osaamisen, ammattitaidon ja  elinikäisen oppimisen valmiuksien saavuttamiseksi. Eri-
tyisopetusta saaneiden opiskelijoiden määrä on k asvanut koko ajan 2000-luvulta lähtien. Eri-
tyispetusta saavista opiskelijoista ¾ opiskel ee ammatillisen koulutuksen järjestäjien koulutuk-
sissa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, mikä toteuttaa yhdenvertaisuutta ja osallisuutta 
koulutuksessa ja työelämässä.  

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan määr ittelystä erityisopetusta saavaksi ja saa rahoi-
tuksessa opiskelijasta korotetun yksikköhinnan, joka on tarkoitettu kor vaamaan erityisopetuk-
sen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Tä mä on saattanut lisätä erityisopetusta saanei-
den opiskelijoiden määrää niin, että myös lievi en oppimisvaikeuksien osalta opiskelija on ni-
metty erityisopetusta saavaksi, mutta erityinen tuki ei ole toteutunut. Tulevaisuudessa rahoi-
tuksen vähentyminen edellyttää erityisopetuksen rahoituksen kohdentamista niille opiskelijoil-
le, joiden osalta erityisopetus on välttämätöntä koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kou-
lutuksen erilaisten muiden ohjauksen ja tuen  muotojen hyödyntäminen aiempaa paremmin vä-
häisempien tuen tarpeiden osalta ennaltaehkä isisi vaikeuksien kasaantumista ja mahdollistaisi 
varhaisen puuttumisen vaikeuksien ilmetessä. Yk silöllisten opintopolkujen, koulutuksen jous-
tavuuden ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen ovat erityisopetuksen vahvuuksia.  

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ei ole ollut säännöksiä erityisopetuksesta, 
mutta koulutuksen järjestäjä on voinut kuitenk in ilmoittaa opiskelijan rahoituksessa erityis-
opetusta saavaksi ja saada opiskelijasta yksikköhi nnan korotuksen.  Toimintalain ja rahoitus-
lain ristiriitaisuudesta johtuen on erityisopetusta saaneita opiskelijoita ilmoitettu näyttötutkin-
tona suoritettuihin perustutkintoihin, ammattitu tkintoihin ja erikoisa mmattitutkintoihin vain 
hyvin pieniä määriä. Opiskelijoiden yhdenve rtaisuuden näkökulmasta on ollut ongelmallista, 
jos opiskelija on valittu näyttötutkintona s uoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon, am-
mattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, ja er ityisopetuksen tarve on ilmennyt vasta val-
mistavan koulutuksen aikana.  Jos opiskelijan er ityisen tuen tarvetta ei ole otettu huomioon 
valmistavassa koulutuksessa, on se voinut aiheuttaa tutkinnon osan tai koko tutkinnon suorit-
tamisen keskeyttämisen ja osaltaan lisätä koulutuksessa epäonnistumisen kokemuksia. Opis-
kelijoiden yleiset riittävät ohjaus- ja tukitoimet ovat aina ensisijaisia ja useimmiten myös riit-
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täviä vastaamaan erityisen tuen tarpeisiin. Er ityisopetuksesta tulisi kuitenkin olla yhdenvertai-
sesti käytettävissä silloin, kun tarve siihen on selkeästi olemassa. 

Vankilaopetus 

Vankilaopetuksena järjestetystä koulutuksesta koul utuksen järjestäjälle aiheutuneet kustan-
nukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä, mis sä vankilassa koulutusta on järjestetty ja missä 
määrin toimintaympäristö on voinut tukea koulut uksen järjestämistä ja toteutusta. Eri vanki-
loiden henkilöstöresurssit vankiloiden työnohjaajie n ja vartijoiden määrän osalta vaihtelevat. 
Vankiloiden työnohjaajilla on tärkeä rooli ohjaajin a vankilan työtehtävissä, joiden sisältöjä on 
mahdollista hyödyntää koulutuksessa. Vartijat saatta vat vankeja koulutustiloihin ja joissakin 
tapauksissa vartija on läsnä opetustunnilla. Koul utuksen toteuttamisess a tärkeässä roolissa 
ovat myös vankiloiden omat opinto-ohjaajat. Vankiloissa on omia opettajia, mutta niiden mää-
rä on ollut viime vuosina vähentymässä. Vankiloi ssa on myös eroja siinä, millaisia psykologi-
palveluja ne voivat tarjota. 

Yleisesti koulutuksen toteuttamisen kustannuksia  vankilaopetuksessa lisäävät esimerkiksi eri-
tyisopettajien määrä, pienet opetusryhmät, oppi misympäristöjen rakentaminen vankilaan sekä 
vankilaopetuksen tarpeisiin työstetyn erillisen oppimateriaalin tuottaminen. Nykyinen rahoi-
tusjärjestelmä ei kuitenkaan riittävästi tunni sta kaikkia näitä vankilaopetuksen kustannuksiin 
vaikuttavia tekijöitä. Tarvetta ammatillisen koul utuksen järjestämiseen vankiloissa olisi kui-
tenkin nykyistä enemmän.  

Opintososiaaliset etuudet ja opiskelijahuolto 

Opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin, op iskeluterveydenhuoltoon ja opiskeluhuoltoon 
liittyvä kokonaisuus on tällä  hetkellä pirstaleinen ja vaik easti hahmotettava sekä opiskelijoille 
että toimeenpanosta vastaavalla taholle, koska etuuksista ja palveluista sekä niihin oikeutetuis-
ta säädetään eri tavalla ja eri säädöksissä. My ös rahoitus ja yleinen ohjaus tulevat eri viran-
omaisilta. Samaa tutkintoa samalla koulutuksen jä rjestäjällä suorittavat opiskelijat voivat olla 
eri asemassa opintososiaalisia  etuuksia myönnettäessä riippuen koulutuksen järjestämis- tai 
rahoitusmuodosta. Esimerkiksi amma tillista perustutkintoa suor ittavan oikeus oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaisiin pa lveluihin taikka maksuttomaan ruokailuun on määräytynyt 
sen mukaan, suorittaako opiskelija tutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena vai näyttötut-
kintoon valmistavana koulutuksena. Osa koulut uksen järjestäjistä on tarjonnut esimerkiksi 
maksuttoman ruokailun myös muille kuin siihen lain mukaan oikeutetuille opiskelijoille.  

Koulutuksen järjestäjän asuntolatoiminnasta on hyvin vähän säännöksiä ammatillisesta perus-
koulutuksesta annetussa laissa ja osa mainitun lain säännösten soveltumisesta asuntolatoimin-
taan on epäselvää käytännössä. 

Opiskelijoilta perittävät maksut 

Nykyisin opiskelijoilta perittävät maksut eroavat toisistaan sen suhteen, että ammatilliseen pe-
rustutkintoon johtava tai valmistava opetus on ai na maksutonta, mutta näyttötutkintona suori-
tettavassa ammatillisessa perustutkinnossa peritään  tutkintomaksu näyttötutkintoon osallistu-
valta. Vastaava tutkintomaksu peritään myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa näyttötut-
kintoon osallistuvalta. Tutkintomaksu ja sen määräytymisperusteet on selkeästi määritelty 
laissa, sillä tutkintomaksun euromäärä säädetään  asetuksella ja lain mukaan maksu on määri-
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teltävä siten, että maksuilla saatavat tulot vastaavat tutkintotoimikuntien kustannuksia. Käy-
tännössä tutkintomaksu on peritty tutkintoon kuul uvan ensimmäisen tutk innon osan suoritta-
misesta, mutta tätä periaatetta ei ole säännöks issä määritelty. Yksittäiset tutkintomaksut ovat 
euromääräisesti melko pieniä ja niiden peri miseen ja tilittämiseen liittyy myös hallinnollisia 
kuluja, joten tutkintomaksujen merkitys a mmatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuuden 
kannalta on melko vähäinen. 

Valmentava koulutus ja ammatilliseen perustutki ntoon johtava tai valmistava koulutus ovat 
aina maksuttomia, mutta ammatti- ja eri koisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 
muussa ammatillisessa lisäkoulutuksessa voidaan lain  mukaan periä kohtuullinen maksu, jolla 
katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Ministeriön asetuk-
sella on säädetty perittävien maksujen enimmä ismääristä suhteessa ammatillisen lisäkoulutuk-
sen yksikköhintaan. Euromääräistä enimmäismäärää koskeva sääntely ei ole kuitenkaan täysin 
selkeää, sillä ammatillisen lisäkoulutuksen yksikkö hinta määritellään yhtä opiskelijatyövuotta 
kohti , mutta säännöksessä ei oteta kantaa siihen, miten koulutuksen laajuus tai kesto tulisi ot-
taa huomioon maksun määräämisessä.. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksessa ma hdollisuus periä opiskelijamaksuja on huomi-
oitu siten, että opiskelijamaksuilla katettava laskennallinen rahoitusosuus on 14,4 prosenttia. 
Perittävien opiskelijamaksujen laskennallinen  osuus rahoituksessa on määritelty keskimääräi-
senä, mutta asetuksella säädettävät opiskelijama ksujen enimmäismäärät ylittävät kuitenkin 
merkittävästi rahoituslaissa yksikköhinnan alentamisprosentin kautta määritellyn keskimääräi-
sen maksujen määrän. Käytännössä koulutuksen järjestäjä päättää perittävän maksun euromää-
rästä ja koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti opiskelijamaksut voidaan jättää myös pe-
rimättä. Rahoituslaissa huomioidun keskimääräisen  opiskelijamaksujen osuuden, asetuksella 
säädettyjen euromääräisten enimmäismaksujen ja koulutuksen järjestäjien tosiasiassa päättä-
mien opiskelijamaksujen keskinäinen suhde ei ole kovin selkeä. Myöskään maksujen määräy-
tymisessä noudatettavat käytännöt eivät selkeästi ilmene maksuja koskevista säännöksistä. 

Opiskelijamaksujen määräytymisessä tulee ott aa huomioon myös EU:n valtiontuki- ja kilpai-
lusäännökset sekä valtiontuen käsitettä koske vassa komission tiedonannossa esitetyt kannat. 
Julkisen koulutuksen ei-taloudellisen luonteen kannalta on tärkeää varmistua siitä, että opiske-
lijamaksut eivät voi muodostaa pääosaa koulutuksen rahoituksesta. 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä ei nyky ään säädetä opiskelijaksi ottamisen yhtey-
dessä järjestettävien pääsy- ja soveltuvuuskokeid en maksullisuudesta tai maksuttomuudesta. 
Käytännössä koulutuksen järjestäjät järjestäv ät opiskelijavalinnan yhteydessä esimerkiksi 
psykologisia soveltuvuustestejä, joihin osallistu misesta peritään maksu. Maksut ovat suuruus-
luokaltaan 50–70 euroa. Lainsäädännössä olisi ta rpeen määritellä, voidaanko pääsy- ja sovel-
tuvuuskokeista periä maksuja. Yliopistolaissa ja ammattikorkeakoululaissa on säädetty, että 
valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia. 

Laadunhallinta 

Nykyisen lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta 
ja osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin . Lisäksi edellytetään arviointien keskeisten 
tulosten julkistamista. Koulutuk sen järjestäjän toiminnan laatua  on nyt arvioitu osana järjes-
tämislupaprosessia ammatillisten ja taloudellisten edellytysten näkökulmasta. Toiminnan laatu 
strategisella tai laadunhallinnan menettelyiden ja  toimivuuden tasolla ei ole ollut tarkastelun 
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kohteena. Toimintaympäristön muuttuminen ja  työelämäyhteistyön lisääntyminen kuitenkin 
edellyttävät koulutuksen järjestäjältä toimiv aa laadunhallintaa ja monipuolista oman toimin-
nan arviointia, jotta toiminnan laatu void aan konkreettisesti osoittaa kaikille yhteistyökump-
paneille ja sidosryhmille. Laadunhallinnan kehittäminen edellyttää velvoittavaa lainsäädäntöä. 

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan tilaa selv itettiin Opetushallituksen organisoimalla 
laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnilla ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
(Karvi) tekemällä ulkoisella arvioinnilla kevää llä 2015. Itsearviointiin osallistui yli 90 % kai-
kista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Arviointi oli kriteeriperustainen ja edellytti koulu-
tuksen järjestäjiltä sidosryhmien laajaa kuulemis ta (mm. opettajat, opiskelijat, työelämä, yh-
teistyökumppanit). Arvioinnin mukaan valtao salla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 
%) on toimivaksi katsottava laadunhallintajärj estelmä. Arviointi osoitti kuitenkin laadunhal-
linnan kehittämiskohteita niidenkin koulutuksen järjestäjien kohdalla, jotka saavuttivat hyväk-
sytyn rajan. Arvioinnin keskeinen tulos oli, että laadunhallinnan keh ittäminen edellyttää kou-
lutuksen järjestäjän sitoutumista. 

Koulutusvienti  

Ammatillisen koulutuksen ja amma tillisten tutkintojen vienti on  tähän asti ollut vähäistä, 
vaikka muutama aktiivinen ammatillisen koulutuk sen järjestäjä hallinnoi jo useiden miljooni-
en eurojen arvoista koulutusviennin projektisalkkua. Ammatillisen koulutuksen viennin edis-
tämishankkeessa vuonna 2015 laaditun Ammatillisella koulutuksella on vientiä -
toimintasuunnitelman mukaan ammatillisen koulut uksen vienti on koostunut seuraavista pal-
veluista: koulutuksen kehittämisen asiantuntijapa lvelut (mm. työ elämäl ähtöinen ja osaamis-
perusteinen opetussuunnitelma, digiosaaminen, osaamisen arviointi ja yksilölliset opintopo-
lut), ammatillinen opettajankoulutus, opintoviera ilut ulkomaalaisille ryhmille, räätälöidyt ala-
kohtaiset täydennyskoulutukset, tutkintoihin va lmistava koulutus sekä ammatilliset sertifikaa-
tit. Toimintasuunnitelman mukaan koulutusvienni n nykyinen palveluvalikoima ei ole kuiten-
kaan tarpeeksi kattava. Kysyntä kohdistuu er ityisesti ammatillisiin tutkintoihin. Mahdollisuus 
myöntää tutkintotodistus koulutukseen osallistujille on hankkeen arvioin mukaan ensiarvoisen 
tärkeää, jotta suomalainen ammatillinen koulutusvie nti voisi vastata asiakkaiden tarpeisiin ja 
olla varteenotettava palveluntarjoaja kilpailu illa markkinoilla. Lisäksi yhteistyö eri koulu-
tusasteiden kanssa mahdollistaisi tarjonnan laajentumisen entisestään. 

Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisha nkkeen toimintasuunnitelman mukaan nykyi-
nen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö asetta a koulutusviennille esteitä. Esimerkiksi am-
matillisen peruskoulutuksen järjestämislupa m äärittää opetuksen järjestämispaikan sekä ope-
tus- ja tutkintokielen. Lisäksi opetus, ammattiosa amisen näytöt ja näyttötutkintojen tutkintoti-
laisuudet järjestetään lainsäädännön mukaisesti p ääosin suomen, ruotsin ja saamen kielellä. 
Myös tutkinnon perusteista ja erityisesti niihin sisältyvistä kielivaatimuksista nousee hankkeen 
arvioin mukaan esteitä koulutusviennille. Ammatillisissa perustutkinnoissa kielitaitovaatimuk-
set ovat erottamaton osa yhteisten tutkinnon os ien osaamistavoitteita. Lisäksi kielitaitovaati-
muksia löytyy useiden perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen ammatillisista tutkintojen 
osista. Tutkintojen perusteissa on hankkeen näkemyksen mukaan myös suomalaiseen lainsää-
däntöön ja määräyksiin perustuvia ammattitaitov aatimuksia, jotka rajoittavat koulutusvientiä. 
Koulutusviennin lainsäädännöllisenä esteenä pi dettiin myös ammatillisen peruskoulutuksen 
maksuttomuuteen liittyviä säännöksiä. Hankkeen arvion mukaan suurin vientipotentiaali olisi 
näyttötutkinnoissa, joita voidaan suorittaa a mmattitaidon hankkimistavasta riippumattomasti. 
Lisäksi niihin valmistavaa koulutusta voidaan jo  nyt järjestää muillakin kuin kotimaisilla kie-
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lillä, ja koulutuksesta voidaan periä maksuja. K oulutuskysyntää on erityisesti EU/ETA-alueen 
ulkopuolelta.  

Toisen asteen koulutusviennin nykytilaa ja viennin esteitä on tarkasteltu myös opetus- ja kult-
tuuriministeriön 23.3.2016 asettamassa työryh mässä ja sen kesäkuussa 2016 julkaistussa lop-
puraportissa Vietävän hyvää toisen asteen koulutusta! Toimet toisen asteen koulutusviennin 
edistämiseksi (opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:20). Työryhmä toteaa loppura-
portissaan, että tutkintotavoitteisen koulutuksen  vientiin sisältyy monia lainsäädäntöön liitty-
viä haasteita kuten opetuskieli, opetuksen jä rjestämispaikka, opetuksen maksuttomuus, opis-
kelijavalinta, opintososiaaliset edut ja ky seisen koulutuksen sisältyminen valtionosuuden pii-
riin ja se, ettei koulutusta voida järjestää voiton tavoittelemiseksi. Työryhmä ehdottaa lukuisia 
toimenpiteitä koulutusviennin edistämiseksi toisen asteen koulutuksessa. Näitä ovat muun 
muassa liiketoimintaosaamisen, markkinoinnin ja riskienhallinnan osaamisen kehittäminen, 
kansallisen koulutusviejiä palvelevan tuki organisaation perustaminen, viennin tuki-
instrumenttien rakentaminen koulutusviennin toimijoille, ammatillisen koulutuksen tutkinto-
tavoitteisen koulutuksen vientikokeilu EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

Opetushallitus on käynnistänyt tutkintotavo itteisen koulutusvientikokeilun EU/ETA-maiden 
ulkopuolelle. Kokeilussa voidaan poiketa tutkinto jen perusteissa olevista kielitaitovaatimuk-
sista ja lokalisoida muutoinkin ammatillisia tutkintoja siten, että niiden keskeisistä ammattitai-
tovaatimuksista ja osaamistavoitteista ei ku itenkaan poiketa. Kokeilukoulutukset päättyvät 
vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Työvoimakoulutuksen järjestäminen 

Työvoimakoulutuksen keskeinen tarkoitus on r eagoida nopeasti ongelmiin työmarkkinoilla ja 
nostaa väestön työllisyysastetta. Työvoimakoulut uksen hankinta edellyttää toiminnan avointa 
ja riittävän pitkää kilpailutusaikaa. Hankin tatoiminta on mahdollistanut koulutusten kohden-
tamisen työvoiman tarpeen mukaisesti, mutta p itkittänyt koulutuksen aloittamista tarpeen il-
mettyä. Kilpailuttamiseen liittyvä hallinnollinen viive sekä koulutuksen järjestäjillä että elin-
keino-, liikenne ja ympäristövirastoilla on to siasiallisesti viivästyttänyt koulutuksellista rea-
goimista työelämän tarpeisiin. Samalla se on ja aiheuttanut työttömille tarpeetonta koulutuk-
seen pääsyn odottamista ja siten lisännyt heidän niin sanottua passiiviaikaa. 

Hankintatoiminta on tuonut merkittävän viiveen  havaitun tarpeen ja koulutuksen aloittamisen 
välillä. Työvoimakoulutusta on ohjattu ja hallinnoitu  työ- ja elinkeinoministeriössä ja omaeh-
toista koulutusta opetus- ja kulttuuriministe riössä. Työvoimakoulutuksesta ja omaehtoisesta 
koulutuksesta ole muodostunut yhtenäistä kokonais uutta, kun kummatkin ministeriöt ovat oh-
janneet toimintaa omista lähtökohdistaan ja ko ordinaatio on ollut vähä istä. Esimerkiksi työ-
voimakoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen tarjonta, samoin kuin se, millaiset tahot koulu-
tusta järjestävät, ei ole ollut koordinoitua. Samoin toiminnan laadunhallinta on tapahtunut eri 
periaattein. Tiettyjen alojen koulutuksessa on myös  syntynyt ristiriitaisia tilanteita, kun koulu-
tuksen järjestäjä, jolla ei ole ollut lupaa tie tyn koulutuksen järjestämiseen on voinut järjestää 
sitä työvoimakoulutuksena. 
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Ammatillisen koulutuksen rahoitus 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muodostuu voimassa olevan lainsäädännön no-
jalla oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoul utuksen rahoituksesta, oppilaitosmuotoisen 
ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta sekä oppisopimuskoulutuksen rahoituksesta. Ra-
hoituksen perusteena olevan suoritteen osalta  perusteita on kolmenlaisia; oppilaitosmuotoises-
sa peruskoulutuksessa opiskelija, oppilaitosm uotoisessa lisäkoulutuksessa opiskelijatyövuosi 
ja oppisopimuskoulutuksessa oppisopimus. Lisäksi  myös suoritemäärien laskentatavat poik-
keavat toisistaan. Oppilaitosmuotoisessa pe ruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa ra-
hoituksen perusteena oleva suoritemäärä perust uu laskentapäivinä ilmoitettuihin määriin, kun 
taas oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa lisäkoul utuksessa suoritemäärä perustuu vuosittai-
seen laskennalliseen opiskelijatyövuosien määr ään. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjes-
telmän kokonaisuutta voidaankin pitää monimutkaisena. 

Myös rahoituksen perusteena käytettävän suor itteen yksikköhinnan laskentaperuste vaihtelee 
järjestämismuotojen kesken. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhin-
ta perustuu suoraan aikaisempiin toteutune isiin kustannuksiin. Oppilaitosmuotoisen ammatil-
lisen lisäkoulutuksen ja oppisopimusmuotoisen  peruskoulutuksen yksikköhinnat ovat tietyn 
määräiset prosenttiosuudet opp ilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräi-
sestä yksikköhinnasta. Oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat 
puolestaan määrätään valtion talousarviossa. Eri järjestämismuotojen rahoitusperusteiden eri-
laisuus suhteessa aikaisempiin toteutuneisiin kus tannuksiin on osaltaan  tehnyt rahoitusjärjes-
telmästä vaikeaselkoisen ja lisännyt rahoituksen sisäistä epäjohdonmukaisuutta. 

Ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyy oppila itos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen 
osalta kuntien rahoitusosuus, mutta ammatilliseen lisäkoulutuksee n sitä ei sisälly. Ammatilli-
nen peruskoulutus on maksutonta, mutta  ammatillisessa lisäkoulutuksessa on mahdollisuus 
periä maksuja. Tutkintotavoitteisen työvoima koulutuksen rahoitus on puolestaan kaikilta osin 
valtionrahoitteista eikä työvoimakoulutuksen opiskelijoilta peritä maksuja. Tulorahoituksen ja 
rahoitusvastuiden osalta järjestelmät poikkeavat kin toisistaan.. Tutkintorakenteen muuttumi-
nen yhä enemmän joustavaksi kokonaisuudeksi ede llyttää osaltaan, että nykyisen vastuun ja-
kautumisen toimivuus valtion ja kuntien sekä julkisen ja työantajarahoitteisen koulutuksen vä-
lillä tulee selkeyttää. 

Voimassa olevassa rahoitusjärj estelmässä koulutukseen järjestäjän rahoitus perustuu pääosin 
opiskelija- tai opiskelijatyövuosimäärään ja suoritekohtaiseen yksikköhintaan. Ammatillisen 
koulutuksen rahoituksesta 97 prosenttia myönnet ään pelkästään opiskelijan läsnäolon perus-
teella suorituksista riippumatta ja toimi nnan tuloksellisuuden osuus  rahoituksesta on vain 
kolme prosenttia kokonaisrahoituksesta. Kaikki ko ulutuksen järjestäjät eivät myöskään ole tu-
loksellisuusrahoituksen piirissä johtuen muun muas sa niiden pienestä opiskelijamäärästä. Tu-
loksellisuuden perusteella määräytyvä rahoitus ei nykytasollaan riittävästi ohjaa ja kannusta 
koulutuksen järjestäjiä kehittämään ja tehostam aan toimintaansa, koska valtaosa rahoituksesta 
myönnetään ainoastaan opiskelijan läsnäolon perusteella. 

Nykyisessä rahoitusjärjestelmässä koulutuksen järj estäjälle myönnetään rahoitus erikseen op-
pilaitosmuotoiseen ja oppisopimusmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen ja lisäkoulu-
tukseen sekä ammatillisille erikoisoppilaitoksille. Vastaavasti määrällinen säätely poikkeaa eri 
muodoissa toisistaan. Vaikka rahoitus on yleisk atteellista, suoritteiden määrääminen eri muo-
toihin ei ole mahdollistanut koulutuksen järjestäj älle sitä, että rahoitusta voitaisiin kohdentaa 
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muotojen välillä, esimerkiksi oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimusmuotoiseen 
koulutukseen, mikäli työelämän tarve olisi sitä ed ellyttänyt. Järjestäjän toiminnan volyymi on 
sidottu kyseiseen muotoon kohdennettuun rahoituk seen ja suoritteisiin. Tämä ei ole parhaalla 
mahdollisella tavalla mahdollistanut  koulutustarjonnan suuntaamis ta ja toteuttamistapojen 
joustavaa valintaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ke hittämistä koskevat säädös- ja määräysmuu-
tokset tulivat voimaan 1 päivänä elokuuta 2015. Uudistusten keskeisenä tavoitteena oli vahvis-
taa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista  määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa ra-
kennetta, tukea joustavien ja yk silöllisten opintopolkujen rakentamista sekä edistää aikaisem-
min hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnusta mista osaksi tutkintoa.  Lisäksi laajennettiin 
tutkintojen muodostumissääntöjen puitteissa ma hdollisuuksia sisällyttää tutkintoon tutkinnon 
osia muista perustutkinnoista tai ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Nykyinen rahoitus-
järjestelmä ei kuitenkaan riittävästi huomioi nä itä jo tehtyjä tutkintorakenteen kehittämistä 
koskevia muutoksia.  

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti amma tillisen peruskoulutuksen oppilaitosmuotoi-
sen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen sekä oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkou-
lutuksen rahoitus perustuu kaksi kertaa vuodessa suoritettavaan opiskelijamäärien tai oppiso-
pimusten määrän laskentaan. Rahoitus ei näin ollen ota riittävästi huomioon eri aikana vuo-
desta alkavaa koulutusta ja opintoaikojen nykyistä suurempaa vaihtelua eikä siten edistä riittä-
västi opiskelijapaikkojen tehokasta ja joustavaa käyttöä.  

Nykyinen rahoitusjärjestelmä turvaa hyvin rahoi tuksen vakauden ja ennakoitavuuden. Järjes-
telmä ei kuitenkaan ohjaa ja kannusta osaamisper usteiseen ja asiakaslähtö iseen toimintaan ja 
yksilöllisten koulutuspolkujen rake ntamiseen, kuten koulutuksen eri järjestämismuotojen yh-
distämiseen, tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseen tai työelämän ja opiskelun yh-
distelyyn opiskelijan tarpeiden m ukaisesti. Rahoitusjärjestelmä ei riittävästi ohjaa ja kannusta 
toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden para ntamiseen eikä aiemmin hankitun osaamisen 
täysimääräiseen tunnustamiseen tai kesäaikana tarjottavien opintojen hyödyntämiseen siten, 
että tehollinen koulutusaika lyhenisi. Järjestel mä ei myöskään riittävästi tue osaamisen hank-
kimistavasta riippumatonta tutkinnon suorittami stapaa eikä kannusta koulutuksen järjestäjää 
ohjaamaan tutkinnon suorittajaa valmistavan koulutuksen sijaan näyttöön heti kun se opiskeli-
jan osaamisen kannalta olisi mahdollista. 

Rahoitusjärjestelmän tulisikin o saltaan tukea tutkintorakenteen  kehittämiselle, osaamisperus-
teiselle ja asiakaslähtöiselle toiminnalle, opintoaikojen lyhentämiselle, aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle sekä joustavalle opiske lijavalinnalle asetettuja 
tavoitteita. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus EU:n valtiontukisäännösten kannalta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk sen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valti-
ontuen käsitteestä annetun komi ssion tiedonannon perusteella om aehtoinen tutkintotavoittei-
nen ammatillinen koulutus sekä valmentava koulutus voidaan luokitella EU:n valtiontukisään-
telyn näkökulmasta julkisen koulutusjärjestelmä n piiriin kuuluvaksi ei-taloudelliseksi toimin-
naksi. Komission tiedonannon perusteella on myös hyväksyttävissä, että opiskelijoilta peritään 
kohtuullisia maksuja, joilla katetaan osa järj estelmän toimintakuluista. Ammatillisen lisäkou-
lutuksen valtionosuus on 85,60 prosenttia ja opi skelijamaksuilla katetaan koulutuksen lasken-
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nallisista kustannuksista noin 15 prosenttia. Edellä on arvioitu, että rahoituslaissa huomioidun 
keskimääräisen opiskelijamaksujen osuuden, aset uksella säädettyjen euromääräisten enim-
mäismaksujen ja koulutuksen järjestäjien tosiasi assa päättämien opiske lijamaksujen keskinäi-
nen suhde ei nykylainsäädännössä kuitenkaan ole kovin selkeä.  Opiskelijamaksuista säädettä-
essä tuleekin ottaa huomioon koulutuksen luonne julkisena koulutuksena, joka katsotaan EU:n 
valtiontukisäännösten kannalta ei-taloudelliseksi toiminnaksi. 

Erikoisoppilaitosten, henkilöstökoulutuksen ja  muun ammatillisen lisäkoulutuksen ja  rahoi-
tuksen osalta on tarpeen tarkastella EU:n valtiontukisäännöksiä. Valtiontuessa on kyse julkis-
ten varojen kanavoimisesta yrityksiin. Valtiontue n tunnusmerkkeinä ovat julkisten varojen tai 
tuen kanavoituminen yrityksiin taloudelliselle toimijalle siten, että toimenpide on valikoiva eli 
tuki esimerkiksi kohdistuu tietyille yrityksille ja  se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja 
vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Mikäli mainitut neljä ehtoa täyttyvät, toimenpide 
kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Kansa llisen koulutusjärjestelmän puitteissa järjestet-
ty julkinen koulutus, joka rahoitetaan pääasiallisesti tai kokonaan valtion varoista ja jota valtio 
valvoo, katsotaan kuitenkin muuksi kuin taloudellis eksi toiminnaksi ja nämä koulutuspalvelut 
eivät kuulu valtiotukisääntelyn tai palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevan sääntelyn piiriin. 

Erikoisoppilaitoksissa järjestettävään koulutukseen  ja henkilöstökoulutukseen yleisesti ei ole 
ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaista vapaata hakeutumisoikeutta, vaan koulutus-
ta järjestetään yrityksen henkilöstölle. Erikoi soppilaitokselle ja henk ilöstökoulutukseen ylei-
sesti osoitettu julkinen rahoitus voikin tuoda kilp ailuetua yrityksille, sillä muut yritykset jou-
tuvat ostamaan vastaavan koulutuspalvelun vapailta markkinoilta.  

Muuna ammatillisena lisäkoulutuksena järjestettävässä henkilöstökoulutuksessa yritys pää-
sääntöisesti päättää koulutuksen sisällöstä eli koulut us räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Muu 
ammatillinen lisäkoulutus yleisesti on myös lähtökohtaisesti erottumiskyvytöntä suhteessa 
kilpailluilla markkinoilla toimimiseen ja julkinen  rahoitus voi potentiaalisesti vääristää kilpai-
lua, sillä samansisältöistä koulutusta voi myydä kuka tahansa. Toisaalta julkisesti rahoitettuun 
muutoin kuin henkilöstökoulutuksena järjestettävään ammatilliseen lisäkoulutukseen on vapaa 
hakeutumisoikeus, joten koulut us ei kohdennu esimerkiksi tietyn yrityksen henkilöstölle tai 
tietyn yrityksen tarpeisiin.  

Henkilöstökoulutus on osin valtion ja osin yr itysten rahoittamaa koulutustoimintaa. Henkilös-
tökoulutuksen valtionosuus on 47,23 prosenttia. Henkilöstökoulutuksen rahoittamisessa voi-
daan katsoa olevan välillisesti kyse julkisten varo jen kanavoimisesta yrityksiin, sillä julkisin 
varoin rahoitetaan ammatillisen lisäkoulutuk sen saaneiden koulutuksen järjestäjien järjestä-
mää henkilöstökoulutusta, josta koulutuksen järjestäjä on sopinut yrityksen kanssa ja josta yri-
tys maksaa osuuden koulutuksen järjestäjälle. To imenpide on sikäli va likoiva, että valtion-
osuus henkilöstökoulutuksen rahoituksesta kohdent uu niille yrityksille, jotka ovat sopineet 
henkilöstökoulutuksen järjestämisestä amma tillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan saaneen 
koulutuksen järjestäjän kanssa. Valtiontuen tunnus merkkinä on myös se, että vääristää tai uh-
kaa vääristää kilpailua. 

Kansallisessa lainsäädännössä ei ku itenkaan aseta rajoituksia sille, mikä yritys voi sopia kou-
lutuksen järjestäjän kanssa he nkilöstökoulutuksen järjestämises tä, vaan periaatteessa kaikilla 
yrityksillä on tähän yhtäläiset mahdollisuudet ja  samalla yhtäläiset mahdollisuudet saada val-
tionosuus henkilöstökoulutuksen rahoituksessa. Nä in ollen henkilöstökoulutuksen rahoitus ei 
ole yksiselitteisesti tulkittavissa valikoivaksi toime npiteeksi tai kilpailua vääristäväksi toimin-
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naksi. Julkinen tuki yrityksille on perussopi muksen 107 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontu-
kea ainoastaan siltä osin, kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komission mu-
kaan tältä osin ei ole tarpeen määrittää, että  tuki todella vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan vaan ainoastaan, että tuki on omiaan  vaikuttamaan kauppaan. Valtiontuen käsitettä 
koskevan komission tiedonannon mukaan unionin tu omioistuimet ovat erityisesti todenneet, 
että kun tuki vahvistaa yrityksen asemaa jäse nvaltioiden välisessä kaupassa muihin, kilpaile-
viin yrityksiin verrattuna, tuen on katsottava vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Vastaavasti myöskään erikoisoppilaitosten ra hoitus ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa vali-
koivaksi toimenpiteeksi. Periaatteessa kaikilla  yrityksillä on mahdollisuus hakea koulutuksen 
järjestämislupaa erikoisoppilaitoksena ja saada näin julkista rahoitusta, jos järjestettävä koulu-
tustoiminta täyttää laissa säädetyt järjestämisluvan myöntämisen edellytykset. 

Asiassa Humbel3 ja asiassa Wirth4 annetuista tuomioistuinratkaisuista ilmenee, että vastikkeel-
listen opetuspalvelujen olennaisena piirteenä on se, että oppilas tai muu yksityinen taho suorit-
taa maksuja, jotka vastaavat pääosin opetuk sen taloudellisia kusta nnuksia. Henkilöstökoulu-
tuksen valtionosuus on 47,23 prosenttia ammatilli sen lisäkoulutuksen yksikköhinnasta. Am-
matillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta perustuu  ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräi-
seen yksikköhintaan, joka puolestaan perustuu ammatillisen peruskoulutuksen toteutuneisiin 
kustannuksiin. Ammatillisen lisäkoulutuksen yksi kköhinta ei siis suoraan perustu ammatilli-
sen lisäkoulutuksen kustannuksiin, joten henkilöst ökoulutuksen valtionosuusprosentin nojalla 
ei voida yksistään arvioida, suorittaako yksityinen taho eli yritys maksuja, jotka pääosin vas-
taavat opetuksen taloudellisia kustannuksia. Valtiontukisääntelyn soveltamisen arvioinnin 
kannalta olisi kuitenkin selkeämpää, jos lainsääd ännöstä olisi yksiselitteisesti määriteltävissä, 
että henkilöstökoulutuksen valtionrahoitus on yli 50 prosenttia koulutuksen laskennallisista 
kustannuksista. 

Henkilöstökoulutuksena voidaan järjestää tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta sekä ei-
tutkintotavoitteista muuta ammatillista lisäkoul utusta. Henkilöstökoulutuksen ja valtiontuen 
tunnusmerkkien täyttymisen kannalta on tarpeen arvioida myös tutkintotavoitteisen koulutuk-
sen ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen välistä  eroa erityisesti sen suhteen, voidaanko jul-
kisten varojen tai tuen katsoa kanavoituvan yr ityksiin taloudelliselle toimijalle vai onko ky-
seessä julkisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluva ei-taloudellinen toiminta.  Valtiontuen kä-
sitettä koskevan komission tiedona nnon mukaan koulutuspalvelujen julkinen tarjonta on ero-
tettava palveluista, jotka rahoitetaan pääasias sa oppilaiden tai heidän vanhempiensa maksuilla 
tai kaupallisilla tuloilla. Henkilöstökoulutuksessa koulutusta rahoitetaan osaksi yrityksen mak-
samilla tuloilla, mikä lienee tulkittava komissi on tiedonannossa tarkoitetuiksi kaupallisiksi tu-
loiksi. 

Henkilöstökoulutuksen valtionosuus sinänsä on tuen kohdentumista yrityksiin taloudelliselle 
toimijalle, mutta tuen kohdentumisessa on er oa siinä, järjestetäänkö henkilöstökoulutuksena 
tutkintotavoitteista koulutusta vai ei-tutkint otavoitteista muuta ammatillista lisäkoulutusta. 

                                                 
3 Asia C-263/86. 

4 Asia C-109/92. 
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Tutkintotavoitteisessa ammatillisessa koulutuksessa hankitaan ja os oitetaan Opetushallituksen 
laatimien tutkinnon perusteiden mukaista osaa mista ja ammattitaitoa, joka on lähtökohtaisesti 
hyödynnettävissä yleisesti työelämässä ja useiden yritysten palveluksessa. Sen sijaan muuna 
ammatillisena lisäkoulutuksena saatetaan järjestää juuri kyseisen yrityksen toimintaan liittyvää 
täsmäkoulutusta, jonka yleinen hyödynnettävyys on huomattavasti rajatumpaa kuin tutkintota-
voitteisen henkilöstökoulutuksen. Henkilöstöko ulutuksena järjestettävän muun ammatillisen 
ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen voidaa nkin katsoa lähenevän perussopimuksen 107 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen täyt tymisen tunnusmerkkejä toimenpiteen vali-
koivuuden ja yritykselle kohdennettavan taloudellisen tuen osalta. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan ammatillisissa eri-
koisoppilaitoksissa järjestetään pääasiassa koulut uksen järjestäjän tai sen jäsenyhteisön toi-
minnan harjoittamiseksi tarvittavaa ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillisissa erikoisoppilai-
toksissa järjestettävä ei-tutkintotavoitteinen koulutus, kuten edellä on todettu yleisesti henki-
löstökoulutuksena järjestettävän ei-tutkintota voitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta, 
lähenee valtiontuen täyttymisen tunnusmerkkejä toimenpiteen valikoivuuden ja yritykselle 
kohdennettavan taloudellisen tuen osalta. 

Koulutuksen järjestäjien oikeushenkilömuoto 

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan myöntämi sen edellytyksenä on, että koulutusta ei 
saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Edellytyksen täyttymisen arvioiminen saat-
taa olla kuitenkin hankalaa, jos koulutuksen jä rjestäjän oikeushenkilö harjoittaa myös muuta 
toimintaa. Käytännössä säännöksen on katsottu ta rkoittavan, että järj estämisluvan mukainen 
ammatillisen koulutuksen toiminta ei saa tuott aa taloudellista voittoa, mutta oikeushenkilön 
muu liiketaloudellisin perustein järjestettävä toim inta voi tuottaa taloudellista voittoa. Rahoi-
tuksen kohdentumista ei-liiketaloudellisen ja liiketaloudellisen toiminnan välille voi olla kui-
tenkin vaikeaa todentaa. 

Voittoa tavoittelemattomuuden vaatimuksen ei ole tulkittu tarkoittavan sitä, että koulutuksen 
järjestäjälle ei voisi syntyä toiminnasta ylij äämää. Ylijäämä on kuitenkin käytettävä ammatil-
lisen koulutuksen järjestämiseen, kehittämiseen ja  siihen liittyviin investointeihin. Ylijäämä ei 
saa tuottaa taloudellista etua o sakeyhtiön osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistu-
valle tai sitä ylläpitävälle. Edellä mainittu ja seikkoja koskevia nimenomaisia säännöksiä ei 
kuitenkaan tällä hetkellä ole ammatillisen koul utuksen järjestämislupaa koskevassa sääntelys-
sä. 

Nykyisessä ammatillisen koulutuksen järjestelmässä osakeyhtiömuot oisten ja muiden yksi-
tyisoikeudellisten koulutuksen järjestäjien verot ukseen liittyvät menettelyt poikkeavat joilta-
kin osin kunnallisista koulutuksen järjestäjistä. Myös eri oikeushenkilömuotoja koskeva sääte-
ly niiden tarkoituksesta poikk eaa toisistaan. Osakeyhtiölain mu kaan yhtiön tarkoitus tuottaa 
voittoa osakkeen omistajille kun taas säätiölain mukaan säätiöllä on oltava yleishyödyllinen 
tarkoitus, mikä vaikuttanee osaltaan näitä oikeushenkilömuotoja koskevaan verotukseen. Eri 
oikeushenkilömuotoisten järjestäjien yhdenvertainen kohtelu edistäisi osaltaan sitä, että koulu-
tuksen järjestäjillä olisi yhtäläiset edellytyk set koulutuksen järjestämiseen erityisesti tulevai-
suudessa, kun ammatilliseen koulutukseen kohdennettava  rahoitus vähenee. Eroavaisuuksia ja 
potentiaalisia ongelmakohtia liittyy ainakin arvonlisäv eroihin ja tuloveroihin liittyviin käytän-
töihin. 
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Yksityisten koulutuksen järjestäjien yksikköhi ntojen korotuksena huomioitava arvonlisävero-
kompensaatio perustuu yksityisten koulutuksen jä rjestäjien yhteenlaskettuihin arvonlisävero-
menoihin, joiden perusteella lasketaan keskimääräinen kompensaatioprosentti kaikille yksityi-
sille järjestäjille. Koska arvonlisäveron kompensaa tiota ei makseta juuri kyseisen järjestäjän 
vähennykseen oikeuttamattoman arvonlisäveron määrän suuruisena vaan keskimääräisenä las-
kennallisena yksikköhinnan korotuksena, on ma hdollista, että yksikköhinnan korotus alittaa 
tai ylittää hankintoihin todellisuudessa sisältyvän arvonlisäveron määrän. Tämä tarkoittaa jär-
jestäjätasolla, että toisten järjestäjien osalta yksikköhinnan korotus kattaa ja jopa ylikompensoi 
arvonlisäverokustannukset, mutta toisilla järjestä jillä kustannukset eivät tu le täysimääräisesti 
katetuksi.  Kunnallisten järjest äjien osalta arvonlisäverokusta nnukset tulevat aina otetuksi 
huomioon täysimääräisesti, koska ne ovat kuntapalautusjärjestelmän piirissä. Osakeyhtiömuo-
toiset koulutuksen järjestäjät ovat näin o llen eriarvoisessa asemassa suhteessa kunnallisiin jär-
jestäjiin. 
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3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitus ohjelman yhtenä kärkihankkeena toteutetaan toi-
sen asteen ammatillisen koulutuksen  reformi. Tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus 
osaamisperustaiseksi ja asiak aslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostaa sitä. Lisäksi virtavii-
vaistettaisiin hallintoa ja purettaisiin uuden toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaista sään-
telyä. 

Uudistusten tavoitteena on ammatillisen koulutuk sen järjestelmä, joka vastaa aiempaa oikea-
aikaisemmin, osuvammin ja tehokkaammin työelämä n, yksilöiden ja yhteiskunnan yhä nope-
ammin muuttuviin ammatillisiin osaamistarpeisiin  ja sitä kautta tukisi aktiivisesti talouden 
uudistumista ja yhteiskunnan kehitystä ja eheyttä.  

Työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta keskeist ä on, että ammatillinen koulutus vastaa oikea-
aikaisesti, vaikuttavasti ja ketterästi työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin ja turvaa osaa-
van työvoiman saatavuuden.  Tätä kautta amma tillinen koulutus osaltaan vahvistaa yritysten 
kilpailukykyä samoin kuin julkisen sektorin palvelukykyä ja toimi nnan uudistamista, tukee 
yrityksiä ja julkista sektoria toimintaympäri stön muutoksiin sopeutumisessa sekä luo edelly-
tyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja  innovaatiotoiminnalle. Tavoitteena on uudistaa 
ammatillisen koulutuksen tarjontaa, prosesseja ja to imintamuotoja siten, että ne hahmottuvat 
työelämälle selkeinä ja helposti lähestyttävinä  ja ottavat nykyistä kokonaisvaltaisemmin huo-
mioon yritysten ja työpaikkojen tarpeet ja toimintaympäristön. Ammatillisen koulutuksen roo-
lia työelämän kehittämisessä on tarkoitus vahvistaa,  jotta se tukisi nykyistä vahvemmin ja ak-
tiivisemmin yritysten ja julkisen sektorin työpa ikkojen toiminnan kehittämistä ja uudistumista 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiakaslähtö isen ja osaamisperusteisen toiminnan sekä 
siihen liittyvän vahvemman työelämäyhteistyön tavoitteena on myös lisätä yritysten ja työ-
paikkojen halukkuutta osallistua työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen. 

Yksilön näkökulmasta ammatillisen koulutuksen tehtävänä on rakentaa osaamisperusta, jolla 
voidaan siirtyä nopeasti ja sujuvasti työelämään, antaa valmiuksia yhteiskunnassa toimimiselle 
sekä tarjota mahdollisuuksia osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen työuran eri 
vaiheissa. Erilaisten asiakassegmenttien sijaan (esim. perusopetuksen päättäneet, työssä olevat 
ja yrittäjät, työttömät) nykyistä enemmän huomio ta kiinnitettäisiin yksilöiden ja työpaikkojen 
erilaistuviin tarpeisiin, lähtökohtiin ja opiskelun edellytystekijöihin. 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tulee antaa sekä ammatti- ja tehtäväspesifiä osaamis-
ta että laaja-alaisia ja geneerisiä taitoja sek ä elinikäisen oppimisen taitoja. Elinikäisen oppimi-
sen edistämiseksi ammatillisten tutkintojen tulee jatkossakin antaa yleinen jatko-
opintokelpoisuus. Ammatillisen koulutuksen tulee lisäksi nykyistä vahvemmin tukea erilaisten 
yksilöiden osaamisen kehittämistä ja uudistamis ta työelämässä tapahtuvien muutosten mukai-
sesti. Ammatillisen koulutuksen tulee tukea tehokk aasti ja vaikuttavasti sekä työmarkkinoille 
siirtymistä että työurien jatkuvuutta, kuten työs tä työhön siirtymistä ja työtehtävien muutok-
sia, uudistamalla osaamista työelämän ja yksilö llisen kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Eri-
tyisenä painopisteenä otetaan huomioon asiakasryh mät, joilla on suurin tarve osaamisen vah-
vistamiseen ja uudistamiseen, esimerkiksi vailla  perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat, van-
hentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaavat , erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuutta-
jataustaiset henkilöt. Ammatillinen koulutus tulee toteuttaa siten, että se mahdollistaa osaami-
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sen hankkimisen osaamistarpeiden, oppimisvalmi uksien ja elämäntilanteen suhteen erilaisille 
asiakkaille kullekin yksilölle pa rhaiten soveltuvalla tavalla. Lisäksi ammatillisessa koulutuk-
sessa tulee tehostaa koulutusprosesseja ja lyhentää koulutusaikoja henkilökohtaistamisella ja 
siihen sisältyvällä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisella. 

Yhteiskunnan näkökulmasta ammatillisen koulutuksen tehtävä on edistää työllisyyttä ja yrittä-
jyyttä, nostaa työllisyysastetta sekä edistää osa llisuutta. Lisäksi sen tulee edistää Suomen kil-
pailukykyä ja suomalaisten hyvinvointia sekä t ukea talouden uudistumista kestävällä tavalla. 
Ammatillisen koulutuksen tarjonta tulee kohdentaa työelämän eri toimialojen tarpeiden mu-
kaisesti ottaen huomioon se, että perusopetuksen  päättäville ja eniten osaamisen kehittämistä 
tarvitseville (esim. vailla perusasteen jälkeistä tu tkintoa olevat, työttömät työnhakijat ja työt-
tömyysuhan alaiset, maahanmuuttajataustaiset ) voidaan turvata riittävä koulutustarjonta.  
Ammatillinen koulutuksen tarkoituksena on työe lämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan amma-
tillisen osaamisen kehittämisen ohella turvata yksilöiden ja alueiden yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa, vahvistaa yhteiskunnan eheyttä sekä kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Ammatil-
lisella koulutuksella on tärkeä rooli myös maahan muuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti 
aikuisten, kotoutumisen edistämisessä ja nop ean työmarkkinoille siirtymisen tukemisessa. 
Koulutuksen tehokkuuden parantaminen auttaa myös  sopeutumaan julkisen talouden resurssi-
en niukkenemiseen. 

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa koulutusta, mikä näkyy sekä opettajuuden että op-
pimisympäristöjen uudistumisena. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys uudistavat opetta-
juutta ja korostaa sen merkitystä. Opettajuude n tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja osaamisen 
hankkimista edistävää, jotta yksilön oppimispolku toteutuu siten, että sen aikana opiskelija voi 
hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, joissa opettaja osaa toimia ja edistää osaamisen hank-
kimista. Tutkintojen laaja-alaistumisen ja opiskelupolkujen yksilöllistymisen myötä opetta-
juudessa korostuu myös yhteisöllisyys yksilök eskeisyyden sijaan.  Ammatillinen opettajuus 
toteutuu yhdessä tekemisestä ja monialaisesta yh teistyötä oppilaitoksen arjessa. Yksilön op-
pimispolun aikana oppimisympäristöt vaihte levat tarvittavan osaa misen hankkimisen näkö-
kulmasta sekä koulutuksen järjestäjän tuottaman tarjonnan kautta.  Kulloinkin tarvittavan op-
pimisympäristön rakentaminen on osa opettaja n ammattitaitoa ja sen tarkoituksena on tuottaa 
yksilölle ammatillista osaamista. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan toteutettavaksi laaja-alaisia toimenpiteitä, joilla pois-
tettaisiin koulutuksen päällekkäisyyksiä sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen 
raja-aidat. Koulutustarjonta, rahoitus ja ohj aus koottaisiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ope-
tus- ja kulttuuriministeriön alle. Lisäksi kehite ttäisiin työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja uu-
distettaisiin ammatillisen koulutuksen järjestäj ärakenteita ja toimintaprosesseja ammatillisen 
koulutuksen työelämälähtöisyyden, palvelukyvyn ja saavutettavuuden parantamiseksi. 

Ehdotettujen uudistusten tavoitteena olisi mahdo llistaa nykyistä joustavammat ja yksilölli-
semmät opintopolut, jotka ottaisivat nykyistä  paremmin huomioon erilaisten yksilöiden ja 
työpaikkojen toisistaan poikkeavat osaamistarpe et ja olosuhteet sekä luovat edellytykset to-
teuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen hankkimine n ja osoittaminen opiskelijalle ja työelä-
mälle parhaiten soveltuvalla ta valla. Ehdotetuilla uudistuksilla parannettaisiin koulutuksen lä-
päisyä sekä työelämään tai jatko-opintoihin siir tymistä. Nuorten ja aikuisten raja-aitojen pois-
tamisen myötä koulutuspalveluide n tarjonnan painopistettä sii rrettäisiin samalla vahvemmin 
elinikäiseen oppimiseen ja työuran eri vaihei ssa tapahtuvaan osaamisen  kehittämiseen, millä 
parannettaisiin aikuisten mahdollisuuksia osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen samalla turva-
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ten perusopetuksen päättävien  koulutukseen pääsy esimerkiksi  opiskelijavalintojen ja rahoi-
tusperusteiden puitteissa. Työpaikalla tapaht uvaa opiskelua kehittämällä on tavoitteena lisätä 
sen käyttöä. Oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta on tarkoitus lisätä yhdenmukaistamal-
la sen rahoituksellista asemaa suhteessa muihin  koulutustapoihin sekä kehittämällä sen hallin-
nollisia menettelyitä selkeämmiksi ja yhdenmuka isemmiksi osana yksilöllisiä opintopolkuja. 
Lisäksi on tarkoitus ottaa käyttöön koulutussopi musmalli, joka korvaisi nykyisen työssäoppi-
misen. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä olisi tarkoitus uudistaa yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, 
oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten erikoi soppilaitosten rahoitusjärjestelmät. Kokonai-
suuteen sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus ja osa tutkin-
toon johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoit uksesta. Työvoimakoulutuksen siirrolla työ- 
ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuur iministeriöön ja osaksi uutta ammatillisen koulu-
tuksen järjestelmää pyrittäisiin nopeuttamaan koulutuksen aloittamisen ja havaitun tarpeen vä-
listä viivettä ja vähentämään kilpailutuksen tuottamaa hallinnollista työtä. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä o lisi tavoitteena uudistaa tukemaan osaamispe-
rusteista ja asiakaslähtöistä to imintaa sekä koulutusprosessien te hostamista ja sitä kautta kou-
lutusaikojen lyhentämistä. Tavoitteena olisi myös lisätä koulutuksen järjestäjien mahdolli-
suuksia vastata työelämän osaamistarpeisiin  nykyistä osuvammin ja tehokkaammin esimer-
kiksi tutkinnon osien avulla. Lisäksi tavoitteen a olisi lisätä koulutuksen järjestäjien mahdolli-
suuksia käyttää rahoitusneutraalisti koulutuksen erilaisia toteuttamismuotoja ja oppimisympä-
ristöjä, mikä mahdollistaisi opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden kanna lta parhaiten soveltu-
vien koulutusratkaisujen ja oppimisympäristöjen valinnan ja niiden yhdistelyn opintopoluissa. 

Ammatillisen koulutuksen säätely‐ ja ohjausjärjestelmää on tarko itus uudistaa siten, että kaik-
kea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä järjestämisluvalla. Tavoitteena olisi li-
sätä koulutuksen järjestäjien liikkumavaraa ja toimivaltaa vastata nopeasti ja ketterästi työ-
elämän ja yksilöiden sekä alueiden muuttuvi in osaamistarpeisiin ammatillisen koulutuksen 
palveluvalikoiman ja toteutusmuotojen avulla  samalla huolehtien siitä, että ammatillisen kou-
lutuksen kansallinen ohjaus on riittävän vahv aa strategisten koulutuspoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistuksella  edistetään myös osakeyhtiömuotoisten 
koulutuksen järjestäjäorganisaatioiden muodostumi sta ja parannetaan niiden toimintaedelly-
tyksiä uudistamalla rahoitusperusteita kohtelem aan yksityisoikeudellisia järjestäjiä yhdenver-
taisesti kunnallisten järjestäjien kanssa.  

 
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne ja tutkinnot  

Koska toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa merkittävästi koko ammatillis-
ta koulutusta, reformin valmistelun alkuvaiheessa arvioitiin uudelleen myös ammatillisen kou-
lutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen kehittämisvaihtoehtoja hyödyntäen aiempaa 1.8.2015 
voimaan tulleella lainsäädännöllä toimeenpant ua ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestel-
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män kehittämistyötä. Voimassa olevan lainsäädä nnön mukaisen kolmiportaisen tutkintoraken-
teen (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkin to ja erikoisammattitutkinto) vaihtoehtoina 
tarkasteltiin kaksiportaista tutkintorakennetta sekä ammatillisen koulutuksen järjestelmää, jos-
sa ei ole tutkintoja eikä tutkintotyyppejä, vaan  pelkästään työelämän osaamistarpeisiin ja työ- 
ja toimintakokonaisuuksiin perustuvia osaamiskokon aisuuksia, jotka vastaisivat nykyisiä tut-
kinnon osia. 

Kaksiportainen tutkintorakenne koostuisi työelämässä tarvitta van perusammattiosaamisen an-
tavista tutkinnoista ja ammatillista osaamista täydentävistä jatkotutkinnoista. Tutkintotyyppejä 
olisi siis nykyisen kolmen sijaan vain kaksi.  Tämä yksinkertaistaisi  ammatillisen koulutuksen 
tutkintojärjestelmää ja myös ammatillisen koulutuk sen rahoitus- ja ohjausjärjestelmää. Kaksi-
portaisessa tutkintorakenteessa kuitenkin menetet ään yksi tutkintotyyppi, joka on osoittautu-
nut työelämässä tarpeelliseksi ja läpi työuran tapahtuvaa osaamisen kehittämistä tukevaksi hy-
vin monilla aloilla. Kaksiportainen tutkintorake nne rakentuisi ensisijaisesti hallinnon, ei työ-
elämän osaamistarpeiden lähtökohdista käsin, mikä olisi ristiriidassa re formin keskeisenä ta-
voitteena olevan ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyden vahvistamisen kanssa. 

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää olisi mahdollista uudistaa myös siten, että siinä 
ei olisi lainkaan tutkintotyyppejä ja tutkintoja , vaan pelkästään työelämän osaamistarpeisiin ja 
työ- ja toimintakokonaisuuksiin perustuvia osaa miskokonaisuuksia. Tällainen järjestelmä ko-
rostaisi sitä, että työelämälle keskeisintä on osaaminen, eivät tutkinnot. Erilaisia osaamisko-
konaisuuksia hyödyntämällä ja vapaasti yhdistelemäl lä pystyttäisiin rakentamaan todella yksi-
löllisiä opintopolkuja ja osaamis- ja toimialoje n raja-aidat madaltuisivat. Yksittäisten osaa-
miskokonaisuuksien uudistaminen yksi kokonaisuus kerrallaan olisi myös ketterä tapa reagoi-
da työelämän nopeastikin muuttuviin osaamist arpeisiin. Osaamiskokonaisuuksia olisi järjes-
telmässä kuitenkin vääjäämättä niin paljon, että yksilön olisi vaikea löytää niistä itselle sopi-
vaa tai työllistymisen tueksi tarvittavaa yhdistelmää. Myös ohjaus kullekin yksilölle sopivim-
malle opintopolulle olisi va ikeaa, koska ohjaajien olisi ha hmotettava koko osaamiskokonai-
suuksien kirjo. Eri osaamis- ja toimialoilla  keskeinen ydinosaaminen, joka koostuu useam-
masta osaamiskokonaisuudesta ja sisältyy nyky isissä tutkinnoissa tyypillisesti kunkin tutkin-
non pakollisiin tutkinnon osiin, hämärtyisi. Lisäksi  työnantajien olisi hanka la arvioida ja ver-
tailla työnhakijoiden osaamista, kun jokaise lla olisi erilainen os aamiskokonaisuuksien yhdis-
telmä ja jokaisen yksittäisen osan tuottama osaaminen pitäisi selvittää erikseen. 

Nykyinen kolmiportainen tutkintorakenne ar vioitiin toimivimmaksi ja tarkoituksenmukai-
simmaksi toteuttamisvaihtoehdoksi. Nykyistä a mmatillisen koulutuksen tutkintorakennetta ja 
tutkintoja on arvioitu luvussa 2.3 Nykytilan arviointi. 

Tutkintojen mitoitusperiaatteet ja laajuus 

Yhtenä ammatillisen koulutuksen reformin tavo itteena on luoda kaikille ammatillisille tutkin-
noille yhtenäiset mitoitusperusteet ja tuoda myös  näyttötutkintoihin osaamispisteet. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 15.4.2015 ase ttama työelämän ohjausryhmä teki toimeksiantonsa mukai-
sesti ehdotuksen näyttötutkintojen mitoituksen periaatteiksi ja eri tutkintotyyppien pisteytyk-
seksi.  

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen pistey tys voidaan työelämän ohjausryhmän näkemyk-
sen mukaan toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikkien 
ammattitutkintojen laajuus määritellään pistemää rältään samaksi ja vastaavasti kaikkien eri-
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koisammattitutkintojen pistemäärä samaksi. Tästä seuraisi kuitenkin se, että tutkintojen laa-
juutta pitäisi keinotekoisesti yhtenäistää riippum atta työtehtävien erilaisuudesta eri toimialoil-
la. Jotta tutkinnot voidaan jatkossakin mitoitt aa työelämän osaamistarpeiden pohjalta, niiden 
tulisi voida olla laajuudeltaan erilaisia. Luontevam pi toteutusvaihtoehto olisi näin ollen sellai-
nen, jossa osaamispisteet voivat vaihdella myös  tutkintotyyppien sisällä. Tutkintojen kehittä-
misen ja niiden laajuuden hahmottamisen näkökul masta on kuitenkin perusteltua, että tutkin-
totyyppien pistemäärän vaihte lua rajataan. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaamis-
pistemäärän vaihtelu olisi kolmiportainen. Amma ttitutkinnot voivat olla 120, 150 tai 180 
osaamispisteen laajuisia. Erikoisammattitutkin not voivat puolestaan olla 160, 180 tai 210 
osaamispisteen laajuisia. 

Ammatillisten perustutkintojen osalta työelämä n ohjausryhmän keskusteluissa oli esillä vaih-
toehto, jossa perustutkintojen laajuus voisi va ihdella toimialakohtaisesti. Perustutkintojen 
osalta päädyttiin kuitenkin voimassa olevan  lainsäädännön mukaiseen vaihtoehtoon, jossa 
kaikkien perustutkintojen laajuus on lähtökoht aisesti 180 osaamispistettä. Tällä tavoin halu-
taan varmistaa se, että kaikki nuoret saavat  valitsemastaan koulutusalasta riippumatta yhtene-
vät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. 

Koulutuksen järjestäjän oikeushenkilömuoto 

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa voi daan nykyisin myöntää kunnille, kuntayhtymil-
le, rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille. K oulutuksen järjestäjien lupasäätely voitaisiin 
vaihtoehtoisesti toteuttaa myös siten, että jä rjestämisluvat uudistettaisiin ammattikorkeakoulu-
ja koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti toimiluviks i. Toimiluvat myönnettäisiin tällöin erityisil-
le ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöille, joista säädetäisiin osin osakeyhtiölaista poiketen. 
Julkisesti rahoitettujen lakisääteisten tehtävien takia ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöiden 
tulisi olla voittoa tavoittelemattomia, jolloin ne eivät voisi jakaa voittoa omistajilleen tai tuot-
taa muuta taloudellista etua toimintaan osa llistuville. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden 
osalta on myös säädetty, että yhtiötä purettaessa varat tulisi käyttää vastaavaan toimintaan. 

Erityiseen ammatillisen koulutuksen osakeyhtiö muotoiseen oikeushenkilömuotoon siirtymi-
sellä voitaisiin turvata se, että rahoitus kohde ntuisi mahdollisimman tä ysimääräisesti toimin-
taan, johon se on osoitettu. Osakeyhtiömuotoi suus korostaisi myös koulutustoimijoiden vas-
tuuta taloudenpidossa sekä toiminnan tulok sellisuudessa ja tehokkuudessa. Koulutuksen jär-
jestäjät eivät tällöin myöskään muodostaisi mi ssään oloissa omistajatahoilleen niiden omis-
tusosuutta suurempaa taloudellista riskiä. Koul utuksen järjestäjien yhtenäinen oikeushenkilö-
muoto mahdollistaisi myös verotukseen liittyvie n tulkintojen ja käytäntöjen yhdenmukaista-
misen vastaavalla tavalla kuin ammattikorkeakoulujen osalta on voitu tehdä. Tämä loisi selke-
än ja johdonmukaisen perustan koulutuksen järjestäjän toiminnallisten ja taloudellisten edelly-
tysten varmistamiselle. 

Osakeyhtiömuotoisuus mahdollistaisi läpinäkyvä llä tavalla nykyistä laajemman ja syvälli-
semmän yhteistyön työelämän kanssa, esimerkiksi  yhteisten investointien toteuttamiseksi ja 
yhteisten resurssien tehokkaaksi käyttämiseksi, sekä työelämän roolin vahvistamisen ammatil-
lisen koulutuksen ohjauksessa. Osakeyhtiömuoto mahdollistaisi myös työelämälähtöisyyden 
edellyttämän nopean päätöksentekokyvyn. Samassa yhteydessä voitaisiin vahvistaa työ- ja 
elinkeinoelämän roolia ammatillisen koulutuksen  ohjauksessa säätämällä työ- ja elinkei-
noelämän edustuksesta ammatillisen koulutuksen osakeyhtiömallin hallintoelimissä. 
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Osakeyhtiömuotoiseen toimilupajärjestelmään siirtymiseen liittyy kuitenkin ammatillisen kou-
lutuksen osalta osittain ammattikorkeakoulutuk sesta poikkeavia kysymyksiä, jotka aiheuttai-
sivat merkittäviä muutoksia koulutuksen järjest ämisen organisointiin. Osakeyhtiömuotoiseen 
toimilupajärjestelmään siirtyminen edellyttäisi,  että kaikki ammatillisen koulutuksen järjestä-
jät yhtiöittäisivät ammatillisen koulutuksen toimintansa. Lainsäädännöllä määritellyt ammatil-
lisen koulutuksen osakeyhtiöt olisivat itsenäisiä oikeushenkilöitä, joilla ei voisi olla muita teh-
täviä kuin tällaisille toimijoille laissa määrite llyt tehtävät. Nykyisin ammatillisen koulutuksen 
järjestäjinä toimivat esimerkiksi kansanopistot, jotka järjestävät usein myös vapaan sivistys-
työn toimintaa ja lukiokoulutusta. Vapaan sivistystyön toimintaa tai lukiokoulutusta ei voisi 
yhdistää ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöihin, vaan nämä toiminnot tulisi eriyttää jonkun 
muun toimijan alaisuuteen. Ammatillisen koulutuk sen järjestäjinä toimii myös koulutuskun-
tayhtymiä ja kuntia. Myös kuntatoimijoiden tulisi yhtiöittää ammatillisen koulutuksen järjes-
tämistoimintansa erillisen ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön alaisuuteen. 

Ammatillisen koulutuksen järjestämisen voitaisiin or ganisoida vaihtoehtoisesti myös siten, et-
tä ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöt olis ivat päämuoto ammatillisen koulutuksen järjes-
tämistä varten. Näiden ohella säilytettäisiin ku itenkin mahdollisuus toimia koulutuksen järjes-
täjinä myös niille yksityisoikeudellisille koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisen koulu-
tuksen ohella merkittävässä määrin muuta julki sesti rahoitettua koulutusta, esimerkkinä vapaa 
sivistystyö), jonka toteuttamista yhtiöittäminen vaikeuttaisi merkittäväs ti.  Tässä ratkaisussa 
tulisi ottaa kantaa myös siihen, olisiko järjesty vain siirtymävaiheen järjestely vai voitaisiinko 
myös uusia järjestämislupia myöntää muille kuin ammatillisen koulutuksen osakeyhtiömuo-
dossa toimiville toimijoille.  

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien oikeushe nkilömuodon muuttaminen osakeyhtiömuotoi-
siksi oikeushenkilöiksi ei ole mahdollista tote uttaa vielä vuoden 2018 alusta lukien aikatau-
lusyistä. Yhtiöittäminen olisi mahdollista tote uttaa siten, että uudet ammatillisen koulutuksen 
osakeyhtiöt aloittaisivat vuoden 2020 alussa. Tä llöin koulutuksen järjestäjillä olisi riittävästi 
aikaa yhtiöittää toimintansa. Osakeyhtiömuotoon siirtyminen tapahtuisi tällöin eri aikataulussa 
kuin ammatillisen koulutuksen reformin muu toim eenpano, joten se olisi toteutettava kaksi-
vaiheisena prosessina siten, että ensin toteute ttaisiin ammatillisen koulutuksen toimintalain ja 
rahoituslain uudistukset ja tämän jälkeen oi keushenkilömuodon muutos, vastaavasti kuten 
ammattikorkeakoulujen osalta toimittiin. Tämä edellyttäisi oman hallituksen esityksen valmis-
telua asiasta. 

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupia koskeva n sääntelyn osalta on esityksen valmiste-
lun yhteydessä tarkasteltu, ovatko taloudellisen  voiton tavoittelua kosk evat säännökset nykyi-
sellään riittävät. Tarkoituksenmukaista voisi o lla tarkentaa, mitä voittoa tavoittelemattomuu-
della tarkoitetaan. Ammattikorkeakoululain 5 §:ssä säädetään ammattikorkeakouluosakeyhti-
ön oikeushenkilöstä. Mainitun säännöksen m ukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toimin-
nan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu  eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa 
taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkee nomistajalle tai muulle toimintaan osallistuval-
le. Ammattikorkeakoululain säännös voittoa tavo ittelemattomuuden osalta on tarkempi kuin 
ammatillisen koulutuksen järjestämislupia koskeva säännös. Ammattikorkeakoululaissa sääde-
tään myös varojen jakamisesta tietyissä tilanteissa sekä todetaan, että muutoin varat on käytet-
tävä ammattikorkeakoulun tehtävän mukaiseen tarkoitukseen. Vastaavaa säännöstä ei ole am-
matillisen koulutuksen lainsäädännö ssä. Lainsäädäntö ei myöskään edellytä kirjanpitojen 
eriyttämistä. 
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Ohjaus ja säätely 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaohjau s voitaisiin toteuttaa määräämällä luvissa yk-
sityiskohtaisesti ne koulutusalat tai tutkinnot ja koulutukset, joita luvan saaneella on oikeus 
järjestää. Toisaalta lupasääntely voitaisiin toteuttaa nykyisten ammatillisen lisäkoulutuksen 
lupia vastaavasti siten, että luvissa ei säänneltäisi erikseen tutkinnoista tai koulutusaloista, 
vaan annettaisiin ainoastaan ta rpeelliset määräykset koulutuksen järjestämistä varten. Koulu-
tusalojen tai tutkintojen sääntely järjestämis luvissa on perusteltua koulutustarjonnan tarkoi-
tuksenmukaisen kohdentamisen ja riittävän l aajan tarjonnan varmistamisen kannalta. Koulu-
tusalojen käyttö tutkintojen luokittelussa on ku itenkin ongelmallista, koska tutkintojen laaja-
alaisuus ja työelämän muutokset ovat johtaneet s iihen, että kaikki tutkinnot eivät ole enää yk-
siselitteisesti luokiteltavissa tiettyyn koulutusalaan kuuluviksi.  

Tutkintojen säätely järjestämisluvissa on peruste ltua myös siksi, että järjestämisluvan myön-
tämisessä arvioidaan koulutuksen järjestäjän edellytykset järjestää koulutustehtävänsä mukais-
ta koulutusta nimenomaan niiden tutkintojen osa lta, joihin lupaa haetaan . Tutkintojen määrit-
täminen koulutustehtävässä mahdollistaisi järjest ämislupien myöntämisen myös pienille yk-
sialaisille koulutuksen järjestäjille, joilla ei ol e edellytyksiä kaiken ammatillisen koulutuksen 
tai esimerkiksi jonkin tietyn koulutusalan kaikkien  tutkintojen järjestämiseen. Toisaalta järjes-
tämislupasääntely ei saisi tarpeettomasti rajoittaa koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia vas-
tata joustavasti työelämän tarpeisiin. Järjestämislupien muuttaminen tutkintorakenteeseen otet-
tavien uusien tutkintojen sekä koulutustarpei den muuttumisen yhteydessä tulikin olla hallin-
nollisesti mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa. 

Ammatillisen peruskoulutuksen luvassa säännellään  nykyisin kunnista, joissa koulutusta voi-
daan järjestää, mutta ammatillisen lisäkoulutuk sen järjestämisluvissa vastaavaa alueellista 
sääntelyä ei käytetä. Työpaikalla tapahtuvan opi skelun lisääntymisen myötä sekä digitaalisten 
oppimisympäristöjen yleistyessä koulutuksen järjestäminen on vähemmän sidoksissa fyysisiin 
toimipisteisiin tai tiettyihin alueisiin, mikä puo ltaisi luopumista tiukasta alueeseen perustavas-
ta säätelystä. Toisaalta koulutustarjonnan turvaa minen maan kaikissa osissa edellyttää jatkos-
sakin sitä, että koulutuksen järjestäjien toiminta-alueesta voidaan säätää. 

Järjestämisluvissa säännellään nykyisin myös siitä, saadaanko koulutusta järjestää oppisopi-
muskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen säätely voitaisiin vaihtoehtoisesti vapauttaa siten, 
että kaikilla järjestämisluvan saaneilla koulutuk sen järjestäjillä olisi mahdollisuus järjestää 
oppisopimuskoulutusta, mikä mahdo llistaisi kaikille järjestäjille eri koulutusmuotojen jousta-
van yhdistämisen. Tämä edellyttää, että lupia myönnettäessä järjestämisedellytysten arvioin-
nin tulee kattaa kaikki koulutuksen toteutusmuodot ja järjestäjällä tulee olla kaikilta osin edel-
lytykset järjestää koulutusta kaikilla sen toteutusmuodoilla. 

Koulutuksen järjestämisluvan oppisopimustehtävä n perusteella koulutuksen järjestäjä saa ny-
kyisin järjestää oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla, mutta tietopuolisen koulutuk-
sen toteuttaminen on sidottu luvan aloihin. Tä mä on mahdollistanut esimerkiksi sen, että har-
vinaisia tutkintoja voidaan suorittaa missä päin Suomea tahansa oppisopimuskoulutuksena, 
vaikka kyseistä oppilaitosmuotoista koulutusta järjestettäisiin vain yhdessä tai muutamassa 
oppilaitoksessa. Toisaalta järjestelyyn liittyy ongelmia, koska lainsäädännössä määriteltynä 
koulutuksen järjestäjänä toimii tällöin taho, jolla  ei ole kyseisen koulutuksen asiantuntemusta, 
vaan joka hankkii koko koulutuksen muilta järjestäj iltä tai tahoilta. Tämä  on osin hämärtänyt 
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koulutuksen järjestäjien vastuuta ja osin siirtäny t tosiasiallista vastuuta sille taholle, joka vas-
taa tutkintotilaisuuksien tai tietopuolisen koulutuksen järjestämisestä. 

Oppisopimuskoulutuksen järjestämislupasääntely voitaisiin vaihtoehtoisesti toteuttaa siten, et-
tä oikeus oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseen rajattaisiin järjestäjän koulutustehtävän mu-
kaiseen koulutukseen. Tällöin varmistettaisiin ny kyistä paremmin se, että koulutuksen järjes-
täjällä olisi kyseisen tutkinnon ja koulutuksen asiantuntemusta. Henkilön tulisi hakeutua suo-
rittamaan oppisopimuskoulutusta sellaisen koulut uksen järjestäjän opiskelijaksi, jolla on ky-
seisen tutkinnon järjestämislupa. Harvinaisten tutkintojen osalta tämä vaihtoehto merkitsisi si-
tä, että koulutuksen järjestäjä saattaisi sijaita  kaukana opiskelijan asuin- ja oppisopimustyö-
paikasta. Henkilökohtaistamisessa ja opiske lijan ohjauksessa voitaisiin kuitenkin hyödyntää 
sähköisiä palveluita sekä osaamisen hankkimi sessa verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Oppi-
sopimuskoulutuksen rajaaminen koulutustehtävän  mukaisiin tutkintoihin selkeyttäisi myös 
oppisopimuskoulutuksen rahoitusta, sillä rahoitus ohj autuisi tällöin suoraan sille järjestäjälle, 
joka tosiasiassa järjestää koulutusta, eikä oppisopimuskoulutusta hankkivalle järjestäjälle. 

Koulutuksen järjestämisluvissa säännellään nykyis in myös erilaisista erityistehtävistä, kuten 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisestä ja erityisopetuksen 
erityistehtävästä. Esityksen yhteydessä uusiksi v astaaviksi erityistehtäviksi tulisivat työvoi-
makoulutuksen järjestäminen ja vankeinkoulutuksen järjestäminen. Erityistehtävien osalta jär-
jestämislupasäätely voitaisiin toteuttaa joko siten, että kaikki järjestäjät saisivat järjestämislu-
pansa puitteissa järjestää näitä erityistehtäviä ta i vaihtoehtoisesti siten, että erityistehtävät 
määrättäisiin järjestämisluvassa. Erityistehtävät vaativat usein sellaista osaamista, joka tulee 
arvioida järjestämisluvan myöntämisen yhteydessä, joten useimmista erityistehtävistä olisi 
jatkossakin perusteltua määrätä järjestämisluvissa.  Lisäksi osa erityistehtävistä, esimerkkinä 
vaativan erityisopetuksen järjestäminen, ovat l uonteeltaan sellaisia, että niiden tarjonnan tur-
vaamiseksi niistä on perusteltua määrätä järjestämisluvassa järjestäjää velvoittavasti. 

Nykyisin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäm isluvat mahdollistavat, että koulutuksen jär-
jestäjä ei järjestä ollenkaan tutkintotavoitte ista koulutusta, vaan ainoastaan muuta ei-
tutkintotavoitteista ammatillista lisäkoulutusta. Jos jatkossa järjestämisluvissa määriteltäisiin 
koulutustehtävän mukaiset tutkinnot, tulisi myös  ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta 
pystyä määrittämään sen suhde koulutustehtäv ään. Järjestämisluvassa voitaisiin tällöin esi-
merkiksi määrätä, että ei-tutkintotavoittei sen koulutuksen tulee liittyä johonkin tutkintoon, 
vaikka koulutuksen järjestäjä ei järjestäisikään kyseistä tutkintoa, jos halutaan jatkossakin 
mahdollistaa järjestämisluvan myöntäminen ainoastaan ei-tutkintotavoitteiseen koulutukseen. 
Vaihtoehtoisesti ei-tutkintotavoitteisen koulutuk sen järjestämisoikeus vo itaisiin rajata vain 
sellaisille järjestäjille, jotka järjestävät myös tu tkintotavoitteista koulutusta. Tämä olisi edellä 
nykytilan arvioinnissa todetun mukaisesti selke ämpää myös valtiontukisääntelyn kannalta se-
kä varmistaisi osaltaan sitä, että koulutuksen järjestäjällä on riittävät edellytykset koulutuksen 
järjestämiseen. Tällöin ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestäminen olisi perusteltua raja-
ta järjestäjän koulutustehtävän mukaisiin tutkintoihin. Tämä va ihtoehto merkitsisi sitä, että 
jatkossa ei-tutkintotavoitteista ammatillista koul utusta voisivat järjestää vain sellaiset tahot, 
jotka ovat hakeneet myös tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestämislupaa. 

Ammatillisen koulutuksen määrällisessä säätelyssä lähtökohtana on sopia koulutuksen järjes-
täjän käytössä olevien resurssien kohdentamisesta.  Määrällinen säätely voitaisiin toteuttaa jo-
ko ainoastaan järjestämislupien tai suoritepäätösten puitteissa tai näiden yhdistelmänä Ohjauk-
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seen voitaisiin sisällyttää myös koulutuksen järjest äjien ja opetus- ja kulttuuriministeriön väli-
set tavoitesopimukset tai ohjauskeskustelut. 

Ohjauksen ja määrällisen säätelyn toteuttaminen järjestämislupien puitteissa tapahtuisi siten, 
että kaikille järjestäjille määriteltäisiin luv assa suoritteiden enimmäis määrä. Enimmäismäärä 
toimisi myös rahoituksen kattona, jota enempä ä järjestäjä ei voisi ilmoittaa suoritteita rahoi-
tuksen perusteeksi.  Enimmäissuoritemäärä voisi sisältää määräyksiä myös tiettyjen erityisteh-
tävien, kuten työvoimakoulutuksen volyymista, mutta koulutuksen järjestäjien toimintaa ei 
lähtökohtaisesti ohjattaisi muutoin, vaan ne vo ivat toimia lupansa puitteissa asiakkaiden tar-
peiden mukaisesti. Mikäli järjestäj än toiminta ei vastaisi koulutustarvetta tai siinä esiintyisi 
muita ongelmia, opetus- ja kulttuuriministeriö llä olisi lainsäädännössä rajatuin ehdoin mah-
dollisuus muuttaa lupaa. Mallilla luotaisiin vakaat  ja ennakoitavat toimintaedellytykset koulu-
tuksen järjestäjille, mutta ammatillisen koulutuksen kansallisen ohjauksen reagointikyky muu-
toksiin olisi hidasta, koska määrälliseen sääntelyyn vaikuttaminen edellyttäisi aina järjestämis-
lupien muuttamista.  Erityi sesti ammatillinen lisäkoulutus ja  työvoimakoulutuksena järjestet-
tävä koulutus edellyttävät usein mahdollisuutta reagoida muuttuviin koulutustarpeisiin nope-
asti ja joustavasti. 

Määrällinen säätely voitaisiin toteuttaa vaihtoehtoisesti siten, että järjestämislupiin ei sisältyisi 
määrällistä säätelyä, vaan opetus- ja kulttuur iministeriö päättäisi suoritteiden määrästä vuosit-
tain. Ministeriön päättämä suoritemäärä toimis i myös rahoituksen määräytymisperusteena. 
Tässä mallissa määrällisen säätelyn reagointikyky muutoksiin olisi nopeaa ja joustavaa. Toi-
saalta malli antaisi ministeriölle suuren päätös vallan ja heikentäisi koulutuksen järjestäjien 
kannalta järjestelmän ennakoitavuutta ja vakautta, jos vuosittain päätettävät suoritteet voisivat 
vaihdella merkittävästi. 

Määrällisessä säätelyssä voitaisiin käyttää myös järjestämislupiin perustuvan säätelyn ja vuo-
sittaisen päätöksenteon yhdistelmää. Tässä vaih toehdossa järjestämisluvissa päätettäisiin suo-
ritteiden vähimmäismäärä, jonka turvaisi va kauden ja ennakoitavuuden.  Osa suoritteista puo-
lestaan päätettäisiin vuosittain, millä tuotaisiin järjestelmään reagointikykyä koulutustarpeiden 
kohdentamisessa. 

Ammatillisessa koulutuksessa voitaisiin yhtenä ohja uksen vaihtoehtona ottaa käyttöön kor-
keakoulujen ohjausta vastaavat tulossopimusneuvottelut. Tällaisen tavoiteohjauksen tarkoituk-
sena olisi ohjata koulutuksen järjestäjien toimin taa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti 
sekä varmistaa koulutuksen alakohtainen ja alu eellinen saatavuus työelämän tarpeiden mukai-
sesti. Tavoiteohjausprosessissa koulutuksen järjestäjät  ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopisi-
vat keskeisistä toimintaa ja koulutustarjontaa kos kevista määrällisistä ja laadullisista tavoit-
teista. Lisäksi voitaisiin sopia toiminnan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä ja niihin mahdolli-
sesti osoitettavasta rahoituksesta. Tavoitesopim ukset solmittaisiin määräajaksi, esimerkiksi 
neljäksi vuodeksi kerrallaan.  Tavoitesopimusmen ettelyllä voitaisiin täydentää tai korvata jär-
jestämislupiin tai suoritepäätöksiin perustuvaa m äärällistä sääntelyä. Tavoitesopimusten käyt-
tö mahdollistaisi järjestämislupia joustavamman määrällisen säätelyn. Tavoiteohjausprosessi 
lisäisi myös koulutuksen järjestäjien ja ministeriön välistä vuoropuhelua ja tarjoaisi menettely-
tavan asettaa yhdessä strategisia tavoitteita ja pai nopisteitä osaamistarpeisiin vastaamiselle ja 
resurssien käytölle koulutuksen järjestäjien toiminnan sääntelyä lisäämättä. 

Määrällistä säätelyä ja koulutuksen kohdentamis ta voitaisiin tavoitesopimusten sijasta ohjata 
myös koulutuksen järjestäjien ja opetus- ja ku lttuuriministeriön ohjauskeskustelumenettelyllä. 
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Ohjauskeskustelumenettely olisi tavoitesopimusp rosessia kevyempi menettely, jossa  tehtäi-
siin paremmin näkyväksi ammatillisen koulutuksen tehtävää ja tavoitteita eri alueilla ja toimi-
aloilla. Ohjauskeskustelumenettelyssä ei päätettä isi määrällisestä säätelystä, vaan keskustelut 
muodostaisivat ohjauksen elementin, jolla mahdo llistettaisiin koulutuksen järjestäjien ja mi-
nisteriön vuoropuhelu sekä konkretisoitaisiin jä rjestäjien tehtäviä suhteessa ammatillisen kou-
lutuksen järjestämislupiin. Ohjauskeskustelu ei  olisi samalla tavoin juridisesti sitova kuin ta-
voitesopimusmenettely, jossa solmittaisiin ministeriön ja koulutuksen järjestäjien väliset ta-
voitesopimukset. Ohjauskeskustelun tarkoituksen a olisi tukea opetus- ja kulttuuriministeriötä 
koulutuksen resurssien kohdentamista koskevassa päätöksenteossa.  

Tavoitesopimukset tai ohjauskeskustelut ohjauksen  elementteinä olisivat tärkeitä, koska ne 
edistäisivät koulutuksen järjestäjien ja ministeriön välistä vuoropuhelua sekä mahdollistaisivat 
joustavan ja tarkoituksenmukaisen koulutuksen kohdentamisen kulloistenkin tarpeiden ja re-
surssien mukaisesti. Ministeriön ja koulutuk sen järjestäjien kahdenkeskiset neuvottelut edel-
lyttäisivät kuitenkin sellaista työmäärää ministeriössä, jota ei nykyisen järjestäjien lukumäärän 
puitteissa ole mahdollista toteuttaa. 

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta 

Tutkinnon suorittajaksi tai opiske lijaksi voitaisiin ottaa hakeutuja, jolla koulutuksen järjestäjä 
katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon 
suorittamiseen. OKM voisi antaa tarkemmat määr äykset opiskelijaksi ottamisen perusteista. 
Opiskelijaksi ottamisen perusteet voitaisiin säätää kaikille opiskelijoille ja tutkinnon suoritta-
jille yhdenmukaisesti. Toisena vaihtoehtona olisi, että ministeriö ei säätäisi erikseen opiskeli-
jaksi ottamisen perusteita, vaan koulutuksen järjestäjä päättäisi tästä. 

Nykyisin koulutuksen järjestäjät on velvoitettu käyttämään yhteishakua, kun ne tarjoavat am-
matillista peruskoulutusta. Muutoin koulutuksen järjestäjät voivat päättää, käyttävätkö ne 
Opetushallituksen ylläpitämiä sähköisiä hakupalv eluita. Koulutuksen järjestäjät voitaisiin 
vaihtoehtoisesti velvoittaa käyttämään Opetus hallituksen ylläpitämiä sähköisiä hakupalveluita 
koulutustarjonnassaan. Menettelyn etuna olisi, e ttä hakeutujat löytäisivät ammatillisen koulu-
tuksen tarjonnan pääasiallisesti yhdestä paikasta, eli opintopolku.fi -palvelusta.  Hakupalvelut 
eivät kuitenkaan käsittäisi esimerkiksi oppisopi muskoulutusta tai henk ilöstökoulutusta. Näi-
denkin osalta sähköisiä hakupalveluita olisi ku itenkin mahdollista hyödyntää. Koulutustarjon-
nan avaaminen vain yhden palvelukanavan kautta voi kuitenkin jossain määrin rajoittaa asiak-
kaiden tarpeisiin vastaamista, mikäli esimerki ksi hakeutuja ei enää voisi olla suoraan yhtey-
dessä koulutuksen järjestäjään.  

Osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja henkilökohtaistaminen 

Henkilökohtaistaminen on mahdollista toteuttaa joko säilyttämällä nykyiset eri kohderyhmille 
erilaiset henkilökohtaistamisprosessit tai siirty mällä yhteen yhteiseen henkilökohtaistamispro-
sessiin. Yhtä yhteistä henkilökohtaistamispro sessia pidettiin parhaana toteuttamisvaihtoehto-
na, koska se poistaisi raja-aitoja nuorten ja ai kuisten ammatillisen koulutuksen väliltä ja antai-
si kaikille tutkinnon suorittajille ja opiske lijoille yhtäläiset mahdollisuudet tämän aiempaa 
osaamista ja oppimisvalmiuksia aidosti vastaavan  yksilöllisen ja joustavan opintopolun raken-
tamiseen. Tosin koulutukseen hakeutumisvaiheessa  henkilökohtaistamisprosessissa voisi olla 
erilaisia menettelytapoja sen mukaan, mitä ha kuväylää pitkin henkilö hakeutuu koulutukseen 
tai minkä tyyppiseen koulutukseen hän hakeutuu. Lisäksi koulutuksen järjestäjien olisi muu-
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tettava toimintatapojaan ja opetusjärjestelyjään siten, että ne, joilla on jo aiempaa tutkinnon tai 
koulutuksen perusteiden mukaista osaamista, voi sivat edetä nopeasti ja joustavasti kohti tut-
kintoa. 

Tutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 

Ammatilliset perustutkinnot voidaan tällä he tkellä suorittaa kahdella tavalla, joko ammatilli-
sena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voidaan 
suorittaa vain näyttötutkintona. Tutkinnon suor ittamistavat olisi mahdollista pitää ennallaan 
tai vaihtoehtoisesti siirtyä kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa yhteen tapaan suorittaa tutkinto. 
Yhteen tutkinnon suorittamistapaan siirtymi nen yksinkertaistaisi ammatillisen koulutuksen 
järjestelmää, terminologiaa, säätelyä ja hallinto a sekä purkaisi päällekkäistä ja rinnakkaista 
säätelyä. Lisäksi tutkinnon suorittajat olisivat  keskenään tasavertais emmassa asemassa kuin 
nykyisin. Nykyisin näyttötutkintona ammatillisen  perustutkinnon suorittavilla ei ole samoja 
valinnan mahdollisuuksia kuin saman tutkinno n ammatillisena peruskoulutuksena suorittavil-
la. Heillä ei myöskään ole mahdollisuutta eikä pakkoa sisällyttää tutkintoonsa yhteisiä ja va-
paasti valittavia tutkinnon osia toisin kuin ammatillisena peruskoulutuksena tutkinnon suorit-
tavilla. Yhteen tutkinnon suorittamistapaan on mahdollista siirtyä kahdella vaihtoehtoisella ta-
valla, joko valitsemalla tutkinnon suorittamistavaksi jompikumpi voimassa olevan lainsäädän-
nön mukaista tavoista tai luomalla uusi näyttöön perustuva tapa suorittaa tutkinto.  

Jos tutkinnon suorittamistavaksi valittaisiin ammatillinen peruskoulutus, työelämässä osaa-
mista jo hankkineet aikuiset joutuisivat samaan  väylään perusopetuksen päättäneiden nuorten 
kanssa. Tällöin yksilöllinen polku kohti tutkinto a ei välttämättä käytännössä toteutuisi, vaan 
opiskelu tapahtuisi ryhmissä ja etenisi ryhmän aikataulun mukaan. Tämä pidentäisi opiskelu-
aikoja ja viivästyttäisi tutkinnon suorittam ista. Lisäksi nykyisessä ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa osaamisen olemassaolon ja laadun varm istaminen tapahtuu pääosin koulutuksen jär-
jestäjän tasolla. Valtakunnallinen laadunvarmis tus on ohuehko verrattuna näyttötutkintoihin, 
joissa tutkinnon osien suoritukset vahvistaa ja tutkintotodistukset antaa tutkintotoimikunta. 
Valtakunnallista laadunvarmistusta olisi tarpeen vahvistaa, jotta uusi ammatillisen koulutuk-
sen järjestelmä olisi uskottava. Toisaalta, jos tutkinnon suorittamistavaksi valittaisiin nykyinen 
näyttötutkintojärjestelmä, järjestelmä ei suor iutuisi lisääntyvästä tutkinnon suorittajien mää-
rästä. Näyttötutkintojärjestelmän ylläpitämis een tarvittaisiin lisää resursseja ja nykyistä 
enemmän tutkintotoimikuntia. Lisäksi työelämä n tulisi kyetä irrottamaan selvästi enemmän 
henkilöitä osaamisen arviointiin tutkintotilaisuuksissa, mikä lienee vaikeaa.  

Parhaaksi toteuttamisvaihtoehdoksi katsottiin s iirtyminen yhteen ammatillisen tutkinnon suo-
rittamistapaan siten, että osaamisen osoite ttaisiin kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa raken-
tamalla uusi näyttöön perustuva osaamisen osoittamistapa hyödyntämällä ammatillisen perus-
koulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän pa rhaat puolet. Ammatillisten tutkintojen suoritta-
minen ja ammatillinen koulutus rakentuisivat vahvasti henkilökohtaistamisen ja siihen sisälty-
vän aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen varaan. Tämä vahvistaisi 
hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ammatil lisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ja 
osaamisperusteisuutta. Tämän vaihtoehdon haast eena on henkilökohtaistamisen toteutuminen 
käytännössä, kun koulutuksen järjestäjien on ra kennettava pienenevillä resursseilla aidosti yk-
silöllinen opintopolku entistä suuremmalle joukolle tutkinnon suorittajia ja opiskelijoita.  

Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen on tarkoitus osoittaa näyttämällä se käytännön työti-
lanteissa. Näyttöpaikan osalta yksi toteuttami svaihtoehto olisi nykyin en näyttötutkintojärjes-
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telmän tutkintotilaisuuksien järjestämispaikkaa, joka on työpaikka ja vain poikkeustapauksissa 
joku muu paikka. Vaihtoehdon etuna on aito työelä mälähtöisyys ja se, että kaikki tutkinnon 
suorittajat saavat näyttöpaikan kautta suoran kontaktin työelämään, mikä edistää työllistymistä 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. Käytännössä ka ikille ammatillisen tutkinnon suorittajille on 
kuitenkin mahdotonta löytää näyttö paikkaa työelämästä, sillä nykyisin vajaa 80 % näyttötut-
kintojen tutkintotilaisuuksista ja noin 50 % a mmattiosaamisen näytöist ä järjestetään työpai-
koilla. Toinen toteuttamisvaihtoehto olisi nykyinen ammattiosaamisen näyttöjen näyttöpaikka, 
joka voi olla työpaikka, oppilaitos tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittama paikka. Tä-
män vaihtoehdon etuna on joustavuus, mutta se n selkeänä heikkoutena on se, että se ei kan-
nusta koulutuksen järjestäjiä työelämäyhteistyöh ön etenkään silloin, kun näytöt on helpointa 
toteuttaa oppilaitoksessa. 

Näyttöpaikaksi päädyttiin esittämään kolmatta toteuttamisvaihtoehtoa, jossa näytöt järjeste-
tään ensisijaisesti yrityksissä ja julkishallinnon työpaikoilla, mutta ne voidaan perustellusta 
syystä järjestää myös muualla. Oleellista on, e ttä näyttöpaikka mahdollistaa tutkinnon perus-
teissa määrätyn osaamisen osoittamisen. Tämän vaihtoehdon etuna on, että se tuo riittävästi 
joustoa näyttöjen toteuttamiseen, mutta toisaa lta selkeästi kannustaa järjestämään näytöt työ-
paikoilla, jotta tutkinnon suoritta jat saavat kokemusta työelämästä ja suoran kontaktin työelä-
mään. 

Osaamisen arvioijien osalta vaihtoehtoisina to teuttamistapoina tarkasteltiin nykyisen näyttö-
tutkintojärjestelmän kolmikantaista arviointia, nykyistä ammattiosaamisen näyttöjen arvioin-
tia, pelkästään opettajien toteuttamaa arviointia  sekä koulutuksen järjestäjän ja työelämän 
edustajan yhdessä toteuttamaa arviointia. Nykyis iä arviointikäytäntöjä on arvioitu luvussa 2.3 
Nykytilan arviointi, joten tässä luvussa kuvataan tarkemmin vain kahta viimeksi mainittua to-
teuttamistapaa. 

Pelkästään opettajien toteuttamassa arvioinnissa varsinaisen osaamisen arvioinnin toteuttaisi ja 
arvioinnista päättäisi opettaja, joka on pedagogiikan ammattilain en ja tuntee tutkinnon perus-
teet. Työelämän edustajat voisi vat antaa palautetta tutkinnon  suorittajan osaamisesta, mutta 
heidän antamansa palaute ei vaikuttaisi osaa misen arviointiin. Tämän vaihtoehdon heikkoute-
na on, että työelämällä ei olisi käytännössä r oolia osaamisen arvioinnissa ja osaamisen laadun 
varmistamisessa, vaan arviointi olisi yksinom aan koulutuksen järjestäjän alaisuudessa toimi-
vien henkilöiden varassa. Kun koulutuksen järj estäjien rahoituksesta merkittävä osa tulee jat-
kossa kertymään suoritettujen tutkinnon osien ja tutkintojen perusteella, vaarana on, että suo-
ritteita halutaan tuottaa laadus ta piittaamatta. Tällöin on tärkeää,  että osaamisen arviointiin 
osallistuu myös työelämän edustaja, joka ei ol e koulutuksen järjestäjän suorassa alaisuudessa 
ja jolla ei ole intressiä tinkiä osaamisen laadusta, vaan päinvastoin pitää siitä kiinni. 

Toimivimmaksi toteuttamisvaihtoehdoksi kats ottiin vaihtoehto, jossa ammatillisten tutkinnon 
osien osaamista arvioisivat ja arvioinnista pää ttäisivät koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi 
arvioijaa, joista toinen edustaa työelämää ja toinen koulutuksen järjestäjää. Työelämän edusta-
jalla olisi erityisesti vahva arvioitavaan tutkinnon osaan liittyvä käytännön ammattitaito, mutta 
myös arviointiosaamista. Hänen osaamistaan tä ydentäisi luontevimmin opettaja, jolla on arvi-
ointiin tarvittavaa pedagogista osaamista ja j oka tuntee hyvin tutkinnon perusteet. Koulutuk-
sen järjestäjän edustaja voisi kuitenkin olla j oku muukin henkilö kuin opettaja, jos hän täyttäi-
si laissa arvioijalle asetetut vaatimukset. Valm entavan koulutuksen osien sekä yhteisten tut-
kinnon osien ja niiden osa-alueiden arvioinni sta päättäisi kuitenkin aina opetuksesta vastaava 
opettajat tai opettajat yhdessä, jos opettajia on useita.  
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Työelämän osallistuminen tutkinnoissa edellyte ttävän osaamisen arviointiin valtakunnallisella 
ja paikallisella tasolla on yksi keskeinen a mmatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen meka-
nismi. Toimikuntien roolia ja mahdollisia tote uttamisvaihtoehtoja tarkasteltiin tästä näkökul-
masta käsin. Mahdollisia toteuttamisvaihtoehtoja tunnistettiin neljä: 

1) Valtakunnalliset tai alueelliset kolmikantaiset alakohtaiset toimielimet, joiden tehtävät, ko-
koonpano ja asettaminen olisi määritelty laissa. To imielimet päättäisivät arvioijista, ylläpitäi-
sivät arvioijapoolia ja myöntäisivät tutkinnon ja antaisivat tutkintotodistukset arvioijien anta-
man arvioinnin mukaisina sekä käsittelisi ar vioinnin oikaisupyynnöt. Opetushallitus asettaisi 
toimielimet. 

2) Alueelliset tai koulutuksen järjestäjäkohtaiset  kolmikantaiset alakohtaiset toimielimet, joi-
den tehtävät, kokoonpano ja asettaminen olisi määr itelty laissa. Koulutuksen järjestäjä tai jär-
jestäjät yhdessä asettaisivat toimielimen, joka päättäisi arvioijista ja myöntäisi tutkinnon ar-
vioijien antaman arvioinnin mukaisesti sekä käsittelisi arvioinnin oikaisupyynnöt. 

3) Koulutuksen järjestäjä saisi ministeriön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa myös 
oikeuden myöntää luvan mukaisia tutkintoja ja antaa tutkintotodistukset. Koulutuksen järjestä-
jän tai useamman järjestäjän yhdessä asettama al ueellinen kolmikantainen alakohtainen toi-
mielin, jonka tehtävät, kokoonpano ja asettaminen on määritelty laissa, hyväksyisi arvioijat ja 
käsittelisi arvioinnin oikaisupyynnöt. Tutkinto  myönnettäisiin arvioijien antaman arvioinnin 
mukaisesti. 

4) Koulutuksen järjestäjä saisi ministeriön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa myös 
oikeuden myöntää luvan mukaisia tutkintoja ja antaa tutkintotodistukset. Tutkinto myönnettäi-
siin arvioijien antaman arvioinnin mukaisesti.  Valtakunnalliset toimielimet, joiden tehtävät, 
kokoonpano ja asettaminen olisi määritelty laissa,  osallistuisivat osaamisen arvioinnin laadun 
varmistamiseen arvioimalla arvioinnin totutta missuunnitelmat ja antamalla niistä lausunnon 
ministeriölle sekä seuraamalla osaamisen arvioinn in toteutusta ja raportoimalla havaitsemis-
taan puutteista ministeriölle. Lisäksi toimie limet käsittelisivät arvioinnin oikaisupyynnöt. 
Koulutuksen järjestäjä päättäisi arvioijista laatimansa arvioinnin toteuttamissuunnitelman mu-
kaisesti. 

Vaihtoehtojen 1) ja 2) etuna olisi, että sekä osaamisen arviointi että tutkinnon myöntäminen 
olisi koulutuksen järjestäjästä riippumatonta. Va ihtoehtojen heikkoutena on kuitenkin se, että 
niihin liittyisi varsin runsaasti hallinnollista työtä sekä valtakunnallisesti että koulutuksen jär-
jestäjän tasolla. 

Vaihtoehdoissa 3) ja 4) osaamisen arviointi olis i koulutuksen järjestäjästä riippumatonta, mut-
ta tutkinnon se myöntäisi itse, tosin arvioijien antaman arvioinnin mukaisena. Tätä pidettiin 
riittävänä riippumattomuutena. Sekä vaihtoehto 3) että vaihtoehto 4) edellyttäisivät vähemmän 
hallinnollista työtä kuin vaihtoehdot 1) ja 2). Vaih toehto 4) katsottiin esitetyistä vaihtoehdois-
ta parhaaksi, koska se olisi hallinnollisesti suht eellisen kevyt. Lisäksi laadunvarmistus tapah-
tuisi valtakunnallisella tasolla, mikä lisäksi laadunvarmistuksen yhdenmukaisuutta eri puolilla 
maata. Vaihtoehto 4) parantaisi myös tutkin non suorittajien ja opiske lijoiden oikeusturvaa, 
kun arvioijien tekemästä arvioinnista voitaisiin ka ikilta osin hakea oi kaisua valtakunnalliselta 
taholta, joka ei ole osallistunut arvioinnista päättämiseen. 
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Uusien valtakunnallisten toimielinten sihteeripalve lut olisi mahdollista toteuttaa useilla vaih-
toehtoisilla tavoilla. Yksi vaihtoehto olisi, e ttä sihteerit nimettäisiin toimikuntien jäsenistä. 
Tämän vaihtoehdon vahvuutena on, että erillisiä sihteeripalveluita ei tarvittaisi, mikä vähentäi-
si toimikuntien kokonaiskustannuksia. Vaihtoe hdon heikkoutena on puolestaan se, että toimi-
kunnan jäsenten keskuudesta nimetyllä sihteerillä ei välttämättä olisi aikaa paneutua sihteerin 
tehtäviin oman työnsä ohella. Lisäksi eri toim ikuntien toimintatavat saattaisivat muotoutua 
hyvinkin erilaisiksi, kun sihteerin tehtäviä hoita isivat useilta eri tahoilta tulevat henkilöt. Vas-
taava uhka toimintatapojen erilaistumisesta liitty y vaihtoehtoon, jossa toimikunta voisi ostaa 
sihteeripalvelut haluamaltaan taholta. Tämän vaihtoehdon etuna verrattuna edelliseen on se, 
että ostopalveluna hankituille sihteereille olisi kuitenkin varattu selkeä resurssi sihteerin tehtä-
vien hoitamiseen.  

Sihteerin tehtävät olisi mahdollista järjestää my ös niin, että Opetushallitus nimeäisi toimikun-
tien sihteereiksi omat asiantuntijansa samaan  tapaan kuin koulutustoimikunnissa nykyisin. 
Tämän vaihtoehdon etuna on, että se mahdollistais i yhtenevien toimintatapojen rakentamisen 
eri toimikuntiin, kun kaikki sihteerit olisivat  Opetushallituksen palveluksessa. Vaihtoehdon 
heikkoutena on se, että kun toimikunnilla on ajat eltu olevan tutkinnon perusteiden kehittämi-
seen liittyviä tehtäviä, olisi ongelmallista, jos tutkinnon perusteiden laadinnasta vastaavan 
Opetushallituksen asiantuntijat olisivat toimi kuntien sihteereinä tekemässä omaa työtään kos-
kevia aloitteita tai lausuntoja. Tämä saattais i heikentää työelämän näkemysten huomioon ot-
tamista tutkinnon perusteiden kehittämisessä. Parhaaksi toteuttamisvaihtoehdoksi katsottiin 
vaihtoehto, jossa toimikuntien sihteerin tehtävis tä huolehtisi näyttötutkintosihteeristön kaltai-
nen, Opetushallituksen yhteydessä toimiva, mutta itsenäinen sihteeristö. Sihteeristö mahdollis-
taisi toimikuntien toimintatapojen yhtenäistämi sen, mutta olisi riittävän riippumaton Opetus-
hallituksesta, jotta se voisi uskottavasti hoitaa kaikki toimikuntien sihteerin tehtävät, myös 
tutkintojen perusteiden kehittämiseen liittyvät aloitteet ja lausunnot. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

Osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen refo rmia opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 
selvityshenkilöt valmistelemaan ehdotuksen koul utussopimusmallista ja  sen käyttöönotosta 
ammatillisessa koulutuksessa. Selvityshenkilöt lu ovuttivat ehdotuksen koulutussopimusmal-
liksi opetus- ja kulttuuriministeriölle 12 huh tikuuta 2016 (Opetus- ja kulttuuriministeriön jul-
kaisuja 2016:8). Selvityksessä ehdotetaan am matillisessa koulutuksessa otettavaksi käyttöön 
koulutussopimus, joka soveltuu lähtökohtaisesti kaikille ammatillisen koulutuksen tutkinto ja 
ei-tutkintotavoitteisille opis kelijoille. Koulutussopimuksella  sovittaisiin ei-työsuhteisesta 
opiskelusta työpaikoilla tai muissa niihin ve rrattavissa ympäristöissä sen laajuudesta, tavoit-
teista ja pituudesta riippumatta.  Oppisopimuk sella sovittaisiin edelleen työsuhteisesta työpai-
kalla tapahtuvasta oppimisesta. Ehdotuksen lähtöko htana on, että työpaikalla tapahtuva oppi-
minen suunnitellaan ja sovitaan tutkinnon o sa kerrallaan. Samalla sovitaan, solmitaanko kou-
lutuksen järjestäjän, työpaikan ja opiskelijan välille koulutussopimus vai oppisopimus.  Ehdo-
tuksen mukaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta koulutussopimuksen puitteissa työpaikal-
le ei maksettaisi koulutuskorvausta. Korvaust a voitaisiin kuitenkin maksaa, jos oppimisen oh-
jauksesta merkittävä osa on sovittu työpaikan edustajalle. Ehdotuksen mukaan koulutussopi-
muksen aikana työnantaja voisi niin halutessaan  suorittaa opiskelijalle korvausta ilman, että 
heidän välilleen syntyy työsuhde. 

Selvityshenkilöiden ehdotusten toteuttamist a osana ammatillisen koulutuksen reformia val-
misteltiin opetus- ja kulttuuriministeriössä virk amiesvalmistelussa yhteistyössä työ- ja elin-
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keinoministeriön työsuhdeasiantuntijoiden kanssa.  Ongelmalliseksi osoittautui selvityshenki-
löiden mallista puuttuva erityisesti työsuhdela insäädännön soveltumiseen liittyvä erotteleva 
tekijä työsopimussuhteisen oppisopimuksen ja ei-työsopimussuhteisen koulutussopimuksen 
välillä. Mikäli opiskelijat voisivat tehdä samoja ty ötehtäviä ja suorittaa samaa koulutusta jopa 
samoilla työpaikoilla sekä koulutussopimuksena et tä oppisopimuksena, eivät opiskelijat olisi 
yhdenvertaisessa asemassa oikeuksien ja velvoitteid en osalta. Mikäli työnantaja voisi vielä 
maksaa halutessaan korvausta myös ei-työs opimussuhteessa olevalle opiskelijalle, voisi työ-
suhdetta koskeva lainsäädäntö kuitenkin tulla sovellettavaksi,  mikäli lainsäädännössä ja oike-
uskäytännössä määritellyt työsuhteen tosiasialliset tunnusmerkit täyttyisivät.  

Yhtenä toteuttamisvaihtoehtona työpaikalla järjestettävää koulutusta koskevan säätelyn uudis-
tamiseksi voisi olla, että työsopimukseen perustuvan oppisopimuskoulutuksen ja ei-
työsopimussuhteeseen perustuvan koulutussopimuksen perusteella työpaikalla käytännön työ-
tehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen erot selkeytyisivät.  

Oppisopimuskoulutus voisi olla voimassa olev aa lainsäädäntöä vastaavasti käytettävä muoto 
silloin, kun osaamisen hankkiminen tapahtuu p ääosin työpaikalla käytännön työtehtäviä teh-
den. Oppisopimuskoulutuksessa opintoja täydennettäisiin nykytilaa vastaavasti koulutuksen 
järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Osaaminen voitaisiin 
hankkia oppisopimuskoulutuksena, jos pääosa opisk elijalle suunnitellusta tarvittavan osaami-
sen hankkimisesta olisi hankittavissa oppisopi mustyöpaikassa aidoissa työelämän tilanteissa 
käytännön työtehtävien yhteydessä.  

Yhtenä vaihtoehtoisena toteuttamistapana voi si olla säätää, että muussa kuin työsopimussuh-
teessa työpaikalla koulutussopimuksessa järj estettävässä koulutuksessa opiskelija voisi hank-
kia osan, esimerkiksi enintään puolet henkilö kohtaistamisen yhteydessä todetun osaamistar-
peen mukaisesta osaamisesta työpaikalla käytän nön työtehtävien yhteydessä. Tällöin koulu-
tuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ta pahtuvaa osaamisen hankkimista täydennettäisiin 
aidossa työpaikassa käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävällä koulutuksella.  

Työpaikalla eri sopimusjärjestelyillä tapaht uvan työpaikalla tapaht uvan osaamisen hankkimi-
sen määrällisellä erottelu tekisi selkeän eron sille, milloin oppisopimus voitaisiin valita työ-
paikalla järjestettävän koulutuksen sopimu smuodoksi ja milloin ei-työsopimussuhteeseen pe-
rustuva koulutussopimus. Tällöin ei syntyisi tilannetta, jossa esimerkiksi samalla työpaikalla 
samoissa tehtävissä ja samoin tavoittein opiskelevat opiskelijat olisivat eriarvoisessa asemassa 
sen mukaan, ovatko he työsopimussuhteessa työnant ajaan vai eivät.  Myöskään työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen muodon valintaan eivät vaikuttaisi koulutuksen järjestämisen kan-
nalta ulkopuoliset seikat.. Toisaalta koulutuss opimukseen perustuvan työssä oppimisen rajaa-
minen tiettyyn osaan henkilökohtaistamisen yhteydessä sovitusta osaamisen hankkimisesta te-
kisi menettelystä monimutkaisen erityisesti sen suhteen, milloin enimmäismäärä täyttyisi.    

Aina kun sopijapuolet toteaisivat työpaikalla ta pahtuvan oppimisen olevan pääasiallisin osaa-
misen hankkimisen muoto, tehtäisiin työ- tai virkasuhteeseen perustuva oppisopimus. Koska 
oppisopimusopiskelija olisi päätoiminen työllin en, edesauttaisi sen käyttö työllistymistä ja 
työllisyysasteen nostamista. Oppisopimuskoulutuksen käytön laajuus olisi kuitenkin keskei-
sesti sidoksissa työnantajien halukkuuteen palkata henkilö oppisopimuksella. Koulutussopi-
mus mahdollistaisi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ilman työs uhdetta nykyisen työssäoppi-
misen tavoin. Tällöin sitä voitaisiin hyödynt ää osana muita koulutuksen toteuttamistapoja, 
mutta ei pääasiallisena tapana. Koulutussopi muksesta voitaisiin siirtyä oppisopimuskoulutuk-
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seen, mikäli katsottaisiin, että osaamisen hankki minen voitaisiin toteuttaa pääasiallisesti työ-
paikalla. Tämä kuitenkin edellyttäisi, että työnantaja olisi valmis palkkaamaan opiskelijan työ- 
tai virkasuhteeseen.  

Työsopimussuhteeseen perustuvan oppisopimus koulutuksen ja ei-työsopimussuhteeseen pe-
rustuvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen ta voitteiden ja erojen selkiyttämiseksi voitai-
siin myös määritellä eri sopimusmuodoissa osaa misen hankkimiseksi käytettävien työpaikko-
jen tai työnantajien määrä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että yhdellä työpaikalla 
ei voitaisi hankkia koulutussopimuksella enempää kuin puolet henkilökohtaistamisen yhtey-
dessä todetun osaamistarpeen m ukaisesta osaamisen. Tällä edesau tettaisiin opiskelijan siirty-
mistä oppisopimuskoulutukseen aina silloin, kun sopijapuolet toteavat työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen olevan soveltuvin ja pääasiallisin  osaamisen hankkimismuoto. Koulutussopimuk-
sella toteutettavan koulutuksen enimmäismäärän todentaminen edellyttäisi koulutuksen järjes-
täjältä tarkkaa opiskelija- ja työpaikkakohtaist a seurantaa, mikä toisi lisää hallinnollisia vel-
voitteita koulutuksen järjestäjälle ja lisäisi kustannuksia. Rajan määritt äminen saattaisi olla 
tulkinnanvaraista ja keinotekoista.  Lisäksi  muun muassa ammatillisen perustutkinnon sisällöt 
ovat niin monipuolisia, että nykyisinkin osaa mista hankitaan usein useammalla työpaikalla. 
Yksittäisellä työpaikalla tapahtuvan opiskelun laaj uuden rajaaminen toisaalta turvaisi sen, että 
opiskelijalla olisi riittävän laajat mahdollisuudet opiskella työpaikalla tutkinnon perusteiden 
mukaisia osaamistavoitteita, toi saalta mahdollistaisi sen, että suuri osa osaamisen hankkimi-
sesta voitaisiin toteuttaa työpaikalla. Enimmäismäärän sitominen työpaikkaan ei siis toisi vält-
tämättä toivottua tavoitetta oppisopimuskoulutukseen siirtymiseksi, vaan ainoastaan työnanta-
ja muuttuisi useamman kerran koulutussopimukse lla toteutettavan työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen osalta. Tämä kuitenkin mahdollistaisi laajemmat mahdollisuudet opiskella työval-
taisesti verrattuna siihen, että se tulisi tote uttaa vain oppisopimuskoulutuksena, koska oppiso-
pimuskoulutuksen käyttö on sidoksissa työnantajie n halukkuuteen solmia työ- tai virkasopi-
mus opiskelijan kanssa.  

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta voitaisiin lisäksi edellyttää vähimmäismäärää 
työpaikalla tapahtuvaksi osaami sen hankkimiseksi esimerkiksi s illoin, jos ammatillista perus-
tutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei olisi ai empaa ammatillista tutkintoa eikä tutkintoon liit-
tyvää työkokemusta. Tämän perustutkinnon suorittajalle työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
vähimmäismäärän voitaisiin edellyttää tapahtuva n koulutussopimuksella. Työpaikalla käytän-
nön työtehtävien yhteydessä hankittava tarvittava n osaamisen määrä olisi koulutuksen järjes-
täjän arvioitava osana henkilökohtaistamista. Esityksen tavoitteiden mukaisesta osaamisen 
hankkiminen ei ammatillisissa perustutkinnoissakaan olisi jatkossa sidottu aikaan vaan osaa-
miseen, olisi työpaikalla järjestettävän osaa misen hankkimisen vähimmäismäärän tarkka mää-
rittely haastavaa. Jokaiselle opiskelijalle l aaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämis-
suunnitelma, jossa tavoitteena voi olla sama osaam ispistemäärä ja tutkinto, mutta ajallisesti 
koulutuksen kesto poikkeaa opiskelijoittain riippue n esimerkiksi aiemmi n hankitusta osaami-
sesta. Riittävän määrän arviointi olisi koulutuksen järjestäjälle haastavaa ja perustuisi opiskeli-
jakohtaiseen arviointiin. Opiskelijat voisivat tulla  kohdelluksi eriarvoisesti, koska tarkkaa vä-
himmäismäärää olisi mahdotonta säätää. 

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen erot  työsuhteen tunnusmerkkien näkökulmasta – 
koulutuksen järjestäjän suurempi vastuu koulutussopimuksessa työpaikalla tapahtuvan opiske-
lun ohjauksesta ja järjestelyistä 
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Opiskelijahuolto 

Yhteen tutkinnon suorittamistapaan siirtymisen myötä oppilas- ja opiskelijahuoltolain sovel-
tamista ei olisi enää mahdollista määritellä sovellettavan lainsäädännön ja tutkinnon suoritta-
mistavan perusteella, joten oppilas- ja opisk elijahuoltolain soveltamisalaan kuuluvien amma-
tillisen koulutuksen opiskelijat on määriteltävä uudelleen.  

Yhtenä toteuttamisvaihtoehtona olisi laajent aa oppilas- ja opiskelijahuolto koskemaan kaikkia 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Tällöin oppi las- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin pal-
veluihin oikeutettuja olisivat myös kaikki voimassa olevan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain mukaisessa koulutuksessa olevat opi skelijat. Saman, ehdotettavan ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain mukaisessa koulutuk sessa olevien opiskelijoiden määrä tulisi ko-
konaisuudessaan olemaan vuosittain keskimäärin  noin 250 000 opiskelijaa, mikäli ammatilli-
sen koulutuksen opiskelijamäärä vastaisi nyky isten ammatillisesta peruskoulutuksesta ja am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen la kien mukaisessa koulutuksessa olevien opiskeli-
joiden määrää. Voimassa olevan oppilas- ja  opiskelijahuoltolain soveltamisalan mukaisessa 
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja valmentavi ssa koulutuksissa opiskelijoita oli vuonna 
2014 yhteensä noin 130 000. 

Opiskelijahuollon palveluiden kohderyhmä voitaisiin määrittää myös s iten, että palvelut suun-
nattaisiin kaikille tutkintokoulutuksessa oleville sekä valmentavien koulutusten opiskelijoille. 
Palveluiden piirissä olevien määrä kasvaisi nykyisestä reilusta 130 000 opiskelijasta yli 240 
000 opiskelijaan. Uusina kohderyhminä opiskelija huollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden 
piiriin tulisivat nykyisin näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai 
erikoisammattitutkintoa suorittavat. Muun amma tillisen koulutuksen opiskelijat eivät kuuluisi 
opiskeluhuollon palveluiden piiriin. Kohderyhmän  määritteleminen kuvatulla tavalla lisäisi 
opiskeluhuollossa tarvittavien psykologien ja kur aattoreiden määrää. Tämä lisäisi opiskelu-
huollon kustannuksia arviolta 13 miljoonaa euroa nykytilaan verrattuna.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain laajentami nen koskemaan kaikkia ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita tai kaikkia tutkintokoulutuksen opi skelijoita merkitsisi siten merkittävää palve-
luihin oikeutettujen määrän sekä kustannuste n kasvua. Suuri osa ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetun lain mukaisessa koulutuksessa ol evista opiskelijoista on aikuisia ja työssä 
olevia opiskelijoita, jotka ovat oikeutettuja myös  työterveyshuoltoon.  Oppilas- ja opiskelija-
huoltolain tarkoitus oppilas- ja opiskelijahuollon jatkumona siirryttäessä esiopetuksesta toisel-
le asteelle palvelemaan lasten ja nuorten etua ja  tarpeita ei myöskään vastaa aikuisten työssä-
käyvien opiskelijoiden tarpeisiin, minkä vuoksi o lisi perusteltua pyrkiä rajaamaan oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaisiin pa lveluihin oikeutetut lain tarkoitusta vastaavaan kohderyh-
mään.   

Toisena vaihtoehtona on tarjota opiskeluhuollon kuraattori ja psykologipalvelut ammatillista 
perustutkintoa tai sen osaa suorittaville sekä valmentavien koulutus ten opiskelijoille. Palve-
luiden piirissä olevien kohderyhmä laajenis i noin 50 000 henkilöllä nykytilaan verrattuna. 
Tämä lisäisi opiskeluhuollon kustannuksia noi n 5 miljoonalla eurolla nykytilaan verrattuna. 
Ammatillisen perustutkinnon opiskelijat ovat p ääsääntöisesti nuoria, perusopetuksesta tulevia 
opiskelijoita, joista osa tarvitsee tukea oppimisen valmiuksissa, elämänhallinnassa ja osaami-
sen hankkimisessa. Perustutkintoa suorittama an hakeutuvat aikuiset ovat usein aiemman kou-
lutuksensa keskeyttäneitä, heillä on pitkä aika  edellisistä opinnoista sekä opiskelutaidoissa, 
jolloin riittävä tuki opintojen aikana on ta rpeellista tutkinnon suorittamiseksi. Erityisesti ku-
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raattori- ja psykologipalveluilla on suuri me rkitys myös aikuisopiskelijoille, joilla monella 
saattaa olla aiemmin huomaamatta jääneitä oppi misvaikeuksia, oikeaan koulutusalaan ja sen 
valintaan liittyviä vaikeuksia ynnä muita vastaav ia ongelmia, jolloin kuraattorin ja psykologin 
tuki opiskeluun kytkeytyen auttaisi edistämään  opintojen loppuun suorittamista ja työllisty-
mistä. Valmentavien koulutusten opiskelijat ta rvitsevat myös tukea pystyäkseen siirtymään 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Samoja o saamiskokonaisuuksia samoilla tavoitteilla suo-
rittavien opiskelijoiden kohdalla olisi myös pe rusteltua turvata samantasoiset kuraattori- ja 
psykologipalvelut opintojen aikana. 

Kolmantena vaihtoehtona on rajata opiskel uhuollon palvelut koskemaan ammatillista perus-
tutkintoa ja valmentavia koulutuksia suoritta via, mutta kohderyhmästä rajattaisiin ulos oppi-
sopimuskoulutuksena tutkintoa suorittavat. Vaih toehdon kustannukset vastaisivat nykyistä ta-
soa, mutta toteuttaminen olisi hankalaa, koska  tutkinnon voi suorittaa yhdistelemällä oppiso-
pimuskoulutusta ja muita koulutuksen toteutusm uotoja. Tällöin opiskelijat olisivat välillä pal-
veluiden piirissä, mutta oppisopimuskoulutuksen aikana taas eivät olisi. 

Rahoitus 

Nykyinen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärj estelmä perustuu toteutuneiden kustannusten 
perusteella laskettavaan kustannuspohjaan, jonka perusteella määräytyy vuosittainen ammatil-
lisen koulutuksen määräraha. Korkeakoulujen raho itus sen sijaan on talousarvioperusteista ja 
rahoituksen määrästä päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Toteutuneisiin kustannuksiin 
perustuva järjestelmä ei kuitenkaan optimaal isesti kannusta toiminnan tehostamiseen. Määrä-
rahan talousarvioperusteisuus hillitsisi amma tillisen koulutuksen kustannusten kasvua. Talo-
usarvioperusteinen määräraha muuttaisi kuntie n rahoitusosuuden määrittelyä. Kuntien rahoi-
tusosuus tulisi määritellä suhteessa talousarvio ssa päätettyyn valtion määrärahaan eikä pro-
senttiosuutena kustannuspohjasta. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen voitaisiin toteuttaa nykyisen yk-
sikköhintaan ja opiskelijamäärään perustuvan raho itusjärjestelmän puitteissa siten, että tulok-
sellisuuden perusteella myönnettävää osuutta kasvatettaisiin nykyiseen verrattuna merkittäväs-
ti. Tulosrahoitusosuuden kasvattaminen kannus taisi koulutuksen järjestäjää toiminnan tulok-
sellisuuden parantamiseen. Yksikköhintajärjestel mään rakennettuna s uurempi tulosrahoi-
tusosuus kannustaisi koulutuksen järjestäjää to iminnan tuloksellisuuden parantamiseen.  Jos 
rahoitus määräytyisi kuitenkin opiskelijamäärän perusteella, ei   kannustusvaikutus toiminnan 
tehostamiseen ja aikaisemman osaamisen tunnustamiseen muun rahoituksen osalta kuitenkaan 
toteutuisi.  

Yksikköhintajärjestelmän vaihtoehtona olisi s iirtyminen suhteelliseen rahoitusjärjestelmään, 
jollainen on jo käytössä yliopistojen ja a mmattikorkeakoulujen rahoituksessa. Suhteellisessa 
rahoitusjärjestelmässä koulutuksen järjestäjän saama rahoitus ei peru stu ennalta määrättyyn 
kiinteään yksikköhintaan, vaan koulutuksen järj estäjälle myönnetään rahoitusta suoritteiden 
suhteellisen määrän perusteella. Suhteelliseen ra hoitusjärjestelmään siirtyminen heikentäisi 
rahoituksen ennakoitavuutta ja vakautta, mutta se toisaalta ka nnustaisi koulutuksen järjestäjiä 
toiminnan tehostamiseen yksikköhintajärjestelmää paremmin. Suhteellisessa rahoitusjärjes-
telmässä olisi myös helpompi toteuttaa koul utuksen tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen liit-
tyvät rahoituselementtien käyttö önotto, koska järjestelmä perust uu jo lähtökohtaisesti siihen, 
että tehokkaille toimijoille kohdentuu suhteessa enemmän rahoitusta. 
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Rahoituksen määräytymisessä voitaisiin käyttää er ilaisia suoritteita, kuten opiskelijamääriä tai 
suoritettuja tutkintoja. Rahoituksen määräytymi sessä voitaisiin käyttää myös erilaisia koulu-
tuksen vaikuttavuuden tekijöitä, kuten opiskelijoid en työllistymistä tai erilaisia palautejärjes-
telmiä. Opiskelijamäärien laskennassa voitaisiin  käyttää laskentapäiviin perustuvaa mallia, 
jossa opiskelijoiden lukumäärä perustuu tietyn pä ivän poikkileikkaustila nteeseen. Vaihtoeh-
toisesti voitaisiin käyttää laskennallista suorite tta, esimerkiksi opiskelijavuotta, jolla määritel-
täisiin opiskelijan osallistumista koulutukseen päivätarkkuudella. Laskentapäiviin perustuva 
malli on yksinkertainen ja selkeä, mutta lask entapäiviin perustuva malli ohjaa voimakkaasti 
koulutuksen kestoa eikä kannusta koulutuksen aloittamiseen ja päättämiseen joustavasti ympä-
ri vuoden. Päivätarkkuuden käyttäminen sen sij aan ottaisi paremmin huomioon erilaiset jous-
tavat opintopolut. 

Rahoituksen määräytymisperusteena voitaisiin käyttää edellisten vuosien toteutuneita suorit-
teita, varainhoitovuoden toteutune ita suoritteita tai opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepää-
töksellä päätettyjä suoritteita. Nykyisissä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä 
käytetään ammatillisessa peruskoulutuksessa ja  oppisopimuskoulutuksessa varainhoitovuoden 
toteutuneita suoritteita ja oppilaitosmuotoi sessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa opetus- ja 
kulttuuriministeriön päättämiä suoritteita. Vara inhoitovuoden toteutuneiden suoritteiden käyt-
täminen edellyttäisi rahoituksen myöntämisestä ensin ennakollisena ja varainhoitovuoden lo-
pussa tehtävää tarkistuspäätöstä,  jossa rahoitus tarkistettaisiin toteutuneiden suoritteiden mu-
kaiseksi. Tarkistuspäätöksen käyttäminen edellytt äisi, että rahoituksen perusteena käytettävät 
suoritteet olisivat tiedossa hyvissä ajoin ennen varainhoitovuoden päättymistä. Nykyisessä jär-
jestelmässä tiedot ovat käytettävissä syyskuun laskentapäivän jälkeen. 

Edellisten varainhoitovuosien toteutuneiden suoritteiden käyttäminen rahoituksen myöntämis-
perusteena mahdollistaisi rahoituksen myöntämisen  lopullisena yhdellä päätöksellä ilman tar-
kistuspäätöstä. Edellisten vuosie n suoritteiden käyttäminen o lisi kuitenkin sikäli ongelmallis-
ta, että koulutuksen tarjonnassa ja volyymissa tapahtuneet muutokset tulisivat huomioiduksi 
aina viiveellä. Edellisten varainhoitovuosien to teutuneisiin suoritteisiin perustuvassa mallissa 
olisi ongelmallista, jos järjestäjie n suoritteiden määrät vaihtelis ivat vuosittain merkittävästi.  
Lisäksi mallissa olisi monimutkaista ottaa huomioon vuosittaisiin määrärahoihin kohdistuvat 
lisäykset tai vähennykset, koska suoritteet ote ttaisiin huomioon toiselta  varainhoitovuodelta. 
Aikaisempaan toteumaan perustuva malli varmistaisi kuitenkin sen, että koulutuksen järjestä-
jälle maksettava rahoitus perustuu järjestäjän tosiasialliseen toimintaan. 

Rahoituksen määräytymisperusteena voitaisiin kä yttää myös ministeriön vuosittain päättämiä 
suoritteita, kuten nykyisin tehdään opp ilaitosmuotoisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. 
Tämä antaisi ministeriölle suuren päätösvallan, mutta toisaalta määrällisen säätelyn ja rahoi-
tuksen reagointikyky muutoksiin olisi nopeaa ja joustavaa. Mini steriön päätösvaltaa voitaisiin 
rajata säätämällä laissa perusteet, jotka mini steriön tulisi ottaa huomioon vuosittaisesta suori-
temäärästä päättäessään. Ministeriön päättämiin  suoritteisiin perustuvaan rahoitukseen liittyy 
myös se riski, että järjestäjän tosiasiallin en toiminta varainhoitovuoden aikana poikkeaakin 
merkittävästi rahoituksen perusteeksi päätetystä  toiminnan volyymista. Tähän voitaisiin rea-
goida vasta seuraavien vuosien suoritepäätöksillä jälkikäteen. 

Rahoituksen määräytymisperusteena voitaisiin kä yttää myös edellä mainittujen tekijöiden yh-
distelmiä esimerkiksi siten, että osa rahoituksesta määräytyisi ministeriön suoritepäätöksellä ja 
osa edellisten varainhoitovuosien toteutuneiden  suoritteiden perustee lla. Varainhoitovuoden 
toteutuneiden suoritteiden käy ttäminen edellyttäisi rahoituksen  tarkistamista varainhoitovuo-
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den lopussa eikä tätä vaihtoehtoa olisi mahdollisuutta käyttää sellaisessa mallissa, jossa suorit-
teiden määrä selviää vasta varainhoitovuoden viimeisenä päivänä.  

 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

 
3.3.1 Laki ammatillisesta koulutuksesta 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Nykyinen laki 
ammatillisesta peruskoulutuksesta ja laki amma tillisesta aikuiskoulutuksesta esitetään kumot-
taviksi. 

Ammatillisessa koulutuksessa ehdotetaan siirryttäväks i yhteen näyttöperusteiseen ja osaami-
sen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan s uorittaa tutkinto. Voimas sa olevan ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta annetun lainsäädännön m ukaisesta näyttötutkintojärjestelmästä sekä 
ammatilliseen peruskoulutukseen perustuvasta perustutkinnon suorittamistavasta luovuttaisiin. 
Osaaminen osoitettaisiin näyttämällä se käytä nnön työtilanteissa, ja näyttöä arvioisivat koulu-
tuksen järjestäjän ja työelämän nimeämät edustajat yhdessä. Ammatillisen tutkinnon myöntä-
misoikeus siirrettäisiin osaksi järjestämislupaa ja kokonaisuudessaan koulutuksen järjestäjälle. 
Nykymuotoiset tutkintotoimikunnat lakkautettaisiin  ja niiden tilalle asetettaisiin työelämätoi-
mikunnat, joiden tehtävät painottuisivat amma tillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyy-
den varmistamiseen. Myös koulutuksen järjest äjien ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua 
ja toteuttamista varten asettamista toimielimistä luovuttaisiin.  

Yhden tutkinnon suorittamistapaan siirtymisen myötä esitetään, että henkilökohtaistaminen 
laajennettaisiin koskemaan kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmen-
tavien koulutusten opiskelijoita. Lisäksi osaa misen tunnustaminen sääde ttäisiin koulutuksen 
järjestäjän velvollisuudeksi. Henkilökohtaistamiseen liittyvää dokumentaatiota selkeytettäisiin 
ja yksinkertaistettaisiin siirtymällä yhteen  henkilökohtaiseen osaam isen kehittämissuunnitel-
maan, joka korvaisi nykylainsäädännön mukai set näyttötutkintojen henkilökohtaistamista 
koskevan asiakirjan, ammatillisen peruskoulut uksen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, 
oppisopimuskoulutuksessa edellytetyn henkilökohtaisen opiskeluohjelman sekä erityisopetuk-
sen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman. 

Ammatilliseen koulutukseen hakeutum ista sekä opiskelijavalintaa ja opiskelijaksi ottamista 
esitetään muutettavaksi siten, että jatkuvast a hausta tulisi koulutukseen hakeutumisen pää-
väylä. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulut uksen yhteishaku, yhteiset hakumenettelyt 
valmentaviin koulutuksiin ja erityisopetukseen sä ilytettäisiin ensisijaisesti samana vuonna pe-
rusopetuksen päättäneiden sekä vailla perusast een jälkeistä ammatillisesti suuntautunutta tut-
kintoa suorittamattomien hakuväylänä. 

Työpaikalla tapahtuvaa opiskelu a uudistettaisiin siten, että voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisen työssäoppimisen tilalla otettaisiin käyt töön koulutussopimus. Työpaikalla järjestet-
tävän koulutuksen päämuodot olisivat jatkossa oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. Li-
säksi henkilökohtaistamisen yhteydessä voitaisiin  sopia muusta työpaikalla tapahtuvasta op-
pimisesta nykytilaa vastaavasti. Opiskelijalle pa rhaiten soveltuvat työpa ikalla käytännön työ-
tehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen  muodot päätettäisiin henkilökohtaistamisen 
yhteydessä, ja opiskelija voisi esimerkiksi s iirtyä joustavasti koulutussopimuksesta oppisopi-
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mukseen, kun hänen osaamisensa ja valmiutensa kasvavat ja edellytykset oppisopimuksen 
solmimiseen saavutetaan. Oppisopimuskoulutuk sen houkuttelevuutta erityisesti nuorten kou-
lutusmuotona lisättäisiin yhdenmukaistamalla sen  rahoituksellista as emaa suhteessa muihin 
koulutuksen toteuttamismuotoihin, selkeyttämä llä ja yhdenmukaistama lla sen hallinnollisia 
prosesseja ja lisäämällä joustavuutta hyödynt ää sitä monipuolisemmin henkilökohtaistamis-
prosessin puitteissa koulutuksen toteuttamismuot ona. Oppisopimus- ja  koulutussopimuksen 
solmimista koskevat kriteerit määriteltäisiin yhdenmukaisin periaattein työpaikalla tapahtuvan 
pedagogisen ja hallinnollisen prosessin selkeyttämiseksi. 

Tutkintojen myöntämistä ja koulutuksen järj estämisestä ehdotetaan säädettäväksi yhdellä jär-
jestämisluvalla nykyisen kahden luvan ja tu tkintotoimikuntien kanssa solmittavien erillisten 
näyttötutkintojen järjestämissopimusten sijaan. Koulutuksen järjestäjät voisivat järjestämislu-
pansa rajoissa päättää aiempaa vapaammi n koulutustarjontansa kohdentamisesta sekä siitä, 
millä tavoin ja missä oppimisympäristöissä koulutus ta järjestetään. Tutkintotavoitteinen ja osa 
tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksesta tulisi osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnoimaa ammatillista koulutusta, ja järjestäm isluvassa säädettäisiin työvoimakoulutuksen 
tehtävästä. Osa työvoimakoulutuksesta siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaksi 
ja rahoittamaksi vuoden 2018 alusta. Lähtökohtana on se, että opiskelijaksi ottamisessa säilyi-
si edelleen työ- ja elinkeinotoimistojen toteuttama työpoliittinen harkinta ja koulutusten järjes-
tämisessä kuultaisiin työ- ja elinkeinohallinto a. Opetushallinnon vastuulla olisi koulutuksen 
laadusta ja rahoituksesta huolehtiminen. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ehdotetaan uudistettavaksi yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen  peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuk-
sen, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten eri koisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät. Ra-
hoitusjärjestelmään sisällytettäisiin myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus ja 
osa tutkintoon johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Toiminnan vaikuttavuuden 
ja tehokkuuden painoarvoa koulutuksen järjestä jien rahoituksessa lisättäisiin hallitusohjelman 
tavoitteiden mukaisesti. Ehdotetussa uudessa raho itusjärjestelmässä rahoituksen painopiste 
siirtyisi merkittävästi opiskeluun käytetyn ajan l askemisesta suoritettuihin tutkinnon osiin ja 
tutkintoihin, työllistymiseen tai jatko-opintoih in sijoittumiseen koulutuksen jälkeen sekä kou-
lutuksesta saatuun palautteeseen. Rahoitus peru stuisi jatkossa valtion talousarvion määrära-
haan, ja kustannuspohjasta luovuttaisiin kaikilta osin. Rahoitusjärjestelmä muodostuisi neljäs-
tä rahoituselementistä: perusrahoituksesta, suor itusrahoituksesta, vaikuttavuusrahoituksesta ja 
strategiarahoituksesta. Rahoitusjärjestelmä o lisi suhteellinen, jolloin perusrahoituksessa ja 
suoritusrahoituksessa suoritteen arvo määräytyis i valtion talousarvion määrärahan puitteissa 
suhteessa kaikkiin rahoituksen perusteena olev iin suoritteisiin. Kaikissa koulutuksen toteu-
tusmuodoissa käytettäisiin yhdenmukaisia suoritteita, kuten opiske lijavuosia, tutkintoja ja nii-
den osia. Rahoituksen määräytymisperusteita yhdenmukaistettaisiin koulutuksen eri toteutta-
mismuotojen suhteen. Työvoimakoulutuksen riittävä tarjonta turvattaisiin päättämällä siihen 
varattavasta opiskelijavuosivolyymista osana jä rjestäjän perusrahoit uksen opiskelijavuosien 
enimmäismäärää. 

Uuden ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 1 luvussa olisivat yleiset säännökset muun 
muassa lain soveltamisalasta, ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoituk-
sesta sekä määritelmistä.  

Lain 2 luku sisältäisi tutkintoja ja koulutuksia ko skevan sääntelyn. Ammatillisia tutkintoja 
olisivat nykytilaa vastaavasti ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammatti-
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tutkinnot. Kaikki ammatilliset tutkinnot olisivat osaamisperusteisia, ja tutkintotyyppien määri-
telmät säilyisivät nykyisenlaisina. Ammatillise ssa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset 
ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän 
edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-
alueella. Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammat-
titaitoa, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Erikoisam-
mattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpei den mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka 
on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista o saamista. Perusopetuksen päättäneille ensisi-
jainen ammatillinen tutkinto o lisi jatkossakin ammatillinen peru stutkinto. Kaikki ammatilliset 
tutkinnot tuottaisivat edelleen yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. 

Tutkintorakenteeseen kuuluvista ammatillisista peru stutkinnoista, ammattitutkinnoista ja eri-
koisammattitutkinnoista säädettäisiin nykytilaa v astaavasti opetus- ja kulttuuriministeriön an-
tamalla tutkintorakenneasetuksella. Ammatillisten  tutkintojen sijoittamisesta koulutusaloille 
tutkintorakenneasetuksessa luovuttaisiin, mutta koulutusalaluokittelua voitaisiin käyttää kui-
tenkin edelleen tilastollisena luokitteluna tarv ittaessa. Myös ammatillisten perustutkintojen 
osaamisalojen säätämisestä tutkintorakenneasetuksessa luovuttaisiin, ja osaamisaloista määrät-
täisiin tutkinnon perusteissa kuten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisaloista jo ny-
kyisin. Muutokset mahdollistaisivat nykyist ä nopeamman ja joustavamman reagoinnin työ-
elämän muuttuviin osaamistarpeisiin. 

Tutkintoon johtamattomana valmentavana koulut uksena voitaisiin jatkossakin järjestää kahta 
eri kohderyhmille suunnattua koulutusta eli ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulu-
tusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Ammatilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus antaisi opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumi-
seksi sekä vahvistaisi opiskelijan edellytyks iä suorittaa ammatillinen tutkinto. Ammatilliseen 
koulutukseen valmentava koulutus vastaisi p ääosin nykyistä ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavaa koulutusta, mutta jatkossa se voisi valmentaa ammatillisten perustutkintojen li-
säksi esimerkiksi myös niihin ammattitutkintoihin,  jotka toimivat alalle tulotutkintoina. Tällä 
laajennuksella lisättäisiin mahdollisuuksia ra kentaa ammattitaidon hankkimista tukevia opin-
topolkuja asiakkaiden erilaisten tarpeiden muka isesti. Työhön ja itsenäiseen elämään valmen-
tava koulutus olisi suunnattu henkilöille, joilla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdolli-
suutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena olisi antaa sairauden 
tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opi skelijoille heidän henkilökohtaisten tavoit-
teidensa ja valmiuksiensa mukaista opetusta ja  ohjausta. Työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentava koulutus vastaisi nykyisessä lainsäädännössä säädettyä. 

Muuna ammatillisena koulutuksena voitaisiin järjest ää ammatillista osaamista täydentävää tai 
syventävää koulutusta, jonka tavoitteena ei olis i tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. 
Lisäksi muuna ammatillisena koulutuksena järjestett äisiin nykytilaa vastaavalla tavalla ansio- 
ja liikennelentäjän tehtäviin valmistavaa koulutusta ja kaupunkiraideliikenteen kuljettajan teh-
täviin valmistavaa koulutusta sekä uutena lennonjohtajan tehtäviin valmistavaa koulutusta. 

Kaikilla ammatillisilla tutkinnoilla, valmentavilla koulutuksilla ja  tutkintojen ja koulutusten 
osilla olisi yhteinen osaamisperusteinen mitoitu speruste, osaamispiste. Myös ammatti- ja eri-
koisammattitutkinnoissa otettaisiin käyttöön osaamispisteet. Ammatillisen perustutkinnon laa-
juus olisi nykytilaa vastaavasti 180 osaamispis tettä. Ammattitutkintojen laajuus olisi puoles-
taan 120, 150 tai 180 osaamispistettä ja erikoi sammattitutkintojen laaj uus 160, 180 tai 210 
osaamispistettä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi yksittäisten ammatti- ja erikoisammat-
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titutkintojen laajuudesta sekä yksittäisten a mmatillisten perustutkintojen poikkeavasta 180 
osaamispisteen ylittävästä laajuudesta minister iön asetuksella. Valmentavat koulutukset olisi-
vat nykytilaa vastaavasti 60 osaamispisteen laajuisia. 

Opetushallitus määräisi edelleen tutkinnon pe rusteet kullekin tutkintorakenteeseen kuuluvalle 
tutkinnolle. Opetushallitus laatisi ammatillisten tu tkintojen perusteet nykytilaa vastaavasti tii-
viissä yhteistyössä työelämän ja muiden sidosry hmien kanssa. Opetushallituksen olisi lisäksi 
tehtävä yhteistyötä asianomaisen työelämätoim ikunnan kanssa tutkinnon perusteita valmistel-
lessaan. Opetushallitus laatisi edelleen myös va lmentavien koulutusten perusteet. Opetushalli-
tus päättäisi tutkinnon perusteissa tutkinnon os ien laajuudesta ja koulutuksen perusteissa val-
mentavien koulutusten osien laajuudesta laissa sääd ettyjen tutkinnon ja koulutuksen osien mi-
toitusperusteiden mukaisesti. 

Ammatilliset tutkinnot koostuisivat nykyiseen ta paan ammatillisista tutkinnon osista. Amma-
tilliseen perustutkintoon sisältyisi ammatillisten tu tkinnon osien lisäksi kaikille perustutkin-
noille yhteisiä tutkinnon osia, jotka olisivat ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja am-
mattitaitoa täydentäviä. Niiden tehtävänä olisi varmistaa, että ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneella olisi tutkinnosta r iippumatta työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot ja -tiedot, 
kaikilla toimialoilla tarvittavaa yhteistä osaami sta sekä yhtäläiset valmiudet elinikäiseen op-
pimiseen ja aktiiviseen ja tasa-arvoiseen toimin taan yhteiskunnassa. Yhteiset tutkinnon osat 
tukisivat myös ammatillisen osaamisen hankkimista jo koulutuksen aikana. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yhteiset tutkinnon osat ovat sisältyneet ammatillisena 
peruskoulutuksena suoritettaviin perustutkintoihin, mutta eivät näyttötutkintoina suoritettaviin 
perustutkintoihin. Jatkossa yhteiset tutkinnon osat  sisältyisivät kaikkien ammatillista perustut-
kintoa suorittavien tutkintoon, ja niiden rakenne tta, sisältöjä ja osaami stavoitteita tarkistettai-
siin vastaamaan nykyistä paremmin myös työelä mässä olevan aikuisväestön tarpeisiin, erityi-
sesti perustaitojen parantamiseen. Ammatillisiin  perustutkintoihin voimassa olevan lainsää-
dännön mukaan sisältyvistä vapaasti valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina 
luovuttaisiin ja vastaava valinnaisuus sisällytettäisiin ammatillisiin tutkinnon osiin.  

Lain 3 luvussa säädettäisiin oikeudesta myöntää tutkintoja ja järjestää tässä laissa tarkoitettua 
koulutusta. Jatkossa kaikkea ammatillista koulutus ta sekä ammatillisten tutkintojen järjestä-
mistä ja myöntämistä säänneltäisiin yhdellä a mmatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestä-
misluvalla. Luvan saaneita kutsuttaisiin koulutuksen  järjestäjiksi. Nykyisistä erillisistä amma-
tillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulut uksen järjestämisluvista sekä näyttötutkin-
tojen järjestämissopimuksista luovuttaisiin. Koulutuksen järjestäjät saisivat järjestämislupansa 
puitteissa järjestää näyttöjä, myöntää tutkintoja sek ä järjestää tutkintokoulutusta ja valmenta-
vaa koulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta ammatillisen koulutuksen asiakkaille. Kou-
lutuksen järjestäjä voisi järjestämislupansa koulutustehtävän puitteissa päättää koulutuksen ja 
tutkintojen tarjonnasta, koulutuksen järjestäm is- ja toteuttamistavoista sekä profiloitumises-
taan esimerkiksi ala- tai asiakasryhmäkohtaisesti. 

Järjestämislupien keskeinen tarkoitus olisi määrittää koulutuksen järjestäjän koulutustehtävä ja 
varmistua luvan saaneen järjestäjän toiminnallisis ta ja taloudellisista ed ellytyksistä laadukkai-
den tutkintojen ja koulutuksen järjestämiseen. Li säksi järjestämislupien tarkoituksena olisi 
varmistaa, että tarjottaville tutkinnoille ja koulutukselle on olemassa koulutustarve. Järjestä-
misluvat ja niissä määriteltävät koulutustehtäv ät luovat osaltaan puitteet ammatillisen koulu-
tuksen strategiselle kansalliselle koordinoinnille. 
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Järjestämisluvissa annettaisiin kaikilta osin my ös lupa tutkinnon myöntämiseen. Tutkintotoi-
mikuntajärjestelmä lakkautettaisiin, ja järjestäm isluvassa osoitettu oikeus tutkinnon järjestä-
miseen kattaisi sekä osaamisen hankkimiseksi ta rkoitetun tutkintokoulutuksen järjestämisen 
että tutkinnon myöntämisen. 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan my öntämiseen liittyviä edellytyksiä sekä edelly-
tyksiä, joiden puitteissa opetus- ja kulttuurimin isteriö voisi muuttaa lupaa tai peruuttaa koulu-
tuksen järjestämisluvan, täsmennettäisiin nyky isestä. Tutkintojen ja koulutuksen järjestämis-
luvan myöntämisen edellytyksenä olisi, että ha kemuksessa tarkoitettu tutkintojen ja koulutuk-
sen järjestäminen vastaa valtakunnalliseen tai alu eelliseen osaamis- ja koulutustarpeeseen ja 
että luvan hakijalla on taloudelliset ja toimi nnalliset edellytykset koulutustehtävän asianmu-
kaiseen toteuttamiseen. Järjestämisluvan myönt ämisedellytysten arvioinnissa otettaisiin huo-
mioon osaamis- ja koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuu-
teen liittyvät näkökohdat. Toiminnallisten edellyty sten täyttymiseksi hakijalla tulisi olla kou-
lutustehtävän tuloksellisen, vaikuttavan ja l aadukkaan hoitamisen kanna lta tarvittava kelpoi-
suusehdot täyttävä opetushenkilöstö, ajanmukai set osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen 
toiminnan vaatimukset täyttävät pedagogiset pr osessit ja tukiprosessit sekä koulutustehtävän 
hoitamiseksi tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt ja toim ivat laadunhallinnan menettelyt. 
Tutkintoja tai koulutusta ei saisi jatkossakaan järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi, 
pois lukien tilauskoulutus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä amma tillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestä-
mislupa oikeuttaisi perus-, ammatti- ja eri koisammattitutkintojen suorittamiseksi tarvittavan 
osaamisen hankkimisen järjestämiseen, osaamisen  osoittamisen eli käytännössä näyttöjen jär-
jestämiseen luvassa mainituissa tutkinnoissa sek ä tutkinnon myöntämiseen. Lupa voitaisiin 
kuitenkin rajata koskemaan va in työvoimakoulutuksena järjestettävää koulutusta. Luvassa an-
nettaisiin lisäksi tarpeelliset määräykset valm entavista koulutuksista, vankien koulutuksesta, 
työvoimakoulutuksen tehtävästä, vaativan erityisen tuen tehtävästä, opetus- ja tutkintokielestä 
sekä koulutuksen järjestäjän ensisijaisesta toim inta-alueesta ja opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetussa laissa tarkoitetusta opi skelijavuosien vähimmäismäärästä. Luvassa voi-
taisiin tarvittaessa määrätä myös muista tutk intojen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvistä 
ehdoista, oikeuksista ja kehittämistehtävistä. Järjestämisluvassa voitais iin määrätä myös vel-
voitteista, jos koulutuksen saatavuuden turvaaminen tai muut tutkintojen ja koulutuksen järjes-
tämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät. 

Uusissa järjestämisluvissa määrättäisiin toimin ta-alueesta, jonka osaamistarpeisiin koulutuk-
sen järjestäjän toiminta ensisijaisesti vastaa. Toiminta-alueella tarkoitettaisiin kuntia tai kuntaa 
laajempia kokonaisuuksia; joissain tapauksissa toiminta-alueena voisi olla koko maa. Menette-
lyllä säilytettäisiin mahdollisuus arvioida tarj onnan määrää suhteessa alueen ikäluokkaan ja 
työvoimatarpeeseen. Samalla säilytettäisiin myös järjestäjien mahdollisuus tarjota tutkintoja ja 
koulutusta siellä, missä työelämä sitä erityi sesti tarvitsee. Jatkossa koulutuksen järjestäjällä 
olisi velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta koulutustehtävässä määrätyllä toiminta-
alueella. Toiminta-alueensa lisäksi tutkintojen ja koulutuksen järjestäjä voisi järjestää tutkinto-
ja ja koulutusta myös muualla. 

Uudessa ammatillisen koulutuksen järjestämisluva ssa määrättäisiin opiskelijavuosien vähim-
mäismäärästä. Se ohjaisi opetus- ja kulttuur iministeriön opiskelijavuosien tavoitteellista mää-
rää koskevaa vuosittaista päätös tä, sillä tavoitteellista opisk elijavuosien määrää ei voitaisi 
asettaa järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosimäärää alemmaksi. Koulutuksen järjestäjien 
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toiminnan volyymin ennakoitavuuden lisäämisek si opiskelijavuosien vähimmäismäärä olisi 
luvissa asetettu korkeaksi suhteessa talousarvion puitteissa käytettävissä olevaan opiskelija-
vuosien kokonaismäärään. Ministeriö voisi ko hdentaa järjestämislupien vähimmäismäärän 
ylittävää opiskelijavuosien määrää vuosittain tarp een mukaan. Menettelyllä yhtäältä turvattai-
siin järjestäjille toiminnan ennakoitavuutta, toisaalta mahdollistettaisiin koulutusresurssien 
nykyistä joustavampi kohdentamisen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti. 
Järjestämisluvassa määrättyä opiskelijavuosimäärää ei sidottaisi koulutusmuotoihin, tutkinto-
tyyppeihin tai aloihin, vaan järjestäjä pää ttäisi opiskelijavuosimääränsä kohdentamisesta toi-
minta-alueensa tarpeiden mukaisesti.  

Koulutuksen järjestäjä voisi järjestää tutkin tojen järjestämiseen liittyvän koulutustehtävänsä 
puitteissa myös muuta ei-tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta. Järjestämislupaa ei kui-
tenkaan voitaisi myöntää ainoastaan muun ammatillisen koulutustehtävän perusteella. 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa my önnettäisiin nykyiseen tapaan hakemuksesta. 
Hakija määrittelisi hakemansa koulutustehtävän  ja kuvaisi koulutustarpeen ja edellytyksensä 
koulutustehtävän hoitamiseksi. Koulutuksen järjestäjä voisi lupansa puitteissa kohdentaa jous-
tavasti tutkintojen ja koulutuksen tarjontaa osaamis- ja koulutustarpeen mukaisesti. 

Pääsäännön mukaan tutkintojen ja koulutuksen jä rjestämislupien muuttaminen tapahtuisi kou-
lutuksen järjestäjän hakemuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi kuitenkin ilman hake-
musta muuttaa järjestämisluvassa määrättyä koulut ustehtävää tai peruuttaa tutkintojen ja kou-
lutuksen järjestämisluvan, jos laissa järjestämisluvan muuttamiselle tai peruuttamiselle asete-
tut edellytykset täyttyvät. 

Osa työvoimakoulutuksesta siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaksi ja rahoitta-
maksi vuoden 2018 alusta. Lähtökohtana on se, että opiskelija ksi ottamisessa säilyisi edelleen 
työ- ja elinkeinotoimistojen toteuttama työpol iittinen harkinta ja yks ittäisten koulutusten jär-
jestämisessä kuultaisiin työ- ja elinkeinohallintoa. Opetushallinnon vastuulla olisi koulutuksen 
laadusta ja rahoituksesta huolehtiminen. Työvoimakoulutukseen kohdennettaisiin tietty osa ta-
lousarviossa päätetyistä opiskelijavuosista. Niille koulutuksen järjestäjille, joille on myönnetty 
työvoimakoulutuksen tehtävä, perusrahoituksen tavoitteellisesta opiske lijamäärästä tietty osa 
varattaisiin työvoimakoulutuksen järjestämiseen. Kyseisen resurssin puitteissa koulutuksen 
järjestäjä toteuttaisi koulutusta työ- ja elinkeinohallinnon osoittamille asiakkaille. 

Ammatillisen koulutuksen momentille valtion tal ousarviossa siirtyy asteittain vuodesta 2018 
eteenpäin 80 miljoonaa euroa käytettäväksi sella iseen koulutukseen, joka edellyttää työ- ja 
elinkeinohallinnon tekemää työpoliittista harkintaa. Siirtyminen työvoimakoulutuksessa valti-
onosuusrahoitteiseen järjestelmään tarkoittaisi samalla sitä, että työvoimakoulutusta ei opetus- 
ja kulttuuriministeriön rahoittamana voisi toteutt aa, ellei koulutuksen järjestäjällä ole siihen 
oikeuttavaa ammatillisen koulutuksen järjestämis lupaa. Nykyään työvoimakoulutusta järjestä-
vät myös toimijat, joilla järjestämislupaa ei  ole. Ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa 
voisivat jatkossakin hakea kaikki ne oikeushe nkilöt, jotka laissa mainitaan. Koulutuksen jär-
jestäjä voisi hakea koulutustehtäväkseen esime rkiksi ainoastaan työvoimakoulutusta sekä tut-
kintoja, joita aikoo järjestää. Lupaharkinnassa ar vioitaisiin edellytykset suhteessa haettavaan 
toimintaan, esimerkiksi työvoimakoulutuksen to teuttamiseen. Lupaharkinnassa kuultaisiin täl-
tä osin työ- ja elinkeinominis teriötä. Koulutuksen järjestäjillä olisi lisäksi velvoite käydä 
säännöllistä vuoropuhelua työ- ja elinkeinohallinnon kanssa koul utustarjonnan suuntaamiseen 
liittyen. 
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Ammatillisen osaamisen ja ammatillisten tutkintojen laadun varmistamiseen osallistuisivat tie-
tyistä tutkinnoista vastaavat työelämätoimikunna t, jotka olisivat valtakunnallisia toimielimiä. 
Työelämätoimikunnat vastaisivat osin nykyisiä tu tkintotoimikuntia, mutta niillä ei olisi näyt-
tötutkintojen järjestämissopimusten solmimisen tai tutkintojen myöntämisen ja todistusten an-
tamisen kaltaisia hallinnollisia tehtäviä. Työelämätoimikuntien päätehtävänä olisi osallistua 
näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinni n laadun varmistamiseen sekä ammatillisen kou-
lutuksen tutkintorakenteen, a mmatillisten tutkintojen ja tutkin tojen perusteiden kehittämiseen 
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Lisäksi työelämätoi-
mikunnat käsittelisivät osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt. Toimikunnat toimisivat 
Opetushallituksen yhteydessä, ja Opetushallitus nimittäisi ne. Työelämätoimikunnat olisivat 
kokoonpanoltaan ja toimikaudeltaan nykyisten tutk intotoimikuntien kaltaisia, mutta niitä olisi 
tutkintojen määrän ja tehtävien vähentymisen  vuoksi nykyistä vähemmän. Kullekin työelämä-
toimikunnalle olisi määrätty niiden vastuulla olevat tutkinnot. Ammattiosaamisen näyttöjen 
toimielimistä lakisääteisinä toimieliminä luovutta isiin. Tutkintojen ja koulutuksen järjestäjillä 
olisi kuitenkin edelleen lakisääteinen velvoite te hdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden 
ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen  järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäji-
en, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäj ien ja nuorten työpajojen kanssa. Alueellisen 
yhteistyön muodot ja mahdolliset toimielimet olisivat koulutuksen järjestäjän päätettävissä. 

Lain 4 luvussa säädettäisiin koulutukseen hakeutumisesta ja tutkinnon suorittajaksi tai opis-
kelijaksi ottamisesta. Nykytilaa vastaavasti henk ilöllä olisi oikeus vapaasti hakeutua suoritta-
maan haluamaansa tutkintoa tai koulutusta , poikkeuksena henkilöstökoulutus. Työvoimakou-
lutukseen hakeutumisesta ja valintaperusteista säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspal-
veluista annetussa laissa. 

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa olisi kaks i pääväylää, joita olisivat jatkuva haku 
ja valtakunnalliset hakumenettelyt,  jolla tarkoitetaan käytännössä nykyistä ammatillisen pe-
ruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakua, yhteistä hakumenettelyä valmentaviin koulu-
tuksiin ja erityisopetuksen yhteistä hakumene ttelyä. Valtakunnalliset hakumenettelyt järjestet-
täisiin nykytilaa vastaavasti vuosittain keväällä. Jatkuvalla haulla olis i mahdollista hakeutua 
koulutuksen järjestäjälle kaikkeen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Nykytilaa vastaa-
vasti valtakunnallisista hakumenettelyistä sääde ttäisiin valtioneuvoston asetuksella ja yhteis-
haussa käytettävistä valintaperusteista eli hak ijoille annettavista valintapisteistä opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksella. Muutoin koulutuksen  järjestäjä päättäisi hakumenettelyistä ja 
käytettävistä valintaperusteista. Tutkinnon suor ittajaksi tai opiskelijaksi ottamisessa olisi so-
vellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 

Tutkinnon suorittajaksi ja opisk elijaksi voitaisiin ottaa henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä 
katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteen a olevan osaamisen hankkimiseksi tai tutkinnon 
suorittamiseksi. Nykytilaa vastaavasti tutkinnon suor ittajaksi ei kuitenkaan voitaisi ottaa sitä, 
joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyv yltään kykenevä koulut ukseen liittyviin käytän-
nön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä niin sanotuissa 
SORA-tutkinnoissa. Ammatilliseen koulutukseen va lmentavan koulutuksen opiskelijaksi ot-
tamisen edellytykset vastaisivat soveltuvin osin voimassa olevia ammatilliseen peruskoulutuk-
seen valmentavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.  

Lain 5 luvussa säädettäisiin henkilökohtaistamisesta. Kaikessa ammatillisessa koulutuksessa 
otettaisiin käyttöön yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi, joka soveltuisi kaikille ammatilli-
sen koulutuksen asiakkaille. Siinä hakeutujalle , tutkinnon suorittajalle tai valmentavan koulu-
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tuksen opiskelijallevalittaisiin s oveltuva tutkinto tai koulutus, tunnistettaisiin ja tunnustettai-
siin olemassa oleva osaaminen, suunniteltais iin puuttuvan osaamisen hankkiminen, osaamisen 
osoittaminen ja arviointi sekä tavoitteen saavu ttamiseksi tarvittavat tukitoimet. Hakeutumi-
seen ja opiskelijaksi ottamiseen liittyvät henkilökohtaistamista koskevat vastuut ja menettelyt 
voisivat poiketa hakeutumisväyl än mukaan. Osaamisen tunnustaminen säädettäisiin tutkinto-
jen ja koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi. Koulutuksessa keskityttäisiin hankkimaan vain 
sitä osaamista, joka opiskelijalta puuttuu suhteessa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämis-
suunnitelmassa asetettuun osaami stavoitteeseen. Henkilökohtaist amisprosessissa koottaisiin 
aiemmin osoitettua ja hankittua osaamista koskevat sekä tutkinnon tai koulutuksen suorittami-
seen ja tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen  hankkimiseen liittyvät tiedot yhteen asiakir-
jaan, jota kutsuttaisiin henkilökohtaiseksi osaamisen kehittämissuunnitelmaksi.  

Lain 6 luvussa olisivat säännökset tutkintojen suor ittamisesta ja osaamisen arvioinnista. 
Voimassa olevaa lainsäädäntöä v astaavasti tutkinnon osa olisi suoritettu, kun sen tutkinnon 
perusteiden mukainen osaaminen olisi osoitettu joko näyttämällä tai osaamisen tunnustamisel-
la. Tutkinto olisi suoritettu, kun kaikki siih en tutkinnon perusteiden mukaan tutkinnon muo-
dostumiseksi kuuluvat osat olisi hyväksytysti s uoritettu. Koulutuksen järjestäjällä olisi velvol-
lisuus järjestää tutkinnon suoritta mismahdollisuuksia myös niille, jotka eivät osallistu tutkin-
tokoulutukseen. 

Osaamisen arvioinnin tehtävät ja osaamisen ar viointiasteikot säilyisivät pääsääntöisesti nykyi-
sellään, samoin koulutuksen järjestäjän velvoite  laatia suunnitelma osaamisen arvioinnin to-
teuttamisesta. Osaamisen arviointia ja siitä tehtäviä suunnitelmia kuitenkin yhtenäistettäisiin ja 
arvioinnin luotettavuutta paranne ttaisiin siirtymällä yhteen näyttöperusteiseen ja osaamisen 
hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Osaaminen osoitet-
taisiin kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa yhdenm ukaisella tavalla pääasiallisesti näyttämällä 
se työelämässä käytännön työtilanteissa. Myös muut  näyttöpaikat olisivat erityisistä syistä 
mahdollisia. Näyttötutkintojärjestelmästä ja ammatilliseen peruskoulutukseen perustuvasta 
ammatillisen perustutkinnon suorittamistavasta  luovuttaisiin, mutta henkilökohtaistamisen 
avulla varmistettaisiin, että kaikki ammatillista  tutkintoa suorittavat saavat tarvitsemansa ope-
tuksen ja ohjauksen tavoitteena olevan tutkinnon  tai valmentavan koulutuksen tai niiden osan 
suorittamiseksi.  

Osaaminen arvioitaisiin tutkinnon tai koulutuksen osittain sekä yhteisten tutkinnon osien osal-
ta osa-alueittain. Osaamisen arvioinnista vastai sivat ja päättäisivät kaksi koulutuksen järjestä-
jän nimeämää arvioijaa, joista toinen edustaisi koulutuksen järj estäjää ja toinen työelämää. 
Yhteisissä tutkinnon osissa ja valmentavissa koulutuksissa osaamisen arvioinnista vastaisi ja 
päättäisi kuitenkin opettaja ta i opettajat yhdessä. Arvioijilla tu lisi olla nykykäytännön mukai-
sesti riittävä suoritettavaan tu tkintoon liittyvä ammattitaito sekä riittävä perehtyneisyys arvi-
ointiin ja suoritettavan tutkinnon perusteisiin. Koulutuksen järjestäjien tulisi huolehtia työelä-
män arvioijien perehdyttämisestä. Nykykäytäntöä vastaavasti tutkinnon suorittajalle ja opiske-
lijalle annettaisiin mahdollisuus itsearviointiin ja  heillä olisi myös oikeus saada palautetta 
osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suoritta misen ja koulutuksen aikana. Arvioinnin oi-
kaisumenettelyjä yhdenmukaistettaisiin.  

Koulutuksen järjestäjä antaisi ja allekirjoittaisi tutkintotodistuksen ja todistukset suoritetuista 
tutkinnon osista sekä muut ta rvittavat todistukset ja niiden liitteet. Ammatillisena peruskoulu-
tuksena suoritetun ammatillisen perustutkinnon kaksiosaisen tutkintotodistuksen näyttötodis-
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tusosasta luovuttaisiin. Tutkintotodistus olisi kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa yksiosainen, 
mutta se voisi sisältää nykyiseen tapaan pakollisia liitteitä. 

Lain 7 luvussa säädettäisiin osaamisen hankkimisesta. Koulutuksen järjestäjä päättäisi koulu-
tuksen toteuttamistavoista. Koulutuksen järjest äjällä olisi laajat mahdollisuudet toteuttaa yksi-
löllisiä opintopolkuja ja hyödyntää niissä erilaisia oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisu-
ja. Tutkinnon suorittajalla ja opiskelijalla olisi jatkossakin oikeus saada eri oppimisympäris-
töissä sellaista opetusta sekä henkilökohtaist a ja muuta tarpeellista ohjausta (ml. opinto-
ohjaus), joka mahdollistaa tutkinnon tai koulut uksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaa-
timusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Koulutuksen järjestäjä päättäisi ja vastaisi kou-
lutuksen sisällöstä ja järjestämisestä. Koulutuksen sisällön tulisi kuitenkin noudattaa tutkinnon 
ja valmentavan koulutuksen perusteita. Jos opiske lijalla ei olisi suoritettavaan tutkintoon liit-
tyvää käytännön työtehtävien yhteydessä aie mmin hankittua osaamista, koulutuksen järjestä-
jän olisi tällöin järjestettävä ammatillisen peru stutkintokoulutuksen opiskelijalle työpaikalla 
käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta.  

Osana tutkintokoulutusta voitaisiin järjestää opisk eluvalmiuksia tukevia opintoja, joiden tar-
koituksena olisi mahdollistaa tutkinnon tai sen  osan suorittaminen ja tutkintokoulutukseen 
osallistuminen, jos koulutuksen järjestäjä arvioi , että opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluval-
miuksia. Opiskeluvalmiuksia tuke vat opinnot voisivat päätoimi sina kestää enintään yhteensä 
kuuden kuukauden ajan. Opis keluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena tulisi olla tutkin-
tokoulutuksessa vaadittavien opiskelutaitojen, kute n kielellisten, matemaattisten tai tietotek-
nisten valmiuksien vahvistaminen taikka opisk elutekniikkaan liittyvien taitojen harjaannutta-
minen. 

Opiskelijalla, joka tarvitsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 
pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimise n ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen 
perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja  osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, olisi 
oikeus erityiseen tukeen. Erityisellä tuella tar koitettaisiin opiskelijan henkilökohtaisiin tarpei-
siin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa s uunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä 
opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityinen tuli koskisi kaikkia valmentavan koulutuksen ja tut-
kintokoulutuksen opiskelijoita, aiemmasta poike ten myös ammattitutkinnon ja erikoisammat-
titutkinnon opiskelijoita. 

Kuten voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuk sesta annetun lain mukaan erityisopetuk-
sessa, myös erityistä tukea saavan ammatillisen  perustutkinnon opiske lijan osalta voitaisiin 
poiketa tutkinnon perusteista mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita se-
kä osaamisen arviointia siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja val-
miudet huomioon ottaen välttämätöntä. Ammatilli sen perustutkinnon tai valmentavan koulu-
tuksen perusteiden mukaisista ammattitaitovaatim uksista tai osaamistavoitteista ja osaamisen 
arvioinnista voitaisiin poiketa myös muun kuin erityistä tukea saavan opiskelijan osalta, jos 
tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet 
ovat olosuhteet tai aikaisemmin hankittu osaa minen huomioiden joiltakin osin tutkinnon suo-
rittajalle tai opiskelijalle kohtuuttomia tai poikk eaminen on perusteltua tutkinnon suorittajan 
tai opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. Ammattitaitovaatimuksista, 
osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnist a poikkeamista koskevat säännökset vastaisivat 
pääosin voimassa olevan ammatillisesta peruskoulut uksesta annetun lain mukaisten erityisten 
opiskelujärjestelyjen säännöksiä. Mukauttamine n tai poikkeaminen ei olisi mahdollista am-
matti- ja erikoisammattitutkinnoissa. 
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Lain 8 luvussa olisivat säännökset työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Koulutuksen jär-
jestäjän suunnittelema ja sen vastuulla oleva tavoitteellinen työpaikalla tapahtuva koulutus jär-
jestettäisiin oppisopimukseen tai koulutussopi mukseen perustuvana koulutuksena. Koulutus-
sopimus korvaisi voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
työssäoppimisen. Lisäksi työpaikalla voidaan to teuttaa myös muuta henkilökohtaisessa osaa-
misen kehittämissuunnitelmassa suunniteltua ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvää oppimista ja opiskelua, jo ka ei välttämättä edellytä siitä sopimista 
opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välillä. 

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen puitteissa työpaikalla voitaisiin toteuttaa tavoitteellis-
ta ja ohjattua oppimista opiskelijan ja työnantaj an kannalta kulloinkin soveltuvimmalla taval-
la. Koulutussopimus tai oppisopimus voitaisiin esime rkiksi solmia tutkinnon osittain ja lisäksi 
koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan yhdi stellä joustavasti opiskelijalle suunnitellussa 
osaamisen hankkimisessa. 

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen teke misen edellytyksistä säädettäisiin yhdenmukai-
sesti. Edellytyksenä olisi, että työpaikall a on käytettävissä henkilökohtaisessa osaamisen ke-
hittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetun osaamisen saavuttamisen ja näyttöjen järjestämi-
sen edellyttämää tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, 
koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan nimetä opiskeli-
jan vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työpaikan tulee olla sellainen, että opiskelija pystyy hank-
kimaan suunniteltua osaamista aidoissa työelämän tilanteissa ja työympäristöissä.  

Oppisopimuskoulutus perustuisi määräaikaiseen  työ- tai virkasuhteeseen. Oppisopimuskoulu-
tuksessa tavoitteena olevan osaamisen hankkiminen ta pahtuisi pääosin työpaikalla, ja sitä täy-
dennettäisiin tarvittaessa muissa oppimisympäristö issä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. 
Koulutuksen järjestäjä maksaisi työnantajalle koulutuskorvausta sen mukaan kun koulutukses-
ta arvioidaan työnantajalle aiheutuvan kustannuksia. 

Oppisopimukseen sovellettaisiin voimassa olev aa lainsäädäntöä vastaavasti pääosin työlain-
säädäntöä. Koska koulutussopimus ei olisi työs opimussuhteinen, säädettäisiin koulutussopi-
muksen osalta erikseen muun muassa työa ikaa koskevan lainsäädännön soveltamisesta sekä 
sopimuksen purkamisesta.  

Koulutussopimuksessa opiskelija voisi hankk ia henkilökohtaisessa osaamisen kehittämis-
suunnitelmassa tavoitteeksi asetettua osaamista ty öpaikalla käytännön työtehtävien yhteydes-
sä. Koulutussopimuksella opiskeltaessa opiskelija  ei olisi työsuhteessa työpaikkaan eikä kou-
lutuksen järjestäjään. Koulutuksen järjestäjä vast aisi siitä, että työpaikalla tapahtuva oppimi-
nen järjestetään siten, että opiskelijalle asetet ut osaamistavoitteet saavutetaan. Työpaikka vas-
taisi opiskelijan työturvallisuudesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.  

Yrittäjän omassa yrityksessä toteutettava käytän nön työtehtävien yhteydessä tapahtuva osaa-
misen hankkiminen toteutettaisiin jatkossa yr ittäjän koulutussopimukse lla. Myös rangaistus-
laitoksen työtoiminnan yhteydessä järjestettävä vankien koulutus järjestettäisiin jatkossa kou-
lutussopimuksella. 

Koulutussopimuksessa työpaikka ei maksaisi kor vausta opiskelijalle eikä työpaikalle makset-
taisi korvausta koulutussopimuksen ajalta. Poikkeuksena olisi yrittäjän koulutussopimus, jossa 
opiskelijan ohjaukseen ja neuvontaan osallistuva lle työpaikalle voitaisiin maksaa korvausta 
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ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuvista kustannuks ista. Päätoimisella opiskelijalla olisi kou-
lutussopimuksella opiskeltaessa oikeus opint otukeen ja koulumatkatukeen sekä koulutuksen 
järjestäjän tarjoamaan maksutto maan ateriaan vastaavasti kui n koulutuksen järjestäjän oppi-
misympäristöissä tapahtuvassa opiskelussa.  

Jos koulutussopimus tai oppisopimus purettaisiin , koulutuksen järjestäjän olisi järjestettävä 
opiskelijalle mahdollisuus hankkia muulla ta voin henkilökohtaisessa osaamisen kehittämis-
suunnitelmassa tavoitteeksi asetettu osaaminen. Ta rkoituksena on, että opiskelijan opinnot ei-
vät keskeytyisi siirryttäessä saman koulutuksen järjestäjän sisällä esimerkiksi koulutussopi-
muksesta oppisopimuskoulutukseen tai päinvastoin. 

Lain 9 luvussa säädettäisiin oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön, opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta ja palauttamisesta, huumausai netestauksesta, oikeudesta ottaa haltuun opiske-
lijalta kiellettyjä esineitä tai aineita, oikeudesta tarkastaa opiskelijan tavarat sekä kurinpidosta 
opiskeluympäristössä. Lisäksi luvussa säädet täisiin erikseen kurinpidosta opiskelija-
asuntolassa. 

Koulutuksen järjestäjä voisi hyväksyä järjesty säännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellet-
tavat järjestysmääräykset, joilla edistetään si säistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viih tyisyyttä. Voimassa olevan ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen  järjestäjällä on nykyisin velvollisuus jär-
jestyssääntöjen hyväksymiseen tai muiden järjest ysmääräysten antamiseen. Säännöstä ei kui-
tenkaan sovelleta ammatillisesta aikuiskoulutuk sesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutuk-
seen. Järjestyssääntöjen hyväksymistä ja asuntol an kurinpitoa koskevaa säännöstä lukuun ot-
tamatta luvun säännökset vastaisivat pääosin voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetun lain 5 luvun vastaavia säännöksiä , joita on viittaussäännösten nojalla pääosin 
sovellettu myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa koulutukses-
sa. 

Lain 10 luvussa säädettäisiin eräistä opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Luvussa olisi 
säännökset opiskelijan yleisistä velvollisuuksista, opiskelijan katsomisesta eronneeksi, opiske-
lijahuollosta, opintososiaalisista etuuksista, koulutuksen järjestäjän asuntolatoiminnasta, mak-
suista, opiskelijoiden kuulemisesta ja tilauskoulutuksesta. 

Opiskeluterveydenhuollosta säädettäisiin nyky tilaa vastaavasti terveydenhuoltolaissa ja am-
matillisen perustutkintokoulutuksen ja valmen tavan koulutuksen opiskelijan oikeudesta opis-
kelijahuoltoon oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.  Ehdotuksen mukaan oppilas- ja opiskelija-
huoltolakia sovellettaisiin ammatillisesta koulutusta annettavassa laissa oleviin ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulut uksessa oleviin opiskelijoihin. Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaisten kur aattori- ja psykologipalvelujen  ulkopuolelle jäisivät siten 
nykytilaa vastaavasti ammatti- ja erikoisammattitu tkintoihin valmistavan tutkintokoulutuksen 
sekä muun tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Uusi kohderyhmä laajenisi kat-
tamaan myös ne henkilöt, jotka aikaisemmin suorittivat ammatillista perustutkintoa näyttötut-
kintona sekä työvoimakoulutuksena perustutkintoa suorittavat. 

Opiskelijoiden oikeudesta maksuttomaan ruoka iluun säädettäisiin pääosin nykytilaa vastaa-
vasti siten, että päätoimisessa perustutki ntokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa 
opiskelijalla olisi oikeus maksuttomaan ateriaan  sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilö-
kohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ede llyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen jär-
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jestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Järjestämisluvan mukaisesti sisäoppilaitosmuotoisesti 
järjestetyssä koulutuksessa sekä muissa voimass a olevan lainsäädännön mukaan asetuksella 
säädetyissä opinnoissa opiskelijalla olisi lisäksi oikeus muuhun ruokailuun.  

Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaa lisia etuuksia koskevat säännökset vastaisivat 
asiasisällöltään voimassa olevan ammatillisesta pe ruskoulutuksesta annetun lain mukaisia eri-
tyisopetuksen opintososiaalisia etuuksia koskevia säännöksiä. 

Myös oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelija n opintososiaalisia etuuksia koskevat sään-
nökset vastaisivat pääosin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia säännöksiä, mutta etuuk-
sista säädettäisiin nykytilasta poiketen lailla.  

Koulutuksen järjestäjän asuntolatoiminnasta säädet täisiin nykyistä tarkemmin. Tarkoituksena 
on yhtenäistää nykyiset käytännöt ja parantaa asuntolassa asuvien opiskelijoiden oikeusturvaa 
ja edistää asuntolapaikkaa hakevien yhdenvertai suutta. Koulutuksen järjestäjän asuntolatoi-
minnan osalta säädettäisiin sen järjestämisestä  sekä asuntolapaikan myöntämisestä ja oikeu-
desta asuntolapaikkaan. Asuntolatoiminnan järj estämistä koskeva säännös vastaisi pääosin 
nykykäytäntöä, vaikka asiasta ei ole voima ssa olevassa ammatillisesta peruskoulutuksesta an-
netussa laissa tarkemmin säädetty. Asuntolatoi minnan järjestäminen olisi jatkossakin koulu-
tuksen järjestäjälle vapaaehtoista. Asuminen koulutuksen järjestäjän asuntolassa olisi opiskeli-
jalle nykytilaa vastaavasti maksutonta. Voim assa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain säännöstä opiskelija-asuntolassa asu misen maksuttomuudesta ei kuitenkaan ole 
nykyisin sovellettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutuk-
seen. Kurinpidosta asuntolassa ehdotetaan säädettävä ksi erikseen turvallista opiskeluympäris-
töä koskevassa luvussa.  

Ammatillinen perustutkintokoulutus ja ammatillis een koulutukseen valmentava koulutus sekä 
tutkinnon suorittajien ja opiske lijaksi ottamiseen liittyvät mahdolliset pääsy- ja soveltuvuus-
kokeet olisivat opiskelijalle maksuttomia. A mmattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulu-
tuksessa sekä muussa ammatillisessa koulutuk sessa opiskelijalta voidaan periä kohtuullinen 
opiskelumaksu. Lisäksi tutkinto- ja tutkinnono satodistuksista perittäisiin todistusmaksua pää-
säännön mukaan silloin, jos suorittajalla on jo aiempi suoritettu tutkinto. Työvoimakoulutuk-
sessa maksuja ei kuitenkaan peritä.  

Koulutuksen järjestäjillä olisi mahdollisuus jä rjestää tilauskoulutusta. Tilauskoulutuksella tar-
koitettaisiin tutkintojen ja ehdotetussa laissa tarkoitetun koulutuksen myyntiä EU/ETA-alueen 
ulkopuolelta tuleville opiskelijaryhmille. Tällöin kou lutuksen tilaisi ja maksaisi yksityis- tai 
julkisoikeudellinen oikeushenkilö, kuten valtio, kansainvälinen järjestö, julkisyhteisö, säätiö 
tai yksityinen yhteisö. Koulutuksen järjestäjät perisivät koulutuksen tilaajalta vähintään koulu-
tuksesta aiheutuvat kustannukset kattavan maksun. Tilauskoulutusta olisi mahdollista järjestää 
joustavasti ottaen huomioon koulutuksen rakent eeseen ja sisältöön sekä koulutuksen aikatau-
lutukseen liittyvät tilaajan erityistarpeet. K oulutuksen tilaaja voisi periä tilauskoulutukseen 
osallistuvilta opiskelijoilta sen sijaintivaltion lainsäädännön tai oman käytäntönsä mukaisia 
maksuja. Koulutuksen järjestäjä ei perisi tilauskoulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta mak-
suja, vaan koulutuksen rahoittaisi kokonaisuudessaan koulutuksen tilaaja. Tilauskoulutuksessa 
ei sovellettaisi opetus- ja tutkintokieltä koskevia säännöksiä. 

Koulutuksen järjestäjän tulisi varmistaa opi skelijoiden mahdollisuus osallistua koulutuksen 
järjestäjän toimintaan ja toiminnan kehittä miseen sekä mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään 
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koskeviin ja heidän asemaansa liittyviin asioihi n. Lain luvussa 11 säädetään tietojen käsitte-
lystä ja luovuttamisesta 

Lain luvussa 11 säädettäisiin tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta. 

Lain luvussa 12 säädettäisiin muutoksenhausta. Luvussa säädettäisiin pääosin nykytilaa vas-
taavalla tavalla oikaisuvaatimuksesta, muutokse nhausta hallinto-oikeuteen ja opiskelijoiden 
oikeusturvalautakuntaan sekä muutoksenhakuajast a, kurinpitoa ja opiskeluoikeuden peruutta-
mista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, valituskielloista ja valitusluvasta. 

Lain luvussa 13 säädettäisiin muun muassa henkilöstöstä, koulutuksen järjestäjän yhteistyö-
velvoitteesta, koulutuksen hankinnasta, laa dunhallinnasta, ennakoinnista sekä varautumis-
suunnitelmista. Henkilöstöä koskevat säädökset  vastaisivat pääasiallisesti voimassaa olevaa 
lainsäädäntöä. Rehtorin ja opettajien kelpois uusvaatimuksista sääde ttäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. Kaksikielisen koulutuksen järjestäjän rehtorin kelpoisuusvaatimuksia väljennettäi-
siin nykytilaan verrattuna siten, että rehtorin  kelpoisuusvaatimuksena ei enää olisi molempien 
opetuskielten täydellinen hallinta . Kaksikielisen koulutuksen järjestäjän toimipisteen tai toi-
mintayksikön rehtorin kielitaitovaatimuksista säädettäisiin lain sijasta valtioneuvoston asetuk-
sella. Koulutuksen järjestäjällä tulee nykytilaa vastaavalla tavalla olla koulutuksen järjestämis-
tapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajia ja muuta henkilöstöä. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä olisi yleine n velvoite olla yhteistyössä muiden alueella 
toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa. Säännös edellyttää yhteistyötä niin toisten ammatil-
lisen koulutuksen, lukiokoulutuksen kuin muunkin koulutuksen järjestäjien, kuten yliopistojen 
tai ammattikorkeakoulujen tai perusopetusta anta vien oppilaitosten, kanssa. Lisäksi yhteistyö-
velvoite ulottuu myös nuorten työpajatoimintaan. 

Koulutuksen laadunhallintaa ja arviointia koske vassa pykälässä säädettä isiin koulutuksen jär-
jestäjän velvoitteesta vastata järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laa-
dusta, sen jatkuvasta parantamisesta ja laa dunhallinnan kehittämisestä. Koulutuksen järjestä-
jän tulee lisäksi arvioida järjestämiään tutkinto ja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden 
vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjän on myös säännöllisesti osallistuttava ulkopuoliseen 
toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin  sekä julkistettava järjestämänsä arvioinnin tu-
lokset. Säännöksen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhal-
lintaa ja varmistaa tutkintojen ja koulutuksen laatu, kun koulutuksen järjestäjän toimivalta 
koulutuksen järjestämisestä lisääntyy. 

Työvoimakoulutus 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa tuotaisiin hallitusohjelman mukaisesti tutkintotavoit-
teinen ja osa ei-tutkintotavoitteisen työvoi makoulutuksen tarjonnasta, rahoituksesta ja hallin-
noinnista opetus- ja kulttuuriministeriön hallin non alaiseksi ammatilli seksi koulutukseksi.  
Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa vo itaisiin koulutuksen järjestäjälle antaa koulu-
tustehtäväksi työvoimakoulutuksen järjestäminen. Vastuu työ- ja elinkeinopolitiikasta säilyisi 
edelleen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon al alla samoin kuin esimerkiksi työttömien oi-
keuksia ja velvollisuuksia koskeva päätöksenteko ja lain säädäntö. Ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain mukaisesti järjestettäv ässä työvoimakoulutuksessa noudatettaisiin pääasias-
sa mainittua koulutusta koskevia säännöksi.  Työvoimakoulutuksessa poikettaisiin muusta 
koulutuksesta muun muassa opiskelijaksi ottamisessa, koulutuspalveluiden suunnittelussa. 
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Työvoimakoulutuksen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät toteuttaisivat työvoi-
makoulutusta valtionosuusrahoituksensa puitteissa.  Ne työvoimakoulutusta järjestäneet tahot, 
joilla ei ole ollut ammatillisen perus- tai lisäkoul utuksen järjestämislupaa, voisivat sitä jatkos-
sakin hakea ja päästä valtionosuusrahoitteisen  työvoimakoulutuksen piiriin. Luvan myöntämi-
sen edellytykset arvioitaisiin suhteessa lain säädännön edellytyksiin, kuten muillakin toimijoil-
la.  

Koulutuksen järjestäjä päättäisi työvoimakoulutuks en järjestämisestä, mutta sen tulisi osallis-
tua työ- ja elinkeinohallinnon kutsusta aluee llisiin keskusteluihin suunnittelemaan työvoima-
koulutuksen toteutusta. Työvoimakoulutukseen oso itettaisiin suoritteiden tavoitemäärä osana 
opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaista suoritepäätöstä. E nnen suoritepäätöksen tekemistä 
opetus- ja kulttuuriministeriö kuulin työ- ja elinkeinohallintoa.  

3.3.2 Ammatillisen koulutuksen rahoitus 

Rahoitusjärjestelmä yleisesti 

Hallituksen toimintasuunnitelmassa linjatun m ukaisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusjär-
jestelmä ehdotetaan uudistettavaksi yhtenäi seksi kokonaisuudeksi yhdistämällä nykyiset am-
matillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisä koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja am-
matillisten erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestel mät. Rahoitusjärjestelmään sisällytettäisiin 
myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen ra hoitus ja osa tutkintoon johtamattoman työ-
voimakoulutuksen rahoituksesta. Hallituksen toim intasuunnitelman mukaan tulee myös lisätä 
toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa koulutuk sen järjestäjien rahoituksessa. 
Uudessa ehdotetussa rahoitusjärj estelmässä rahoituksen painopiste siirtyisikin merkittävästi 
opiskeluun käytetyn ajan laskemisesta suorituksia ja koulutuksen vaikuttavuutta painottavaksi.  
Työvoimakoulutukseen osoitettaisiin suoritteiden tavoitemäärä osana opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön vuosittaista suoritepäätöstä. Ennen s uoritepäätöksen tekemistä opetus- ja kulttuuri-
ministeriö kuulin työ- ja elinkeinohallintoa.  

Rahoituksen määräytymisestä toteutuneiden kustannusten peru steella luovuttaisiin kaikilta 
osin ja ammatilliseen koulutukseen kohdennettava valtion rahoituksen kokonaismäärä muutet-
taisiin talousarvioon perustuvaksi. Talousarvioon otettavaa määrärahaa ja siihen liittyvää kun-
nan omarahoitusosuutta tark istettaisiin vuosittain ammatillisen  koulutuksen indeksin kustan-
nustason nousua vastaavasti. Valtio ja kunnat osallistuisivat jatkossakin yhdessä ammatillisen 
koulutuksen rahoitukseen. Kuntien rahoitusos uus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuk-
sista määriteltäisiin prosenttiosuutena talou sarvioon otettavasta ammatillisen koulutuksen val-
tionrahoituksesta. Kuntien suhteellinen raho itusosuus määriteltäisiin varainhoitovuoden 2017 
rahoitustason perusteella ja kunnan peruspalve lujen valtionosuudesta annetussa laissa sääde-
tyn mukaisesti uusissa ja laajentuvissa tehtävissä valtionosuus olisi 100 prosenttia. 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön yliopistoissa ja am-
mattikorkeakouluissa käytössä olevaa mallia vastaavat rahoituksen laskentaperusteet, jossa ra-
hoituksen perusteena huomion otettaville suoritteille ei etukäteen aseteta kiinteää hintaa. Tämä 
malli soveltuisi paremmin määrärahan talousarvi operusteisuuteen sekä siihen, että jatkossa 
toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden merkitys rahoituksen perusteena olisi nykyistä suu-
rempi. Uudessa rahoitusmallissa koulutuksen jä rjestäjälle myönnettävä rahoitus vastaisi kou-
lutuksen järjestäjän toteuttamien suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjes-
täjien suoritteista. Suoritteiden euromääräinen ar vo määräytyisi ja vaihtelisi vuosittain sen pe-
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rusteella, mikä on suoritteiden valtakunnallinen kokonaismäärä. Tämä menettely pitäisi suori-
tuksista maksettavan rahoituksen valtion talousarviossa päätetyn määrärahan puitteissa. 

Jatkossa rahoitusjärjestelmässä ei olisi erillisiä rahoitusväyliä ammatilliselle peruskoulutuksel-
le, lisäkoulutukselle, oppisopimuskoulutukselle ei kä erikoisoppilaitoksille. Eri tutkintotyyppi-
en ja koulutusmuotojen kustannusrakenteeseen liitt yvät erot ja erityispiirteet otettaisiin kui-
tenkin huomioon silloin kun se on osaamisperust eisuuden ja asiakaslähtöisyyden kannalta tar-
koituksenmukaista. Rahoitusjärjestelmässä tunnistettaisiin keskeiset koulutuksen kustannuk-
siin vaikuttavat tekijät, kuten tutkinto- ja al akohtaiset kustannuserot, eri tutkintotyypit, koulu-
tuksen toteuttamismuodot, erityinen tuki ja majoitus, työvoimakoulutus, ja vankilakoulutus, 
painottamalla rahoituksen perusteena käytettä viä suoritemääriä erila isilla kustannuserot huo-
mioivilla kertoimilla. Nykytilaan verrattuna porr astustekijöitä olisi kuitenkin tarkoitus alakoh-
taisesti vähentää sekä yhtenäistää, jolloin rahoitu sjärjestelmästä saataisiin nykyistä selkeämpi 
ja yksinkertaisempi. Rahoitusperusteiden yhde nmukaistamisella vähenne ttäisiin myös eri ra-
hoituskerrointen vaikutusta siihen, millä tava lla asiakkaan opintopolku toteutetaan. Tavoittee-
na on, että koulutuksen järjestäjä suunnittelisi osaamisen hankkimisen asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti käyttäen sellaisia toteutusmuotoja, jo tka ovat soveltuvimpia asiakkaiden tarpeisiin. 
Osaamisen hankkimisen toteuttamista ohjaisi asi akkaan osaamistarve eikä koulutuksen eri to-
teutusmuotojen rahoitustaso. Vaikka rahoituk sen kokonaistason määräytyminen ei jatkossa 
perustuisi kustannuspohjaan, kustannuserojen määrittämisessä käytettäisiin jatkossakin koulu-
tuksen järjestäjiltä kerättyä kustannustietoa. Rahoituskertoimia tarkistettaisiin tarvittaessa 
säännöllisin väliajoin toteutuneen kustannuskehityksen perusteella.  

Nykyisin koulutuksen rahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden ja yksikköhintojen 
määräytymisperusteet vaihtelevat, joten ra hoituksen uudistaminen yhtenäiseksi kokonaisuu-
deksi edellyttäisi myös rahoituksen myöntämispe rusteena käytettävien suoritteiden yhtenäis-
tämistä ja yhteismitallisuutta. Ohjaus- ja säänte lyjärjestelmän määrällisen sääntelyn välineeksi 
ja rahoituksen perusteena käytettäväksi suoritteeksi ehdotetaankin otettavaksi käyttöön opiske-
lijavuosi, joka olisi yhteismitallinen suorite kaikissa ammatillisen koulutuksen muodoissa. 
Opiskelijavuosi soveltuisi sekä pidempikestoi seen ammatilliseen perustutkintokoulutukseen 
että lyhytkestoiseen ammatilliseen lisäkoul utukseen ja muuhun ammatilliseen koulutukseen. 
Muita rahoituksen määräytymisperusteena käyte ttäviä suoritteita olisivat esimerkiksi suorite-
tut tutkinnot sekä tutkinnon ja koulutuksen osat. Näiden avulla yhtäältä  ohjataan ja kannuste-
taan tehostamaan koulutusprosesseja, toisaalta j oustavoitetaan osaamistarpeisiin vastaamista, 
koska suoritteina käytetään tutkintojen ohella tutkintojen osia. 

Nykyisin rahoitus perustuu joko varainhoitovuonna toteutuneiden suoritteiden määrään tai ra-
hoituspäätöksellä päätettyyn suoritemäärään. Es ityksen mukaan jatkossa rahoituksen perus-
teena käytettäisiin sekä suoritepäätöksellä päätettyä suoritemäärää että varainhoitovuotta edel-
tävien vuosien toteutuneita suoritteita. Rahoitu s myönnettäisiin varainhoitovuotta edeltävänä 
syksynä lopullisena talousarvioehdolla, eikä my önnettyä rahoitusta tarkistettaisi varainhoito-
vuoden toteutuneiden suoritteiden perusteella. Nykytilaa vastaavasti rahoitus olisi yleiskatteel-
lista, eli rahoitus myönnettäisiin ja maksettaisiin koulutuksen järjestäjälle, joka päättäisi rahoi-
tuksen käytöstä sen käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Rahoitusosuuksien määräytymisperusteet 

Talousarvion mukainen kokonaisrahoitus jaettaisiin  perus-, suoritus-, vaikuttavuus- ja strate-
giarahoitusosuuksiin. Perus-, suoritus- ja vai kuttavuusrahoitus määräytyisivät laskennallisin 
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perustein ja koulutuksen järjestäjille myönnettävä  rahoitus perustuisi kunkin koulutuksen jär-
jestäjien suoritteiden suhteelliseen osuuteen kai kkien koulutuksen järjestäjien suoritteista kus-
sakin rahoitusosuudesta. Laskennallisin perust ein myönnettävä rahoitus tulevalle varainhoito-
vuodelle myönnettäisiin pääsääntöisesti aiempien vuosien toteutuneiden suoritetietojen perus-
teella. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuisi opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan 
eikä se olisi laskennallista, kuten muut raho itusosuudet. Strategiarahoitusta myönnettäisiin 
valtion talousarviossa päätetyissä rajoissa ja sen osuus olisi enintään neljä prosenttia valtion 
talousarvioon otettavasta ammatillisen koulutuksen määrärahasta. Loppuosa talousarvion mää-
rärahasta myönnettäisiin laskennallisin perustein siten, että perusrahoitusosuus olisi 50 pro-
senttia, suoritusrahoitusosuus 35 prosenttia ja vaikuttavuusrahoitusosuus 15 prosenttia.  

Perusrahoitusosuuden tavoitteena olisi luoda edel lytykset ja ennakoitavaa perustaa eri alojen 
tutkintojen ja koulutuksen järjestämiselle sek ä erilaisten asiakasryhmien koulutukselle. Perus-
rahoituksessa otettaisiin huomioon tutkintokohtaiset kustannustekijät, tutkintotyypit sekä muut 
koulutuksen kustannustasoon vaikuttavat keskeiset tekijät, kuten erityinen tuki, majoitus, hen-
kilöstökoulutus, vankilakoulutus, työvoimakoul utus sekä koulutuksen toteuttaminen oppiso-
pimuskoulutuksena. Perusrahoituksen porrastuste kijöillä huolehdittaisiin siitä, että koulutuk-
sen järjestäjillä olisi riittävät edellytykset huolehtia eri alojen koulutustarpeisiin vastaamisesta. 
Lisäksi rahoitusporrastuksilla tuettaisiin koulut uksen järjestäjien edellytyksiä huolehtia koko 
ikäluokan kouluttamisesta, työvoimakoulutuksesta sekä enemmän tukea ja ohjausta tarvitsevi-
en koulutuksesta. Perusrahoitus turvaisi rahoitusta myös silloin, kun opiskelija ei eri syistä saa 
suoritettua tutkinnon osia tai suorittaa niitä k eskimääräistä hitaammin taikka tarvitsee enem-
män tukea ja ohjausta saavuttaakseen tavoitteeksi asetetun osaamisen. 

Perusrahoitus määräytyisi vuosittain päätettävä n tavoitteellisen opiskelijavolyymin perusteel-
la. Opiskelijavolyymia mittaavana suoritteena kä ytettäisiin opiskelijavuotta. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö päättäisi vuos ittain kullekin järjestäjälle sen  opiskelijavuosien enimmäismää-
rän tulevalle varainhoitovuodelle. Määrä perustuisi järjestämisluvan vähimmäisopiskelijamää-
rään. Perusrahoitusosuutta vo itaisiin korottaa myös harkinnanvaraisesti hakemuksesta, jos 
koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvät erityi set syyt, esimerkiksi erityisen kalliin koulu-
tuksen järjestäminen, sitä edellyttävät. 

Suoritusrahoitusosuuden määräytymisperusteena kä ytettäisiin suoritettuja tutkintoja sekä tut-
kinnon ja valmentavan koulutuksen  osia. Suoritusrahoitusosuuden  tavoitteena olisi ohjata ja 
kannustaa koulutuksen järjestäjiä tehostamaan opintoprosessejaan ja huolehtimaan siitä, että 
opiskelijat saisivat suoritettua tutkintoja ja n iiden osia koulutukselle asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Suoritusrahoituksella kannustettaisiin myös koulu tuspituuksien lyhentämiseen ai-
emmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja t unnustamisen tehostamisella. Lisäksi tutkintojen 
ohella tutkinnon osien käyttäminen suoritteina mahdollistaa vastaamisen työelämän ja yksilöi-
den erilaisiin osaamistarpeisiin nykyistä joustavammin.  

Varainhoitovuoden rahoituksen perusteena olev an suoritemäärän määräytymisessä käytettäi-
siin varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltä vän kahden varainhoitovuoden toteutunutta tut-
kinto- ja tutkinnonosakertymää. Kahden vuode n keskiarvon käyttämisellä tasattaisiin vuotui-
sia vaihteluita ja luotaisiin vakautta ja e nnakoitavuutta rahoitukseen . Ammatillisissa tutkin-
noissa on yhteensä arviolta 3500 erilaista tutkinnon osaa, ja tutkinnon osien laajuus ja osaami-
sen vaativuus vaihtelevat tutkin non sisällä ja tutkintojen välillä . Tutkintojen osien laajuus ja 
vaativuus otettaisiin huomioon osaamispisteillä. Pääosa suoritusrahoituksesta määräytyisi ai-
kaansaatujen tutkinnon ja koulutuksen osien osaa mispistemäärän perusteella. Suoritemäärien 
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epätarkoituksenmukaisen suurta kasvua voita isiin tarvittaessa rajoittaa suhteuttamalla suori-
temääriä koulutuksen järjestäjän toteuttamiin opiskelijavuosimääriin. 

Suoritusrahoitusosuudessa otettaisiin myös huomioon ammatillisten perustutkintojen sekä 
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen erilaiset tavoitteet ja erityispiirteet. Ammatillisessa pe-
rustutkinnossa tutkinnon painoarvo olisi sella inen, että se kannustais i koko tutkinnon suorit-
tamiseen, mikä on ammatillisen peruskoulutuksen ensisijainen tavoite. Ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen osalta tutkinnon painoarvo vo itaisiin määrittää perustutkintoa pienemmäk-
si, jolloin vastaavasti tutkinnon osien suhteellinen  osuus olisi suurempi . Tällä otettaisiin huo-
mioon se, että osaamistarpeisiin voidaan työ ssä olevien osalta vastata yhä useammin myös 
tutkinnon osilla eikä kaikissa tilanteissa ole ta rpeellista suorittaa koko tutkintoa, esimerkiksi 
jos henkilö on jo aiemmin suorittanut ammatilli sen tutkinnon. Tutkintojen rahoituksessa otet-
taisiin lisäksi huomioon tutkintokohtaiset kustannuserot ja erityisopetus sekä se, onko tutkin-
non suorittajalla aikaisempaa perusasteen jälkeist ä tutkintoa. Suoritetun tutkinnon painoarvo 
olisi suurempi, mikäli tutkinnon suorittajalla ei  olisi aikaisempaa perusasteen jälkeistä amma-
tillisesti suuntautunutta tutkintoa. 

Vaikuttavuusrahoitusosuuden määräytymisperusteena käytettäisiin koko tutkinnon tai tutkin-
non osia suorittaneiden työllistymi stä, jatko-opintoihin siirtymistä ja opiskelija- sekä työelä-
mäpalautetta. Vaikuttavuusrahoitusosuudessa rahoitusta kohdennettaisiin koulutuksen järjestä-
jien toiminnan ja laadun vaikuttavuuden perusteella. Tavoitteena olisi kannustaa ja ohjata kou-
lutuksen järjestäjiä kohdentamaan koulutusta n iille aloille, joilla on työvoimatarvetta, huoleh-
timaan koulutuksen työelämävastaavuudesta ja laa dusta sekä tarjoamaan edellytyksiä jatko-
opintoihin. Vaikuttavuusrahoitus ja suoriteraho itus muodostaisivat toisiaan tasapainottavan 
kokonaisuuden, sillä vaikuttavuusrahoitus varmistaisi osaltaan, ettei suoritettuihin tutkintoihin 
ja tutkinnon osiin perustuva rahoitus ei ohjai si koulutuksen järjestäjiä toimimaan epätarkoi-
tuksenmukaisesti, esimerkiksi suuntaamaan koulutustarjontaansa rahoituksen maksimoinnin 
mukaisesti työelämän osaamistarpeiden sijasta. 

Vaikuttavuusrahoituksessa tarkasteltaisiin erikseen tutkinnon suorittajia  ja sekä tutkinnon osi-
en suorittajia. Lisäksi otettaisiin huomioon, olik o henkilö koulutusta aloittaessaan työllinen 
vai ei. Vaikuttavuusrahoituksessa suurin painoa rvo olisi henkilöillä, jotka ennen koulutuksen 
aloittamista eivät olleet työllisiä, mutta tutkinnon tai sen osan suorittamisen jälkeen olisivat. 

Strategiarahoituksen kautta tuettaisiin koulutus poliittisesti merkittävien tavoitteiden toteutta-
mista, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kan sallista kehittämistä, koulutuksen järjestäjien 
strategista kehittämistoimintaa, ammattitaitokilpailujen järjestämistä ja järjestäjärakenteen ke-
hittämistä. Koulutuksen kansallinen kehittäminen voisi tarkoittaa esimerkiksi ala- tai tutkinto-
kohtaisten kehittämisverkostojen perustamista. 

Erityisestä tuesta aiheutuvat kustannukset huomioita isiin kertoimilla perusrahoitusosuudessa 
ja suoritusrahoitusosuuden osalta suoritetu issa tutkinnoissa sekä tutkinnon ja koulutuksen 
osissa. Erityisen tuen huomioon ottaminen perusrahoituksessa olisi perusteltua, koska erityistä 
tukea saava opiskelija ei välttämättä pysty suoriutumaan opinnoistaan  samassa ajassa kuin 
muut opiskelijat. Erityisen tuen huomioon otta minen perusrahoituksen lisäksi myös suoritus-
rahoitusosuudessa olisi tarpeen, jotta kannustettaisiin koulutuksen järjestäjiä pedagogisen tuen 
ja tarvittavien muiden tukitoimien avulla ma hdollistamaan myös erityistä tukea saaville opis-
kelijoille tutkinnon suorittaminen. Vaativan er ityisopetuksen rahoitus kuitenkin sisältyisi ko-
konaisuudessaan perusrahoitusosuuteen. 
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Rahoituksesta päättäminen 

Valtion talousarviossa päätettäis iin vuosittain opiskelijavuosien enimmäismäärä, joka perus-
tuisi valtion talousarvioon otettavaan määrärah aan. Tämä talousarviossa päätetty enimmäis-
määrä toimisi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain suoritepäätöksillä ja varainhoitovuo-
den aikana muutoin jakamien opiskelijavuosie n kattona. Määrärahan ja opiskelijavuosien 
enimmäismäärän perusteella opiskelijavuodelle muodostuisi euromääräinen arvo, mutta tätä ei 
kuitenkaan käytettäisi yksikköhinnan tapaan suoraan rahoituksen perusteena.  

Uudessa ammatillisen koulutuksen järjestämisluvas sa määrättäisiin koulutuksen järjestäjien 
opiskelijavuosien vähimmäismääristä. Tarkoit uksena on, että järjestämislupien vähim-
mäisopiskelijamäärät kattaisivat yhteensä noin 90 prosenttia kaikista valtion talousarvion mää-
rärahan puitteissa jaettavista opiskelijavuosista. Järjestämisluvissa päätetyllä vähimmäismää-
rällä turvattaisiin koulutuksen järjestäjien mahdollisuus toiminnan pitkäjänteiseen suunnitte-
luun ja kehittämiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi vuositta in syksyllä suoritepäätöksellä koulutuksen jär-
jestäjän tavoitteellisen opiskelijavuosien enim mäismäärän tulevalle varainhoitovuodelle kun-
kin varainhoitovuoden tarpeiden mukaisesti. Suoritepäätöksillä päätettävät tavoitteelliset opis-
kelijavuosimäärät kattaisivat noin 98 prosenttia kaikista jaettavista opiskelijavuosista. Pieni 
osa opiskelijavuosista jätettäisiin jaettavaksi varainhoitovuoden ai kana, jotta voitaisiin vastata 
akuutteihin koulutuksen kohdentamistarpeisiin. 

Valtion talousarvion määrärahan ja opiskelijavuos ien enimmäismäärän pe rusteella opiskelija-
vuodelle muodostuu vuosittain eräänlainen euromä äräinen arvo. Jos talousarvion määrärahan 
tasoa muutetaan, tulisi se pääsääntöisesti ott aa huomioon myös rahoituksen perusteena huo-
mioon otettavien opiskelijavuosien määrässä,  jotta opiskelijavuotta  kohden myönnettävä eu-
romäärä pysyisi vakaana. 

Järjestämisluvassa määrätty opiskelijavuosien vähimmäismäärä olisi pohjana opetus- ja kult-
tuuriministeriön koulutuksen järjestäjäkohtai selle opiskelijavuosien ta voitteellista maksimi-
määrää koskevalle vuosittaiselle päätökselle. Mini steriö ei voisi tehdä järjestämisluvan vä-
himmäismäärän alittavaa päätös tä. Opiskelijavuosien tavoitteellis ta maksimimäärää päätettä-
essä otettaisiin lisäksi huomioon edellisten varainhoitovuosien toteutunut suoritemäärä, koulu-
tuksen vuosittaiset kohdentamistarpeet sekä mahdollisten lisämäärärahojen jakaminen koulu-
tuksen järjestäjien kesken. Päät öksenteossa tulisi myös varmista a toiminnan vakaus ja pitkä-
kestoisen koulutuksen järjestämismahdollisuudet.  

Ministeriö kuulisi koulutuksen järjestäjiä ennen tavoitteellisista opiskelijavuosista päättämistä, 
jolloin koulutuksen järjestäjillä olisi mahdollis uus ilmoittaa koulutustarpeensa ja niihin liitty-
vät perustellut resurssitarpeet. Ministeriö voi si toteuttaa kuulemisen vuorovaikutteisena ohja-
uskeskusteluna joko yksittäisten koulutuksen järjestäjien kanssa tai useamman järjestäjän 
kanssa yhtä aikaa. Tällä menettelyllä luotaisiin  joustava mahdollisuus toiminnan määrälliselle 
kohdentamiselle vuositasolla.  

Uudessa ammatillisen koulutuksen määrällisen säänte lyn mallissa yhdistettäisiin nykyisin eri 
suoritepäätöksillä myönnettävät ammatillisen koul utuksen muodot ja jatkossa järjestäjälle 
myönnettäisiin opiskelijavuosien kokonaismäärä. Opiskelijavuosimäärää ei pääsääntöisesti si-
dottaisi koulutusmuotoihin, tutkintotyyppeihin ta i aloihin, vaan järjestäjä saisi havaitsemansa 
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tai ennakoimansa tarpeen mukaisesti käyttää opi skelijavuosimäärän työelämän osaamistarpei-
siin ja koulutustarpeisiin vastaamisen kannalta  tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. 
Suoritepäätöksellä päätettävä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä sisältäisi kuitenkin määrä-
yksen työvoimakoulutuksena järjestettävän koulut uksen volyymista. Jos toimintaympäristön 
muutokset edellyttäisivät järjestäjän tarjontarak enteen sisäistä muutosta  esimerkiksi tutkinto-
jen tai tutkintotyyppien osalta, voitaisiin osana opiskelijavuosien en immäismäärää koskevaa 
päätöstä asettaa perustelluista syistä rahoit uksen perusteeksi hyväksyttävien opiskelijavuosien 
enimmäismääriä esimerkiksi tutkinnoille tai koulutusmuodoille. 

Tavoitteelliset opiskelijavuosimäärät ohjaisivat koulutuksen järjestäjän toimintaa varainhoito-
vuoden aikana ja niitä käytettä isiin perusrahoituksen määräytymisperusteena. Koulutuksen 
järjestäjälle myönnettäisiin perusrahoitusta näiden tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaises-
ti, vaikka kyseisen varainhoito vuoden toteutunut opiskelijavuosien määrä ei vastaisikaan ta-
voitteellisten opiskelijavuosien määrää. Tavoitt eellisen opiskelijavuosimäärän merkittävät ali-
tukset otettaisiin kuitenkin huomioon seuraavie n varainhoitovuosien ta voitteellisista opiskeli-
javuosista päätettäessä. 

Suoriterahoitusosuuden määräytymisperusteena käytettäisiin varainhoitovuotta edeltävää 
vuotta edeltävien kahden vara inhoitovuoden keskimääräisiä suoritemääriä. Myös vaikutta-
vuusrahoitusosuuden myöntämisperusteena käyte ttäisiin varainhoitovuotta edeltävien vuosien 
toteutuneita tietoja.  

Vuosittain syksyllä tehtävällä suoritepäätöksellä päätettäisiin koulutuksen järjestäjän tulevan 
varainhoitovuoden tavoitteellisesta opiskelijavuos ien enimmäismäärästä, mikä ohjaisi koulu-
tuksen järjestäjän toimintaa tulevana varainho itovuonna ja toimisi perusrahoituksen määräy-
tymisperusteena. Toiseksi suoritepäätöksellä vahvistettaisiin tulevan varainhoitovuoden suori-
tus- ja vaikuttavuusrahoituksen  myöntämisperusteena käytettä vät edellisinä vuosina toteutu-
neet suoritemäärät eli huomioon otettavat tutki nnot, tutkintojen ja koulutuksen osat sekä vai-
kuttavuusrahoituksen myöntämisperusteet. Ra hoituksen euromääräisestä myöntämisestä pää-
tettäisiin suoritepäätöksessä päätettyjen tavo itteellisten opiskelijavuosien sekä vahvistettujen 
toteutuneiden suoritemäärien perusteella vuoden lopussa tehtäv än valtionosuuksien maksatus-
ta koskevan rahoituspäätöksen yhdessä. 

Rahoitusjärjestelmän tiedonkeruu 

Uuden rahoitusjärjestelmän tarvitsemat tiedot saataisiin Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen 
ylläpitämistä järjestelmistä. Rahoitusuudistus muuttaisi rahoituksen perusteena käytettävää tie-
toperustaa ja kerättävien tietojen tietosisältöjä.  Rahoituksen määräytymisen perusteeksi tarvit-
tavat uudet tiedonkeruut toteutetta isiin sähköisiä järjestelmiä hy väksikäyttäen, jotka rakennet-
taisiin osaksi Opetushallituksen järjestelmiä. Ta voitteena on, että tarvittavat tiedot siirtyisivät 
rajapintojen kautta mahdollisimman reaaliaikais esti järjestelmistä toiseen. Siirtymävaiheessa 
tarvittaisiin kuitenkin nykymuotoisia tai niistä kehitettyjä sähköisiä tiedonkeruita ja tiedonsiir-
toja. Tilastokeskuksen tietovarannot sisältäisivät  jo valmiiksi rahoituksen uudessa rahoitusjär-
jestelmässä tarvittavat tiedot. 

Opiskelijavuosia koskevassa tiedonkeruissa käytettä isiin siirtymävaiheessa Opetushallituksen 
nykyisiä ja nykyisistä tiedonkeruista m uokattuja sähköisessä muodossa olevia lomaketiedon-
keruita ja tiedonsiirtoja. Tiedonke ruita kehitettäisiin koulutuksen järjestäjän kannalta entistä 
helppokäyttöisemmiksi. 
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Tutkintotiedot saataisiin siirtymävaiheessa T ilastokeskuksesta. Tilastokeskuksesta saatavat 
tutkintotiedot olisivat käytettävissä heti uude n rahoitusjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä 
eli varainhoitovuoden 2018 suoritepäätöstä tehtäess ä. Tutkinnon osia ei lakiin ehdotetun siir-
tymäsäännöksen mukaisesti käytettäisi varainhoitovuosien 2018 ja 2019 rahoituksen myöntä-
misen perusteena.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 10.7.2015 antamallaan päätöksellä (OKM/33/040/2015) 
asettanut todennetun osaamisen rekisterin valm isteluhankkeen ohjausryhmän ja käynnistänyt 
yhdessä Opetushallituksen kanssa kehittämishankkeen, jonka tehtävänä on suunnitella, toteut-
taa ja käyttöönottaa todennetun osaamisen rekisteri, joka muodostaisi viranomaisen todenta-
man osaamisen päätietovarannon. Osa rahoituksen  määräämiseksi tarvittavista tiedoista, esi-
merkiksi perusrahoituksen opi skelijavuositiedot sekä suoritusr ahoituksen tiedot tutkinnon 
osista ja tutkinnoista laajuuksineen, voisivat o lla saatavissa rajapintojen kautta koulutuksen 
järjestäjien opintohallinnon järjestelmistä valmis teilla olevaan tietovarantoon ja rahoituksen 
määrittämisen tarpeisiin. 

Vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperusteen a käytettävät työllistymis- ja jatko-
opiskelutiedot tulisivat Tilastokeskuksesta. Työllis tymis- ja jatko-opiskelutiedot olisivat käy-
tettävissä heti uuden rahoitusjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä eli varainhoitovuoden 2018 
suoritepäätöstä tehtäessä.  

Järjestäjäkohtaiset opiskelijapalautetiedot saatai siin Opetushallituksen ylläpitämästä ammatil-
lisen koulutuksen opiskelijapalautejärjestel mästä. Nykyistä ol emassa olevaa AIPAL-
näyttötutkintojen palautejärjestelmää laaje nnettaisiin kaikkea ammatillista koulutusta koske-
vaksi ja kehitettäisiin sisällöllisesti rahoitusjär jestelmän tarpeiden mukaiseksi. Opiskelijapa-
lautejärjestelmän rinnalle luotaisiin työelämä palautejärjestelmä, johon kerättäisiin työnantaji-
en antamaa palautetietoa. Opiskelijapalautejärj estelmän tietoja käytettäisiin ensimmäisen ker-
ran varainhoitovuoden 2020 rahoituksen perusteena ja työelämäpalautejärjestelmän tietoja va-
rainhoitovuoden 2021 rahoituksen perusteena. 

Opetushallituksen kustannustiedonke ruuta jatkettaisiin uudistetussa muodossa tutkintojen ja 
muiden painotusperusteiden kustannuskehityksen  seuraamiseksi. Kustannustietojen perusteel-
la arvioitaisiin tutkintojen ja painotusperust eiden keskinäisiä kustannuseroja ja niissä tapahtu-
via muutoksia. Näiden tietojen perusteella m uutettaisiin tarvittaessa rahoitusmallin kustannus- 
ja muita painotuskertoimia. 

Uuden rahoitusjärjestelmän tiedonkeruut ja ni iden edellyttämät järjestelmät keskitettäisiin 
Opetushallitukseen. Rahoituksen perusteena olev ien suoritetietojen samoin kuin kustannustie-
tojen julkinen raportointi keskitettäisiin opetu shallinnon yhteiseen tilastotietopalveluun – Vi-
puseen. Opetushallinnon sisäiseen käyttöön ja l aajemmin opetushallinnon ja järjestäjien yh-
teiskäyttöön tarkoitettu rahoitus- ja kustannus tietojen raportointi toteutettaisiin OIVA- Ope-
tushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelun käyttöl iittymän kautta. Suoritepäätösraportointi toteu-
tettaisiin osana OIVA- Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelun raportointia. Opetushalli-
tuksen rahoituksen suoritetietoja  ja kustannustietoja sisältävät jä rjestelmät integroitaisiin Vi-
punen -tietopalvelun ja OIVA -palvelun kanssa n iin, että tiedonsiirrot tapahtuisivat rajapinto-
jen kautta. 
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4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1 Vaikutukset koulutuksen järjestäjille 

Rahoitusjärjestelmä 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistus vaikuttaisi rahoituksen jakautumiseen 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä. Ra hoitusta kohdentuisi nykyistä suhteellisesti 
enemmän niille koulutuksen järjestäjille, joilla koulutuksen läpäisy on tehokasta ja koulutus 
vaikuttavaa, koska nykytilaan verrattuna suor itettujen tutkintojen ja tutkinnon osien sekä kou-
lutuksen vaikuttavuuden painoarvo rahoituksen  määräytymisperusteena lisääntyisi merkittä-
västi. 

Rahoitusjärjestelmän uudistus vaikuttaisi myös  rahoituksen vakauteen ja ennakoitavuuteen. 
Vakaus ja ennakoitavuus vähentyisi erityisesti se llaisella järjestäjällä, jonka tuottamien suorit-
teiden määrä vaihtelisi vuositta in, koska suhteellisessa rahoitu sjärjestelmässä kunkin koulu-
tuksen järjestäjän suoriutuminen vaikuttaisi o saltaan toisten koulutuksen järjestäjien saaman 
rahoituksen määrään. Lisäksi perusrahoituksen  opiskelijavuosien tavoitteellinen määrä päätet-
täisiin vuosittain, jolloin järjestäjän opiskelija vuosien määrä voisi vaihdella vuodesta toiseen.  
Toisaalta rahoituksen vakautta ja ennakoitavuu tta turvattaisiin kuitenkin järjestämisluvissa 
määrätyllä vähimmäisopiskelijavuos imäärällä, riittävällä perusrahoitusosuudella sekä käyttä-
mällä suoritusrahoituksen perusteena kahden varainhoitovuoden suoritteita. Lisäksi rahoitus-
järjestelmässä huomioitaisiin esimerkiksi opiskelijoiden aiempi koulutustausta ja erityisen tu-
en tarve, millä varmistettaisiin järjestäjien taloudelliset edellytykset tarjota koulutusta erilaisil-
le asiakasryhmille. 

Rahoituksen muutoksesta uuteen rahoitusjärjestelmään siirryttäessä on tehty alustavia ja suun-
taa-antavia koelaskelmia. Koelaskelmissa on käytetty nykyisen rahoitusjärjestelmän perusteel-
la saatavilla olevia tietoja. Opiskelijavuosina on  käytetty ammatillisen peruskoulutuksen ja 
oppisopimuskoulutuksen osalta opiskelijamäärien painotettua keskiarvoa sekä oppilaitosmuo-
toisen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta ra hoitettuja opiskelijatyövuosia. Laskelmissa on 
oletettu, että yksi opiskelija ja yksi opiskelu työvuosi vastaavat yhtä opiskelijavuotta. Suoritus-
rahoituksen perustana olevat tutkinnot ja tutki nnon osat on määritelty nykyisin käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Perus- ja suoritusr ahoituksessa ala- ja tutkintokohtaisia erot on 
huomioitu nykyisistä kustannustiedonke ruista saatuihin ala- ja tutk intokohtaisiin tietoihin pe-
rustuvilla kustannusryhmäkertoimilla käyttäen viit tä eri kustannusryhmää. Perus- ja suoritus-
rahoituksessa tutkintotyypin mukaiset kustannuserot sekä oppisopimuskoulutuksen poikkeavat 
kustannukset on huomioitu liitteenä olevan asetus luonnoksen mukaisilla kertoimilla. Majoi-
tuksen ja erityisen tuen kertoimissa lähtökohtana ovat olleet nykyiset kertoimet. Vaikuttavuus-
rahoituksessa on mitattu tutkinnon ja tutkinnon osan suorittaneissa työllistyneiden ja jatko-
opiskelijaksi (korkeakouluihin) siirtyneiden osuu tta tutkinnon tai tutkin non osan suorittaneis-
ta. Koko tutkinnon suorittaneita suhteessa tutkinnon  osan suorittaneisiin on painotettu 2:1 ja 
ennen koulutusta ei-työllisinä olleita suhteessa työllisinä olleisiin 2:1. 

Koelaskelmien perusteella hieman yli 50 pro sentilla järjestäjistä raho itus muuttuisi enemmän 
kuin 10 prosenttia nykyiseen valtionosuusrahoit ukseen verrattuna. Näiden järjestäjien osuus 
nykyisestä rahoituksen euromäärästä on noin 30 prosenttia. Viidesosalla järjestäjistä rahoitus 
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pienenisi enemmän kuin 10 prosenttia ja näiden järjestäjien osuus nykyisestä rahoituksen eu-
romäärästä on 15 prosenttia ja  opiskelijamäärästä 10 prosenttia. Joka kymmenennellä järjestä-
jällä rahoitus pienenisi yli 20 prosenttia, näiden  osuus nykyisestä rahoituksen euromäärästä 7 
prosenttia ja opiskelijamäärästä 3 prosenttia. V iimeksi mainittuun ryhmään kuuluisi erityisop-
pilaitoksia, jotka kattavat yli 2/3 tämän ryhmän  nykyisestä rahoitusosuudesta. Ilman erityisop-
pilaitoksia yli 20 prosentin vähennys koskettais i järjestäjiä, joiden yhteen laskettu rahoitus-
osuus on alle 2 prosenttia ja opiskelijamäärä runsaan prosentin. 

Edellä esitetyissä koelaskelmissa erityisoppilaito sten erityisen tuen painokertoimet on määri-
telty tasoltaan nykyisiä erityisopetuksen kert oimia vastaaviksi. Koelaskelmien perusteella 
näyttäisi kuitenkin siltä, että erityisen tuen ke rtoimien tasoa uudessa rahoitusjärjestelmässä tu-
lisi tarkistaa. Erityisoppilaitosten rahoituksen vähentyminen koelaskelmissa johtuu siitä, että 
nykyisen tason mukaan määritellyissä painokert oimissa ei ole otettu täysimääräisesti huomi-
oon suorituksiin ja vaikuttavuuteen perustuvan rahoituksen erityispiirteitä. Erityisoppilaitosten 
opiskelijoilla suorituksia kertyy keskimääräi stä vähemmän ja myös työllistymisprosentti on 
keskimääräistä alhaisempaa. 

Joka kolmannella järjestäjällä rahoitus kasvaisi  yli 10 prosenttia. Näiden osuus nykyisestä ra-
hoituksesta on 16 prosenttia ja  opiskelijamäärästä 18 prosenttia. Joka viidennellä järjestäjällä 
rahoitus kasvaisi yli 20 prosenttia ja lähes j oka kymmenellä yli 50 prosenttia. Ensi mainitun 
ryhmän osuus nykyisestä rahoituksesta on vajaa 5 prosenttia ja jälkimmäisen ryhmän osuus 
noin puoli prosenttia. Laskelmat on tehty ilman suoritusrahoituksen perusteena olevien suorit-
teiden rajoittamista. Ehdotuksen mukaan suoritusrahoituksessa hyväksyttäisiin rahoituksen pe-
rusteeksi järjestäjää kohden vain tietty määrä osaamispisteitä suhteessa tavoitteelliseen opiske-
lijavuosimäärään. Tällä rajoituksella  olisi vaikutusta sellaisten koulutuksen järjestäjien suori-
tusrahoituksen määrään, joilla suoritettujen tu tkintojen tai tutkinnon osien määrä on huomat-
tavan suuri verrattuna tavoitteelliseen opiskelijavuosimäärään. 

Uuden rahoitusjärjestelmän käyttöönottoon liittyisi  siirtymäaika, jonka aikana perusrahoituk-
sen osuus laskisi asteittain kohti 50 prosentin osuu tta ja suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusosuu-
det vastaavasti kasvaisivat. Siirtymäajalla varm istettaisiin, että koulutuk sen järjestäjän saama 
rahoitus ei muuttuisi merkittävästi tai yllättä västi uuden rahoitusmallin käyttöönoton yhdessä. 
Siirtymäaika takaisi järjestäjille riittävän ajan sopeuttaa toimintaansa rahoitusmallin aiheutta-
miin muutoksiin. 

Uusi rahoitusjärjestelmä edellyttäisi koulutuksen  järjestäjiltä nykyistä suurempaa taloudellista 
kantokykyä, sillä edellisten vuos ien toteutuneisiin suoritteisiin  perustuvassa rahoitusmallissa 
järjestäjän tarjonnassa ja toiminnan volyymissä ta pahtuvat muutokset vaikuttaisivat saatavaan 
rahoitukseen pääsääntöisesti vasta kahden vuoden viiveellä. Talousarvion määrärahan lisäyk-
siin perustuva opiskelijavolyymin kasvu otetta isiin kuitenkin huomioon jo varainhoitovuoden 
rahoituksessa perusrahoitusosuuden laskennallis ina suoritteina, millä varmistettaisiin koulu-
tuksen järjestäjien taloudelliset mahdollis uudet vastata kunkin varainhoitovuoden kohdennet-
tuihin koulutustarpeisiin.  

Yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvien arvon-
lisäveromenojen osalta ehdotetaan siirryttäväks i niin sanotun euro-eurosta periaatteen mukai-
seen kompensaatiomenettelyyn, joka vastaisi pe riaatteiltaan yliopistolain ja ammattikorkea-
koululain mukaista menettelyä. Korvaus myönnettäisiin kullekin järjestäjälle kyseisen järjestä-
jän toteutuneiden arvonlisämenojen suuruisena. Euro-eurosta periaatteeseen siirtyminen pois-
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taisi sen nykyisin keskimääräisenä myönnettä vään arvonlisäverokompensaation liittyvän on-
gelman, että myönnettävä arvon lisäkompensaatio ei vastaa järjestäjän toteutunutta arvon-
lisäverorasitusta. Menettely asettaisi tasa-arvoi sempaan asemaan sekä yksityiset koulutuksen 
järjestäjän keskenään että yksityiset ja kunnalliset koulutuksen järjestäjät suhteessa toisiinsa. 

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen 

Koulutuksen järjestäjien saama rahoitus olisi ja tkossakin yleiskatteellista eli koulutuksen jär-
jestäjät voisivat kohdentaa saamansa rahoituksen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan taval-
la. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ammatilliseen koulutuksen järjestämiseen liitty-
vät lakisääteiset tehtävät osittain muuttuisivat. Yhteen tutkinnon suorittamistapaan siirtymisen 
myötä koulutuksen järjestäjien toimintaprosessit yh tenäistyisivät ja rinnakkaista hallintoa pu-
rettaisiin, mikä vähentäisi koulutuksen järjestämisen kustannuksia. Toisaalta uudistus toisi jär-
jestäjille myös eräitä uusia tai muuttuneita te htäviä, jotka lisäisivät järjestäjien kustannuksia. 
Merkittävimmät uusien tai muuttuneiden tehtäv ien kustannusvaikutukset liittyisivät henkilö-
kohtaistamiseen, työpaikalla tapahtuvaan opiskel uun, yhteisiin tutkinnon osiin, opiskelijoille 
annettavaan erityiseen tukeen sekä opintososiaalisiin etuuksiin. 

Esityksen mukaan kaikille tutkinnon suorittajille  ja valmentavan koulutuksen opiskelijoille 
laadittaisiin henkilökohtainen osaamisen kehittä missuunnitelma. Tämä lisäisi henkilökohtai-
sen ohjauksen tarvetta ja koulutuksen järjestäj ien kustannuksia, vaikka voimassa olevan lain-
säädännön mukaiset erilaiset opiskelijakohtaiset su unnitelmat vastaavat sisällöltään ja menet-
telyiltään osittain ehdotuksen mukaista henkilö kohtaistamista. Nuorten työssäoppimis- ja op-
pisopimushankkeita koskeneen selvityksen m ukaan oppisopimuskoulutuksen henkilökohtais-
tamiseen käytettiin noin 25-40 tuntia. Toisaalta  henkilökohtaistamisen yhteydessä nykyisistä 
laajemmin selvitettäisiin opiskelijan aiemmin ha nkkima osaaminen ja suunniteltaisiin puuttu-
van osaamisen hankkiminen, joka osaltaan te hostaisi koulutusta. Henk ilökohtaistamisen laa-
jentumisen ja siihen liittyvän ohjauksen lisään tymisen arvioidaankin vähentävän muita koulu-
tuksen järjestämiskustannuksia, kos ka aiemmin hankittu osaamine n tunnistettaisiin nykyistä 
systemaattisemmin ja koulutuksen järjestämises sä voitaisiin yhä tehokkaammin keskittyä ni-
menomaan puuttuvan osaamisen hankkimiseen.  

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen määrään vaikuttaa se, houkutteleeko sen järjestäminen 
koulutuksen järjestäjää, työpaikkoja ja opiskelijaa. Lisäksi yleinen työllisyys- ja taloustilanne 
vaikuttaa työ- ja elinkeinoelämän mahdollisuuks iin tarjota työpaikalla  järjestettävään koulu-
tukseen soveltuvia tehtäviä. Nykyisin ammatillisessa koulutuksessa on yhteensä vuosittain vä-
hän alle 250 000 opiskelijaa, joten työpaikalla järjestettävän koulutuksen potentiaalinen jouk-
ko on varsin suuri. Näistä 250 000 opiskelijasta oppisopimusopiskelijoita on nykyisin noin 49 
000.  

Mikäli työpaikalla tapahtuva koulutus lisääntyisi nykyisestä laajuudestaan esimerkiksi 10-15  
prosentilla, vähentäisi tämä koulutuksen järjestäjie n tiloihin, laitteisiin ja välineisiin liittyviä 
kustannuksia. Vuoden 2015 kustannustiedonkeruiden tietojen perusteella ammatillisen perus-
koulutuksen kiinteistökustannukset olivat noin 270 miljoonaa euroa. Työpaikalla tapahtuvan 
opiskelun lisääntyminen esimerkiksi kymmenellä prosentilla vähentäisi laskennallisesti kiin-
teistöihin liittyviä kustannuksia arviolta 27 milj oonaa. Laite-, väline- ja materiaalikustannuk-
sista ei ole käytettävissä yksilöityä tietoa, joten niiden osalta ei voida arvioida tarkkaan kus-
tannusten euromääräistä pienentymistä. 
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Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisääntyminen, näyttöjen suorittaminen jatkossa ensisi-
jaisesti työpaikoilla sekä lakisääteinen yhteistyövelvoite edellyttäisivät koulutuksen järjestäjil-
tä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä työ- ja eli nkeinoelämän kanssa. Toisaalta työpaikalla tapah-
tuvan opiskelun lisääntyminen eri muodoissaan ja  ammatillisten tutkinnon osien osaamisen 
osoittaminen näyttämällä ammattitaito ensisija isesti työpaikalla käytännön työtehtävissä vä-
hentäisi koulutuksen järjestäjien tilantarvetta sek ä pienentäisi laitteisiin, välineisiin ja kalus-
toon liittyviä kustannuksia. Yhteen tutkinnon suor ittamistapaan siirtymisen myötä luovuttai-
siin myös ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien nimeämistä ammattiosaamisen näyttöjen 
toimielimistä. 

Opetushallituksen vuoden 2014 kustannustiedonkeruun mukaan ammatillisena peruskoulutuk-
sena suoritetuissa ammatillisissa perustutkinn oissa suoritettiin yhteensä 3 391 779 opintoviik-
koa, josta työssäoppimisen opintoviikkoja oli 641 218 eli noin 19 prosenttia kaikista suorite-
tuista opintoviikoista. Vuoden 2014 työssäoppi misen opintoviikkojen toteuma on siis lähellä 
tuolloin voimassa olleen lainsäädännön edellyttämää 20 opintoviikon työssäoppimisen vä-
himmäismäärää, sillä 20 opintoviikkoa on noin 17 prosenttia 120 opintoviikon tutkinnosta. 
Vuoden 2014 kustannustiedonkeruun mukaan ammatillisena pe ruskoulutuksena järjestettävän 
ammatillisen perustutkinnon työssäoppimisesta aiheutui kustannuksia keskimäärin 474 euroa 
vuodessa opiskelijaa kohti, josta keskimäärin 37 euroa oli työnantajalle maksettavia korvauk-
sia. Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettä vän ammatillisen perustutkinnon toteutuneet 
kokonaiskustannukset vuo nna 2014 olivat keskimäärin 10 749 euroa vuodessa opiskelijaa 
kohti eli työssäoppimisen kustannukset olivat noin 4,4 prosenttia vuos ittaisista kokonaiskus-
tannuksista. Ammatillisena aikuiskoulutuksena jä rjestettävän oppilaitosmuotoisen koulutuk-
sen kustannustiedonkeruussa ei kerätä tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen kustannuk-
sista tai määrästä. 

Voimassa olevan lainsäädännön m ukaan ammatillisesta peruskoul utuksesta annetun lain mu-
kaisen ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, josta työssäoppimisena 
suoritettavaa osaamisen hankkimista tulee olla vähintään 30 osaamispistettä. Jos oletetaan, että 
opiskelija suorittaisi vuodessa keskimäärin 60 osaam ispistettä, joista työssäoppimisen vähim-
mäismäärän mukaisesti 10 o saamispistettä työssäoppimisena ja 50 osaamispistettä muun 
osaamisen hankkimisen kautta, vuoden 2014 kustan nustietojen perusteella työssäoppimisen 
kustannukset olisivat tällöin 47,40 euroa osaa mispistettä kohti ja muun osaamisen hankkimi-
sen kustannukset 205,50 euroa osaamispistettä kohti. Kustannusero työssäoppimisen ja muun 
osaamisen hankkimisen välillä olisi noin 158 eu roa osaamispistettä kohti. Jos koulutussopi-
mukseen perustuvan työpaikalla tapahtuvan ko ulutuksen osuus nousisi esimerkiksi 20 osaa-
mispisteeseen vuodessa, jolloin muun osaamisen hankkimisen osuus olisi 40 osaamispistettä, 
vuosittaiset kustannukset laskisivat edellä mainituilla oletuksilla noin 1 580 euroa. Vastaavasti 
jos työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus  nousisi 30 osaamispisteeseen vuodessa, vuosit-
taiset kustannukset laskisivat 3 160 euroa. 

Yhteen tutkinnon suorittamistapaan siirtymisen myötä nykyisiä yhteisiä tutkinnon osia ja va-
paasti valittavia tutkinnon osia vastaavat tutkinnon osat sisältyvät kaikkien ammatillista perus-
tutkintoa suorittavien tutkintoon. Tämä tuo u uden velvoitteen ja vaatii uudenlaista osaamista 
niiltä koulutuksen järjestäjiltä, jotka ovat järjest äneet ammatillista perustutkintoa vain näyttö-
tutkintona. Tällaisia koulutuksen järjestäjiä  oli vuonna 2014 yhteensä 15. Vuonna 2014 am-
matillisen perustutkinnon suoritti näyttötutkintona  16 141 henkilöä. Yhteisten tutkinnon osien 
laajuus on 35 osaamispistettä eli 19,4 prosenttia  180 osaamispisteen laajuisesta ammatillisesta 
perustutkinnosta. Yhteisten tutkinnon osien kus tannusrakenteen voidaan arvioida vastaavan 
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yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusalaa, jonka yksikköhinta vuonna 2016 
on 7674,24 euroa. Käyttämällä mainittua yk sikköhintaa koulutuksen vuosittaisina kustannuk-
sina ja koulutuksen kestona kolmea vuotta olis ivat yhteisten tutkinnon laskennalliset kustan-
nukset noin 4 470 euroa per opiskelija. Vapaasti valittavien tutkinnon osien laajuus on ollut 10 
osaamispistettä, ja ne ovat voineet sisältää esimerkiksi ammatillisia tai yhteisiä tutkinnon osia. 
Vapaasti valittavien tutkinnon os ien kustannusrakenteen voidaan arvioida vastaavan ammatil-
lisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa, joka vuonna 2016 on 10 465, 32 euroa. Käyt-
tämällä keskimääräistä yksikköhintaa koulutuksen vuosittaisina kustannuksina ja koulutuksen 
kestona kolmea vuotta olisivat yhteisten tutki nnon laskennalliset kustannukset noin 3 140 eu-
roa per opiskelija. Käytännössä laskennallinen kustannusvaikutus koulutuksen järjestäjille oli-
si kuitenkin tätä pienempi, sillä 46,8 prosentilla  ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona 
suorittavista on taustalla aiempi ammatillinen pe rustutkinto, jolloin he pääsääntöisesti saisivat 
yhteiset tutkinnon osat ja vapaasti valittavat tutkinnon osat suoritetuksi osaamisen tunnustami-
sen kautta. Jos esimerkiksi 8 000 uutta opiskelija a suorittaisivat jatkossa yhteiset tutkinnon 
osat ja vapaasti valittavat tutkinnon osat, olisi arvioitu kokonaiskustannus 60 880 000 euroa. 

Koulutuksen järjestäjillä olisi jatkossa erityisen tuen järjestämisvelvollisuus myös ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille . Nykyisin koulutuksen järjestäjä on voinut 
vapaaehtoisesti järjestää erity isopetusta ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoille. Vuonna 
2014 erityisopetuksena järjestettävää ammatillistaa lisäkoulutusta järjestettiin noin 150 opiske-
lijatyövuotta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia kaikista opiskelijatyövuosista. Rahoituksessa 
ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintaa on korotettu erityisopetusta saaneiden opiskelijoi-
den osalta euromäärällä, joka on 50 pro senttia ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yk-
sikköhinnasta eli vuoden 2016 tasossa 5 232, 66 eu roa per opiskelija. Ammatillisessa perus-
koulutuksessa erityisopetusta saaneita ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita oli 
syksyllä 2015 noin 21 500 eli noi n 14,7 prosenttia kaikista opisk elijoista. Voidaan kuitenkin 
arvioida, että ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa erityistä tukea saavien opiskeli-
joiden osuus olisi jatkossa pienempi kuin a mmatillisessa peruskoulutuksessa. Jos erityistä tu-
kea saavien opiskelijoiden lukumäärä ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa olisi 
ollut esimerkiksi neljä prosen ttia kaikista opiskelijatyövuosis ta eli 600 opiskelijatyövuotta, 
olisivat lisääntyvästä erityisopetuksesta aihe utuvat arvioidut kustannukset noin 2 354 697 eu-
roa. 

Maksuttomaan ruokailuun oikeutettujen ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoiden 
määrä olisi voimassa olevan lain mukaan maksuttomaan ruokailuun oikeutettujen määrää suu-
rempi, kun ammatillisen perustutkintokoulutuksen  opiskelijamäärään lasketaan mukaan voi-
massa olevan lainsäädännön mukaan ammatillista perustutkintoa näyttötutkintona suorittavat 
päätoimiset valmistavan koulutuksen opiskelijat.   

Ruokailusta aiheutuvat kustannukset koulutuksen jä rjestäjälle vaihtelevat erityisesti opiskeli-
jamäärän perusteella. Osa järjestäjistä tuottaa ateriat itse tai hankkii ne palveluntarjoajalta. 
Keskimääräisessä oppilaitoskoossa päivittäisen maksuttoman ater ian järjestäminen maksaa 
muutamalta koulutuksen järjestäjältä ja Opetushallitukselta saatujen tietojen mukaan arviolta 4 
euroa päivässä. Aterian järjestäminen erityis oppilaitoksissa ja työssäoppimisen aikana on 
usein edellä mainittua kalliimpaa.  

Mikäli ammatillisen perustutkintokoulutuksen opi skelijoiden työpaikalla järjestettävän koulu-
tuksen määrä lisääntyisi, voisi tästä aiheutua  koulutuksen järjestäjälle enemmän kustannuksia 
kuin mitä aiheutuu maksuttoman aterian järjest ämisestä oppilaitoksessa. Tällä hetkellä koulu-
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tuksen järjestäjät pyrkivät työssäoppimisen ai kana tekemään työssäoppimispaikan kanssa so-
pimuksen päivittäisen ruokailun järjestämisest ä, mutta mikäli sopimukseen ei päästä, koulu-
tuksen järjestäjät maksavat opiskelijalle ruokarahan tai mahdollisuude n ruokailla työssäoppi-
mispaikan lähellä mahdollisesti sijaitsevassa toise ssa järjestäjän opetuspisteessä. Opiskelijalle 
työssäoppimisen aikana maksettavan ruokarahan määrä on noin 4-7 euroa päivässä. 

Tällä hetkellä näyttötutkintona suoritettav aan ammatillisen perustutkintoon valmistavassa 
koulutuksessa päätoimisesti opiskelevia ei arvioida kuitenkaan olevan kuin joitakin tuhansia, 
jolloin yhdelle koulutuksen järjestäjälle aiheut uvat lisäkustannukset jäisivät vähäiseksi. Osa 
koulutuksen järjestäjistä on lisäksi jo nykyisin  tarjonnut näille opiskelijoille oikeuden maksut-
tomaan ruokailuun.   

4.1.2 Vaikutukset opiskelijalle 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on päät oimisissa opinnoissa oikeus opintotukilain 
mukaisiin etuuksiin.  

Ammatillista perustutkintoa suorittavalla sekä valmentavan koulutuksen opiskelijalla on oike-
us koulumatkatukilain mukaiseen koulumatkatukeen, jos yhdensuuntaisen koulumatkan pituus 
on vähintään 10 kilometriä ja opiskelijalla on vähintään seitsemän koulumatkatukeen oikeut-
tavaa yhdensuuntaista matkaa viikossa yhdenjakso isen vähintään 18 päivän ajan. Jatkossa 
osaamista hankittaisiin nykyistä enemmän erilaisissa oppimisympäristöissä, mikä voisi johtaa 
siihen, että nykyistä harvemmilla opiskelijoilla  olisi oikeus koulumatkatukeen, jos säännöllis-
ten päivittäisten koulumatkojen lukumäärä vähenee.  

Koulutuspituudet ja työttömyysjaksojen pituude t vaikuttavat henkilön saamiin palkkatuloihin. 
Joustavat ympärivuotiset väylät koulutukseen  hakeutumisessa nopeuttaisivat koulutukseen 
pääsyä ja lyhentäisivät näin koulutuksen ja työe lämän ulkopuolella olemisen jaksoja.  Henki-
lökohtaistamisen menettelyt ja rahoitusjärjest elmän suorituspainotteisuus lyhentäisivät koulu-
tuspituuksia, mikä nopeuttaisi tutkinnon suorittaneena työelämään siirtymistä ja ennen opinto-
jen aloittamista työelämässä jo olleiden kohdalla lyhentäisi työelämästä poissaoloa. Koulutus-
pituuksien ja työttömyysjaksojen lyhentyminen  lisäisivät näin ollen työllistyvän henkilön 
palkkatuloja. Eräillä opiskelijoilla koulutuspituudet saattaisivat kuitenkin myös pidentyä, sillä 
yhteisten tutkinnon osien ja vapaasti valittavien  tutkinnon osien pakollisuus pidentäisivät ny-
kyisin näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittavien tutkinnon suorittamisaikaa ja 
valmistavassa koulutuksessa opiskeluaikaa ja lykkäisivät siirtymistä työelämään. 

 
4.1.3 Vaikutukset valtiontalouteen ja kunnallistalouteen 

Ammatillisen koulutuksen määräraha myönnet ään talousarvion momentilta 29.20.30 Valtion-
osuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin.  Uudessa ammatillisen kou-
lutuksen rahoitusmallissa rahoituksen määräyty misestä todellisen kustannuspohjan perusteella 
luovuttaisiin ja ammatillisen koulutukseen kohde nnettava valtion rahoituksen kokonaismäärä 
muutettaisiin talousarvioon perustuvaksi. Ta lousarvion määrärahaa korotettaisiin vuosittain 
ammatillisen koulutuksen indeksin kustannustason nousua vastaavasti. Talousarvioon perus-
tuva määräraha mahdollistaisi valtion ja kun tien ammatilliseen koulutukseen osoitettavien 
menojen nykyistä paremman ennakoitavuuden ja hillitsisi koulutukseen osoitettavien julkisten 
menojen kasvua.  
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Kunnat osallistuvat nykyisin amma tillisen peruskoulutuksen (tutki ntotavoitteinen ja valmen-
tava koulutus) rahoitukseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetyl-
lä omarahoitusosuudella.  Ammatillisen lisä koulutuksen rahoitukseen kunnat eivät voimassa 
olevien säännösten mukaan osallistu. Jatkossa ammatillisen koulutuksen rahoitusta ei myön-
nettäisi erikseen ammatilliseen peruskoulutukseen  ja lisäkoulutukseen, joten kuntien rahoitus-
vastuuta ei voitaisi jatkossa erotella nykyisen pe rus- ja lisäkoulutuksen jaottelun perusteella. 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n 2 momentin mukaan uusissa ja 
laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien teh-
tävien laskennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vä-
hennyksiä. Viittaussäännöksen nojalla kyseistä säännöstä sovelletaan myös opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitukseen. 

Kunnilla säilyisi omarahoitusosuus ammatilli sen koulutuksen rahoituksessa. Kuntien rahoi-
tusvastuuta ei jaoteltaisi enää ammatillisen peru s- ja lisäkoulutuksen välillä, mutta kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n 2 momentin säännös uusien ja laajentuvien 
tehtävien 100-prosenttisesta valtionosuudesta otetta isiin huomioon siten, että kuntien suhteel-
linen tai euromääräinen rahoitusosuus a mmatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksesta ei 
nousisi uuden rahoitusjärjestel män käyttöönoton myötä. Vara inhoitovuoden 2017 tilannetta 
käytettäisiin valtion ja kuntien suhteellisten rahoitusosuuksien sekä kuntien euromääräisen ra-
hoitusosuuden määräytymisen pohjavuotena. Laskennallisesti kunnille tuleva omarahoi-
tusosuus ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituk sessa kompensoitaisiin vähentämällä kuntien 
rahoitusosuutta ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksessa. 

Myös kuntien rahoitusvastuussa luovuttaisiin rahoituksen määräytymisestä todellisen kustan-
nuspohjan perusteella ja kuntien rahoitusosuus määriteltäisiin kertoimen avulla valtion talous-
arvioon otettavan määrärahan perusteella. Kun tien rahoitusosuuteen sovellettaisiin lisäksi 
ammatillisen koulutuksen indeksin mukaista i ndeksikorotusta, joten kuntien euromääräinen 
rahoitusosuus nousisi indeksin  mukaista kustannus tason nousua vastaavasti. Kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n 2 momentin säännöstä uusien ja laajentuvien 
tehtävien valtionrahoituksesta sovellettaisiin ja tkossakin eli kuntien rahoitusvastuu ei niiden 
myötä voisi kasvaa. Valtion talousarvion määrärahan mahdollinen lasku puolestaan vähentäisi 
kuntien rahoitusosuuden euromäärää suoraan laissa säädetyn kertoimen perusteella.  

Kunnan omarahoitusosuus perustuisi jatkossak in kunnan asukasmäärään,  joten kuntien rahoi-
tusasema ammatillisen koulutuksen rahoittajina ei tältä osin muuttuisi. 

Jatkossa yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavan arvonlisäverokorvauksen määrä 
muuttuisi toteuman perusteella vuosittain. Yksity isille järjestäjille on kuitenkin jo nykyisin 
korvattu keskimääräiset arvonlisäv erot, joten muutoksella ei o lisi valtiontaloudellisia vaiku-
tuksia. 

Hallitus on vuosien 2016–2019 julkisen talouden suunnitelmassa päättänyt työvoimakoulutuk-
sen siirtoon liittyvästä määrärahasiirrosta työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan momentilta 
32.30.51 opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaan vuodesta 2018 alkaen. Työvoimakoulu-
tuksen saatavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja 
elinkeinoministeriön välillä on s ovittu siirtymävaiheen koulutuste n rahoituksesta siten, että 
sekä vuonna 2016 että 2017 momentilta 32.30.51 tehtävät siirtymävaiheen koulutushankinnat 
maksetaan momentilta 32.30.51. Opetus- ja ku lttuuriministeriö vastaa vuoden 2018 alusta lu-
kien alkavien koulutusten rahoituksesta. Siir tymävaiheen kohteena olevien koulutusten han-
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kintaan arvioitu määräraha on tarkoitus pala uttaa budjettiteknisenä korjauksena opetus- ja 
kulttuuriministeriön pääluokasta työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan vuosien 2018–2021 
julkisen talouden suunnitelmassa ja valtion tal ousarviossa. Työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnon alalta opetus- ja kulttuur iministeriön hallinnonalalle siirty vien koulutusten osalta työ- 
ja elinkeinoministeriön halli nnonalan hankittujen koul utusten tulee päättyä viimeistään vuo-
den 2019 aikana eikä niistä enää aiheutuisi  menoja vuoden 2020 valtion talousarvioon. Siir-
tymävaiheen kohteena olevien koulutusten määrär ahan palautukset täsmennetään osana valti-
on talousarvion valmistelua.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin palveluihin oikeutettujen kohderyhmä laajenisi kat-
tamaan myös ne opiskelijat, jotka ovat nykyisin  suorittaneet ammatillista perustutkintoa näyt-
tötutkintona sekä työvoimakoulutuksena perustutkintoa suorittavat. Palvelujen piiriin kuuluvi-
en opiskelijoiden määrä lisäänty isi nykyisestä arviolta noin 50 00 0 opiskelijalla. Palveluiden 
piiriin kuuluvien määrän kasvu edellyttäisi, että  psykologipalveluiden ja kuraattoripalveluiden 
resursseja tulisi lisätä. Oppilas- ja opiskelija huoltolain valmistelussa käytetyn henkilöstön mi-
toitusperusteen mukaisesti kuraattoreiden ja psykologien laskennallinen lisätarve sekä kustan-
nukset olisivat yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa vuodessa (HE 67/2013 vp) 5. Kustannuslisä-
ys kohdentuu peruspalvelujen valtionosuuteen, valtiovarainministeriön pääluokkaan. Opiskeli-
jahuoltoa koskevan asian valmistelua jatketaan yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.  

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen tiedonkeruun uudistamisesta ja ylläpidosta syntyisi li-
säkustannuksia Opetushallitukselle, joka vastaa ope tushallinnon tietojärjestelmien kehittämi-
sestä ja ylläpidosta ja rahoitu stiedon keruusta. Opetus- ja ku lttuuriministeriö on 10.7.2015 an-
tamallaan päätöksellä (OKM/33/040/2015) asettanu t todennetun osaamisen rekisterin valmis-
teluhankkeen ohjausryhmän ja käynnistänyt yhdessä Opetushallituksen kanssa kehittämis-
hankkeen, jonka tehtävänä on suunnitella, toteu ttaa ja käyttöönottaa todennetun osaamisen re-
kisteri, joka muodostaa viranomaisen todentam an osaamisen päätietovarannon. Osa rahoituk-
sen määräämiseksi tarvittavista tiedoista voisi olla  saatavissa rajapintojen kautta koulutuksen 
järjestäjien opintohallinnon järjestelmistä valmis teilla olevaan tietovarantoon ja rahoituksen 
määrittämisen tarpeisiin. Tämä täsmentyy to dennetun osaamisen rekisterin valmisteluhank-
keen valmistelun edetessä. 

Opiskelijapalautejärjestelmän (AIPAL/OPAL) kehi ttämisestä ja ylläpidosta syntyisi lisäkus-
tannuksia Opetushallitukselle. Lisäk si kustannuksia syntyisi uude n työelämäpalautejärjestel-
män kehittämisestä ja ylläpidosta. 

Tilastokeskuksesta tulevien tietojen osalta muodostuisi ainoastaan muita kuin tietojen poimin-
nasta aiheutuvia pienimuotoisia kustannuksia.  Vaikuttavuusrahoituksen määräytymisperus-

                                                 
5 Psykologien ja kuraattorien palkat laskettu valtiovarainministeriön kuntavaikutusten laskentakehikon 
mukaisesti: 48 705 opiskelijaa : 1000 opiskelijaa/ psykologi = 49 psykologia lisää. Psykologin keski-
määräinen kuukausipalkka 4620 euroa x 49 psykologia x 12 kuukautta,yhteensä 2 716 560 euroa/ vuosi. 
Kuraattorit: 48 705 opiskelijaa : 780 opiskelijaa/ kuraattori = 62 kuraattoria lisää / ka kuukausipalkka 
3920€ => 62 x 12 x 3920€ = 2 916 480€ / vuosi 

Lisäys yhteensä 5 633 040€ / vuosi. 
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teena käytettävien työllistymis- ja jatko-opiskel utietojen tuottaminen ei aiheuttaisi muutoksia 
järjestelmiin tai tiedonkeruisiin. Tilastokeskuksen tulisi kuitenkin suorittaa vaikuttavuusrahoi-
tuksen laskennassa tarvittavat poiminnat työssäkäy ntirekisteristään ja toimittaa tiedot opetus-
hallinnon käyttöön.   

Tällä hetkellä tutkintomaksuista kertyy tuloa noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Tutkintotoimi-
kuntien toimintaan kohdennetut kustannukset ova t olleet noin 2,4 miljoonaa euroa vuosittain. 
1.8.2016 toimintansa aloittaneen näyttötutk intosihteeristön arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat noin 750 000 euroa vuodessa, ja ovat osa tutkintotoimikuntien toiminnan kustannuksia. 
Opetushallituksen näyttötutkintojärjestelmän ha llintoon, ohjaukseen ja kehittämiseen käyttä-
mä työpanos on ollut vuositasolla reilut 7 henkilö työvuotta eli noin 256 000 euroa, ja Opetus-
hallitukselle aiheutuneet kokonaiskustannukset 357 000 euroa. Opetushallitus on arvioinut, et-
tä uusia työelämätoimikuntia voisi olla  ammatillisen koulutuksen tutkintojen laaja-
alaistamisen ja tutkintojen määrän vähenemi sen sekä toimikuntien tehtävien vähenemisen 
vuoksi noin 40 ja toimikuntien toiminnan ja sihteeristön kustannukset olisivat arviolta noin 1,2 
miljoonaa euroa. Kun tähän lasketaan mukaan  Opetushallitukselle aiheutuvat kustannukset, 
työelämätoimikuntien kokonaiskustannukset olisivat arvioilta noin 1,5 miljoonaa euro vuodes-
sa. 

Työpaikalla tapahtuvan opiskeluun liittyvillä uudistuksilla voi olla vaikutuksia julkiseen talou-
teen riippuen siitä, miten työpaik alla tapahtuvan opiskelun määrä kehittyy ja siitä, millä muo-
doilla sitä toteutetaan. Mikäli oppisopimuskoulut uksen käyttö lisääntyy nykyisestä, vaikuttaa 
tämä julkiseen talouteen verotulojen lisääntymisen kautta, koska opiskelijat ovat työllisiä. Mi-
käli taas koulutussopimuksella opiskelu lisääntyisi, ei tämä vaikuttaisi suoraan julkiseen talou-
teen, mutta mikäli se vähentäisi oppisopimuksen käyttöä nykyisestä volyymistä, lisäisi tämä 
opintotukimenoja ja koulumatkatukimenoja. Valtio n ja kuntien verotulot pienenisivät vastaa-
vasti tässä tilanteessa.  

 
4.2 Hallinnolliset vaikutukset ja vaikutukset viranomaisten toimintaan 

4.2.1 Vaikutukset koulutuksen järjestäjän toimintaan 

Yhteen järjestämislupaan siirtymisellä ja kaikkien järjestämislupien uusimisella olisi vaikutus-
ta koulutuksen järjestäjään. Järjestäjien, jo illa on voimassa oleva ammatillisen peruskoulutuk-
sen tai lisäkoulutuksen järjestämislupa, ei tarv itsisi hakea lupaa uudelleen, vaan opetus- ja 
kulttuuriministeriö muuttaisi voimassa olevat l uvat uuden lain mukaisik si järjestämisluviksi 
lakiin sisältyvien siirtymäsäännösten nojalla. Jär jestämislupien muutta minen vaikuttaisi kui-
tenkin siten, että jatkossa luvissa määriteltäisiin ne  tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on 
oikeus järjestää, eikä enää koulutusaloja. K oulutuksen järjestämisluvissa määrättäisiin uusina 
tehtävinä myös työvoimakoulutuksen ja vankeinkoulutuksen koulutustehtävästä, joita koulu-
tuksen järjestäjien tulisi hakea. Myös toimin ta-aluetta koskeva järjestämislupien sääntely 
muuttuisi ja tulisi uutena määräyksenä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille. 

Lisäksi ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän muutokset  vaikuttaisivat järjestämislupiin perustuvaan 
määrälliseen säätelyyn. Järjestämisluvissa määr ättäisiin myös opiskelijavuosien vähimmäis-
määrästä. Tämä vähimmäismäärä olisi luonteeltaan erilainen kuin nykyisin järjestämisluvissa 
määrätty enimmäisopiskelijamäärä, sillä järj estettävän koulutuksen rahoitus pohjautuisi vuo-
sittain päätettävään tavoitteelliseen opiskelijavuosimäärään. 
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Koulutuksen järjestäjä voisi järjestää koulutus tehtäväänsä liittyviin tutkintoihin liittyvää muu-
ta koulutusta, mutta järjestämislupaa pelkän muun ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ei 
enää myönnettäisi. Tämä vaikuttaisi erityisesti niiden koulutuksen järjestäjien asemaan, joiden 
luvassa ei tällä hetkellä ole ollut tutkintota voitteisen koulutuksen järjestämislupaa. Näiden 
koulutuksen järjestäjien tulisi hakea tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestämislupaa. 

Myös oppisopimuskoulutusta kos kevan järjestämislupasäätelyn muuttuminen vaikuttaisi kou-
lutuksen järjestäjiin. Jatkossa koulutuksen järjest äjät voisivat järjestää oppisopimuskoulutusta 
vain koulutustehtävänsä mukaisissa tutkinnoissa. Tämä vaikuttaisi joidenkin järjestäjien toi-
mintaan merkittävästi, koska nykyisin oppisopi muskoulutusta on ollut mahdollista järjestää 
kaikilla koulutusaloilla hankkimalla tietopuoliset opinnot sellaiselta järjestäjältä, jolla on ky-
seisen koulutusalan järjestämislupa. Tämä on ku itenkin sidoksissa siihen, mitä tutkintoja uu-
teen järjestämislupaan määritellään.  Ehdotettu  muutos kuitenkin korosta isi sitä, että oppiso-
pimuskoulutuksen järjestäjällä tulee olla myös  oppisopimuskoulutuksen järjestämisen osalta 
koulutustehtävän kannalta tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työelämän kanssa.  

Yhteen tutkinnon suorittamistapaan siirtymisen  myötä koulutuksen järjestäjien toimintapro-
sessit, erityisesti osaamisen hankkimiseen, osoitta miseen ja arviointiin sekä todistusten anta-
miseen liittyen selkeytyisivät, kun rinnakkaisis ta prosesseista voitaisiin luopua. Tämä vähen-
täisi koulutuksen järjestäjän työmäärää. Lisäksi  yhteen tutkinnon suorittamistapaan ja osaami-
sen arviointitapaan siirtyminen yksinkertaistai si ja selkeyttäisi ammatillisen koulutuksen hal-
lintoa ja ohjausta. Koulutuksen järjestäjän päät ös- ja toimivalta lisääntyisi jatkossa, kun se 
myöntäisi kaikki ammatilliset tutkinnot ja antaisi todistukset.  

Näyttötutkintojen tutkintotoimikunnat lakkautetta isiin ja osa tutkintotoimikuntien tehtävistä 
siirtyisi jatkossa koulutuksen järjestäjälle. Nyky iset tutkintotoimikunnat ovat antaneet todis-
tukset näyttötutkintoina suoritetuista ammatillisis ta tutkinnoista. Vuonna 2014 näyttötutkinto-
ja suoritettiin yhteensä 34 900. Tutkintotoimikunnat antoivat tutkintotodistuksen kaikille koko 
tutkinnon suorittaneille. Tutkintotodistusten li säksi tutkintotoimikunnat ovat antaneet vuosit-
tain lukuisia todistuksia suoritetuista tutkinnon osista tutkinnon suorittajien pyynnöstä. Koulu-
tuksen järjestäjä myöntäisi jatkossa tutkinnot ja antaisi kaikki todistukset, mutta koulutuksen 
järjestäjien työmäärä ei kuitenkaan lisääntyisi. Tälläkin hetkellä koulutuksen järjestäjät ovat 
tehneet todistukset valmiiksi tutkintotoimikunnan hyväksymistä ja allekirjoitusta varten ja 
myös huolehtineet allekirjoitetut todistukset tu tkinnon tai tutkinnon osia suorittaneille. Käy-
tännössä tutkintojen myöntämisen ja todistusten antamisen siirtäminen kaikilta osin koulutuk-
sen järjestäjälle jättäisi pois yhden hallinnolli sen vaiheen todistustenantoprosessista ja par-
haimmillaan nopeuttaisi todistusten saamista. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen vain yhdellä  tavalla vähentäisi koulutuksen järjestäjien 
laadittavaksi tulevien erilaisten sopimusten ja suunnitelmien määrää. Jatkossa koulutuksen jär-
jestäjän ei tarvitsisi solmia erillisiä näyttö tutkintojen järjestämiss opimuksia toimikuntien 
kanssa, vaan oikeus myöntää tutkintoja ja järjest ää tutkintokoulutusta olisi osa opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämää tutkintojen myöntäm is- ja koulutuksen järjestämislupaa. Tällä 
hetkellä (syyskuu 2016) näyttötutkintojen jä rjestämissopimuksen tehneitä tahoja on AITU-
tutkintotoimikuntarekisterin mukaan yhteensä 185. Järjestämissopimuksia on keskimäärin 
noin 11 yhtä koulutuksenjärjestäjää kohden. Koulutuksen järjestäjillä on sopimuskumppani-
naan 1–56 eri tutkintotoimikuntaa.  
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Koulutuksen järjestäjän, joka järjestää nykyisin  ammatillista perustutkintoa sekä näyttötutkin-
tona että ammatillisena peruskoulutuksena, tulee laatia samaan tutkintoon näyttötutkinnon jär-
jestämissuunnitelma tutkintotoimikuntaa varten sekä suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista ammattiosaamisen näyttöjen toimielintä varten. Jatkossa koulu-
tuksen järjestäjän hallinnollinen työ vähenisi tä ltä osin, koska koulutuksen järjestäjä laatisi 
vain yhden järjestäjäkohtaisen tutkinnoittain er iytyvän osaamisen arvioinnin toteuttamissuun-
nitelman, joka sisältäisi suunnitelman näyttöjen toteuttamista ja arvioinnista.  

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ammatillista perustutkintoa ammatillisena peruskou-
lutuksena järjestävän tai valmentavia koulutuksia  järjestävän koulutuksen järjestäjän on tullut 
laatia tutkinnon perusteiden tai valmentavan koulutuksen perusteiden mukainen opetussuunni-
telma, jossa päätetään järjestettävästä koulutuksesta. Opetussuunnitelma on pitänyt laatia erik-
seen suomenkielistä, ruotsinkielistä ja saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annetta-
vaa koulutusta varten. Valtioneuvoston asetuk sella on säädetty tarkemmin opetussuunnitel-
massa päätettävistä asioista. Es ityksen mukaan koulutuksen järjest äjällä ei olisi enää lakisää-
teistä velvoitetta laatia määrämuotoista opetu ssuunnitelmaa. Tämä vähentäisi koulutuksen jär-
jestäjän työmäärää. Koulutuksen järjestäjät voisi vat edelleen laatia toteutussuunnitelman jär-
jestämäänsä koulutusta varten, mutta suunnitelma ja  sen sisältö olisivat järjestäjän päätettävis-
sä. Koulutuksen järjestäjällä olisi kuitenkin ede lleen velvoite huolehtia  siitä, että tutkinnon 
suorittamismahdollisuuksista ja annettavasta koulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta on 
tietoa yleisesti saatavilla.  

Esityksen mukaan kaikessa ammatillisessa koulut uksessa otettaisiin käyttöön yhtenäinen hen-
kilökohtaistamisprosessi, joka soveltuisi kaikille ammatillisen koulutuksen asiakkaille. Henki-
lökohtaistaminen laajenisi siten koskemaan ja tkossa kaikkia hakeutujia, tutkinnon suorittajia 
ja valmentavan koulutuksen opiskelijoita, mikä lisäisi koulutuksen järjestäjien henkilökohtais-
tamiseen liittyvää työmäärää jonkin verran nykyisestä. Toisaalta yhteen yhteiseen henkilökoh-
taistamisprosessiin siirtyminen selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi koulutuksen järjestäjien toimin-
taprosesseja ja yhdenmukaistaisi yksilöllisten opintopolkujen laatimista.  

Henkilökohtaistamisprosessissa koulutuksen järjest äjän tehtävänä olisi jatkossa selvittää ja 
tunnistaa hakeutujan, tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan aiemmin 
hankkima osaaminen sekä henkilökohtaistaa tälle  tutkinnon tai valmentavan koulutuksen va-
linta, osaamisen osoittaminen sekä tarvittavan osaamisen hankkiminen. Jatkossa osana henki-
lökohtaistamisprosessia koulutuksen järjestäjän tehtävänä olisi myös laatia yhdessä hakeutu-
jan, tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan kanssa henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma. Henkilökoht ainen osaamisen kehittämissuunnitelma kor-
vaisi nykysäädösten mukaiset näyttötutkintoje n henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan, 
ammatillisen peruskoulutuksen henkilökohtaisen  opiskelusuunnitelman, oppisopimuskoulu-
tuksessa edellytetyn henkilökohtaisen opiskeluohj elman sekä erityisopetuksen henkilökohtai-
sen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman. Jatkossa vain yhden asiakirjan laatiminen 
selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamiseen liittyviä tehtä-
viä. 

Henkilökohtaistaminen ja yksilöllisten opintopol kujen toteuttaminen edellyttäisivät opetus-
henkilöstöltä osaamista toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Ammatillinen opettajuus 
edellyttäisi myös jatkossa yhdessä tekemistä ja mo nialaista yhteistyötä oppilaitoksen arjessa. 
Kulloinkin tarvittavan oppimisympäristön rake ntaminen koulutuksen järjestäjän tarjonnan 
mukaisesti ja eri oppimisympäristöjen joustava  hyödyntäminen osaamisnen hankkimisessa on 
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osa opettajan ammattitaitoa, jonka tarkoituksena on auttaa tutkinnon suorittajaa tai opiskelijaa 
saavuttamaan tavoitteeksi asetetun ammattitaidon ja muun osaamisen.  

Nykyisiä yhteisiä tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia v astaavat tutkinnon osat 
sisältyisivät kaikkien ammatillista perustutkintoa suorittavien tutkintoon, minkä vuoksi nykyi-
sin ammatillisista perustutkintoa vain näyttötu tkintona järjestäneiltä koulutuksen järjestäjiltä 
vaadittaisiin jatkossa uudenlaista osaamista. Tälla isia koulutuksen järjestäjiä oli vuonna 2014 
yhteensä 15. Muutos tarkoittaisi näiden koulutuksen järjestäjien osalta uusiin tehtäviin pätevän 
henkilöstön palkkaamista tai nykyisen henkilöstön osaamisen päivittämistä.  

Esityksen mukaan myös yhteisten tutkinnon os ien rakennetta, sisältöä ja osaamistavoitteita 
muutettaisiin nykyisestä. Jatkossa yhteiset tutk innon osat muodostuisivat nykyisen neljän si-
jasta kolmesta temaattisesta kokonaisuudesta, jo tka olisivat viestintä- ja vuorovaikutusosaa-
minen, matemaattis-luonnontieteellinen osaamine n sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. 
Nykyisestä sosiaalisen ja kulttuurisen osaa misen yhteisestä tutkinnon osasta luovuttaisiin, 
mutta siihen sisältyvä osaaminen sisällytettäisiin osaksi kolmea jäljelle jäävää yhteistä tutkin-
non osaa. Muutokset yksinkertaistaisivat a mmatillisen perustutkinnon muodostumissääntöjä 
sekä lisäisivät tutkintotodistusten informatiivisuutta, kun tutkinnon osan nimi kuvaisi nykyistä 
paremmin tutkinnon osaan sisältyviä osa-alueita . Muutoksilla saattaisi olla vaikutuksia myös 
tarjottavaan opetukseen ja tarvittavan opetushenkilöstön määrään.  

Valtionosuutena rahoitettavan työvoimakoulutuksen tarjoamiseen olisivat jatkossa oikeutettuja 
ne koulutuksen järjestäjät, joille järjestämis luvassa on kyseinen tehtävä myönnetty. Lupa 
myönnettäisiin osana ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa. Muutoksen seurauksena 
ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa tulisiv at mahdollisesti hakemaan myös sellaiset 
uudet toimijat, joilla lupaa ei tällä hetkellä ole,  mutta jotka ovat järjestäneet hankintatoiminta-
na rahoitettua työvoimakoulutusta.  

Työvoimakoulutuksen järjestämistä  koskevan luvan myöntämisen edellytyksenä olisi laissa 
säädettyjen ammatillisten, taloudellisten ja toimi nnallisten edellytysten täyttyminen sekä kou-
lutustarve. Luvan saaneiden järjestäjien osa lta työvoimakoulutuksen järjestämiseen liittyvän 
koulutusten kilpailutuksen määrä ja siihen si dotun hallinnollisen työn arvioidaan vähenevän. 
Luvan saaneet järjestäjät voisivat kuitenkin ed elleen osallistua hankintatoimintana rahoitetta-
van työvoimakoulutuksen kilpailutukseen.  

Uusi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne mahdollistaisi jatkossa nykyiset koulutusalat 
ylittävät, työelämän uusiin osaamistarpeisiin vast aavat tutkinnot, joihin sisältyisi lisäksi aiem-
paa enemmän valinnan mahdollisuuksia. Tämä edel lyttäisi, että koulutuksen järjestäjän olisi 
kyettävä ennakoimaan osaamis- ja koulutustarp eita, monipuolistamaan tarjontaansa ja varmis-
tamaan henkilöstönsä riittävyys ja osaamine n. Käytännössä tutkintorakenteeseen liittyvien 
muutosten arvioidaan edellyttävän aiempaa enemmän koulutuksen järjestäjien yhteistyötä alu-
eellisesti ja osin maanlaajuisesti, jotta opisk elijalla olisi aidosti mahdollisuus hyödyntää tut-
kinnon perusteiden mukaisia valinnan mahdollisuuksia henkilö kohtaisessa osaamisen kehit-
tämissuunnitelmassaan.  

Koulutuksen järjestäjien hakumenettelyihin liittyvät tehtävät muuttuisivat osittain, kun amma-
tilliseen koulutukseen hakeuduttaisiin jatkossa p ääsääntöisesti niin sanotun jatkuvan haun 
kautta, jossa olisi mahdollista hakeutua koulutuksen  järjestäjän kaikkeen koulutukseen jousta-
vasti ympäri vuoden. Koulutuksen järjestäjät p äättäisivät jatkuvan haun hakumenettelyistä. 
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Kyseessä ei olisi kuitenkaan kokonaan uudentyyppine n tehtävä, sillä perinteisen yhteishaun 
rinnalla koulutukseen on jo nykyisin hakeuduttu er ilaisten lisä- ja erillishakujen kautta. Opis-
kelijavalinta on jo nykyisin koulutuksen järjestäjie n tehtävänä, joten työmäärän ei tältä osin 
arvioida lisääntyvän.  

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäänty misen seurauksena myös koulutuksen järjestä-
jän työ eri työnantajien kanssa lisääntyisi. Koulut uksen järjestäjän olisi jatkossa resursoitava 
henkilöstöään työpaikkakäynteihin sekä vastatta va työelämäyhteistyön laadukkaasta hoitami-
sesta ja siihen liittyvästä osaamisesta. Koulutuksen  järjestäjän tulee varmistaa henkilöstönsä 
osaaminen ja se, että työelämäyhteistyön hoitamisesta ja vastuunjaosta huolehditaan koulutuk-
sen järjestäjän organisaatiossa. Työpaikalla jä rjestettävän koulutuksen laadukas toteuttaminen 
edellyttää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien,  oppilaitosten ja työpaikkojen välillä, tiedotta-
mista, opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus ta sekä ala- ja aluekohtaiset tarpeet huomioon 
ottavien toteutusmallien kehittämistä.  

Esityksen mukainen koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuva työpaikalla järjes-
tettävä koulutus edellyttäisi yksilölliseen o saamistarpeeseen perustuvaa työpaikkakohtaista 
sopimista. Koulutussopimuksen osalta tämä merkitsisi muutosta suhteessa voimassa olevan 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain  mukaisesta työssäoppimisesta sopimiseen. 
Jatkossa opiskelija otettaisiin yhdeksi koulutu ssopimuksen sopijaosapuoleksi, joten koulutuk-
sen järjestäjä sopisi kirjallisesti koulutussopimuksesta yhdessä työnantajan ja opiskelijan 
kanssa. Toisaalta opiskelijan yks ilöllisistä tavoitteista myös ty öpaikalla järjestettävän koulu-
tuksen osalta on ammatillisessa peruskoulutuksessa sovittu jo nyt osana opiskelijan henkilö-
kohtaista opiskelusuunnitelmaa yhdessä työpaikan ja  opiskelijan kanssa. Muutos ei siis muut-
taisi merkittävästi toimintaa, v aan ensisijaisesti vahvistaisi opiskelijan roolia sopijaosapuole-
na.  Koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen  järjestäminen edellyttäisi koulutuksen jär-
jestäjältä ja sen opetushenkilöstöltä nykyi seen työssäoppimiseen verrattuna aiempaa tiiviim-
pää yhteistyötä työelämän kanssa. 

Erityistä tukea koskeva ehdotus toisi uuden te htävän sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka 
eivät aiemmin ole järjestäneet erityisopetusta. Ehdotus edellyttäisi näiltä järjestäjiltä erityiseen 
tukeen liittyvää osaamista ja resu rsseja erityisen tuen järjestämiseen. Jos koulutuksen järjestä-
jällä ei ole ollut aiemmin erityisopiskelijoita, tulee koulutuksen järjestäjän varmistaa henkilös-
tön riittävä osaaminen ja erityisopetuksen pa lveluiden saatavuus ja tarkoituksenmukaisuus. 
Suurimmalla osalla koulutuksen järjestäjiä on erityisopetusta saatavilla nykyisinkin.  

Järjestyssääntöjen hyväksyminen tai järjestysmääräysten antaminen olisi koulutuksen järjestä-
jälle jatkossa vapaaehtoista. Voimassa olev assa ammatillisesta aikuiskou lutuksesta annetussa 
laissa tarkoitettuun koulutukseen ei nykyäänk ään ole sovellettu järjestyssääntöjen hyväksy-
mistä koskevaa säännöstä. Muutos vähentäisi koulut uksen järjestäjien velvoitteita ja toisaalta 
laajentaisi järjestäjän toiminta vapautta ja harkintavaltaa valita  keinot oppilaitoksen turvalli-
suuden varmistamiseksi. Koulutuksen järjestäjän velvollisuus huolehtia oppilaitoksen turvalli-
suudesta ei kuitenkaan vähenisi.  

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän asuntol atoiminnasta säädettäisiin nykyistä tarkem-
min. Säätäminen yhtenäistäisi ja selkeyttäisi asuntolatoimintaa järjestävien koulutuksen järjes-
täjien nykyisiä asuntolatoimintaan liittyviä käytän töjä. Jatkossa asuntolatoimintaa järjestävien 
koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon esi merkiksi asuntolapaikan myöntämiseen liitty-
vät yhdenvertaiset myöntämisperusteet. Lisäksi  ehdotus selkeyttäisi koulutuksen järjestäjän 
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toimivaltaa asuntolan järjestysääntöjen laatimisen  sekä kurinpitokeinojen käyttämisen osalta 
asuntolassa.   

Uusi rahoitusjärjestelmä antaisi koulutuksen jä rjestäjille jatkossakin oikeuden päättää rahoi-
tuksen kohdentamisesta. Erillisten tutkintot yyppi- ja järjestämismuotokohtaisista rahoitus-
väylistä luopuminen lisäisi koulutuksen järjestä jien toimivaltaa vastata työelämän osaamistar-
peisiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla käyt ettävissä olevan resurssin puitteissa. Se myös 
kohtelisi järjestäjiä yhdenvertaisesti ylläpitäjämuodosta riippumatta.   

4.2.2 Vaikutukset muiden viranomaisten toimintaan 

 
Vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimintaan 

Uuden lainsäädännön voimaantulo edellyttäisi ka ikkien voimassa olevien ammatillisen perus-
koulutuksen ja lisäkoulutuksen järjestämislupien  myöntämistä uudelleen. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö myöntäisi järjestämisluvat nykyisille järjestämisluvan haltijoille hakemuksetta 
laissa säädettyjen siirtymäsäännösten nojalla.  Lisäksi täysin uusia ammatillisen koulutuksen 
järjestämislupia tulisi hakemaan sellaisia tahoj a, joilla on näyttötutkinnon järjestämissopimus 
tai jotka ovat järjestäneet työvoimakoulutusta, mu tta joilla ei ole ollut ammatillisen koulutuk-
sen järjestämislupaa. Järjestämislupien uusiminen  ja uusien hakemusten käsittely lisäisi mer-
kittävästi opetus- ja kulttuuriministeriön työmäärää. 

Vaikka ammatillisen koulutuksen rahoitus vahvist ettaisiin jatkossa vuosittain yhdellä suorite-
päätöksellä, eikä enää erillisillä ammatillisen pe ruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen päätöksillä, 
mikä vähentäisi opetus- ja kulttuuriminis teriön työmäärää. Ammatillisen koulutuksen järjes-
tämisluvassa päätettäisiin jatkossa opiskelija vuosien vähimmäismäärästä, mutta opetus- ja 
kulttuuriministeriö päättäisi vuosittain koulutuksen järjestäjän  tavoitteellisesta opiskelija-
vuosimäärästä. Tämä lisäisi jonkin verran ope tus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätösten 
valmisteluun liittyvää työmäärää, sillä nykyisin vastaavantyyppistä vuosittaista tarkastelua on 
tehty vain ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituspäätösten valmistelun yhteydessä.  

Esityksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettäisiin ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen laajuudesta osaa mispisteinä. Tämä olisi opetu s- ja kulttuuriministeriölle 
uusi tehtävä, mutta sen ei kuitenkaan arvioida  vaikuttavan merkittävästi ministeriön työmää-
rään. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaa mispisteistä päättäminen on tarkoitus tehdä 
tutkintorakenneasetuksessa, jonka opetus- ja kultt uuriministeriö muutoinkin antaa. Opetushal-
litus valmistelisi tutkintorakenteen muuttamista kos kevat esitykset kuten nykyisinkin ja tekisi 
tässä yhteydessä työelämään ja sidosryhmiä sek ä työelämätoimikuntia kuultuaan esityksen 
myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaami spisteiksi. Myös tämä helpottaisi osaltaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön työtä tutkintojen osaamispisteiden määrittelyssä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä työvoima koulutustehtävä olisi edellytys sille, että 
koulutuksen järjestäjälle voitaisiin myöntää raho itusta työvoimakoulutuksen järjestämistä var-
ten. Työvoimakoulutustehtävän puitteissa opetus-  ja kulttuuriministeriö huolehtisi siitä, että 
työvoimakoulutusta järjestävien koulutuksen järjestäjien verkko kattaa maan tarpeet ja että jär-
jestäjillä on riittävät edellytykset ja erityi sosaaminen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen 
työvoimakoulutuksena.  
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Esityksen mukaan tutkintotoimikunnat lakkaute ttaisiin, joten Opetushallitus ei selvittäisi enää 
jatkossa koulutuksen järjestäjien tai näyttötutk innon järjestäjien näyttötutkintojen järjestä-
misedellytyksiä tutkintotoimikuntien tukena niid en pyynnöstä, mikä osaltaan vähentäisi Ope-
tushallituksen työmäärää. Esityksen mukaan opetu s- ja kulttuuriministeriö voisi kuitenkin tar-
vittaessa pyytää Opetushallitukselta  lausuntoa koulutuksen järjest äjän arvioinnin toteuttamis-
suunnitelmista järjestämislupia myöntäessään, muu ttaessaan tai luvan peruuttamista harkites-
saan. Lausunnon antaminen edellyttäisi Opetus hallitukselta suunnilleen vastaavaa työmäärää 
kuin nykyinen järjestämisedelly tysten selvittäminen. Opetusha llituksessa tehtiin näyttötutkin-
tojen järjestämisedellytysten selvityksiä vuonna 2014 yhteensä 101, vuonna 2015 yhteensä 86 
ja vuonna 2016 yhteensä 94 kappaletta. 

Esityksen mukaan Opetushallituksen tulisi jatkossa valmistella tutkinnon perusteet yhteistyös-
sä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjest äjien ja muiden keskeisten sidosryhmien kans-
sa. Säädetty tehtävä olisi uusi lakisääteinen te htävä Opetushallitukselle, mutta se käytännössä 
ei lisäisi Opetushallituksen työmäärää, sillä nykykäytännönkin mukaan tutkinnon perusteiden 
valmistelu tehdään Opetushallituksessa laajass a sidosryhmäyhteistyössä. Esityksen mukaan 
ammatillinen tutkinto suoritettais iin jatkossa yhdellä tavalla, joten Opetushallituksen tulisi 
muuttaa kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet niin, että n iissä olisi enää yksi tut-
kinnon suorittamistapa ja siten kaikille tutk innon suorittajille yhtenevät tutkinnon muodostu-
missäännöt ja osaamispisteet. Ammatillisten perustutkintojen muodostuminen muuttuisi siten, 
että yhteisiä tutkinnon osia olisi kolme aie mman neljän sijaan. Lisäksi vapaasti valittavista 
tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina luovutta isiin ja vastaava valinnaisuus siirrettäisiin 
osaksi ammatillisia tutkinnon osia. Muutos lisäisi työmäärää Opetushallituksessa, jonka tulisi 
muuttaa kaikkien ammatillisten perustutkintojen  perusteet vastaamaan uutta lainsäädäntöä si-
ten, että uudistetut perusteet olisivat käyte ttävissä lain voimaan tullessa. Opetushallituksen tu-
lisi myös määrittää kaikille ammatti- ja erikoi sammattitutkintojen osille osaamispisteet sekä 
uudistaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja t yöelämän ohjausryhmän esityksen mukaisesti. 
Myös tämä lisää työmäärää Opetushallituk sessa erityisesti vuosina 2017–2018. Toimialaansa 
kuuluvien tutkintojen sekä koulutusten perusteista ja muista määräyksistä päättäminen on yksi 
Opetushallituksen perustehtävistä, mutta mitta va ammatillisten tutkintojen perusteiden yhtäai-
kainen uudistaminen tulisi vaatimaan Opetusha llitukselta käytettävissä olevien resurssien 
suuntaamista ensisijaisesti perusteiden uudist amiseen sekä mahdollisesti myös lisäresursseja 
perusteiden uudistustyön ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tueksi. 

Yhteen näyttöperusteiseen tutkinnon suoritta mistapaan siirtymisen myötä valtakunnalliset 
näyttötutkintojen tutkintotoimikunnat ja koulutuksen järjestäjätason ammattiosaamisen näyttö-
jen toimielimet jäisivät lakisääteisinä toimieli minä pois. Niiden tilalle tulisivat valtakunnalli-
set työelämätoimikunnat, joita olisi kuitenkin vähemmän kuin nykyisiä tutkintotoimikuntia. 
Lisäksi uusilla työelämätoimikunnilla olisi sel keästi vähemmän hallinnollisia tehtäviä kuin 
nykyisillä tutkintotoimikunnilla, kun muun muass a näyttötutkintojen järjestämissopimusten 
solmimiseen liittyvä hallinnollinen työ jäisi pois.  Voimassa olevia näyttötutkintojen järjestä-
missopimuksia on AITU-tutkintotoimikuntareister in mukaan tällä hetkellä (syyskuu 2016) 2 
040. Jatkossa tutkintotodistukset ja muut todistukset antaisi koulutuksen järjestäjä, joten uusil-
la työelämätoimikunnilla ei olisi enää myösk ään todistusten antamiseen liittyvää hallinnollista 
työtä. 

Opetushallituksessa tehtävä osin myös manuaalis ia osia sisältävä tiedonkeruu vähenisi, kun 
siirryttäisiin rajapintojen kautta järjeste lmästä toiseen tehtäviin sähköisessä muodossa tapah-
tuviin tiedonsiirtoihin. Tietojärjestelmien ja järjestelmien välisten siirtoyhteyksien rakenta-
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misvaihe vaatisi oman resursointinsa. Järjestel mien valmistuttua ja ylläpitovaiheeseen siirryt-
täessä tiedonkeruiden vaatima työpanos kuitenkin vähenisi. Opetushallituksen tulisi myös ke-
hittää ja ylläpitää uuden rahoitusjärjestelmän edellyttämät opiskelija- ja työelämäpalautejärjes-
telmät. 

Vaikutukset työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- 
ja elinkeinotoimistojen toimintaan 

Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaisi työ- ja  elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuu-
riministeriön välistä työnjakoa työvoimakoulutuksen toteutuksessa. Jatkossa työvoimakoulu-
tusta ohjattaisiin, rahoitettaisiin ja toteutettais iin kahden eri rahoitus- ja ohjausjärjestelmän 
puitteissa. Työ- ja elinkeinohallinnolla säilyis i edelleenkin vastuu työvoimakoulutustarpeiden 
ennakoinnista, koulutustarjonnan suuntaamisesta,  työnhakijoiden ohjaamisesta, opiskelijava-
linnasta ja työttömyysetuuden maksamisen ty övoimapoliittisten edellytysten selvittämisestä. 
Työ- ja elinkeinohallinnolla säilyisi jatkossakin rooli myös koulutuksen toteutuksen ja laadun 
seurannassa.  

Työvoimakoulutuksen järjestämisen kahtiajaon arvi oidaan lisäävän työtä työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes kuksissa sekä työ- ja elinkeinotoimistoissa, 
sen myötä, että niiden tulisi suunnitella ja ohjata työvoimakoulutuksen kokonaisuutta sekä 
hankintajärjestelmän että valtionosuusjärjestelmän sääntelyn mukaisesti. Koska työvoimakou-
lutuksen hankintoihin kohdentuva työmäärä kuitenkin vähenisi, toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen reformilla ei arvioida kokonaisuud essaan olevan merkittäviä vaikutuksia työ- ja 
elinkeinohallinnon työmäärään. Esitetyt muutokset aiheuttaisivat olemassa olevien resurssien 
kohdentumista eri tehtäviin. Osittainen valtionosuus järjestelmään siirtyminen edellyttäisi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta uudenlai sen ohjaus- ja yhteistyösuhdeverkoston ra-
kentamista koulutuksen järjestäjäkentän kan ssa sekä koulutustarpeiden ennakointityön kehit-
tämistä. Myös työ- ja elinkeinotoimistoissa koulutuksen vastuujaon muutos edellyttäisi uusien 
toimintamallien kehittämistä muun muassa koulut usten suunnitteluun ja työnhakijoiden ohja-
uskäytäntöihin. 

Vaikutukset aluehallintovirastojen toimintaan 

Esityksen mukaan aluehallintovirasto voisi jatkossa erityisestä syystä myöntää ammatillisen 
koulutuksen opettajien ja rehtorei den kelpoisuusvaatimuksista erivapauden opetus- ja kulttuu-
riministeriön sijasta. Ammatillisen koulutuksen o salta rehtorien ja opettajien kelpoisuusvaati-
musta koskeva erivapauden myöntäminen olisi uusi tehtävä aluehallintovirastolle. Aluehallin-
tovirasto käsittelee jo nykyisin erivapauden myöntämiset kelpoisuusvaatimuksista opettajille 
ja rehtoreille perusopetuksen ja  lukion osalta sekä rehtoreille taiteen perusopetuksen osalta. 
Erivapauden myöntämiseen liittyvät hakemukset  käsitellään valtakunnallisesti Etelä-Suomen 
aluehallintovirastossa. Koska ammatillisen koulut uksen rehtorien ja ope ttajien kelpoisuusvaa-
timusta koskevia erivapaushakemuksia tulee tä llä hetkellä minister iölle vain yksittäisiävuo-
dessa, ei uusi tehtävä lisäisi merkittävästi aluehallintoviraston työmäärää nykyisestä. 

Muutoksenhaun osalta ehdotetussa laissa tarkoite ttuihin erikseen lueteltuihin päätöksiin saisi 
esityksen mukaan vaatia oikaisua aluehallintovi rastolta. Oikaisuvaatimuksen alaiset päätökset 
vastaisivat pääosin voimassa olevassa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa lue-
teltuja päätöksiä, joten aluehallintoviraston työmää rän ei arvioida oikaisumenettelyn osalta li-
sääntyvän. 
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4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

4.3.1. Vaikutukset koulutuksen saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä laatuun 

Koulutuksen saatavuuteen ja koulutukseen pääsyyn voidaan vaikuttaa järjestämislupaa, rahoi-
tusta ja opiskelijavalintaa sekä koulutuksen järjestämistä koskevalla säätelyllä ja ohjauksella. 

Järjestämisluvissa mainitulla ensisijaisella toiminta-alueella sekä  opiskelijavuosien vähim-
mäismääräsäätelyllä voidaan osaltaan edistää ty ö- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vas-
taavan koulutuksen ja nuorisoikäluokan a mmatillisen koulutuksen saatavuutta. Ammatillisen 
peruskoulutuksen toiminta-alu etta koskevan sääntelyn vapa uttamisen myötä on mahdollista, 
että koulutustarjonta tulisi lisääntymään ainaki n väkirikkailla alueilla. Mahdollisuudet oppiso-
pimuskoulutuksen järjestämiseen voisivat määrä llisesti kasvaa, kun sen järjestäminen ei enää 
olisi sidottu järjestämisluvassa myönnettyyn koulutustehtävään. Koska koulutuksen järjestäjä 
voisi kuitenkin järjestää oppisopimuskoulutusta ainoastaan järjestämisluvan mukaisissa tut-
kinnoissa ja toiminta-alueilla, poistaisi se mahdollisuuden järjestää oppisopimuskoulusta myös 
muissa kuin järjestämisluvan mukaisissa tutkinnoissa ja toiminta-alueilla ja voi kaventaa oppi-
sopimuskoulutuksen laadullista tarjontaa järjestäjäkohtaisesti ja joillakin alueilla. Koulutuksen 
järjestäjäkohtainen oppisopimuskoulutuksen tarjonna n supistuminen on kuitenkin sidoksissa 
siihen, mitä tutkintoja koulutuksen järjestäjä llä on jatkossa oikeus koulutuksen järjestämislu-
pansa puitteissa myöntää. 

Laskentapäiviin perustuvasta opiskelijamäärien l askennasta luopuminen ja siirtyminen perus-
rahoituksen perusteena käytettä vään yhteismitalliseen opiskelijavuoden määritelmään jousta-
voittaisi koulutuspolkujen yksilöllistä  sisältöä ja kestoa. Se myös tukisi jatkuvan hakeutumi-
sen periaatteita sekä osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen henkilökohtaistamista. 
Opiskelijavuosi tukisi yksilöllisten opintopolkujen ra kentamista, koska koulutuksen aloitus ja 
päättäminen eivät olisi sidoksissa laskentapä iviin, jolloin voidaan paremmin ottaa huomioon 
eri tavoin toteutettavat osaamisen kehittämistoi met ja opiskelijoiden tarvitsema osaaminen. 
Opiskelijavuosikapasiteettinsa puitteissa koulutuk sen järjestäjä voi tehokkaammin ja jousta-
vammin hallita opiskelijamääriä ja ottaa uusia  opiskelijoita käytettävissä olevien opiskelija-
vuosien puitteissa. 

Ammatillisten tutkintojen ja niiden osien määritt äminen rahoituksen määräytymiseen vaikut-
taviksi suoritteiksi ohjaa koulutuksen järjestäjiä  tehokkaampaan toimintaan, koska rahoitus ei 
määräytyisi niin vahvasti opiske lijamäärän tai läsnäolon perust eella kuin nykyisin. Lisäksi se 
ohjaisi koulutuksen järjestäjiä vastaamaan opi skelijoiden osaamistarpeisiin kokonaisten tut-
kintojen ohella myös tutkinnon osilla. Tällöin koulutuksen järjestäjät voisivat resurssiensa 
puitteissa palvella nykyistä useampia asiakkaita , kun osaamisen hankkimisessa keskityttäisiin 
siihen osaamiseen, jota henkilöllä puuttuu tavoitteesta ja kun osalla asiakkaista osaamistavoite 
voidaan saavuttaa tutkinnon osien avulla kokonaisten tutkintojen sijaan. 

Suoritusrahoitus ja vaikuttavuusrahoitus ohjaavat  koulutuksen järjestäjiä parantamaan koulu-
tuksen läpäisyä, koska opiskelijan keskeyttäessä osa rahoituksesta jää saamatta. Vaikuttavuus-
rahoitus taas ohjaa koulutuksen järjestäjää kohde ntamaan tarjontaansa työelämän tarpeiden 
mukaisesti aloille, joilla on työvoimatarvetta. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusosuuksien mer-
kittävä kasvattaminen saattaisi kuitenkin vaikuttaa siten, että koulutuksen järjestäjillä ei olisi 
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kannustetta ottaa sellaisia opiske lijoita, joiden edellytykset tutk innon osien tai tutkinnon suo-
rittamiseen he arvioivat muita hakeutujia heikommiksi. Koko ikäl uokan kouluttaminen ja 
myös oppimisvalmiuksiltaan heikompien hakijoiden koulutukseen pääsy pyritään varmista-
maan riittävällä perusrahoitusosuudella sekä sill ä, että rahoitusjärjestelmä ottaa huomioon tu-
kitoimista kuten erityisopetuksesta sekä vailla ammatillisesti suuntautunutta toisen asteen tut-
kintoa olevien opiskelijoiden ohjauksesta koulutuksen järjestäjälle aiheutuvat kustannukset.  
Suoritusrahoituksessa rahoitusta korotettaisiin li säksi silloin, kun tutkinnon suorittaa henkilö, 
jolla ei ole aikaisempaa perusasteen jälkeistä ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa. Järjestä-
jän saadessa vailla tutkintoa olevan opiskelijan suorittamaan tutkinnon, rahoituskannuste on 
merkittävästi suurempi kuin silloin kun kyseessä on he nkilö, jolla on jo aikaisempi tutkinto.   
Myös se, että tutkinnon osista maksetaan raho itusta kannustaa osaltaan koulutuksen järjestäjiä 
ottamaan oppimisvalmiuksiltaan heikompia opiskelijoita, koska yksittäisten tutkinnon osien 
suorittaminenkin vaikuttaa koulutuksen järjestäj än rahoitukseen. Rahoitusjärjestelmässä otet-
taisiin huomioon myös se, että ammatillista perustutkintoa suorittavilla on yleensä vähemmän 
aiemmin hankittua osaamista kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittajilla. 

Vastaavasti jatko-opintoihin sijoittuminen ra hoituksen perusteena kannustaa yhteistyöhön 
korkeakoulujen, erityisesti ammattikorkeakoulujen kanssa, mikä osaltaan lyhentää opintopol-
kuja ja nopeuttaa siirtymistä työelämään jat ko-opintojen jälkeen. Opiskelijapalautteen käyt-
töönotto rahoituksen perusteena lisäisi opiske lijoiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuk-
sia koulutuksen sisällön suunnitteluun ja parantai si tällä tavoin koulutuksen asiakaslähtöisyyt-
tä. 

Koulutuksen järjestäjille asetettava vastuu järj estämiensä tutkintojen ja koulutuksen sekä 
muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan kehittämistä kannustaa niitäkin koulutuksen jär-
jestäjiä, joiden laadun kehittäminen on vast a alkuvaiheessa panostamaan koulutuksen laatuun 
toiminnan kaikilla tasoilla. Laa dunhallinnan kehittäminen on osa k oulutuksen järjestäjän stra-
tegista johtamista ja onnistuessaan se johtaa te hokkaaseen ja vaikuttavaan toimintaan, joka 
auttaa sopeuttamaan toiminnan taloudellisten edellytysten mukaiseksi strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

4.3.2 Vaikutukset yrityksiin ja työmarkkinoihin 

Tutkinnon perusteiden, työelämän ja koulutuksen  järjestäjien yhdessä tekemän osaamisen ar-
vioinnin ja vaikuttavuusrahoitusosuuden kautta varmistettaisiin, että s uoritetut tutkinnot ja 
tutkinnon osat vastaisivat laadultaan työelämän ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. 
Suoritusrahoituksen käyttöönotto ja vaikutta vuusrahoituksen osuuden kasvattaminen kannus-
taisi koulutuksen järjestäjiä työelämän tarpe ita vastaavan koulutuksen järjestämiseen. Se oh-
jaisi koulutuksen järjestäjää suuntaamaan tarjontaan sa niille aloille, joilla tarvitaan osaajia ja 
kohdentamaan tarjontaansa vastaamaan tehokkaa mmin osaamistarvetta. Työllistyminen ja 
työelämäpalaute vaikuttavuusrahoituksen perusteena kannustaisi koulutuksen järjestäjiä tiivii-
seen yhteistyöhön työelämän kanssa koulutuksen osuvuuden ja kohtaannon parantamiseksi. 

Osaamisen osoittaminen näyttämällä ammattitaito  työpaikoilla käytännön työtehtävissä edel-
lyttää, että työpaikat pystyvät tarjoamaan nyky istä enemmän näyttöpaikkoja tutkinnon suorit-
tajille kun myös ammatillisessa perustutkinnossa o saamisen osoittaminen tapahtuisi pääsään-
nön mukaan työpaikoilla. Kansallisen koulutuk sen arviointikeskuksen (Karvi) ammattiosaa-
misen näytöistä keräämien tietojen mukaan 49,9 % näytöistä järjestetään työpaikalla ja 47,6 % 
oppilaitoksessa. Lisäksi 4,4 % ammattiosaamisen näyt öistä on toteutettu niin, että työpaikalla 
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annettua näyttöä on täydennetty oppilaitoksessa ta i päinvastoin. Näyttötutkintojen järjestämis-
tä työpaikoilla ei koota valtakunnallista tilasto- tai arviointitietoa. Suuntaa antavaa tietoa voi 
kuitenkin saada AIPAL-palautejärjestelmästä. AIPAL-palautteen antaminen on vapaaehtoista. 
AIPAL-palautteen vuonna 2015 ja vuoden 2016 kahdeksana ensimmäisenä kuukautena anta-
neista 76 % vastasi, että tutkintotilaisuus on o llut työpaikalla tai työ ssäoppimispaikalla. Eri 
alojen ja tutkintojen välillä on suurta vaihtelu a siinä, missä määrin tutkintotilaisuudet tai am-
mattiosaamisen näytöt on järjestetty työpaikoilla . Myös jatkossa osa näytöistä joudutaan to-
teuttamaan muualla kuin työpaikoilla etenkin niissä tilanteissa, joissa kaikkea tutkinnon perus-
teissa edellytettyä osaamista ei ole mahdollista  osoittaa työpaikalla esimeriksi potilas- tai lii-
kenneturvallisuuden vaarantumi sen vuoksi. Näytöt joudutaan antamaan oppilaitoksessa tai 
muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa pa ikassa osittain myös silloin, kun työelämän 
edustajat katsovat, että tietty  työelämässä tarvittaviin perust aitoihin liittyvä osaaminen on 
osoitettava oppilaitoksessa ennen kuin tutkinnon s uorittaja tai opiskelija voi työskennellä tur-
vallisesti työpaikalla ja osoittaa siellä osaamistaan. 

Työpaikoilla on oltava arvioijille asetetut vaatim ukset täyttäviä henkilöitä näyttöjen arvioin-
tiin. Työelämän edustajat tarvitsevat arviointityön tueksi koulutusta tai perehdytystä erityisesti 
arviointi- ja ohjausosaamisessa, vaikka heiltä ei jatkossa vaaditakaan tietyn koulutusohjelman 
suorittamista. Nykyisin vähintään yhden näyttö tutkinnon tutkintosuorituksen arvioijista on pi-
tänyt olla näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanut.  

Jos aiempia ammattiosaamisen näyttö jä vastaavien näyttöjen arvi oinnista päättävät jatkossa 
aina työelämän nimeämä arvioija ja koulutuksen järjestäjän nimeämä arvioija yhdessä, työ-
elämän arvioijia tarvitaan useampaan arvioi ntitilanteeseen kuin aiemmin. Laskennallisesti ar-
viointitilanteita olisi 132 053 (221  565 x 0,596) enemmän kuin nyk yisin. Toisaalta Karvin tie-
tojen mukaan ammattiosaamisen näyttöjen arvi ointikeskusteluun osallistuu työelämän edusta-
ja 61,6 prosentissa ammattiosaamisen näyttöjä, jo ten jos nämä arviointikeskusteluun osallistu-
neet osallistuisivat myös osaamisen arvioinnista päättämiseen, työelämän arvioijia tarvittaisiin 
vain 85 081 (221 565 x 0,384) arviointitilanteese en enemmän kuin nykyisin. Vastaavasti jos 
aiempia tutkintotilaisuuksia vastaavien näyttöjen arvioinnista päättää jatkossa vain kaksi hen-
kilöä eli työelämän ja koulutuksen järjestäjän nimeämä henkilö, työelämästä tulevia arvioijia 
tarvittaisiin tältä osin vähemmän kuin aikaise mmin. Laskennallisesti vähennys olisi 145 612 
arviointitilannetta vähemmän kuin nykyisin. Koko naisuutena työelämän arvioijia tarvittaisiin 
uuden ammatillisen koulutuksen järjestelmän näy ttöjä arvioiman vähemmän kuin nykyisin 
(132 053 – 145 612 = -13 559 tai 85 081 – 145 612 = -60 531 arviointitilannetta). 6 

                                                 
6 Näyttötutkinnot arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tutkinnon osittain niin, että ar-
vioinnista päättävät yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustaja. Ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnoissa on suoritettava keskimäärin 4,0 tutkinnon osaa, jotta tutkinto tulee suoritetuksi. 
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,25 vuotta. Näyttötutkintona 
suoritettavissa ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia tutkinnon osia on 
keskimäärin 5,7, ja tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,75 vuotta. Vipusen mukaan vuonna 
2014 suoritettiin 13 348 ammattitutkintoa ja 5 411 erikoisammattitutkintoa, jolloin ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen osia suoritettiin vuodessa laskennallisesti 60 029 ((13 348 + 5 411) x 4 / 1,25). 
Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin näyttötutkintona 16 141, jolloin ammatillisten perustutkintojen 
osia suoritettiin vuodessa laskennallisesti 52 574 (16 141 x 5,7 / 1,75). Lisäksi osa tutkinnon suorittajis-



 
 

 

 147  

 

 

 

 
Työpaikalla tapahtuvan opiskelun lisääntyminen voi vaikuttaa eri tavoin työmarkkinoihin. 
Nykyisin ammatillisessa koulutuksessa on yhteen sä vuosittain vähän alle 250 000 opiskelijaa, 
joista oppisopimusopiskelijoita on nykyisin no in 49 000. Koulutussopimuksella tapahtuva 
opiskelu vastaa osittain nykyistä työssäoppimist a. Aiempaa laajemmalla osaamisen hankkimi-
sella työpaikoilla ilman työsopimussuhdetta voi jossain määrin olla vaikutuksia työelämässä 
olevien työllisten asemaan ja työn tarjontaan.  Jos työpaikalla järjestettävän koulutuksen mää-
rä lisääntyisi ammatillisessa peruskoulutuk sessa vuonna 2014 järjestettyyn työssäoppimiseen 
verrattuna esimerkiksi 25 prosenttia, tarko ittaisi se aikaisemman lainsäädännön mukaisten 
opintoviikkojen määrän nousua 848 695 opintoviikkoon 7. Jos työssäoppimisen määrä taas 
nousisi 40 %:iin suoritetuista opintoviikoista ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävissä 
ammatillisissa perustutkinnoissa, tarkoittais i se noin 500 000 opintoviikkoa lisää työssäoppi-
misen opintoviikkojen määrään vuoteen 2014 verrattuna. Yksi opintoviikko vastaa noin 40 
työtuntia, joten työssäoppimisen lisääminen 25 %:iin vuoden 2014 toteumasta tarkoittaisi noin 
8 miljoonaa työtuntia lisää työssäoppimista. Määrä antaa suuntaa antavaa arviota siitä määräs-
tä, mitä työ- ja elinkeinoelämän tulisi tarjot a työpaikalla järjestettävään koulutukseen soveltu-
via työtehtäviä työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisääntyessä. 

Siirryttäessä valtionosuusrahoitteiseen työvoimakoul utukseen, viive havaitun koulutustarpeen 
ja koulutuksen aloittamisen välillä lyhentyy me rkittävästi. Koulutuksen aloittaminen ei enää 
ole riippuvaista kilpailutuksessa menestymisest ä, vaan järjestäjä voi käynnistää koulutuksen 
tälle suoritepäätöksessä osoitetulla rahoituksella  välittömästi. Työmarkkinoiden ja työttömien 
kannalta toiminnasta tulee nopeampaa ja reagointiherkempää.  

Uudistuksella voi olla vaikutuksia elinkeinon harjoittamiseen niiden työvoimakoulutusta jär-
jestäneiden tahojen osalta, jotka eivät mahdolli sesti tule saamaan järjestämislupaa. Järjestä-
misluvan ja siinä määrättävän koulutustehtävän myöntäminen edellyttävät laissa säädettävien 
edellytysten täyttymistä, joita ei ole mahdollista  arvioida ennen yksittäisten hakemusten käsit-
telyä. 

                                                                                                                                             

ta suoritti vain yksittäisiä tutkinnon osia, ei koko tutkintoa. Henkilöitä, jotka suorittivat yksittäisen tut-
kinnon osan tai osia näyttötutkintona oli vuonna 2014 yhteensä 33 009. Koska ei ole saatavissa luotet-
tavaa tietoa siitä, ovatko nämä henkilöt suorittaneet yhden vai useamman tutkinnon osan, heidän on kat-
sottu tässä arviossa suorittaneen vain yhden tutkinnon osan. Tämä tarkoittaisi, että arvioitavia tutkinnon 
osia oli vuonna 2014 laskennallisesti yhteensä 145 612 (60 029 + 52 574 + 33 009). 

7 Opetushallituksen vuoden 2014 kustannustiedonkeruun mukaan ammatillisena peruskoulutuksena 
suoritetuissa ammatillisissa perustutkinnoissa suoritettiin yhteensä 3 391 779 opintoviikkoa, josta työs-
säoppimisen opintoviikkoja oli 641 218 eli noin 19 % kaikista suoritetuista opintoviikoista. 30.7.2015 
saakka voimassa olleiden säännösten mukaisesti ammatillisena peruskoulutuksena järjestettäviin amma-
tillisiin perustutkintoihin kuului pakollisena suorittaa 20 opintoviikkoa työssäoppimista 120 opintovii-
kon laajuisesta tutkinnosta. 1 päivästä elokuuta 2015 lukien ammatillisena peruskoulutuksena suoritet-
tavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähin-
tään 30 osaamispistettä. 
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Vankilaopetuksen huomioiminen nykyistä paremmin ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjes-
telmässä parantaisi vankilaopetuksen järjestämisen  taloudellisia edellytyksiä ja tulisi todennä-
köisesti lisäämään ammatillisen koulutuksen järjestämistä vankilaopetuksena. Kansainvälisten 
tutkimusten perusteella kaikenlainen koulutus on tärkeässä roolissa rikosten uusimisten ehkäi-
syssä. Vankilaopetuksena toteutettavalla ammatillisella koulutuksella onkin tärkeä rooli rikok-
sen suorittamisen jälkeen yhteiskuntaan sijoittumisessa ja työllistymisessä. 

 
4.3.3. Vaikutukset opiskelijoihin 

Tutkintoihin ja tutkinnon osiin perustuvan s uoritusrahoitusosuuden kä yttöönotto kannustaisi 
koulutuksen järjestäjiä ohjauksellisin keinoin ja  muita tukitoimia käyttäen mahdollistamaan 
sen, että opiskelijat saavat suor itetuksi tutkinnon osia ja tutk innon. Suorituksiin perustuva ra-
hoitus kannustaa myös aikaisemmin hankitun o saamisen täysimääräiseen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen, jolloin keskimääräiset koulutuspit uudet lyhentyisivät. Työmarkkinoille tule-
van nuorisoikäluokan osalta se merkitsee työurie n pidentymistä alkupäästä. Työelämässä jo 
toimivien aikuisten osalta muutos puolestaan merkitsee työstä poissaoloaikojen vähentymistä 
ja nykyistä joustavampia mahdollisuuksia yhdist ää työ ja opiskelu. Rahoitusjärjestelmän uu-
distuksella olisi näin ollen pos itiivisia vaikutuksia sekä työllisyy sasteeseen että työurien ko-
konaispituuteen. 

Siirryttäessä yhtenäiseen henkilökohtaistami seen ja yhteen ammatillisen tutkinnon suoritta-
mistapaan, ammatillisen perustutkinnon suorittajien opintojen kestoon tai sisältöön ei jatkossa 
vaikuttaisi koulutuksen järjestämistapa amma tillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. 
Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta amma tillisena peruskoulutuksena luopumisen ja 
yhdenmukaisen henkilökohtaistamisen myötä a mmatillisen perustutkinnon suorittajilla olisi 
yhdenvertaiset mahdollisuudet siirtyä työmarkkino ille nopeammin, mikäli henkilöllä olisi tut-
kinnon suorittamiseksi tarvittavaa aiemmin ha nkittua osaamista tai hänen oppimisvalmiutensa 
mahdollistaisivat nopean etenemisen. Jotta opi skelijalle henkilökohtai stamisessa suunniteltu 
yksilöllinen opintopolku toteutuu, tulee opetuk sen ja muun ohjauksen olla osaamisen hankki-
mista edistävää ja siinä tulee hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä. 

Ammatillisen perustutkintoon sisältyisi jatkossa aina  yhteisiä tutkinnon osia. Myös ammatti- 
ja erikoisammattitutkintojen opiskelijat voisivat suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erillisinä tut-
kinnon osina. Tämä tarjoaa nykytilaan verratt una uudenlaisen mahdollisuuden vahvistaa työs-
sä ja elämässä tarvittavia perustaitoja. Vaikka  ammatillisen perustutkinnon suorittajien yhden-
vertaisuus tutkinnon muodostumisen yhdenmukaistumisen myötä lisääntyisi, voi vaarana olla, 
että työelämässä pitkään olleet aikuiset eivät sel viydy yhteisistä tutkinnon osista tai eivät edes 
hakeudu suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos epäilevä t mahdollisuuksiaan suoriutua 
yhteisistä tutkinnon osista. . Lisäksi yhteis ten tutkinnon osien pako llisuus perustutkinnoissa 
voi pidentää joidenkin opiske lijoiden koulutuspolkuja nykyi seen verrattuna. Tähän kuitenkin 
vaikuttaa se, millaista tunnustettavaa aikaisempaa osaamista henkilöillä on. 

Laajemmat mahdollisuudet suorittaa yksittäisiä ammatillisen tutkintojen osia parantaisivat eri-
tyisesti työikäisten ja työssä olevien mahdo llisuuksia osaamisen kehittämiseen. Tutkinnon 
osien suorittaminen vie vähemmän aikaa ja on helpompi sovittaa esimerkiksi työn kanssa yh-
teen kuin kokonaisen tutkinnon suorittaminen. Tutkinto on myös mahdollista suorittaa osa 
kerrallaan. Yksittäisten tutkinto jen suoritusmahdollisuus madalt aa myös kynnystä osallistua 
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koulutukseen esimerkiksi henkilöillä, joilla ei ol e aikaisempaa tutkintoa ja aikaisemmista 
opinnoista voi olla kulunut pitkä aika. Tutk innon osien suorittamine n ja tähän tarvittavan 
puuttuvan osaamisen hankkiminen työvaltaisesti madaltaa osaltaan osallistumiskynnystä. 

Valtakunnallisten yhteishakujen ensisijaisena kohderyhmänä olisivat hakeutumisvuonna pe-
rusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättävät nuoret, mutta yhteishaussa voisivat hakea 
kaikki vailla ammatillista tutkintoa olevat henki löt. Yhteishaun koulutus tarjonnalla ja valin-
nassa käytettävillä valintaperusteilla voitaisiin ku itenkin vaikuttaa siihen, että perusopetuksen 
samana vuonna päättäneet hakeutuisivat ja sai sivat koulutuspaikan yhteishaun kautta. Yhtei-
nen hakumenettely tukisi peru sopetuksen päättävän ikäluokan välitöntä siirtymistä jatko-
opintoihin ja työelämään, mikä osaltaan vähentäisi välivuosien syntymistä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella sääde ttävien valintaperusteiden soveltaminen kos-
kisi ehdotuksen mukaan jatkossa vain yhteish aussa hakeutuvia. Tutkinnon suorittajaksi tai 
opiskelijaksi ottamisessa sovelletta vat valintaperusteet olisivat siten erilaiset riippuen siitä, 
missä hakumenettelyssä henkilö hakeutuu tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi. Ehdotuksen 
mukaan otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintokoulutukseen opiskelijoita jatku-
van haun kautta, koulutuksen järjestäjä päättä isi valintaperusteista noudattaen kuitenkin yh-
denvertaisia valintaperusteita. Ehdotettu muutos  toisaalta lisäisi opiskelijoiden yhdenvertai-
suutta otettaessa opiskelijoita jatkuvan haun kautta kun koulutuk sen järjestäjä voisi soveltaa 
yhdenmukaisia valintaperusteita hakijan aikaisemmasta koulutusta ustasta riippumatta opetus- 
ja kulttuuriministeriön säätämien valintaperustei den sijaan. Valintaperusteiden soveltaminen 
yhteishaussa nopeuttaisi kuitenkin samana vuonna pe rusopetuksen päättäneiden opiskelijava-
lintoja sen sijaan, että koulutuksen järjestäjät arvioisivat tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijak-
si ottamisen edellytykset kunkin arviolta noin 60 000 8 perusopetuksen samana vuonna päättä-
neen hakijan osalta erikseen.  

Niin sanotulla jatkuvalla haulla pyrittäisiin  edistämään koulutukseen pääsyä läpi vuoden kai-
kille hakeutujille. Perusopetuk sen suorittaminen ei olisi jat kossa tutkinnon suorittajaksi tai 
opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä, vaan ehdotuksen mukaan tutkinnon suorittajaksi tai 
opiskelijaksi voitaisiin ottaa hakeutuja, jolla  koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät 
edellytykset tavoitteena olevan osaamisen ha nkkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Ehdo-
tettu muutos yhdenmukaistaisi opiskelijoiden op iskelijaksi ottamisen ed ellytyksiä koskevaa 
säätelyä siltä osin kun kyse olisi nykyisen amma tillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintona 
suorittavien opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.  

Koska koulutuksen järjestäjä vastaisi henkilön tu tkinnon tai koulutuksen suorittamisen edelly-
tysten arvioinnin, voisi hakeutujilla olla kuitenkin erilaiset mahdollisuudet päästä suorittamaan 
tutkintoa tai koulutusta riippuen siitä, minkälaisia menettelyjä koulutuksen järjestäjät käyttävät 
opiskelijoiden edellytysten arvioinnissa ja minkä laisia tukitoimia kukin koulutuksen järjestäjä 
pystyy tarjoamaan tutkinnon suorittajille ja opiskelijoille.  

                                                 
8 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan peruskoulun 9. luokan päättäneistä on välittömästi hakenut jatko-
opintoihin vuosittain noin 60 000. Opetushallituksen tietojen mukaan ammatillisen koulutuksen ja lu-
kio-koulutuksen yhteishaussa haki 2015 keväällä yhteensä 79 662 hakijaa, joista perusopetuksen sama-
na vuonna päättäneitä hakijoita oli 2015 vuonna 57 379 
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Jos valtakunnallisessa hakumenettelyssä valituksi tu llut tutkinnon suorittaja tai valmentavan 
koulutuksen opiskelija haluaisi vaihtaa tutkintoa tai koulutusta tai hän ei terveydentilansa tai 
toimintakykynsä vuoksi kykenisi suorittamaan tutkintoa tai valmentavaa koulutusta, johon on 
tullut valituksi, olisi hänellä nykyiseen amma tillisesta peruskoulutuksesta annetusta laista poi-
keten lakisääteinen oikeus siihen, että koulutuk sen järjestäjä arvioi uudelleen hänelle soveltu-
van tutkinnon tai valmentavan koulutuksen. Koul utuksen järjestäjät ovat jo nykyisin tarjon-
neet joustavia siirtymiä koulutuksesta toiseen, mutta tutkinnon ja koulutuksen valinnan henki-
lökohtaistamisen sääntely lakitasolla voisi vähentää opiskelijoiden opintojen keskeyttämistä ja 
nopeuttaa työmarkkinoille siirtymistä, kun sove ltuvan tutkinnon tai koulutuksen löytymiseen 
kuluisi nykyistä vähemmän aikaa. 

Ehdotettava erityisen tuen laajentaminen sek ä kaikkiin ammatillisen perustutkinnon suoritta-
jiin että ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutk intoihin parantaisi ainakin vammaisten hen-
kilöiden mahdollisuuksia esteettömään ja he idän tarpeidensa mukaiseen ammatilliseen koulu-
tukseen ja työllistymiseen. Erityisen tuen saa minen vaikuttaa opiskelijoiden koulutuksellisen 
yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja mahdollisuuksiin. Erityisellä tuella voidaan vaikuttaa eri-
ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien he nkilöiden koulutusmahdollisuuksiin, ammatilliseen 
osaamisen ja työelämässä tarv ittavaan osaamiseen. Erityisen tu en laajentaminen myös muu-
hun ammatilliseen koulutukseen kuin perustutkinto- ja valmentavaan koulutukseen lisäisi 
opiskelijoiden valinnanvapautta ja joustavien  opintopolkujen rakentamista. Ammattitutkinnon 
suorittamisen jatkossa erityisellä tuella, voisi mahdollistaa osalle vammaisia opiskelijoita tar-
koituksenmukaisemman osaamisen kehittämisen  tutkintoon, joka on kohdennetumpaa ja ka-
peampaa osaamista kuin perustut kinto, mutta vastaa työhönt ulotutkintona täsmällisemmin 
työelämän osaamistarpeisiin. Lyhyempi koulutus voi olla yksilön jaksamisen ja voimavarojen 
näkökulmasta soveltuvampi vaihtoehto. Erityisen ä tukena ammatti- ja erikoisammattitutkin-
non suorittaminen mahdollistaa myös tosiasiallisen  lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuden 
henkilöille, joiden terveydentilassa tai työkyvy ssä tapahtuvat muutokset voivat edellyttää lisä- 
tai uudelleen koulutusta. 

Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voitaisiin  tarjota kaikille ammatillisen perustutkintokou-
lutuksen opiskelijoille kun niitä vastaavia opisk eluvalmiuksia parantavia opintoja on nykyisin 
voitu tarjota vain osana näyttötutkintoon va lmistavassa koulutuksessa. Opiskeluvalmiuksia tu-
kevien opintojen tarjoaminen olisi kuitenkin ed elleen koulutuksen järjestäjän päätettävissä. 
Erityisesti opiskeluvalmiuksissa puutteita omaavie n henkilöiden pääsy ja suoriutuminen am-
matillisesta koulutuksesta olisi siten riippuvaista s iitä, miten koulutuksen järjestäjät päättävät 
järjestää koulutusta. Opiskelusvalmiuksia tuke vat opinnot voivat alentaa erityisesti puutteelli-
sen pohjakoulutuksen tai kielitaidon omaavien koulutukseen osallistumisen kynnystä. 

Vankilakoulutuksena järjestettävässä ammatilli sessa koulutuksessa ei nykyisin yleensä ole 
suorittu tutkintoja joko rangaistusajan lyhyydest ä tai vangin valmiuksista johtuen. Henkilö-
kohtaistamisprosessin selkeyttäminen ja tutki nnon osien suorittamisen mahdollisuus vastaisi-
vatkin nykyistä paremmin vanki en ammatillisen koulutuksen tarp eisiin. Tutkinnon osan tai 
osien suorittaminen motivoisi opintojen jatkam iseen myös vankeusrangaistuksen päättymisen 
jälkeen. 

Osaamisen osoittaminen ensisija isesti työpaikoilla voisi parant aa etenkin nuorten työllisty-
mismahdollisuuksia, kun he saavat näytön kautta suoran kontak tin työelämään ja mahdolli-
suuden vakuuttaa työnantaja ammattitaidostaan ja osaamisestaan.  
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Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutussopimukseen perustu-
vassa koulutuksessa opiskelijan asema paranisi ve rrattuna nykyiseen työssäoppimiseen, koska 
jatkossa opiskelija on koulutussopimuksen yksi sopijaosapuoli ja laissa säädettäisiin muun 
muassa sovellettavasta työajasta ja koulutussopim uksen purkamisesta. Näin varmistetaan, että 
opiskelija osallistuu koulutussopimuksen suunnitteluun ja tietää työpaikalla järjestettävän kou-
lutuksen sisällön, tavoitteet, vastuut ja velvollis uudet ja myös sitoutuu niihin. Koulutussopi-
mus voitaisiin tarvittaessa purkaa myös opiskelijan aloitteesta.  

Opiskelijat olisivat työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana joko päätoimisia opiskelijoita 
tai päätoimisia työllisiä riippuen siitä, ova tko he koulutussopimukseen perustuvassa koulutuk-
sessa vai oppisopimuskoulutuksessa. Opiskelijat voisi vat tehdä työpaikalla täysin samoja työ-
tehtäviä, mutta koulutussopimuksella opiskeleva ei olisi työsuhteessa työnantajaan eikä työn-
antaja maksaisi työsuorituksesta rahallista vastiketta. Oppisopimuskoulutuksessa olevalle 
opiskelijalle työnantajan tulisi maksaa palkkaa tai muuta vastiketta kuten muillekin työsuh-
teessa oleville työntekijöille. Tämä voisi asetta a opiskelijat eriarvoiseen asemaan työpaikoilla 
sen mukaan, onko työnantaja halukas ottamaan opiskelijan töihin työntekijänä vai ei. 

Koulutussopimus voisi kuitenkin työnantajalle koituvien vähempien velvoitteiden vuoksi tar-
jota mahdollisuuden lisätä työpaikalla järjestet tävää koulutusta. Koulutussopimusta voitaisiin 
siten hyödyntää erityisesti nuorten opiskelijo iden opintopolun alkuvaiheessa vahvistamaan 
edellytyksiä siirtyä suorittamaan koulutus loppu un oppisopimuksella, mikä osaltaan voisi vai-
kuttaa oppisopimuskoulutuksen käytön lisääntymiseen ja opiskelijoiden työllistymiseen. 

Työvoimakoulutuksen siirto tullaan toteuttamaan  siten, että uuteen ammatillisen koulutuksen 
järjestelmään ei ole vaikutuksia yksittäisen t yöttömän oikeuksiin tai velvollisuuksiin taikka 
hänen saamiinsa työvoimakoulutuksen aikaisiin et uuksiin. Uudistuksella ei myöskään ole vai-
kutusta yritysten tai julkisyhteisöjen mahdollisuuksiin käyttää työvoimakoulutusta esimerkiksi 
muutosturva- tai rekrytointitilanteissa.  
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5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 12.11.2015 toisen asteen ammatillisen koulutuksen refor-
mia varten on asetettu 12.11.2015 laajapohjaisen  seurantaryhmän sekä virkamiehistä koostuva 
projektiryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea reformin toimeenpanoa sekä 
arvioida reformissa tehtävien toimenpiteiden  kokonaisvaikutuksia. Projektiryhmän tehtävänä 
organisoida ja koordinoida ammatillisen koulutuks en reformin toimenpiteiden valmistelua 
strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi vahvistetun 
toimintasuunnitelman mukaisesti ja huolehtia yhte istyöstä koulutuksen järjestäjien ja keskeis-
ten sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmässä on edustus keskeisistä ammatillisen koulutuksen 
sidosryhmistä, kuten Suomen kuntaliitosta, työelämä järjestöistä, työ- ja elinkeinoministeriös-
tä, valtionvarainministeriöistä sekä ammatillisen koulutusta ja oppisopimu skoulutusta edusta-
vista järjestöistä sekä opiske lijajärjestöistä. Projektiryhmässä ja sen alajaostoissa on ollut 
edustus opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä opetushallitukses-
ta.  

Seurantaryhmä ja projektiryhmä ovat osallist uneet ammatillisen koulutuksen reformin toi-
menpiteiden valmisteluun. Ministeriö on lisäksi  yhdessä Opetushallituksen kanssa järjestänyt 
valmistelutyöpajoja, joihin on osallistunut koulutuksen järjestäjien edustajia sekä ammatillisen 
koulutuksen keskeisten sidosryhmien edustajia . Työpajoja on järjestetty maaliskuussa sekä 
kesäkuussa 2016. Lisäksi työpajoissa käsiteltyjä valmisteluaineistoja on voinut kommentoida 
verkossa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 19.1.2016 sel vityshenkilöt valmistelemaan esitystä koulu-
tussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa. Selvityksessä tuli kuvata kou-
lutussopimuksen toimeenpanon kannalta keskeiset asiat, kuten mallin tavoitteet, sopimuksen 
keskeinen sisältö, eri sopijapuolten roolit, tehtäv ät, vastuut ja työnjako työpaikalla tapahtuvan 
opiskelun toteuttamisessa, työpaikalla tapaht uvan opiskelun ohjauksen järjestäminen, opin-
tososiaaliset etuudet, rahoitus, lainsäädänt öön esitettävät muutokset, sekä muut toimeenpanon 
kannalta merkittävät asiat. Lisäksi selvityksessä tu li arvioida ehdotettujen toimenpiteiden vai-
kutuksista ammatillisen koulutuksen nykyisiin ty öpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin 
(oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) ja  ammatillisen koulutuksen järjestämiseen sekä 
toimenpiteiden työelämävaikutuksia ja kä ytön laajuutta. Selvitystehtävää laajennettiin 
11.3.2016 päätöksellä kattamaan myös muut mahdolliset työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
ympäristöt (esim. työpajat, oppilaitosten työmaat ). Lisäksi selvityksessä tuli kuvata ja tehdä 
esityksiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen l aadunvarmistuksen menettelyistä koulutussopi-
muksessa sekä kuvata ja arvioida, miten amma tillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon 
osien osaamistavoitteet on mahdollista saavu ttaa ja osoittaa koulutussopimusmallissa, jos 
opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla, ja mill aisia tukitoimia se edellyttää koulutuksen järjes-
täjältä. Selvityshenkilöt luovuttivat selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle 12.4.2016. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 15.4.2015 työelämän ohjausryhmän kehittämään ammatil-
listen tutkintojen rakennetta. Ohjausryhmän te htävänä on laatia yleiset puitteet ammatillisen 
koulutuksen tutkintorakenteen ja ammatillisten tutkintojen kehittämiseksi erityisesti ammatti- 
ja erikoisammattitutkintojen osalta. Kehittä mistyön lähtökohtana käytetään ns. tutke-
lainsäädäntöä ja sen tavoitteita. Lisäksi tehtävän ä on laatia yleiset toimialoittaiset tavoitteet 
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kehittämiseksi ottaen huomioon ammatillisten perustut-
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kintojen kehittäminen ja niiden osalta tehtäv ät ratkaisut, ohjata ammatti- ja erikoisammattitut-
kintojen kehittämistä ja seurata uudistuksen to teutumista, arvioida erikoisammattitutkintojen 
suhdetta korkeakoulututkintoihin ja korkeakoul ujen erikoistumiskoulutuksiin sekä arvioida 
tarve osaamispisteiden käyttöönotolle näyttötutkinnoissa sekä niiden vaikutukset näyttötutkin-
tojärjestelmälle. Ohjausryhmä luovutti välir aporttinsa opetus- ja kulttuuriministeriölle 
17.8.2016. 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen 

Puuttuu lausuntoversiosta 

6  Riippuvuus muista  es i tyksis tä  

Puuttuu lausuntoversiosta 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki ammatillisesta koulutuksesta 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Lain 1 §:ssä säädettäisiin lain soveltamisalasta. Soveltamisala vastaisi si-
sällöltään nykyisten ammatillisesta peruskoulutuk sesta annetun lain ja ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain soveltamisalaa. Ehdot etun säännöksen mukaan laissa säädettäisiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kuuluvista ammatillisista tu tkinnoista sekä am-
matillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavasta koulutuksesta, ammatillisen osaamisen osoit-
tamisesta ja todentamisesta. Ammatillisista tutkinnoista säädettäisiin tarkemmin lain 5 §:ssä.  

2 §. Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus. Pykälän 1 momentissa 
määriteltäisiin ammatillisten tutk intojen ja ammatillisen koulutuksen yleinen tarkoitus. Ehdo-
tetun säännöksen mukaan ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoituksena 
olisi nykytilaa vastaavasti kohottaa ja ylläpit ää väestön ammatillista osaamista. Ehdotetussa 
laissa tarkoitettujen tutkinto jen ja koulutuksen tarkoituksen a on myös antaa mahdollisuus 
ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, si llä kaikki ammatilliset tut-
kinnot voitaisiin suorittaa osoittamalla osaaminen,  vaikka osaaminen olisi hankittu koulutus-
järjestelmän ulkopuolella. Ammatillisten tutkintoje n ja koulutuksen tarkoituksena olisi lisäksi 
kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Työelämän osaamistarpeisiin 
vastaaminen on ammatillisen koulut uksen keskeisimpiä tehtäviä , sillä ammattitaitoinen ja 
osaava työvoima on yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden menestymisen ja kehittymi-
sen edellytys. Tarkoituksena olisi myös nykytil aa vastaavalla tavalla edistää työllisyyttä ja an-
taa valmiuksia yrittäjyyteen. Yrittäjyys kattaisi sekä valmiudet itsenäisenä ammatin harjoitta-
jana toimimiseen että työnantajayrittäjyyteen. Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tarkoi-
tuksena olisi antaa valmiuksia myös työ- ja  toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea 
elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua sekä yhteiskunnassa toimimista. Kyky huolehtia 
omasta työ- ja toimintakyvystä, kyky oppia jatkuvasti uutta ja kehittää omaa ammattiosaamis-
taan ovat välttämättömiä taitoja jatkuvasti m uuttuvassa työelämässä, jossa ammattia tai työtä 
voi joutua vaihtamaan useampaan kertaan työuran aikana. Ehdotetun säännöksen mukaan 
ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on lisäksi ed istää tutkintojen ja niiden osien suoritta-
mista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin laissa tar koitetun koulutuksen muista tavoitteista. Ehdote-
tun säännöksen mukaan koulutuksen tavoitteena o lisi lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä 
hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteis kunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-
opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymi sen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuo-
lisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ehdotettu säännös vastaisi voimassa 
olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin säännöstä. Vastaava 
koulutuksen tavoitteita koskeva säännös on lukiolain 2 §:n 1 momentissa.  

3 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin ehdotetussa laissa käytettäviä keskeisiä käsitteitä. 
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Pykälän 1 kohdan mukaan tutkinnon suorittajalla tarkoitettaisiin henkilöä, joka on otettu suo-
rittamaan jotakin ehdotetun lain 5 §:ssä tar koitettua ammatillista tutk intoa tai ammatillisen 
tutkinnon osaa tai osia.  

Pykälän 2 kohdan mukaan hakeutujalla tarkoitettaisiin henkilöä, joka on ilmaissut koulutuk-
sen järjestäjälle kiinnostuksensa kehittää ammatillista osaamistaan, mutta joka ei ole jättänyt 
hakemusta tai jota koulutuksen järjestäjä ei ole vielä ottanut tutkinnon suorittajaksi tai opiske-
lijaksi.  

Pykälän 3 kohdan mukaan koulutuksen järjestäjällä tarkoitettaisiin sellaista tahoa, jolle on 
myönnetty lain 3 luvussa tarkoitettu koulutuksen  järjestämislupa. Lain 21 §:n mukaan amma-
tillisen koulutuksen järjestämislupa voitaisiin  myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekiste-
röidylle yhteisölle tai säätiölle. 

Pykälän 4 kohdan mukaan tutkintokoulutuksella tarkoitettaisiin ammatillisen osaamisen hank-
kimiseksi tarvittavaa koulutusta, jonka tavoitteen a on ammatillisen tutkinnon tai sen osan tai 
osien suorittaminen. Tutkintoko ulutusta voitaisiin järjestää koulutuksen järjestäjän eri oppi-
misympäristöissä sekä työpaikoilla. 

Pykälän 5 kohdan mukaan työvoimakoulutuksella tarkoitettaisiin sellaista ehdotetussa laissa 
tarkoitettua koulutusta, johon opisk elijoiden valitsemisesta päätt ää työ- ja elinkeinotoimisto 
siten kuin siitä julkisesta työvoima- ja yrityspalv elusta annetussa laissa (916/2012) säädetään.  
Voimassa olevan julkisesta työvoima- ja yrit yspalvelusta annetun lain 5 luvussa säädetään 
työvoimakoulutuksesta. Lain 5 luvun 1 §:n mukaan työvoimakoulutuksella parannetaan ai-
kuisten ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka ja heidän valmiuk-
siaan toimia yrittäjänä sekä edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja uuden yritys-
toiminnan syntymistä. Työvoimakoulutuksena ta rjotaan ammatillisia valmiuksia antavaa kou-
lutusta sekä kotoutumisen edistämisestä anne tun lain (1386/2010) 20 §:ssä tarkoitettua kotou-
tumiskoulutusta. Työvoimakoulutuksena voidaan lisäksi tarjota aikuisten perusopetusta, jos 
perusopetuksen oppimäärän puuttuminen on esteenä ammatillisen koulutuksen suorittamiselle. 
Lain 5 luvun 3 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta kou-
lutukseen. Opiskelijaksi voidaan valita koulutuk seen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai 
tehtävään soveltuva henkilö, jolla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve. Alle 
20-vuotias oppivelvollisuuden s uorittanut voidaan valita ammat illisia valmiuksia antavaan 
koulutukseen vain, jos koulutuksen suorittamine n ei ole mahdollista tai muutoin tarkoituk-
senmukaista omaehtoisena opiskeluna. 

Ehdotuksen mukaan tutkintotavoitteinen ja osa ei tutkintotavoitte isesta toisen asteen ammatil-
lisesti suuntautuneesta työvoimakoulutuksesta siirtyisi opetus- ja kulttuuriministeriön vastuul-
le. Työ- ja elinkeinoministeri ön hallinnonala vastaisi jatkossak in työ- ja elinkeinopolitiikan 
strategiasta, ohjauksesta ja toimeenpanosta sek ä julkisen työvoima- ja yrityspalvelun suunnit-
telusta ja toimeenpanosta. Jotta koulutuksen suuntaamisessa ja opiskelijavalinnoissa voidaan 
ottaa huomioon työ- ja elinkeinoministeriön hallin nonalalle kulloinkin asetetut työ- ja elinkei-
nopoliittiset tulos- ja muut tavoitteet, ehdotet aan, että työvoimakoulutukseen opiskelijaksi va-
litsemisesta säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, ja että opis-
kelijavalinnan tulisi edelleen perustua työ- ja elinkeinotoimiston toteamaan koulutustarpee-
seen.  
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4 §. Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pykälässä säädettäisiin yhteistyöstä työ- ja elin-
keinoelämän kanssa. Säännös asettaisi velvoitt een ottaa huomioon työ- ja elinkeinoelämän 
tarpeet ammatillisissa tutkinnoi ssa, ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavassa kou-
lutuksessa sekä tutkintojen ja koulutuksen järjestäm isessä. Tällä halutaan tukea sitä, että tut-
kinnot ja koulutus vastaavat työelämän osaamistarpeisiin ja että koulutus järjestetään opiskeli-
joille ja työelämälle parhaiten soveltuvalla tavalla. Samoin ammatillisten tutkintojen ja koulu-
tuksen järjestäjille ja niiden suunnittelijoille, ar vioijille ja kehittäjille sekä osaamistarpeita en-
nakoiville asetetaan velvoite tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.  

2 luku. Tutkinnot ja koulutukset 

5 §. Ammatilliset tutkinnot Säännöksen tavoitteena on selkeyttää tutkintorakennetta ja auttaa 
ratkaisemaan, milloin työ- ja elinkeinoeläm ässä havaittu osaamistarve on sellainen, että se 
edellyttää erillistä tutkintorakenteeseen kuuluvaa ammatillista tutkintoa. Eri tutkintotyypeissä 
osoitetun osaamisen määrittelyn tavoitteena on selke yttää ja yhtenäistää työ- ja elinkeinoelä-
mässä havaitun uuden osaamistarpeen sijoittamista tiettyyn tutkintotyyppiin sekä parantaa tut-
kintojärjestelmään kuuluvien tutkintojen ve rtailtavuutta. Määrittelyt otetaan huomioon myös 
tutkinnon perusteiden laadinnassa.  

Määrittelyjen avulla voitaisiin ar vioida tarvetta lisätä tutkinto rakenteeseen uusia tutkintoja tai 
poistaa tutkintorakenteesta vanhentuneita tutkinto ja. Tavoitteena kuitenkin on, että työ- ja 
elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin v astattaisiin jatkossa uusien tutkintojen sijaan 
pääosin uudistamalla olemassa olevia tutkintojen perusteita esimerkiksi muuttamalla tutkinto-
jen muodostumista taikka muuttamalla, lisäämällä tai poistamalla tutkintojen osaamisaloja tai 
tutkinnon osia.  

Määrittelyjen tarkoituksena on kuitenkin edell een mahdollistaa työelämän osaamistarpeiden 
joustava huomioiminen sekä erilaisten tutkintojen muodostuminen kunkin toimialan tarpeiden 
mukaisesti. Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voisivat 
rakentua työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeid en osalta toimialoittain eri tavoin. Osalla toi-
mialoista osaamistarpeet muodostuisivat hierarkkisesti siten, että ammattitutkintojen ammatti-
taitovaatimukset rakentuvat ammatillisten perust utkintojen ja vastaavasti erikoisammattitut-
kinnot ammattitutkintojen tuottaman osaamisen pää lle. Osalla toimialoista tällainen hierarkki-
nen tutkintorakenne ei ole tarkoituksenmukainen.  

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin, mitkä tutkinnot ovat tässä laissa tarkoitettuja ammatilli-
sia tutkintoja. Ammatillisia tutk intoja olisivat voimassa olev aa lainsäädäntöä vastaavasti am-
matilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.  

Pykälän 2 momentissa olisi ammatillisessa perust utkinnossa osoitetun osaamisen määrittely. 
Säännöksen mukaan ammatillisen perustutkinnon s uorittaneella olisi laaja-alaiset perusval-
miudet toimi- tai ammattialan tehtäviin, eli sellai set käytännön taidot ja tiedot, joilla perustut-
kinnon suorittanut henkilö pyst yy toimimaan toimialan tai ammattialan eri perustehtävissä. 
Ammatillisessa perustutkinnossa tulisi lisäksi oso ittaa erikoistuneempi osaaminen ja työelä-
män edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä  työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä 
osa-alueella. Erikoistuneempi osaaminen voita isiin saavuttaa esimerkik si ammatillisen perus-
tutkinnon osaamisalojen tai ammatillisiin tutk innon osiin sisältyvän valinnaisuuden kautta. 
Ammatillinen perustutkinto muodosta a siten kokonaisuuden, joka sisältää sekä tehtävä- tai 
toimiala-spesifiä ammattitaitoa, laaja-alaista useammalla toimialalla hyödynnettävää osaamis-
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ta sekä geneerisiä, alariippumattomia taitoja. Er ikoistumisalueellaan perustutkinnon suoritta-
nut suoriutuisi ammatin perustehtävistä itsenäise sti ja niissä tyypillisesti edellytettävällä jou-
tuisuudella. Vaativien työtehtävien hoitaminen sekä toimiminen muuttuvissa toimintaympäris-
töissä voisi kuitenkin edellyttää ohjeistusta tai kokeneemman ammattihenkilön opastusta tai 
valvontaa. Säännös vastaisi nykyisen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 4 §:n 1 
momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 a §:n 1 momentin määrittelyä. 
Ammatillinen perustutkinto olisi perusopetuksen päättäneille ensisijainen tutkinto. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi lisäksi va ltuussäännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella voitaisiin säätää tarkemmin ammatillisissa  perustutkinnoissa osoitettavasta ammattitai-
dosta ja osaamisesta. Tarkempi määrittely voisi olla tarpeen sen varmistamiseksi, että amma-
tilliset perustutkinnot tuottavat kaikilla osaami s- ja toimialoilla riittävän työllistymisen, työ-
uralla etenemisen ja jatko-opintojen edellyttämän osaamisen. Tarkempi määrittely voisi olla 
tarpeen myös ammatti- ja erikoisammattitutkin tojen laajuuden määrittelemiseksi osaamispis-
teinä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuuden määrittelyssä olisi tarkoitus hyödyntää 
vertailukohteena perustutkinnossa osoitettua osaamista.  

Pykälän 3 momentissa olisi ammattitutkinnossa osoitetun osaamisen määrittely. Ammattitut-
kinnossa osoitettaisiin työelämän tarpeiden muka isesti kohdennettua ammattitaitoa, joka olisi 
perustutkintoa syvempää tai kohdistuisi raja tumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinto soveltuu 
tyypillisesti jo työkokemusta hankkineen henkilö n osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen 
päivittämiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. A mmattitutkinto voi kuitenkin olla myös väy-
lä uudessa tai ensimmäisessä a mmatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen. Ammatti-
tutkinnon suorittanut hoitaisi ammattialansa tehtäv ät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaym-
päristöissä. Lisäksi hän kykenisi opastamaan muita ja valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. 

Määrittelyn mukaan ammattitutkinnossa osoitettava  ammattitaito olisi perustutkintoa syvem-
pää tai kohdistuisi rajatumpiin työtehtäviin. Amma ttitaito voisi esimerkiksi rakentua perustut-
kinnossa saavutettavan osaamisen päälle tai ede llyttää perustutkintoa syvällisempää tietope-
rustaa ja kehittyneempiä käytännön taitoja. Ammattitaito voisi kohdistua myös perustutkintoja 
kapeammalle ammattialalle. Ammattitutkinnossa osoitetun osaamisen määrittely ei edellyttäisi 
ammattitutkintojen muodostumista hierarkkisesti perustutkinnossa edellytettävän osaamisen 
päälle, vaan toimialojen ja työ- ja elinke inoelämän tarpeiden mukaisesti ammattitutkinnossa 
voitaisiin osoittaa myös sellaista uudessa tai ensimmäisessä ammatissa ta rvittavaa osaamista, 
jota ei sisälly tutkintorakenteeseen perustutkintona eikä sitä ole sellaisena tarkoituksenmukais-
ta määrittää. Säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain 12 a §:n 2 momentissa olevaa ammattitutkinnon määritelmää. 

Pykälän 4 momentissa olisi erikoisammattitutki nnossa osoitetun osaamisen määrittely. Eri-
koisammattitutkinnossa osoitettaisiin työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti kohdennet-
tua ammattitaitoa, joka olisi syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikois-
ammattitutkinto soveltuu tyypillisesti hyvän a mmattitaidon omaavan henkilön osaamisen tun-
nustamiseen sekä päivittämiseen ja vahvistamiseen. 

Erikoisammattitutkinnossa osoitettaisiin työ- ja  elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti koh-
dennettua ammattiosaamista, joka voisi kohdistua tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun, val-
mistukseen, tuottamiseen tai ke hittämiseen taikka liittyä myös  toimintaprosessien ohjaukseen 
ja johtamiseen. Syvällisellä ammatinhallinnalla  tarkoitettaisiin, että erikoisammattitutkinnon 
suorittanut henkilö hoitaisi ammattialansa monipuol iset työtehtävät itsen äisesti vaativissakin 
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toimintaympäristöissä sekä hahmottaisi työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. 
Säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 a §:n 3 
momentissa olevaa erikoisammattitutkinnon määritelmää. 

Pykälän 5 momentin säännöksellä varmistettaisiin näyttöinä suoritettujen ammatillisten tutkin-
tojen sijoittuminen oikealle ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) pä-
tevyystasolle. Ammattipätevyyslain 5 §:ssä yleisen  tunnustamisen pätevyystasot on määritelty 
koulutukseen perustuvien todistusten kautta, ei näyttöjen kautta suorite ttujen tutkintojen ja 
näyttöihin perustuvien todistuksen kautta. Momentissa todettaisiin, että ammatillinen perus-
tutkinto ja ammattitutkinto sijoittuvat ammattip ätevyyden tunnustamisesta annetun lain 5 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle pätevyyst asolle ja erikoisammattitutkinto 3 kohdassa tar-
koitetulle pätevyystasolle. Säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain 12 §:n 2 momentin säännöstä. 

6 §. Tutkintorakenne. Pykälässä säädettäis iin tutkintorakenteeseen kuuluvista ammatillisista 
tutkinnoista päättämisestä. 

Pykälän 1 momentissa olisi valtuutussäännös tutkintorakenneasetuksen antamiseen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksella säädettäisiin tutkintorakenteeseen kuuluvat ammatilliset pe-
rustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutk innot, eli se, mitä ammatillisia tutkintoja 
on olemassa ja suoritettavissa. Asetuksessa määr iteltäisiin kunkin tutkinnon nimi. Sen sijaan 
nykyisestä koulutusalasääntelystä ehdotetaan l uovuttavaksi. Työ- ja elinkeinoelämän uudet 
osaamistarpeet syntyvät usein nykyisten toimi-  ja koulutusalojen rajapinnoille. Näihin uusiin 
osaamistarpeisiin vastaavat tutkinnot sisä ltävät ammattitaitovaatimuksia useammalta kuin yh-
deltä koulutusalalta, joten niitä on vaikea luontevasti sijoittaa jo llekin tietylle alalle. Koulu-
tusaloista luopuminen sujuvoittaa ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämistä, 
kun tutkintojen ammattitaitovaatimukset pystyt ään määrittelemään puhtaasti työelämän tar-
peista käsin, eikä niiden määrittelyä ohjaa tutkinnon sijoittuminen tietylle koulutusalalle. Kou-
lutusalaluokittelua voitaisiin kuitenkin käyttää edelleen tilastollisena luokitteluna tarvittaessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tutkintora kenteen muuttamista koskevien esitysten val-
mistelu nykytilaa vastaavalla tavalla Opetushallit uksen tehtäväksi. Opetushallitus arvioisi tut-
kintojen ja tutkintorakenneasetuksen uudistamistarvetta vähintään  kerran  vuodessa  ja tekisi 
tarvittaessa esityksen tutkintora kenteen muuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ope-
tushallituksen esitykset tutkintorakenteen muu ttamiseksi voisivat perustua laadullisiin osaa-
mistarpeiden ennakointeihin, Opetushallitukselle eri tahoilta tulleisiin aloitteisiin tai Opetus-
hallituksen omaan tilannearvioon. Jos opetus- ja  kulttuuriministeriöön toimitetaan muiden 
kuin Opetushallituksen laatimia ammatillisten tu tkintojen tutkintorakenteen muuttamista kos-
kevia muutosesityksiä, ne toimitettaisiin valm isteltaviksi Opetushallitukseen, ellei erityisestä 
syystä olisi tarvetta poiketa tästä menettelystä. 

Eri tahoilta tulleiden tutkintorakenteen muutta mista koskevien aloitteiden yhteydessä Opetus-
hallitus arvioisi muutoksen tarpeellisuutta. Tarvittaessa Opetushallitus pyytäisi saamastaan 
aloitteesta lausuntoja. Aloitteen käsittelyn yhtey dessä tulisi aina arvioida, edellyttääkö aloite 
muutoksia tutkintorakenneasetukseen, käytän nössä uuden tutkinnon lisäämistä tai vanhan 
poistamista tutkintorakenneasetuksesta, vai voidaanko muuttuneisiin osaamistarpeisiin vastata 
uudistamalla tutkinnon perusteita ja niissä määr iteltyjä osaamisaloja. Op etushallituksen olisi 
tutkintorakenteen muuttamista koskevia esityks iä valmistellessaan kuultava asianomaista työ-
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elämätoimikuntaa. Näin varmiste ttaisiin, että työelämätoimi kunnat voivat myös käytännössä 
hoitaa niille 26 §:n 1 momentin 2 kohdassa määriteltyä tehtävää. 

Opetushallituksen esitykseen tulisi sisältyä myös  ehdotus tutkintorakenteen muutoksen voi-
maantuloajankohdasta. Voimaantuloajankohdan määrittelyssä tulisi ottaa huomioon tutkinnon 
perusteiden laatimisen edellyttämä aika siten, että tutkinnon perusteet on laadittu tutkintora-
kenteen muuttuessa. Jos Opetushallituksen esitys koskisi uuden tutkinnon lisäämistä tutkinto-
rakenteeseen, tulisi esityksessä määritellä myös tutkinnon tavoitteet sekä ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen osalta tutkinnon laajuus osaa mispisteinä. Ammatillisten perustutkintojen 
osalta tutkinnon laajuutta ei ole tarpeen määr itellä tutkintorakenteen muuttamista koskevassa 
esityksessä muutoin kuin silloin, kun ammattialaa kos keva säätely edellyttää, että perustutkin-
to on laajempi kuin 180 osaamispistettä.  

Opetushallituksen esitys tutkintorakenteen muuttamiseksi ei sitoisi opetus- ja kulttuuriministe-
riötä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättäis i tutkintorakenteesta tämän pykälän 1 momentin 
mukaisesti. 

Lain 15 §:ään ehdotetun säännöksen mukaan Op etushallitus määräisi tutkinnon perusteissa 
tutkintojen osaamisalat ja tutkintonimikkeet. Os aamisaloilla tarkoitettaisiin työelämän itsenäi-
seen toimintakokonaisuuteen liittyvää suuntautumist a tutkinnon sisällä, ja tutkintonimikkeillä 
17 §:ssä tarkoitettuja nimikkeitä, joita voi käytt ää suoritettuaan hyväksytysti nimikkeen käyt-
töön oikeuttavan tutkinnon.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan kuitenkin säännö stä, jonka mukaan opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön asetuksella voitaisiin säätää tutkintojen osaamisalojen ja tutkintonimikkeiden määrit-
tämisessä käytettävistä periaatteista. Tällainen sääntely olisi nykytilaa vastaavalla tavalla tar-
peen tutkintorakenteen selkeyden ja yhtenäis yyden vuoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetukseen ehdotettua sääntelyä on selostettu tarkemmin hallituksen esityksen yksityiskohtais-
ten perustelujen luvussa Tarkemmat säännökset ja määräykset. 

7 §. Valmentavat koulutukset Pykälässä säädettäisiin, mitä tutkintoon johtamattomia valmen-
tavia koulutuksia lain soveltamisalaan kuuluu. Pykälän 1 momentin mukaan valmentavalla 
koulutuksella tarkoitettaisiin ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön 
ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammatillis een koulutukseen valmentavasta koulutuksesta, 
joka antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa 
opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Ensisijaisesti vahvistettaisiin opiskeli-
joiden edellytyksiä suorittaa työmarkkinoille pääsyn edellyttämää osaamista tuottava ammatil-
linen perustutkinto tai vaihtoehtoisesti sellain en ammattitutkinto, joka tuottaa ensimmäisessä 
tai uudessa ammatissa tarvittavaa osaamista. Edellä  mainittujen ammatillisten tutkintojen suo-
rittamisen voidaan katsoa olevan työmarkkinoille  pääsyn ja jatko-opintojen perusedellytys. 
Valmentavan koulutuksen avulla pyrittäisiin  parantamaan heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden valmiuksia hakeut ua jatkokoulutukseen ja suorittaa ammatillinen tutkinto. Val-
mentavan koulutuksen tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on valmentavan koulutuksen 
päättyessä jatko-opintosuunnitelma. Opiskel uvalmiuksien parantamisella sekä jatko-
opintomahdollisuuksien selkeyttämisellä pyrittäisiin myös ehkäisemään keskeyttämisiä tutkin-
totavoitteisessa koulutuksessa ja parantamaan koulutuksen läpäisyä. 
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Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus  suuntautuisi ammatilliseen koulutukseen ja 
erottautuisi näin muista nivelvaiheen koulut uksista, kuten perusopet uksen lisäopetuksesta. 
Koulutuksella olisi tiivis yhteys työelämään, ja koulutuksen aikana tulisi olla mahdollisuus 
suorittaa myös tutkintokoulutukseen kuuluvia op intoja tai ammatillisen tutkinnon, erityisesti 
ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon osia. 

Valmentavaa koulutusta järjestettäessä toimittais iin yhteistyössä muiden nivelvaiheen sidos-
ryhmien, kuten työpajojen, sosiaali- ja tervey sviranomaisten sekä peru sopetuksen järjestäjien 
kanssa. Tavoitteena olisi yksilöllisten valintojen kautta mahdollistaa esimerkiksi perusopetuk-
sen arvosanojen korottaminen taikka työpaja toimintaan osallistumi nen osana ammatilliseen 
koulutukseen valmentavaa koulutusta. Opiskelijalle  annettaisiin myös riittävästi ohjausta ja 
tukea opintojen aikana sekä tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin työhön ja  itsenäiseen elämään valmentavasta koulutukses-
ta, joka olisi suunnattu henkilöille, joilla ei  sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta 
siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Työhö n ja itsenäiseen elämään valmentavan koulu-
tuksen tavoitteena olisi antaa sairauden tai va mman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiske-
lijoille heidän henkilökohtaisten tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaista opetusta ja ohjausta.  

8 §. Muu ammatillinen koulutus. Pykälässä säädettäisiin muusta ammatillisesta koulutuksesta. 
Pykälän 1 momentin mukaan muu ammatillinen koulutus täydentäisi tai syventäisi ammatillis-
ta osaamista, mutta sen tavoitteena ei olisi tutkinnon tai sen osan suorittaminen. Muu ammatil-
linen koulutus vastaisi pääsääntöisesti tiettyyn rajattuun osaamistarpeeseen ja tuottaisi johon-
kin työhön tai ammattiin liittyvää erityistä osaamist a, johon voi liittyä usein ulkoisten tahojen 
asettamia vaatimuksia esimerkiksi tietyn sertif ikaatin saamiseksi. Lisäksi muuna ammatillise-
na koulutuksena hankittava osaaminen olisi usei mmiten laajuudeltaan suppeaa, ja osaamisen 
hankkimiseksi tarvittava koulutus vastaavasti kestoltaan lyhytaikaista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että muuna ammatillisena koulutuksena voitaisiin järjes-
tää myös ansio- ja liikennelentäjän tehtäviin  valmistavaa koulutusta, lennonjohtajan tehtäviin 
valmistavaa koulutusta ja kaupunkiraideliikenteen  kuljettajien tehtäviin valmistavaa koulutus-
ta. Näihin tehtäviin valmistava koulutus tuottaisi kyseisissä tehtävissä tarvittavan perusammat-
titaidon. Koulutuksen tavoitteena ei kuitenkaan o lisi tutkinnon tai sen osan suorittaminen eikä 
1 momentissa tarkoitettu ammatillisen osaamisen täydentäminen tai syventäminen. 

9 §. Henkilöstökoulutus Pykälässä säädettäisiin henkilöstökoulutuksesta. Voimassa olevissa 
ammatillisen koulutuksen laeissa ei ole määrit elty henkilöstökoulutusta, mutta ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetussa laissa on henkilöst ökoulutuksen opiskelijavalintaa ja koulutuk-
sesta tiedottamista koskevia säännöksiä. Opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa 
laissa säädetään amma tillisena lisäkoulutuksena järjestettä vän henkilöstökoulutuksen rahoi-
tuksesta. 

Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin henkilöstökoulutuksen määritelmästä. Ehdotetun säännök-
sen mukaan henkilöstökoulutuksella tarkoitettais iin tietyn työnantajan henkilöstölle järjestet-
tävää koulutusta, joka on osin työnantajan raho ittamaa. Muilta osin henkilöstökoulutus olisi 
siis opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti rahoitettua koulutusta. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan henkilöstökoulutuksena on voinut järjestää näyttötut-
kintona suoritettavia ammatillisia tutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta tut-
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kintoon johtamatonta ammatillista  lisäkoulutusta. Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa henki-
löstökoulutuksena voitaisiin järjestää vain tutkin totavoitteista koulutusta. Pykälässä olisi tätä 
koskeva säännös, jonka mukaan henkilöstökoulutuksena voitaisiin järjestää 5 §:ssä tarkoitettu-
ja tutkintoja ja tutkinnon osia sekä niihin valmistavaa tutkintokoulutusta. Nykytilaa vastaavas-
ti henkilöstökoulutuksena ei voitaisi järjestää la in 7 §:ssä tarkoitettuja valmentavia koulutuk-
sia. Ehdotetun muutoksen mukaisesti henkilöstö koulutuksena ei voitaisi järjestää lain 8 §:ssä 
tarkoitettua muuta ammatillista koulutusta. Pykä lässä säädettäisiin myös poikkeuksesta, jonka 
mukaan työvoimakoulutuksena voitaisiin kuitenkin järjestää tutkintoon johtamatonta henkilös-
tökoulutusta eli lain 8 §:ssä tarkoitettua muuta ammatillista koulutusta. 

10 §. Tutkintojen mitoitusperusteet ja laajuus. Pykälässä säädettäisiin tutkintojen mitoituspe-
rusteista ja laajuudesta.  

Pykälän 1 momentin mukaan ammatillisten peru stutkintojen, ammattitutkintojen ja erikois-
ammattitutkintojen sekä tutkintojen osien mitoituksen peruste olisi osaamispiste. Osilla tarkoi-
tettaisiin sekä tutkinnon perusteissa määriteltyjä tutkinnon osia että tarvittaessa niitä pienem-
piä yksiköitä, esimerkiksi yhteisten tutkinnon os ien osa-alueita. Osaamispisteillä lisättäisiin 
ammatillisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja tuotaisiin osaamisen laajuus ja syvyys työnanta-
jalle ja tutkinnon suorittajalle nykyistä läpinäky vämmäksi. Lisäksi osaamispisteillä lisättäisiin 
tutkintojen ja tutkinnon osien vertailtavuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Osaamis-
pisteiden käyttöönoton lähtökohta olisi ammatilli sen koulutuksen opintosuoritusten eurooppa-
lainen siirtojärjestelmä (ECVET), jonka tavo itteena on helpottaa opiskelijavaihtoa sekä työ-
voiman liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammatilli sen perustutkinnon laajuudeksi ammatillisena 
peruskoulutuksena suoritetun ammatillisen perust utkinnon nykyistä laajuutta vastaavasti 180 
osaamispistettä. Laissa säädetty  180 osaamispisteen laajuus tarkoittaisi vähimmäislaajuutta, 
jolla ammatillinen perustutkinto tulee tutkin non muodostumisen mukaisesti suoritetuksi. Pe-
rustutkinnon laajuuden määrittely perustuisi ECVET-suositukseen, jonka mukaan pisteet tulee 
määritellä ensin koko tutkinnolle. Tutkinnon k okonaispistemäärän määrittelyn lähtökohtana 
suositellaan käytettäväksi tutkin non virallista oppimispolkua siten,  että virallisessa täysipäi-
väisessä koulutuksessa vuoden aikana suoritettavat oppimistulokset vastaavat 60:tä pistettä. 
Jos tutkinnolle ei ole määriteltävissä vi rallista oppimispolkua, voidaan sille ECVET-
suosituksen mukaan antaa pisteet vertaamalla s itä toiseen tutkintoon, jolla on virallinen oppi-
mispolku.  

Ammatilliset tutkinnot ja niiden perusteet ova t osaamisperusteisia. Lisäksi ammatillisessa 
koulutuksessa on tarkoitus tämän hallituksen esityksen mukaisesti siirtyä yhteen näyttöperus-
teiseen tutkinnon suorittamistapaan, jossa keskei sintä on tutkinnon tai sen osan ammattitaito-
vaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttami nen. Tutkinnon suorittaminen olisi osaamisen 
hankkimistavasta riippumatonta, ja tutkinto vo idaan suorittaa kokonaan ilman siihen valmis-
tavaa tutkintokoulutusta. Jokaiselle tutkin non suorittajalle laadittais iin henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukai sesti edettäisiin kohti tavoitteeksi asetettua 
osaamista ja osaamisen osoitta mista. Käytännössä esimerkiksi erityistä tukea tarvitseva tut-
kinnon suorittaja voi tarvita tiettyä osaamispis temäärää vastaavan osaamisen saavuttamiseen 
keskimääräistä pidemmän ajan ja vastaavasti joku toinen tutkinnon suorittaja voi saavuttaa 
saman osaamisen keskimääräistä lyhyemmässä ajassa. Ammatillisille tutkinnoille ei näin ollen 
ole määriteltävissä yhtä yhtenäistä, virallista oppimispolkua, jonka pohjalta tutkinnoille voitai-
siin antaa osaamispisteet. Täst ä syystä ammatillisten tutkintoje n osaamispisteet annettaisiin 
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vertaamalla ammatillista perustutkintoa luki okoulutukseen, jolla on virallinen oppimispolku. 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamispisteet puolestaan annettaisiin vertaamalla niitä 
ammatilliseen perustutkintoon. 

Pykälän 2 momentissa olisi lisäksi nykytil aa vastaavasti valtuutussäännös, jonka mukaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voita isiin säätää ammatillisten perustutkintojen laajuu-
deksi tietyissä tilanteissa yli 180 osaamispiste ttä. Valtuutussäännöksen perusteella olisi myös 
mahdollista säätää, että jonkin tutkintoon sisält yvän osaamisalan laajuus olisi yli 180 osaa-
mispistettä, vaikka tutkinnon laajuus muiden osaamisalojen osalta olisi 180 osaamispistettä. 
Näissä tapauksissa myös osaamisaloista säädettäisiin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksel-
la, vaikka niistä muutoin määrää 15 §:n noja lla Opetushallitus tutkinnon perusteissa. Asetuk-
sella ei voitaisi säätää yksittäisen ammatilli sen perustutkinnon laajuudeksi vähemmän kuin 
180 osaamispistettä. 

Ehdotetun valtuutussäännöksen mukaan amma tillisen perustutkinnon vähimmäislaajuudeksi 
voitaisiin säätää yli 180 osaamispistettä, jos amma ttialaa koskeva sääntely sitä edellyttää. Pe-
rustutkinnon laajuudeksi tulisi säätää yli 180 osaamisp istettä vain erityisen perustellusta syys-
tä, esimerkiksi jos ammattialan koulutusta kos kevasta sääntelystä johtuen työelämän edellyt-
tämiä ammattitaitovaatimuksia ei voida saavuttaa 180 osaamispisteen laajuisen tutkinnon puit-
teissa. Pääsääntönä siis olisi, että kaikkien ammatillisten perustutkintojen laajuus olisi yh-
tenevästi 180 osaamispistettä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ammattitutk intojen ja erikoisammattitutkintojen laajuu-
desta. Ammattitutkintojen laajuus  määräytyisi sen mukaan, kuinka  laaja-alaista ja syvällistä 
osaamista tutkinnon ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden pohjana olevat työ- ja 
elinkeinoelämän osaamistarpeet edellyttävät suhteessa ammatillisiin perustutkintoihin. Ehdo-
tetun säännöksen mukaan ammattitutkinnon laajuus  olisi 120, 150 tai 180 osaamispistettä. 
Laissa säädetty 120, 150 tai 180 osaamispisteen laajuus tarkoittaisi vähimmäislaajuutta, jolla 
ammattitutkinto tulisi tutkinnon muodostumisen mukaisesti suoritetuksi. Ammattitutkinnoissa 
osoitetaan perustutkintoa syvempää osaamista, mutta se voi kohdistua rajatumpiin työtehtäviin 
tai kapeammalle ammattialalle. Tästä syystä a mmattitutkinnot olisivat pääasiallisesti osaamis-
pisteiltään keskimäärin pienempiä kuin perustutkinnot.  

Erikoisammattitutkinnon laajuus määriteltäisiin samoin periaatteinen kuin ammattitutkintojen. 
Erikoisammattitutkinnot tuottavat ammatillisia perustutkintoja selvästi syvällisempää osaa-
mista, mutta ne eivät kaikissa tapauksissa ole yhtä laaja-alaisia kuin perustutkinnot. Ehdotetun 
säännöksen mukaan erikoisammattitutkinnon laajuu s olisi 160, 180 tai 210 osaamispistettä. 
Laissa säädetty 160, 180 tai 210 osaamispisteen laajuus tarkoittaisi vähimmäislaajuutta, jolla 
erikoisammattitutkinto tulisi tutkinnon muodostumisen mukaisesti suoritetuksi.  

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet  laadittaisiin nykyiseen  tapaan vastaamaan 
työelämän osaamistarpeita kullakin toimialalla. Tutkintoja ei ole suunniteltu eikä jatkossakaan 
suunniteltaisi yhteismitallisiksi, vaan tutkinto jen ammattitaitovaatimukset voisivat poiketa 
työelämän osaamisvaatimusten mukaisesti laaj uudeltaan ja vaatimuksilt aan huomattavastikin 
toisistaan. Ammatti- ja erikoisammattitutki nnot asemoituvat kuitenkin ammattitaitovaatimuk-
siltaan sellaiselle tasolle, jossa niiden suorittaminen ilman tutk intokoulutusta edellyttäisi pää-
sääntöisesti työssä tai muulla tavoin hankittua o saamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö mää-
rittelisi kunkin ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon laajuuden tutkintorakenneasetuk-
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sessa yhteistyössä Opetushallituksen ja työ- ja  elinkeinoelämän kanssa osana tutkintoraken-
teen muuttamista koskevien esitysten ja tutkinnon perusteiden valmistelua. 

Tutkinnon suorittajan suoritetun tu tkinnon laajuus voisi tosiasia llisesti olla osaamispisteiltään 
säädettyä tutkinnon laajuutta laajempi. Tämä joht uu siitä, että tutkinno n suorittaja voi valita 
tutkintoonsa valinnaisia osia, jotka ovat osaa mispisteiltään valinnaisen osan vähimmäislaa-
juutta laajempia. Tutkinnon muodostuminen on kuitenkin aina sidottu 13 §:ssä ja sen nojalla 
säädettyyn ja tutkinnon perusteissa määrätt yyn tutkinnon muodostumiseen. Tutkinnon laajuus 
osaamispisteinä ei siis voi kasvaa sen perust eella, että tutkintoon valittaisiin sen muodostumi-
sesta poiketen ylimääräisiä tutkinnon osia. 

Tutkintotodistukseen tai todistukseen suoritetuista  tutkinnon osista merkitään todelliset suori-
tetut tutkinnon osat ja todelliset osaamispist emäärät, joten tutkinn on suorittajan yksilöllisten 
valintojen mukaan tutkintotodistukseen merkittävä osaamispistemäärä voi ylittää laissa sääde-
tyn tutkinnon vähimmäispistemäärän. 

11 §. Valmentavien koulutusten mitoitusperusteet ja laajuus. Pykälässä säädettäisiin valmen-
tavien koulutusten mitoitusperusteista ja laajuudesta.  

Pykälän 1 momentin mukaan valmentavien koul utusten ja koulutusten osien mitoituksen pe-
ruste olisi osaamispiste. Valmentavien koulutus ten ja koulutusten osien mitoituksen perusteet 
vastaisivat ammatillisten perustutkintojen, a mmattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen sekä 
tutkintojen osien mitoituksen perustetta. Valmentavien koulut usten osilla tarkoitettaisiin kou-
lutuksen perusteissa määriteltyjä koulutuksen os ia. Osaamispisteillä tuot aisiin osaamisen laa-
juus ja syvyys myös valmentavan koulutuksen opiskelijoille läpinäkyväksi. Osaamispisteillä 
lisättäisiin myös valmentavien koulutusten ja niiden osien vertailtavuutta sekä kansallisesti et-
tä kansainvälisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valmenta vien koulutusten laajuudesta. Valmentavat kou-
lutukset eli ammatilliseen koulutukseen valmenta va koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elä-
mään valmentava koulutus olisivat nykykäyt äntöä vastaavasti 60 osaami spisteen laajuisia. 
Laissa säädetty 60 osaamispist een laajuus tarkoittaisi vähimmäislaajuutta, jolla valmentava 
koulutus tulee koulutuksen muodostumisen mukaisesti suoritetuksi. Vaikka valmentavien kou-
lutusten perusteet ovat osaamisperusteisia ja myös valmentavan koulutuksen opiskelijoille 
laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittä missuunnitelma, valmenta va koulutus perustuu 
nimensä mukaisesti lähtökohtaisesti koulutukseen. Näin ollen sille on määriteltävissä viralli-
nen opintopolku, johon koulutuksen laajuus on kytkettävissä. Valmentavassa koulutuksessa 
vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaamine n vastaisi ECVET-suosituksen mukaisesti 
60:tä osaamispistettä. Jos opiskelija suorittaisi valmentavan koulutuksen opintoja tätä pistera-
jaa vähemmän, opiskelijalle annettaisiin nykytil aa vastaavalla tavalla todistus suoritetuista 
koulutuksen osista.  

Valmentavan koulutuksen opiskelija n suoritetun koulutuksen laajuus voisi tosiasiallisesti olla 
osaamispisteiltään säädettyä koulutuksen laajuutta  laajempi. Tämä johtuu siitä, että opiskelija 
voi valita valmentavaan koulutukseensa valinnaisia  osia, jotka ovat osaamispisteiltään valin-
naisen osan vähimmäislaajuutta laajempia. Valmentavan koulutuksen muodostuminen on kui-
tenkin aina sidottu 14 §:ssä ja sen nojalla  koulutuksen perusteessa määrättyyn koulutuksen 
muodostumiseen. Koulutuksen laajuus osaamispiste inä ei siis voi kasvaa sen perusteella, että 
koulutukseen valittaisiin sen muodostumisesta poiketen ylimääräisiä koulutuksen osia. 
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Todistukseen suoritetusta koulutuksesta tai todist ukseen suoritetuista koulutuksen osista mer-
kitään todelliset suoritetut koulutuksen osat ja todelliset osaamispistemäärät, joten opiskelijan 
yksilöllisten valintojen mukaan todistukseen s uoritetusta koulutuksesta merkittävä pistemäärä 
voi ylittää laissa säädetyn koulutuksen vähimmäispistemäärän. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykytilaa vastaavasti ammatilliseen koulutukseen valmen-
tavan koulutuksen suoritusajasta. Ammatilliseen  koulutukseen valmentavan koulutuksen laa-
juus olisi 2 momentin mukaisesti 60 osaamispis tettä. Vuoden aikana keskimäärin saavutettu 
osaaminen vastaa 60:tä osaamispistettä, joten ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulu-
tuksen ajallinen kesto olisi lähtökohtaisesti ai na yksi vuosi. Ehdotetun säännöksen mukaan 
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulut us tulisi suorittaa yhdessä vuodessa, jollei 
opiskelijalle sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi myönnettäisi suoritusaikaan pidennystä. 

Runsaasti erityistä tukea tarvitseva opiskelija voisi käyttää 60 osaamispistettä vastaavan 
osaamisen saavuttamiseen keskimääräistä pide mmän opiskeluajan. Opiskeluaikaa voitaisiin-
kin pidentää säännöksessä mainitun muun erityisen syyn vuoksi esimerkiksi silloin, jos opis-
kelijan oppimisvalmiuksien vuoksi 60 osaamispiste en edellyttämää osaamista ei ole mahdol-
lista saavuttaa yhden vuoden aikana. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin nykytilaa v astaavasti työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentavan koulutuksen suoritusajasta. Säännöksen mukaan työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentavan koulutuksen suoritusaika määräytyisi opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja 
valmiuksien perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättäisi koulutuksen suoritusajasta. Suoritus-
aika voisi kuitenkin olla enintään kolme vuo tta. Tavoitteena olisi mahdollistaa nykytilaa vas-
taavalla tavalla työhön ja itsenäiseen elämään  valmentavan koulutuksen ajallisen keston vaih-
telu.  

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koul utuksen laajuus olisi pykälän 2 momentin 
mukaan 60 osaamispistettä, joten koulutuksen suoritusaika olisi lähtökohtaisesti ainakin yksi 
vuosi. Säännöksessä kuitenkin rajattaisiin nykytil aa vastaavasti, että koulutuksen suoritusaika 
voisi olla enintään kolme vuotta. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen 
osallistuvien opiskelijoiden oppimisvalmiuksissa voi olla merkittäviä eroja ja runsaasti erityis-
tä tukea tarvitseva opiskelija saattaakin tarvita  60:tä osaamispistettä vastaavan osaamisen saa-
vuttamiseen keskimääräistä pidemmän ajan, jopa 2–3 vuotta.  

Ehdotetun säännöksen mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavassa koulutuksessa opintojen suoritusaj asta. Suoritusaika määräytyisi opiskelijan 
henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Päätös opintojen suoritusajasta teh-
täisiin opintojen alussa osana henkilökohtaist a osaamisen kehittämissuunnitelmaa, mutta pää-
töstä voitaisiin muuttaa myös koulutuksen aika na opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja tavoit-
teiden mukaisesti.  

12 §. Tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien mitoitusperusteet. Pykälässä säädet-
täisiin tutkinnon osien ja valm entavan koulutuksen osien mitoitu sperusteista. Tutkinnon osien 
ja valmentava koulutuksen suhteellisen painoar von eli osaamispisteiden määrän määrittelyssä 
käytettävät periaatteet perustuisivat ECVET-suositukseen. 

ECVET-suosituksen mukaan tutkinnon osien suhteellinen painoarvo tutkinnosta voidaan mää-
rittää ensinnäkin sen mukaan, mikä on tutkinno n osan oppimistulosten suhteellinen merkittä-
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vyys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutk intotasolle etenemisen tai sosiaalisen integ-
raation kannalta. Toiseksi tutkinnon osien s uhteellinen painoarvo voidaan määrittää sen mu-
kaan, mikä on tutkinnon osaan sisältyvien oppi mistulosten vaikeusaste, laajuus ja kattavuus. 
Kolmanneksi painoarvo voidaan määrittää sen mukaan, mikä on tutkinnon suorittajalta edelly-
tettävä työpanos tutkinnon osan suorittamiseksi vaadittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien 
saavuttamiseksi. Määrittelyssä on mahdollista kä yttää myös näiden edellä mainittujen kritee-
reiden yhdistelmiä. 

Ehdotetun säännöksen mukaan tutkinnon osien o saamispisteet määräyty isivät sen mukaan, 
mikä on niihin sisältyvän osaamisen katta vuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko 
tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamist avoitteisiin. Tutkinnon osan kattavuudella tar-
koitettaisiin sitä, kuinka suuren osan tutk innon suorittaneen ammattitaidon kokonaisuudesta 
kyseinen tutkinnon osa muodostaa. Tutkinnon osan  vaikeusasteella puolestaan tarkoitettaisiin 
tutkinnon osan vaikeutta verrattuna muihin sam an tutkinnon osiin. Tu tkinnon osan merkittä-
vyydellä tarkoitettaisiin tutki nnon osan tärkeyttä työmarkkinoille  osallistumisen, toiselle tut-
kintotasolle etenemisen tai sosiaalisen integr aation kannalta. Vastaava mitoitusperuste koskisi 
myös valmentavan koulutuksen osien mitoittamista. 

Tutkinnon ja valmentavien koul utusten osien mitoituksessa käyte ttäisiin kaikkien edellä mai-
nittujen kriteereiden yhdistelmiä. Yksittäisen tutkinnon tai koulutuksen osan mitoituksessa 
voitaisiin kuitenkin painottaa jotakin näistä kriteereistä muita enemmän. Opetushallitus mää-
rittelisi tutkinnon osien osaamispis temäärät tutkinnon perusteissa, jotka laaditaan yhteistyössä 
työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Valm entavien koulutusten osien osaamispistemää-
rät määriteltäisiin vastaavasti koulutuksen perusteissa. 

Pykälässä säädettyjä mitoitusperusteita käytettäisiin myös tutkinnon osaa pienempien yksiköi-
den mitoitusperusteena. Tutkinnon osaa pienem pien yksiköiden mitoittaminen on tarpeen tut-
kinnon perusteissa mitoitettaessa yhteisten tutkin non osien osa-alueita. Lisäksi tutkinnon osaa 
pienempiä yksiköitä voitaisiin mitoittaa osaami spisteinä opiskelijan he nkilökohtaisessa osaa-
misen kehittämissuunnitelmassa esimerkiksi silloin, kun opiskelija hankkii osaamista ulko-
mailla tai toisen koulutuksen järjestäjän järjestämässä koulutuksessa. 

13 §. Ammatillisten tutkintojen muodostuminen. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan am-
matilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot muodostuisivat amma-
tillisista tutkinnon osista. Ammatilli set tutkinnon osat vastaisivat työelämän työ- ja toiminta-
kokonaisuuksia. Tutkinnon osa muodostaisi toimin takokonaisuuden, joka voidaan erottaa laa-
jasta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. 

Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan  sisältyisi vähintään yksi pakollinen ammatilli-
nen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnain en ammatillinen tutkinnon osa. Säännös yhdestä 
pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta ammatillisesta tutkinnon osasta tarkoittaisi, että tutkinnon 
perusteisiin tulisi sisältyä vähintään yksi ka ikille pakollinen ammatillinen tutkinnon osa sekä 
tutkinnon suorittajan valittavissa olevia valinnaisia  ammatillisia tutkinnon osia. Pakollisten ja 
valinnaisten ammatillisten tutkinn on osien lukumäärä ja niiden välinen suhde vaihtelisi tut-
kinnoittain alan erityispiirteiden ja vaatimus ten mukaisesti. Tutkintojen muodostumissäännöt 
määrättäisiin tutkinnon perusteissa. Muodostumissäännöt määrittelevät, mitkä pakolliset ja va-
linnaiset tutkinnon perusteisiin kuuluvat tutki nnon osat tutkinnon suorittajan tulee suorittaa, 
jotta hänelle voidaan antaa tutkintotodistus . Muodostumissäännöt mahdo llistaisivat tutkinnon 
osien joustavan yhdistelyn työelämän tarpei den mukaisesti ja valinnaisuuden lisäämisen tut-
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kintojen muodostumisessa. Valinnaisuudella vast attaisiin saman tutkinnon sisällä työelämän 
hyvin eri tavoin suuntautuneisiin ja osin hyvinkin erikoistuneisiin osaamistarpeisiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että a mmatilliseen perustutkintoon sisältyisi ammatillis-
ten tutkinnon osien lisäksi myös yhteisiä tutkinnon  osia. Niiden tehtävänä olisi varmistaa, että 
ammatillisen perustutkinnon suorittaneella olisi tutkinnosta riippumatta työssä ja elämässä 
tarvittavat perustaidot, kaikilla toimialoilla tarv ittavaa yhteistä osaamista sekä yhtäläiset val-
miudet elinikäiseen oppimiseen. Yhteisten tutkinnon osien lisäksi perustaitoja ja elinikäisen 
oppimisen avaintaitoja vahvistettaisiin sisällyttämällä niitä osaksi ammatillisten tutkinnon osi-
en ammattitaitovaatimuksia. 

Yhteiset tutkinnon osat muodostuisivat kolmest a temaattisesta kokonaisuudesta, jotka olisivat 
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matema attis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yh-
teiskunta- ja työelämäosaaminen. Nykyisestä sosi aalisen ja kulttuurisen osaamisen yhteisestä 
tutkinnon osasta luovuttaisiin, mutta siihen sisälty vä osaaminen sisällytettäisiin osaksi kolmea 
jäljelle jäävää yhteistä tutkinnon osaa. Sa massa yhteydessä tarkasteltaisiin uudelleen, mihin 
yhteiseen tutkinnon osaan mikäkin osa-alue ja  osaaminen luontevimmin kuuluu. Osa-alueet 
voisivat olla osittain eri tutkinnon osassa kuin nykyisin. Muutokset yksinkertaistaisivat amma-
tillisen perustutkinnon muodostumissääntöjä ja  mahdollistaisivat voimassa olevaa yhteisten 
tutkinnon osien rakennetta pare mmin työelämästä tulevan aikuisväestön osaamistarpeiden 
huomioon ottamisen yhteisissä tutkinnon osissa. Li säksi muutokset lisäisivät tutkintotodistus-
ten informatiivisuutta, kun tutkinnon osan nimi kuvaisi nykyistä paremmin tutkinnon osaan si-
sältyviä osa-alueita. Nykyisin sosiaalisen ja ku lttuurisen osaamisen tutk innon osan ainoa osa-
alue on voinut yksittäisellä opiskelijalla olla esi merkiksi matematiikka, jolloin tutkinnon osan 
nimi tutkintotodistuksessa on ollut harhaanjohtava.  

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto ihin ei sisältyisi yhteisiä tutkinnon osia. Ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoa suorittavat voisivat kuitenkin suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erillisinä 
tutkinnon osina, jos se katsottaisiin henkilökohtai stamisen yhteydessä tarpeelliseksi ja tarkoi-
tuksenmukaiseksi. 

Ammatillisiin perustutkintoihin voimassa olevan  lainsäädännön mukaan sisältyvistä vapaasti 
valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina luovuttaisiin ja vastaava valinnaisuus si-
sällytettäisiin ammatillisiin tutk innon osiin. Ammatillisten perust utkintojen ammatillisiin tut-
kinnon osiin sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat vo isivat edelleen olla – siten kuin tutkinnon 
perusteissa määrätään – myös yhteisiä tutk innon osia, lukio-opint oja tai muita jatko-
opintovalmiuksia tukevia opintoja tai korkeakouluopintoja, vaikka ne eivät olisikaan sisällöl-
tään ammatillisia. Tällä tavoin mahdollistetta isiin muun muassa ammatillisen perustutkinnon 
ja ylioppilastutkinnon suorittaminen yhtä aikaa tai nopeutettaisiin siirtymistä jatko-opintoihin 
korkea-asteelle. Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat voisivat olla myös paikallisiin ammat-
titaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen 
perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia kuten nyky isinkin. Erillisistä vapaasti valittavista tutkin-
non osista luopuminen yksinkertaistaisi amma tillisten perustutkintojen muodostumissääntöjä 
ja helpottaisi näin yksilöllisten opintopolkujen rakentamista.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan valtuutussäännöstä, jonka nojalla valtioneuvoston asetuksel-
la säädettäisiin tarkemmin tutkinnon muodostumi sesta 1 momentissa tarkoitetuista erityyppi-
sistä tutkinnon osista sekä yhteisten tutkinnon os ien laajuudesta osaamispisteinä ja niihin kuu-
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luvista osa-alueista. Lisäksi asetuksella säädettäis iin sekä yhteisten tutkinnon osien että niiden 
osa-alueiden pakollisuudesta ja valinnaisuudesta. 

Valtioneuvoston asetukseen ehdotetun sääntelyn mukaan ammatillinen perustutkinto muodos-
tuisi erityyppisistä tutkinnon osista siten, että osaamispisteinä mitoitettuun 180 osaamispisteen 
laajuiseen ammatilliseen perustutkintoon sisä ltyisi ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamis-
pistettä ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä. Yhteisten tutkinnon osien laajuus säilyisi 
ennallaan. Ammatillisten tutkinnon osien osuus  puolestaan lisääntyisi hieman, kun aiemmat 
10 osaamispisteen laajuiset vapaasti valittavat tu tkinnon osat sisällytettäisiin osaksi ammatilli-
sia tutkinnon osia. Valtioneuvoston asetuksella sää dettäisiin myös yhteis ten tutkinnon osien 
laajuudesta osaamispisteinä. Kosk a nykyisen sosiaalisen ja ku lttuurisen osaamisen tutkinnon 
osaan sisältyvä osaaminen sisällytettäisiin kolme en yhteiseen tutkinnon osaan, yhteisten tut-
kinnon osien osaamispisteet määriteltäisiin uudelleen. Tässä yhteydessä otettaisiin huomioon 
myös kansainvälisen aikuistutkimuksen eli PIAA Cin tuloksista nouseva tarve kehittää erityi-
sesti luku- ja numerotaitoja sekä tietoteknisiä taitoja. Tämä lisäisi viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaamisen ja matemaattis-luonno ntieteellisen osaamisen painoarvoa yhteisissä tutkinnon 
osissa. 

Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyisi osa-alue ina edelleen muun muassa äidinkielen, toisen ko-
timaisen kielen, vieraiden kielten, kulttuurie n tuntemuksen, matematiikan, fysiikan, kemian, 
tieto- ja viestintätekniikan, yhteiskuntatietojen ja  -taitojen, työelämätietojen ja -taitojen, työ-
kyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon, yrittäjyyden, etiikan, psykologian, kestävän 
kehityksen sekä taiteen ja kulttuurin osaamista, jotta tutkinnon osat antaisivat valmiuksia jat-
ko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Yhteiset  tutkinnon osat sekä niiden osa-alueet ja 
osaamistavoitteet määriteltäisiin kuitenkin niin, että ne olisivat osaamisperusteisia. Yhteisten 
tutkinnon osien aiempaa vahvempi osaamisperuste inen määrittely edistäisi etenkin epäviralli-
sen ja arkioppimisen tunnistamista. Lisäksi se helpottaisi yhteisten tutkinnon osien toteutta-
mista ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä. Yh teisten tutkinnon osie n toteuttaminen am-
matillisten tutkinnon osien yhteydessä auttaisi opi skelijoita ymmärtämään yhteisten tutkinnon 
osien merkityksen työelämässä ja motivoisi opiskelemaan niitä. 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaa misen, matemaattis-luonnontietee llisen osaamisen ja yhteis-
kunta- ja työelämäosaamisen tutk innon osat olisivat kaikki pakollisia. Ne voisivat kuitenkin 
sisältää sekä pakollisia että valinnaisia osa- alueita. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
kaikille ammatillisen perustutki nnon suorittajille pakolliset yh teisten tutkinnon osien osa-
alueet. Tutkinnon suorittajan va linnanmahdollisuudet säilyisivät nykyisen laajuisina, mutta 
rakentuisivat kunkin yhteisen tutkinnon osan sisään. 

Opetushallitus määräisi tutkinnon perusteissa yhte isten tutkinnon osien osa-alueiden osaamis-
tavoitteet sekä mitoituksen o saamispisteinä. Opetushallitus m ääräisi tutkinnon perusteissa 
myös, mitkä yhteisten tutkinnon osien osa-alue iden osaamistavoitteet ovat pakollisia kaikille 
tutkinnon suorittajille, ja mikä on näiden pakollisten osaamistav oitteiden laajuus osaamispis-
teinä. Lisäksi osa-alueilla voisi olla valinnais ia osaamistavoitteita, joista tutkinnon suorittaja 
voisi valita tavoitteitaan tukevat tai muutoin kiinnostavat osaksi tutkintoaan. 

14 §. Valmentavien koulutusten muodostuminen. Pykälässä säädettäisiin valmentavien koulu-
tusten muodostumisesta. Valmentavat koulutukset  sisältäisivät koulutuksen osia. Koulutuksen 
osat olisivat ammatilliseen koulutukseen valmen tavan koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavan koulutuksen tavoitteis iin perustuvia osaamis kokonaisuuksia. Säännök-
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seen ehdotetaan myös valtuutussäännöstä, jonka  mukaan valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin säätää tarkemmin valmentaviin koulutuksiin kuuluvista koulutuksen osista. 

15 §. Tutkinnon perusteet. Pykälässä säädettäisiin tutkinnon pe rusteista, niiden sisällöstä ja 
tutkinnon perusteiden valmistelusta. Pykälän 1 momentin mukaan Opetushallitus määräisi tut-
kinnon perusteet kullekin lain 6 §:ssä tarkoite ttuun tutkintorakenteeseen kuuluvalle tutkinnol-
le.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Opetushallituk sen päätösvaltaan kuuluvista asioista, joista 
Opetuksenhallituksen tulee määrätä tutkinnon pe rusteissa. Ehdotetun pykälän 2 momentin 1 
kohdan mukaan tutkinnon perusteissa määrättäis iin nykytilaa vastaavalla tavalla tutkin-
tonimikkeet. Ammatillisissa perustutkinnoissa käytettäisiin aina tutkintonimikkeitä. Ammatti‐ 
ja  erikoisammattitutkinnoissa  tutkintonimikkeitä  käytettäisiin  silloin,  kun  se olisi  tarkoituk‐
senmukaista  ja  tutkintonimikkeet antaisivat  lisäinformaatiota  joko  työ‐  ja elinkeinoelämälle 
tai tutkinnon suorittajalle.  

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tutkinn on perusteissa määrättäisiin tutkintojen mah-
dolliset osaamisalat. Os aamisaloja käytettäisiin silloin, kun se on työelämän tai tutkintojen 
muodostumisen selkeyden kannalta tarpeellista. Jos osaamisaloja käytetään, niitä tulee olla ai-
na vähintään kaksi.  

Ehdotetun pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan Opetushallitus määräisi tutkinnon perusteis-
sa tutkinnon muodostumisesta siltä osin, kuin siitä  ei säädettäisi lain 13 §:ssä tai sen nojalla 
annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Opetusha llitus määräisi tutkinnon perusteissa, mitä 
yksittäisiä tutkinnon osia kuhunkin tutkintoon sisältyy. Tutkintoon sisältyvillä tutkinnon osilla 
tarkoitettaisiin kaikkia tutkinnon perusteissa määrättäviä pakollisia ja  valinnaisia tutkinnon 
osia, joista tutkinto voi rakentua. Tietty tutk innon osa voisi kuulua vain yhteen yksittäiseen 
tutkintoon tai olla yhteinen useille tutkinnoille. 

Opetushallitus määräisi myös lain 13 §:ää tä ydentäen niin sanotun tutkinnon muodostumis-
säännön eli sen, mitkä pakolliset ja valinnaiset tu tkinnon perusteisiin kuuluvat tutkinnon osat 
tulee suorittaa, jotta opiskelijalle voidaan ant aa tutkintotodistus. Tutkinnon muodostumissään-
töjen yhteydessä voitaisiin tarvittaessa määrätä my ös tutkinnon osien suorittamisjärjestykses-
tä, jos tietty osaamistaso on välttämätön edellytys jonkin tutkinnon osan suorittamiseksi. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin 3 kohdan säännöksen  mukaan Opetushallitus määräisi tutkin-
non perusteissa tutkinnon osien ja yhteisten tutk innon osien osa-alueiden laajuudesta osaamis-
pisteinä siltä osin, kuin näistä ei säädetä 13 §: n nojalla annetulla asetuksella. Yhteisten tutkin-
non osien laajuudesta, kuhunkin yhteiseen tutkin non osaan sisältyvistä osa-alueista sekä yh-
teisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden  pakollisuudesta ja valinnaisuudesta säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella lain 13 §:n 3 mome ntin valtuutussäännöksen nojalla. Valtioneu-
voston asetuksella ei kuitenkaan säädettäisi yhte isiin tutkinnon osiin kuuluvien osa-alueiden 
laajuudesta. Opetushallitus määräisi tutkinnon perusteissa yksittäisten ammatillisten tutkinnon 
osien sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alueid en laajuudet osaamispisteinä. Ammatillisissa 
tutkinnon osissa Opetushallitus ei määräisi tu tkinnon osaa pienempien kokonaisuuksien laa-
juuksista osaamispisteinä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin 4 kohdan mukaan tutkinnon perusteissa määrättäisiin ammatil-
listen tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset sek ä yhteisten tutkinnon osien osaamistavoit-
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teet. Lisäksi tutkinnon perusteissa määrättäisiin  tutkinnon osissa vaadittavan osaamisen arvi-
oinnista, kuten ammattitaidon osoittamistavoista, arvioinnin kohteista ja arviointikriteereistä. 

Pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan Opetusha llituksen olisi määrättä vä tutkinnon perus-
teissa myös se, miltä osin 56 §:n 2 momentissa tarkoitettu mukauttaminen ja 57 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu poikkeaminen ei ole mahdollista. 

Ammatilliset perustutkinnot ovat lukion ohella perusasteen päättävien nuorten ensisijainen 
koulutusväylä, joten on tärkeää, että kaikki a mmatillisen perustutkinnon ja lukion oppimäärän 
suorittaneet saavat yhtä vahvan osaamispohjan t yöelämään siirtymistä tai toisen asteen jälkei-
siä jatko-opintoja varten riippumatta siitä, mitä ja missä he opiskelevat. Tästä syystä pykälän 3 
momentissa säädettäisiin, että Opetushallituksen tulisi laatia ammatillisten perustutkintojen 
perusteet  siten, että tutkinnot vastaavat laajuudeltaan lukiolain (629/1998) 7 §:ssä säädetyn 
kolmivuotisen lukion oppimäärän laajuutta. Amma tillisten perustutkintojen laajuus olisi siis 
180 osaamispistettä riippumatta mahdollisista vaihteluista eri toimialojen osaamistarpeissa.  

Pykälän 4 momentissa velvoitettaisiin Opetus hallitus valmistelemaan tutkinnon perusteet yh-
teistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden keskeisten sidosryhmien 
kanssa. Säännös on uusi, mutta ei tosiasiallises ti muuttaisi nykykäytäntöä, jossa tutkinnon pe-
rusteiden valmistelu on tehty laajassa sidosryhm äyhteistyössä. Lisäksi Opetushallituksen olisi 
tutkinnon perusteita valmistellessaan tehtäv ä yhteistyötä asianomaisen työelämätoimikunnan 
kanssa, jotta työelämätoimikunnilla olisi myös käytännössä mahdollisuus hoitaa niille 26 §:n 1 
momentin 2 kohdassa määriteltyä tehtävää. 

16 §. Valmentavan koulutuksen perusteet. Pykälässä säädettäisiin valmentavan koulutuksen 
perusteista. Pykälän 1 momentin mukaan Opetushallitus määräisi nykytilaa vastaavalla tavalla 
koulutusten perusteet. Koulutuksen perusteet määrättäisiin erikseen ammatilliseen koulutuk-
seen valmentavalle koulutukselle sekä työhön ja  itsenäiseen elämään valmentavalle koulutuk-
selle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Opetushallituk sen päätösvaltaan kuuluvista asioista, joista 
Opetushallituksen tulee määrätä koulutuksen pe rusteissa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mu-
kaan koulutuksen perusteissa määrättäisiin koulut uksen osien pakollisuus ja valinnaisuus sekä 
koulutuksen osien laajuus osaamispisteinä siltä osin kuin näistä ei säädetä 14 §:n nojalla anne-
tulla asetuksella. Säännöksen 2 kohdan mukaan  Opetushallitus päättäisi myös koulutuksen 
osien osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin eli arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. 

17 §. Tutkintojen nimien ja tutkintonimikkeiden suojaaminen. Pykälässä säädettäisiin nykytilaa 
vastaavalla tavalla tutkintojen nimien ja tutkintonimikkeiden suojaamisesta. Suojaamisen koh-
teena olisivat sekä tutkinnon nimi  että siihen liittyvä tutkintonimike tai tutkintonimikkeet. Py-
kälässä myös määriteltäisiin tutkintonimike ni mikkeeksi, jota voi käyttää suoritettuaan hyväk-
sytysti tutkintonimikkeen käyttöön oikeuttavan tutkinnon. Tutkintojen nimistä säädetään ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, tutkintonimikkeistä puolestaan Opetushallituksen mää-
räyksellä tutkinnon perusteissa.  

18 §. Jatko-opintokelpoisuus. Pykälässä todettaisiin ammatilliste n tutkintojen yleinen jatko-
opintokelpoisuus. Säännös olisi informatiivinen, eikä sillä muutettaisi yliopistolaissa ja am-
mattikorkeakoululaissa  säädettyä tutkintojen jatko-opintokelpoisuutta. Yliopistolain 37 §:n 1 
momentin mukaan pelkästään alempaan korkeakou lututkintoon tai sekä alempaan että ylem-
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pään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin  voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on 
suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot taikka ammat-
titutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä v astaavan aikaisemman tutkinnon. Vastaavasti 
yleisestä jatko-opintokelpoisuudesta säädetään ammattikorkeakoululain 25 §:n 1 momentissa, 
jonka mukaan ammattikorkeakoulututkintoon joht aviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi 
se, joka on suorittanut ammatillisen perustut kinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkin-
non tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. 

19 §. Oikeus osallistua ylioppilastutkintoon. Pykälässä todettaisiin ammatillisen tutkinnon 
suorittajan tai tutkinnon suorittaneen oikeus osallistua yliopp ilastutkintoon. Säännös olisi in-
formatiivinen, sillä oikeudesta osallistua yliopp ilastutkintoon säädettäisiin edelleen lukiolais-
sa.  

Ammatillisen perustutkinnon   ja lukiokoulutuksen yhdistäminen eli niin sanotun kaksoistut-
kinnon suorittaminen olisi ma hdollista jatkossakin nykyisen käytännön mukaisesti. Ammatil-
lisen koulutuksen järjestäjä voisi ehdotetun 108 §: n mukaisesti hankkia lukio-opintojen ope-
tuksen lukiokoulutuksen järjestäjältä. Suoritetu t lukio-opinnot luettaisiin osaksi ammatillista 
perustutkintoa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.  

20 §. Kokeilu. Ehdotetun 1 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö tai Opetushallitus 
päättäisi tässä laissa tarkoitettujen tutkintoje n ja koulutuksen kehittämiseksi tarpeellisen ko-
keilun järjestämisestä.  

Pykälän 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuur iministeriön asetuksella voitaisiin säätää, että 
ehdotetun lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintora kenteeseen lisätään kokeilua varten tutkintoja 
määräajaksi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriminis teriön päätöksellä olis i mahdollista kokeilla uu-
sia valmentavia koulutuksia. Näiden kokeilututk intojen tai kokeiltavien  valmentavien koulu-
tusten järjestämiseen koulutuksen  järjestäjälle myönnettäisiin 3 momentin perusteella määrä-
aikainen lupa. Määräajaksi tutkintorakenteeseen  lisättävän tutkinnon tai uuden valmentavan 
koulutuksen laajuus ja muodostuminen voisi poike ta ehdotetun lain 10 ja 11 §:ssä sekä 13 ja 
14 §:ssä säädetystä.  

Opetushallituksen päätöksellä voitaisiin käynnist ää kokeilu, jossa voidaan poiketa tutkintojen 
ja koulutuksen perusteista, tutkinnon osaamisaloi sta tai tutkintonimikkeistä. Tutkinnon perus-
teista tai valmentavan koulutuksen perusteista poikkeaminen tarkoittaisi lupaa poiketa niistä 
asioista, joista Opetushallitus 15 ja 16 §:n mukaan määrää tutkintojen tai valmentavan koulu-
tuksen perusteissa. Pykälän 2 momentissa säädettä isiin lisäksi nykytilaa vastaavasti, että ko-
keilussa suoritettavan tutkinnon tulisi kuitenkin aina  olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellai-
nen, että tutkinnon edellyttämä osaaminen ja  ammattitaito sekä kelpoisuus jatko-opintoihin 
saavutetaan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voimassa ol evaa lainsäädäntöä vastaavasti, että kokeiluun 
osallistuvat koulutuksen järjestäjät valittaisiin  hakemuksesta. Kokeiluun otettaisiin mukaan 
tarvittava määrä koulutuksen järjestäjiä siten, että kokeilulle asetetut tavoitteet voidaan saavut-
taa. Valinnassa otettaisiin huomioon koulutuksen jä rjestäjien alueellinen ja kielellinen edusta-
vuus, jos se kokeilun laajuus ja tavoitteet huomioon ottaen on perusteltua. Säännöksen mu-
kaan kokeilulupa voitaisiin myöntää sellaiselle koul utuksen järjestäjälle, jolla on edellytykset 
toteuttaa kokeilu sen tavoitteita vastaavalla tava lla ja tutkinnon suorittajien tai opiskelijoiden 
oikeuksia vaarantamatta. Kokeilulupa voitaisiin  myöntää vain sellaiselle koulutuksen järjestä-
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jälle, jolla jo on laissa tarkoitettu koulutuksen  järjestämislupa. Säännöksen mukaan kokeilulu-
pa myönnettäisiin nykykäytäntöä vastaavasti ai na määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi 
vuodeksi. 

Kokeilun toteuttaminen edellyttää yleensä sitä, e ttä kokeilua varten määrätään erilliset tutkin-
non tai koulutuksen perusteet. Pykälän 4 momen tissa säädettäisiin, että Opetushallitus määrää 
kokeilussa noudatettavat tutkinnon tai koulutuksen perusteet.  

3 luku. Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen 

21 §. Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että täs-
sä laissa tarkoitettujen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää tut-
kintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Tutkintojen ja koulutuksen järjestäjinä voisivat olla 
nykytilaa vastaavalla tavalla kunnat, kuntayhtym ät, valtio sekä yksityiset yhteisöt ja säätiöt. 
Luvan tutkintojen ja koulutuksen järjestämiseen  myöntäisi hakemuksesta opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Koulutuksen järjestäjä voisi järjestää myös muuta kuin tässä laissa tarkoitettua 
koulutusta.  

Jatkossa ammatillisen osaamisen hankkimista, oso ittamista ja todentamista säänneltäisiin yh-
dellä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen jä rjestämisluvalla. Nykyisistä erillisistä amma-
tillisen peruskoulutuksen ja a mmatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvista luovuttaisiin. 
Kaikki ammatillisten tutkintojen ja tässä laissa tarkoitetun ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
tarvitsisivat järjestämisluvan.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykytilaa vast aavalla tavalla, että tässä laissa tarkoitettuja 
tutkintoja ja koulutusta voidaan opetus- ja ku lttuuriministeriön päätöksellä järjestää myös val-
tion oppilaitoksessa. Tutkintojen ja koulutuksen  järjestämisestä ja toiminnan lopettamisesta 
valtion oppilaitoksessa päättäisi opetus- ja kulttuur i ministeriö noudattaen lain 22-24 §:iä eli 
samoja periaatteita, mitä muista koulutuksen järjestäjistä säädetään. 

22 §. Tutkintojen järjestämis- ja koulutustehtävä. Järjestämisluvalla  myönnettäisiin koulutuk-
sen järjestäjälle tutkintojen my öntämistehtävä ja koulutuksen järj estämistehtävä, joita kutsut-
taisiin koulutustehtäväksi.  Järjestämisluvassa m äärättäisiin ne tutkinnot, jotka koulutuksen 
järjestäjän koulutustehtävä kattaa. Pykälän 1 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan järjes-
tämisluvassa määrättäisiin tutkinnot, joita koulut uksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joi-
hin valmistavaa tutkintokoulutusta se voi antaa.  Nykytilasta poiketen järjestämislupa oikeut-
taisi kunkin luvassa mainitun tutkinnon osalta tutkinnon myöntämiseen, osaamisen osoittami-
seksi tarvittavien näyttöjen järjestämiseen sekä tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan tutkinto-
koulutuksen järjestämiseen. 

Järjestämisluvan mukainen koulutustehtävä koski si ensisijaisesti omaehtoista koulutusta ja 
työvoimakoulutuksena järjestettävää koulutusta vo itaisiin järjestää luvan mukaisen koulutus-
tehtävän puitteissa järjestämislupaan sisältyvän määräyksen perusteella. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetun säännöksen mukaan järjestämisluvan mukainen koulutustehtävä voitaisiin kuitenkin 
rajata koskemaan vain työvoimakoulutuksena jä rjestettävää koulutusta. Ehdotettu poikkeus-
säännös mahdollistaisi sen, että järjestäjät voisivat halutessaan hakea ainoastaan työvoimakou-
lutuksen koulutustehtävää. Koulutustehtävä vo itaisiin rajata koskemaan ainoastaan työvoima-
koulutusta myös silloin, jos se olisi perusteltu a ehdotetun 23 §:n mukaiset järjestämisluvan 
myöntämisedellytykset huomioiden. 



 
 

 

 172  

 

 

 

 

Pääsäännön mukaan järjestämislupa myönnettäisiin ai na tiettyihin tutkintoihin ja niihin val-
mistavaan tutkintokoulutukseen. Järjestämislupa voitaisiin kuitenkin nykytilaa vastaavalla ta-
valla myöntää myös eräisiin valtionosuusra hoitteisiin ammattiin valmistaviin koulutuksiin, 
joiden osalta tutkintorakenteessa ei ole ammatillista tutkintoa. Näitä ovat ansio- ja liikennelen-
täjän ammattiin valmistava koulutus, lennonjohtajakoulutus sekä kaupunkiraideliikenteen kul-
jettajien koulutus, joita koskeva säännös olisi pykälän 1 momentissa. Näiden koulutusten jär-
jestämiseen saattaa liittyä myös muiden viranomaisten myöntämiä lisäedellytyksiä. Esimer-
kiksi lentokoulutuksen tai siihen liittyvän teor iakoulutuksen järjestäminen edellyttää aina kou-
lutuksen antajalta myös Liikenteen turvallisuusviraston myöntämää lentokoulutuslupaa. 

Voimassa olevien säännösten mukaan ammatillisen  peruskoulutuksen järjestämisluvassa mää-
rätään oikeudesta järjestää koulutusta oppisopi muskoulutuksena. Lisäkoulutuksen järjestämis-
luvassa puolestaan määrätään oppisopimusten määr ästä. Nykyisen käytännön mukaan koulu-
tuksen järjestäjä on voinut järjestää oppisopimus koulutusta kaikilla koulutusaloilla, jos järjes-
täjällä on ollut oppisopimuskoulutuksen järjest ämislupa. Ehdotetun säännöksen mukaan oppi-
sopimuskoulutuksen järjestämistä ei enää erikse en säänneltäisi järjestämisluvassa, vaan lupa 
järjestää oppisopimuskoulutusta sisältyisi suoraan luvan mukaiseen koulutustehtävään. Koulu-
tuksen järjestäjä voisi järj estää oppisopimuskoulutusta ainoastaan koulutustehtävänsä mukai-
sissa tutkinnoissa. Jatkossa koulutuksen järjestäjä ei voisi järjestää eikä myöskään hankkia toi-
selta järjestäjältä tai muulta taholta sellaiseen tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta, joka 
ei sisälly järjestäjän luvan mukaiseen koulutustehtävään.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin järjestämisl upaan sisältyvistä tarpeellisista määräyksistä. 
Ehdotetun säännöksen mukaan järjestämislupa sisältäisi  tarpeelliset määräykset valmentavista 
koulutuksista, työvoimakoulutuksesta, vankien koulutuksesta, opetus- ja tutkintokielestä, kou-
lutuksen järjestäjän ensisijaisesta toiminta -alueesta sekä opiskelija vuosien vähimmäismääräs-
tä.  

Valmentavien koulutusten, työvoimakoulutuksen ja vankeinkoulutuksen tehtävät olisivat erik-
seen haettavia tehtäviä, sillä nämä tehtävät edellyttävät koulutuksen järjestäjältä erityisosaa-
mista. Ministeriön myöntämä työvoimakoulutusteht ävä olisi edellytys sille, että koulutuksen 
järjestäjälle voitaisiin myöntää rahoitusta ty övoimakoulutuksen järjestämistä varten. Työvoi-
makoulutustehtävän puitteissa opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtisi siitä, että työvoimakou-
lutusta järjestävien koulutuksen järjestäjien ver kko kattaa maan tarpeet ja että järjestäjillä on 
riittävät edellytykset ja erityisosaaminen a mmatillisen koulutuksen järjestämiseen työvoima-
koulutuksena. 

Järjestämisluvassa määrättäisiin myös opetus- ja  tutkintokielestä. Ehdotetun 59 §:n mukaan 
järjestämisluvassa määrätty opetus- ja tutkintoki eli on suomi tai ruotsi taikka kaksikielisillä 
koulutuksen järjestäjillä suomi ja ruotsi. Näiden  lisäksi järjestämisluvassa määrättynä tutkin-
tokielenä voisi olla myös muu kieli. 

Jatkossa koulutustehtävässä määrättäisiin koulutuksen järjestäjälle toiminta-alue, jonka koulu-
tustarpeeseen koulutuksen järjestäjän tulisi ensi sijaisesti vastata. Toiminta-alueella koulutuk-
sen järjestäjällä olisi velvollisuus järjestää tutk intoja ja koulutusta. Toiminta-alue voisi olla 
yksittäinen kunta, useamman kunna n kokonaisuus, maakunta tai use ita maakuntia. Osalla jär-
jestäjistä toiminta-alue voisi olla koko valta kunta, jos järjestäjä on erikoistunut esimerkiksi 
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yhteen alaan tai asiakasryhmään. Joustavan koul utustarpeisiin vastaamisen vuoksi koulutuk-
sen järjestäjä voisi kuitenkin järjestää tutkinto ja ja koulutusta toiminta-alueensa lisäksi myös 
muualla. Koulutusta ja tutkintoja voitais iin järjestää myös ulkomailla tilauskoulutuksena. 
Toiminta-alueen määrittämistä uudella tavalla puoltaa osaltaan se, että ammatillista koulutusta 
voidaan järjestää enenevässä määrin työpaikoilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä koulu-
tuksen järjestäjän oppilaitosten ja toimipiste iden ohella. Koulutus on siten vähemmän sidok-
sissa järjestäjän oppilaitosten ja toimipisteiden fyysiseen sijain tiin. Lisäksi voitaisiin nykyistä 
kattavammin huolehtia siitä, että eri alojen kou lutustarjontaa olisi maan eri osissa työelämän 
tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voisi näin lupansa puitteissa kohdentaa joustavas-
ti tutkintojen ja koulutuksen tarjontaa vastaamaan  kulloistakin osaamis- ja koulutustarvetta ja 
erilaisten asiakkaiden tarpeita. 

Järjestämisluvassa määrättäisiin myös koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäis-
määrä. Opiskelijavuoden määritelmä olisi opetus-  ja kulttuuriministeriön rahoituksesta anne-
tun lain ehdotetussa uudessa 32 b §:ssä. Mainitun lain ehdotetun 32 c §:n 1 momentin mukaan 
opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi vuositta in koulutuksen järjest äjän varainhoitovuoden 
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän. Tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä ei voisi alit-
taa koulutuksen järjestämisluvassa määrättyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Järjestä-
misluvassa määrätyllä opiskeluvuosien vähimmäis määrällä luotaisiin ennakoitavat puitteet 
koulutuksen järjestäjän toiminnan volyymille.   

Järjestämisluvassa voitaisiin tarvittaessa määrätä mu ista tutkintojen ja koulutuksen järjestämi-
seen liittyvistä ehdoista, oikeuksista ja kehittämist ehtävistä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi 
tehtävät, jolla edistettäisiin toimiala- tai tutk intokohtaista valtakunnallis ta kehittämistä sekä 
koulutuksen järjestäjien yhteistyötä. Kehittämistehtävä voisi lisäksi liittyä esimerkiksi maa-
hanmuuttajataustaisten koulutuksen kehittämiseen tai työelämän kehittämiseen. 

Järjestämisluvassa voitaisiin määrätä myös vel voitteista. Koulutuksen järjestäjän velvollisuu-
deksi voitaisiin määrätä vaativasta erityisestä tu esta sekä siihen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- 
ja tukitehtävistä huolehtiminen. Järjestämisluvassa voitaisiin määrätä myös muista velvoitteis-
ta, jos koulutuksen saatavuuden turvaaminen tai muut tutkintojen ja koulutuksen järjestämi-
seen liittyvät syyt sitä edellyttävät. Tällaisia ve lvoitteita voisivat olla esimerkiksi tietyn tut-
kinnon järjestäminen, tai velvoite järjestää koulutusta perusopetuksen päättäneille. Velvoitteita 
määrättäisiin lähtökohtaisesti silloin kun muilla toimilla ei voida katsoa voitavan turvata esi-
merkiksi tietyn tutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen riittävää tarjontaa tai jos koulutus-
tarjonta ei olisi riittävää turvaamaan perusope tuksen päättäneiden koulutukseen pääsyä toisen 
asteen koulutukseen. 

Luvassa erikseen määrättyjen tutkintojen ja koul utusten lisäksi koulutuksen järjestäjä voisi lu-
pansa nojalla järjestää myös koulutustehtäväänsä liittyvää muuta 8 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua ammatillista koulutusta eli ei-tutkintotavoitte ista muuta ammatillista koulutusta. Yksistään 
tällaisen muun ammatillisen koulutuksen järjestämis tä varten lupaa ei voitaisi myöntää, vaan 
muun ammatillisen koulutuksen järjestämisen tulisi aina liittyvä koulutuksen järjestäjälle mää-
rättyyn tutkintojen myöntämisen ja tutkintoko ulutuksen järjestämisen koulutustehtävään. Tä-
mä edellyttäisi, että osan nykyisistä ammatilli sen lisäkoulutuksen järjestäjistä tulisi arvioida 
toimintansa jatkamista, esimerkiksi laajentamalla koulutustehtäväänsä kattamaan myös tutkin-
tojen järjestämisen. Muussa tapauksessa niiden oikeus järjestää valtionosuusrahoitteista koulu-
tusta päättyisi lain voimaan tullessa. 
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23 §. Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan myöntämisedellytykset. Pykälässä säädettäi-
siin tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluva n myöntämisen edellytyksistä. Järjestämislupa 
myönnettäisiin nykyiseen tapaan hakemuksesta.  Hakija määrittelisi hakemansa koulutustehtä-
vän ja kuvaisi koulutustarpeen ja edellytyksensä koulutustehtävän hoitamiseksi. 

Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä olisi, että hakemuksessa tarkoitettu tutkintojen ja 
koulutuksen järjestäminen vastaa valtakunnalliseen  tai toimialakohtaiseen tai alueelliseen 
osaamis- ja koulutustarpeeseen. Tarpeen arvi oinnissa otettaisiin huomioon valtakunnalliset 
koulutustarve-ennakoinnit ja koulutuksen saavut ettavuus. Arvioinnissa kiinnitettäisiin huo-
miota muun muassa väestö- ja opiskelijapohjaan, työvoiman tarpeeseen ja osaamistarpeisiin, 
ja siinä otettaisiin lisäksi huomioon alueiden vä liset erot ja elinkeinorakenteen muutokset, 
koulutukseen hakeutuminen ja alueella jo oleva koulutustarjonta. Tutkintoja tai koulutusta ei 
saisi jatkossakaan järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
etteikö koulutuksen järjestäjälle voisi syntyä toiminnasta ylijäämää. Sen ei kuitenkaan tulisi 
tuottaa taloudellista etua osakeyhtiön osakkeenom istajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle 
tai sitä ylläpitävälle, vaan varat on käytettä vä ammatillisen koulutuksen järjestämisen, kehit-
tämiseen ja siihen liittyviin investointeihin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin  edellytyksistä, jotka hakijan tulisi täyttää järjestämisluvan 
myöntämiseksi. Momentissa säädetyillä järjest ämisluvan myöntämisedellytyksillä huolehdit-
taisiin siitä, että luvan saaneella  on riittävä osaaminen ja voimavarat sekä riittävän laajat työ-
elämäyhteydet koulutustehtävän menestyksekk ääksi hoitamiseksi. Va ltionosuusrahoitteinen 
tutkintojen järjestäminen ja koulutus on toteut ettava laadukkaasti, vaikuttavasti ja tulokselli-
sesti.  

Taloudellisten edellytysten näkökulmasta olisi kesk eistä, että hakijalla olisi tarvittava maksu-
valmius sekä vakavaraisuus, jotta  se kykenee tarjoamaan laadukasta koulutusta, kehittämään 
toimintaansa ja sekä tekemään to imintaedellytysten ylläpitämiseksi tarvittavia investointeja ja 
selviytymään yllättävistä kustannusvaikutuksia aiheuttavista muutostilanteista, kuten esimer-
kiksi kohtuullisista opiskelijamäärien vaihteluista.  

Toiminnallisten edellytysten täyttymiseksi hakija lla tulisi olla koulutustehtävän tuloksellisen, 
vaikuttavan ja laadukkaan hoita misen kannalta tarvittava kelpoi suusehdot täyttävä opetushen-
kilöstö, ajanmukaiset osaamisperusteisen ja as iakaslähtöisen toiminnan vaatimukset täyttävät 
pedagogiset prosessit ja tukiprosessit sekä koulut ustehtävän hoitamiseksi tarkoituksenmukai-
set oppimisympäristöt. Lisäksi hakijalla tul ee olla tarvittavaa ammatillista asiantuntemusta 
tutkintojen järjestämiseen. Tämä tarkoittaa, että  hakijan on kyettävä osoittamaan, että sillä on 
riittävä tutkintojärjestelmään ja järjestämiinsä tutkintoihin liittyvä asiantuntemus ja työelä-
mäyhteydet.  Hakijan pitää pystyä myös osoitta maan että sillä on edellytykset toiminnan laa-
dun varmistamiseen ja parantamiseen. Hakijalla  tulisi olla käytettävissä myös koulutustehtä-
vän laajuuden ja luonteen edellyttämät tilat, välineet ja oppimisympäristöt.  

Lupien myöntämiseen liittyy aina opetus- ja ku lttuuriministeriön harkintaa. Harkinta ei kui-
tenkaan ole täysin vapaata, vaan opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii pykälän 3 momentin 
mukaan järjestämislupia myöntäessään siitä, e ttä järjestämisluvat muodostavat kokonaisuu-
den, joka varmistaa ammatillisen koulutuksen riittävän saatavuuden.  
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Pykälän 4 momentissa olisi asetuksenantovaltu us, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin järjestämisluvan hakemiseen liittyv istä menettelyistä, hakemukseen liitettävistä 
asiakirjoista ja selvityksistä sekä edellä kuvatu ista järjestämisluvan myöntämisen tarkemmista 
edellytyksistä. Voimassa olevan ammatillisest a peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 25 §:n mukaan lupaa toimia ammatillisen  koulutuksen järjestäjänä tulee hakea vii-
meistään vuotta ennen opetuksen suunniteltua al oittamista. Ministeriö voi tarvittaessa ottaa 
käsiteltäväksi myös tätä myöhemmin tehdyn hakemuksen. Lupahakem uksessa tulee esittää 
selvitys koulutuksen tarpeellisuudesta sekä muid en luvan myöntämisedellytysten täyttymises-
tä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säät ää myös muun viranomaisen lausunnon pyytä-
misestä. Tarkoituksena on, että lupahakemu sta käsiteltäessä työelämätoimikunnalta pyydettäi-
siin lausuntoa tutkintojen järjestämisen edellyt yksistä. Muun viranomaisen lausunto voisi olla 
tarpeen myös esimerkiksi silloin, kun koulutustehtävää haetaan työvoimakoulutukseen.  

24 §. Koulutuksen järjestämisluvan muuttaminen ja peruuttaminen. Järjestämisluvan muutta-
misesta tai peruuttamisesta päättäisi opetus- ja  kulttuuriministeriö. Tavallisesti järjestämislu-
paa muutettaisiin tai se peruutettaisiin koulutuksen järjestäjän hakemuksesta. 

Ministeriö voisi kuitenkin eräissä tilanteissa m uuttaa järjestämislupaa viranomaisaloitteisesti. 
Ilman hakemusta voitaisiin muuttaa järjest ämisluvassa määrättävää koulutustehtävää sekä 
muita määräyksiä muun muassa silloin, jos koul utustarjonta merkittävästi poikkeaa koulutus-
tarpeista. Tällainen tilanne voi syntyä, mikä li koulutustarve merkittävästi muuttuu siitä, kun 
lupa on myönnetty tai lupaa myönnettäessä teht y koulutustarvearvio eroaa olennaisesti to-
teumatietoihin perustuvasta os oitetusta tarpeesta, esimerkiksi koulutukseen hakeneiden opis-
kelijoiden määrästä.   

Lisäksi koulutustehtävää voisi muuttaa yksipuolisella päätöksellä, jos koulutuksen järjestämi-
seen taikka yleisiin taloudellisiin toimintaedellyt yksiin liittyvät erityiset sy yt sitä edellyttävät. 
Järjestämisluvan muuttaminen voi liittyä myös esimerkiksi tilanteisiin, joissa ammatillisen 
koulutuksen järjestäjäverkossa tapahtuu muutoksia, joilla on laajoja alueellisia tai valtakunnal-
lisia vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjest ämiseen. Samoin lupaa voitaisiin muuttaa, 
jos yksittäisen koulutuksen järjestäj än edellytykset järjestää esimerkiksi tiettyjä tutkintoja tai 
niihin valmistavaa tutkintokoulutusta tai am matilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta 
ovat merkittävästi alentuneet. Tilanne voi syntyä , jos koulutuksen järjestäjä ei noudata tutkin-
non tai koulutuksen järjestämisessä Opetushallit uksen määräämiä tutkinnon tai koulutuksen 
perusteita taikka jos sen tilat ja henkilöstön ke lpoisuus eivät joiltakin osin enää täytä määrätyn 
tutkinnon, tutkintokoulutuksen taikka a mmatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen 
laadukkaan toteuttamisen edellytyksiä. Tällöin lupaa voitaisiin arvioida uudelleen tiettyjen 
määräysten osalta, kuitenkaan peruuttamatta koko tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. 

Edellä kuvatun lisäksi julkisen talouden sope uttamisesta johtuva ammatillisen koulutuksen ra-
hoituksen vähentäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa koulutuksen järjestäjän edellytykset laa-
dukkaan koulutuksen järjestämiseen heikkenevät.  Koulutuksen järjestäjän koulutustehtävää 
voitaisiin tuolloin muuttaa esimerkiksi siten, että jonkin tutkinnon tai tutkintojen koulutus lak-
kaa. Vastaavasti muutos voisi koskea muuta koulutuksen järjestämisluvassa määrättyä asiaa, 
kuten rahoituksen määräytymisen perusteena käytettävää opiskelijavuosien vähimmäismäärää. 

Koulutuksen järjestäjän olisi täytettävä järj estämisluvan myöntämisedellytykset myös luvan 
myöntämisen jälkeen. Jos koulutuksen järjestäjän toiminta ei täyttäisi enää järjestämisluvan 
myöntämisedellytyksiä, järjestämislupa voitaisiin  peruuttaa. Lisäksi koulutuksen järjestäjän 
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toiminnassa ilmenevät olennaisesti lainvastaiset menettelytavat voisivat olla perusteena järjes-
tämisluvan peruuttamiseen. Lupa voitaisiin per uuttaa myös, jos koulutusta ei enää järjestetä. 
Koulutuksen järjestäjän kuulemisesta ja muus ta menettelystä koulutuksen järjestämislupia 
muutettaessa tai peruuttaessa sä ädetään yleislakina hallintolaissa (434/2003). Lupien myöntä-
misessä ja peruuttamisessa noudatettaisiin yleisi ä hallinnon oikeusturvaperiaatteita kuten yh-
denvertaisen kohtelun, suhteellisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteita.  

Koulutuksen järjestämisestä ja toiminnan lope ttamisesta valtion oppilaitoksessa päättäisi ope-
tus- ja kulttuuriministeriö noudattaen samoja periaatteita, mitä muista koulutuksen järjestäjistä 
pykälässä säädetään. 

25 §. Opetusta tukeva palvelu- ja tuotantotoiminta. Pykälässä säädettäisiin, että koulutuksen 
järjestäjällä voisi olla nykytilaa vastaavalla tavalla myös sen koulutus tehtävän mukaista ope-
tusta tukevaa palvelu- ja tuotantotoimintaa. Toiminnan tarkoituksena olisi tarjota opiskelijoille 
työelämän toimintaympäristöjä mahdollisimma n hyvin vastaava oppimisympäristö. Näissä 
koulutuksen järjestäjän työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä opiskelijat perehtyivät ja 
harjoittelevat työelämän työ- ja toimintapr osesseja saavuttaakseen tutkinnon perusteissa mää-
rätyt ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet  joko kokonaan tai siin ä määrin, että heillä 
on riittävät perusvalmiudet ja osaaminen työpaika lla järjestettävään koulutukseen joko koulu-
tussopimuksella tai oppisopimuksella. Opetusta tukevaa palvelu- ja tuotantotoimintaa voisi ol-
la esimerkiksi oppilaitoksen omassa ravintol assa, kampaamossa, autokorjaamossa, rakennus-
työmaalla, leipomossa, osuuskunnassa tai erilaisissa opiskelijoiden perustamissa harjoitusyri-
tyksissä. Opetusta tukevasta ja siihen kiinteästi liittyvästä palvelu- tai tuotantotoiminnasta voi-
taisiin periä maksuja asiakkailta. Toiminnan tavo itteena ei kuitenkaan voisi olla voiton tavoit-
telu, eikä toiminta saisi häiritä kilpailtuja markkinoita.  

26 §. Työelämätoimikunnat. Pykälässä säädettäisiin työelämätoimikunnista sekä niiden tehtä-
vistä, asettamisesta ja jäsenistä sekä Opetusha llituksen työelämätoimikuntiin liittyvästä pää-
tösvallasta ja tehtävistä. Työe lämätoimikunnat vastaisivat osin nykyisiä tutkintotoimikuntia, 
joista on säädetty aikuiskoulutuslain 7 §:ssä, mutt a niillä ei olisi näyttötutkintojen järjestämis-
sopimusten solmimisen tai tutkintojen myöntämi sen ja todistusten antamisen kaltaisia hallin-
nollisia tehtäviä. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 a §:ssä säädetystä ammat-
tiosaamisen näyttöjen suunnittelu sta ja toteutuksesta vastaavast a toimielimestä lakisääteisenä 
toimielimenä luovuttaisiin. Tutkintojen ja koulut uksen järjestäjillä olisi kuitenkin edelleen la-
kisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä työ- ja  elinkeinoelämän kanssa. Työelämäyhteistyön 
muodot ja mahdolliset toimielimet olisivat järjestäjän päätettävissä.  

Pykälän 1 momentin mukaan työelämätoimikunnat toimisivat Opetushallituksen yhteydessä. 
Niiden tehtävänä olisi momentin 1 kohdan mukaan  osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaami-
sen arvioinnin laadun varmistamiseen ja toimittaa tiedot havaitsemistaan puutteista opetus- ja 
kulttuuriministeriölle. Toimikunnat varmistaisivat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioin-
nin laatua seuraamalla ammatillisten tutkintoje n järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seu-
ranta- ja arviointitiedon avulla. Tarvittaessa ty öelämätoimikunnat voisivat tehdä myös vierai-
lukäyntejä varmistaakseen, että näytöt toteut etaan ja ammatillisten tutkinnon osien osaaminen 
arvioidaan lainsäädännön, tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän laatiman osaami-
sen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukais esti. Mikäli työelämätoimikunnat huomaisivat 
puutteita näyttöjen toteutuksessa tai osaamisen arvioinnissa, ne toimittaisivat tiedon havaitse-
mistaan puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka päättäisi tarvittavista toimenpiteistä. 
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Työelämätoimikunnat osallistuisivat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun 
varmistamiseen myös antamalla opetus- ja  kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnon järjestä-
jäkohtaisista tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen  arvioinnin toteuttamissuunnitelmista näyttö-
jen toteuttamista ja ammatillisten tutkinnon osien arviointia koskevilta osin silloin, kun koulu-
tuksen järjestäjä hakee uutta koulutuksen järj estämislupaa tai laajennusta olemassa olevaan 
järjestämislupaan tai määräaikaisen järjestäm isluvan jatkamista. T yöelämätoimikunnat antai-
sivat ministeriön pyynnöstä la usunnon edellä mainituista s uunnitelmista myös silloin, kun 
koulutuksen järjestäjän toimintaedellytykset ova t selvästi heikentyneet ja on tarpeen harkita 
luvan muuttamista tai peruuttamista. Lausuntomenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että työ- 
ja elinkeinoelämä ja tutkinnon suorittajat voivat luottaa näyttöje n kautta tapahtuvaan osaami-
sen arviointiin ja myönnettävien tutkintojen laatuun. Lisäksi tarkoitus on turvata tutkinnon 
suorittajien yhdenvertainen asema riippumatta siitä, missä osaaminen osoitetaan ja arvioidaan. 
Työelämätoimikunnat voisivat antaa suunnitelmis ta joko erillisen lausunnon tai kirjata näke-
myksensä pöytäkirjaan, jonka ote toimitetaan tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriöön. Minis-
teriö ottaisi lausunnot huomioon uuden luvan, l uvan laajennuksen tai määräaikaisen luvan jat-
kamisen edellytyksiä arvioidessa sekä järjestämisluvan muuttamisen tai peruuttamisen perus-
teita selvittäessään. Opetus- ja kulttuuriministeri ö päättäisi tutkintojen ja koulutuksen järjes-
tämisluvista ottaen työelämätoimikunnan lausunnon ohella huomioon järjestämisluvan hakijan 
tai haltijan muut toiminnalliset edellytykset, ta loudelliset edellytykset ja koulutustarpeen. Jär-
jestämisluvan käsittelemisestä säädettäisiin 23  §:n 4 momentin nojalla tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan työelä mätoimikunnat osallistuisivat ammatillisen kou-
lutuksen tutkintorakenteen, ammatillisten tutkinto jen ja niiden perusteiden kehittämiseen yh-
teistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.  Voimassa olevaa lain-
säädäntöä vastaavasti opetus- ja kulttuuriministe riö vastaisi ammatillisen koulutuksen tutkin-
torakenteen ja ammatillisten tutkintojen kehittä misestä ja päättäisi ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta. Vastaavasti Opetushallitus vastaisi tutkinto jen perusteiden kehittämisestä 
ja päättäisi niistä. Työelämätoimikunnat osa llistuisivat ammatillisen koulutuksen tutkintora-
kenteen, ammatillisten tutkintojen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen tekemällä Opetus-
hallitukselle aloitteita toimialansa tutkintorakenteen tai tutkinto jen perusteiden kehittämiseksi. 
Kehittämisehdotukset voisivat perustua esim. nä yttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin 
laadun varmistamiseen liittyvän seurannan kautta  saatuun palautteeseen tutkintorakenteen ja 
tutkintojen perusteiden toimivuudesta käytän nössä tai toimikunnan jäsenten näkemyksiin työ-
elämän muuttuvista osaamistarpeista. Työelämätoimikunnat eivät kuitenkaan tekisi varsinaista 
osaamis- tai koulutustarpeiden ennakointia, vai kka toimikunnissa voisi olla samoja jäseniä 
kuin opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryh-
missä tai asiantuntijaverkostoissa. 

Työelämätoimikunnat osallistuisivat ammatillisen  koulutuksen tutkintorakenteen, ammatillis-
ten tutkintojen ja tutkinnon perusteiden keh ittämiseen myös kommentoimalla toimialansa tut-
kinnon perusteita perusteiden valmisteluprosessin aikana ja antamalla lisäksi lausunnon toimi-
alansa tutkintoja koskevista tutkintorakenteen muutosesityksistä ja tutkinnon perusteluonnok-
sista. Lisäksi työelämätoimikuntien jäseniä voi si olla jäsenenä Opetushallituksen asettamissa 
tutkinnon perusteita valmistelevissa ryhmissä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista perustei-
ta valmistelevan ryhmän asiantuntemuksen va rmistamiseksi. Työelä mätoimikunnat voisivat 
halutessaan osallistua myös oman toimialan sa tutkintojen perusteiden toimeenpanon seuran-
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taan, silloin kun työelämätoimikunnan tutkin non perusteiden toimeenpanon seurantaa tehdään 
toimikunnan osaamis- ja toimialalla. Opetushallituksen tulisi huolehtia siitä, että se tekee sekä 
tutkintorakenteen muutosesityksiä että tutkinnon perusteita valmistellessaan yhteistyötä asian-
omaisen osaamis- ja toimialan työelämätoimikunnan kanssa.  

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan työelämä toimikunnat käsittelisivät myös 48 §:ssä tar-
koitetut tutkinnon suorittajan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt vastaavalla tavalla 
kuin tutkintotoimikunnat tai ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet nykyisin. Oikaisumenet-
telyä ja työelämätoimikunnan roolia siinä kuvat aan tarkemmin 48 §:ssä ja sen yksityiskohtai-
sissa perusteluissa. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan Opetus hallitus päättäisi työelämätoimikuntien osaa-
mis- ja toimialakohtaisesta työnjaosta ja asettaisi toimikunnat enintään kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan. Kullekin toimikunnalle olisi määrätty niiden vastuulla olevat tutkinnot. Ammatillisten 
tutkintojen laaja-alaistumisen sekä yksittäisten tutkintojen määrän ja toimikuntien hallinnollis-
ten tehtävien vähenemisen vuoksi työelämätoimikuntien osaamis- ja toimialat olisivat nykyi-
siä tutkintotoimikuntia laajempia ja toimikuntia  olisi vähemmän kuin tutkintotoimikuntia ny-
kyisin.  Toimikuntiin nimettäisiin enintään 9 jäsentä kuhunkin.  Jäsenten tulisi edustaa työnan-
tajia, työntekijöitä, opetusalaa ja, jos itsenäine n ammatin harjoittaminen on alalla laajuudel-
taan merkittävää, itsenäisiä a mmatinharjoittajia. Lisäksi Opetushallitus voisi työelämätoimi-
kunnan esityksestä nimetä toimikuntaan pysyviä asiantuntijoita. Toimikunnat voisivat myös 
tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita. Valtione uvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkem-
min toimikuntien asettamisesta, kokoonpanosta, päätöksenteosta ja tehtävistä. 

Pykälän 3 momentin mukaan Opetushallitus pää ttäisi työelämätoimikunnan jäsenten palkkiot 
ja huolehtisi toimikunnan maksuliikke estä, kirjanpidosta ja arkistosta samaan tapaan kuin se 
huolehtii nykyisin tutkintotoimikunnista. 

27 §. Työelämätoimikuntien sihteeristö. Pykälässä säädettäisiin työelämätoimikuntien työn tu-
kena toimivasta sihteeristöstä. Sihteeristö toimisi työelämätoimikuntien työn tukena ja edistäi-
si sitä, että toimikunnat voisivat keskittyä laa dunvarmistus- ja kehittämistyöhön. Sihteeristö 
vastaisi hallinnollisesta menettelyistä sekä varmis taisi yhtenäistä menettelyä arvioinnin oi-
kaisuissa ja lausunnonantomenettelyissä  

Työelämätoimikuntien sihteeristö toimisi Opetushallituksen yhteydessä. Tämä varmistaisi sen, 
että sihteeristöllä olisi mahdollisuus toimia läheisessä yhteistyössä muun muassa tutkintojen 
perusteiden laatijoiden kanssa.  

28 §. Rikosoikeudellinen virka- ja vahingonkorvausvastuu 

Koulutuksen järjestäjän henkilöstön ja työelä mätoimikuntien jäsenen rikosoikeudellinen vir-
kavastuu voi tulla kyseeseen käytettäessä julkista  valtaa. Julkista valtaa käytetään erityisesti 
päätettäessä opiskelijaksi ottamisesta, näyttöjen tai muiden opintosuoritusten arvioinnista, ai-
emmin hankitun osaamisen tunnustamisesta, opisk eluoikeuden jatkamisesta tai sen menettä-
misestä, kurinpidosta sekä tutkintojen myöntämisestä. 

Vahingonkorvausvastuun osalta pykä lä sisältäisi selvyyden vuok si viittauksen vahingonkor-
vauslakiin (412/1974). 
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4 luku. Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen 

29 §. Hakeutuminen ja hakumenettelyt. Pykälässä säädettäisiin a mmatillisen tutkinnon suorit-
tajaksi sekä valmentavaan koulutukseen ja  muuhun ammatilliseen koulutukseen opiskelijaksi 
hakeutumisesta. Ehdotetun säännöksen 1 momentin  mukaan henkilöllä olisi oikeus vapaasti 
hakeutua suorittamaan haluamaansa tutkintoa tai muuta koulutusta. Ehdotettu vapaan hakeu-
tumisoikeuden periaate vastaisi voimassa olev aa sääntelyä ja käytäntöä. Ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetun lain mukaan vapaa ha keutumisoikeus ei ku itenkaan koske henki-
löstökoulutusta, sillä henkilöstökoulutuksessa hake utuminen ja valinta tapahtuvat työnantajan 
päättämin menettelyin. Vapaa hakeutumisoikeus  ei jatkossakaan koskisi henkilöstökoulutusta 
ja tätä koskeva säännös olisi pykälän 3 momentissa. 

Ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaisiin pääsää ntöisesti niin sanotun jatkuvan haun kaut-
ta, jolloin koulutukseen voi hakeutua jous tavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa koulutuk-
sen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä. Henkilö voi 
tarvittaessa hakea koulutukseen myös ottamalla itse suoraan yhteyttä koulutuksen järjestäjään. 
Ehdotetun säännöksen 1 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi hakumenettelyistä, 
mikä vastaisi jatkuvan haun periaatteita. 

Yhteisistä hakumenettelyistä säädetään amma tillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perus-
opetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyistä a nnetulla valtioneuvoston 
asetuksella (292/2014). Asetuksella säädetään valtakunnallisesta yhteishausta, jonka kautta 
hakeudutaan suorittamaan ammatillista perustutkintoa ja lukiokoulutusta. Yhteishaku järjeste-
tään kerran vuodessa keväisin ja haku on tarkoite ttu perusopetuksen päättäville sekä muille 
vailla ammatillista tutkintoa oleville hak ijoille. Valtakunnallisessa yhteishaussa käytetään yh-
teisiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettyjä valintaperusteita ja haut toteutetaan 
opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilas-
tutkintorekisteristä annetussa laissa tarkoite tun hakurekisterin avulla. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö päättää yhteishaun aikataulusta ja  Opetushallitus puolestaan vastaa haun toteuttami-
sesta ja hakurekisteristä. Vastaavien yhteisten hakumenettelyiden kautta haetaan myös perus-
opetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin  eli perusopetuslaissa tarkoitettuun lisäopetuk-
seen, lukiolaissa tarkoitettuun valmistavaan koulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavaan koulutukseen sekä erityisopetuksen a järjestettävään ammatilliseen tutkintota-
voitteiseen ja valmentavaan koulutukseen. 

Valtakunnallisten yhteisten hakujen tavoitteena on s iirtää perusopetuksen päättävä ikäluokka 
ja muut vailla ammatillista tutkintoa olevat ha keutujat mahdollisimman sujuvasti tutkintota-
voitteiseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Jatkuvan haun rinnalla on tarkoi-
tus jatkossakin mahdollistaa nykyistä vastaavat yhteiset hakumenettelyt. Yhteisten hakujen 
päättymisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa j ääneet henkilöt ohjattaisiin hakeutumaan koulu-
tukseen jatkuvan haun kautta. Pykälän 2 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan ammatilli-
sen perustutkinnon suorittajaksi tai valmentava n koulutuksen opiskelijaksi ottamisessa voitai-
siin käyttää valtakunnallisia hakumenettelyitä. Valtakunnallisista hakumenettelyistä säädettäi-
siin nykytilaa vastaavasti valtioneuvoston asetuksella. 
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Tarkoitus on, että valtakunnalliset yhteiset haku menettelyt säilyisivät pääpiirteiltään nykyisen 
kaltaisina. Ammatillisen koulutuksen ja lukioko ulutuksen yhteishaussa hakeuduttaisiin suorit-
tamaan ammatillista perustutkintoa  tai lukiokoulutusta ja yhte ishaku olisi rajattu koskemaan 
vailla ammatillista tutkintoa olevia hakeutu jia. Ammatillisen tutkinnon jo suorittaneet hakeu-
tujat voisivat nykytilaa vastaavasti hakeutua ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta. 
Oppisopimuskoulutus rajautuisi jatkossakin yhteishaun ulkopuolelle. Ammatillisen koulutuk-
sen kokonaisuudistuksen myötä näyttötutkintona  suorittavia ammatillisia perustutkintoja kos-
keva yhteishaun rajaus sen sijaan poistuisi. 

Yhteishaussa noudatettaisiin opetu s- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettäviä yhteisiä 
valintaperusteita, jotka olisivat nykytilaa vast aavasti erilliset perusope tuksen oppimäärän ja 
lukion oppimäärän suorittaneille. Jos hakeutuja ei olisi suorittanut perusopetuksen oppimäärää 
tai hänen todistuksensa ei muutoin olisi verta ilukelpoinen, käytettäisiin oppimisvalmiuksia 
mittaavaa koetta, mikä korvaisi nykyisin käyt össä olevan koulutuksen järjestäjän harkintaan 
perustuvan valinnan. Oppimisvalmiuksia mittaavan  kokeen avulla hakijalle määriteltäisiin va-
lintapisteet, jotka korvaisivat yhteishaussa perusopetuksen päättötodistuksen perusteella annet-
tavat valintapisteet.  Perusopetuksen jälkeisen  valmistavan koulutuksen haussa ja erityisope-
tuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa koulutuksen järjestäjät päättäisivät va-
lintaperusteista, kuten nykyisinkin. 

Jatkossakin järjestettäisiin keväisin ammatillisen  koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku, 
perusopetuksen jälkeisen valm istavan koulutuksen haku ja er ityisopetuksena järjestettävän 
ammatillisen koulutuksen haku. Kaikki kolme hakua järjestettäisiin samanaikaisesti ja hakuai-
ka sijoittuisi helmi-maaliskuu lle. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 
sekä perusopetuksen jälkeisen valmistavan ko ulutuksen haku toteute ttaisiin samalla hakulo-
makkeella siten, että hakija voisi hakea samaan aikaan sekä tutkintotavoitteiseen koulutukseen 
että muuhun perusopetuksen jälk eiseen valmistavaan koulutuksee n. Jos hakija tulisi yhteis-
haussa valituksi tutkintotavoitteiseen koulutukseen , perusopetuksen jälkeisiä valmistavia kou-
lutuksia koskeva hakemus katso ttaisiin rauenneeksi. Hakija voi si kuitenkin hakea perusope-
tuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin jat kuvan haun kautta, jos hän ei haluaisikaan ottaa 
vastaan saamaansa tutkintotavoitteista opiskelupaikkaa. Ehdotettu menettely muuttaisi nykyis-
tä käytäntöä, jossa perusopetuksen jälkeisen  valmistavan koulutuksen yhteinen haku alkaa 
vasta yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen . Tämä on koettu ongelm alliseksi, koska haku-
aika ja siihen liittyvä ohjaus- ja valintaprosessi  sijoittuvat kesälomakauteen ja hakijat saavat 
tiedon opiskelijavalinnasta vasta juuri ennen koulutuksen alkua. Ehdotetussa uudessa menette-
lyssä koulutuksen järjestäjät voisivat käynnistää perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valin-
taprosessit heti yhteishaun tulosten selvittyä. 

Myös erityisopetuksena järjestettävän amma tillisen koulutuksen haun hakuaikaa aikaistettai-
siin ja haku järjestettäisiin samaan aikaan va rsinaisen yhteishaun kanssa. Yhteinen hakuaika 
on katsottu perustelluksi hakijoiden yhdenvert aisuuden ja ohjauksen näkökulmasta. Erityis-
opetuksen haussa käytettäisiin kuitenkin erillistä  hakulomaketta. Hakija voisi halutessaan ha-
kea sekä varsinaisessa yhteishaussa että erityisopetuksen haussa. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan vapaata hakeutumisoikeutta ja tutkinnon suorittajien 
ja opiskelijoiden valintaperusteita koskevaa s äätelyä ei sovellettaisi henkilöstökoulutukseen.  
Luvussa säädettyä sovellettaisiin työvoimakoulutukseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetussa laissa säädetään. T yövoimakoulutukseen hakeutumisesta ja valitsemi-
sesta säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yritys palvelusta annetussa laissa, jossa säädettäisiin 
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erikseen työvoimakoulutukseen valintaan sovellettavista ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain säännöksistä.  

30 §. Tutkinnon suorittajaksi ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset. Pykälässä säädettäisiin 
tutkinnon suorittajaksi tai koulutukseen opiskelijaks i ottamisen yleisistä edellytyksistä. Tässä 
pykälässä säädetyt edellytykset täyttävien ha keutujien valintaperusteista säädettäisiin puoles-
taan 31 §:ssä. 

Voimassa olevan ammatillisesta pe ruskoulutuksesta annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaan 
ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai valmentavaan koulutukseen voidaan 
ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan 
aikaisemman oppimäärän. Voimassa olevan sää nnöksen mukaan opiskelijaksi voidaan ottaa 
myös muu henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset koulutuk-
sesta suoriutumiseen. Ammatillisesta aikuiskoulut uksesta annetussa laissa ei ole vastaavaa ai-
kaisempaa koulutusta koskevaa edellytystä. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan tutkinn on suorittajaksi tai opisk elijaksi voitaisiin ot-
taa hakija tai hakeutuja, jolla koulutuksen järj estäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoit-
teena olevan osaamisen hankkimi seen tai tutkinnon suorittami seen. Ehdotettu säännös muut-
taisi nykyistä sääntelyä ammatillisen perustutkinnon ja valmentavien koulutusten osalta, koska 
tutkinnon suorittajaksi tai koulutuk seen ottamisen edellytykseksi ei säädettäisi aikaisempaa 
koulutusta koskevia edellytyksiä, mutta vast aisi ammatillisessa aikuiskoulutuksessa käytettyä 
periaatetta. Käytännössä nykytilaa ei kuitenkaan olisi tarkoitus muuttaa, koska ammatilliseen 
peruskoulutukseen ja valmentavaan koulutukseen on voimassa olevan lain 27 §:n 1 momentin 
perusteella voitu jo nykyisinkin valita henkilöitä , jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen 
oppimäärää, mutta joilla koulutuksen järjestäjä ka tsoo olevan riittävät edellytykset koulutuk-
sesta suoriutumiseen. 

Ehdotetun pykälän 2-3 momenteissa säädettäisiin  opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatil-
liseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Säännökset täydentäisivät 1 momentin 
sääntelyä ja vastaisivat soveltuvin osin amma tillisesta peruskoulutuksesta annetun lain voi-
massa olevan 27 c §:n sääntelyä opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentavassa koulutuksessa. Säännökset eivät koskisi työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen opiskelijaksi ottamist a. Työhön ja itsenäiseen elämään valmenta-
vaan koulutukseen sovellettaisiin pykälän 1 momentissa säädettyjä yleisiä edellytyksiä. 

Ehdotetun säännöksen 2 momentin 1 kohdan mukaan ammatilliseen koulutukseen valmenta-
van koulutuksen opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä olisi, että hakeutuja ei ole aikaisemmin 
suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkinto a tai valmentavaa koulutusta. Ehdotetun säännök-
sen a-kohdan mukaan opiskelijaksi ei voitaisi ott aa henkilöä, joka on suorittanut ylioppilastut-
kinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon tai sitä tasoltaan vas-
taavan tutkinnon. Mainitun lain 17 §:ssä säädetään  ylioppilastutkintoa tasoltaan vastaavista 
tutkinnoista. Kyseisen säännöksen mukaan Inte rnational Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprü-
fung-tutkinnon sekä Eurooppa-koulujen euroop palaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen 
tuottaa samat oikeudet kuin lukiolain 18 §:ssä ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa 
laissa tarkoitetun tutkinnon suorittaminen. 

Ehdotetun säännöksen b-kohdan mukaan opiskelijaks i ei voitaisi ottaa henkilöä, joka on suo-
rittanut ammatillisen perustutkinnon, amma ttitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai val-
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mentavan koulutuksen taikka niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai koulutuksen. Valmen-
tavalla koulutuksella tarkoite ttaisiin sekä ammatilliseen peru skoulutukseen valmentavaa kou-
lusta että työhön ja itsenäiseen elämään valmen tavaa koulutusta. Valmentavaa koulutusta vas-
taavalla aikaisemmalla koulutuksella tarkoite ttaisiin ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-
tussa laissa aiemmin säädettyjä erilaisia valmis tavia ja valmentavia koulutuksia eli ammatilli-
seen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistava a koulutusta, maahanmuuttajille järjestettävää 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koul utusta sekä vammaisille opiskelijoille jär-
jestettävää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. Aiemman lainsäädännön mukais-
ta kotitalousopetusta ei kuitenkaan pidettäisi valmentavaa koulutusta vastaavana aikaisempana 
koulutuksena, koska kotitalousopetuksen lakisäätei senä tavoitteena ei ole ollut valmistaa am-
matilliseen peruskoulutukseen. Edellä mainittuja ai kaisempia valmistavia ja valmentavia kou-
lutuksia sekä kotitalousopetusta koskevat sää nnökset on kumottu 1 päivästä elokuuta 2015 lu-
kien. 

Ehdotetun säännöksen c-kohdan mukaan opiskelijaks i ei voitaisi ottaa henkilöä, joka on suo-
rittanut korkeakoulututkinnon. Korkeakoulututkinno lla tarkoitettaisiin yliopistoissa ja muissa 
korkeakouluissa suoritettuja alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja ja jatkotutkintoja sekä 
ammattikorkeakouluissa suoritettuja ammattikorke akoulututkintoja ja ylempiä ammattikor-
keakoulututkintoja. 

Ehdotetun säännöksen d-kohdassa säädettäisiin, että  opiskelijaksi ei voitaisi myöskään ottaa 
henkilöä, joka on suorittanut edellä a—c kohdissa mainittua ylioppilastutkintoa, ammatillista 
tutkintoa tai korkeakoulututkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Ulkomaisen valmentavaa 
koulutusta vastaavan koulutuksen suorittaminen ei estäisi opiskelijaksi ottamista. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan  opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä olisi 
lisäksi, että hakeutujan tavoitteena olisi valm entavan koulutuksen jälk een hakeutua suoritta-
maan ammatillista tutkintoa tai tutkinnon osaa. Voimassa olevan ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun lain mukaan opiskelijaksi pyrk ivän tavoitteena tulee olla hakeutua suoritta-
maan ammatillista perustutkintoa. Ehdotetun sääntelyn mukaan tavoitteena voisi olla hakeutua 
suorittamaan myös ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa taikka ammatillisen tutkinnon 
osaa. Koulutukseen ei voitaisi valita sellaista he nkilöä, jonka tavoitteena ei voida katsoa ole-
van ammatillisen tutkinnon tai tu tkinnon osan suorittajaksi hakeutuminen. Säännös ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että opiskelijan tu lisi keskeyttää opintonsa, jos hänen jatko-
opintotavoitteensa muuttuvat koulutuksen aikana. 

Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykytilaa vastaavasti poikkeuksesta, jonka mu-
kaan tietyillä edellytyksillä hakeutuja voitaisiin ottaa opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen 
valmentavaan koulutukseen, vaikka hän olisik in suorittanut 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tun tutkinnon tai koulutuksen. Opiskelijaksi ottami sen edellytyksenä olisi tällöin, että valmen-
tavan koulutuksen suorittaminen olisi jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syys-
tä perusteltua. Poikkeussäännöstä  voitaisiin soveltaa esimerkiksi  silloin, jos maahanmuuttaja-
taustainen henkilö on suoritta nut 1 momentin 1 kohdassa määritellyn tutkinnon ulkomailla, 
mutta hän ei pysty työllistymään kyseisen tutk innon perusteella ja tarvitsee maahanmuuttaja-
taustansa vuoksi valmentavaa koulutusta ammatillis en tutkinnon suorittajaksi hakeutumiseksi. 
Poikkeussäännöksen soveltaminen voisi tulla ky seeseen myös silloin, jos henkilö joutuu ter-
veydentilansa vuoksi kouluttautumaan uuteen a mmattiin ja valmentavan koulutuksen suorit-
tamisen voidaan katsoa olevan opiskeluvalmi uksien hankkimiseksi perusteltua. Poikkeussään-
nöstä ei ole tarkoitettu sovelle ttavaksi sellaisissa tilanteissa, joissa tutkinnon jo suorittanut 
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henkilö on jäänyt ilman koulutuspaikkaa, jos hä nellä voidaan kuitenkin katsoa olevan valmiu-
det ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuks en suorittanutta henkilöä ei tulisi ottaa 
uudelleen suorittamaan samaa valmentavaa koulutus ta, vaikka hän ei olisikaan saanut jatko-
koulutuspaikkaa. Myöskään työhön ja itsenäise en elämään valmentavan koulutuksen suoritta-
nutta henkilöä ei pääsääntöisesti tulisi ottaa opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen valmen-
tavaan koulutukseen, vaan siirtyminen amma tilliseen koulutukseen valmentavaan koulutuk-
seen tulisi suorittaa työhön ja itsenäiseen eläm ää valmentavan koulutuksen aikana, jos opiske-
lijan jatko-opintotavoitteet opiskelun aikana muuttuvat. 

31 §. Tutkinnon suorittajien ja opiskelijoiden valintaperusteet. Pykälässä säädettäisiin tutkin-
non suorittajien ja opiskelijoiden valintaperusteista. Valintaperusteilla tarkoitettaisiin sitä, mil-
lä perusteilla 30 §:ssä säädetyt tutkinnon suoritta jaksi tai opiskelijaksi ottamisen yleiset edel-
lytykset täyttävät hakijat asetetaan valintajärjestykseen, jos kaikkia hakijoita ei ole mahdollista 
ottaa kyseisen tutkinnon tai koulutuksen suorittajiksi. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan  koulutuksen järjestäjä päättää tutkinnon 
suorittajaksi tai opiskelijaksi otta misessa käytettävistä valintape rusteista. Tutkinnon suoritta-
jaksi tai opiskelijaksi ottamisessa olisi sovelletta va yhdenvertaisia valintaperusteita. Ehdotetut 
säännökset vastaisivat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain voimassa olevan 27 §:n 
3 momentin säännöstä, jota on viittaussäännöksen  nojalla sovellettu myös ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetu ssa koulutuksessa. Voimassa olevaan sääntelyyn 
verrattuna säännöksessä ei nimenomaisesti mainitta isi koulutuksen järjestäjän päättävän mah-
dollisesti järjestettävistä pääsy- ja soveltuvuuskoke ista. Järjestäjä voisi niitä järjestää vastaa-
vasti kuin nykylainsäädännön nojalla. 

Ehdotetun säännöksen 2 momentissa säädettä isiin poikkeussäännöstä 1 momentin pääsään-
töön, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista. Ehdotetun säännöksen 
mukaan lain 29 §:n 2 momentissa tarkoite tussa valtakunnallisessa hakumenettelyssä käytettä-
vistä valintaperusteista voitaisiin säätää opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Voimassa 
olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun la in 27 §:n 5 momentin mukaan opetus- ja 
kulttuuriministeriö voi päättää tarkemmin opisk elijaksi ottamisen perusteista. Kyseisen sään-
nöksen nojalla opetus- ja kulttuuriministeriön aset uksella on säädetty op iskelijaksi ottamisen 
perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Voimassa olevan valintaperusteasetuksen mukaan sitä sovelletaan siitä riippumatta, haetaanko 
ammatilliseen perustutkintokoulutukseen yhteishakujärjestelmän kautta vai ei. Käytännössä 
asetuksessa säädettyjä valintaperusteita on kuite nkin ollut hankalaa soveltaa muutoin kuin yh-
teishaussa, koska jatkuvassa haussa hakijoita ei  useinkaan aseteta valin tajärjestykseen valinta-
pisteiden perusteella. Asetuksen soveltamisalan mukaan sitä ei sovelleta otettaessa opiskeli-
joiksi ammatillisen tutkinnon jo suorittaneita hakijoita, joten jatkuvassa haussa on ollut muka-
na asetuksen soveltamisalan kannalta erilaisia  kohderyhmiä. Selkeyden ja käytännön toimi-
vuuden vuoksi onkin perusteltua ra jata mahdollisuus säätää yhteisis tä valintaperusteista vain 
sellaisiin hakukohteisiin, joissa käytetään myös yh teisiä hakumenettelyitä. Yhteisiä valintape-
rusteita tarvitaan näissä menettelyissä, joi ssa hakijoita on kymmeniätuhansia, jolloin hakeu-
tumisvaihetta ei ole mahdollista henkilökohtaist aa jokaisen hakijan osalta erikseen koulutuk-
sen järjestäjän toimesta. Koulutuksen järjest äjät voisivat kuitenkin halutessaan soveltaa ase-
tuksella säädettyjä valintaperusteita myös jatkuvan haun opiskelijavalinnassa. 
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Tarkoituksena on, että valtakunnallisissa hakume nettelyissä hakijat valittaisiin pääosin voi-
massa olevaa säätelyä vastaavasti valintapistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Ha-
kijoille annettavilla lisäpisteillä pyrittäisiin varmistamaan, että sa mana vuonna perusopetuk-
sen, perusopetuksen lisäopetuksen, amma tilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen 
päättäneet pääsisivät siirtymään suoraan jat ko-opintoihin. Vailla opiskelupaikkaa oleville ei 
kuitenkaan enää annettaisi lisäpisteitä, koska menettely on saattanut johtaa koulutuksen epä-
tarkoituksenmukaiseen keskeyttämiseen lisäpisteiden saamiseksi. 

Tällä hetkellä yhteisiä valintaperusteita ei ole säädetty valmentaviin koulutuksiin eikä erityis-
opetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutuk seen. Nykytilaa ei ole tarkoitus tältä osin 
muuttaa, mutta ehdotettu säännös mahdollistais i yhteisten valintaperu steiden käyttöönoton 
myös näissä koulutuksissa, mikäli se katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi. 

32 §. Esteettömyys. Pykälässä säädettäisiin hakeutujan terv eydentilan ja toimintakyvyn arvi-
oinnista tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä. Ehdotettu sääntely 
vastaisi soveltuvin osin voimassa olevan a mmatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27 a 
§:n sääntelyä, jota sovelletaan viittaussäännöksen nojalla myös ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitetussa koulutuksessa.  Voimassa olevaan sääntelyyn verrattuna 
säännöksissä otettaisiin huomioon ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksen edellyttä-
mät terminologiset muutokset. Vastaavat lähes sa mansanaiset esteettömyyttä ja opiskelijaksi 
ottamisen edellytyksiä koskevat säännökset si sältyvät myös yliopistolakiin ja ammattikorkea-
koululakiin. 

Ehdotetun pykälän 1 momentis sa säädettäisiin esteettömyydest ä tutkinnon suorittajaksi tai 
opiskelijaksi ottamisen pääperiaatteena. Ehdotetun säännöksen mukaan hakeutujan terveyden-
tilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla  esteenä tutkinnon suorittajaksi tai opiskeli-
jaksi ottamiselle. Säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 
lain 27 a §:n 1 momentin säännöstä.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin myös tilantei sta, joissa koulutuksen järjestäjän tulee kui-
tenkin arvioida hakeutujan terveydentila tai toimintakyky ennen tutk innon suorittajaksi otta-
mista ja joissa terveydentila tai toimintakyky voi olla tutkinnon suorittajaksi ottamisen estee-
nä. Ehdotetun säännöksen mukaan tutkinnon suorittaja ksi ei voitaisi ottaa sitä, joka ei ole ter-
veydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä  koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin 
oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisy mpäristössä, jos 69 §:ssä tarkoitettuihin tut-
kintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä ede llyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin 
toimin poistaa. Ehdotettu säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain 27 a §:n 1 momentin säännöstä. 

Voimassa olevassa säännöksessä kä ytetyt sanamuodot ”opiskelija” ja ”opinnot” jättävät epä-
selväksi, sovelletaanko säännöstä  sen sanamuodon mukaan myös suoraan näyttötutkintoon il-
man valmistavaa koulutusta tulevaan tutkinnon suorittajaan tai pelkästään tutkinnon osaa suo-
rittavaan. Soveltamiskäytännöksi on  kuitenkin muodostunut, että jos tutkinnon suorittaja ha-
keutuu suoraan tutkintotilaisuuteen ilman va lmistavaa koulutusta, valmistavan koulutuksen 
järjestäjän on otettava hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa huomioon myös laissa sää-
detyt terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvä t edellytykset. Lisäksi soveltamiskäytännöksi 
on muodostunut, että säännöksen mukaisia opiske lijaksi ottamisen esteitä sovelletaan myös 
tutkinnon osan suorittamiseen. Ehdotetun pykälän sanamuoto kattaisi kaikki nämä tilanteet eli 
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ehdotettu säännös koskisi sekä koko tutkintoa e ttä pelkästään tutkinnon osaa suorittavia opis-
kelijoita ja myös suoraan näyttöön ilman tutkintokoulutusta tulevaa tutkinnon suorittajaa.  

Viittaus lain 69§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin tarkoittaisi sellaisia tutkintoja, joihin liitty-
vään koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisä ltyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai 
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turv allisuutta koskevia vaat imuksia. Valtioneuvoston 
asetuksella säädettäisiin, mihin yksittäisiin tutkin toihin mainittua rajoitusta voitaisiin soveltaa. 
Muissa kuin valtioneuvoston asetuksella säädetyissä tutkinnoissa hakeutujan terveydentila tai 
toimintakyky ei voisi olla tutkinnon suorittaja ksi tai opiskelijaksi ottamisen esteenä. Nämä 
asetuksella säädetyt tutkinnot ovat vakiintuneen  kielenkäytön mukaan niin sanottuja SORA-
tutkintoja (SORA soveltumattomuuteen ratkaisu ja), joita koskevat säännökset on lisätty am-
matillisen koulutuksen lainsäädäntöön 1 päivänä tammikuuta 2012 voimaan tulleella lainmuu-
toksella (951/2011 ja 952/2011). Vastaavat sää nnökset on lisätty samanaikaisesti myös yli-
opistoja ja ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön. 

Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että tutkinnon suorittajaksi valittavan terveydentila on 
sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen liittyvistä käytännön tehtävistä oppilaitok-
sessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä siten kuin tutkinnon ammattitaitovaatimus-
ten saavuttaminen edellyttää. Tutkinnon suorittajan oikeusturvan kannalta on perusteltua, ettei 
häntä valita sellaiseen tutkintoon , jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa tai toi-
mintakykynsä vuoksi voisi toimia. Tutkinnon suori ttajaksi ottamisen edellytyksiä arvioitaessa 
on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja  työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On 
mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla  ammatillisia tehtäviä ja  tutkinnon osia, jotka 
edellyttävät erilaisia terveyde ntilavaatimuksia ja mahdollistava t yksilöllisiä ratkaisuja koulu-
tuksen ja tutkinnon suorittamiseksi. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön 
ongelmat tuleekin ensisijaisesti pyrkiä ratkaise maan henkilökohtaistamisen, erilaisten opiske-
lujärjestelyjen ja opiskelijahuoltopalveluiden av ulla. Terveydentilan tai toimintakyvyn käyt-
täminen tutkinnon suorittajaksi ottamisen esteenä on aina viimesijainen keino. Säännöksessä 
onkin todettu, että terveydentilaa tai toimintakykyä voidaan käyttää tutkinnon suorittajaksi ot-
tamisen esteenä vain silloin, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

Ehdotetun 2 momentin mukaan tutkinnon suoritta jaksi ottamisen esteenä olisi myös toisen 
ammatillisen koulutuksen järjestäjän, ammattikorke akoulun tai yliopiston hakeutujan sovel-
tumattomuuden perusteella antama päätös opisk eluoikeuden peruuttamisesta, jos toisten hen-
kilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttäisivät. Säännös 
vastaisi voimassa olevaa ammatillisesta peruskoulut uksesta annetun lain 27 a §:n 2 momentin 
säännöstä. Toisen ammatillisen koulutuksen järj estäjän tai korkeakoulun tekemä opiskeluoi-
keuden peruuttamista koskeva päätös ei kuitenkaan  aina automaattisesti olisi tutkinnon suorit-
tajaksi ottamisen esteenä, vaan koulutuksen jä rjestäjän tulisi harkita, ovatko opiskeluoikeuden 
peruuttamiseen johtaneet syyt mahdollisesti poistuneet ja voivatko syyt olla kyseessä olevan 
tutkinnon suorittamisoikeuden esteenä. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan koulutuksen järjest äjän tulisi antaa hakeutujalle tieto siitä, 
minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä tutkinnon tai koulutuk-
sen suorittamiseen liittyy. Säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutukses-
ta annetun lain 27 a §:n 4 momentin säännöstä. Tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi hakeu-
tujan on tärkeää saada tietoa, mitä mahdollisia te rveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä 
edellytyksiä koulutukseen liittyy, jotta hän ei tie tämättään hakeudu suorittamaan tutkintoa tai 
koulutusta, jonka ammattitehtävissä hän ei pyst y terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi 
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toimimaan. Tämän tiedon perusteella hakeutujaa voidaan ohjata ja hän voi itse harkita koulu-
tusvalintaansa, mutta terveydentila voi kuitenki n olla tutkinnon suorittajaksi ottamisen ehdot-
tomana esteenä ainoastaan asetuksella säädetyissä SORA-tutkinnoissa. 

Pykälän 4 momentin mukaan Opetushallitus määräi si 69 §:ssä tarkoitettuihin  tutkintoihin liit-
tyvistä terveydentilaa koskevista vaatimuksista . Ehdotettu säännös vastaisi ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain 27 a §:n 4 momentin voimassa olevaa säännöstä. 

33 §. Tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamiseen liittyvä tiedonsaanti. Pykälän 1 ja 2 
momenteissa säädettäisiin hakeutujan tiedona ntovelvollisuudesta. Ehdotetun 1 momentin 
säännöksen mukaan hakeutujan tulisi koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa terveydentilaan-
sa koskevat tiedot, joita tarvitaan tutkinnon s uorittajaksi ottamisen arvioinnissa. Pykälän 2 
momentin mukaan hakeutujan tulisi antaa koul utuksen järjestäjän pyynn östä tieto aiemmasta 
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöks estä. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, 
että koulutuksen järjestäjällä olisi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tutkinnon suo-
rittajaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot hakijan tai hakeutujan opiskeluoikeu-
den peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta koulutuksen järjestäjältä, 
ammattikorkeakoululta ja yliopistolta. Ehdotetut säännökset vastaisivat voimassa olevan am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27 b §:n säännöksiä. 

34 §. Päätös tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisesta. Hallintolain mukaan hallin-
topäätös on annettava kirjallisesti, päätös on perusteltava ja päätökseen on liitettävä oi-
kaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus. Ammatillis esta peruskoulutuksesta annetun lain voi-
massa olevan 44 §:n 1 kohdan mukaan opiskelija ksi ottamista koskevaan päätökseen saa vaa-
tia oikaisua aluehallintovirast olta siten kuin hallintolaissa sä ädetään. Viittaussäännöksen no-
jalla kyseistä muutoksenhakusäännöstä sovelle taan myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen. 

Jatkuvassa haussa hakuprosessi ei tyypillisesti eten e suoraviivaisesti hallintolaissa tarkoitetul-
la tavalla kirjallisen hakemuksen jättämisest ä koulutuksen järjestäjän tekemään myönteiseen 
tai kielteiseen päätökseen. Hakeutuja voi sekä hakea koulutukseen että ottaa vapaamuotoisesti 
yhteyttä koulutuksen järjestäjään, joka arvioi ja suunnittelee koulutusvalintaa yhdessä hakeu-
tujan kanssa. Tutkinnon suoritta jaksi tai opiskelijaksi ottamisen  voidaan katsoa tapahtuvan, 
kun koulutuksen järjestäjä ja hakeutuja yhdessä allekirjoittavat henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman. Hakuprosessin aikana hakeutuja voidaan kuitenkin ohjata myös 
muuhun koulutukseen tai toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen ilman, että alkuperäises-
tä hakeutumisesta tehdään kielteistä hallintopäätöstä. 

Koulutukseen hakeutumisen ja valinnan henkilö kohtaistamisen menettelyt on tarkoituksen-
mukaista säilyttää joustavina. Hakeutujalla ei pääsääntöisesti ole intressiä hakea muutosta tut-
kinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisesta koskevaan päätökseen, jos hänet on henkilö-
kohtaistamisen perusteella ohjattu hänelle s oveltuvaan koulutukseen. Hakeutumisprosessin ai-
kana ei myöskään ole aina yksiselitteistä, mi ssä vaiheessa hallintolaissa tarkoitettu hakemus 
tulee vireille, koska koulutukseen voi hakeutua vapaamuotoisesti ja usein myös ilman kirjallis-
ta hakemusta. 

Hakeutumisprosessissa tulee kuitenkin varmista a myös hakeutujan oikeusturva ja mahdolli-
suus tarvittaessa saattaa opiskelijavalintaa koskeva päätös muutoksenhakuelimen tutkittavaksi. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaankin säännöstä, jonka mukaan koulutuksen järjestäjän tulisi 
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antaa tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi o ttamista koskeva kirjallinen päätös muutoksen-
hakuohjeineen, jos hakija pyytää päätöksen antami sta kirjallisesti tai suullisesti. Muutoin tut-
kinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisesta voitaisiin ilmoittaa vapaamuotoisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin päätöksen antamisesta, kun opiskelijavalinta suoritetaan 
yhteisiä valtakunnallisia hakumenettelyitä käytt äen. Ehdotettu säännös vastaisi ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain voimassa olevaa 26 a §:ää. 

5 luku. Henkilökohtaistaminen 

35 §. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Pykälässä säädettäisiin henkilökoh-
taistamisesta ja sen perusteella laadittavast a henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunni-
telmasta. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tu tkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen 
opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen suorittami sprosessin sekä siihen sisältyvien ohjaus-, 
neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunn ittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen 
olisi osa tutkinnon suorittajan tai valmentava n koulutuksen opiskelijan oikeusturvaa ja sillä 
varmistettaisiin, että tutkint okoulutusta tai valmentavaa koulut usta tarjotaan sen mukaisesti 
kuin on tutkinnon tai sen osan taikka koulut uksen tai sen osan suorittamisen näkökulmasta 
tarpeen. Henkilökohtaistamisella huolehdittaisiin myös siitä, että tarv ittava opetus ja muut 
osaamisen kehittämisen pedagogiset järjestelyt to teutetaan niin, että niissä otetaan huomioon 
tutkinnon suorittajan tai valm entavan koulutuksen opiskelija n elämäntilanne ja aiemmin 
hankkima osaaminen, myös epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen. Henkilökohtaistamisen 
avulla varmistettaisiin, että tutkinnon suorittamisaika, mahdollisen opiskelun kesto, opiskelu-
tavat ja oppimisympäristöt olisivat tarkoit uksenmukaisia osaamistavoitteen saavuttamisen 
kannalta, ja että tutkinnon suor ittaja tai valmentavan koulutuksen  opiskelija saisi tarvitseman-
sa ohjauksen ja tuen saavuttaakseen henkilö kohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa 
tavoitteeksi asetetun osaamisen. Henkilökohtai stamisessa on kyse pedagogista osaamista vaa-
tivasta tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessin sekä siihen sisältyvien ohjaus-, neuvon-
ta- ja tukitoimien suunnittelusta.  

Henkilökohtaistamisen tulee toteutua kolmess a eri vaiheessa eli tutkinnon tai valmentavan 
koulutuksen valinnassa, osaamisen osoittamisessa sekä tarvittavan osaamisen hankkimisessa.  

Koulutuksen järjestäjä selvittäisi ja tunnistaisi hakeutujan, tutkinnon s uorittajan tai valmenta-
van koulutuksen opiskelijan aiemmin hankkiman ja osoittaman osaamisen tämän esittämien 
asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. As iakirjat voisivat olla esimerkiksi tutkintoto-
distuksia, työtodistuksia tai muita hakeutujan, tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuk-
sen opiskelijan koulutuksen järjestäjälle toimittamia todistuksia. Muuna selvityksenä voitaisiin 
käyttää erimerkiksi osaamiskartoitusta, haasta ttelua tai muita soveltuvia tapoja osaamisen sel-
vittämiseksi. Osaaminen tunnistettaisiin käyttämällä monipuolisesti erilaisia kullekin osaamis- 
ja toimialalle soveltuvia mene telmiä. Henkilökohtaistamisessa noudatettaisiin aina tutkinnon 
tai koulutuksen perusteita.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että koulutuks en järjestäjän tehtävänä olisi laatia yhdessä 
hakeutujan, tutkinnon suorittajan tai valmen tavan koulutuksen opiskelijan kanssa henkilökoh-
taistamisesta asiakirja, jota kutsuttaisiin he nkilökohtaiseksi osaamisen kehittämissuunnitel-
maksi (HOS). Tarkoituksena on, että henkilök ohtaistamisprosessissa yhteen asiakirjaan koot-
taisiin aiemmin osoitettua ja hankittua osaamista koskevat sekä tutkinnon tai koulutuksen suo-
rittamiseen ja tarvittavan amma ttitaidon ja osaamisen hankkimiseen liittyvät tiedot, eli käy-
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tännössä kaikki ne tiedot, joita syntyy, kun he nkilökohtaistamista tehdään 36 – 41 §:issä tar-
kemmin kuvatulla tavalla.  

Työpaikalla tapahtuva osaamisen osoittaminen ja hankkiminen olisi suunniteltava yhteistyössä 
työpaikan kanssa. Tämän vuoksi henkilökohtaisen  osaamisen kehittämissuunnitelman laadin-
taan osallistuisi myös työnantaja tai muu työpa ikan edustaja, jos osaamisen osoittaminen tai 
hankkiminen tapahtuisi työpaikalla. Jos koulutus järjestetään työvoimakoulutuksena, ja siihen 
sisältyisi työpaikalla tapahtuvaa osaamisen ha nkkimista, henkilökohtaisen osaamisen kehittä-
missuunnitelman laadintaan voisi osallistua myös  työ- ja elinkeinotoi miston edustaja. Tarvit-
taessa koulutuksen järjestäjä voisi tehdä yhteistyötä myös muiden asiantuntijoiden kanssa.  

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävät tiedot voivat tarkentua tai 
muuttua tutkinnon tai valmentavan koulutuksen  suorittamisen aikana. Muutokset voivat kos-
kea esimerkiksi työpaikalla järjestettävän koulut uksen tai näyttöjen aikatauluja, näyttöpaikko-
ja tai suoritettavaksi valittuja tutkinnon tai koulutuksen osia. Henkilökohtainen osaamisen ke-
hittämissuunnitelma olisi tarkoitus pitää ajanta saisena tutkinnon suoritta miseen tai koulutuk-
sen päättymiseen saakka, jonka vuoksi asiakir jaa on päivitettävä. Suunni telman päivittäminen 
tapahtuisi samojen periaatteiden mukaan kuin sen laatiminenkin. 

Pykälän 3 momentin mukaan henkilökohtaisen  osaamisen kehittämissuunnitelman päivittämi-
sestä huolehtiminen olisi koulutuksen järjestäjän  tehtävä. Päivittämisen yhteydessä koulutuk-
sen järjestäjä arvioisi yhdessä tutkinnon suoritta jan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan 
kanssa myös sitä, kuinka hyvin henkilökohtaistam inen on toiminut kyseisen henkilön näkö-
kulmasta ja mitä kehitettävää prosessissa on, jo tta se tukisi aiempaa paremmin osaamisen ke-
hittämistä. Palautteen ja toiminnan kehittämis eksi tarvittavan tiedon keruu tulisi olla osa kou-
lutuksen järjestäjän laadunhallinnan menettelyitä . Tämäntyyppinen palautetieto on tarpeen se-
kä koulutuksen järjestäjän toimintaprosessien te hostamiseksi että yksittäisen tutkinnon suorit-
tajan tai valmentavan koulutuksen opiskelija n yksilöllisen oppimispolun sujuvoittamiseksi. 
Osana henkilökohtaistamisprosessia tehtäisiin myös urasuunnittelua, eli suunniteltaisiin toi-
menpiteet, joilla edistetään työllistymistä tai ja tko-opintoihin sijoittumista välittömästi tutkin-
non tai koulutuksen suorittamisen jälkeen. Pykä län 3 momentissa olisi lisäksi valtuutussään-
nös, jonka mukaan henkilökohtaisen osaami sen kehittämissuunnitelmaan merkittävistä tie-
doista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

36 §. Suoritettavan tutkinnon tai valmentavan koulutuksen valinta. Pykälässä säädettäisiin 
suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinnan suunnittelusta osana henkilökohtaistamispro-
sessia. Pykälän 1 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä arvioisi yhdessä tutkinnon suoritta-
jaksi tai valmentavan koulutuksen  opiskelijaksi hakeutuvan kanssa,  mitä tutkintoa, tutkinnon 
osaa tai koulutusta hakeutujan on tarkoituksenmukaista lähteä suorittamaan. Jos hakeutumisen 
yhteydessä todetaan, että hakeutujan tavoittelema tutkinto tai valmentava koulutus ei ole hä-
nelle soveltuva, hakeutuja tulis i ohjata hänelle soveltuvaan tutkintoon tai koulutukseen, joka 
voisi olla paitsi valmentavaa koulutusta my ös muuta ammatillista koul utusta. Tutkinnon tai 
koulutuksen soveltuvuutta arvioitaessa olisi huomio itava sekä alan sopivuus että tutkinnon tai 
koulutuksen oikea vaativuustaso. Valittu tutkinto, tutkinnon osa tai osat tai valmentava koulu-
tus kirjattaisiin henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. 

Säännös koskisi niin kutsutussa jatkuvassa hau ssa hakeutuvia. Pykälän 3 momentissa säädet-
täisiin, että valtakunnallisessa hakumenettelyssä hak ija valittaisiin nykytilaa vastaavalla taval-
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la suorittaman sellaista tutkintoa tai valmen tavaa koulutusta, johon hän valtakunnallisessa ha-
kumenettelyssä nimenomaisesti hakee.  

Pykälän 4 momentin mukaan pykälän 1 momen tin säännöstä ei sovellettaisi myöskään työ-
voimakoulutukseen. Työvoimakoulutuksessa työ- ja elinkeinotoimisto arvioi soveltuvuuden 
tutkinnon suorittajaksi tai valmentavan koulutuksen opiskelijaksi. 

Henkilöstökoulutukseen tai muuhun sellaiseen koulutukseen, jonka kustannuksiin osallistuu 
työnantaja, hakeutuvat kuuluisivat säännöksen soveltamisalaan, mutta pykälän 2 momentin 
mukaisesti tällöin soveltuvan tutkinnon tai m uun ammatillisen koulutuksen valintaan osallis-
tuisi lisäksi myös tutkinnon tai koulutuksen suorittajaksi hakeutuvan työntekijän työnantaja.  

37 §. Suoritettavan tutkinnon tai valmentavan koulutuksen valinnan uudelleen arviointi valta-
kunnallisessa hakumenettelyssä. Pykälässä säädettäisiin suoritetta van tutkinnon tai koulutuk-
sen valinnan uudelleen arvioinnista valtakunnalli sessa hakumenettelyssä. Koulutuksen järjes-
täjä arvioisi yhdessä tutkinnon suorittajaksi ta i valmentavan koulutuksen  opiskelijaksi valta-
kunnallisessa hakumenettelyssä valituksi tulleen ka nssa uudelleen tälle soveltuvan tutkinnon 
tai valmentavan koulutuksen, jos tutkinnon suoritta ja tai valmentavan ko ulutuksen opiskelija 
haluaisi perustellusta syystä vaihtaa tutkinto a tai koulutusta, johon on tullut valituksi. Koulu-
tuksen järjestäjän velvollisuutena olisi ohjat a tutkinnon suorittajaksi tai valmentavan koulu-
tuksen opiskelijaksi jo valittu eteenpäin tälle paremmin soveltuvaan tutkintoon tai valmenta-
vaan koulutukseen tai muun tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. Tutkinnon tai koulutuksen 
soveltuvuutta arvioitaessa olisi huomioitava sekä alan sopivuus että tutkinnon oikea vaati-
vuustaso. Valittu uusi tutkinto tai valmentava  koulutus tai ohjaaminen muun tarkoituksenmu-
kaisen palvelun piiriin kirjattaisiin henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. 

38 §. Tutkinnon suorittajan aiemmin hankkiman osaamisen tunnustaminen. Pykälässä säädet-
täisiin tutkinnon suorittajan ai emmin hankkiman osaamisen tunnustamisesta. Osaamisen tun-
nistamisen perusteella arvioitaisiin, miltä osin  tutkinnon suorittajan esittä mien asiakirjojen ja 
muiden selvitysten perusteella voidaan ehdo ttaa hänen jo osoittamansa osaaminen tunnustet-
tavaksi tai tutkinnon suorittaja  voitaisiin hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata 
suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon, sen osan ta i osien osoittamiseen e li näyttöön tai yhteis-
ten tutkinnon osien tai niiden osa-alueiden osalta osoittamaan osaamisensa muulla tavoin.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tilanteesta, jossa tutkinnon suorittajalla on suoritettuna 
tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, jotka voitaisiin sisällyttää osaksi suori-
tettavaa tutkintoa. Tutkinnon osa tai yhteisten tu tkinnon osien osa-alue sisällytettäisiin osaksi 
suoritettava tutkintoa silloin, kun se on suor itettu voimassa olevien ammatillisen perustutkin-
non, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisesti. Lisäksi edellytet-
täisiin, että suoritettavana olevan tutkinnon  muodostumissäännöt mahdo llistaisivat tutkinnon 
osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen sisällyttämisen tutkintoon. Valinnaisten tutkin-
non osien osalta edellytettäisiin  edellisten lisäksi, että henk ilökohtaisessa osaamisen kehittä-
missuunnitelmassa sovitaan kyseisen  tutkinnon osan sisältyvän tutkinnon suorittajan tutkin-
toon. Näissä tilanteissa koulutuksen järjestäjä tunnus taisi suoritetun tutkinnon osan tai yhtei-
sen tutkinnon osan osa-alueen suoraan osaksi suoritettavaa tutkintoa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin osaamisen tunnustamisesta tilanteessa, jossa tutkinnon 
suorittajalla on aiemmin suoritettuja tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueita, jotka eivät kuitenkaan ole voimass a olevien ammatillisten tutkintojen perusteiden 
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mukaisia ja joita ei näin ollen voida 1 mome ntissa tarkoitetulla tavalla sisällyttää suoraan 
osaksi tutkintoa. Tällöin koulutuksen järjest äjä toimittaisi tutkinnon suorittajan toimittamat 
asiakirjat ja muut selvitykset osaamisen arvi oijille sen arvioimiseksi, vastaavatko aiemmin 
suoritetut tutkinnot, tutkinnon osat tai yhteisten tutkinnon osien osa-alu eet parhaillaan suori-
tettavana olevan tutkinnon perusteita ja mitä tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita asiakirjojen ja selvitysten perusteella  on mahdollista tunnustaa osaksi suoritettavaa tut-
kintoa. Samalla arvioijat varmistaisivat asiakirjo jen ja muiden selvitysten perusteella tutkin-
non suorittajan osaamisen ajantasaisuuden. Arvioinn in perusteella arvioijat päättäisivät, miltä 
osin todennettu osaaminen soveltuu tunnustettavaksi vastaamaan suoritettavana olevan tutkin-
non osia tai yhteisten tutkinnon  osien osa-alueita. Säännöksessä tarkoitettuun arviointiin voi-
taisiin pyytää oikaisua siten kuin ehdotetun lain 48 §:ssä säädetään arvioinnin oikaisusta. 

Tutkinnon suorittajalla voi olla  myös muuta tavoitteena olevaan tutkintoon liittyvää aiempaa 
osaamista kuin suoritettuja tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutk innon osien osa-alueita. 
Aiempi osaaminen voi perustua esimerkiksi  työkokemukseen, harrastuneisuuteen tai koulu-
tukseen, jossa ei ole suoritettu tutkintoja tai n iiden osia. Jos henkilökohtaistamisen yhteydessä 
todettaisiin, että tutkinnon suor ittajalla on riittävästi sellaista aiempaa osaamista, jonka perus-
teella hän voi saada suoritetuksi tutkinnon osan  tai osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita, koulutuksen järjestäjä ohjaisi tutkinnon suorittajan näiltä osin suoraan osoittamaan 
osaamisensa näytössä tai yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osalta myös muulla 
tavoin. Tästä säädettäisiin pykälän 3 momentissa. 

Pykälän 4 momentin mukaan, jos koulutuksen jä rjestäjä arvioisi, että aiemmin hankittu osaa-
minen ei riitä osaamisen osoittamiseen, koulutuk sen järjestäjän olisi ohj attava tutkinnon suo-
rittaja osaamisen osoittamiseksi tarvittavan ammattitaidon tai osaamisen hankkimiseen. 

Tutkinnon suorittajan aiemmin hankittua ja osoite ttua osaamista ja niiden tunnistamista ja 
tunnustamista koskevat tiedot ja suunnitelmat kirjattaisiin henkilökohtaiseen osaamisen kehit-
tämissuunnitelmaan. 

39 §. Valmentavan koulutuksen opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnustaminen. 
Pykälässä säädetään valmentavan koulutuksen  opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen 
tunnustamisesta. Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioitaisiin, miltä osin opiskelijan esit-
tämien asiakirjojen ja muiden selvitysten pe rusteella voidaan ehdottaa hänen jo osoittamansa 
osaaminen tunnustettavaksi suoraan osaksi suorite ttavaa valmentavaa koulutusta ja miltä osin 
opiskelijan tarvitsisi hankkia lisää osaamista valmentavan koulutuksen osan suorittamiseksi.  

Pykälän 1 momentissa säädetään tilanteesta, jo ssa valmentavan koulutuksen opiskelijalla on 
suoritettuna ammatilliseen koulutukseen valmentava n tai työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentavan koulutuksen osia, jotka voidaan sisä llyttää osaksi suoritettavaa valmentavaa koulu-
tusta. Koulutuksen osa sisällytettäisiin osaksi suoritettava valmentavaa koulutusta silloin, kun 
se olisi suoritettu voimassa olevien koulutuksen perusteiden mukaisesti. Lisäksi edellytettäi-
siin, että suoritettavana ol evan valmentavan koulutuksen muodostumissäännöt mahdollistavat 
koulutuksen osan sisällyttämisen valmentavaan  koulutukseen. Valinnaisten koulutuksen osien 
osalta edellytettäisiin vielä, että henkilö kohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovi-
taan kyseisen koulutuksen osan sisältyvän opi skelijan valmentavaan koulutukseen. Näissä ti-
lanteissa koulutuksen järjestäjä tunnustaisi suoritetun koulutuksen suoraan osaksi suoritettavaa 
valmentavaa koulutusta. 
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Pykälän 2 momentissa säädettä isiin osaamisen tunnustamisesta tilanteessa, jossa valmentavan 
koulutuksen opiskelijalla olisi hänen antamiensa t odistusten ja muiden selvityksen perusteella 
muuta kuin edellä 1 momentissa tarkoitettua suoritettavan valmentavan koulutuksen perusteis-
sa koulutuksen osan tai osien suorittamiseksi ede llytettyä osaamista. Aiempi osaaminen voisi 
perustua esimerkiksi työkokemukseen, harrastuneisuuteen tai aiempaan koulutukseen, jossa ei 
ole suoritettu 1 momentin mukaisia suoraan tunnustettavaksi soveltuvia koulutuksen osia. Täl-
löin koulutuksen järjestäjä arvioisi, missä m äärin opiskelijan tarvitsee hankkia lisää osaamista 
koulutuksen osan suorittamiseksi. Säännöksessä ta rkoitettuun arviointiin voitaisiin pyytää oi-
kaisua siten kuin ehdotetun lain 48 §:ssä säädetään arvioinnin oikaisusta. 

Valmentavan koulutuksen opiskelijan aiemmin hankittua ja osoitettua osaamista ja niiden tun-
nistamista ja tunnustamista kos kevat tiedot ja suunnitelmat kirjattaisiin henkilökohtaiseen 
osaamisen kehittämissuunnitelmaan 

40 §. Tutkinnon suorittajan ja valmentavan koulutuksen opiskelijan osaamisen osoittamisen 
suunnittelu. Pykälässä säädettäisiin tutkinnon suoritt amisen ja valmentavan koulutuksen suo-
rittamisen yksilöllisestä suunnittelusta. Tavoitteena on, että tutkinto tai valmentava koulutus 
voitaisiin suorittaa tutkinnon suorittajan tai va lmentavan koulutuksen opiskelijan elämäntilan-
ne huomioon ottaen ja että tu tkinnon suorittaja tai opiskelija saisi tarvitsemansa ohjauksen ja 
tuen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseksi.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että koulutuksen järjestäjä suunnittelisi yhdessä tutkinnon 
suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelija n kanssa, miten tämä osoittaa tutkinnon pe-
rusteissa edellytetyn ammattitaidon tai muun osaamisen taikka koulutuksen perusteissa edelly-
tetyn osaamisen. Osaamisen osoittaminen suunn iteltaisiin yksilöllisesti ja tutkinnon tai koulu-
tuksen osittain. 

Pykälän 2 momentin mukaan koulutuksen järjes täjän olisi suunnitelless aan ja järjestäessään 
osaamisen osoittamista tehtävä yhteistyötä niid en työpaikkojen kanssa, joilla osaaminen osoi-
tetaan. 

Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan  pääsääntöisesti työpaikoilla järjestettävissä 
näytöissä käytännön työtehtäviä tehden. Jotta näytöt voitaisiin sovittaa mahdollisimman hyvin 
ja sujuvasti osaksi näyttöpaikan normaaleja käytäntöjä, koulutuksen järjestäjän olisi suunnitel-
lessaan ja järjestäessään näyttöjä  tehtävä yhteistyötä niiden t yöpaikkojen kanssa, joilla näytöt 
järjestetään. 

Valmentavien koulutusten perusteiden edelly ttämä osaaminen osoitetaan useimmiten oppilai-
toksessa, mutta se voidaan osoittaa myös työpaik oilla. Jotta osaamisen osoittaminen voitaisiin 
sovittaa mahdollisimman hyvin osaksi työpaikan arkea, koulutuksen järjestäjän on suunnitel-
lessaan ja järjestäessään valmentavan koulutuksen  osaamisen osoittamista tehtävä yhteistyötä 
niiden työpaikkojen kanssa, joilla valmentava n koulutuksen perusteiden edellyttämä osaami-
nen osoitetaan. 

Tutkinnon suorittajan ja valmentavan koulutuksen  opiskelijan osaamisen osoittamista koske-
vat suunnitelmat kirjattaisiin henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan  

41 §. Osaamisen hankkimisen suunnittelu. Tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen 
opiskelijan aiemmin hankkiman ja osoittaman osaamisen selvittämisen ja osaamisen tunnis-
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tamisen perusteella on arvioitava, onko tutkinnon suorittaja tai valmentavan koulutuksen opis-
kelija ohjattava lisäammattitaidon tai -osaamisen hankkimiseen. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin, että koulutuksen järjestäjä selvittäisi tu tkinnon suorittajan ja valmentavan koulutuksen 
opiskelijan tarpeen tutkintokoulutukseen tai valmentavaan koulutukseen, muuhun tarvittavan 
ammattitaidon tai osaamisen hankkimiseen, ohjaukseen ja tukeen, opiskeluvalmiuksia tukeviin 
opintoihin ja erityiseen tukeen. Myös tarve mukauttaa tai poiketa perustutkinnon perusteista ja 
osaamisen arvioinnista on arvioitava. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijan osal-
ta olisi lisäksi selvitettävä ta rve järjestää työpaikalla tapaht uvaa osaamisen hankkimista, jos 
opiskelijalla ei olisi ehdotetun 54 §:n 2 momenti ssa tarkoitettua suoritettavaan tutkintoon liit-
tyvää käytännön työtehtävien yhteydessä aiemmin hankittua osaamista.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutkinnon 
suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelija n kanssa, missä ja miten tämä hankkii tut-
kinnon tai koulutuksen perusteissa edellytet yn ammattitaidon tai muun osaamisen. Tutkinnon 
suorittaja ohjattaisiin tutkintokoulutukseen tai muuhun lisäammattitaidon hankkimiseen vain 
siltä osin, kun hänen osaamisensa ei vielä r iitä osaamisen osoittamise en. Vastaavasti valmen-
tavan koulutuksen opiskelija osallistuisi koulutuk seen vain sitä osin kuin koulutusta tarvittai-
siin valmentavan koulutuksen suorittamiseen tai tutkintokoulutukseen siirtymiseen. Koulutuk-
sen järjestäjän tehtävänä olisi selvittää, miten tutkinnon suorittaja voi käytettävissä olevalla 
keinovalikoimalla saavuttaa tutkinnon suorittami seksi edellytetyn ammattitaidon ja valmenta-
van koulutuksen opiskelija koulutuksen suorittamiseksi edellytetyn osaamisen. Tutkinnon suo-
rittajalle ja valmentavan koulutuksen opiskelija lle on selvitettävä ne erilaiset oppimisen mah-
dollisuudet, joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota. Yhteisesti on arvioitava 
niiden sopivuus tutkinnon suorittajalle tai opiskelijalle. Lisäksi 2 momentissa säädettäisiin, et-
tä jos osaamista hankitaan työpaikalla, koulutuksen järjestäjän tulee suunnitella työpaikalla ta-
pahtuva oppiminen yksilöllisesti yhdessä työpaikan kanssa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutkinnon 
suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelija n kanssa myös tämän tarvitsemat ohjaus- ja 
tukitoimet, erityisen tuen menettelyt sekä 56 §:ssä tarkoitetun mukauttamisen ja 57 §:ssä tar-
koitetun poikkeamisen. Samalla selvitettäisiin  myös tutkinnon suorittajan tai valmentavan 
koulutuksen opiskelijan neuvontaan ja ohjaukseen osallistuvat yhteistyötahot. Jos tutkinnon 
suorittajalla on tarve osallistua opiskeluvalmiuksia  tukeviin opintoihin, koulutuksen järjestäjä 
suunnittelee yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa näihin opintoihin osallistumisen.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että o saamisen hankkimista suunniteltaessa on otettava 
huomioon tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan aiemmin hankkima ja 
osoittama osaaminen. Tutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa osaamista han-
kittaisiin vain sellaisten tutk innon tai koulutuksen perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaa-
timusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi,  josta tutkinnon suorittajalla tai opiskelijalla 
ei ole aiemmin hankittua osaamista, tai joissa aiemmin hankittu osaaminen ei riitä osaamisen 
osoittamiseen. 

Tutkinnon suorittajan ja valm entavan koulutuksen opiskelija n osaamisen hankkimista koske-
vat suunnitelmat kirjattaisiin henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.  
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6 luku. Tutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 

42 §. Tutkinnon ja tutkinnon osan suorittaminen. Pykälässä säädettäisiin ammatillisten tutkin-
tojen tutkinnon osien ja koko tutkinnon suoritta misesta. Perustutkinnon, ammattitutkinnon ja 
erikoisammattitutkinnon osa olisi suoritettu, kun tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen 
olisi osoitettu vähintään perusteiden mukaise lla alimmalla hyväksytyllä tasolla joko näyttä-
mällä tai tunnustamalla osaaminen sen mukaan kuin ehdotetun lain 38 §:ssä säädetään. Eri-
tyistä tukea erityisopetuksena saavan tutkinnon s uorittajan osalta tutkinnon osa voitaisiin kui-
tenkin katsoa suoritetuksi alle alimman hyvä ksytyn osaamistason olevilla mukautetuilla ta-
voitteilla lain 56 §:n 2 momentis sa säädetyn mukaisesti. Koko tu tkinto katsottaisiin suorite-
tuksi, kun tutkinnon suorittaja  on suorittanut hyväksytysti tutkinnon muodostumiseksi vaadit-
tavat tutkinnon perusteissa määrätyt pakolliset tutkinnon osat ja henkilökohtaisessa osaamisen 
kehittämissuunnitelmassa sovitut valinnaiset tutkinnon osat.  

43 §. Osaamisen osoittaminen. Pykälässä säädettäisiin osaamisen osoittamisesta. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin näytöistä osaamise n osoittamisen välineenä. Momentin mukaan 
ammattitaito ja osaaminen osoitettaisiin tekemä llä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteis-
sa ja työprosesseissa. Näitä osaamisen osoittamis tilanteita kutsuttaisiin näytöiksi. Näytössä 
tutkinnon suorittaja osoittaisi, kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritel-
lyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.  

Näytöt suunniteltaisiin tutkinno n osittain ja niiden suunnittelussa ja arvioinnissa olisi aina 
noudatettava tutkinnon perusteissa määriteltyjä ar vioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammatti-
taidon osoittamistapoja. Näytöissä tutkinnon suor ittaja osoittaisi käytännön työtehtäviä teke-
mällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkin non perusteissa määritellyt tutkinnon osan am-
mattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet . Arvioitavan kokonais uuden ammattitaitovaati-
muksiin tai osaamistavoitteisiin liittyvä osaamine n voitaisiin osoittaa yhdellä kertaa tai useas-
sa osassa. Yhdessä näytössä voita isiin myös osoittaa useaan tu tkinnon tai koulutuksen osaan 
liittyvää osaamista. Koulutuksen järjestäjä vastai si näyttöjen suunnittelusta, mutta suunnittelu 
tehtäisiin yhdessä tutkinnon s uorittajan ja näyttöpaikan kan ssa. Näyttöjen käytännön järjeste-
lyt ja aikataulut tulisi suunnitella siten, e ttä ne soveltuvat mahdollis imman hyvin tutkinnon 
suorittajan ja näyttöpaikan tarpeisiin ja normaaleihin käytäntöihin. 

Näyttöjä käytettäisiin arvioinnin välineenä a mmatillisissa tutkinnon osissa. Myös yhteisten 
tutkinnon osien tai niiden osa-alueiden osaa mistavoitteiden saavuttaminen arvioitaisiin näy-
töissä silloin, kun yhteinen tutkinnon osa tai sen osa-alue ja valmentavan koulutuksen osa to-
teutetaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä.  Yhteisten tutkinnon osien ja valmentavan 
koulutuksen osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voitaisiin kuitenkin tarvittaessa osoit-
taa myös muulla tavoin, esimerkiksi kirjallisissa tai suullisissa kokeissa. Tästä säädetään pykä-
län 1 momentissa. 

Näytöt korvaisivat voimassa olevan ammatillises ta peruskoulutuksesta annetun lain 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetut ammattiosaamisen näyt öt ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetut tu tkintotilaisuudet. Ammatillisessa koulutuksessa siir-
ryttäisiin yhteen näyttöperusteiseen  osaamisen osoittamistapaan, joka vastaisi pääpiirteissään 
nykyisten näyttötutkintojen tutkintotilais uuksia. Ammatillisten tutki nnon osien ammattitaito-
vaatimusten saavuttaminen osoitettaisiin ko konaan näytössä. Ammatillisessa peruskoulutuk-
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sessa on ollut voimassa olevan lainsäädännön muka an mahdollista käyttää muuta arviointia 
täydentämään ammattiosaamisen näyttöä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin näyttöjen toteuttamisesta pääsääntöisesti työpaikoilla käy-
tännön työtilanteissa. Tutkintojen laadun keskeinen perusta on osaamisen osoittaminen aidois-
sa työelämän tilanteissa ja arvioinnin perustuminen Opetushallituksen määräämiin kansallisiin 
tutkinnon perusteisiin sekä arvioitsijoina toimiv ien työelämän edustajan ja koulutuksen järjes-
täjän edustajan kollegiaaliseen arviointiin. Nä yttöjen toteuttaminen työpaikoilla aidoissa työ-
elämän tilanteissa tarjoaa myös tutkinnon suor ittajille suoran kontaktin työnantajiin ja tukee 
näin heidän työllistymistään, mahdollisuuksiaan vaihtaa työpaikkaa tai parantaa tuottavuuttaan 
omassa työssään. Säännös vast aisi voimassa olevan amma tilliseen aikuiskoulutukseen liitty-
västä henkilökohtaistamisesta annetun valti oneuvoston asetuksen (794/2015) 5 §:n 2 momen-
tin säännöstä, jonka mukaan näyttötutkintojen tutkintotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti 
työpaikoilla. Ammattiosaamisen näytöt on voitu  voimassa olevan ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun lain 25 §:n 2 momentin m ukaisesti toteuttaa työpaikalla, oppilaitoksessa tai 
muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paik assa. Säännösten perusteella näyttötutkinto-
jen tutkintotilaisuuksien järjestäminen työpaik an ulkopuolella on tarkoitettu poikkeukseksi, 
johon on tarve turvautua lähinnä  silloin, kun kaikkea tutkinnon perusteissa edellytettyä osaa-
mista ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista osoittaa työpaikalla. Tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksiin voi kuulua määrättyihin er ityistilanteisiin liittyvää osaamista, jota ei 
ole mahdollista osoittaa normaalien työtehtävien yhteydessä tai sen osoittaminen aidossa työti-
lanteessa voisi vaarantaa esimerkiksi potilas- ta i liikenneturvallisuuden. Tästä syystä pykälän 
2 momentissa säädettäisiin, että erityisestä syys tä näyttö voitaisiin kuitenkin järjestää myös 
muualla kuin yrityksessä tai julkishallinnon työpaikalla, esimerkiksi oppilaitoksessa, oppilai-
toksen työmaalla tai muissa oppilaitoksen työy mpäristöissä taikka nuorten työpajalla. Näyttö-
paikan tulisi kuitenkin aina mahdollistaa tutkinno n perusteissa määrätyn osaamisen osoittami-
nen. Lisäksi 2 momentissa olisi voimassa olevan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain 12 §:n 1 momenttia vastaava säännös ma hdollisuudesta osallistua näyttöihin ammattitai-
don hankkimistavasta riippumatta. Säännöksellä koro stettaisiin sitä, että näytöissä osoitettava 
ammattitaito voi olla myös muut oin kuin koulutukseen osallistu malla hankittua. Ammattitaito 
on voitu hankkia esimerkiksi työelämässä tai harrastustoiminnassa.  

Tutkinnon suorittajan tai valmen tavan koulutuksen opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta on 
tärkeää, että hänelle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa mahdollisimman pian se jäl-
keen, kun hän on opinnoissaan tai muutoin saavu ttanut tutkinnon tai koulutuksen perusteissa 
määritellyn osaamisen. Tästä säädettäisiin pykä län 3 momentissa. Osaamisen osoittamisen pi-
täisi kytkeytyä koulutukseen siten, ettei tutkinn on, valmentavan koulutuksen tai niiden osien 
suorittaminen viivästy sen vuoksi, että mahdollis uuksia osaamisen osoittamiseen järjestetään 
liian harvoin. Myös sellaisilla tutkinnon tai tutkinnon osan suorittajilla, jotka osallistuvat näyt-
töön ilman tutkintokoulutusta, on oikeus saada osaamisensa osoitettua kohtuullisen ajan kulu-
essa.  

44 §. Tutkintojen suorittamismahdollisuudet. Tutkintoa suorittamaan hakeutuvilla on usein 
työelämässä tai muutoin hankittua osaamista, jonka turvin heidän on mahdollista suorittaa tut-
kinnon osa tai osia tai joissakin tapauksissa koko tutkinto. Ehdotetun lain 5 luvussa tarkoitetun 
henkilökohtaistamisen yhteydessä arvioidaan, milt ä osin hakeutujalle tai tutkinnon suorittajal-
le voidaan hänen esittämiensä asiakirjojen perust eella myöntää tutkintotodistus, miltä osin hä-
nellä on edellytykset osoittaa osaamisensa ja m iltä osin hänen on hankittava lisää ammattitai-
toa tai muuta osaamista. Jotta tarvittavan osaa misen ja ammattitaidon muualla kuin koulutuk-
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sen järjestäjän toteuttamas sa tutkintokoulutuksessa hankkineilla olisi yhtäläiset mahdollisuu-
det saada osaamisensa osoitetuksi, säädettäisiin pykälän 1 momentissa, että koulutuksen jär-
jestäjä olisi voimassa olevan  ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 b §:n 1 mo-
mentissa säädettyä vastaavalla tavalla velvo llinen järjestämään mahdollisuuksia suorittaa tut-
kintoja myös ilman tutkintokoulutusta.  

Pykälän 2 momentissa olisi voimassa olevaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 
b §:n 3 momenttia vastaava säännös velvollisuud esta järjestää tutkintojen osien suorittamis-
mahdollisuuksia myös henkilöille, joille ammattip ätevyyden tunnustamisesta vastaava viran-
omainen on antanut ammattipätevyyden tunnusta misesta annetun lain (1384/2015) 13 §:n 2 
momentin mukaisen tunnustamispäätöksen, jossa hakijalta on edellytetty kyseisessä laissa tar-
koitettuja korvaavia toimenpiteitä. Tunnusta mispäätöksessä edellytettynä kelpoisuuskokeena 
voidaan käyttää tutkinnon osia. Säännös kattais i myös tilanteet, joissa kelpoisuuskoe on aino-
astaan osa tutkinnon osasta. 

45 §. Osaamisen arviointi. Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, hallitseeko tutkinnon suorittaja 
tai valmentavan koulutuksen opiskelija tutkinno n tai koulutuksen perusteiden mukaiset am-
mattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Pykä län 1 momentissa säädettäisiin myös osaami-
sen arvioinnin toteuttamistavasta. Ehdotetun säännöksen mukaan tutkinnon suorittajan tai 
valmentavan koulutuksen opiskelijan osaamista arvioitaisiin vertaamalla opiskelijan osaamista 
tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyih in ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoit-
teisiin. Tutkinnon osan osaamisen arvioinnista kuten  arviointikohteista, arviointikriteereistä ja 
ammattitaidon osoittamistavoista määrätään tutk innon perusteissa. Arvioinnin tulisi kattaa 
kaikki tutkinnon tai koulutuksen  perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. 
Osaamista tulisi arvioida monipuolisesti. Jos tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammatti-
taitovaatimuksista tai osaamistavoitteista olis i poikettu 56 §:ssä tarkoitetun mukauttamisen tai 
57 §:ssä tarkoitetun poikkeamisen vuoksi, tutkinno n suorittajan tai opiskelijan osaamista arvi-
oitaisiin vertaamalla sitä hänen henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Osaamisen arvioinnilla annet-
taisiin tietoa tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan osaamisen sisällös-
tä ja tasosta tutkinnon suorittajan tai opiske lijan itsensä lisäksi myös ulkopuolisille tahoille, 
kuten työnantajille. Tietoa tutkinnon suoritta jan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan 
osaamisesta tarvitaan myös jatko-opinnoissa.  

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan osaamisen t asoa, josta joko annetaan arvosana tai se arvi-
oidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Pykälä n 2 momentin säännöksessä määriteltäisiin ne ko-
konaisuudet, joissa osaamista arvioitaisiin. O saamista arvioitaisiin tutkinnon tai koulutuksen 
osittain sekä yhteisten tutkinnon osien osalta myös osa-alueittain. Osaamisen arvioinnin perus-
teella arvioijat hyväksyvät tai hylkäävät tutk innon tai koulutuksen osaa tai yhteisen tutkinnon 
osan osa-aluetta koskevan näytön tai muun o saamisen osoittamisen sekä antavat ammatillisen 
perustutkinnon tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat. Tutkinnon 
osien arvosanat merkittäisiin tutkintotodistukseen  ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
arvosanat opintosuoritusrekisteriotteeseen tai vastaavaan selvitykseen.  

Todistukseen merkittävää arvosanaa ei annetta isi muista kuin säännöksessä mainituista koko-
naisuuksista. Vastaavasti osaamisen arvioinni n oikaisupyyntö sekä hyväksytyn arvosanan ko-
rottaminen olisi mahdollista vain näissä kokona isuuksissa. Jos arvi oitavan kokonaisuuden 
ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen osoitetaan useassa osassa, 
tutkinnon osan arvosana muodostetaan kokonaisuuden perusteella.  
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Pykälän 2 momentissa olisi myös valtuutussäännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella 
säädetään osaamisen arviointiasteikosta. Arvioi ntiasteikkoa koskevaan sääntelyyn ei ehdoteta 
sisällöllisiä muutoksia. 

Tutkinnon suorittajan tai valmen tavan koulutuksen opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta on 
tärkeää, että hänen osaamisensa arvioidaan mahdollisimman pian se jälkeen, kun hän on osoit-
tanut sen. Tämän vuoksi pykälän 3 momentissa sääd ettäisiin, että osaamisen arviointi tulee 
suorittaa ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen  kun tutkinnon tai koulutuksen osan näyttö tai 
muu osaamisen osoittaminen on tehty. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta laatia suunnitel-
ma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta tutkinnon tai koulutuksen osittain.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tutkinnon s uorittajan ja opiskelijan itsearvioinnista. Oman 
osaamisen arviointi on tärkeä taito työelämässä,  jossa työntekijän on enenevässä määrin osat-
tava itse arvioida omaa osaamistaan ja osaami sen kehittämistarpeita. Itsearviointitaidot ovat 
käytännössä osa ammatillista osaamista. Itsearviointitaitojen kehittämiseksi tutkinnon suoritta-
jalle ja opiskelijalle olisi a nnettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin, mutta tällä ei 
kuitenkaan olisi velvoitetta arvi oida omaa osaamistaan. Itsearviointi ei myöskään vaikuttaisi 
osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan.  

46 §. Palaute osaamisen kehittymisestä. Pykälässä säädettäisiin tutkinnon suorittajan ja val-
mentavan koulutuksen opiskelijan oikeudesta saada osaamisen kehittymisestä palautetta tut-
kinnon suorittamisen ja koulutuksen aikana. Osaa misen kehittymistä seurattaisiin ja sitä arvi-
oitaisiin antamalla tutkinnon s uorittajalle tai opiskelijalle kirja llista tai suullista palautetta. 
Tutkinnon suorittajalle tai valm entavan koulutuksen opiskelijalle annettavalla palautteella oh-
jattaisiin ja kannustettaisiin henkilökohtaisen  osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisten 
tavoitteiden saavuttamista sekä kehitettäisiin edellytyksiä itsearviointiin.  

Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioi tava llisesti opetuksesta vastaava opettaja. Opiskeli-
jalla ja tutkinnon suorittajalla on kuitenkin oike us saada palautetta osaamisen kehittymisestä 
myös muissa oppimisympäristöissä, kuten työp aikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen ai-
kana. Tällöin palautteen antajana voi toimia  myös työpaikkaohjaaja tai muu koulutuksen jär-
jestäjän nimeämä henkilö. Palaute ei vaikuta tutkinnon tai koulutuksen osan tai yhteisen tut-
kinnon osan osa-alueen arviointiin tai arvosanaan  eikä siihen myöskään voisi hakea oikaisua 
48 §:ssä säädetyllä tavalla.  

Opiskelijan osaamisen kehittymistä tulisi arvioida säännöllisesti opiskelun aikana ja antaa siitä 
palautetta opiskelijalle, jotta opiskelija tietää,  mitä hänen tulee vielä oppia saavuttaakseen tut-
kinnon tai koulutuksen perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. 

47 §. Osaamisen arvioijat. Pykälän 1 momentin mukaan tutkinnon suorittajan ammatillisten 
tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttaisivat ja arvioinnista vastaisivat koulutuksen jär-
jestäjän nimeämät arvioijat, joita on kaksi. Ar vioijista toinen edustaisi koulutuksen järjestäjää 
ja toinen työelämää. Työelämän edustaja voisi  käytännössä edustaa työnantajia, työntekijöitä 
tai itsenäisiä ammattiharjoittajia. Koulutuksen järj estäjää edustava arvioija olisi käytännössä 
pedagogisesti kelpoinen opettaja. Säännöksellä pyri ttäisiin siihen, että arvioinnissa toteutuu 
työelämälähtöisyys sekä osaamis- ja kriteeriper usteisuus. Osaamisen arvioijat tekisivät tutkin-
non suorittajan osaamista koskevan arviointipäät öksen tutkinnon osittain  yksimielisesti. Vä-
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hintään toisen arvioijista tulisi olla paikalla  yksittäisessä näytössä. Arviointi suoritetaan kui-
tenkin aina kollegiona arviointikeskustelussa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valmenta van koulutuksen osien sekä yhteisten tutkinnon 
osien ja niiden osa-alueiden arvioinnista, jonka toteuttaisi ja josta päättäisi opetuksesta vastaa-
va opettaja tai opettajat yhdessä, jos opettajia on u seita. Silloin, kun yhteinen tutkinnon osa tai 
sen osa-alue toteutettaisiin ja arvioitaisiin ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen 
arviointiin voisi osallistua myös työelämän e dustaja. Opetuksesta vastaava opettaja tai opetta-
jat kuitenkin päättäisivät aina yhteisen tutkinnon osan tai sen osa-alueen arvioinnista.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan osaamisen  arvioijilla tulisi olla riittävä ammatillinen 
osaaminen suhteessa tutkinnon perusteisiin tai koulut uksen perusteisiin ja erityisesti arvioita-
vaan tutkinnon tai koulutuksen osaan tai yhtei seen tutkinnon osan osa-alueeseen sekä riittävä 
ammattitaito arvioitavalla ammattialalla. Arvio ijien tulisi olla pereht yneitä arvioinnin lähtö-
kohtiin ja arvioitavan tutkinnon tai koulutuksen perusteisiin. Koulutuksen  järjestäjien tulisi 
huolehtia työelämän arvioijien perehdyttämisestä osaamisen arviointiin. Koska hyvä ammatti-
taito kehittyy usein koulutuksen ohella pitkän ja laajan alakohtaisen työkokemuksen myötä, ei 
tutkintosuorituksen arvioijille kuitenkaan es itettäisi koulutukseen perustuvia pätevyysvaati-
muksia. Arvioijien esteellisyyteen sovellettaisiin, mitä hallintolain 27—29 §:ssä säädetään. 

48 §. Arvioinnin oikaiseminen. Pykä län 1 momentissa säädettäisiin  tutkinnon tai tutkinnon 
osan suorittajan sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai työhön ja itse-
näiseen elämään valmentavan koulutuksen opisk elijan oikeudesta saada tietoa arviointiperus-
teiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiske-
lijan oikeudesta pyytää osaamisen arvioinnin oika isua. Oikaisua pyydettäisiin arvioijilta ja 
määräaika oikaisupyynnön tekemiselle olisi 14 päivää siitä, kun tutkinnon tai sen osan suorit-
tajalla tai valmentavan koulutuksen opiskelija lla on ollut tilaisuus saada tietoonsa sekä osaa-
misen arvioinnin tulokset sekä arviointiper usteiden soveltaminen omaan näyttösuoritukseensa 
tai muulla tavoin arvioituun suoritukseen. Oikais ua olisi pyydettävä kirjallisesti. Säännöksen 
mukaan päätös arvioinnin oikaisusta olisi tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tutkinnon tai sen osan suorittajan oikeudesta pyytää oi-
kaisua 2 momentissa tarkoite tun arvioinnin oikaisupyynnön perusteella annettuun päätökseen. 
Säännöksen mukaan tutkinnon tai sen osan suor ittajalla olisi oikeus pyytää arvioijien oi-
kaisupyyntöön antamaan päätökseen edelleen oi kaisua työelämätoimikunnalta. Oikaisua olisi 
pyydettävä kirjallisesti.   

Jos valmentavan koulutuksen opiskelija suorittaa tutkinnon osia, olisi hä nellä oikeus pyytää 
oikaisua 2 momentissa tarkoitetun arvioinni n oikaisupyynnön perusteella annettuun päätök-
seen tutkinnon tai sen osan suorittajaa vastaav alla tavalla. Muutoin pykälän 3 momentin sään-
nöstä ei sovellettaisi valmentavan koulutuksen opiskelijaan. Valmentavan koulutuksen opiske-
lija ei voisi vaatia oikaisua työelämätoimi kunnalta, koska työelämätoimikunnat ovat tutkinto-
kohtaisia ja niiden muut tehtävät liittyvät esi merkiksi näyttöjen toteutukseen, ammatillisen 
koulutuksen tutkintorakenteen ja ammatillisten tu tkintojen ja niiden perusteiden kehittämi-
seen, minkä vuoksi niillä ei ole mahdollisuutta k äsitellä valmentavan koulutuksen opiskelijan 
osaamiseen liittyvää arviointia.  
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Työelämätoimikunta voisi määrätä uuden arvioi nnin, jos arviointi on ilmeisen virheellinen. 
Perustellusta syystä työelämätoimikunta voi mä ärätä koulutuksen järjestäjää asettamaan myös 
uudet arvioijat. Uudet arvioijat voitaisiin määrätä esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa ar-
viointi on suoritettu virheellisesti, arvioinni ssa ei ole noudatettu yhdenvertaisuutta tutkinnon 
suorittajien kesken tai jos arvioija on ilmeisen esteellinen arvioimaan näyttöä tai muuta arvi-
oinnin kohteena olevaa suoritusta. 

49 §. Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen. Tutkinnon suorittajalle tai valmenta-
van koulutuksen opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoit-
tamisen uusintaan tai hyväksytyn arvosanan koro ttamiseen. Koulutuksen järjestäjän tulisi jär-
jestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusim iseen, jos opiskelijan osaamisen arvioinnin 
tulos on hylätty. Lisäksi koulutuksen järjestäjän  tulisi järjestää mahdollisuus myös osaamisen 
arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Hyväksytyn arvosanan 
korottaminen olisi mahdollista vain tutkinnon os issa ja muissa kokonaisuuksissa, joista anne-
taan arvosana. Hyväksytyn arvosanan korottamisesta voitaisiin periä maksu silloin, kun henki-
lö on jo saanut todistuksen tutkinnon tai koulutuksen suorittamisesta. Maksusta säädetään 
maksuja koskevassa 91 §:ssä.  

Pykälän 2 momentin mukaan tutkinnon suorittaja lle tai opiskelijalle, joka ei ole suorittanut 
hyväksytysti tutkinnon osan näyttöä tai koulut uksen osaa, tulee varata mahdollisuus osoittaa 
saavuttaneensa sellainen osaaminen, joka mahdollistaa opinnoissa etenemisen. Eräissä tutkin-
noissa tutkintokoulutuksen eteneminen voi käyt ännössä edellyttää tiettyä tutkinnon osien suo-
ritusjärjestystä, joka on edellytyksenä myös tutkintokoulutuksen etenemiselle. Jos pykälän 1 
momentissa tarkoitettua osaamisen osoittamisen  uusimista ei ole ma hdollista tai tarkoituk-
senmukaista järjestää riittävän nopeasti, koulutuk sen järjestäjän tulisi säännöksen mukaan tar-
vittaessa muulla tavoin varata opiskelijalle ma hdollisuus muutoin osoittaa sellainen osaami-
nen, joka mahdollistaa tutkintokoulutuksen etenemisen.  

50 §. Todistus tutkinnon suorittamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän 
tulisi antaa tutkinnon suorittajalle tutkintotodi stus, kun tutkinnon suor ittaja on suorittanut hy-
väksytysti tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat. Tutkintotodistus annettaisiin 
automaattisesti, eikä se edellyttäisi opiskelija n pyyntöä silloin, kun henkilökohtaisessa osaa-
misen kehittämissuunnitelmassa ta voitteeksi asetettu osaaminen on saavutettu tai kun tutkin-
non suorittaja katsotaan eronneeksi. Muutoin koulut uksen järjestäjän tulisi antaa todistus suo-
ritetuista tutkinnon osista tu tkinnon suorittajan pyynnöstä. Tutk intoa ja sen osaa koskevat ar-
vioinnit ja arvosanat annettaisiin 47 §:ssä tar koitettujenosaamisen arvioijien tekemän arvioin-
tipäätöksen mukaisina. Tämä tarkoittaa, että ar vioinnista päättäisivät arvioijat, eikä koulutuk-
sen järjestäjä tutkintotodistusta myöntäessään tekisi suoritusten uudelleenarviointia. 

Tutkintotodistus voitaisiin antaa myös opiskelijalle, jonka osalta on 56 §:n 2 momentin nojalla 
mukautettu tai 57 §:n nojalla poikettu amma ttitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista tai 
osaamisen arvioinnista jollakin tavalla. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin opiskelijalle annet-
tavasta todistuksesta siinä tilanteessa, että opiske lija ei ole 56 §:ssä tarkoitetun mukauttamisen 
tai 57 §:ssä tarkoitetun poikkeamisen vuoksi saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitai-
tovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Tällöin koul utuksen järjestäjä ei saisi antaa tutkintotodis-
tusta. Myöskään todistusta suoritetuista tutkin non osista ei voitaisi an taa sellaisten tutkinnon 
osien osalta, joissa opiskelija ei ole saavutta nut keskeisiä ammattitaitovaatimuksia tai osaa-
mistavoitteita. Mukautukset tai poikkeamiset eivät kuitenkaan aina tarkoita sitä, että tutkinto-
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todistusta tai todistusta suorite tuista tutkinnon osista ei voitais i antaa. Koulutuksen järjestäjän 
tulisi arvioida, ovatko keskeiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet saavutettu. 

Opiskelijan tulisi kaikissa tapauksissa saada todistus suorittamastaan koulutuksesta. Jos koulu-
tuksen järjestäjän arvion perusteella tutkintotodi stusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon 
osista ei voida antaa, koulutuksen järjestäjän  tulisi antaa opiskelijalle todistus opiskelijan 
osaamisesta.  

51 §. Todistus koulutuksen suorittamisesta tai siihen osallistumisesta. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin todistuksen antamisesta valmen tavien koulutusten opiskelijoille. Säännöksen 
mukaan koulutuksen järjestäjän tulisi antaa opi skelijalle todistus suoritetusta koulutuksesta, 
kun opiskelija on suorittanut ammatilliseen koulut ukseen valmentavan koulutuksen tai työhön 
ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen. Todistus suoritetusta koulutuksesta annettai-
siin vain silloin, kun opiskelija  on suorittanut koulutuksen pe rusteiden mukaisen 60 osaamis-
pisteen laajuisen koulutuksen. Jos opiskelija ka tsotaan eronneeksi kesken koulutuksen suorit-
tamisen, koulutuksen järjestäjän tulisi antaa todi stus suoritetuista koulutuksen osista. Todistus 
suoritetuista koulutuksen osista tulisi antaa opiskelijan pyynnöstä myös opiskelun aikana.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin koulutuksen  järjestäjän velvollisuudesta antaa todistus 
tutkintokoulutukseen ja 8 §:ssä tarkoitettuun muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumi-
sesta silloin, kun koulutus päättyy, tai jos tutk innon suorittaja tai opiskelija katsotaan eron-
neeksi. Muutoin todistus tutkintokoulutukseen tai muuhun tässä laissa tarkoitettuun ammatilli-
seen koulutukseen osallistumisesta tulisi antaa tu tkinnon suorittajan tai opiskelijan pyynnöstä. 
Tutkintokoulutukseen tai muuhun ammatilliseen koul utukseen osallistumisesta annettavan to-
distuksen tavoitteena on antaa sisältöä ja kest oa osoittavia tietoja siitä koulutuksesta, johon 
tutkinnon suorittaja tai opiskelija  on osallistunut. Todistuksen tavoitteena ei ole arvioida tut-
kintokoulutuksessa opiskelevan osaamista, sillä  tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä 
tai muulla tavoin, ja niihin kytkeytyvä osaa misen arviointi sisältyy tutkintotodistukseen tai 
tutkinnon osien suorittamisesta annettavaan todistukseen. Pykälän 3 momentin mukaan tutkin-
tokoulutusta tai muuta ammatillista koulutusta ei arvioitaisi osaamisen arviointiasteikolla 

52 §. Todistuksia koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälässä säädettäisiin todis-
tuksia koskevista asetuksen- ja määräyksenan tovaltuuksista. Valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädettävällä todistusten sisällöllä tarkoite ttaisiin sellaisia keskeisiä asioita, jotka to-
distuksista tulee ilmetä. Todistus tutkinnon ta i sen osan tai osien suorittamisesta sisältäisi suo-
ritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Tu tkinnon osaa pienemmät suoritukset kirjattaisiin 
opintorekisteriotteeseen tai sitä vastaavaan asi akirjaan. Todistus tutkintokoulutukseen tai 
muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta si sältäisi tiedot koulutuksen sisällöstä ja 
kestosta. 

Valtuutussäännöksen nojalla valtioneuvoston asetuk sella määriteltäisiin myös liitteet, jotka 
tutkinnon suorittajalle tai opiskelijalle annettavaan todistukseen tulee liittää. Liitteet tarkentai-
sivat todistuksesta ilmeneviä tietoja. Todistuk seen tulisi liittää ote opintosuoritusrekisteristä 
tai muu vastaavaa selvitys, josta ilmenisivät opi skelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueet ja niiden osaamisen arviointi. Tiet oja tutkinnon osaa pienempien yhteisten tutkin-
non osien osa-alueiden suorittamisesta tarvittais iin esimerkiksi jatko-opintoihin hakeuduttaes-
sa. 
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Pykälään sisältyisi myös Opetushallitukselle annettu valtuus määrätä todistuksiin ja niiden liit-
teisiin merkittävistä tiedoista. Todistusten verta ilukelpoisuuden kannalta olisi tärkeää, että to-
distuksiin merkittävistä teknisluonteisista tiedoista määrättäisiin yhtenevästi Opetushallituksen 
määräyksellä.  

7 luku. Osaamisen hankkiminen  

53 §. Oikeus saada opetusta ja ohjausta. Pykälän 1 momentin säännöksen mukaan opiskelijal-
la olisi oikeus saada opetusta ja ohjausta, j oka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perus-
teiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja o saamistavoitteiden saavuttamisen. Ohjausta on 
oikeus saada eri oppimisympäristöissä ja myös henkilökohtaisesti. 

Säännös ei tarkoittaisi sitä, että yksittäisellä opiskelijalla olisi subjektiivinen oikeus saada ope-
tusta ja ohjausta miten paljon tahansa. Säännös  kuitenkin velvoittaisi koulutuksen järjestäjän 
tarjoamaan tarkoituksenmukaisella tavalla tote utettua opetusta, opinto-ohjausta ja muuta tar-
peellista ohjausta riittävästi, jotta opiskelijalla  voidaan katsoa olevan mahdollisuus saavuttaa 
tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaat imukset ja osaamist avoitteet. Osaamisen 
hankkiminen, opinto-ohjaus ja  muu tarpeellinen ohjaus sekä tutkinnon suorittaminen suunni-
teltaisiin yksilöllisesti ja kirjattaisiin henk ilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, 
jota päivitetään tarvittaessa. Ehdotetun 54 §: n mukaan koulutuksen järjestäjä päättää koulu-
tuksen toteuttamistavoista. Opettajien ja opi nto-ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään 
valtioneuvoston asetuksella kuten nykyisin.  

54 §. Koulutuksen sisältö. Tutkinnon suorittamiseen valmistavassa tutkintokoulutuksessa han-
kittaisiin ammattitaitoa ja muuta osaamista, jota tarvitaan tu tkinnon suorittamiseksi. Vastaa-
vasti ammatilliseen tutkintoon tai työhön ja it senäiseen elämään valmentavissa koulutuksissa 
hankittaisiin osaamista koulutuksen suorittami seksi. Ammatillisten tutkintojen ammattitaito-
vaatimukset ja osaamistavoitteet olisi määrätty Opetushallituksen päättämissä tutkinnon perus-
teissa ja valmentavien koulutusten osaamista voitteet koulutuksen perusteissa. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan koulutuksen järjestäjän olisi suun niteltava järjestämänsä tutkintokoulutus ja 
valmentava koulutus tutkinnon tai koulutuksen pe rusteiden mukaisesti. Se voisi kuitenkin tut-
kinnon tai koulutuksen perusteiden mahdollistami ssa rajoissa päättää koulutuksen sisällöstä 
sekä siitä, millä tavoin, missä ja milloin koulutus  järjestetään. Tämä toisi koulutuksen järjes-
tämiseen joustoa ja mahdollistaisi koulutuksen järjestäjän toimintaympäristön tarpeiden ja 
mahdollisuuksien huomioon ottamisen koulutuksen sisällöissä ja toteu ttamisessa. Voimassa 
olevasta ammatillista peruskoulutusta koskevasta laista poiketen koulutuksen järjestäjän ei 
tarvitsisi enää laatia opetussuunnitelmaa. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan koulutuksen järjest äjän olisi 1 momentista poiketen kuitenkin 
järjestettävä ammatillisen perustutkintokoulutuk sen opiskelijalle työpaikalla käytännön työ-
tehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jos opiskelijalla ei olisi suoritettavaan tutkin-
toon liittyvää käytännön työtehtävien yhteydessä aiemmin hankittua osaamista. Voimassa ole-
van ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n mukaan 
ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan a mmatillisen perustutkinnon tulee sisältää 
osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osaamispistettä. Ehdotettavassa 
laissa ei säädettäisi osaamispisteisiin tai tiett yyn aikaan sidottua työpaikalla hankittua osaami-
sen hankkimisen määrää, koska ajallisesti koulutuksen kesto poikkeaisi henkilökohtaistamisen 
vuoksi opiskelijoittain riippuen esime rkiksi aiemmin hankitusta osaamisesta ja tietyn pituisen 
työpaikalla tapahtuvan osaamise n hankkimisen edellyttäminen voisi tarpeettomasti pidentää 
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opiskeluaikaa, jos opiskelija voisi muutoin saa vutetun osaamisen puolesta suorittaa tutkinnon 
jo aikaisemmin.  

Muusta ammatillisesta koulutuksesta ei säädettäisi tai määrättäisi muualla kuin 8 §:ssä. Koulu-
tuksen järjestäjä voisi näin ollen päättää m uun ammatillisen koulutuksen sisällöstä, laajuudes-
ta ja järjestämisestä varsin vapaasti. Tästä säädettäisiin pykälän 3 momentissa. Koulutuksen 
järjestäjän laaja päätösvalta muun ammatillisen koulutuksen osalta mahdollistaisi sen, että jär-
jestäjä voisi reagoida nopeasti työelämän osaami starpeisiin ja räätälöi dä koulutukset asiakas-
lähtöisesti kulloisenkin tarpeen mukaan. 

55 §. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta järjestää 
osana tutkintokoulutusta opintoja, joiden tar koituksena on mahdollistaa tutkinnon tai sen osan 
suorittaminen ja tutkintokoulutukseen osallistumi nen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei 
ole tavoitteena olevan osaamisen kannalta riittävi ä opiskeluvalmiuksia. Säännös vastaisi pää-
osin voimassa olevan ammatillises ta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 b §:n mukaisia opis-
keluvalmiuksia parantavia opintoja.  

Jos opiskelijan valmiudet suoriutua tutkinnon osan tai koko tutkinnon suorittamisesta havait-
taisiin puutteelliseksi, voitaisiin tutkintokoulutuksessa järjestää tutkinnon perusteissa määritel-
tyyn osaamisen hankkimiseen liittyvien opintojen lisäksi opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. 
Kuten voimassa olevan lainsäädännön mukaiset opi skeluvalmiuksia parantavat opinnot, myös 
opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot voisivat p äätoimisina kestää enintään yhteensä kuuden 
kuukauden ajan. Opiskeluvalmiuksia tukevia opi ntoja ei tarvitsisi järjestää yhtäjaksoisena, 
vaan ne voitaisiin järjestää osana muuta tutki nnon perusteiden mukaista  tutkintokoulutusta, 
mutta rahoituksen perusteena opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tutkinto koulutuksessa voisi 
olla enintään kuuden kuukauden yhdenjaksoista päätoimista opiskelua vastaava määrä.    

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena tulisi olla  tutkintokoulutuksessa edellytet-
tävien opiskelutaitojen, kuten kielellisten, ma temaattisten tai tietoteknisten valmiuksien vah-
vistaminen taikka opiskelutekniikkaan liittyvie n taitojen harjaannuttaminen. Opintoihin voisi 
sisältyä esimerkiksi kielikoulutusta silloin, kun opiskelijalla on puutteellinen osaaminen tut-
kintoon liittyvässä suomen- tai ruotsinkielen san astossa tai ammattiin liittyvissä kielen käytön 
tavoissa, joita voisivat olla esimerkiksi ammatille tyypilliset tavat esittää tai tuottaa kirjallista 
aineistoa. Tutkintokoulutuksen suorittaminen ja tarvittavan ammatillisen osaamisen hankki-
minen saattavat edellyttää muun muassa erilaisten op paiden ja työkirjojen lukutaitoa, alan sa-
naston hallintaa sekä kirjallista dokumentointia. Tällöin riittävän ammattitaidon hankkimiseksi 
edellytettävän kielitaidon taso voi käytännössä o lla melko korkea. Kielikoulutuksen tulisi kui-
tenkin aina liittyä suoritettavaan tutkintoon eikä  koulutusta saisi käyttää peruskielitaidon opet-
tamiseen. Opinnoilla voitaisiin tukea myös oppi misvaikeuksista johtuvien syiden vuoksi tar-
vittavaa osaamisen hankkimista. Yleisten oppimisvaikeuksien, ku ten lukemisen, kirjoittami-
sen, matemaattisten tai vieraiden kielten oppimi svaikeuksien perusteella opiskelijalle voidaan 
tarjota opintoja, kuten lukiopetusta, joiden avulla tavoitteena oleva osaaminen voidaan saavut-
taa. Oppimisvaikeuksien lisäksi opiskelijoilla voi  olla erinäisiä arjenhallintaan ja elämäntilan-
teeseen liittyviä vaikeuksia, jotka edellyttävät erilaisia tukitoimia, mutta ei kuitenkaan sellaista 
pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea, joka oikeuttaisi opiskelijaa 
saamaan ehdotetun 56 §:n mukaista erityistä t ukea. Tällaisissa tilanteissa opiskelijaa voitaisiin 
tukea opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen avulla. 
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Koulutuksen järjestäjä päättäisi opintojen järjestämisestä ja sisällöstä. Koulutuksen järjestäjä 
voisi järjestää opiskeluvalmiuksia tukevat opi nnot hyödyntäen monipuolisia, vaihtelevia ja 
opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisia opetusjärjestelyjä ja tuen muotoja. 

56 §. Erityinen tuki. Pykälässä säädettäisiin erityisestä tuest a sellaisille tutkintokoulutuksen ja 
valmentavan koulutuksen opiskelijoille, jotka tarvit sevat pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä 
oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koul utuksen perusteiden mukaisten ammattitaito-
vaatimusten ja osaamistavoitteiden saavutta miseksi oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden 
tai muun syyn vuoksi.   

Voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksest a annetun lain 19 a §:n mukainen erityis-
opetus on koskenut ainoastaan ammatillista perus koulutusta ja valmentavaa koulutusta, mutta 
ei ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista näyttötutkintoon valmistavaa kou-
lutusta. Ehdotuksen mukaan erity isopetuksena annettavaan erityis een tukeen olisi nykytilasta 
poiketen oikeus myös ammattitutkinto- tai er ikoisammattitutkinto k oulutuksessa olevalla 
opiskelijalla, jos hän tutkinnon perusteiden m ukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamista-
voitteiden saavuttamiseksi tarvitsee oppimisvai keuksien, vamman, sai rauden tai muun syyn 
vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea.  

Erityisellä tuella tarkoitettaisiin  opiskelijan henkilökohtaisiin ta rpeisiin, tavoitteisiin ja val-
miuksiin perustuvaa pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Pykälän 
säännökset vastaisivat sisällöltään pääosin voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain 19 a §:n erityisopetuksen säännöksiä. Pykälässä käytettäisiin kuitenkin termiä eri-
tyinen tuki erityisopetuksen sijaan, koska erityinen tuki käsitteenä kuvaa paremmin opiskeli-
joille annettavia tukitoimia. Erityistä tukea ta rvitsevat opiskelijat opiskelevat tavallisesti yh-
dessä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta tarvit sevat huomattavasti enemmän ja erilaista tu-
kea kuin muut opiskelijat. Nykytilaa vastaavasti opiskelijalle tilapäisesti annettavaa erityistä 
oppimisen tukea ja ohjausta ei katsottaisi pykäl ässä tarkoitetuksi erityiseksi tueksi. Erityisen 
tuen antamisen edellytyksenä olisi, että opisk elija tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä eri-
tyistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammatti-
taitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityistä tukea saavan opiskelijan eri-
tyisen tuen tarpeet vaihtelevat. Useimmiten pe rusteena on jokin oppimisvaikeuksia aiheuttava 
seikka, joka edellyttää pedagogista tukea. Perust eena voi olla myös sellainen vamma tai saira-
us, joka edellyttää muita erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä oppimisen ja opiskelun mah-
dollistamiseksi.  

Erityisen tuen tarve on määriteltävä jokaiselle  opiskelijalle yksilöllisesti, ja tavoitteiden saa-
vuttamista on tuettava yksilöllisesti suunnitellu n ja ohjatun oppimisprosessin avulla. Ehdote-
tussa 1 momentissa säädettäisiin  voimassa olevassa ammatillises ta peruskoulutuksesta anne-
tun lain 5 §:n 4 momentissa säädetystä erityistä  tukea tarvitsevalle opiskelijalle järjestettävän 
koulutuksen tavoitteesta edistää opiskelijan kokona iskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalve-
luiden tuottajien kanssa. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan erityisen tuen an tamisen tavoitteena tulee olla tutkinnon tai 
koulutuksen perusteiden mukaisten ammattiaitov aatimusten ja osaamistavoitteiden saavutta-
minen. Myös erityistä tukea saavan opiskelija n opetuksessa ensisijaisena tavoitteena on se, et-
tä opiskelija voi hänelle annetta vien tukitoimien avulla saavuttaa ammatillisen perustutkinnon 
tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattita itovaatimukset ja osaamistavoitteet. Kuten 
voimassa olevan lain mukaan erityisopetuksessa, myös erityistä tukea saavan opiskelijan osal-
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ta voitaisiin kuitenkin mukauttaa ammatillisen pe rustutkinnon perusteiden mukaisia ammatti-
taitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia siinä määrin, kuin se on opis-
kelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiude t huomioon ottaen välttämätöntä. Jos koulutuk-
sen järjestäjä toteaa, että ammatillisen perustutki nnon perusteiden mukaista osaamista ei tuki-
toimienkaan avulla voida saavuttaa, tutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksia 
ja osaamistavoitteita sekä osaami sen arvioinnista voitaisiin m ukauttaa siinä määrin kuin se 
olisi opiskelijan kohdalla välttämätöntä.  

Pykälän 2 momentti vastaisi sisällöltään pääo sin voimassa olevan ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun lain 19 a §:n 2 momenttia. Ehdotetussa säännöksessä todettaisiin voimassa 
olevasta säännöksestä poiketen nimenomaisesti, e ttä myös erityistä tukea saavan opiskelijan 
opetuksessa ensisijaisena tavoitteena on se, että opiskelija voi hänelle a nnettavien tukitoimien 
avulla saavuttaa ammatilli sen perustutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammatti-
taitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Jos koulut uksen järjestäjä toteaa, että ammatillisen pe-
rustutkinnon perusteiden mukaista  osaamista ei tukitoimienkaan  avulla voida saavuttaa, am-
mattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä os aamisen arviointia voidaan mukauttaa. Ku-
ten nykyisin, ehdotetun säännöksen mukaan m ukauttaminen voisi koskea ainoastaan ammatil-
lista perustutkintoa ja se vo itaisiin tehdä vain siinä laajuudessa, kuin se on tutkinnon suoritta-
jan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.  

Mukauttaminen koskisi vain ammatillisen perust utkinnon perusteista poikkeamista ja tutkin-
tokoulutusta, koska valm entavan koulutuksen perusteiden muka isia osaamistavoitteita ei ole 
tarpeen mukauttaa. Valmentavissa koulutuks issa koulutuksen perusteiden mukaisten koulu-
tuksen osien suorittaminen ei pääsääntöisesti ede llytä tietyn tasoisen osaamisen saavuttamista. 
Valmentavissa koulutuksissa osaamistavoitteet pe rustuvat opiskelijan yksilöllisiin valintoihin, 
tavoitteisiin ja valmiuksiin. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteita ei voi-
taisi mukauttaa. Mukauttamisessa olisi kyse tu tkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten, 
osaamistavoitteiden ja osaami sen arvioinnin sopeuttamista tutkinnon suorittajan oppimisedel-
lytysten mukaisiksi silloin kuin se olisi erity istä tukea saavan tutkinnon suorittajan kohdalla 
välttämätöntä. Mukauttamisessa tutkinnon suorittaja lle laaditaan henkilökohtaiset, mukautetut 
ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet, jo tka perustuvat hänen suorittamansa tutkinnon 
perusteisiin. Mukauttaminen voidaan tehdä joko yhden tai useamman tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksia mukauttamalla. Yhteisissä tutk innon osissa mukautetut tavoitteet laaditaan 
yleensä osa-alueittain. Tutkinnon suorittajalle laaditaan tutkinnon osittain henkilökohtaiset 
mukautetut ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi. Tavoitteiden 
laadinnassa huomioidaan opiskelijan vahvuudet ja rajoitteet sekä työllistymiseen ja jatkosuun-
nitelmiin liittyvät tavoitteet. Mukauttaminen olisi laadullista osaamistavoitteiden muuttamista. 
määrällistä tai molempia. Määrällisessä mukautta misessa tutkinnon osan osaamistavoitteita ja 
ammattitaitovaatimuksia vähennetään tai kavennetaan. Oleellista on keskittyä opiskelijan työl-
listymisen kannalta keskeisimpien työtehtävien oppimiseen. Näiden työtehtävien osalta on 
kuitenkin huomioitava riittävä työturvallisuuden hallinta. Tällöin osaamistavoitteita ja ammat-
titaitovaatimuksia kuvatessa käytetään esimerkiksi  termejä ohjattuna, tu ettuna, avustettuna. 
Jos tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksis ta, osaamistavoitteista ja osaamisen arvi-
oinnista tulisi joltain osin poiketa kokonaan , tulisi soveltaa ehdotetussa 57 §:ssä säädettyä 
ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista poikkeamista.  

Opetushallituksen olisi 3 momentin mukaan m äärättävä ammatillisen perustutkinnon perus-
teissa, miltä osin tutkinnon a mmattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ei voida mukauttaa. 
Voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 19 a §:n 3 momentin mukaan 
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Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja 
osaamistavoitteista ei voida poiketa mukau ttamisen perusteella. Nykytilan selkeyttämiseksi 
ehdotetaan, että Opetushallituksen olisi ammatillis ten tutkintojen perusteittain määrättävä, 
miltä osin ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ei voida mukauttaa. Ammatillisen pe-
rustutkinnon perusteita laadittaessa tulisi s iten aina arvioida, liittyykö ammattitaitovaatimuk-
siin esimerkiksi sellaisia työturvallisuusvaatimuksia, joiden vuoksi tutkinnon perusteita ei voi-
taisi mukauttaa. Mukauttamisen rajoittaminen on tarpeen erityisesti silloin, jos ammattialalla 
on sellaisia erittäin keskeisiä ammattitaitovaatim uksia, joiden saavuttaminen on edellytyksenä 
kyseisessä ammatissa toim imiselle. Muilta osin koulutuksen järjestäjä päättäisi mukauttami-
sesta henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 

57 §. Ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista poikkeaminen. 
Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta poiketa  ammatillisen perustutkinnon perusteiden 
mukaisista ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista. Säännök-
sessä tarkoitetulla poikkeamisella tarkoitettaisiin sitä, että tutkinnon suorittaja ei osoita jotakin 
tutkinnon perusteiden mukaista ammattitaitovaatimus ta tai osaamistavoitetta eikä sitä näin ol-
len myöskään arvioida.  

Säännöksen mukainen poikkeaminen vastaisi sisällöltään pääosin voimassa olevan ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muka isia erityisiä opetusjärjestelyitä. Voimassa 
olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun la in 21 §:n mukaisia erityisten opiskelujär-
jestelyjen mukainen poikkeaminen on voinut  säännöksen sanamuodon mukaan koskea paitsi 
tutkinnon perusteista myös valmentavan koulut uksen perusteista poikkeamista. Ehdotetun py-
kälän mukainen poikkeaminen koskisi kuitenkin vain tutkinnon perusteista poikkeamista, 
koska valmentavan koulutuksen pe rusteiden mukaisista osaamistavoitteita ei ole tarpeen poi-
keta. Valmentavissa koulutuksissa koulutuksen pe rusteiden mukaisten koulutuksen osien suo-
rittaminen ei pääsääntöisesti edellytä tietyn taso isen osaamisen saavutta mista. Valmentavissa 
koulutuksissa osaamistavoitteet perustuvat opiske lijan yksilöllisiin valintoihin, tavoitteisiin ja 
valmiuksiin. Kuten nykyisin, ehdotetun säännöksen  mukainen poikkeaminen tutkinnon perus-
teiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista, os aamistavoitteista sekä osaamisen arvioinnista 
voisi koskea ainoastaan ammatillista perustutkintoa  ja se voitaisiin tehdä vain siltä osin, kuin 
se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja  valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. 
Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintoje n perusteiden mukaisista ammattitaitovaati-
muksista, osaamistavoitteista taikka osaamisen arvioinnista ei voitaisi poiketa.  

Ammattitutkintojen ja erikoisa mmattitutkintojen perusteista poikkeaminen ei ole ollut mah-
dollista myöskään voimassa olevan lainsäädännön mukaan.  

Pykälän 1 momentin mukaan ammatillisen peru stutkinnon perusteiden mukaisista ammattitai-
tovaatimuksista ja osaamistavoitteista sekä o saamisen arvioinnista voitaisiin poiketa myös 
muutoin kuin 55 §:n mukaisesti erityistä tukea saav an tutkinnon suorittajan osalta, jos tutkin-
non perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai ai-
kaisemmin hankittu osaaminen huomioiden joilta kin osin tutkinnon suorittajalle kohtuuttomia 
tai poikkeaminen on perusteltua tutkinnon suor ittajan tai opiskelijan vammaan tai terveydenti-
laan liittyvistä syistä. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan sanamuoto poikkeaisi voimassa olevassa ammatillisesta perus-
koulutuksesta annetun lain 21 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyistä erityisten opiskelujärjes-
telyjen käyttämisen perusteista siten, että poikkeaminen olisi mahdollis ta henkilön terveyden-
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tilaan liittyvien syiden ohella vammaan liittyvistä syistä.  Jo voimassa olevan lain nojalla eri-
tyisten opiskelujärjestelyjen käyttäminen on ollut mahdollista vammaan liittyvistä syistä, mut-
ta ehdotetussa sanamuodossa vamma erotettaisiin terveyteen liittyvistä syistä omaksi poik-
keamisen perusteeksi.  

Kuten voimassa olevan lainsäädännön mukaisten erity isten opiskelujärjestelyjen käyttämisen, 
myös ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitte ista ja osaamisen arvioinnista poikkeamisen 
tavoitteena olisi, että tutkinnon suorittaja voi  suorittaa ammatillisen perustutkinnon, vaikka 
hän ei 1 momentissa tarkoitettujen syiden vuoks i joiltakin osin voi saavuttaa tutkinnon perus-
teiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai os aamistavoitteita. Kuten voimassa olevan lain 
mukaisia erityisiä opiskelujärjestelyjä, myös poikkeamista voitaisiin käyttää silloin, jos opis-
kelijalla ei ole varsinaisen erityisopetuksen tarv etta, mutta esimerkiksi hänen aiempi osaami-
sensa tai terveydentilansa huomioiden tutkinnon perusteiden mukaiset vaatimukset ovat jolta-
kin osin kohtuuttomia saavuttaa. Poikkeaminen voisi olla mahdollista myös osaamisen osoit-
tamisessa sellaisen amma tillisen perustutkinnon suorittajan kohdalla, joka ei osallistu koulu-
tukseen. Tarkoituksena on, että tämä seikka ei  estä ammatillisen perustutkinnon suorittamista, 
vaikka se estäisikin tiettyjen ammattitaitovaatimus ten tai osaamistavoitteiden saavuttamisen. 
Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista voitaisiin poiketa vain siinä määrin, kuin se 
olisi erityistä tukea saavan tutkinnon suorittajan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet taikka 
1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen syiden vuoksi välttämätöntä. 

Opetushallituksen olisi 3 momentin mukaan m äärättävä ammatillisen perustutkinnon perus-
teissa, miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja o saamistavoitteista ei voida poiketa. Voimassa 
olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 21 §:n 4 momentin mukaan Opetushal-
litus voi tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrätä miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja 
osaamistavoitteista ei voida poiketa erityisiä opiskelujärjestelyjä käyttämällä.  

Nykytilan selkeyttämiseksi ehdotetaan, että Op etushallituksen olisi ammatillisten tutkintojen 
perusteittain määrättävä, miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista ei voida 
poiketa. Ammatillisen perustutkinnon perusteita laadittaessa tulisi siten aina arvioida, liittyykö 
ammattitaitovaatimuksiin esimerkiksi sellaisia työturvallisuusv aatimuksia, joiden vuoksi tut-
kinnon perusteista ei voitaisi poiketa. Tutkin non perusteista poikkeamisen rajoittaminen on 
tarpeen erityisesti silloin, jos ammattialalla on sellaisia erittäin keskeisiä ammattitaitovaati-
muksia, joiden saavuttaminen on edellytyksen ä kyseisessä ammatissa toimimiselle. Muilta 
osin koulutuksen järjestäjä voisi päättää tu tkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaati-
muksista ja osaamistavoitteista poikkeamis esta henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 
koskevassa suunnitelmassa. 

58 §. Erityisestä tuesta ja poikkeamisesta päättäminen. Pykälän mukaan voimassa olevaa 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 §:ää vastaavasti koulutuksen järjestäjä päät-
täisi opiskelijalle annettavasta erityisestä tuest a sekä mukauttamisesta tai ammattitaitovaati-
muksista, osaamistavoitteista ja osaamisen ar vioinnista poikkeamisesta. Koulutuksen järjestä-
jän tulisi henkilökohtaistamisen yhteydessä suunn itella ja kirjata opiskelijalle tarjottavan eri-
tyisen tuen sisältö sekä ammattitaitovaatimusten,  osaamistavoitteiden ja osaamisen arvioinnin 
mukauttaminen tai niistä poikkeaminen siten kui n siitä 35 §:ssä ja 41 §:n 3 momentissa ja nii-
den nojalla säädettäisiin. Valtioneuvoston asetukse lla voitaisiin siten momentissa viitattujen 
lainkohtien nojalla säätää henkilökohtaiseen o saamisen kehittämissuunnitelmaan erityisen tu-
en sisällöstä, mukauttamisesta sekä poikkeamisesta merkittävistä asioista. 
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Voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti koulutuk sen järjestäjän olisi ennen päätöksen te-
kemistä kuultava tutkinnon suorittajaa tai opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista. 

59 §. Opetus- ja tutkintokieli. Pykälässä säädettäisiin koulutuks en järjestäjän ammatillisessa 
koulutuksessa käytettävästä opetus- ja tutkintokielest ä. Opetuskielellä tarkoitetaan kieltä, jolla 
opetusta annetaan. Tutkintokielellä tarkoitetaan  kieltä, jolla tutkinnon suorittaja voi suorittaa 
näytön. Opetus- ja tutkintokieli määrätään koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa. 

Pykälän 1 momentin mukaan koulutuksen järjes täjän järjestämisluvassa määrätty opetus- ja 
tutkintokieli olisi suomi tai ruotsi. Jos koulut uksen järjestäjä on kaksikielisen, luvassa määrät-
tynä opetus- ja tutkintokielenä olisi suomi ja ruotsi. Edellä mainittujen eli suomen tai ruotsin 
taikka suomen ja ruotsin lisäksi järjestämisluv assa määrättynä opetus- ja tutkintokielenä voisi 
olla myös muu kieli. Opetus- ja tutkintokielenä voisi olla myös saame, romani tai viittomakie-
li. Koulutuksen järjestäjällä ei olisi velvoite tta saamenkielisen, romanikielisen tai viittomakie-
lisen opetuksen tai tutkintojen järjestämiseen, vaan opetuksen ja tutkintojen järjestäminen 
näillä kielillä on koulutuksen järjestäjän päätettävissä.  

Pykälän 2 momentin mukaan koulutuksen järjest äjän on annettava opetusta koulutustehtävän 
mukaisissa tutkinnoissa ja koulutuksissa sille l uvassa määrätyllä opetuskielellä. Koulutuksen 
järjestäjä voisi lisäksi harkintansa mukaan antaa opetusta myös muulla kielellä kuin ehdotetun 
pykälän 1 momentin mukaisella opetuskielellään . Tämä tarkoittaa, että koulutuksen järjestäjä 
voisi järjestää luvassa määrättyä tutkintokoulutusta  luvan mukaisella opetuskielellä ja sen rin-
nalla myös vierailla kielillä. 

Lain 92 §:ssä säädetyssä tilauskoulutuksessa ei nouda tettaisi tämän pykälän mukaisia opetus- 
ja tutkintokieltä koskevia säännöksiä. Tilauskoul utuksena järjestettävän koulutuksen opetus- 
ja tutkintokieli päätettäisiin tilauskoulutuksen järjestämisestä sovittaessa.  

60 §. Opetuksen julkisuus. Pykälässä säädettäisiin nykytilaa vastaavasti opetuksen julkisuu-
desta. Pykälän mukaan opetus olisi julkista lukuun ottamatta työpaikalla järjestettävää opetus-
ta. Opetuksen seuraamista voitaisiin kuitenkin rajoittaa perustellusta syystä.  

Lähtökohtana on opetuksen julkisuus, mutta ammatillisessa koulutuksessa opetuksen seuraa-
mista on koulutuksen luonteen vuoksi tarpeen ra joittaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
osalta. Lisäksi esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvä t syyt voivat olla perusteltuja syitä rajoit-
taa mahdollisuuksia opetuksen seuraamiseen.  

8 luku. Työpaikalla järjestettävä koulutus 

61 §. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus. Pykälässä säädet-
täisiin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. Koulu-
tuksen järjestäjä voisi järjestää laissa tarkoitettua koulutusta työpaikalla käytännön työtehtävi-
en yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän järjestäm isvastuulla olevaa työpaikalla käytännön työ-
tehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta voitaisiin järjestää oppisopimukseen tai koulu-
tussopimukseen perustuvana koul utuksena. Koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että työpai-
kalla tapahtuvan opiskelun ohjauksessa on kä ytettävissä tarvittavaa pedagogista asiantunte-
musta. 
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Muuta kuin koulutuksen järjestäjän järjestämisv astuulla olevaa henkilökohtaistamisen yhtey-
dessä todettua tai suunniteltua työpaikalla tapaht uvaa osaamisen kehittymistä voisi tapahtua 
esimerkiksi tutkintoon valmistavassa koulutuk sessa olevan opiskelijan omalla työpaikalla il-
man, että siitä olisi sovittava koulutuksen järjest äjän ja työnantajan kanssa. Tällainen osaami-
sen kehittyminen voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon henkilökohtaistamisen yhteydessä.  

62 §. Oppisopimuskoulutus. Pykälässä säädettäisiin oppisopimuskoulutuksesta, joka olisi voi-
massa olevaa lainsäädäntöä vastaa vasti pääosin työpaikalla järj estettävää koulutusta, jota täy-
dennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuk-
sen tekemisen edellytyksenä on,  että pääosa opiskelijan henkilökohtaistamisen yhteydessä to-
detusta osaamistarpeesta voidaan hankkia aido ssa työpaikassa käytännön työtehtävien yhtey-
dessä. Koska kaikille opiskelijoille laadittaisiin henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-
telma, johon kirjattaisiin opiskelijan koulutukseen  osallistumisen ja näyttöjen ja valmistavan 
koulutuksen suorittamisen ohjaus-, neuvonta- ja t ukitoimet, voidaan tästä asiakirjasta todentaa 
osaamistarpeen kokonaismäärä. Osaaminen voitaisiin hankkia oppisopimuskoulutuksena, jos 
pääosa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämiss uunnitelmassa todetusta osaamistarpeesta 
olisi hankittavissa oppisopimustyöpaikassa aidoissa työelämän tilanteissa käytännön työtehtä-
vien yhteydessä. Opiskelijan työpaikalla teke mät työtehtävät mahdollistaisivat osaamisen 
hankkimisen oppisopimuksessa sovitulla tavalla. Säännöksessä ei käytettäisi työpaikalla jär-
jestettävää koulutusta täydentävästä osaamisen  hankkimisesta voimassa olevan lain tietopuo-
listen opintojen käsitettä, koska  täydentävä, muu osaamisen ha nkkiminen voi käsittää tieto-
puolisia opintoja laajempaa osaamisen täydentäm istä.  Tällöin koulutuksen järjestäjä voi hyö-
dyntää erilaisia opetuksen tapoja, kuten esimerk iksi verkko- tai monimuoto-opetusta taikka 
koulutuksen järjestäjän muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta. 

Oppisopimukseen perustuva työpaikalla käyt ännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä kou-
lutus perustuisi 15 vuotta täyttäneen opiskelija n ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräai-
kaiseen työsopimukseen, virkasuhteeseen tai virkasuhteeseen verrattavaan julkisoikeudelli-
seen palvelussuhteeseen. Oppisopimus olisi opiskelijan ja työantajan välinen työsopimus taik-
ka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavass aan julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
olevan opiskelijan ja työnantajan välinen kirjallinen määräaikainen sopimus. 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija hankkii he nkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuun-
nitelmassa tavoitteeksi asetettu a osaamista käytännön työtehtävien yhteydessä työnantajan 
johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena työnantaj an maksamaa vastiketta vastaan. Työtehtä-
vien tulisi olla sellaisia, että niitä tekemä llä on mahdollista saavuttaa tutkinnon perusteen mu-
kaiset, henkilökohtaisessa osaamisen kehittä missuunnitelmassa asetetut ammattitaitovaati-
mukset.    

Mikäli työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankki mista ei olisi mahdollista tehdä työsopimus- 
tai virkasuhteisesti, ei koulutusta voitaisi jä rjestää oppisopimuskoulutuksena. Näin ollen esi-
merkiksi yksityisyrittäjälle omassa yrityksessä tapahtuva osaamisen hankkiminen tai vangeille 
vankilan työtoiminnan yhteydessä tapahtuvan osaamisen hankkimisen voitaisiin oppisopimus-
koulutuksen sijaan järjestää koulutussopimukseen perustuvana työpaikalla järjestettävänä kou-
lutuksena. 

Ehdotetun valtuutussäännöksen mukaan valtione uvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin 
oppisopimuksessa sovittavista asioista. Tällaisia  oppisopimuksessa sovittavia asioita olisivat 
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voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti ainakin sopimuksen kesto ja oppisopimuskoulutuk-
sessa noudatettavat tutkinnon perusteet. 

Pykälän 2 momentin mukaan oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä olisi voimassa olevaa 
lainsäädäntöä vastaavasti, että koulutuksen järj estäjä ja työnantaja sopivat oppisopimuskoulu-
tuksen järjestämisestä. Sopimus olisi säännök sen mukaan tehtävä kirjallisesti. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin koulutuksen järjestäj än ja työnantajan välisessä sopimuksessa so-
vittavista asioista. Voimassa olevaa ammatilli sesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 5 §:ää vastaavasti koulutuksen järjest äjän ja työnantajan välisessä sopimuksessa 
sovittavia asioita olisivat ainakin osapuolten tehtävät, opiskelijan ohjauksen ja oppimisen jär-
jestäminen sekä ehdotetun 3 momentin mukaisesti sovittavan koulutuskorvauksen määrä.  

Pykälän 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä maksaisi oppisopimuskoulutuksessa työn-
antajalle koulutuskorvausta, jos työnantajalle ar vioidaan aiheutuvan kus tannuksia työpaikalla 
tapahtuvasta opiskelusta ja sen ohjaamisesta. Koulutuskorvauksesta tulisi sopia koulutuksen 
järjestäjän ja työnantajan välisessä oppisopi muskoulutuksen järjestämistä koskevassa sopi-
muksessa. Voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 6 §:n 4 momentin mukaan oppisopimu skoulutuksessa työnantajalle maksetaan työpai-
kalla tapahtuvan koulutuksen järj estämistä varten korvausta sen mukaan mitä koulutuksesta 
arvioidaan työnantajalle aiheutuvan kustannuks ia. Voimassa olevaa säännöstä on tulkittu si-
ten, että oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle on aina maksettava koulutuskorvausta, vaik-
ka osapuolet katsoisivat sen tarpeettomaksi.  Ehdotetun säännöksen mukaan koulutuskorvausta 
ei tarvitsisi maksaa, jos osapuolet yhdessä katsoisi vat, että se ei ole tarpeellista. Koulutuksen 
järjestäjä tai työnantaja ei voisi yksipuolises ti päättää koulutuskorvauksen tasosta, maksami-
sesta tai maksamatta jättämisestä.  Ehdotet un asetuksenantovaltuuden nojalla valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin koulut uskorvauksen määräytymisestä. Voimassa ole-
vaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 4 momenttia 
vastaavasti koulutuskorvauksen määräytymisessä voitaisiin ottaa huomioon muun muassa 
koulutusala, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan kokemus ja opintojen vaihe sekä opiskelijan 
tarvitsema ohjaus. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan työvoimakoulutusta  tai valmentavaa koulutusta ei voitaisi jär-
jestää oppisopimuskoulutuksena. Ammatilliseen  koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä 
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutus ta ei niiden luonteen vuoksi voida pitää 
tarkoituksenmukaisena järjestää pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjes-
tettävänä koulutuksena. Valmentavissa koulutuks ien tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa 
kohti ammatillista koulutusta ja työelämää. Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulu-
tuksessa opiskelijalla voisi voimassa olevaa la insäädäntöä vastaavasti olla mahdollisuus val-
mentautua oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutukseen valmentautuvat opiskelijat 
voivat suorittaa työpaikalla henkilökohtaisen s uunnitelman mukaisesti koulutuksen osia. Täl-
lainen työpaikalla tapahtuva valmentavan koulutuksen osaamisen hankkiminen voitaisiin jär-
jestää koulutussopimukseen perustuvana osaami sen hankkimisena. Opiskelijalla olisi nykyti-
laa vastaavasti mahdollisuus siirtyä oppisopi muskoulutukseen, mikäli oppisopimuskoulutuk-
sen järjestämisen edellytykset täyttyvät. Tällä  hetkellä työvoimakoulutusta ei ole ollut mah-
dollista järjestää oppisopimuskoulutuksena ja siltä osin ehdotus vastaisi nykytilaa.  
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63 §. Koulutussopimus. Pykälässä säädettäisiin koulutussopimuksesta. Pykälään 1 momentin 
mukaan koulutussopimuksella tutkinnon suorittaja tai opiskelija voisi hankkia henkilökohtais-
tamisen yhteydessä todettua osaamista aidossa työpaikassa käytännön työtehtävien yhteydes-
sä. Koulutussopimuksella hankittavan osaamisen vähimmäis- tai enimmäismäärää ei olisi sää-
detty. Koulutussopimuksen perusteella työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana opiskelija 
ei olisi työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan  tai koulutuksen järjestäjään. Jos opiskelija 
ja työpaikka olisivat tehneet työsopimuksen, olisi laissa tarkoitettua koulutusta mahdollista 
järjestää oppisopimuskoulutuksena. Voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-
tun lain mukaan, opiskelija ei ole työssäoppi misen aikana työsopimussuhteessa työnantajaan, 
elleivät opiskelija ja työnantaja ole erikseen s opineet työsopimuksen tekemisestä. Toisin kuin 
voimassa olevassa laissa, uudessa säännöksessä ei säädettäisi siitä, että opiskelija ja työnantaja 
voisivat erikseen sopia työsopimuksen tekemis estä. Koulutussopimuksessa opiskelija tai tut-
kinnon suorittaja hankkisi tutkinnon perusteissa määrättyä osaamista käytännön työtehtävien 
yhteydessä pääsääntöisesti koulutussopimustyöpaikalla sen johdon, valvonnan ja ohjauksen 
alaisena. Sekä koulutussopimus että oppisopimus olisivat tavoitteellista ja ohjattua oppimista, 
joista oppisopimuskoulutus perustuisi työ- tai virkasuhteeseen, mutta koulutussopimus ei. 
Koulutussopimuksella opiskeleva olisi päät oiminen opiskelija. Koulutussopimuksessa koulu-
tussopimustyöpaikka ei maksa opiskelijalle pa lkkaa tai muuta työsopimuslain 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettua vastiketta.  

Pykälän 2 momentin mukaan koulutuksen järjest äjä sopisi koulutussopimuksesta koulutusso-
pimustyöpaikan ja opiskelijan kanssa. Koul utussopimuksessa sopijapuolena olisi koulutuksen 
järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan lisäk si myös opiskelija. Voimassa olevan ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaisest a työssäoppimisesta on sovittu vain koulutuk-
sen järjestäjän ja työnantajan välillä eikä s opimusta ole välttämättä laadittu kullekin opiskeli-
jalle henkilökohtaisesti. Sopimuksen laatiminen kullekin opiskelijalle erikseen ja opiskelijan 
ottaminen koulutussopimuksen sopijaosapuolek si lisäisi opiskelijan vaikutusmahdollisuuksia 
ja sitouttaisi myös opiskelijan sopimuksen si sältöön. Lisäksi sopiminen loisi selkeämmät puit-
teet työpaikalla tapahtuvan opiskelun toteuttamise lle ja turvaisi sen, että työpaikalla tapahtuva 
opiskelu toteutuu tavoitteellisesti ja ohjatusti ja e ttä sopijapuolet olisivat tietoisia työpaikalla 
käytännön työtehtävissä tapahtuvan oppimisen sisä llöstä, tavoitteista, toteutuksesta ja ehdois-
ta. Tämä edesauttaisi työpaikalla  tapahtuvan oppimisen tavoittee llista toteutusta. Kirjallisen 
sopimisen myötä mahdollisissa ristiriitatilanteissa  sopimuksesta kävisi ilmi, mistä osapuolten 
välillä olisi sovittu. Tämä parantaisi sopijapuo lten oikeusturvaa. Koulutussopimuksen perus-
teella työpaikalla järjestettävästä koulutuksest a ei maksettaisi korvausta koulutussopimustyö-
paikalle. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan jos työpaikalla ta pahtuva osaaminen olisi tarkoitus järjestää 
opiskelijalle omassa yrityksessä, koulutuksen järj estäjä sopisi koulutussopimuksesta yrittäjänä 
toimivan opiskelijan kanssa. Voimassa olevan  ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
mukaan yrittäjälle on voitu järjestää oppisopi muskoulutusta omassa yrityksessä, jolloin oppi-
sopimuskoulutus ei ole perustunut työsopimuks een. Koulutuskorvausta on voitu maksaa toi-
selle yritykselle oppisopimuskoulutusta saavan  yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutu-
viin kustannuksiin. Jatkossa oppisopimuskoulutusta järjestettäisiin ainoastaan työsopimukseen 
tai virkasuhteeseen perustuvana koulutuksena. Jotta yrittäjän mahdollisuudet hankkia osaamis-
ta omassa yrityksessä käytännön työtehtäviä tehden eivät heikkenisi nykyisestä, voitaisiin yrit-
täjälle järjestettävässä koulutussopimuk seen perustuvassa koulutuksessa maksaa korvausta 
toiselle työpaikalle, joka osallistuu opiske lijan ohjaukseen ja neuvontaan. Edellytyksenä toi-
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selle työpaikalle maksettavalle kor vaukselle olisi, että toiselta työpaikalta nimetään opiskeli-
jalle työpaikkaohjaaja koulutussopimuksessa ehdotettavan 64 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Pykälän 4 momentin mukaan vangeille rangaistu slaitoksen työtoiminnan yhteydessä järjestet-
tävästä käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta koulutuksen 
järjestäjä sopii rangaistuslaitoksen ja opiske lijan kanssa. Voimassa olevan ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain mukainen vankien  rangaistuslaitoksen työtoiminnan yhteydessä 
järjestettävä oppisopimuskoulutus ei nykyisi nkään perustu työsopimukseen. Koska oppisopi-
mus perustuisi jatkossa aina joko työsopimus - tai virkasuhteeseen, ei vangeille rangaistuslai-
toksen työtoiminnan yhteydessä järjestettävää käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa 
osaamisen hankkimista jatkossa järjestettäisi oppisopimuskoulutuksena vaan koulutussopi-
mukseen perustuvana koulutuksena.  

Pykälän 5 momentin mukaan valtioneuvoston aset uksella säädettäisiin tarkemmin koulutusso-
pimuksessa sovittavista asioista. 

64 §. Sopimuksen tekemisen edellytykset. Pykälässä säädettäisiin oppisopimuksen ja koulutus-
sopimuksen tekemisen edellytyksistä.  

Pykälän 1 momentin mukaan koulutuksen järjest äjän ja työnantajan välisen oppisopimuskou-
lutuksen järjestämistä sekä koulutuksen järjest äjän, opiskelijan ja koulutussopimustyöpaikan, 
yrittäjän tai vankilan välisen koulutussopimuksen tekemisen edellytyksenä olisi, että työpai-
kalla on käytettävissä tutkinnon perusteiden m ukaisen koulutuksen tai henkilökohtaisen osaa-
misen kehittämissuunnitelman ja näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palve-
lutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä amma ttitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemuk-
seltaan pätevä henkilöstö. Koulutuksen järjestäjä viime kädessä vastaisi siitä, että työpaikalla 
tapahtuvalle opiskelulle on olemassa riittävät edellytykset. 

Työpaikalta on oltava nimettävissä opiskelijalle  ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työko-
kemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaj a, jotta voidaan varmistaa edellytykset ta-
voitteelliselle ja ohjatulle ammattitaidon hankki miselle työtehtävien yhteydessä. Työpaikka 
voisi esimerkiksi jonkin tutkinnon osan vaatiman osaamisen tai muun rajatun osaamisen osalta 
hyödyntää myös toisesta työpaikasta tulevaa ohj ausresurssia, jos se olisi laadukkaan ohjauk-
sen turvaamiseksi tarkoituksenmukaista. Tällöin  työpaikka sopisi asiasta toisen työpaikan 
kanssa ja tieto tästä kirjattaisiin oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.  

Yrittäjälle laaditulla koulutussopimuksella opisk elevalle opiskelijalle voitaisiin nimetä työ-
paikkaohjaaja toiselta työpaikalta, joka osallistuu opiskelijan ohjaukseen ja neuvontaan.  

Koulutuksen järjestäjä arvioisi työpaikan soveltuvuuden oppisopimustyöpaikaksi tai koulutus-
sopimuspaikaksi. Soveltuvuutta arvioitaisiin sopimuskohtaisesti ottaen huomioon yksilöllisesti 
tutkinnon suorittajan tai opiske lijan tavoitteena olevan osaami sen hankkimisen edellyttämät 
tutkinnon perusteet tai henkilökohtaisen osaa misen kehittämissuunnitelman mukaiset tavoit-
teet. Lisäksi koulutuksen järjestäj ä arvioisi, että työpaikalla on riittävästi tavoitteena olevan 
osaamisen hankkimisen mahdollistavaa tuotanto- ja  palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet 
sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa. Jos 
koulutussopimus tehtäisiin ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen sisältyvän 
työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimiseksi, työpaikan ja työpaikkaohjaajan soveltuvuut-
ta tulisi arvioida suhteessa koulutuksen perust eiden ja henkilökohtaisen kehittämissuunnitel-



 
 

 

 211  

 

 

 

man mukaisiin opiskelijan tavoitte isiin. Tällä varmistettaisiin, e ttä työpaikalla on mahdollista 
tehdä käytännön työtehtäviä, joilla tavoitteellista  osaamisen kehittämist ä voitaisiin ohjatusti 
toteuttaa. Jos työpaikan soveltuvuuden arvioinnissa kävisi ilmi, että kyseisellä työpaikalla voi-
taisiin toteuttaa vain osa suunnitellusta osaa misen hankkimisesta, voitaisiin sopimus tehdä 
vain siihen osaan. Työpaikalla käytännön t yötehtävissä järjestettävästä koulutuksesta voitai-
siin sopia tarvittaessa useamman työpaikan kanssa,  jotta suunniteltu osaamistarve saavutettai-
siin.  

65 §. Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen päättäminen. Pykälässä säädettäisiin oppisopi-
muksen ja koulutussopimuksen päättämisestä.  

Ehdotetun 1 momentin mukaan sekä oppisopimu s että koulutussopimus voitaisiin sopijapuol-
ten yhteisellä sopimuksella purkaa välittömäs ti. Voimassa olevan ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaan  opiskelija ja työnantaja voivat purkaa oppi-
sopimuksen välittömästi.  

Oppisopimus voitaisiin nykytilaa vastaavasti purkaa työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä säädetyil-
lä perusteilla sovittuna koeaikana. Oppisopimu s voitaisiin nykytilaa vastaavasti purkaa myös 
työsopimuslain 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla. Työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mu-
kaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen nouda tettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuk-
sen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain  erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voi-
daan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista  johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikut-
tavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista ta i laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida koh-
tuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes  irtisanomisajan pituista aikaa. Työntekijä 
saa saman pykälän mukaan vastaavasti purkaa työsop imuksen päättyväksi heti, jos työnantaja 
rikkoo tai laiminlyö työsopimukses ta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia 
velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijä ltä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista edes irtisanomisajan pituista aik aa. Työsopimuslain 8 luvun 3 §:ssä säädetään työ-
sopimuksen purkautuneena pitämisestä. Sen muk aan, jos työntekijä on ollut poissa työstä vä-
hintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aika na työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, 
työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkaut uneena poissaolon alkamisesta lukien. Jos työn-
antaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle 
pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Jos poissa-
olosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopija puolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuk-
sen purkautuminen peruuntuu.  

Oppisopimus voitaisiin nykytilaa vastaavasti yk sipuolisesti purkaa, jos työnantaja lopettaa 
liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. Koulutuksen järjestäjän luvalla oppisopimus voitai-
siin purkaa myös perusteilla, jotka työsopimusl ain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irti-
sanomiseen. Koulutuksen järjestäjä voisi purkaa sen ja työnantajan välisen oppisopimuskoulu-
tuksen järjestämistä koskevan sopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla 
järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai op-
pisopimuksen määräyksiä. Voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
mukaan koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppiso pimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultu-
aan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain tai sen nojalla annetun ase-
tuksen säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määrä-
yksiä. Koska koulutuksen järjestäjä ei ole oppisopimuksen osapuoli, esitetään, että sillä ei olisi 
toimivaltaa purkaa opiskelijan ja työnantajan välistä oppisopimusta. Jos koulutuksen järjestäjä 
kuitenkin purkaisi sen ja työnantajan välisen sopimuksen, ei oppisopimuksen tai koulutusso-
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pimuksen voimassa ololle olisi enää edellytyksiä  ja myös opiskelijan ja työnantajan välinen 
sopimus olisi katsottava purkautuneeksi.  

Koulutussopimuksen voisi purkaa koulutuksen järj estäjä, opiskelija tai työnantaja muita sopi-
jaosapuolia kuultuaan, jos koulutuksessa ei noudate ttaisi säännöksiä tai koulutussopimuksen 
ehtoja. Käytännössä kuuleminen voisi tapahtua  vapaamuotoisesti, mutta osapuolen tulisi il-
moittaa perusteet sille, miksi haluaa päättää koulutussopimuksen. Voimassa olevan ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaisen työssäoppimisen päättämisestä ei ole säädetty 
eikä sopimuksia ole välttämättä edes laadittu kullekin opiskelijalle. Tällöin muiden osapuolten 
asema ja vaikuttamismahdollisuudet ovat olleet epäselviä, jos työnantaja ilmoittaa lyhyellä va-
roitusajalla ennen työssäoppimisen alkamista,  ettei se otakaan opiskelijaa työssäoppimaan 
taikka jos opiskelija ei ilmaannu työssäoppimisp aikalle suunnitellusti.  Koulutussopimuksen 
osalta ehdotettavan sopimuksen päättämisestä säätämisen tarkoituksena on selkeyttää nykyti-
laa ja parantaa sopijapuolten oikeusturvaa. Ny kyiseen työssäoppimiseen verrattuna koulutus-
sopimuksessa sopijaosapuoli olisi myös opisk elija, joten opiskelijan oikeusturva paranisi 
myös purkutilanteiden osalta.  

Pykälän 4 momentin mukaan nykytilasta poike ten oppisopimuksen tai koulutussopimuksen 
purkautuessa koulutuksen järjestäjällä olisi vel vollisuus järjestää opiskelijalle mahdollisuus 
hankkia henkilökohtaisessa osaamisen kehittämiss uunnitelmassa tavoitteeksi asetettu osaami-
nen muulla tavoin. Ensisijaisesti koulutuksen järj estäjän tulisi pyrkiä etsimään toinen työpaik-
ka, jonka kanssa oppisopimus tai koulutussopimus voitaisiin tehdä.  

Pykälän 5 momentin mukaan oppisopimus tai koulutussopimus purkautuisi, jos koulutuksen 
järjestäjä peruu tutkinnon suorittajan tai opisk elijan opiskeluoikeuden siten kuin 69§:ssä sää-
detään.   Jos purkuperuste on tutkinnon suor ittajan tai opiskelijan opi skeluoikeuden perumi-
nen, ei koulutuksen järjestäjällä ole velvollis uutta järjestää osaamisen hankkimista muulla ta-
voin. Ehdotetun 69 §:n  3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on kuitenkin ennen tut-
kinnonsuorittamisoikeuden sekä valmistavaan koulutukseen osallistumisoikeuden opiskeluoi-
keuden peruuttamista selvitettävä yhdessä tu tkinnon suorittajan ka nssa tämän mahdollisuus 
hakeutua suorittamaan muuta tutkintoa.   

66 §. Työntekijöitä koskevan lainsäädännön soveltaminen. Pykälän 1 momentin mukaan oppi-
sopimukseen sovellettaisiin työsopimuslakia, mikäli ehdotetussa laisa tai muussa laissa ei toi-
sin säädettäisi. Oppisopimukseen ei sovellettais i momentin mukaan myöskään työsopimuslain 
1 luvun 3 ja 8 §:ää, 2 luvun 4 ja 5 §:ää, 4 luvun 4 ja 5 §:ää, 6 lukua, 7 luvun 1–5 §:ää ja 7–11 
§:ää, 9 ja 10 lukua sekä 13 luvun 3 ja 4 §: ää. Mainituissa työsopimuslain kohdissa säädetään 
työsopimuksen muodosta ja kestosta (1 luvun 3 §), työntekijän avustajasta (1 luvun 8 §), työn-
teon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisesta (2 luvun 4 §), työnantajan velvollisuu-
desta tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle (2 luvun 5 §), osittaisesta hoitovapaasta ja sen 
keskeyttämisestä (4 luvun 4 ja 5 §), työsopimuksen  päättämisen yleisistä edellytyksistä (6 lu-
ku), työntekijän henkilöön liittyvistä irtisanomisperu steista (7 luvun 2 §), työn tarjoamis- ja 
koulutusvelvollisuudesta (7 luvun 4 §), irtisanom isesta liikkeenluovutuksen ja saneerausme-
nettelyn yhteydessä (7 luvun 5 ja 7 §), työsopim uksen päättämisestä työnantajan konkurssissa 
ja kuollessa (7 luvun 8 §), raskaana olevan tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanomises-
ta (7 luvun 9 §), luottamusmiehen ja luottamu svaltuutetun irtisanomissuojasta (7 luvun 10 §), 
työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi (7 luvun 11 §), työsopimuksen päättämismenettelystä 
(9 luku), työsopimuksen pätemättömyydestä ja kohtuuttomista ehdoista (10 luku), luottamus-
valtuutetusta (13 luvun 3 §) ja luottamusvaltuutetusta ja liikkeen luovutuksesta (13 luvun 4 §). 
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Oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon suorittajaan ja  opiskelijaan sovellettaisiin nykytilaa vas-
taavasti lisäksi, mitä työntekijän osalta säädet ään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta 
ja työntekijän muusta suojelusta. Ehdotettu 1 momentti vastaisi voimassa olevaa ammatillises-
ta peruskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 1 momenttia. Momentissa säädetty työsopimuslain 
soveltaminen ei koskisi virkasuhteessa tai vi rkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa 
palvelussuhteessa järjestettävään oppisopimuskoul utukseen, jollei näin olisi erikseen muussa 
laissa säädetty. 

Koulutussopimuksen osalta säädettäisiin voimassa olevasta työssäoppimista koskevaa säätelyä 
vastaavasti, että työnantaja vastaa koulutussopi muksessa työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelija n työturvallisuudesta siten kuin siitä työn-
tekijöiden osalta säädetään ja määrätään.  Koulutussopimuksen perusteella työpaikalla käytän-
nön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijaan sovellettaisiin voimas-
sa olevaa työssäoppimista koskevasta lainsäädännöstä poikkeavasti, mitä työaikalain säännök-
siä säännöllisestä työajasta, lepoajoista sekä työvuoroluettelosta. 

Työaikalain 2 luvun 4 §:ssä säädetään työajaksi luettavasta ajasta. Sen mukaan työajaksi lue-
taan työhön käytetty aika sekä aika, jonka ty öntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työn-
antajan käytettävissä. Lain 28 §:ssä tarkoitettu ja tai sopimukseen perustuvia päivittäisiä lepo-
aikoja ei lueta työaikaan, jos työntekijä saa nä inä aikoina esteettömästi poistua työpaikalta. 
Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. 

Työaikalain 3 luvun 6-8 §:ssä olevia säännöksiä  enimmäistyöajoista sovellettaisiin myös kou-
lutussopimuksessa olevaan opiskelijaan. Main ittuja enimmäistyöaikaa koskevia säännöksiä 
olisivat työaikalain 3 luvun 6 §:n säännöllistä t yöaikaa, 7 §:n jaksotyöaikaa, 8 §:n moottori-
ajoneuvon kuljettajan vuorokautista työaikaa koskevat säännökset.   

67 §. Koulutuksen järjestäjän johto ja valvonta. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa am-
matillisesta peruskoulutuksesta a nnetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momenttia vastaa-
vasti koulutuksen järjestäjän oppisopimuskoul utuksen ja koulutussopimukseen perustuvan 
koulutuksen johdosta ja sopimusten valvonnasta vastaamisesta. Lisäksi pykälän mukaan kou-
lutuksen järjestäjä vastaisi oppisopimuskoul utuksessa ja koulutussopimukseen perustuvassa 
koulutuksessa samoin kuin muussakin koulutuksessa sille laissa säädettyjen tehtävien hoitami-
sesta, kuten henkilökohtaistamisesta ja henki lökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
laatimisesta, työnantajalle maksettavien koulut uskorvausten maksamisesta, opintososiaalisten 
etuuksien maksamisesta ja opetuksen järjestäj än oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen 
hankkimisen järjestämisestä. Jo nykyisin koulutuks en järjestäjän johto ja valvontavastuuseen 
voidaan katsoa kuuluvan ainakin koulutuksen jä rjestäjälle laissa säädettyjen viranomaistehtä-
vien hoitaminen. Koulutuksen järjestäjä myös v astaa siitä, että sen ha nkkimat palvelut järjes-
tetään lain mukaisesti. 

9 luku. Turvallinen opiskeluympäristö  

68 §. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin opiskelijan 
oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oppilaitok-
sessa tai muussa opiskeluympäristössä kielletyistä esineistä ja aineista. Oppilaitokseen tai 
muuhun oppimisympäristöön ei saisi tuoda eikä työpäivän aikana saisi pitää hallussa sellaista 
esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa 
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omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja 
jonka hallussapidolle ei ole osoittaa hyväksyttävää syytä. 
  
Säännös mahdollistaisi nykytilaa vastaavalla ta valla puuttumisen potentiaalisesti vaarallisten 
esineiden ja aineiden mukana pitämiseen ja n iiden pois ottamisen, mutta ei kuitenkaan estäisi 
hyväksyttävissä tarkoituksissa oppitunneilla mukana olevien ammatillisten instrumenttien 
mukana pitämistä. Pykälän 4 momentissa tar koitetuissa järjestyssäännöissä tai määräyksissä 
voitaisiin antaa tarkempia määräyksiä 2 momentissa  tarkoitetuista esineistä tai aineista sekä 
niiden tarkemmasta käytöstä ja säilytyksestä e li oikeudesta perustellusta syystä rajoittaa käyt-
töä tai kokonaan kieltää sellaiset esineet tai aineet, jotka ominaisuuksiensa puolesta soveltuvat 
vaarantamaan opiskelijan omaa ta i toisen henkeä, terveyttä tai turvallisuutta tai vahingoitta-
maan omaisuutta. Jotta opiske lijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön voidaan turvata, 
säädettäisiin pykälän 3 momentissa koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta laatia suunnitelma 
kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin lii ttyvistä menettelytavoista. Momentin mukaan 
Opetushallituksen tulee antaa määräykset suunn itelman laatimisesta. Suunnitelmasta opiskeli-
joiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä säädetään oppilas- ja opiskelija-
huoltolaissa (1287/2013). 

Ehdotetun pykälän 4 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä voisi hyväksyä järjestyssäännöt 
tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjest ysmääräykset, joilla ed istetään sisäistä jär-
jestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Käytännössä koulutuksen järjestäjä voisi siten käyttää harkintaa sen suhteen, hyväksyykö se 
järjestyssäännöt vai edistetäänkö opiskeluympäristön sisäistä järjestystä ja muita järjestys-
säännöillä tavoiteltavia asioita muilla tavoin. Opetushallitus on maaliskuussa 2016 antanut oh-
jeen järjestyssääntöjen laatimisesta. Ohjeen a vulla käytäntöjä järjestyssääntöjen laatimisessa 
voidaan yhtenäistää. Ohjeissa kuvataan järjest yssääntöjen laatimisessa huomioon otettavia 
seikkoja sekä esitetään perusopetuksen osalta es imerkkiluettelo asioista, joita järjestyssään-
nöissä voidaan määrätä. Ohjetta voidaan hyöd yntää myös ammatillisen oppilaitoksen järjes-
tyssääntöjä laadittaessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve. 

Pykälän 5 momentin mukaan 4 momentissa tar koitetuissa järjestyssäännöissä ja muissa järjes-
tysmääräyksissä voitaisiin antaa opiskeluympär istön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta 
tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tar-
kempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitetuista  esineistä. Momentin mukaan määräyksiä voi-
taisiin antaa myös oppilaitoksen omaisuuden k äsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta op-
pilaitoksen tiloissa ja alueella. 

69 §. Opiskeluoikeuden peruuttaminen. Pykälässä säädettäisiin opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta. Ehdotettu sääntely vastaisi voimassa ol evan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 
lain 32 §:n sääntelyä, jota viittaussäännöksen nojalla sovelletaan myös ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa koul utuksessa. Voimassa olevaan sääntelyyn ver-
rattuna säännöksissä otettaisiin huomioon a mmatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksen 
edellyttämät terminologiset muutokset. Vastaa vat lähes samansanaiset opiskeluoikeuden pe-
ruuttamista koskevat säännökset sisältyvät myös yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin, 
joten sääntelyn yhtenäisyyden vuoksi säännöksiä ei tässä yhteydessä ehdoteta muutettavaksi 
sisällöllisesti. 
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy 
alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakastur vallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta kos-
kevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voisi peruuttaa oikeuden suorittaa tutkinto sekä sa-
malla oikeuden osallistua tutkin tokoulutukseen. Näitä toimenp iteitä kutsuttaisiin opiskeluoi-
keuden peruuttamiseksi, ja tämä määrittely sisältyisi pykälän 1 momenttiin. Opiskeluoikeuden 
peruuttamisella estettäisiin nykytilaa vastaavasti koulutuksen jatkaminen ja tutkintojen suorit-
taminen sellaiselta opiskelijalta, joka voisi  koulutukseen tai ammatissa toimimiseen liittyen 
vakavasti vaarantaa toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta. 

Pykälän 1 ja 2 momentissa säädettäisiin niistä tu tkinnon suorittajaan liittyvistä tilanteista, jot-
ka voisivat johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Pykälän 3 momentissa puolestaan säädet-
täisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta ennen opiskeluoikeuden peruuttamista selvittää 
tutkinnon suorittajan mahdollisuudet hakeutua s uorittamaan muuta tutkintoa tai koulutukseen. 
Pykälän 4 momentti sisältäisi valtuutussäännöksen, jonka mukaan tutkinnoista, joihin kyseistä 
pykälää sovelletaan, säädettäisiin valtioneuvosto n asetuksella. Ehdotetut säännökset vastaisi-
vat voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 §:ää. 

70 §. Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti. Pykälässä säädettäisiin opiskelu-
oikeuden peruuttamiseen liittyvästä tiedonsaanni sta. Säännöksissä otettaisiin huomioon am-
matillisen koulutuksen kokonaisuudistuksen edellyttämät terminologiset muutokset, mutta 
muutoin säännös vastaisi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain voimassa olevaa 32 a 
§:ää.  

71 §. Opiskeluoikeuden palauttaminen. Pykälässä säädettäisiin opiskeluoikeuden palautta-
mismahdollisuudesta. Säännöksessä otettaisiin huomioon ammatillisen koulutuksen kokonais-
uudistuksen edellyttämät terminologiset muutokset, mutta muutoin säännös vastaisi ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta annetun lain voimassa olevaa 32 b §:ää. 

72 §. Huumausainetestaus. Pykälässä säädettäisiin huumausainetestauksesta. Pykälä vastaisi 
voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain huumausainetestausta koske-
via säännöksiä. 

73 §. Kurinpito. Pykälän 1  ja 2 momentissa säädettäisiin opiskeluympäristössä annettavista 
kurinpitorangaistuksista, joita ovat kirjallinen  varoitus ja oppilaitoksesta erottaminen määrä-
ajaksi. Varoitus voitaisiin antaa, mikäli opiske lija häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti 
tai uhkaavasti, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai antaa 
huumausaineiden väärinkäyttöä osoittavan näytteen. Teon tai laiminlyönnin vakavuus tai epä-
asiallisen käyttäytymisen jatkaminen kirjallisen varoituksen jälkeen voisi johtaa enintään vuo-
den määräaikaiseen erottamiseen oppilaitoksesta.  Nykytilaan verrattuna opiskeluympäristössä 
annettavien kurinpitorangaistusten yhteydessä ei  enää säädettäisi opiskelijan asuntolasta erot-
tamisesta, koska asuntolasta erottamisesta säädetään ehdotetun lain opiskelija-asuntolan ku-
rinpitoa koskevassa säännöksessä. Koulutuksen järjestäjän asuntolassa asuvan opiskelijan oi-
keus asuntolapaikkaan voisi 90 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuitenkin keskeytyä koulutuksen jär-
jestäjän päätöksen mukaan vastaavaksi ajaksi, kuin opiskelija on erotettuna oppilaitoksesta.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykytilaa vastaavalla tavalla opetusta häiritsevän, väkival-
taisesti tai uhkaavasti käyttäytyvän tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantavan opiskelijan mää-
räämisestä poistumaan jäljellä olevan oppitunn in ajaksi. Säännös koskisi myös koulutukseen 
liittyviä käytännön tehtäviä oppilaitoksessa, työpa ikalla tai muussa oppimisympäristössä, ja 
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voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi tilanteissa, joissa opiskelija tulee päihtyneenä työpaikal-
le. Pykälän 4 momentin mukaan osallistumine n opetukseen voitaisiin evätä enintään kolmen 
työpäivän ajaksi säädettyjen edellytysten täyttyessä. 

Opiskelijalta voitaisiin 5 momentin perusteella pidättää oikeus opiskeluun silloin, jos hän kiel-
täytyy opiskeluoikeuden peruutta mismenettelyyn liittyvistä terv eydentilan tarkastuksista ja 
tutkimuksista tai rikosrekisteriotteen toimittamisesta.  

74 §. Kurinpito asuntolassa. Pykälässä säädettäisiin kurinpidosta koulutuksen järjestäjän asun-
tolassa. Ehdotetun lain 89 §:ssä tarkoitetussa opiskelija-asuntolassa annettavia kurinpitoran-
gaistuksia olisivat kirjallinen varoitus ja asuntolasta erottaminen. Voimassa olevassa ammatil-
lisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ei ol e säännöksiä kurinpidosta asuntolassa. Ehdo-
tuksessa laajennettaisiin siten opiskelija-asuntolassa tapahtuvan kurinpitorangaistuksen edelly-
tyksiä nykyisestä. Tarkoituksena on, että asuntol an järjestystä sekä turvallisen ja viihtyisän 
asumisympäristön edistämistä voitaisiin tehos taa asuntolatoiminnassa sovellettavilla kurinpi-
totoimilla. Ehdotuksen mukainen kurinpitorangais tus olisi mahdollinen seuraamus sellaisesta 
rikkomuksesta, joka on tapahtunut asuntolan tiloissa tai sen alueella. Asuntolan alue tarkoittaa 
käytännössä asuntolan pihapiiriä.  

Sen lisäksi, mitä ehdotuksen 73 §:ssä säädetään kur inpidosta, kirjallisen varoituksen antami-
nen asuntolassa asuvalle opi skelijalle olisi pykälän 1 momentin mukaan mahdollista ensinnä-
kin, jos opiskelija käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti asuntolan tiloissa. Koska pahoinpi-
telyrikokset ovat yleisen syytteen alaisia ja koulutuksen järjestäjän asuntolan henkilöstöllä on 
lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n 3 momentin  mukaan velvollisuus ilmoittaa lapseen koh-
distuvasta lievää pahoinpitelyä vakavammasta vä kivallasta, ehdotetun säännöksen mukainen 
kurinpitorangaistus olisi tarpeellinen lähinnä lievemmissä väkivaltatilanteissa ja silloin, kun 
asuntolassa asuva opiskelija käyttäytyy uhkaavas ti toista asuntolassa asuvaa opiskelijaa tai 
asuntolan henkilöstöä kohtaan.  

Kirjallinen varoitus voitaisiin antaa 1 momentin  mukaan myös silloin, jos opiskelija rikkoo 
asuntolan järjestystä. Asuntolan järjestyksen ri kkomisella tarkoitetaan asuntolan mahdollisten 
järjestyssääntöjen rikkomista taikka asuntolan yl eisen turvallisuuden ja viihtyisyyden ja asun-
tolassa asuvien opiskelijoiden kotirauhan tahallista rikkomista. 

Teon tai laiminlyönnin vakavuus ta i 1 momentissa tarkoitetun epäasiallisen käyttäytymisen 
jatkaminen kirjallisen varoituksen jälkeen voisi pykälän 2 momentin mukaan johtaa erottami-
seen asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Asuntolapaikan menettämi-
nen seuraisi siten vasta vakavista teoista tai tilanteissa, joissa epäasiallinen käyttäytyminen 
jatkuisi kirjallisesta varoituksesta huolimatta.  

Kurinpitorangaistuksia määrättäessä on tärkeää, että hallintolain 6 §:n suhteellisuusperiaatetta 
noudatetaan siten, että teon ja seuraamuksen vä lillä vallitsee tasapaino. Suhteellisuutta arvioi-
taessa tulisi ottaa huomioon muun muassa teon laatu, asuntolassa asuvan opiskelijan aikai-
semmin asuntolassa saamat kurinpitorangaistukset  ja tekoon liittyvät muut olosuhteet. Varoi-
tuksen jälkeen ennen asuntolasta erottamista voi  oikeasuhtainen seuraamus usein olla toisen 
varoituksen antaminen esimerkiksi sellaises sa tilanteessa, jossa aikais emmasta varoituksesta 
on kulunut pitkä aika tai aikaisempi varoitus on liittynyt täysin erilaiseen käyttäytymiseen. 
Menettelystä kurinpitoasiassa säädetään ehdotetun lain 73 §:ssä. 
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75 §. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen. Pykälässä säädettäi-
siin nykytilaa vastaavalla tavalla mahdollisuudest a häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan 
opiskelijan poistamiseen. Pykälän 1 momentin mukaan rehtorilla ja opettajalla on oikeus pois-
taa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta tai kka koulutuksen järjestäjän tilaisuudesta opis-
kelija, joka ei noudata 73 §:n 3 momentissa ta rkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja 
opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen al ueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tie-
don 73 §:n 4 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.  

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, pykälän 2 momen-
tin mukaan rehtorilla ja opetta jalla on oikeus käyttää sellaisia  opiskelijan poistamiseksi tar-
peellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puol ustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaa-
vuus tai häirinnän vakavuus sekä tilanteen koko naisarviointi huomioon ottaen. Tarpeellisia 
keinoja voisivat olla esimerkiksi väkivaltais esti tai uhkaavasti käyttäytyvän opiskelijan rau-
hoittaminen kiinni pitämällä ja taluttaminen pois tilanteesta. Käytettävät voimakeinot eivät oi-
keuttaisi tarpeettomaan tai liialliseen voima nkäyttöön tai väkivaltaan. Mahdollisuus puuttua 
opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on tarkoitettu vain niitä poikkeuksellisia ti-
lanteita varten, joissa muut toimenpiteet eivät ole auttaneet ja muiden opiskelijoiden oikeus 
opetukseen, työrauhaan tai turvallisuuteen vaatii välittömiä toimenpiteitä. 

Rehtori ja opettaja voisivat 1 ja 2 momentis sa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai 
kumpikin erikseen.  

Pykälän 3 momentin mukaan opiskelijan poistam isessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. 
Lisäksi voimakeinojen käyttöön turvautuneen opetta jan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen sel-
vitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle. 

Pykälän 4 momentissa viitattais iin voimakeinojen käytön liioittelua koskeviin rikoslain 
(39/1889) säännöksiin.    

76 §. Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun. Pykäläs-
sä säädettäisiin nykytilaa vastaavasti kurinpito menettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja 
tuomioistuimen ratkaisuun. Pykälän 1 momentin  mukaan sinä aikana, jolloin opiskelijaa vas-
taan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa , ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa 
tai jatkaa kurinpitomenettelyä.  

Pykälän 2 momentin mukaan jos tuomioistuin on  vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurin-
pitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta sy ystä muutoin kuin sellaisen menettelyn perus-
teella, jota ei ole katsottava rikokseksi mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hä-
nelle saa samasta syystä määrätä kurinpitoranga istusta. Momentin mukaan opiskelija saadaan 
kuitenkin erottaa oppilaitoksesta määräajaksi tai erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai 
jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiske lijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seik-
kojen perusteella on perusteltua.  

77 §. Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan amma-
tillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 35 d §: ää vastaavasti oikeudesta ottaa haltuun opis-
kelijan kiellettyjä esineitä tai aineita.  
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Pykälän 1 momentin mukaan rehtorilla ja opettajalla  olisi oikeus työpäivän aikana ottaa hal-
tuunsa opiskelijalta sellainen esine tai aine, jonka hallussapito on laissa kielletty, tai muu esine 
tai aine, joka ominaisuuksiensa puolesta  soveltuu vaarantamaan opiskelijan omaa  tai toisen 
henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai vahingoittamaan omaisuutta. Koulutuksen vuoksi tarpeelli-
set esineet ja aineet ovat pääsääntöisesti sallittuja, sillä muun muassa järjestyslaissa 
(612/2003) sallitaan tarpeellisten työvälineiden hallussapito. Todennäköisessä vahingoittamis-
tarkoituksessa opiskelijan mukana olevat esineet ja aineet voidaan ottaa haltuun. Toimivaltuus 
esineiden tai aineiden haltuunottoon ei kuitenkaan  aseta opettajille ja rehtoreille toimintavel-
vollisuutta vaan mahdollisuuden toimia, mikäli  se arvioidaan välttämättömän tärkeäksi sekä  
riittävän turvalliseksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin esineen tai aineen haltuunoton edellyttämien välttämättö-
mien ja oikeasuhtaisten voimakeinojen käytös tä. Momentin mukaan mikäli haltuun otettavaa 
esinettä tai ainetta hallussa pitävä opiskelija koe ttaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, 
rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sella isia esineen tai aineen poistamiseksi välttämät-
tömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolus tettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus 
tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Tarpeellinen keino 
voisi olla esimerkiksi opiskelijan kiinni pitämine n. Tarkoituksena on, että opettajalla ja rehto-
rilla olisi riittävät toimivaltuudet turvallisuutta vaarantavien esineiden ja aineiden haltuun ot-
tamiseksi, kuitenkin turvallisuudesta ja opiske lijan perusoikeuksista huolehtien. Momentin 
mukaan oikeus käyttää voimakeinoja koskee aino astaan opiskelijan omaa tai muiden turvalli-
suutta vaarantavia esineitä tai aineita. 

Pykälän 3 momentin mukaan 1 ja 2 momen tissa tarkoitetussa haltuunotossa ei saa käyttää 
voimankäyttövälineitä. Momentissa viitattaisiin myös voimakeinojen käytön liioittelua koske-
viin rikoslain säännöksiin.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että pykä lässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet olisivat 
voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallis tuu koulutuksen järjestäjän hyväksymään henki-
lökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman m ukaiseen koulutukseen tai toimintaan. Tällä 
koulutuksella tai toiminnalla tarkoitetaan esimerkik si retkiä ja leirikouluja, jotka voivat ajoit-
tua myös työpäivän ylittävään aikaan.   

78 §. Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Pykälässä säädettäisiin rehtorin ja opettajan oikeu-
desta opiskelijalta haltuun otettavan esineen tai aineen etsimiseen. Pykälä vastaisi voimassa 
olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain opiskelijan tavaroiden tarkastusoikeutta 
koskevaa säännöstä. Tarkastusoikeus  olisi henkilöntarkastusta lie vempi ja antaisi toimivallan 
opiskelijan mukana olevien tavaroiden sekä p äällisin puolin hänen vaatteidensa tarkastami-
seen. Edellytyksenä olisi, että kielletyn esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä. Opiskelijal-
le tulee aina ensin varata mahdollisuus luovuttaa esine tai aine vapaaehtoisesti tai todistaa, että 
sellaista ei hänen hallussaan ole. Etsintä tulee suorittaa mahdollisimman paljon puuttumatta 
loukkaavalla tavalla opiskelija n henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Pykälän 2 momentin 
mukaan opiskelijalle tulisi ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. 

Pykälän 3 momentissa edellytettäisiin, että tark astajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa su-
kupuolta, ja että tarkastuksessa tulee olla läsnä on myös toin en täysi-ikäinen oppilaitoksen 
henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijalla on oi keus pyytää valitsemaansa saapuvilla olevaa kou-
lutuksen järjestäjän henkilöstöön kuuluvaa olemaan tarkastuksessa läsnä. Näin pyritään vähen-



 
 

 

 219  

 

 

 

tämään tilanteen uhkaavuutta opiskelijan näkökul masta, kun opiskelija saa tilanteessa tuek-
seen itselleen turvalliseksi kokeman koulutuksen järjestäjän henkilökuntaan kuuluvan.  

Pykälän 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voitaisiin poiketa tilanteissa, 
joissa opiskelijan kanssa samaa sukupuolta olevan  tarkastajan tai toisen henkilön saaminen 
paikalle on käytännössä mahdotonta tai liian hid asta ja tarve tarkastukselle on turvallisuuden 
varmistamiseksi niin välttämätön, ettei toimenpiteisiin ryhtymistä voida lykätä. 

Pykälän 4 momentin mukaan pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuu det olisivat voimassa 
myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu koulutuksen järjestäjän hyväksymään henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan. Tällä koulutuksel-
la tai toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi retkiä ja leirikouluja, jotka voivat ajoittua myös työ-
päivän ylittävään aikaan.  

79 §. Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet. Pykälässä säädettäisiin nykytilaa 
vastaavalla tavalla yleisistä periaatteista, joita 77 ja 78 §:ssä säädettyä toimivaltaa käytettäessä 
tulee noudattaa.  

Esineiden ja aineiden pois ottaminen, siihen liitt yvät voimakeinot ja esineiden ja aineiden löy-
tämiseksi tehtävä tarkastus on toteutettava ma hdollisimman turvallisesti, eikä toimenpiteillä 
saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin 
on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Opiskelijan tarkastuksessa 
on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Hienotunteisuudella tarkoitetaan 
mm. opiskelijan ihmisarvon, sukupuoli-identiteetin, yksityisyyden ja fyysisen koskematto-
muuden huomioon ottamista esinettä pois otettaessa ja tarkastusta tehtäessä.  

Toimenpiteiden tulee olla välttämättömiä turva llisen opiskeluympäristön turvaamiseksi. Näin 
ollen opettajan tulee esineen takavarikoimiseksi ensin käyttää kaikki käytettävissä olevat lie-
vemmät keinot kiellettyjen esineiden pois ottamiseksi.  

Toimenpiteiden turvallisen  toteuttamisen ja kaikkien asianosaisten oikeusturvan  parantami-
seksi pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykyiseen tapaan myös, että  toimenpiteiden käyttö 
tulee oppilaitoksissa  suunnitella ja ohjeistaa. Pykälän 2 momentissa  säädettäisiin nykytilaa 
vastaavasti siitä, että 77 §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai reh-
torin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtun eesta. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös 
toimivaltuuksien käytön kirjaamis- ja ilmoittamisvelvollisuudesta. 

80 §. Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen. Pykälässä sää-
dettäisiin nykyisellä tavalla haltuun otettujen esineiden  ja aineiden palauttamisesta ja edelleen 
luovuttamisesta asianomaisille viranomaisille  sekä niiden turvallisesta säilyttämisestä hallus-
sapidon ajan. Kahdeksantoista vuotta täyttäneiden opiskelijoiden haltuun otettu omaisuus, jota 
ei luovuteta viranomaiselle, palautettaisiin  oppilaalle itselleen työpäivän päätyttyä  opiskelijan 
poistuessa oppilaitoksen alueelta. Alle kahdeksantoistavuotiaiden omaisuus luovutettaisiin hä-
nen huoltajalleen.   

Pykälän 1 momentin mukaan haltuun otetut esineet  ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisil-
le tai muulle laissa säädetylle viranomaise lle, jos opiskelijalla, tämä n huoltajalla tai muulla 
laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.  
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Pykälän 2 momentin mukaan esineiden ja ai neiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman 
pian haltuunotosta. Opiskelijalta oppilaitoksessa haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, 
aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee niiden vaarallisuudes-
ta johtuen luovuttaa poliisille välittömästi. Poliis ilaissa ja järjestyslaissa säädetään vaarallisten 
aineiden tai esineiden ottamisesta poliisin haltu un ja muista tähän omaisuuteen kohdistettavis-
ta seuraamuksista. Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti esimerkiksi 
lukitussa tilassa tai kaapissa.  

Pykälän 3 momentin mukaan haltuun otettu omaisuus, jota opiskelijan huoltaja ei ilmoitukses-
ta huolimatta nouda, voidaan hävittää todisteellisesti kolmen kuukauden kuluessa ilmoitukses-
ta. Luovutus ja hävittäminen tulee kirjata.  

81 §. Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä ku-
rinpitoasiassa. Pykälässä säädettäisiin nykytilaa vastaavalla tavalla menettelystä kurinpitoasi-
oissa ja opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin päätöksenteosta opiskeluoikeuden peruuttamista ja palaut-
tamista sekä kurinpitoa koskevissa asioissa. Varoitu ksen antamisesta päättäisi rehtori. Erotta-
misesta oppilaitoksesta ja asuntolasta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamises-
ta sekä opiskelusta pidättämisestä päättäisi koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen 
toimielin. Koska opiskelijan määräaikaiseen ero ttamiseen ja asuntolasta erottamiseen liittyvä 
menettely ei anna kaikissa tilanteissa mahdollisuu tta reagoida riittävän nopeasti, voisi määrä-
aikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta päättää monijäsenisen toimielimen ohella 
koulutuksen järjestäjän niin päättäessä myös reht ori. Säännös antaisi koul utuksen järjestäjälle 
mahdollisuuden johtosäännössään siirtää päätök sentekovallan rehtorille. Päätöksenteosta sää-
täminen on tarpeen, koska momentissa tarko itetuissa asioissa puututaan opiskelijan oikeustur-
van kannalta keskeisiin asioihin. Mikäli oppila itoksessa on rehtorin sijasta ehdotetun lain 104 
§:ssä tarkoitettu muu toiminnasta vastaava johtaja,  vastaisi hän rehtorille säädettyjen tehtävien 
hoitamisesta.  

Ehdotetun lain 98 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus hakea muutosta ehdotetussa laissa tar-
koitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen , joka koskee muun muassa opiskelijalle annet-
tavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaika ista erottamista sekä asuntolasta erottamista 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykytilaa vastaavasti myös koulutuksen järjestäjän aset-
taman monijäsenisen toimielimen kokoonpanosta ja  määräajasta. Toimielin voisi olla myös 
kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhte inen. Toimielimessä olisivat ainakin koulu-
tuksen järjestäjän, opettajien, opiskelijahuollon, työelämän ja opiskelijoid en edustus. Lisäksi 
opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamist a koskevan asian käsittelyä varten toimieli-
meen nimettäisiin tutkinnon suorittajan koul utussopimuspaikan tai oppisopimuskoulutuksen 
osalta työnantajan edustaja. Opiskelijajäsenen tulee olla vähintään 15 vuotta täyttänyt. Hänellä 
olisi läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenten esteellisy yteen sovelletaan, mitä hallintolain 27—29 
§:ssä säädetään. Koulutuksen järjestäjä päättä isi tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja 
päätöksenteosta. Toimielimen äänivaltaiset jäse net toimivat virkavastuulla. Julkista valtaa 
käyttävän henkilön rikosoikeudellisesta virkavast uusta säädetään rikoslain (39/1889) 40 lu-
vussa. 
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkemmi n menettelystä opiskeluoikeuden peruuttamista 
koskevassa asiassa. Koska opiskeluoikeuden peruut tamiseen johtuvat syyt voivat olla hyvin 
erityyppisiä, säännöksessä korostetaan tarvittavan asiantuntija- ja muun selvityksen hankki-
mista. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa esime rkiksi terveydentilaan liittyvien syiden perus-
teella, tällöin on hankittava tarvittava lääketieteellinen tai muu selvitys.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin menette lystä kurinpitoasiassa. Ennen kuin opiskelijan 
määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta ta i asuntolasta päätetään samoin kuin ennen kir-
jallisen varoituksen antamista rangaistukseen sy ynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä. 
Opiskelijaa tulee kuulla ja hankkia tarpeellinen selvitys. Myös alaikäisen opiskelijan huoltajaa 
tulee kuulla. Koska 18 vuotta täyttänyt opiskelija on täysi-ikäinen, hänen vanhempiaan ei tar-
vitse kuulla ennen kurinpitorangaistuksen antamista. Säännös vastaisi nykytilaa.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin nykyisellä ta valla, että pykälässä tarkoitetuista asioista tu-
lee antaa kirjallinen päätös ja että häiritsevän opiskelijan poistamista oppitunnilta ja opetuksen 
epäämistä koskevat toimenpiteet  tulee kirjata. Pykälän 5 momentissa säädettäisiin puolestaan 
päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaan vailla  olevana ja täytäntöönpanon alkamisajankoh-
dasta.  

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palau ttamista koskevassa asiassa sekä kurinpitoasiassa 
noudatetaan hallintolakia. Menettelyssä tulevat noudatettavaksi hallintolain esteellisyyttä kos-
kevien säännösten lisäksi muun muassa asian sel vittämistä ja asianosaisen kuulemista sekä 
päätöksen muotoa ja perustelemista koskevat säännökset.  

10 luku. Opiskelijan muut oikeudet ja velvollisuudet  

82 §. Opiskelijan velvollisuudet. Pykälässä säädettäisiin opiskelijan velvollisuuksista. Pykälän 
1 momentin mukaan lähtökohtana olisi nykytil aa vastaavalla tavalla, että opiskelijan tulee 
osallistua opetukseen ja tutk intokoulutuksessa olevan myös näyttöihin henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa suunnitellulla  tavalla. Poissaolo olisi kuitenkin mahdol-
linen, jos siihen on perusteltu syy, kuten sairaus tai työssä olevan opiskelijan työtehtävien suo-
rittamiseen liittyvät seikat.  

Pykälän 2 momentin mukaan opiskelijan olisi s uoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäy-
dyttävä asiallisesti. Velvollisuus tehtävien suorittamiseen liittyy opetukseen osallistumisvel-
vollisuuteen. Asiallisen käytöksen piiriin kuul uisi esimerkiksi vaatimus noudattaa hyviä käy-
töstapoja ja käsitellä huolellisesti koulutuksen  järjestäjän omaisuutta. Henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmass a tavoitteeksi asetetun osaami sen saavuttamiseksi on tär-
keää, että koulutuksen järjestäjän ohella opisk elija sitoutuu suunnitelman mukaiseen toimin-
taan. 

Pykälän 3 momentissa olisi nykytilaa vastaavasti viittaussäännös vahingonkorvauslakiin. 

83 §. Opiskelijan salassapitovelvollisuus. Pykälässä säädettäisiin oppisopimuskoulutuksessa, 
koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa ja muussa käytännön työtehtävien yhteydes-
sä annettavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille  erityinen salassapitovelvollisuus. Pykälän 
mukaan opiskelijoiden salassapitovelvollisuus vast aisi samoissa tehtävissä olevien työnteki-
jöiden ja viranhaltijoiden salassapitovelvollisuutta. 
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84 §. Tutkinnon suorittajan tai opiskelijan eronneeksi katsominen. Voimassa olevan ammatil-
lisesta peruskoulutuksesta annetun lain 31 §:ssä s äädetään opiskeluajasta. Pykälässä säädetään 
ammatillisen perustutkinnon ja valmentavien koulutusten suoritusajasta. Säännöksen mukaan 
opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut tutkintoa tai valmentavaa koulutusta 
pykälässä säädetyssä ajassa. Eronneeksi katsotaan säännöksen mukaan myös sellainen opiske-
lija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeisestä, ettei hänen tar-
koituksenaan ole jatkaa opintoja. Vastaavaa säännöstä ei ole ammatillisesta aikuiskoulutukses-
ta annetussa laissa. 

Ehdotetussa laissa ei ehdoteta säädettäväksi tutkinnon suorittamisen tai opiskelun enim-
mäisajasta lukuun ottamatta valmentavien koul utusten enimmäissuoritusaikaa. Opiskelun 
enimmäisajasta säätäminen on nykyään ensisijaisesti tarpeen koulutuksen järjestäjälle makset-
tavan rahoituksen enimmäisajan  rajaamisessa, mutta se on samalla rajannut myös opiskelijan 
ajallista oikeutta suorittaa opintojaan. Tilanteet , joissa opiskelija on joutunut keskeyttämään 
opintonsa opiskeluajan päättymisen vuoksi, ovat kuitenkin olleet harvinaisia, koska opiskelu-
aikaa on säännöksen mukaan voitu pidentää peru stellusta syystä. Ammatillisen koulutuksen 
suorittaminen ja koulutuksen järjestäjille makse ttava rahoitus ei ole ammatillisen koulutuksen 
kokonaisuudistuksen perusperiaatteiden mukaan kuitenkaan ajalliseen kestoon perustuvaa, jo-
ten opiskeluajan rajaaminen lainsäädännössä ei  valmentavaa koulutusta lukuun ottamatta ole 
enää jatkossa tarpeen.  

Laissa ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi perust eista, joilla opiskelija voidaan katsoa eron-
neeksi. Säännös eronneeksi katsomisesta on tarpeen koulutuksen järjestäjän rahoituksessa käy-
tettävien suoritteiden määrittelyssä. Lisäksi säännös on tarpeen yksittäisen opiskelijan tilan-
teen selvittämiseksi esimerkiksi silloin, jos hän saa tai hakee etuuksia, jotka riippuvat opiskeli-
jastatuksen olemassa olosta tai päättymisestä.  

Lain 82 §:n mukaan tutkinnon suorittajan ja  opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opet ukseen ja näyttöihin, jollei hänellä ole pe-
rusteltua syytä poissaololleen. Ehdotetun säännöksen  mukaan opiskelija katsottaisiin eron-
neeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole noudattaa 82:ssä säädettyä velvoitetta 
osallistua opetukseen ja näyttöihin eikä hä n ole esittänyt perusteltua syytä poissaololleen. 
Eronneeksi katsomisen edellytyksenä olisi nyky tilaa vastaavasti ilmeisyys eli sen toteaminen, 
että opiskelijan tarkoituksena ei ole osallistua opetukseen ja näyttöihin. Ennen eronneeksi kat-
somista koulutuksen järjestäjän tulisi ottaa yh teyttä opiskelijaan hänen tilanteensa selvittämi-
seksi. Jos henkilö ei vastaa yhteydenottoon taikka  ei yhteydenoton jälkeenkään osallistu ope-
tukseen tai näyttöihin, esitä perusteltua syytä poissaololleen tai muutoin sovi koulutuksen jär-
jestäjän kanssa koulutuksen jatkamisesta, hänet voitaisiin katsoa eronneeksi. 

Ehdotetun säännöksen mukaan opiskelija katsottaisiin eronneeksi myös silloin, kun hän ei oli-
si suorittanut valmentavaa koul utusta ehdotetun 11 §:n m ukaisessa suoritusajassa. Lisäksi 
opiskelija katsottaisiin eronneeksi silloin, kun tämä itse ilmoittaisi koulutuksen järjestäjälle 
kirjallisesti eroamisestaan. 

85 §. Opiskelijahuolto. Pykälässä säädettäisiin opiskelijahuollosta. Tällä hetkellä ammatillisen 
peruskoulutuksesta annetun lain mukaisen opi skelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon säädetään 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Oppi las- ja opiskelijahuoltolakia ei sovelleta 
ammatillisessa aikuiskoulutuksessa annetussa lais sa tarkoitetussa koulutuksessa olevaan opis-
kelijaan.  
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Pykälän 1 momentti vastaisi ammatillisesta aikuis koulutuksesta annetun lain 16 a §:ää, jonka 
mukaan opiskelijahuollolla tarkoitetaan opisk elijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja 
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edel-
lytyksiä lisäävää toimintaa.  

Pykälän 2 momentissa olisi voimassa olevaa a mmatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
16 a §:ää vastaava viittaus opiskelijatervey denhuollon osalta te rveydenhuoltolakiin 
(1326/2010). Opiskeluterveydenhuollosta säädet ään terveydenhuoltolaissa ja neuvolatoimin-
nasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sek ä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun tervey-
denhuollosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (338/2011).  Opiskeluterveydenhuolto 
kuuluu oppilaitoksen sijaintikunnan järjestäm änä palveluna sekä ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun lain että ammatillisesta aikuis koulutuksesta annetun lain mukaisen koulutuk-
sen opiskelijoille, jotka opiskelevat opintotuk ilain mukaan opintotukeen oikeuttavassa koulu-
tuksessa. Momentin mukaan ammatillisen perustutkinnon opiskelijan ja valmentavassa koulu-
tuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskelija huoltoon säädettäisiin oppilas- ja opiskelija-
huoltolaissa.  

Pykälän 3 momentti vastaisi ammatillisesta aikui skoulutuksesta annetun lain 16 a §:n 2 mo-
menttia, jonka mukaan koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä opiskeluhuollon pal-
veluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Koulutuksen järjestä-
jän tulee antaa opiskelijoille tietoa käytettävissä olevista opiskeluhuollon eduista ja palveluista 
sekä tarvittaessa ohjata opiskelijaa hakemaan näitä etuja ja palveluita.  

86 §. Oikeus maksuttomaan ruokailuun. Pykälässä säädettäisiin ammatillisen perustutkinto-
koulutuksen ja valmentavan koulutuksen opisk elijan oikeudesta maksuttomaan ruokailuun. 
Koska oikeutta maksuttomaan ruokailuun ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan ollut 
näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, laajen isi oikeus maksuttomaan ruokailuun siltä 
osin kuin pykälässä tarkoitetussa koulutuksessa olev ia ei enää voitaisi erotella koulutuksen 
järjestämistavan perusteella.   

Päätoimisessa ammatillisessa pe rustutkintokoulutuksessa sekä valmentavassa koulutuksessa 
opiskelijalla olisi oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina henkilökohtainen osaami-
sen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamas-
sa koulutuspaikassa. Oikeus maksuttomaan ruoka iluun koskisi nykytilaa vastaavasti ammatil-
lisessa perustutkintokoulutuksessa olevia opiskelijoita sekä valmentavan koulutuksen opiskeli-
joita. Oppisopimuskoulutuksena järjestettäv ässä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 
opiskelijoilla ei kuitenkaan nykytilaa vastaavasti olisi oikeutta maksuttomaan ruokailuun.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lisäksi opiskelijan oikeudesta myös muuhun maksutto-
maan ruokailuun. Voimassa olevan ammatillisesta  peruskoulutuksesta annetun lain mukaan 
koulutuksessa, joka on 9 §:n 2 momentissa tarkoite tun koulutustehtävän mukaisesti järjestetty 
sisäoppilaitosmuotoisesti tai muulla asetuksella säädettävällä tavalla, opiskelijalla päivittäisen 
ruokailun lisäksi oikeus myös muuhun maksu ttomaan ruokailuun. Ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n mukaan päätoimisesti luonnonvara-alan 
metsätalouden koulutuksessa sekä maatilataloude n ja puutarhatalouden ammatilliseen perus-
tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla on lisäksi oikeus jokaisena työpäivänä mak-
suttomaan ruokailuun, johon kuuluu päivittäisen kouluaterian lisäksi aamiainen ja päivällinen. 
Asetuksen mukaan koulutuksen järjestäjän tul ee järjestää päätoimisia opintoja harjoittavalle 
opiskelijalle ruokailu myös silloin, kun luon nonvara-alan metsätalouden koulutuksessa sekä 
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maatilatalouden ja puutarhatalouden ammatillis een perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 
tai matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutukses-
sa opiskelija joutuu opetussuunnitelman mukaisesti olemaan oppilaitoksessa tai muussa koulu-
tuksen järjestäjän osoittamassa paikassa myös viikonlopun aikana. Asetuksella säädettävät pe-
rustutkintokoulutukset ja tilanteet, jossa opi skelijalla olisi oikeus muuhun kuin päivittäiseen 
ruokailuun vastaisivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia koulutuksia ja tilanteita, joissa 
opiskelijalla on voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeus muuhun maksuttomaan ruo-
kailuun.  

Opinnot katsottaisiin pykälän 3 momentin muk aan päätoimisiksi, jos ne opintotukilain mu-
kaan ovat päätoimisia. Voimassa olevan lain mukaan opintojen päätoimisuudesta on säädetty 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valti oneuvoston asetuksen 23 §:ssä, jonka mukaan 
opintojen päätoimisuudesta on voimassa mitä opintotukilaissa (65/1994) ja sen nojalla sääde-
tään. 

87 §. Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaaliset etuudet. Pykälässä säädettäisiin eri-
tyistä tukea saavan opiskelijan oikeudesta opintos osiaalisiin etuuksiin, joita olisivat pykälän 1 
momentin mukaan opiskelun edellyttämät avusta japalvelut, muut opiskelijahuollon palvelut 
sekä erityiset apuvälineet. Avustajapalveluihin,  opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin 
avustajapalveluihin o lisi oikeus ainoastaan siinä laajuudessa kuin opiskelijan opiskelut edel-
lyttävät. Opiskelun edellyttämillä avustajapalvel uilla ja erityisillä apuvä lineillä tarkoitettaisiin 
koulutuksen järjestäjän opiskelijoille yleisesti tarj oamia avustajapalveluita ja välineitä, ei 
opiskelijan henkilökohtaiseen käy ttöön tarkoitettuja avustajapa lveluja tai opiskeluvälineitä. 
Koska erityiseen tukeen olisi jatkossa oikeut ettuja myös ammattitutkinnon ja erikoisammatti-
tutkinnon suorittajat, jotka täyttävät erityisen tu en saamisen edellytykset, olisi heillä myös oi-
keus opintososiaalisiin etuuksiin.  

Vaativan erityisen tuen koulut ustehtävän saaneen koulutuksen jä rjestäjän erityistä tukea saa-
ville opiskelijoille voitaisiin antaa lisäksi maksutta oppikirjat ja muut koulutarvikkeet sekä tar-
jota majoituksessa olevien tarpeelliset viikoitta iset kotimatkat, täysihoito oppilasasuntolassa 
tai muussa majoituksessa sekä henkilökohtaiset ty övarusteet. Erityistä tukea saavan opiskeli-
jan opintososiaaliset etuudet vastaisivat voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain mukaista erityisopetusta saavan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia. 

Pykälän 2 momentissa olisi informatiivinen sää nnös siitä, että vammaisille opiskelijoille jär-
jestettävistä muista palveluista ja tukitoimis ta säädetään erikseen. Va mmaisella opiskelijalla 
voi lisäksi olla oikeus muun muassa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain (380/1987) mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin.  

88 §. Opintososiaaliset etuudet oppisopimuskoulutuksessa. Pykälässä säädettäisiin oppisopi-
muskoulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opintososiaalisiin etuuksiin koulutuksen jär-
jestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen aikana. Oppisopimusopis-
kelijat ovat työsuhteessa olevia opiskelijoita, joille  maksetaan työpaikalla tapahtuvan osaami-
sen hankkimisen ajalta palkkaa, eivätkä he näin  ollen ole pääsääntöisesti oikeutettuja päätoi-
misen opiskelijan opintoetuuksiin kuten opintotukeen.  

Pykälän 1 momentin mukaan oppisopimuskoul utuksessa opiskelijalla olisi koulutuksen järjes-
täjän järjestämissä oppimisympäristöissä tapa htuvan osaamisen hankkimisen aikana oikeus 
saada päivärahaa, perheavustusta sekä korvausta  matka- ja majoittumiskustannuksista. Jos 
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opiskelijalle maksettaisiin samalta ajalta palkkaa tai jos hänellä on oikeus muihin kuin lakisää-
teisiin etuihin kuten ansionmenetyksen korvauk seen, tutkinnon suorittaja lla tai opiskelijalla 
olisi oikeus saada ainoastaan korvausta matka-  ja majoittumiskustannuksista.  Etuudet vastai-
sivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia  oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisia 
etuuksia.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin etuuksien määrästä. Voimassa olevan ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain 39 §:n nojalla oppisopimuskoulutuksen etuuksien määrästä on 
säädetty oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen 
opetuksen aikana annetussa opetusministe riön asetuksessa (799/2007). Etuuksien määrästä 
ehdotetaan säädettäväksi lain tasolla. Pykälän 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä 
maksaisi ansiomenetyksen korvauksena päivär ahaa 15 euroa opetuspäivältä, perheavustusta 
17 euroa opetuspäivältä, sekä majoituskorvausta  8 euroa opetuspäivältä, jos koulutuksen jär-
jestäjän oppimisympäristöissä järjestettävä o saamisen hankkiminen järjestetään opiskelijan 
kotikuntalain mukaisen kotikunnan tai oppisopimuspaikan sijaintikunnan ulkopuolella.  

Jos koulutuksen järjestäjän järjestämissä oppimi sympäristöissä tapahtuva osaamisen hankki-
minen edellyttäisi opiskelijan matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan ko-
toa tai oppisopimuspaikalta opetuspaikalle, olisi opiskelijalla oikeus matkakorvaukseen yhdel-
tä edestakaiselta matkalta viikossa. Erityisestä syystä matkakorvaus voitaisiin nykytilaa vas-
taavasti maksaa päivittäin, jos opiskelija majo ittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvattaisiin 
päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei olisi oikeutta majoituskorvaukseen.  

Matkakorvaus maksettaisiin voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti vain kotimaassa tapah-
tuvasta matkasta sekä halvimman matkustustav an mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppiso-
pimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan. 

Opiskelijalla olisi oikeus saada pykälässä tarkoitetut etuudet myös osallistuessaan näyttöön. 

89 §. Asuntolatoiminnan järjestäminen. Pykälässä säädettäisiin asuntolatoiminnan järjestämi-
sestä. Pykälän 1 momentin mukaan koulutuksen jä rjestäjällä voi olla opiskelijoille tarkoitettu 
asuntola. Säännös vastaisi nykyistä käytäntö ä, vaikka asuntolatoiminnan järjestämisestä ei 
säädetä voimassa olevassa lainsäädännössä. Opiskel ija-asuntolalla tarkoitetaan yhteisasumi-
seen tarkoitettua rakennusta, jossa asukkailla on yleensä yhteiset keittiö-, oleskelu- ja saniteet-
titilat.  

Koulutuksen järjestäjä voisi nykykäytäntöä vastaavasti järjestää asuntolatoimintaa itse tai os-
taa asuntolapalveluja toiselta asuntolatoiminnan järjestäjältä tai yksityiseltä palveluntuottajal-
ta, esimerkiksi säätiöltä tai yhdistykseltä. K oulutuksen järjestäjän hankkiessa asuntolapalvelu-
ja toiselta asuntolatoiminnan järjestäjältä tai yk sityiseltä palveluntuottajalta sillä säilyisi kui-
tenkin asuntolatoiminnan järjestäjän asema ja v astuu toiminnasta. Myös tällöin koulutuksen 
järjestäjä käyttäisi asuntolatoiminnan osalta es imerkiksi asuntolapaikan myöntämistä ja kurin-
pitoa koskevaa päätösvaltaa. 

Koulutuksen järjestäjän asuntolatoiminnan tar koituksena on tarjota oppilaitoksen opiskelijalle 
mahdollisuus asua lähellä oppilaitosta. Asuntolat oiminnan tarkoituksena on myös tukea opis-
kelijan opintojen etenemistä, ohjata opiskelijaa arjen taitojen oppimisessa sekä edistää yhtei-
söllisyyttä.   
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Pykälän 2 momentin mukaan asuminen koulutuk sen järjestäjän asuntolassa olisi opiskelijalle 
maksutonta. Säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
37 §:n 3 momenttia, jota ei kuitenkaan ole sovellettu voimassa olevassa ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen Asuntola-asuminen olisi opintososi-
aalisena etuna opiskelijalle maksutonta.  

Pykälän 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä voisi hyväksyä asuntolaa varten järjestys-
säännöt, joilla edistetään asumisympäristön turva llisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjen 
tarkoituksena olisi ohjata asuntolassa asuvien opiskel ijoiden käyttäytymistä niin, että jokaisel-
la on mahdollisuus turvalliseen ja viihtyisään asumisympäristöön. Koska opiskelijoiden asun-
tolassa viettämä aika on heidän vapaa-aikaansa, asuntolatoiminnassa tärkeitä yleisiä etuja ovat 
lähinnä asumisympäristön turvallisuus ja viih tyisyys. Järjestyssäännöissä voitaisiin antaa 
asuntolan turvallisuuden ja viihtyisyyden kanna lta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjeste-
lyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä asuntolan tiloissa. Lisäksi määräyksiä voitaisiin an-
taa koulutuksen järjestäjän asuntolassa olevan omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja 
liikkumisesta asuntolan tiloissa ja sen alueella . Sen lisäksi, että järjestyssäännöissä olevien 
sääntöjen ja määräysten tulee olla asuntolan tu rvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeelli-
sia, on niiden myös oltava täsmällisiä. 

90 §. Asuntolapaikan myöntäminen ja oikeus asuntolapaikkaan. Pykälässä säädettäisiin asun-
tolapaikan myöntämisestä ja myöntämisen perust eista. Pykälässä säädettäisiin myös siitä, mil-
loin opiskelijan oikeus asuntolapaikkaan pää ttyy, sekä milloin oikeus asuntolapaikkaan voi 
keskeytyä. Asuntolapaikalla tarkoitetaan asuntol aa, jossa opiskelijalla on oikeus asua, ja josta 
hänelle osoitetaan huone. 

Pykälän 1 momentin mukaan koulutuksen järjest äjä päättäisi asuntolapaikan myöntämisen pe-
rusteista. Asuntolapaikan myöntämisessä tulee soveltaa yhdenvertaisia perusteita ja myöntä-
misperusteet tulee olla opiskelijoiden tiedossa ennen asuntolapaikan hakemista. Vaikka koulu-
tuksen järjestäjä päättää asuntolapaikan myöntämi sen perusteista, olisi tarkoituksenmukaista, 
että asuntolapaikka pyrittäisiin järjestämään ensisijaisesti alaikäisille opiskelijoille, joiden 
opintojen suorittaminen ja ammattiin valmistumi nen ei ole kodin ja oppilaitoksen välisen pit-
kän etäisyyden tai huonojen julkisten liikennepalvelujen vuoksi mahdollista kotoa käsin. Käy-
tännössä asuntola-asuminen olisi nykykäytäntöä v astaavalla tavalla tarkoitettu pääasiassa sel-
laisille opiskelijoille, jotka opiskelevat päätoimisesti ja joiden opinnot edellyttävät säännöllistä 
läsnäoloa opetuksessa.  

Pykälän 2 momentin mukaan asuntolapaikka my önnettäisiin määräajaksi, kuitenkin enintään 
opintojen keston ajalle. Säännös vastaisi koulutuksen järjestäjän asuntolatoiminnassa nouda-
tettavaa nykykäytäntöä. Asuntolapaikka on sidoksissa opiskeluun koulutuksen järjestäjän op-
pilaitoksessa. Jos opiskelija ei ota opiskelupaikk aa vastaan tai hän ei al oita opintojaan vas-
taanotettuaan opiskelupaikan, ei hänellä olis i myöskään oikeutta asuntolapaikkaan. Säännök-
sen mukaan oikeus asuntolapaikkaan päättyisi,  kun opiskelija on suoritta nut tutkinnon tai saa-
vuttanut muun hänelle henkilökohtaisessa osaa misen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi 
asetetun osaamisen. Oikeus asuntolapaikkaan päättyisi myös silloin, kun opiskelija katsotaan 
84 §:n perusteella eronneeksi koulutuksesta sekä silloin, kun opiskelija n opiskeluoikeus pe-
ruutetaan ehdotetun lain 69 §:ssä tarkoitetuilla perusteilla. Myös jos opiskelija erotetaan ku-
rinpidollisista syistä asuntolasta 74 §:n nojalla opi ntojen jäljellä olevaksi ajaksi, päättyisi au-
tomaattisesti hänen oikeutensa asuntolapaikkaan.  



 
 

 

 227  

 

 

 

Oikeus asuntolapaikkaan voisi keskeytyä koulut uksen järjestäjän päätöksellä pykälän 3 mo-
mentin mukaan silloin, jos opiskelija erotetaan määräajaksi oppilaitoksesta 73 §:n 2 momentin 
tai 76 §:n 3 momentin nojalla, tai hänen osallistumisensa opetukseen evätään 73 §:n 4 momen-
tin nojalla taikka häneltä pi dätetään oikeus opiskeluun 73 §: n 5 momentin nojalla. Samassa 
yhteydessä koulutuksen järjestäjä voisi päättää, että opiskelijan oikeus asuntolapaikkaan kes-
keytyisi vastaavaksi ajaksi. Koulutuksen järjestäjän tulee voida harkita tapauskohtaisesti, onko 
opiskelijan oikeus asuntolapaikkaan tarpeen k eskeyttää 3 momentissa määritellyissä tilanteis-
sa. Säännös ei siten velvoita koulutuksen järj estäjää keskeyttämään opiskelijan oikeutta asun-
tolapaikkaan esimerkiksi silloin, kun hänet erotetaan oppilaitoksesta kurinpidollisista syistä.  

91 §. Tutkinnon suorittajilta ja opiskelijoilta perittävät maksut. Pykälässä säädettäisiin tutkin-
non suorittajilta ja opiskelijoita perittävistä maksuista. Pykälän 1 momentin mukaan laissa tar-
koitettu ammatillinen perustutkintokoulutus ja valmentava koulutus olisivat opiskelijalle mak-
suttomia. Ehdotettu säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-
tun lain 37 §:n 1 momentin säännöstä opetuksen  maksuttomuudesta. Vakiintuneen käytännön 
mukaisesti maksuttoman opetuksen katsottaisiin si sältävän varsinaisen opetuksen ja siihen vä-
littömästi liittyvät oheistoiminnat, kuten ohjauk sen, kokeiden, myös uusintakokeiden, arvioin-
nin ja todistusten maksuttomuuden opiskelun aikana. 

Maksuja koskevaan säännökseen ei enää sisä ltyisi voimassa olevan ammatillisesta peruskou-
lutuksesta annetun lain 37 §:n 1 momentin säännös tä, jonka mukaan lain 27 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulta yksityisopiskelijalta voidaan opetuksen maksuttomuudesta huolimatta periä mak-
suja. Yksityisopiskelijalla on tark oitettu opiskelijaa, joka pääasi allisesti osallistuu vain kokei-
siin, joissa hän osoittaa saavutta neensa itse opiskelemalla tutki nnon tai sen osan edellyttämät 
tiedot. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ei enää jatkossa sisältyisi yksityisopiskelijaa 
koskevaa säännöstä, sillä jatkossa kaikki amma tilliset tutkinnot olisivat osaamisen hankkimis-
tavasta riippumattomia ja henkilöllä olisi aina  oikeus tulla osoittamaan muualla hankittu 
osaaminen näytössä. Maksuja koskevaan säännökseen  ei sisältyisi myöskään voimassa olevan 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 37 §:n 1 momentin säännöstä, jonka mukaan 
opetus- ja kulttuuriministeriö voisi erityisestä syystä antaa luvan periä opiskelijoilta maksuja 
muissakin tapauksissa. Tällaisia lupia ei ole mi nisteriöltä haettu eikä näin ollen myöskään 
myönnetty.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lisäksi, että tutkinnon suorittajien ja opiskelijoiden ottami-
sessa käytettävät pääsy- ja soveltuvuuskokeet o lisivat opiskelijalle maksuttomia. Ehdotettu 
säännös pääsy- ja soveltuvuuskokeiden maksuttomuudesta olisi uusi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin myös, että oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulu-
tuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan pe riä maksu. Oppimateriaalien ja tarvikkeiden 
maksullisuudesta säädetään nykyisin opetusministeriön asetuksella, mutta niiden maksullisuu-
desta on kuitenkin perusteltua säätää laissa, koska maksullisuus muodostaa poikkeuksen laissa 
säädettyyn opetuksen maksuttomuuteen. Pykälän 5 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella sääde ttäisiin pykälässä tarkoitettujen maksujen pe-
rusteista. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuk sella olisi tarkoitus säätää nykytilaa vastaavas-
ti, että oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotk a koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijan käyt-
töön, voidaan periä niiden omakustannusarvoa v astaava maksu. Asetuksella säädettäisiin li-
säksi nykytilaa vastaavasti, mistä maksuttomaan opetukseen vakiintuneesti kuuluvista seikois-
ta ei voitaisi periä maksuja. 
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Opetuksen maksuttomuuden määritteleminen yksiselitteisesti on ongelmallista ammatillisen 
koulutuksen monimuotoisuuden vuoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut opetuksen 
maksuttomuutta ja perittäviä maksuja kos kevan kirjallisen ohjeen 22.10.2008 (Dnro 
19/502/2008). Lisäksi maksuttomuutta on määrite lty eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perit-
tävien maksujen perusteista annetussa opetu sministeriön asetuksessa. Maksuttomaan opetuk-
seen sisältyvät kyseisen asetuksen 6 §:n mukaan  opetuksen järjestämisen edellyttämät työväli-
neet, koneet, laitteet, suojavaatteet, työturva llisuussäännösten edellyttämät varusteet, opetuk-
sessa käytettävät koulutuksen järjestäjälle kuuluva t materiaalit ja tarvikkeet sekä muut vastaa-
vat opetusvälineet. Ilman näitä opetusvälineitä , esimerkkinä opetuskeittiön koneet, laitteet ja 
astiat, koulutuksen järjestäjä ei pystyisi järjestämään opetusta. 

Koulutuksen järjestäjä vastaisi myös siitä, että opiskelijalla on käytössään opiskelun järjestä-
misen edellyttämät henkilönsuojaimet oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla. Työpaikalla 
järjestettävässä koulutuksessa vastuu opiskelijoiden henkilösuojainten hankinnasta ja käytöstä 
olisi työnantajalla, sillä ehdotetun X §:n m ukaan oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopi-
muksessa työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osal-
ta säädetään. 

Vakiintuneen käytännön mukaisesti oppikirjojen ja muiden henkilökohtaiseen käyttöön tarkoi-
tettujen oppimateriaalien ei katsottaisi sisältyvän maksuttomaan opetukseen. Maksuton opetus 
ei kattaisi myöskään opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, 
laitteita, materiaaleja ja muita tarvikkeita, jotk a koulutuksen päätyttyä jäisivät opiskelijoille. 
Työvälineet voitaisiin katsoa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuksi silloin, kun alalla on 
tapana yleisesti käyttää omia työvälineitä työnantajan tarjoamien välineiden sijaan.  

Koulutuksen järjestäjä voisi välittää opiskelijoid en käyttöön erilaisia oppimateriaaleja ja tar-
vikkeita, jotka eivät kuulu maksuttomaan opet ukseen. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan 
voisi velvoittaa opiskelijaa hankkimaan näitä koul utuksen järjestäjältä, vaan opiskelija voisi 
hankkia niitä muualtakin. Opiskelijoilta ei voita isi periä yleisiä pakollisia oppimateriaalimak-
suja tai palvelumaksuja, elleivät he tosiasias sa käyttäisi maksun perusteena olevaa materiaalia 
tai palvelua. Opiskelijoille tulisi ilmoittaa selkeästi,  mistä maksu peritään ja millä perusteella 
se muodostuu. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammatti-  ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa sekä 
muussa ammatillisessa koulutuksessa perittävistä opiskelijamaksuista. Ehdotetun säännöksen 
mukaan koulutuksen järjestäjä voisi näissä koulutuksissa periä opiskelijalta kohtuullisen opis-
kelijamaksun, jolla katettaisiin  osittain koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 
Ehdotettu säännös vastaisi voimassa olevan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
17 §:n 2 momentin säännöstä. Voimassa olev aan säännökseen verrattuna säännöksen sana-
muotoa ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että opiskelijalta perittävällä  maksulla todettaisiin 
katettavan osittain koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia ku stannuksia.  Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä 
annetun komission tiedoksiannon mukaan julki sen koulutuksen ei-taloudelliseen luonteeseen 
ei vaikuta se, että oppilaat tai heidän vanhemp ansa joutuvat toisinaan maksamaan opetus- tai 
ilmoittautumismaksuja, joilla katetaan osa järj estelmän toimintakuluista. Komission tiedonan-
non mukaan tällaiset maksut kattavat usein va in murto-osan palvelun todellisista kustannuk-
sista, joten niitä ei voida pitää korvauksena tarj otusta palvelusta. Tällainen koulutuspalvelujen 
julkinen tarjonta on erotettava kuitenkin palv eluista, jotka rahoitet aan pääasiassa oppilaiden 
tai heidän vanhempiensa maks uilla tai kaupallisilla tuloilla. Tarkentamalla säännöksen sana-
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muotoa lisäämällä säännökseen sana ”osittain” koros tettaisiin sitä, että opiskelijamaksuilla on 
tarkoitus kattaa vain osa koulutuksen järjestämi sen kustannuksista ja pääosa katettaisiin julki-
sin varoin. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa ja muussa ammatillisessa koulutuksessa pe-
rittävistä maksuista säädettäisiin tarkemmin ope tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Voi-
massa olevassa asetuksessa maksujen enimmä ismäärät on sidottu a mmatillisen lisäkoulutuk-
sen yksikköhintaan. Jatkossa perittävien maksujen  enimmäismääriä ei voitaisi sitoa yksikkö-
hintaan, vaan asetuksella olisi tarkoitus sitoa maksun enimmäismäärä koulutuksen osaamispis-
teisiin. Asetuksella säädettäisiin maksujen en immäismääristä, mutta nykyistä käytäntöä vas-
taavasti koulutuksen järjestäjä päättäisi ma ksun määrästä kunkin tutkinnon tai koulutuksen 
osalta ja voisi jättää maksun myös perimättä . Maksun kohtuullista määrää arvioitaessa tulisi 
ottaa huomioon järjestettävän koulutuksen luonne. Tarkoituksena on, että opiskelijamaksuilla 
katettaisiin jatkossakin yhteensä noin 15 pro senttia ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulu-
tuksen ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen jä rjestämiskustannuksista, mutta opiskelijamak-
sut eri tutkinnoissa ja koulutuksissa voisivat koul utuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti 
vaihdella maksuttomuuden ja asetuksella säädetyn enimmäismäärän välillä. 

Pykälän 2 momentin mukaisia maksuja ei kuitenkaan perittäisi työvoimakoulutuksena järjeste-
tystä koulutuksesta, vaan työvoimakoulutus olisi opiskelijalle kokonaan maksutonta. 

Maksuja koskevaan säännökseen ei sisältyis i voimassa olevaa ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain 17 §:n 4 momenttia vastaavaa säännöstä, jonka mukaan ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnon suorittajalta, joka suorittaa tutkinnon ilman valmistavaan koulutukseen osal-
listumista, voitaisiin periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä.  Säännökseen ei si-
sältyisi myöskään mainitun 17 §:n 3 momenttia vastaavaa säännöstä, jonka mukaan näyttötut-
kintoon osallistuvalta peritään tutkintomaksu, j oka määrätään siten, että maksut vastaavat tut-
kintotoiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Tutkintomaksuja on kerätty tutkintotoimikuntajär-
jestelmän toiminnan rahoittamiseksi, mutta uude n lain voimaantulon myötä tutkintotoimikun-
tajärjestelmä lakkautettaisiin. Näin ollen nykyi sen kaltaisten tutkintomaksujen periminen ei 
olisi enää perusteltua eikä niiden tilalle ehdoteta mitään vastaavaa maksua. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin arvosanan korottamisesta perittävästä maksusta. Lain X 
§:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee järj estää mahdollisuus osaamisen arvioinnin perus-
teella annetun hyväksytyn arvosanan korottami seen. Vakiintuneen käytännön mukaan hylätyn 
arvosanan uusiminen ja myös hyväksytyn arvo sanan korottaminen on opiskelijalle maksuton-
ta. Ehdotetun säännöksen mukaan arvosanan kor ottaminen säädettäisiin kuitenkin maksulli-
seksi, jos henkilö haluaa korottaa sellaista ar vosanaa, joka sisältyy tutkinnon suorittamisesta 
annettavaan todistukseen tai valmentavan koul utuksen suorittamisesta annettavaan todistuk-
seen. Arvosanan korottamisesta perittävä maksu koski si siis vain sellaisia henkilöitä, jotka ei-
vät ole laissa tarkoitettuja tutkinnon suorittajia  tai opiskelijoita. Perittävän maksun perusteista 
säädettäisiin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.   

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin maksuille määrättävästä viivästyskorosta sekä maksujen 
ulosottokelpoisuudesta. Ehdotetun säännöksen m ukaan vuotuista viivästyskorkoa saataisiin 
periä eräpäivästä lukien noudattaen, mitä kor kolaissa (633/1982) säädetään, jos tässä laissa 
tarkoitettua opiskelijalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä. Maksu olisi suoraan 
ulosottokelpoinen ja sen perimisestä säädettäis iin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta an-
netussa laissa (706/2007). Ehdotetut säännökset vastaisivat voimassa olevan ammatillisesta 



 
 

 

 230  

 

 

 

peruskoulutuksesta annetun lain 47 §:n säännöksiä  sekä yliopistolain ja ammattikorkeakoulu-
lain säännöksiä. 

Pykälän 5 momentissa olisi asetuksenantovaltuus, jonka mukaan opetus- ja kulttuuriministeri-
ön asetuksella säädettäisiin tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteista.  

92 §. Tilauskoulutus. Pykälässä säädettäisiin koulutuksen järjestäjän mahdollisuudesta järjes-
tää tilauskoulutusta. Tilauskoulutukse lla tarkoitettaisiin tutkintojen ja tässä laissa tarkoitetun 
koulutuksen myyntiä EU/ETA-alueen ulkopuolelta  tuleville opiskelijaryhmille. Tällöin koulu-
tuksen tilaisi ja maksaisi yksityis- tai julkis oikeudellinen oikeushenkilö, kuten valtio, kansain-
välinen järjestö, julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö.  

Koulutuksen järjestäjät perisivät koulutuksen  tilaajalta vähintään koulutuksesta aiheutuvat 
kustannukset kattavan maksun. Tila uskoulutusta olisi mahdollista järjestää joustavasti ottaen 
huomioon koulutuksen rakenteeseen ja sisältöön sekä koulutuksen aikataulutukseen liittyvät 
tilaajan erityistarpeet. Koulutuksen tilaaja voisi  periä tilauskoulutukseen osallistuvilta opiske-
lijoilta sen sijaintivaltion lainsäädännön tai oman käytäntönsä mukaisia maksuja. Koulutuksen 
järjestäjä ei perisi tilauskoulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta maksuja, vaan koulutuksen 
rahoittaisi kokonaisuudessaan koulutuksen tilaaja. Tilauskoulutuksessa ei sovellettaisi opetus- 
ja tutkintokieltä koskevia säännöksiä. 

93 §. Opiskelijoiden kuuleminen ja opiskelijakunta. Pykälässä säädettäisiin opiskelijoiden 
osallisuudesta ja koulutuksen järjestäjän velvo llisuudesta kuulla opiskelijoita sekä opiskelija-
kuntatoiminnasta.  

Pykälän 1 momentin mukaan koulutuksen järjest äjän tulisi varmistaa opiskelijoiden mahdolli-
suus osallistua koulutuksen järjestäjän toimin taan ja toiminnan kehittämiseen sekä mahdolli-
suus vaikuttaa heitä itseään kos kevien ja heidän asemaansa va ikuttavien päätösten valmiste-
luun. Koulutuksen järjestäjällä tulisi pykälän 2 momentin mukaan olla opiskelijoista muodos-
tuva opiskelijakunta. Voimassa olevan amma tillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 36 §:n 
mukaan jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestet ään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee 
olla sen opiskelijoista muodostuva opiskelija kunta. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa ei säädetä opiskelijakunnista. Ehdotet ulla lailla säädettäisiin sekä voimassa olevan 
lain mukaisten ammatillisen peru skoulutuksen koulutuksen järj estäjien että ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetun lain mukaisten koulutuksen järjestäjien toiminnasta. Opiskelijakun-
tatoiminnan järjestäminen olisi uusi tehtävä ka ikille sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka 
ovat järjestäneet ainoastaan voimassa olevan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
mukaista koulutusta. Opiskelija kunnan edellyttäminen kaikilta ko ulutuksen järjestäjiltä voisi 
tarkoittaa sitä, että koulutuksen järjestäjän olisi ylläpidettävä  opiskelijakuntaa, vaikka se jär-
jestäisi ainoastaan lyhytkestoista koulutusta.  Tä llainen tilanne voisi olla esimerkiksi sellaisel-
la koulutuksen järjestäjällä, jotka järjestävät ainoastaan sen tai sen jäsenyhteisön toiminnan 
harjoittamiseksi tarvittavaa ammatillista koulutusta eli nykyisillä ammatillisilla erikoisoppilai-
toksilla. Pykälän 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulisi kirjata oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain mukaiseen järjestäjäkohtaiseen opi skeluhuoltosuunnitelmaan, miten opiskelijoi-
den kuuleminen, osallistuminen ja vaikuttamism ahdollisuudet toteutetaan. Siltä osin kuin op-
pilas- ja opiskelijahuoltolaki ei koskisi koulutuk sen järjestäjän toimint aa, ei momentissa tar-
koitettua kirjaamisvelvoitetta olisi. Tämä koski si tilanteita, jossa koulutuksen järjestäjälle ei 
olisi oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisen piirissä olevaa koulutusta ja opiskelijoita. 
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11 luku. Tietojen käsittely ja luovuttaminen 

94 §. Arkaluonteisten tietojen käsittely. Pykälässä säädettäisiin ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetun lain 42 §:ää vastaavasti hakeutujan , tutkinnon suorittajan ja opiskelijan tervey-
dentilaa koskevia tietoja käsittelemään oikeutet uista. Säännökset vastaisivat pääosin ammatil-
lisesta peruskoulutuksesta annetun lain 42 §: n säännöksiä. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain 16 §:n 4 kohdan mukaan laissa ta rkoitettuun koulutukseen ja tutkintoihin on so-
vellettu ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 42 §:n säännöksiä arkaluonteisten tie-
tojen käsittelystä. 

95 §. Julkisuus ja tietojensaantioikeus. Pykälässä säädettäisiin ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetun lain 43 §:ää vastaavasti laissa tarkoitetun toiminnan julkisuudesta sekä arkaluon-
teisten tietojen tietojensaantioikeudesta. Sää nnökset vastaisivat pääosin ammatillisesta perus-
koulutuksesta annetun lain 43 §:n säännöksiä, jo ita on ammatillisesta peruskoulutuksesta an-
netun lain 16 §:n 5 kohdan viittaussäännöksen noj alla sovellettu myös mainitussa laissa tar-
koitettuun koulutukseen ja tutkintoihin.  

96 §. Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksikäyttäen. Pykälä vastaisi voimassa olevaa 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 43 a §:ää. 

12 luku. Muutoksenhaku 

97 §. Oikaisuvaatimus. Pykälässä säädettäisiin oikeudesta v aatia oikaisua aluehallintovirastol-
ta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikeus kos kisi pykälässä erikseen mainittuja tämän lain 
nojalla annettuja päätöksiä, jollei muualla laissa toisin säädetä. 

98 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälässä säädettäisiin muutoksenhausta hallinto-
oikeuteen. Pykälän 1 momentin mukaan ehdotet ussa laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestä-
jän päätökseen, joka koskee opiskelijalle annetta vaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräai-
kaista erottamista, asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden pidättämistä tai 86, 87 ja 88 §:ssä 
säädettyä etua ja oikeutta, saisi hakea muutosta  valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. 

Pykälän 2 momentin mukaan edellä 97 §: ssä tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla ha llinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.  

99 §. Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan. Pykälässä säädettäisiin nykyti-
laa vastaavalla tavalla niistä päätöksistä, jois ta haetaan muutosta opiskelijoiden oikeusturva-
lautakunnalta. Pykälän mukaan tässä laissa tar koitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, 
joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista, saisi hakea muutosta valittamal-
la opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan site n kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei 
muualla laissa toisin säädetä.  

Pykälässä olisi nykytilaa vastaavasti myös informatiivinen maininta siitä, että muutoksenhaus-
ta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan päätökseen säädetään opiskelijoiden oikeusturvalau-
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takunnasta annetussa laissa. Opiskelijoiden oike usturvalautakunnasta annetun lain (956/2011) 
8 a §:n mukaan lautakunnan päätökseen haetaan  muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista ja muutoin siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Asiat tulee käsitellä k iireellisinä. Opiskeluoikeuden peruuttamista tai 
palauttamista koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

100 §. Muutoksenhakuaika. Pykälässä säädettäisiin muutoksenhakuajasta. Pykälän 1 momen-
tin mukaan valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, mää-
räaikaista erottamista, asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamis-
ta, opiskeluoikeuden pidättämistä taikka 98 §: n 2 momentissa tarkoitettua asiaa, sekä oi-
kaisuvaatimus 97 §:ssä tarkoitetussa asiassa, tulis i tehdä nykytilaa vastaavasti 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdotetussa pykälässä tarkoite-
tut asiat tulisi käsitellä kiireellisinä.  

101 §. Kurinpitoa ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen täytäntöönpano. 
Ehdotetun säännöksen mukaan opiskeluoikeuden pi dättämistä, opiskelijan määräaikaista erot-
tamista, asuntolasta erottamista tai opiskeluoike uden peruuttamista koske va päätös voitaisiin 
panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden 
oikeusturvalautakunta toisin määrää. Säännöksessä mainittuihin päätöksiin johtavat perusteet 
voivat useissa tapauksissa olla sellaisia, että päätöksen täytäntöönpanoon on perusteltua ryhtyä 
mahdollisesta valitusprosessista huolimatta.  

102 §. Valituskiellot. Pykälässä säädettäisiin valituskiellois ta, jotka nykytilaa vastaavalla ta-
valla koskisivat koulutuksen järjestäjän yksittäis tä opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa koske-
via opetuksen, koulutuksen tai tutkinnon järjest ämiseen liittyviä päätöksiä. Pykälän 1 momen-
tin mukaan nimettyä opiskelijaa tai tutkinnon su orittajaa koskevaan koulutuksen tai tutkinnon 
suoritusajankohtaa tai -paikkaa koskevaan päätök seen taikka muuta koulutuksen tai tutkinnon 
yksilöllistä järjestämistä koskevaan päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla. Säännök-
sen mukaan valittaa ei saisi myöskään 73 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetussa asiassa. Lain 73 
§:n 3 momentin mukaisissa tilanteissa opiskelija  voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan 
oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai tilaisuudesta. Mainitun pykälän 4 
momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan 
evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu tämän lain 97 
§:ssä tarkoitettua asiaa koskeva valitus, sekä ar viointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta an-
nettuun päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla.  

103 §. Valituslupa. Pykälässä säädettäisiin hallinto-oikeude n päätöstä koskevasta valituslupa-
menettelystä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. S äännös vastaisi voimassa olevan ammatillises-
ta peruskoulutuksesta annetun lain vastaavaa sää nnöstä. Pykälän mukaan jollei muualla laissa 
toisin säädetä, hallinto-oikeuden päätökseen sa isi hakea muutosta valittamalla vain, jos kor-
kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

13 luku. Erinäiset säännökset 

104 §. Henkilöstö. Pykälässä säädettäisiin henkilöstön määrästä sekä kelpoisuusvaatimuksista. 
Pykälän 1 momentin mukaan jokaisella koulutuk sen järjestäjän oppilaitok sella, toimipisteellä 
tai toimintayksiköllä tulee olla toiminnasta v astaava rehtori tai muu toiminnasta vastaava joh-
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taja, joka täyttää rehtorille säädetyt kelpoisuus vaatimukset. Rehtorin viran tai tehtävän nimik-
keestä päättäisi koulutuksen järjestäjä. Koulutuk sen järjestäjä voisi pää ttää, että useammalla 
toimipisteellä tai toimintayksikö llä on yhteinen toiminnasta vastaava rehtori tai johtaja. Täl-
löin henkilön tulee kuitenkin pystyä tosiasiallises ti vastaamaan toimipisteen tai toimintayksi-
kön toiminnasta. Jokaisella toimintayksiköllä ja toimipisteellä tulee olla määriteltynä henkilö, 
joka viime kädessä kantaa vastuun toiminnasta. Koska oppilaitoksen tai toimipisteen toimin-
nasta vastaavan johtajan on voitava käyttää rehtorille kuuluvaa toimivaltaa esimerkiksi kurin-
pitoasiassa, tulee hänen täyttää rehtorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin lisäksi, että mitä tässä lai ssa muualla säädetään rehtorista, koskisi myös täs-
sä pykälässä tarkoitettua muuta toiminnasta vastaavaa johtajaa.    

Pykälän 1 momentissa säädettäis iin myös siitä, että kaksikieli sellä koulutuksen järjestäjällä 
voisi olla rehtori tai muu toiminnasta vastaava johtaja kumpaakin kieliryhmää varten. Kaksi-
kielisiksi määritellyt koulutuksen järjestäjät s aavat järjestää suomen- ja ruotsinkielistä koulu-
tusta kaikilla järjestämisluvan mukaisilla koulut usaloilla. Kaksikielisen koulutuksen järjestä-
jän rehtorin kelpoisuusvaatimuksia  väljennettäisiin nykytilaan ve rrattuna siten, että rehtorin 
kelpoisuusvaatimuksena ei enää olisi molempie n opetuskielten täydellinen hallinta. Kaksikie-
lisen koulutuksen järjestäjän toim ipisteen tai toimintayksikön rehtorin kielitaitovaatimuksista 
säädettäisiin lain sijasta valtioneuvoston aset uksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään jo 
nykyisin muiden kuin kaksikielisten oppilaitosten rehtoreiden kielitaitovaatimuksista.  

Koulutustehtävän hyvän hoitamisen kannalta oleel lista on opetuksen laatu ja siihen liittyvä 
opettajien kielitaito. Rehtorin tehtävät sen sij aan keskittyvät lähinnä yleishallinnolliseen ohja-
ukseen, jossa järjestäjän kummankin kieliryhmän täydellistä hallintaa ei voida pitää ehdotto-
mana edellytyksenä. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin kaksikielisen oppilaitoksen reh-
torin kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten osalta, että molempien opetuskielten täydel-
lisen hallinnan sijaan kielitaitovaatimuksena olisi toisen opetuskielen erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä toisen opetuskielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitoa koske-
van kelpoisuusvaatimuksen väljentämisen ta voitteena on sen mahdollistaminen, että useam-
massa tapauksessa kaksikielisessä oppilaitoksessa voisi olla vain yksi rehtori.  

Kaksikielisen oppilaitoksen rehtorilla tulee olla opetuskielen sellainen r iittävä taito, että oppi-
laitoksen opiskelijoiden kielelliset oikeudet tu rvataan. Säännös mahdollistaisi edelleen, että 
kaksikielisessä oppilaitoksessa voisi olla rehtori kumpaakin kieliryhmää varten.  

Asetuksella säädettäisiin rehtorin kielitaitovaat imuksista myös siinä tilanteessa, että kaksikie-
lisellä oppilaitoksella on rehtori kumpaakin kieliryhmää varten. Tällöin kielitaitovaatimus vas-
taisi yksikielisen oppilaitoksen rehtorin kielita itovaatimusta eli rehtorilla tulisi olla kyseisen 
kieliryhmän opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.  

Pykälän 2 momentin mukaan koulutuksen järjestä jällä tulee nykytilaa vastaavalla tavalla olla 
koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittä vä määrä opettajia ja muuta henkilöstöä. 
Oppilaitoksessa voi olla myös tuntiopettajia. Muuta henkilöstöä ovat ammatillisessa koulutuk-
sessa esimerkiksi erityisopetuksessa erilaisissa avus taja- ja tukitehtävissä toimivat henkilöt. 
Koulutuksen laadun ja vaikuttavuu den kannalta on oleellista, että  koulutuksen järjestäjällä on 
sille määrätyn koulutustehtävän kannalta riittävä  määrä kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opet-
tajia sekä muuta henkilöstöä. 
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Pykälän 3 momentin mukaan rehtorin ja opetta jien kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin ny-
kykäytäntöä vastaavasti valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella säädettäisiin rehtorin, amma-
tillisten tutkinnon osien opettajan,  valmentavien koulutusten ope ttajan, yhteisten tutkinnon 
osien opettajan, opinto-ohjaajan ja erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuusvaatimuksista. 

Erivapautta koskevaan säännökseen ehdotetaan muutosta nykytilaan verrattuna siten, että jat-
kossa opetus- ja kulttuuriministeriön sijasta aluehallintovirasto voisi erityisestä syystä myön-
tää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. S iten erivapauden myöntämiseen liittyvä tehtävä 
ehdotetaan siirrettäväksi opetus- ja kulttuuriminis teriöltä aluehallintovirastolle. Nykyisin Ete-
lä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee valta kunnallisesti erivapauden myöntämiset kelpoi-
suusvaatimuksista opettajille ja rehtoreille perusopetuksen, luki on ja taiteen perusopetuksen 
osalta. Perusopetuslain (628/1998) 37 §:n 3 mo mentin ja lukiolain (629/1998) 30 §:n 3 mo-
mentin mukaan aluehallintovirasto voi erityi sestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista 
erivapauden. Lisäksi taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 9 §:n 3 momentin mu-
kaan aluehallintovirasto voi erityisestä syystä myöntää rehtorin kelpoisuusvaatimuksista eri-
vapauden. 

Ammatillisen koulutuksen osalta rehtorien ja ope ttajien kelpoisuusvaatimusta koskeva eriva-
pauden myöntäminen olisi uusi te htävä aluehallintovirastolle. Erivapaushakemuksia tulee ny-
kyisin erittäin harvoin, ja koska aluehallintovi rasto käsittelee jo erivapaushakemukset perus-
opetuksen, lukion ja taiteen peru sopetuksen osalta, olisi sillä opetus- ja kulttuuriministeriötä 
paremmat edellytykset ja osaaminen arvioida erivapauden myöntämisperusteita.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lisäksi, että  yliopisto voi yksittäis tapauksessa todeta hen-
kilön kelpoiseksi antamaan opetusta jollakin taiteenalalla siten kuin valtioneuvoston asetuksel-
la säädetään. Säännös mahdollistaisi nykytilaa vastaavalla tavalla mu siikkioppilaitoksissa 
myös ammatillisessa koulutuksessa noudatetun menette lyn, jossa Sibelius-Akatemia ja teatte-
rikorkeakoulu voi todeta henkilö n kelpoiseksi antamaan opetusta, vaikka häneltä puuttuu sää-
detty muodollinen kelpoisuus. 

105 §. Tutkinnon suorittamismahdollisuuksista ja koulutuksesta tiedottaminen. Pykälä sisältäi-
si säännökset velvollisuudesta tiedottaa ammatillis ten tutkintojen suoritusmahdollisuuksista 
sekä annettavasta ammatillisesta koulutuksesta sekä siitä, miten tutkintoa suorittamaan ja kou-
lutukseen hakeudutaan. Tiedotusvelvollisuus kos kisi opiskelijoiden työmarkkina-asemasta 
riippumatonta koulutusta, johon on vapaa oikeus hakeutua. Tiedotusvelv ollisuus ei koskisi 
henkilöstökoulutusta. 

106 §. Koulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoite. Pykälän 1 momenttiin sisältyy ammatillisen 
koulutuksen järjestäjälle yleinen velvoite olla yhteistyössä muiden alueella toimivien koulu-
tuksen järjestäjien kanssa. Säännös edellyttää yhteistyötä niin toisten ammatillisen koulutuk-
sen, lukiokoulutuksen kuin muunkin koulutuksen jä rjestäjien, kuten yliopistojen tai ammatti-
korkeakoulujen tai perusopetusta antavien oppila itosten, kanssa. Lisäksi yhteistyövelvoite 
ulottuu myös nuorten työpajatoimintaan. Pykälässä tarkoitetun alueen laajuus jää paikallisten 
olosuhteiden mukaan ratkaistavaksi. Vastaavasta yhteistyövelvoitteesta on säädetty myös 
säännöksessä mainittuja muita toimijoita koske vassa lainsäädännössä lukuun ottamatta nuor-
ten työpajatoimintaa, jonka järjestämisestä ei ole säännöksiä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään voimassa olev aa ammatillisesta perustekoulutuksesta anne-
tun lain 5 §:n 3 momenttia vastaavalla tavalla , että koulutuksessa, joka annetaan alle 18-
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vuotiaille, opettajien ja muun henkilöstön tulee olla tarvittaessa yhteydessä myös opiskelijan 
huoltajiin.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että työvoimakoulutuksen tarjontaa suunniteltaessa kou-
lutuksen järjestäjän olisi tehtävä yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinotoimiston sekä Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.  Koulut uksen järjestäjän, jolla on koulutuksen järjes-
tämisluvan mukainen työvoimakoulutuksen koulutus tehtävä, tulisi osallistua Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kutsusta työvoimakoulutuksen tarjonnan suunnittelua koske-
vaan keskusteluun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoais i vähintään kerran vuo-
dessa toiminta-alueensa koulutuksen järjestäj ät työvoimakoulutuksen tarjontaa koskevaan 
keskusteluun. Keskusteluun kutsuttaisiin ne järjestäjät, joilla on ammatillisen koulutuksen jär-
jestämisluvassaan oikeus järjestää työvoimakoul utusta. Keskustelun tarkoituksena olisi ohjata 
koulutuksen järjestäjää työvoimakoulutuksen tarjonnan suunnittelussa. Tarkoituksena on var-
mistua siitä, että valtionosuusrahoitteinen työvoimakoulutus kohdentuu työelämän tarvitsemil-
le aloille ja koulutuksiin. 

107 §. Koulutustarpeen ennakointi. Pykälässä säädettäisiin koul utustarpeen ennakoinnista. 
Koulutuksen järjestäjän olisi tehtävä koulutustarpeen ennakointia sille järjestämisluvassa mää-
rätyllä toiminta-alueella ja tarvittaessa myös sen muilla toiminta-alueilla. Ennakoinnissa tulisi 
ottaa huomioon alueen työvoimatarve ja väestökehitys.  

108 §. Koulutuksen hankkiminen. Pykälässä säädetään mahdollisuudesta koulutuspalveluiden 
hankkimiseen muilta palveluiden tuottajilta. Hankinta voidaan tehdä joko muilta koulutuksen 
järjestämisluvan saaneilta tai muilta koulutuspalv eluita tuottavilta yhteisöiltä ja säätiöiltä. 
Säännös vastaa voimassa olevan ammatillisesta pe ruskoulutuksesta annetun lain 10 §:n 2 mo-
menttia.  

Koulutuksen hankkimisesta on voimassa, mitä er i koulutuksen järjestäjien tai muun yhteisön 
tai säätiön välillä sovitaan. Tutkinnon suorittaja tai opiskelija voi olla pääsääntöisesti kirjoilla 
samanaikaisesti vain yhden koulutuksen järj estäjän opetuksessa. Luvan saanut koulutuksen 
järjestäjä vastaa hankkimansa koulutuksen laadusta ja siitä, että  koulutus ja muut palvelut jär-
jestetään tämän lain mukaisesti. Koulutuksen laadun valvonnan muodoista voidaan ottaa mää-
räyksiä koulutuksen hankintasopimukseen. Koul utuksen järjestäjä vastaa opiskelijoidensa 
osalta tämän lainsäädännön mukaisten hallinnolliste n päätösten tekemisestä. Taho, jolta kou-
lutusta hankitaan, vastaa ainoastaan opetuksesta ja siihen liittyvistä välittömistä toimenpiteis-
tä, kuten opiskelijoiden arvioinnista. Arvioinnin tulokset otetaan kuitenkin koulutuksen järjes-
täjän antamaan todistukseen.  

Säännöksen tavoitteena on erityisesti parantaa koulutuksen laatua ja monipuolisuutta sekä lisä-
tä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia ja tukea yksilöllisten opintopolkujen muodostamis-
ta. Koulutuspalveluiden hankkimisella täydennetään koulutuksen järjestäjän antamaa opetusta. 
Säännös ei mahdollista, että l uvan saanut koulutuksen järjestäjä itse luopuu koulutuksen jär-
jestämisestä.  

109 §. Laadunhallinta ja koulutuksen arviointi. Pykälän mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa 
järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja m uun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan kehit-
tämisestä. Tämä edellyttää, että koulutuksen järjestäjällä on toimivat laadunhallinnan menette-
lyt ja järjestelmät. Säännöksen mukaan koulutuk sen järjestäjän tulisi ar vioida järjestämiään 
tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden vaikuttav uutta. Koulutuksen järjestäjän 
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on myös säännöllisesti osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arvi-
ointiin sekä julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulokset.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännök-
siä arvioinnista ja sen kehittämisestä. 

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta sä ädetään Kansallisesta koulutuksen arviointi-
keskuksesta annetussa laissa (1295/2013). 

110 §. Rahoitus. Tässä laissa tarkoitetun toiminnan rahoituksesta säädettäisiin opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa. 

111 §. Maksullinen palvelutoiminta. Pykälässä säädettäisiin koulutuksen järjestäjän oikeudesta 
järjestää 22 §:ssä tarkoitetun koulutustehtävän sä mukaista koulutusta myös maksullisena pal-
velutoimintana. Ehdotetun säännöksen mukaan maksullisena palvelutoimintana järjestettävään 
koulutukseen ei sovellettaisi lain 29, 31, ja 86 §:ää eikä 89 §:n 2 momenttia. Lain 29 §:ssä 
säädetään vapaasta hakeutumisoikeudesta ammatilliseen koulutukseen, 31 §:ssä säädetään tut-
kinnon suorittajien ja opiskelijoiden valintaperusteista, lain 86 §:ssä oikeudesta maksuttomaan 
ateriaan sekä 89 §:n 2 momentissa maksuttom asta asuntolapaikasta. Maksullisessa palvelu-
toiminnassa olisi näiltä osin voimassa se, mitä hankintasopimuksessa sovitaan. 

Maksullista palvelutoimintaa jä rjestäessään ammatillisen koulutuksen järjestäjä toimisi mark-
kinoilla, joilla yritykset voivat tarjota vastaavia tuotteita tai palveluita. Maksullisella palvelu-
toiminnalla tarkoitettaisiin koulutuksen järj estäjän ulkopuolisille tahoille suunnattua pal-
velua, joka hinnoitellaan liiketaloudellisesti, jolloin siitä voisi syntyä myös voittoa koulu-
tuksen järjestäjälle. Maksulliselle palvelutoiminnalle olisi luonteenomaista, että se tehdään 
tilauksesta tai tarjouksen perusteella tai se n tilaaja haluaa yksinoikeuden maksullisesta 
palvelutoiminnasta saataviin tuloksiin. Koulutuksen järjestäjä voisi myydä palveluitaan 
maksullisena palvelutoimintana esimerkiksi toi selle koulutuksen järjestäjälle, joka haluaisi 
ehdotetun 108 §:ssä säädetyn mukaisesti hankkia osan  tässä laissa tarkoitetuista palveluista 
muualta. Koulutuksen järjestäjä voisi myydä palveluitaan maksullisena palvelutoimintana 
myös työ- ja elinkeinohallinnolle tai muille palveluista kiinnostuneille tahoille.  

Maksullisella palvelutoiminnalla ei tarkoitettaisi ehdotetun lain 92 §:ssä säädettyä tilauskoulu-
tusta, joka on suunnattu EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville. 

14 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

112 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin lain voim aan tulosta sekä ammatillisesta perus-
koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain kumoutumisesta 
lain voimaan tullessa. 

113 §. Yleiset siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että muualla lainsää-
dännössä olevalla viittauksella ammatillisesta pe ruskoulutuksesta annettuun lakiin tai amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin tarkoitettaisiin tämän lain voimaantulon jälkeen 
viittausta tähän lakiin. Ammatillisen koulutuk sen lainsäädännön uudistaminen edellyttäisi 
pääsääntöisesti myös kumottaviin lakeihin liittyvi en lakiviittausten muuttamista. Ehdotetulla 
siirtymäsäännöksellä mahdollistettaisiin kuite nkin se, että viittaussäännös voitaisiin jättää 
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muuttamatta, jos kyse on luonteeltaan teknisluonteisesta viittauksesta, jonka sisältöä ei ole 
tarpeen muuttaa uuden lainsäädännön voimaantulon myötä. 

Ehdotetun lain 17 §:n mukaan tässä laissa tarko itettujen tutkintojen nimiä ja tutkintonimikkei-
tä saa käyttää vain tutkinnoista, jotka on suorite ttu tämän lain mukaisesti. Vastaavia tutkinto-
jen nimiä ja tutkintonimikkeitä käytetään ku itenkin osittain myös kumottavaksi esitettävissä 
laeissa tarkoitetuissa tutkinnoissa. Pykälän 2 mo mentissa olisikin tätä koskeva siirtymäsään-
nös, jonka mukaan poiketen siitä, mitä 17 §:ssä säädetään, myös ennen tämän lain voimaan tu-
loa suoritetuista tutkinnoista saisi käyttää niitä  tutkintojen nimiä ja tutkintonimikkeitä, jotka 
olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa. 

114 §. Järjestämislupia ja näyttötutkinnon järjestämissopimuksia koskevat siirtymäsäännök-
set. Pykälässä säädettäisiin järjestämislupia ja nä yttötutkinnon järjestämissopimuksia koske-
vista siirtymäsäännöksistä. Ehdotetun 1 momentin mukaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten eli ammatillisesta pe ruskoulutuksesta annetun lain nojalla myön-
nettyjen ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain no-
jalla myönnettyjen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupien voimassaolo päättyisi tä-
män lain voimaan tullessa. Ehdotetun säännök sen mukaan myös ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetun lain 7 §:n 3 momentin nojalla tehtyjen näyttötutkintojen järjestämissopimus-
ten voimassaolo päättyisi tämän lain voimaan tullessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin edellä 1 momentissa päättyviksi säädettyjen järjestämislu-
pien muuttamisesta uuden ammatillisesta koulutuks esta annettavan lain mukaisiksi järjestä-
misluviksi. Ehdotetun säännöksen mukaan opetus-  ja kulttuuriministeriö muuttaisi hakemuk-
setta tämän lain voimaan tullessa voimassa o lleiden säännösten nojalla myönnetyt ammatilli-
sen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen järjest ämisluvat uuden lain mukaisiksi ammatillisen 
koulutuksen järjestämisluviksi. 

Pykälän 2 momentissa säädetyn mukaisesti opetu s- ja kulttuuriministeriö myöntäisi järjestä-
misluvat hakemuksetta. Koulutuksen järjestäjien tulisi kuitenkin hakea järjestämislupien uusia 
koulutustehtäviä, kuten työvoimakoulutuksen ja  vankeinkoulutuksen koulutustehtävää, sillä 
uusien koulutustehtävien osalta lupia ei voitais i myöntää hakemuksetta. Myös sellaisten taho-
jen, joilla ei aiemmin ole ollut ammatillisen pe ruskoulutuksen tai lisäkoulutuksen järjestämis-
lupaa, mutta jotka jatkossa haluaisivat järjestää uuden ammatillisesta koulutuksesta annettavan 
lain mukaista koulutusta, tulisi hakea koulutuk sen järjestämislupaa. Tällaisia tahoja olisivat 
aiemmin vain työvoimakoulutusta järjestäneet koulutuksen järjestäjät sekä ne ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 a §:ssä tarkoitetut näyttötutkintojen järjestäjät, joilla ei ole 
ollut koulutuksen järjestämislupaa. 

Ehdotetussa 2 momentissa säädettäisiin myös, että jos kyseisessä pykälässä ei toisin säädetä, 
opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi uuden koulutuksen järjestämisluvan myöntämisestä lain 
3 luvun säännösten mukaisesti. Lain 3 luvussa säädetään järjestämislupien sisältämistä määrä-
yksistä, järjestämisluvan myöntämisedellytyksistä  sekä järjestämisluvan muuttamisesta ja pe-
ruuttamisesta. Järjestämislupien sisältämien määräysten huomioon ottamisesta uusista järjes-
tämisluvista päätettäessä sääde ttäisiin tarkemmin pykälän 4 momentissa. Koska uudet järjes-
tämisluvat myönnettäisiin hakemuksetta suoraan lain siirtymäsäännöksen nojalla, lain 23 §:ssä 
tarkoitetut järjestämisluvan myöntämisedellytykset tutkittaisiin vain siltä osin, kuin päätöksen-
teko koskee järjestämisluvan uusia koulutustehtäv iä tai hakemukseen perustuvia muita määrä-
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yksiä. Järjestämisluvista päätettäessä voitaisiin kuitenkin soveltaa lain 24 §:n säännöksiä jär-
jestämisluvan muuttamisesta ja peruuttamisesta. 

Jatkossa ammatillisen koulutuksen järjestämislupa  voitaisiin myöntää vain tutkintotavoittei-
seen koulutukseen ja muuta ammatillista koulutusta  voitaisiin järjestää vain tutkintotavoittei-
seen koulutustehtävään liittyen. Uuden lain mukaisia  järjestämislupia ei siis voitaisi myöntää 
ainoastaan ei-tutkintotavoitteisen eli muun ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Pykälän 
3 momentissa säädettäisiin niiden koulutuksen järjestäjien asemasta, joille on myönnetty aino-
astaan muun ammatillisen koulutuksen järjestämis lupa voimassa olevien säännösten nojalla. 
Ehdotetun säännöksen mukaan pykälän 2 momenttia  eli uusien järjestämislupien myöntämistä 
ilman hakemusta koskevaa säännöstä ei tällöin sovellettaisi. 

Pykälän 3 momentissa olisi myös momentissa tarkoitettujen muun ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien opiskelijoiden asemaa koskeva säännös. Ehdotetun säännöksen mukaan koulutuk-
sen järjestäjien tulisi huolehtia siitä, että opisk elijat saisivat suoritettua aloittamansa koulutuk-
sen loppuun ennen tämän lain voimaantuloa. Ehdotuksen mukainen laki vahvistettaneen kesäl-
lä 2017 ja muu ammatillinen koulutus on pääsääntöisesti lyhytkestoista koulutusta, joten 
säännöksessä tarkoitetuilla koulutuksen järjestäjillä arvioitaisiin olevan riittävästi aikaa suun-
nitella vuonna 2017 järjestämänsä koulutus siten, että opiskelijat saisivat suoritettua koulutuk-
sensa loppuun ennen lain voimaantuloa. Lain vo imaantulon ja koulutuksen järjestämisluvan 
voimassa olon päättymisen jälkeen koulutuksen jä rjestäjälle ei enää myönnettäisi rahoitusta 
muun ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Koul utuksen järjestäjä voisi edelleen jatkaa 
koulutustoimintaa, mutta kyseessä ei enää olisi opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislu-
paan perustuva koulutus, johon myönnetään valtion rahoitusta. 

Uudet järjestämisluvat olisi tarkoitus myöntää site n, että ne mahdollisimma n pitkälle vastaisi-
vat voimassa olevien lakien nojalla myönnettyjä järjestämislupia. Pykälän 4 momentissa olisi 
tätä koskeva säännös. Voimassa olevissa järj estämisluvissa koulutustehtävä on määrätty kou-
lutusaloittain eli koulutuksen järjestäjät voi vat järjestää kaikkia luvassa mainitulle koulu-
tusalalle kuuluvia tutkintoja, ellei luvassa toisin  säädetä. Jatkossa tutkintojen luokittelussa ei 
enää käytettäisi koulutusaloja ja myös järjest ämisluvissa koulutustehtävä määriteltäisiin tut-
kinnoittain. Käytännössä kaikki koulutusjärjestäjät  eivät ole järjestäneet kaikkia luvan mukai-
sen koulutusalaan kuuluvia tutkintoja, joten uusia järjestämislupia ei ole perusteltua myöntää 
siten, että koulutuksen järjestäjälle myönnettäisiin lupa järjestää kaikkia nykyisten järjestämis-
lupien mukaisiin koulutusaloihin kuuluvia tutkintoja. Ehdotetun säännöksen mukaan uudet 
järjestämisluvat myönnettäisiin s iten, että koulutuksen järjestäjien koulutustehtävänä olisivat 
ne tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjä on tämän lain voimassa tullessa voimassa olleen jär-
jestämisluvan perusteella järjestänyt vuosina 2015, 2016 tai 2017. Lisäksi lupa myönnettäisiin 
niihin tutkintoihin, joihin koulutuksen järjestäj ällä olisi ollut tämän lain voimaan tullessa voi-
massa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus,  eli käytännössä niihin tutkintoihin, joihin 
valmistavaa koulutusta koulutuksen järjestäjä on järjestänyt. 

Järjestämisluvassa päätetään tutkintojen lisäksi myös muista määräyksistä ja koulutukseen liit-
tyvistä velvoitteista. Tarkoituksena olisi, että uusien järjestämislupien määräykset ja velvoit-
teet vastaisivat mahdollisimman pitkälle voima ssa olevien järjestämislupien vastaavia määrä-
yksiä ja velvoitteita. Pykälän 4 momentissa olis ikin tätä koskeva sää nnös, jonka mukaan am-
matillisesta koulutuksesta annettavan lain 22 §:n 2 momentin 1, 2, 5, 6 ja 8 kohdissa tarkoite-
tuista määräyksistä ja mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetu ista velvoitteista päättäessään 
opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi ottaa huomioon ennen tämän lain voimaan tuloa voimassa 
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olleiden säännösten nojalla myönnettyjen järjest ämislupien vastaavat määräykset. Lain 22 §:n 
2 momentin 1 kohdassa säädetään ammatillisee n koulutukseen valmentavan koulutuksen jär-
jestämistehtävästä ja 2 kohdassa työhön ja itsen äiseen elämään valmentavan koulutuksen jär-
jestämistehtävästä. Valmentavia koulutuksia koskevat järjestämistehtävät olisi tarkoitus säilyt-
tää nykyisellään, ellei järjestäjä ole näiden osalta hakenut järjestämisluvan muuttamista. 

Lain 22 §:n 2 momentin 5 kohdassa säädetään opetus- ja tutkintokielestä, 6 kohdassa toiminta-
alueesta ja 8 kohdassa muista koulutuksen järjest ämiseen liittyvistä ehdoista, oikeuksista ja 
kehittämistehtävistä. Myös näiden osalta ope tus- ja kulttuuriministeriön tulisi ottaa huomioon 
voimassa olevien järjestämislupien mukaiset määräykset ja määrätä uudet järjestämisluvat nii-
tä vastaavasti. Ammatillisen lisäkoulutuksen luvi ssa ei nykyään määrätä toiminta-alueesta, jo-
ten tältä osin ministeriö ei voisi noudattaa voimassa olevan luvan määräyksiä. 

Lain 22 §:n 4 momentin mukaan opetus- ja ku lttuuriministeriö voi määrätä, että koulutuksen 
järjestäjän velvollisuutena on huolehtia vaativan erityisen tuen tehtävästä sekä siihen liittyvistä 
kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. Järjestäm isluvassa voidaan lisäksi määrätä myös muista 
velvoitteista, jos koulutuksen saatavuuden turvaa minen tai muut tutkintojen ja koulutuksen 
järjestämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät.  Ehdotetun säännöksen mukaan opetus- ja kult-
tuuriministeriö tulisi ottaa huomioon myös nämä ai empien järjestämislupien määräykset ja si-
sällyttää vastaavat määräykset uusiin koulutuksen järjestämislupiin. 

Voimassa olevissa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvissa määrätään opiskelijoiden 
enimmäismäärästä. Ammatillisen lisäkoulutuk sen järjestämisluvissa puolestaan määrätään 
opiskelijavuosien vähimmäismäärästä. Uudessa ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa 
määrättäisiin opiskelijatyövuosien vähimmäismäärästä, joten voi massa olevien lupien mukai-
nen määrällinen sääntely tulisi sovittaa vastaa maan uutta määrällisen sääntelyn periaatetta. 
Opiskelijamäärien ja opiskelija työvuosien muuntamiselle ei voida määrittää suoraa muunto-
kerrointa, mutta ehdotetun säännöksen mukaan ope tus- ja kulttuuriministeriön tulisi opiskelu-
vuosien vähimmäismäärästä pää ttäessään ottaa huomioon ennen tämän lain voimaan tuloa 
voimassa olleiden säännösten nojalla myönnettyjen järjestämislupien opiskelijamääriä ja opis-
kelijatyövuosien määriä koskevat määräykset sekä koulutuksen järjestäjän opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain mukaan raho itetut opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet. 
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien mukaiset enimmäisopiskelijamäärät vastaa-
vat melko hyvin rahoitettuja opi skelijamääriä, sillä rahoituksen perusteena huomioidaan enin-
tään järjestämisluvan mukainen enimmäisopi skelijamäärä. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa 
järjestämisluvan vähimmäismäärä, toteutuneet ja rahoitetut opiskelija työvuodet sen sijaan 
saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. 

Pykälän 1 momentin mukaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojal-
la tehtyjen näyttötutkintojen järjestämissopi musten voimassaolo päättyy tämän lain voimaan 
tullessa. Näyttötutkintojen järjestäjät voivat ku itenkin halutessaan hakea uuden lain mukaista 
ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa. Kaikki näyttötutkinnon järjestäjät eivät kuitenkaan 
välttämättä tulisi hakemaan tai niille ei myön nettäisi ammatillisen koulutuksen järjestämislu-
paa. Pykälän 5 momentissa olisi siirtymäsää nnös, jossa säädettäisiin niiden tutkinnon suoritta-
jien asemasta, jotka ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen ammatillisesta aikuiskoulutukses-
ta annetun lain 8 a §:ssä tarkoitetun näyttötu tkinnon järjestäjän suorittaman henkilökohtaista-
misen perusteella. Ehdotetun säännöksen mukaan nä yttötutkinnon järjestäjän tulisi tällöin oh-
jata tutkinnon suorittaja hakeutumaan toisen koulutuksen järjestäjän tutkintokoulutukseen tai 
näyttöön. Ohjausvelvoite on ta rpeellinen, koska muutoin lain voimaantulon jälkeen tutkinnon 
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suorittajan mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen päättyisi. Ehdotetun lain 44 §:n mukaan 
koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjest ää tutkinnon suoritta mismahdollisuuksia myös 
niille, jotka eivät osallistu tutkintokoulutukseen. 

115 §. Tutkinnon perusteita koskevat siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
Opetushallituksen velvollisuudesta määrätä tämä n lain nojalla annettavat tutkinnon perusteet 
siten, että koulutuksen järjestäjät voisivat o ttaa ne käyttöön ehdotetussa aikataulussa. Uudet 
tutkinnon perusteet tulisi vahvistaa siten, että koulutuksen järjestäjille varattaisiin tutkinnon 
perusteiden vahvistamisen jälkeen riittävästi aikaa ottaa käyttöön uudet tutkinnon perusteet. 

Ehdotetun säännöksen mukaan Opetushallituksen tulisi määrätä ammatillisten perustutkinto-
jen perusteet siten, että koulutuksen järjestäjät  voisivat ottaa tutkinnon perusteet käyttöön lain 
voimaan tullessa eli 1 päivänä tammikuuta 2018. Ammatillisten perustutkintojen perusteita tu-
lisi uudistaa yhteen tutkinnon suorittamistapaan siir tymisen myötä, mutta tutkinnon perustei-
den uudistamistyö olisi kuitenki n mahdollista suorittaa siten, että uudet tutkinnon perusteet 
voitaisiin ottaa käyttöön lain voimaan tullessa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan ammatti- ja eri koisammattitutkintojen perusteet tulisi määrätä 
siten, että koulutuksen järjestäjät voisivat o ttaa ne käyttöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2019. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen uudet perusteet otettaisiin käyttöön asteittain 
vuoden 2018 aikana, kuitenkin viimeistään 1 pä ivänä tammikuuta 2019. Ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen perusteiden uudistamiselle o lisi tarpeen varata perustutkintoja pidempi 
siirtymäaika, koska osaamispisteiden käyttöönotto sekä nykyisen tutkintorakenteen mukaisten 
tutkintojen yhdistäminen edellyttäisivät merkittäviä uudistuksia tutkinnon perusteisiin, joita ei 
olisi mahdollista toteuttaa kaikilta osin lain voimaantuloon mennessä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kumottavien  ammatillisen koulutuksen lakien nojalla an-
nettujen tutkinnon perusteiden voimaan jäämis en siirtymäajasta. Ehdotetun säännöksen mu-
kaan tutkintojen perusteet olisivat voimassa kol me vuotta sen jälkeen, kun uudet tämän lain 
mukaiset tutkinnon perusteet on otettava käy ttöön. Ammatillisten perustutkintojen perusteet 
olisivat vuoden 2020 loppuun saakka ja ammatti-  ja erikoisammattitutkintojen perusteet vuo-
den 2021 loppuun saakka. 

Pykälän 3 momentissa säädettäis iin niiden tutkinnon suorittajie n asemasta, jotka ovat aloitta-
neet tutkinnon suorittamisen ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden tutkinnon perusteiden 
mukaisesti. Ehdotetun säännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa tutkinnon suorittamisen 
aloittanut tutkinnon suorittaja saisi suorittaa tutkintonsa loppuun pykälän 2 momentissa tarkoi-
tettujen perusteiden eli uuden lain voimaan tulle ssa voimassa olleiden tutkinnon perusteiden 
mukaisesti. Näihin tutkinnon suorittajiin sove llettaisiin kuitenkin muutoin uuden lain sään-
nöksiä, ellei siirtymäsäännöksissä toisin säädetä. Esimerkiksi tämän lain voimaantulon jälkeen 
suoritettavien tutkinnon osien osaamisen arviointiin uuden lain mukaisia säännöksiä. 

Ehdotetulla siirtymäsäännöksellä turvattaisiin se,  että tutkinnon suorittajan tutkinnon laajuus 
tai tutkinnon muodostumissäännöt eivät muuttu isi uuden lainsäädännön voimaantulon vuoksi. 
Tutkinnon perusteissa määrätään tutkinnon muodos tuminen pakollisista ja  valinnaisista tut-
kinnon osista. Lisäksi määrätään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet 
sekä osaamisen arviointi. Ammatillisesta aikuis koulutuksesta annetun lain mukaisena näyttö-
tutkintona suoritettavan ammatillisen perustutki nnon perusteet eroavat uuden lain mukaisista 
ammatillisen perustutkinnon perusteista siten, että aikuiskoulutuslain mukaiseen perustutkin-
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toon ei sisälly yhteisiä tutkinnon osia eikä vapaasti valittavia tutki nnon osia. Ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisissa näy ttötutkintona suoritettavissa tutkinnoissa ei 
myöskään käytetä osaamispisteitä. Suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteitä käytettäisiin 
myös ammatillisen koulutuksen ra hoituksen määräytymisperusteena. Ennen tämän lain voi-
maantuloa voimassa olleiden tutkinnon perust eiden pisteytyksestä rahoituksen määräytymis-
perusteena säädettäisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan tutkinnon suorittaja voisi kuitenkin halu-
tessaan siirtyä suorittamaan tutkintoaan uuden la in nojalla annettujen tutkinnon perusteiden 
mukaisesti. Siirtyminen olisi perusteltua esimerk iksi silloin, jos tutkinnon suorittaja on aloit-
tanut tutkinnon suorittamisen juuri ennen uuden la in voimaantuloa ja olisi todennäköistä, että 
tutkinto ei tule suoritetuksi 2 momentissa sääd etyn kumottujen lakien nojalla annettujen tut-
kinnon perusteiden voimassaoloaikana. Siirtyminen olisi tutkinnon suorittajalle vapaaehtoista, 
mutta koulutuksen järjestäjän tulisi ohjauksen yh teydessä arvioida, olisiko uusien perusteiden 
mukaiseen tutkintoon siirtyminen tutkinnon suorittajalle tarkoituksenmukaista. Ehdotetun 
säännöksen mukaan 2 momentissa säädettyjen kum ottujen lakien nojalla annettujen tutkinnon 
perusteiden voimassaolon päättymisen kaikki tutkinnon suorittajat siir tyisivät suorittamaan 
tutkintoaan uuden lain nojalla annettujen perusteiden mukaisesti. 

116 §. Valmentavaa koulutusta koskevat siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin Opetushallituksen velvollisuudesta määrät ä tämän lain nojalla annettavat ammatilliseen 
koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmen-
tavan koulutuksen perusteet siten, että koulutuksen järjestäjät voisivat ottaa ne käyttöön tämän 
lain voimaan tullessa. Käytännössä uuden lain voi maantulo ei aiheuttaisi merkittäviä muutok-
sia valmentavien koulutusten perusteiden sisält öön, joten uusien perusteiden antaminen olisi 
lähinnä teknisluonteista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ennen tä män lain voimaantuloa ammatillisesta peruskou-
lutuksesta annetussa laissa tarkoitetun valmen tavan koulutuksen opiskelijoiden siirtymisestä 
uuden lain mukaisiin valmenta viin koulutuksiin. Ehdotetun säännöksen mukaan ennen lain 
voimaantuloa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen aloitta neet opiskelijat siirtyisivät lain voimaan 
tullessa suorittamaan tässä laissa tarkoitettu a ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulu-
tusta. Ennen lain voimaantuloa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun 
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulut uksen aloittaneet opiskelijat puolestaan siir-
tyisivät lain voimaan tullessa suorittamaan tässä laissa tarkoitettua vastaavaa koulutusta. 
Opiskelijoiden siirtyminen olisi lähinnä tekni sluonteinen toimenpide, koska uuden lain voi-
maantulo ei merkittävästi vaikuttaisi valmentavien koulutusten sisältöön. Valmentavien koulu-
tusten opiskelijoiden aiemmat suoritukset tunnus tettaisiin suoraan osaksi uusien perusteiden 
mukaista valmentavaa koulutusta. 

Voimassa olevan ammatillisesta pe ruskoulutuksesta annetun lain 31 §:n 2 momentin mukaan 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus tulee suorittaa yhdessä vuodessa, jollei 
opiskelijalle sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi myönnetä suoritusaikaan pidennystä. 
Mainitun pykälän 3 momentin mukaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulu-
tuksessa suoritusaika määräytyy opiskelijan henkil ökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien pe-
rusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen suoritusajasta, mutta suoritusaika voi olla 
enintään kolme vuotta. Vastaava valmentavien koulutusten suoritusaikaa koskeva säännös oli-
si uuden lain 11 §:ssä. Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan ennen tämän lain voimaantuloa 
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valmentavan koulutuksen aloittaneen opiskelijan opiskeluaikaan sovellettaisiin tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Opis keluaikaa koskeva siirtymäsäännös tarkoit-
taisi sitä, että uuden lain voimaan tullessa opi skelijan opiskeluaikaa koskevat säännökset ja 
koulutuksen järjestäjän tekemät opiskeluaikaa koskevat päätökset eivät muuttuisi. 

117 §. Henkilökohtaistamista koskevat siirtymäsäännökset. Ehdotetun lain 35 §:n 2 momentin 
mukaan koulutuksen järjestäjän laatisi yhdessä hake utujan, tutkinnon suorittajan tai valmenta-
van koulutuksen opiskelijan kanssa henkilökoht aisen osaamisen keh ittämissuunnitelman. En-
nen tämän lain voimaantuloa tutkinnon suoritta misen tai valmentavan koulutuksen aloittaneil-
le opiskelijoille on kuitenkin voimassa olevan lainsäädännön nojalla jo laadittu erilaisia henki-
lökohtaisia suunnitelmia ja asiakirjoja. Ei olekaan  tarkoituksenmukaista, että koulutuksen jär-
jestäjä laatisi kaikille näille opiskelijoille uuden henkilökohtaistamista koskevan suunnitelman 
lain voimaan tullessa. Ehdotetun siirtymäsää nnöksen mukaan 353 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnite lmaa ei laadittaisi, jos tutkinnon suorittaja 
suorittaa tutkintoa 115 §:n 2 momentissa tarko itettujen perusteiden eli kumottujen lakien no-
jalla määrättyjen perusteiden mukaisesti tai jos valmentavan koulutuksen opiskelija on aloitta-
nut opintonsa ennen tämän lain voimaan tuloa. Ehdotetun säännöksen mukaan tällöin olisivat 
voimassa kumottavan ammatillisesta peruskoulutuksest a annetun lain 29 a §:n nojalla laadittu 
opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, mainitun lain 20 §:n nojalla laadittu henki-
lökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunni telma ja mainitun lain 17 §:n nojalla laa-
dittu opiskelijan henkilökohtainen opiskel uohjelma sekä kumottavan ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain 8 a §:n nojalla laadittu henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. 

Ehdotettavan uuden lain 5 luvussa säädetään osin  nykyistä tarkemmin henkilökohtaistamises-
sa noudatettavista menettelyistä. Olisikin tarko ituksenmukaista, että nä itä menettelyitä sovel-
lettaisiin päivitettäessä ennen lain voimaantulo a laadittuja erilaisia henkilökohtaisia suunni-
telmia ja asiakirjoja. Ehdotetun säännöksen muk aan 5 luvun säännöksiä sovellettaisiin sovel-
tuvin osin päivitettäessä edellä mainittuja kumo ttujen lakien nojalla laadittuja suunnitelmia. 
Siirtymäsäännöksessä ei yksilöitäisi, miltä osin 5 luvun säännöksiä sovellettaisiin, vaan sovel-
tamismahdollisuus tulisi arvioida kunkin 5 luvun säännöksen asiasisällön perusteella. 

118 §. Osaamisen arviointia koskeva siirtymäsäännös. Uuden lain mukaiset osaamisen arvi-
oinnin suorittavia tahoja ja osaamisen arvi oinnin oikaisua koskevat säännökset poikkeavat 
voimassa olevista säännöksistä. Voimassa olevan  ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 
lain 25 c §:n mukaan opiskelija voi pyytää osaamisen arvioinnin perusteella annetun arvosa-
nan oikaisua suullisesti tai kirja llisesti rehtorilta tai arvioinnista 25 b §:n mukaan päättäneeltä 
eli opettajalta tai työelämän edustajalta. Tähän oikaisupyyntöön annettuun päätökseen opiske-
lija saa vaatia oikaisua kirjallisesti ammattiosaam isen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami-
sesta vastaavalta toimielimeltä. Voimassa ol evan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain 15 c §:n mukaan tutkinnon suorittaja voi py ytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua arvioin-
nista päättäneiltä arvioijilta, jotka edustavat työn antajia, työntekijöitä ja opetusalaa. Tähän oi-
kaisupyyntöön annettuun päätökseen  tutkinnon suorittaja voi vaa tia oikaisua kirjallisesti tut-
kintotoimikunnalta. Ehdotetun 48 §:n mukaan tu tkinnon suorittaja tai valmentavan koulutuk-
sen opiskelija voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua arvioijilta eli koulutuksen järjestäjän 
ja työelämän edustajilta. Tähä n oikaisupyyntöön anne ttuun päätökseen voi vaatia oikaisua 
työelämätoimikunnalta. 

Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan ennen tämän lain voimaan tuloa tehtyyn osaamisen ar-
viointiin pyydettäisiin oikaisua tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
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kaisesti. Kumottavan ammatillisesta peruskoulutuk sesta annetun lain mukaisen osaamisen ar-
vioinnin osalta oikaisua pyydettä isiin suullisesti tai kirjallisesti rehtorilta tai arvioinnista päät-
täneeltä opettajalta tai työe lämän edustajalta. Kumottavan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain mukaisen osaamisen arvioinnin o salta oikaisua pyydettäisiin  kirjallisesti arvioin-
nista päättäneiltä arvioijilta. Mainittujen arvioijie n tulisi käsitellä arvioinnin oikaisupyynnöt 
vielä uuden lain voimaan tulon jälkeenkin. 

Osaamisen arvioinnin oikaisupyyntöä kosk evaan päätökseen saa voimassa olevien säännösten 
mukaisesti vaatia oikaisua joko ammattiosaamisen  näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastaavalta toimielimeltä tai tutkintotoimikunnalta. Näiden edellä mainittujen tahojen toiminta 
päättyisi uuden lain voimaan tullessa, joten la in voimaantulon jälkeen oikaisun vaatiminen 
näiltä tahoilta ei olisi mahdollista. Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan kumottavan amma-
tillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 c §: n 2 momentissa ja kumottavan ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 c §:n 2 momentissa tarkoitettuun osaamisen arvioinnin 
oikaisua koskevaan päätökseen vaadittaisiin oikaisua uuden ammatillisesta koulutuksesta an-
nettavan lain 48 §:n 3 momentin mukaisesti ty öelämätoimikunnalta, jos oikaisua koskeva pää-
tös olisi tehty 15 päivänä marraskuuta 2017 tai sen jälkeen. 

Ehdotetun siirtymäsäännöksen nojalla työelämä toimikunnalle osoitettais iin oikaisuvaatimuk-
sia jo ennen lain voimaantuloa, mutta työelä mätoimikunta käsittelisi nämä oikaisuvaatimukset 
vasta lain voimaantulon jälkeen. On perusteltua,  että uusia oikaisuvaat imuksia ei osoitettaisi 
ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteut tamisesta vastaavalle toimielimelle tai tut-
kintotoimikunnille juuri ennen niiden toiminnan p äättymistä, jotta ne ehtisivät myös käsitellä 
niille osoitetut oikaisuvaatimukset. Mainittujen poistuvien toimielimien tulisi käsitellä ennen 
15 päivää marraskuuta 2017 perustuviin oikaisup äätöksiin tehdyt oikaisuvaatimukset. Oi-
kaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on 14 päivää siitä, kun tutkinnon suorittaja tai opiske-
lija on saanut tiedon päätöksestä eli käytännössä viimeiset ammattiosaamisen näyttöjen toi-
mielimelle ja tutkintotoimikunnille osoitettava t oikaisuvaatimukset tehtäisiin joulukuun alku-
puolella. 

Sekä ammattiosaamisen näyttöje n toimielin ja tutkintotoimikunnat että työelämätoimikunta 
voivat oikaisuvaatimukseen antamassaan päätök sessä määrätä suorittamaan uuden arvioinnin. 
Uuteen arviointiin sovellettaisiin ehdotetun uude n lain mukaisia sää nnöksiä arvioinnin suorit-
tavasta tahosta, jos oikaisuvaatimuksen on käsite llyt työelämätoimikunta. Muutoin siirtymä-
säännöksen mukaisesti ennen lain voimaan tulo a tehtyyn osaamisen arviointiin pyydettäisiin 
oikaisua tämän lain voimaan tullessa voimassa o lleiden säännösten mukaisesti ja tällöin myös 
uusinta-arviointi suoritettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.
  

119 §. Kokeiluja koskeva siirtymäsäännös. Ehdotetun säännöksen mukaan ennen tämän lain 
voimaantuloa aloitetut ammatillisesta peruskoul utuksesta annetun lain 23 §:n mukaiset kokei-
lut toteutettaisiin loppuun myönnetyn kokeiluluvan mukaisesti. Mainitun pykälän 4 momentin 
mukaan Opetushallitus määrää kokeilussa noudatetta vat tutkinnon tai koulutuksen perusteet. 
Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan Opetushallituksen määräämät kokeilussa noudatettavat 
perusteet olisivat voimassa kokeilun ajan. 
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1.2 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

1 §. Soveltamisala. Lain soveltamisalaan ehdotetaan lisättäväksi uusi ammatillisesta koulutuk-
sesta annettava laki. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa mainittu laki ammatillisesta koulutuk-
sesta (1.8.2015 lukien laki ammatillisesta pe ruskoulutuksesta) sekä 3 kohdassa mainittu laki 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ehdotetaan kumottavaksi uudella ammatillisesta koulutuk-
sesta annettavalla lailla, joten pykälän 2 ja 3 kohdat ehdotetaan muutettavaksi tätä vastaavaksi. 
Momentin 2 kohdassa mainittaisiin jatkossa laki  ammatillisesta koulutuksesta ja 3 kohta ku-
mottaisiin.  

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun la in systematiikan mukaan kyseisen lain pe-
rusteella myönnetään valtionosuutta käyttökus tannuksiin sekä valtiona vustusta perustamis-
hankkeisiin. Käyttökustannusten käsitettä ei ol e laissa määritelty, mutta käyttökustannukset 
tarkoittavat käytännössä toiminnan vuotuisiin juokseviin kustannuksiin myönnettävää rahoi-
tusta. Valtionosuus käyttökustannuksiin myönnetään  laissa säädettyjen suoritteiden ja yksik-
köhintojen tulona. Yksikköhinnat voivat olla to teutuneisiin kustannuksiin perustuvia (esimer-
kiksi lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus) tai talousarvio on perustuvia (esimerkiksi 
ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutuksen a ja ammatilliset erikoisoppilaitokset). 
Vastinpari käyttökustannuksille ovat perustamis hankkeet, joilla lain 36 §:n mukaan tarkoite-
taan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan tiloje n rakentamista, perus korjausta tai niitä 
vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toime npiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankin-
taa. 

Voimassa olevan pykälän 1 momentissa säädetään lain soveltamisalaan kuuluvista toiminnois-
ta, joiden käyttökustannuksiin myönnetään va ltionosuutta. Voimassa olevan pykälän 2 ja 3 
momenteissa puolestaan säädetään lain sovelta misalaan kuuluviin toimintoihin myönnettäväs-
tä perustamishankkeiden valtionavustuksesta.  Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa lain 
systematiikan mukaista jakoa käyttökusta nnusten valtionosuuden ja perustamishankkeiden 
valtionavustusten välillä ei kuitenkaan käytet ä. Pykälän 4 momentissa on ammatillista koulu-
tusta koskeva poikkeussäännös, jonka mukaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain  mukaisessa toiminnassa perustamishankkei-
den valtionavustuksia ei myönnetä. Tiloista, kalustosta ja muus ta irtaimistosta aiheutuviin 
muihin kuin käyttökustannuksiin myönnetään raho itusta siten kuin lain 25 §:ssä säädetään eli 
yksikköhintaan perustuvan valtionosuusjärjestelmän puitteissa. 

Ammatillisen koulutuksen osalta käyttökustannus ten ja perustamishankkeiden rahoituksen 
nykytilaa ei ole tarkoitus muuttaa eli perustam ishankkeisiin ei myönnettäisi jatkossakaan lais-
sa tarkoitettua perustamishankkeiden valtionavustusta. Pykälän 4 momentissa olisi tätä koske-
va säännös. Ehdotetun säännöksen mukaan amma tillisesta koulutuksesta annetun lain mukai-
sessa toiminnassa käytössä olevista  tiloista sekä kalustosta ja muusta irtaimistosta aiheutuviin 
muihin kuin käyttökustannuksiin myönnettäisiin rahoitusta siten kuin tämän lain 9 §:ssä sää-
detään. Lain 9 §:ssä säädetään rahoituksen my öntämisestä ammatillisen koulutuksen järjestä-
jille ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. 

Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus my önnetään yhtenä kokonaisuutena eikä sitä 
erotella käyttökustannusten ja 4 momentissa tar koitettujen muiden kustannusten rahoitukseen. 
Käytettäessä rahoituslain säännöksissä sanamuotoa  ”rahoitus käyttökustannuksiin”, on sana-
muodon vakiintuneen soveltamiskäytännön muk aan katsottu tarkoittavan ammatilliseen kou-
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lutukseen myönnettävää valtionosuusrahoitusta kokonaisuutena eli myös pykälän 4 momentis-
sa tarkoitetulta osalta. Tätä vakiintunutta soveltamiskäytäntöä ei ole tarkoitus muuttaa. 

Voimassa olevan 5 momentissa todetaan laissa säädettävän lisäksi kunnan laskennallisesta 
omarahoitusosuudesta 1 momentin 1 ja 2 kohd assa mainituissa laeissa tarkoitetun opetustoi-
men käyttökustannuksiin. Voimassa olevan 1 mo mentin 1 kohdassa mainitaan lukiolaki ja 2 
kohdassa laki ammatillisesta koulutuksesta (nykyi sin laki ammatillisesta peruskoulutuksesta). 
Pykälän 5 momentin säännöstä ei kuitenkaan tarv itse muuttaa, vaikka siinä viitattu 1 momen-
tin 2 kohta ehdotetaankin muutettavaksi. Kyseisessä lainkohdassa mainittaisiin jatkossa uusi 
laki ammatillisesta koulutuksesta, jossa säädettävi en toimintojen rahoittamiseen sisältyisi 5 
momentissa tarkoitettu kunnan omarahoituso suus. Kunnan omarahoitusosuudesta ammatilli-
sen koulutuksen rahoitukseen säädettäisiin lain 9 a §:ssä.  

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdan viittaus lain 1 §:n 1 momentin 1-3 kohtiin muutettaisiin 
viittaukseksi 1-2 kohtiin mainittuihin kohtiin ehdotettujen muutosten vuoksi. 

5 §. Rahoituksen laskentaperuste. Pykälän 1 momentin 1 kohdasta poistettaisiin ammatillista 
peruskoulutusta koskeva maininta ja 2 kohta kumottaisiin, koska ammatillisen peruskoulutuk-
sen rahoitus ei jatkossa määräytyisi yksikköhintajärjestelmän perusteella. 

6 §. Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa. 
Ammatillisen koulutuksen rahoitus ei jatkossa pe rustuisi enää yksikköhintajärjestelmään, jo-
ten kunnan valtionosuutta ja valti onosuuden perustetta ei voitais i enää laskea samoilla sään-
nöillä kuin lukiokoulutuksessa. Sääntelyn selke yden vuoksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen valtionosuuden perustan laskennasta ei olisi perusteltua säätää samassa pykälässä. 
Pykälässä säädettäisiin jatkossa vain lukioko ulutusta koskevasta kunna n valtionosuudesta ja 
valtionosuuden perusteesta.  Ammatillista koul utusta koskevasta kunnan valtionosuudesta 
säädettäisiin 10 §:ssä. 

Pykälään ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia muutoksia, mutta pykälän sääntelyä ei lukio-
koulutuksen osalta ehdoteta muutoin muutettavaks i. Pykälän otsikosta poistettaisiin maininta 
ammatillisesta peruskoulutuksesta. Pykälän 1 momentin viittaus valtionosuuden myöntämises-
tä 5 §:n 1 kohdassa mainittujen toimintojen järj estämisestä aiheutuviin kustannuksiin muutet-
taisiin muotoon lukiolaissa tarkoitetun koulutuk sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, 
koska lain 5 §:n 1 kohdassa säädettäisiin ja tkossa ainoastaan lukiokoulutuksen rahoituksen 
laskentaperusteesta. Pykälän 2 momentin a mmatillista peruskoulutusta koskeva 2 kohta pois-
tettaisiin ja pykälän sanamuotoa muutettaisiin teknisesti luopumalla luetteloinnista. Pykälän 3 
momentista poistettaisiin ammatillista peruskoulutusta koskeva säännös. 

7 §. Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuk-
sen rahoitus. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ei jatkossa perustuisi enää yksikköhintajär-
jestelmään eikä myönnettävää rahoitusta laske ttaisi enää samoilla säännöillä kuin lukiokoulu-
tuksessa, joten sääntelyn selkeyden vuoksi rahoit uksen myöntämisestä ei olisi perusteltua sää-
tää samassa pykälässä. Pykälässä säädettäisiin jatkossa vain lukiokoulutuksen osalta kuntayh-
tymän ja yksityisen järjestämän koulutuksen rahoituksesta. Ammatillisen koulutuksen järjestä-
jälle myönnettävästä rahoituksesta säädettäisiin 10 §:ssä. 

Pykälään ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia muutoksia, mutta pykälän sääntelyä ei lukio-
koulutuksen osalta ehdoteta muutoin muutettavaks i. Pykälän otsikosta poistettaisiin maininta 
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ammatillisesta peruskoulutuksesta. Pykälän 1 mo mentin viittaus rahoituksen myöntämisestä 5 
§:n 1 kohdassa mainittua toimintoja varten m uutettaisiin muotoon lukiolaissa tarkoitetun kou-
lutuksen järjestämistä varten, koska lain 5 §: n 1 kohdassa säädettäisiin jatkossa ainoastaan lu-
kiokoulutuksen rahoituksen laskentaperusteesta. Pykälän 3 momentista poistettaisiin ammatil-
lista peruskoulutusta koskeva säännös. 

8 §. Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen käyttökustannuksiin. Am-
matillisen koulutuksen rahoitus ei jatkossa peru stuisi enää yksikköhintajärjestelmään, joten 
kunnan omarahoitusosuutta ei voitaisi enää laskea samoilla säännöillä kuin lukiokoulutukses-
sa. Sääntelyn selkeyden vuoksi lukiokoulut uksen ja ammatillisen koulutuksen kunnan omara-
hoitusosuuden laskennasta ei olisi perusteltua säätää samassa pykälässä. Pykälässä säädettäi-
siin jatkossa vain lukiokoulutusta koske vasta kunnan omarahoitusosuudesta. Ammatillista 
koulutusta koskevasta kunnan omarahoitusosuuden laskennasta säädettäisiin 9 a §:ssä. 

Pykälään ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia muutoksia, mutta pykälän sääntelyä ei lukio-
koulutuksen osalta ehdoteta muutoin muutettavaks i. Pykälän otsikosta poistettaisiin maininta 
ammatillisesta peruskoulutuksesta ja pykälän 1 mo mentista poistettaisiin ammatillisen perus-
koulutuksen prosenttiosuutta koskeva säännös. 

9 §. Ammatillisen koulutuksen määräraha. Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen 
myötä voimassa olevan 9 §:n mukainen sääntely kumottaisiin. Uudessa 9 §:ssä säädettäisiin 
ammatillisen koulutuksen määrärahasta. Ammatillis en koulutuksen järjestäjille myönnettävä 
kokonaisrahoitus muodostuisi valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta sekä kuntien ra-
hoitusosuudesta, jonka määräytymisestä säädettäisiin lain 9 a §:ssä. Tämän rahoituksen lisäksi 
yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille  myönnettäisiin toteutune isiin maksettuihin 
arvonlisäveroihin perustuva arvonlisäverokorvaus. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ammatillisen  koulutuksen valtionrahoituksen talousar-
vioperusteisuudesta.  Lisäksi säädettäisiin ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksen 
muodostumisesta valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Ehdotetun säännöksen mukaan opetus- 
ja kulttuuriministeriö myöntäisi ammatillisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta ammatillises-
ta koulutuksesta annetussa laissa säädettyjen te htävien toteuttamiseksi valtion talousarvioon 
otettavan määrärahan ja 9 a §:n 1 momentissa säädetyn kuntien rahoitusosuuden rajoissa. 

Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus eli valti on määräraha ja kuntien rahoitusosuus ja-
ettaisiin neljään rahoitusosuuteen, joiden määräytymisperusteet poikkeaisivat toisistaan. Pykä-
län 1 momentin mukaan ammatillisen koulutuk sen rahoituksena myönnettäisiin laskennallis-
ten perusteiden mukaisesti määräytyvää perusra hoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusra-
hoitusta. Laskennallisin perustein määräytyvä t rahoitusosuudet myönnettä isiin hakemuksetta 
ja maksettaisiin valtionosuusjärjestelmän puittei ssa. Lisäksi rahoituksena myönnettäisiin stra-
tegiarahoitusta. Strategiarahoitusta myönnettä isiin hakemuksen perusteella valtionavustukse-
na. Rahoitusosuuksien keskinäisistä suhteista ja määräytymisperusteista säädettäisiin 3 a lu-
vussa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammatillisen  koulutuksen määrärahan korottamisesta in-
deksillä. Ehdotetun säännöksen mukaan ede llisenä vuonna ammatillisen koulutuksen järjestä-
jille osoitettua valtion määrärahaa korotettaisiin kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta ammatil-
lisen koulutuksen indeksin vuotuista kustannust ason nousua vastaavasti. Myös 9 a §:n 1 mo-
mentissa säädettyä kuntien rahoitusosuutta korotettaisiin vastaavasti ammatillisen koulutuksen 
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indeksillä. Ammatillisen koulutuksen indeksi muodostuisi yleisestä ansiotasoindeksistä, kulut-
tajahintaindeksistä sekä tukkuhintaindeksistä. Vaihtoehtoisesti voitaisiin käyttää myös kuntien 
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 57 §:n 2 momentissa tarkoitettua peruspalve-
luiden hintaindeksiä, jota käytetään nykyisin ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisen 
yksikköhinnan määrittelyyn liittyvän kustannustason muutoksen huomioon ottamisessa. 

Ammatillisen koulutuksen indeksin laskemisest a ja kustannustason nousun huomioon ottami-
sesta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuk sella. Ehdotetut indeksitarkistusta koske-
vat periaatteet vastaisivat yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n sääntelyä. 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin huomi oon otettavien kustannusten eli ammatillisen 
koulutuksen indeksissä käytettyjen indeksien keskinäisestä painotuksesta.  Valtioneuvoston 
asetuksella säädettäisiin myös kustannustas on nousun huomioon ottamisessa käytettävistä 
menettelyistä. Kustannustason nousu otettaisiin huo mioon valtiovarainministeriön varainhoi-
tovuodelle arvioiman kustannustaso nousun mukaisena. Arvioitu kustannustason nousu korjat-
taisiin vastaamaan kyseisen varainhoitovuoden ammatillisen koulutuksen indeksin mukaista 
toteutunutta kustannustason nous ua kahden vuoden viiveellä site n, että määrärahan mitoituk-
sessa otettaisiin huomioon varainhoitovuotta ede ltävää vuotta edeltäneen vuoden toteutuneen 
kustannustason muutoksen ja valtiovarainminister iön kyseiselle varainhoitovuodelle laatiman 
arvion erotus.  

Ehdotetun 3 momentin mukaan yksityisille koulut uksen järjestäjille myönnettäisiin lisäksi ar-
vonlisäverokorvaus siten kuin lain 32 i §:ssä säädetään. Arvonlisäverokorvaus olisi edellä 1 
momentissa tarkoitetusta määrärahasta erillinen valtion talousarvioon otettava erä. Yksityisille 
koulutuksen järjestäjille myönnettävä arvonlisäverok orvaus perustuisi toteutuneisiin makset-
tuihin arvonlisäveroihin ja korvausta myönnettä isiin niin sanotun euro eurosta –periaatteen 
mukaisesti.  Ehdotetut arvonlisäverokorvauksen  määrärahaa koskevat periaatteet vastaisivat 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arvonlisäverokorvausta. 

9 a §. Kunnan omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa. Lakiin lisättäisiin 
uusi 9 a §, jossa säädettäisiin kuntien rahoitu sosuudesta sekä kunnan omarahoitusosuudesta 
ammatillisen koulutuksen rahoituksessa.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kuntien rahoitusosuudesta ammatillisen koulutuksen ra-
hoituksessa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärje stelmän perusperiaatteiden muuttumisen 
vuoksi kuntien rahoitusosuutta ei voitaisi määr itellä voimassa olevaa 8 §:n 1 momenttia vas-
taavasti prosenttiosuutena valtio nosuuden perusteesta, vaan määrittelysääntö tulisi muuttaa 
uuden rahoitusmallin periaatteis iin sopivaksi. Uudessa rahoitu smallissa valtion rahoitusosuus 
ammatillisen koulutuksen rahoituksesta päätettäis iin valtion talousarviossa ja kuntien rahoi-
tusosuus määriteltäisiin suhteellisena osuutena talousarvioon otettavasta valtion määrärahasta. 
Käytännössä kuntien rahoitusosuus saataisiin kert omalla valtion määräraha laissa säädetyllä 
kertoimella.  

Ammatillisen koulutuksen uuteen rahoitusjärjestel mään on tarkoitus siirtyä vuoden 2017 ra-
hoitustasossa.  Myös kuntien rahoitusosuus määriteltäisiin vuoden 2017 tasossa. Laissa sää-
dettävä kerroin määriteltäisiin siten, että varainhoitovuoden 2017 tilannetta käytettäisiin kunti-
en suhteellisen ja euromääräisen rahoitusosuuden määräytymisen pohjavuotena. 

Vuoden 2017 valtion talousarvioehdotuksen tieto jen perusteella momentin 29.20.30 valtion 
määräraha on 720 415 000 euro a. Tämä euromäärä sisältää oppilaitosmuotoisen ammatillisen 
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peruskoulutuksen valtionrahoituksen 435 787 000 euroa, oppisopimusmuotoisen ammatillisen 
peruskoulutuksen valtionrahoituksen 30 913 000 euroa, oppisopimusmuotoisen ammatillisen 
lisäkoulutuksen valtionrahoituksen 66 158 0 00 euroa, oppilaitosmuotoisena ammatillisen lisä-
koulutuksen valtionrahoituksen 126 854 000 euroa sekä erikoisoppilaitosten valtion rahoituk-
sen 16 055 000 euroa sekä valtionavustusrahoituk sen yhteensä 44 648 000 euroa. Yksityisille 
koulutuksen järjestäjille maksettavaa arvonlisäv erokompensaatiota ei otettaisi huomioon kun-
tien rahoitusosuuden kerrointa määriteltäessä, vaan se olisi ammatillisen koulutuksen koko-
naismäärärahasta erillinen talousarvion erä. 

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tietojen perusteella kuntien rahoitusosuus on 
964 204 000 euroa. Tässä euromäärässä on m ukana yhteensä 208 704 0 00 euroa vuonna 2015 
toteutetusta ammattikorkeakoulujen kunnan ra hoitusosuuden siirrosta johtuvaa kuntien rahoi-
tusosuutta.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan kuntien rahoitusosuus ammatillisen kou-
lutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saataisiin, kun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valti-
on määräraha kerrottaisiin luvulla 1,384. Tämä kerroin on saatu käyttämällä edellä mainittuja 
vuoden 2017 talousarvioehdotuksen tietoja valtio n ja kuntien rahoitusosuuksista. Koska käy-
tetty kuntien rahoitusosuus sisältää myös ammattikorkeakoulujen kunnan rahoitusosuuden 
siirrosta johtuvan euromäärän, tulisi voimassa olevan rahoituslain 8 §:n 4 momenttia muuttaa 
siten, että siirron vaikutukset ammatillisen  koulutuksen rahoitukseen otettaisiin huomioon 
suoraan 9 a §:ssä säädetyssä kertoimessa eikä 8 §:n 4 momentin säännöksen perusteella. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan kuntien rahoitusosuuden euromäärä olisi 
enintään vuoden 2017 tasossa. Tämä säännös o lisi tarpeen, jotta kuntien euromääräinen rahoi-
tusosuus säilyisi vuoden 2017 tasossa, jos valti on määräraha kasvaisi. Esimerkiksi varainhoi-
tovuodesta 2018 lukien ammatillisen koulutuksen m äärärahaan on tarkoitus vaiheittain siirtää 
työvoimakoulutuksen määrärahoja. Valtion tal ousarvion määrärahan mahdollinen lasku puo-
lestaan vähentäisi kuntien rahoitusosuuden euro määrää suoraan laissa säädetyn kertoimen pe-
rusteella, mutta kuntien suhteellinen rahoitusosuus ei tällöin muuttuisi.  

Lain 9 §:n 2 momenttiin ehdotetun säännöksen m ukaisesti kuntien rahoitusosuutta korotettai-
siin ammatillisen koulutuksen indeksin vuotuist a kustannustason muutosta vastaavasti. Indek-
sikorotukset otettaisiin huomioon myös 1 mo mentissa säädetyssä kuntien rahoitusosuuden eu-
romäärässä.  

Lain 64 §:n 1 momentin 1 kohdan viittaussää nnöksen mukaan laissa tarkoitettuun rahoituk-
seen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionos uudesta annetun lain 55 §:n 2 momentin 
säännöstä uusista ja laajentuvista tehtävistä. Kyseisen säännöksen mukaan uusissa ja laajentu-
vissa tehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusie n ja laajentuvien tehtävien laskennallisis-
ta kustannuksista, ellei valtionosuustehtäviin te hdä vastaavan suuruisia vähennyksiä. Tätä 
säännöstä sovellettaisiin viittaussäännöksen noja lla ammatillisen koulutuksen rahoituksessa 
myös jatkossa. Uudet tai laajentuvat tehtävät edellyttäisivät 1 momentissa säädetyn kuntien 
rahoitusosuuden laskentakertoimen muuttamista,  jos uusien tai laajentuvien tehtävien 100-
prosenttista valtionrahoitusta ei olisi mahdollista  toteuttaa soveltamalla 1 momentin säännöstä 
kuntien rahoitusosuuden enimmäis euromäärästä, jotta kuntien eu romääräinen rahoitusosuus 
ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksesta ei kasvaisi. 
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Rahoituslain 44 §:n perusteella myönnettäviä valtionavustuksia ei nykyään oteta huomioon 
kuntien rahoitusosuuden perustetta määriteltäes sä. Uudessa rahoitusjärj estelmässä strategiara-
hoitus kattaisi nykyisin 44 §:n perusteella myönnettävät ammatillisen koulutuksen valtion-
avustukset. Strategiarahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta voisi ehdotuksen mukaan vaih-
della vuosittain ollen 0-4 prosenttia ammatillisen  koulutuksen kokonaisrahoituksesta. Ehdote-
tussa kuntien rahoitusosuuden kertoimen laskenn assa on kuitenkin otettu valtionrahoituksena 
huomioon kaikki momentin 29.20.30 mukaiset valtionosuus- ja avustuserät arvonlisävero-
kompensaatiota lukuun ottamatta. Ehdotuksen  mukaan kunnan rahoitusosuuden määrittelyssä 
otettaisiin huomioon myös strategiarahoituksen  osuus, koska muutoin kuntien suhteellinen ra-
hoitusosuus voisi vaihdella vuos ittain strategiarahoituksen os uuden suuruudesta riippuen. 
Vaihtoehtona olisi, että strategiarahoituksena myönnettävään rahoitukseen ei sisältyisi kuntien 
rahoitusosuutta, vaan kuntien rahoitusosuus määrite ltäisiin ainoastaan perus-, suoritus- ja vai-
kuttavuusrahoitukseen osoitetun valtion määrärahan  perusteella. Tällöin kerroin olisi hieman 
korkeampi kuin esityksessä nyt ehdotettu kerroin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kunnan omarahoitusosuudesta ammatillisen koulutuksen 
rahoituksessa. Ehdotetun säännöksen mukaan kunnan omarahoitusosuus ammatillisen koulu-
tuksen rahoituksessa olisi euromäärä, joka saat aisiin, kun 1 momentissa tarkoitettu kuntien ra-
hoitusosuuden euromäärä jaettaisiin koko maan asukasmäärällä ja näin  saatu euromäärä ker-
rottaisiin kunnan asukasmäärällä.  Ehdotettu lask entaperiaate vastaisi soveltuvin osin voimas-
sa olevan lain 8 §:ssä säädettyä kunnan omarahoitusosuuden laskentaperiaatetta. 

Voimassa olevan sääntelyn mukaan kunnan om arahoitusosuuden laskennassa ei oteta huomi-
oon opiskelijoita, joilla ei ole kotikuntaa Suom essa tai joilla on ko tikunta Ahvenanmaalla. 
Vuoden 2016 rahoituksen laskennan perusteena kä ytettyjen tietojen mukaan tällaisia opiskeli-
joita oli 728. Kun pohjana käytetään vuoden 2 017 rahoitustasoa, on tässä tasossa lähtöoletta-
mana, että tietty osa opiskelijoista on vailla kotikuntaa olevia tai heillä on kotikunta Ahve-
nanmaalla. Rahoitusjärjestelmän yksinkerta isuuden vuoksi ehdotetaan, että vailla kotikuntaa 
olevat opiskelijat otettaisiin laskennallises ti huomioon vuoden 2017 tasossa. Jos vailla koti-
kuntaa olevien opiskelijoiden osuus merkittäväs ti kasvaisi esimerkiksi maahanmuuton seura-
uksena, tulisi määrärahan korotus voim assa olevien säännösten mukaan tehdä 100-
prosenttisesti valtionrahoituksella, jolloin kun tien suhteellinen tai euromääräinen rahoitus-
osuus ei kasvaisi. 

10 §. Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus ja kunnan valtionosuus. 
Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen myötä voimassa olevan 10 §:n mukainen sään-
tely kumottaisiin. Uudessa 10 §:ssä säädettäisiin ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myön-
nettävästä rahoituksesta ja kunnan valtionosuudesta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ammatillisen  koulutuksen järjestäjälle myönnettävän ra-
hoituksen euromäärän muodostumisesta. E hdotetun säännöksen mukaan ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjälle myönnettäisiin kunkin laske nnallisten perusteiden mukaisesti määräytyvän 
rahoitusosuuden eli perusrahoitusosuuden, suoritusrahoitusosuuden ja vaikuttavuusrahoi-
tusosuuden 32 a §:ssä säädetystä  euromäärästä se euromäärä, joka vastaisi koulutuksen järjes-
täjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen jä rjestäjien suoritteista kussakin 
rahoitusosuudessa. Suoritteiden määrittelystä ja laskennasta säädettäisiin 3 a luvussa. Perusra-
hoitusosuuden 32 a §:ssä säädetys tä euromäärästä tulisi kuitenkin ensin vähentää 32 e §:ssä 
tarkoitettujen perusrahoituksen harkinnanvarais ten korotusten yhteenlaskettu euromäärä, jon-
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ka jälkeen jäljelle jäävä perusrahoitusosuude n euromäärä jaettaisiin  säännöksessä säädetyllä 
tavalla koulutuksen järjestäjien suoritteiden suhteellisten osuuksien perusteella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammatillisen  koulutuksen järjestäjänä toimivalle kunnalle 
myönnettävästä valtionosuudesta. Säännös m uodostaisi poikkeuksen 1 momentissa säädet-
tyyn. Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä toim ivalle kunnalle ei myönnettäisi laskentape-
rusteiden mukaisesti määräytyvää perus-, suor itus- ja vaikuttavuusrahoituksen euromäärää 
kokonaan, vaan 1 momentin mukaan määräytyv ästä euromäärästä vähennettäisiin 9 a §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla laskettu kunnan omarahoitusosuus. Ehdotetun säännöksen mu-
kaan kunnalle myönnettäisiin va ltionosuutta euromäärä, joka saataisiin, kun 1 momentissa 
säädetyllä tavalla lasketusta euromäärästä vä hennettäisiin 9 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 
kunnan omarahoitusosuus. Periaate vastaisi voi massa olevan lain 6 §:n säännöstä kunnalle 
myönnettävästä valtionosuudesta. 

10 a §. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntäminen varainhoitovuosina 2018 ja 2019. 
Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tun lain muuttamisesta (HE 177/2016 vp). Esityksessä ehdotetaan otettavaksi huomioon ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetu ssa laissa kilpailukykysopimuksesta aiheutuvat 
työnantajamaksujen aleneminen ja rahoitusvast uun muuttuminen sekä julkisen sektorin loma-
rahojen määräaikainen alentaminen vuosina 2017–2019. 

Hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti työna ntajamaksujen alenemisen ja rahoitusvas-
tuun muutosten vaikutus otetta isiin huomioon osana rahoituslain mukaista arvioitua kustan-
nustason nousua, käytännössä alentamalla yksik köhintojen vähimmäistasoa 0,7 prosenttia eli 
vuoden 2017 negatiivisen kustannustason muutoksen verran. Työnantajamaksujen aleneminen 
ja rahoitusvastuun muutokset toteutetaan ast eittain vuosina 2017–2020. Ammatillisen koulu-
tuksen rahoituksessa muutosten vaikutus vuoden 2017 osalta on otettu huomioon vuoden 2017 
rahoitustasossa osana arvioitua kustannustas on nousua. Vuosien 2018–20 20 osalta muutokset 
tulee ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen uudessa rahoitusmallissa. Ammatillisen kou-
lutuksen uusi rahoitusmalli on talousarvioperusteinen, joten muutosten aiheuttama määrärahan 
vähennys vuosina 2018–2020 to teutettaisiin valtion määrärahan vähennyksenä suoraan budje-
tissa, kuten vähennys on toteutettu vuoden 2017 o salta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
rahoituksessa. Työnantajamaksujen muutoksen vaik utus kohdistettaisiin valtion ja kuntien ra-
hoitusosuuksiin 9 a §:n 1 momentissa säädetyn kuntien rahoitusosuuden kertoimen suhteessa. 

Kilpailukykysopimuksessa on sovittu myös ju lkisen sektorin lomarahojen määräaikaisesta 
alentamisesta 30 prosentilla vuosina 2017–2019 . Eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituk-
sen esityksessä tämä lomarahojen alentaminen esitetään huomioitavaksi siten, että myönnettä-
essä rahoitusta ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimiville kunnille ja kuntayhtymille val-
tionosuuden perusteesta otetaan huomioon ammatillisessa peruskoulutuksessa 99, 10 prosent-
tia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 98,93 prosenttia. Käytännössä tämä menettely vähentää 
kunnille ja kuntayhtymille myönnettävää valtionosuutta  ja lomarahojen alentamisesta johtuva 
säästö kohdistuu kokonaisuudessaan valtion talouteen. 

Lomarahojen määräaikaiset leikkaukset tulee ottaa huomioon vuosien 2018–2019 osalta myös 
uudessa ammatillisen koulutuksen rahoitusmallissa. Lakiin ehdotetaankin lisättäväksi uusi 10 
a §, jossa säädettäisiin lomarahojen määräaika isten leikkausten huom ioon ottamisesta amma-
tillisen koulutuksen rahoituksen myöntämisestä varainhoitovuosina 2018 ja 2019. Säännöksen 
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avulla lomarahojen määräaikaiset leikkaukset  kohdennettaisiin ammatillisen koulutuksen jär-
jestäjinä toimiville kunnille ja kuntayhtymille.  

Ehdotetun 1 momentin mukaan laskettaessa 10 §: n 1 momentissa tarkoitettua rahoitusta, eli 
koulutuksen järjestäjien euromääräisiä perus-, s uoritus- ja vaikuttavuusrahoitusosuuksia, lisät-
täisiin 9 §:n momentissa tar koitettuun valtion määrärahaan ja kuntien rahoitusosuuteen eli 
ammatillisen koulutuksen kokonaismäärärahaan laskennallisesti 10 272 000 euroa vuoden 
2017 tasossa. Tämä ehdotettu laskennallinen lisäys vastaisi lomarahojen alentamisen vaikutus-
ta oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoul utuksen, oppisopimusmuotoisen ammatillisen 
peruskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta vuoden 2017 ta-
lousarvioesityksessä. 

Säännöksen 2 momentissa säädettäisiin loma rahojen alentamisen kohdentamisesta kunnille ja 
kuntayhtymille. Ehdotetun säännöksen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimivil-
le kuntille ja kuntayhtymille varainhoitovuosin a 2018 ja 2019 myönnettävästä rahoituksesta 
vähennettäisiin euromäärä laskennallista lisäy stä vastaava euromäärä eli 10 272 000 euroa 
vuoden 2017 tasossa. Järjestäjäkoht ainen vähennys laskettaisiin s iten, että laskennallinen eu-
romäärä jaettaisiin ammatillisen koulutuksen jä rjestäjinä toimivien kuntien ja kuntayhtymien 
perusrahoituksen perusteena käytettävillä yhteenlasketuilla suoritteilla ja kerrottaisiin kyseisen 
koulutuksen järjestäjän perusrahoituksen peru steena käytettävillä suoritteilla. Lomarahojen 
leikkauksesta aiheutuva säästö kohdennettaisiin siis järjestäjien suoritteiden suhteellisen osuu-
den perusteella. 

23 §. Keskimääräiset yksikköhinnat. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia muutok-
sia, koska ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus ei jatkossa määräytyisi yksikköhintajärjes-
telmän perusteella. Pykälän 1 momentista poi stettaisiin ammatillisen peruskoulutuksen yksik-
köhintaa koskeva maininta ja pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus lain 25 §:ään. 

23 b §. Keskimääräisistä yksikköhinnoista tehtävät vähennykset. Pykälässä säädetään lain 23 
§:ssä säädetyistä keskimääräisistä  yksikköhinnoista tehtävistä vähennyksistä, jotka perustuvat 
määrärahoihin vuonna 2016 kohdistettuihin pysyviin säästöihin sekä indeksikorotusten jäädyt-
tämiseen vuosina 2016—2019. Pykälään ehdotet aan tehtäväksi teknisluonteisia muutoksia, 
koska ammatillisen koulutuksen rahoitus ei jat kossa määräytyisi yksikköhintajärjestelmän pe-
rusteella. Pykälän 1 momentista poistettaisiin  2 kohdan säännös ammatillisen peruskoulutuk-
sen säästöstä, jolloin 3 kohta siirtyisi uudeksi 2 kohdaksi. Pykälän 2 momentista poistettaisiin 
säännös ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan vähimmäistasosta. Py-
kälään ei muutoin ehdoteta sisällöllisiä muutoksia. 

Uudessa ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä määrärahoihin vuonna 2016 kohdis-
tetut pysyvät säästöt sekä vuosien 2016—2017 indeks ikorotusten jäädyttäminen tulisivat suo-
raan huomioiduiksi siten, e ttä vuoden 2017 rahoitustasoa käytettäisiin rahoitusjärjestelmän 
käyttöönoton pohjavuotena. Hallitusohjelman m ukainen indeksien jäädyttäminen vuosina 
2018-2019 puolestaan otettaisiin huomioon siten, että lain 9 §: ssä säädettyä indeksikorotusta 
sovellettaisiin siirtymäsäännöksen mukaises ti ensimmäisen kerran varainhoitovuoden 2020 
rahoituksessa.  

25 §. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 

27 §. Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 



 
 

 

 252  

 

 

 

27 a §. Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintojen laskeminen vuosina 2016-2019. 
Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 

31 §. Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävä kustannukset. Pykälään ehdotetaan teh-
täväksi teknisluonteisia muutoksia, koska ammatillis en peruskoulutuksen rahoitus ei jatkossa 
määräytyisi yksikköhintajärjestelmän perusteella . Pykälän 1 momentista poistettaisiin amma-
tillista koulutusta koskeva maininta ja pykälän 4 momentti kumottaisiin. 

32 §. Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinnois-
sa. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi teknisluont eisia muutoksia, koska ammatillisen peruskou-
lutuksen rahoitus ei jatkossa määräytyisi yksi kköhintajärjestelmän perusteella. Pykälän 1 mo-
mentista poistettaisiin ammatillis ta koulutusta koskeva mainin ta, pykälän 2 momentti kumot-
taisiin ja pykälän 4 momentista poistettaisiin viittaukset kumottavaan 2 momenttiin. 

3 a luku. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet.  

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a luku , jossa säädettäisiin ammatillisen koulutuksen ra-
hoituksen määräytymisperusteista. Uuteen 3 a § lukuun sisältyisivät uudet 32 a-j §:t. Ammatil-
lisen koulutuksen rahoitusta koskevat säännökset kumottaisiin lain 3 luvusta, jossa säädetään 
opetustoimen yksikköhinnoista. 

32 a §. Rahoitusosuudet. Lakiin lisättäisiin uusi 32 a §, jossa säädettäisiin 9 §:n 1 momentissa 
säädettyjen rahoitusosuuksien keskinäisistä s uhteista. Ehdotetun säännöksen mukaan perusra-
hoituksen osuus olisi 50 prosenttia, suoritusraho ituksen osuus 35 prosenttia ja vaikuttavuusra-
hoituksen osuus 15 prosenttia siitä euromäärästä , joka saataisiin kun 9 §:n 1 momentissa tar-
koitetusta valtion määrärahasta ja kuntien raho itusosuudesta vähennettäisiin 32 h §:ssä tarkoi-
tettu strategiarahoituksen euromäärä. Strategi arahoituksen prosentuaalinen osuus kokonaisra-
hoituksesta voisi vaihdella vuosittain, joten my ös muiden rahoitusosuuksien tosiasiallinen 
prosentuaalinen osuus muuttuisi vuosittain strate giarahoituksen suuruuden perusteella. Perus-, 
suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen keskinäiset suhteet eivät tällöin kuitenkaan muuttuisi.  

32 b §. Opiskelijavuosi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 b §, jossa säädettäisiin opiskeli-
javuoden määritelmästä. Opiskelijavuosi olisi a mmatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyjär-
jestelmän määrällisen säätelyn väline ja sitä käytettäisiin myös perusrahoituksen määräyty-
misperusteena. Opiskelijavuosi olisi yhteismita llinen suorite kaikissa ammatillisen koulutuk-
sen toteuttamismuodoissa. Opiskelijavuosi olisi laskennallinen yksikkö eikä se käytännössä 
vastaisi yhden opiskelijan yhden vuoden aikana  suorittamaa koulutusta. Yksi opiskelijavuosi 
muodostuisi 365 päivästä ja samaan vuoteen voita isiin laskea usean eri opiskelijan koulutuk-
seen osallistumisen perusteella syntyviä suoritteita. 

Ehdotetun säännöksen mukaan opiskelijavuodella tar koitettaisiin 365:tä päivää, joiden aikana 
opiskelija osallistuu koulutukseen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35 §:ssä tarkoite-
tun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunn itelman mukaisesti. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön asetuksella säädettäisiin tarkemmin opiskelijavuoteen kuuluvien päivien määrittelys-
tä. Opiskelijavuoteen kuuluviksi päivik si katsottaisiin kaikki sellaiset päivät, joiden aikana 
opiskelija osallistuu koulutukseen henkilökoht aisen osaamisen kehittämissuunnitelman mu-
kaisesti. Päivälle ei asetettaisi mitään tuntimääriin perustuvaa rajaa, vaan koulutukseen osallis-
tumisen ajallinen kesto voisi päivittäin va ihdella. Opiskelijavuoteen kuuluvaksi koulutukseen 
osallistumiseksi laskettaisiin eri oppimisympäristöis sä toteutettu ohjattu koulutus, kuten lähi,- 
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etä- ja monimuoto-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävä koulutussopimukseen tai oppisopi-
mukseen perustuva koulutus. Opiskelijavuoteen kuuluvaksi koulutukseksi ei laskettaisi sellais-
ta itsenäistä opiskelua, jonka aikana koulutuk sen järjestäjä ei henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mukaan ohjaa opiskelijaa. Opiskelijavuoteen kuuluviksi päiviksi ei laskettaisi koulu-
tuksen yleisiä loma-aikoja eikä viikonloppuja,  ellei opiskelija henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelmansa mukaisesti tosiasiallisesti osallistu koulutukseen myös loma-aikoina tai viikonlop-
puna. 

32 c §. Tavoitteellisista opiskelijavuosista päättäminen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 
c §, jossa säädettäisiin tavoitteellisista opisk elijavuosista päättämisestä. Pykälän 1 momentin 
mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättäis i koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden ta-
voitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain va ltion talousarvion rajoissa. Päätös tehtäi-
siin vuosittain syksyllä sen jälkeen, kun valtion talousarvioehdotus on annettu, sillä jaettavissa 
oleva opiskelijavuosien kokonaismäärä perustuisi valtion talousarviossa päätettyyn opiskelija-
vuosien enimmäismäärään. Käytännössä tavoitteellisista opiskelijavuosista päätettäisiin 49 §:n 
2 momentissa tarkoitetun rahoituksen perusteen a käytettävien suoritteiden määrän vahvista-
mista koskevan suoritepäätöksen yhteydessä.  

Valtion talousarviossa päätettäisiin myös opi skelijavuosien vähimmäismäärä, joka tulisi koh-
dentaa työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen. Pykälän 1 momentissa säädetyn 
mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö päättä isi myös koulutuksen järjestäjän työvoimakou-
lutuksena järjestettävän koulutuksen tavo itteellisen opiskelijavuosien määrän. Työvoimakou-
lutuksen opiskelijavuosien määrästä päätettäisiin sellaisten koulutuksen järjestäjien osalta, jot-
ka järjestämisluvan mukaisesti voivat järj estää työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksen 
opiskelijavuosista päättämisellä turvattaisiin ty övoimakoulutuksen volyymi ja velvoitettaisiin 
työvoimakoulutuksen koulutustehtävän saaneita järjestäjiä työvoimakoulutuksen järjestämi-
seen. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan voisi yksin omilla toimillaan vaikuttaa työvoima-
koulutuksen järjestämiseen, koska työ- ja eli nkeinohallinto päättäisi opiskelijoiden ohjaami-
sesta työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä 
kuitenkin edellyttäisi koulutuksen järjestäjän varaamaan koulutuspaikoistaan osan työvoima-
koulutukseen sen mukaan kuin työ- ja elinke inohallinnon kanssa tarkemmin sovittaisiin. Jos 
työvoimakoulutuksen tarve varainhoitovuoden oso ittautuisi päätettyä pienemmäksi, koulutuk-
sen järjestäjä voisi suunnata työvoimakoulut ukseen kohdennettuja opi skelijavuosia muuhun 
koulutukseen. 

Ehdotetun säännöksen mukaan ministeriö voisi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista 
opiskelijavuosien määrää tai työvoimakoulutuk sena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista 
opiskelijavuosien määrää varainhoitovuoden aikana. Tällä mahdo llistettaisiin reagointi akuut-
teihin koulutuksen kohdentamistarpeisiin varainhoitovuoden aikana. 

Ehdotetun säännöksen mukaan yksittäisen koulut uksen järjestäjän tavoitteellinen opiskelija-
vuosien määrä ei voisi alittaa koulutuksen järj estämisluvassa määrättyä opiskelijavuosien vä-
himmäismäärää. Tavoitteellista opiskelijavuosimäär ää päätettäessä otettaisiin huomioon edel-
listen varainhoitovuosien toteutunut suorite määrä, koulutuksen vuosittaiset kohdentamistar-
peet sekä mahdollisten lisämäärärahojen jakami nen koulutuksen järjestäjien kesken. Päätök-
senteossa tulisi myös varmistaa toiminnan vaka us ja pitkäkestoisen koulutuksen järjestämis-
mahdollisuudet. 
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Tavoitteellista opiskelijavuosimäärää ei pääsääntöisesti sidottaisi koulutusmuotoihin, tutkinto-
tyyppeihin tai tutkintoihin, vaan järjestäjä sai si havaitsemansa tai ennakoimansa tarpeen mu-
kaisesti kohdentaa opiskelijavuosimäärän tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Pykä-
län 2 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan ope tus- ja kulttuuriministeriö voisi kuitenkin 
päättää myös tiettyjä tutkintoja, valmentav aa koulutusta tai muuta ammatillista koulutusta 
koskevista opiskelijavuosien enimmäismääristä . Tällä mahdollistettaisiin tarvittaessa koulu-
tustarjonnan kohdentamisen ohjaaminen. 

Pykälän 3 momentin mukaan koulutuksen järjestä jiä kuultaisiin ennen pykälässä tarkoitetuista 
opiskelijavuosista päättämistä. Kuulemisen yhteydessä järjestäjät voisivat ilmoittaa perustellut 
koulutuksen kohdentamistarpeensa tulevalle varainhoitovuodelle. 

32 d §. Perusrahoitus. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uus i 32 d §, jossa säädettäisiin perusra-
hoituksen määräytymisperusteista. Ehdotetun 1 momentin säännöksen mukaan perusrahoitus 
määräytyisi 32 c §:n 1 momentissa tarkoitetun tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän perusteel-
la. Pykälän 1 momentissa olisi myös säännös siitä, minkä koulutuksen järjestäjän suoritteeksi 
opiskelijavuosi luetaan. Ehdotetun säännöksen mukaan opiskelijavuosi luettaisiin sen koulu-
tuksen järjestäjän suoritteeksi, joka on laati nut opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehit-
tämissuunnitelman. Säännös on tarpeen tilanteessa, jossa koulutuksen järjestäjä hankkii koulu-
tusta toiselta järjestäjältä tai muulta taholta. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan perusrahoituk sen myöntämisperusteena käytettäisiin opiskeli-
javuosiin perustuvaa painotettua suoritemäärää.  Jäljempänä pykälässä sekä sen nojalla annet-
tavassa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksess a säädettäisiin painotetun suoritemäärän las-
kemisesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin perusteist a, joilla rahoituksen perusteena huomioon otet-
tavaa opiskelijavuosimäärää painotettaisiin. Pa inotuksilla otettaisiin huomioon kunkin sääde-
tyn perusteen osalta koulutuksen järjestämisen kustannuserot. 

Ehdotetun 1 kohdan mukaan opiskelijavuosia pai notettaisiin tutkintorakenteeseen kuuluvien 
eri tutkintojen, ammatilliseen koulutukseen valm entavan koulutuksen, työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavan koulutuksen ja muun a mmatillisen koulutuksen välisten kustannusero-
jen perusteella. Kaikki tutkintorakenteeseen kuul uvat tutkinnot jaettaisiin viiteen kustannus-
ryhmään niiden järjestämisestä aiheutuneiden to teutuneiden kustannusten perusteella. Kustan-
nusryhmien kertoimet laskettaisiin  kustannustietojen perusteella ja  jokainen tutkinto sijoitet-
taisiin parhaiten sen kustannustasoa vastaav aan kustannusryhmään.  Ammatillisissa perustut-
kinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitu tkinnoissa käytettäisiin yhteisiä kustannus-
ryhmiä. Kustannusryhmiä sovellettaisiin myös  oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä kou-
lutuksessa. 

Myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmen tavaa koulutusta, työhön ja itsenäiseen elä-
mään valmentavaa koulutusta sekä tutkinto on johtamatonta muuta ammatillista koulutusta 
painotettaisiin kustannuskertoimilla. Työhön ja itsenäiseen el ämään valmentavan koulutuksen 
ja tutkintoon johtamattoman muun ammatillisen  koulutuksen kustannuskertoimissa otettaisiin 
huomioon, että näitä koulutuksia ei rahoiteta  ollenkaan suoritus- ja vaikuttavuusrahoi-
tusosuuksissa. 
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Ehdotetun 2 kohdan mukaan opiskelijavuosia painotettaisiin tutkintotyyppien perusteella. Ker-
toimilla otettaisiin huomioon, onko kyseessä amma tillinen perustutkinto, ammattitutkinto vai 
erikoisammattitutkinto. Ammattitutk innolla ja erikoisammattitutkinnolla olisi perustutkintoa 
pienempi painoarvo, koska niissä keskimäärin  järjestetään enemmän koulutusta työpaikoilla, 
jolloin myös koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat perustutkintokoulutusta pienemmät. 
Lisäksi painotuksessa otettaisiin huomioon koulut uksen järjestäminen oppisopimuskoulutuk-
sena. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestämiskustannukset ovat keskimäärin pie-
nemmät kuin muissa oppimisympäristöissä järj estetyssä koulutuksessa. Esityksen liitteenä 
olevan asetusluonnoksen mukaan ammatillisen peru stutkinnon painokerroin olisi 1,0; oppiso-
pimuskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa ku itenkin 0,8. Ammatti- ja erikoisammatti-
tutkinnon painokerroin olisi 0,8; oppisopi muskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa kui-
tenkin 0,5. 

Ehdotetun 3 kohdan mukaan opiskelijavuosia pa inotettaisiin ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 56 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen  järjestämisen perusteella. Lisäksi opiskelija-
vuosia painotettaisiin koulutuksen järjestämisluvass a määrätyn vaativan erityisen tuen erityis-
tehtävän perusteella. Painokertoimet määriteltäis iin nykyisten erityisopetuksen ja erityisope-
tuksen erityistehtävän rahoitusporrastusten pohja lta. Erityisen tuen kertoimiin ei vaikuttaisi 
tutkinnon tai koulutuksen kustannusluokka, tutkintotyyppi eikä koulutuksen järjestämismuoto, 
vaan kertoimet olisivat samat kaikille opiskelijoille näistä tekijöistä riippumatta.  

Ehdotetun 4 kohdan mukaan opiskelijavuosia pa inotettaisiin ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 89 §:ssä tarkoitetun majoituksen järjestämisen perusteella. Kertoimet määriteltäisiin 
eri majoitusmuotojen aiheuttamien kustannusten perusteella. 

Ehdotetun 5 kohdan mukaan opiskelijavuosia pa inotettaisiin ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 9 §:ssä tarkoitetun henkilöstökoulutuksen järjestämisen perusteella. Kertoimella vä-
hennettäisiin henkilöstökoulutuksena järjestettävän koulutuksen rahoitusta sillä osuudella, jol-
la koulutuksen järjestäjällä on oikeus rahoittaa koulutusta työnantajilta kerättävillä maksuilla. 

Ehdotetun 6 kohdan mukaan opiskelijavuosia painot ettaisiin työvoimakoulutuksen järjestämi-
sen perusteella. Kertoimella lisättäisiin työv oimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen ra-
hoitusta siltä osin, kun ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittamisesta ei työvoimakoulu-
tuksena järjestettävässä koulutuksessa voida periä opiskelijamaksuja.  

Ehdotetun 7 kohdan mukaan opiskelijavuosia pai notettaisiin vankeinkoulutuksen järjestämi-
sen perusteella. Kertoimella otettaisiin huom ioon vankeinkoulutuksen järjestämisestä aiheutu-
vat keskimääräistä korkeammat kustannukset. Va nkilaopetuksena järjest ettävästä ammatilli-
sesta koulutuksesta aiheutuu koulutuksen järjestäjälle muusta koulutuksesta poikkeavia kus-
tannuksia esimerkiksi pienien opetusryhmien, keskimääräistä suuremman ohjaustarpeen ja 
vankilaympäristössä toteutettavan koulutuksen muiden erityispiirteiden vuoksi. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan  painotetun suoritemäärän laskennasta 
sekä 2 momentissa säädettyjen perusteiden pai nokertoimista säädettäisiin tarkemmin opetus- 
ja kulttuuriministeriön asetuksella. Opetus- ja ku lttuuriministeriön asetuksella määriteltäisiin 
kunkin rahoitusperusteen kertoimet. Lisäksi a setuksella säädettäisiin  perusrahoitusosuuden 
laskentasäännöistä. Toteutuneisiin tietoihin pe rustuva järjestäjäkohtainen painotettu opiskeli-
javuosimäärä saataisiin laskemalla yhteen kus tannusluokkien kertoimilla sekä tutkintotyypin 
ja järjestämismuodon kertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet, lisäämällä niihin eri-
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tyisen tuen kertoimilla painotetut toteutuneet  opiskelijavuodet, majoituksen kertoimilla paino-
tetut toteutuneet opiskelijavuodet, työvoimakoul utuksen kertoimella painotetut toteutuneet 
opiskelijavuodet ja vankeinkoulutuksen kertoime lla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet 
sekä lopuksi vähentämällä henkilöstökoulutuksen  kertoimella painotetut henkilöstökoulutuk-
sen toteutuneet opiskelijavuodet. Perusrahoituk sen perusteena käytettävää suoritepäätöksen 
mukaista tavoitteellista opiskelijavuosimäärää painotettaisiin edellä kerrotulla tavalla lasketun 
painotetun toteutuneen opiskelijavuosimäärän ja saman vuoden painottamattoman toteutuneen 
opiskelijavuosimäärän suhteessa, jolloin saatai siin perusrahoituksen perusteena huomioon 
otettava järjestäjäkohtainen suoritteiden määrä. 

32 e §. Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 e 
§, jossa säädettäisiin perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta. Ehdotetun säännök-
sen mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettäv ää perusrahoitusta voitaisiin korottaa harkin-
nanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan  liittyvästä erityisestä syystä valtion talousar-
vion rajoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö p äättäisi hakemuksesta harkinnanvaraisesta koro-
tuksesta. 

Perusrahoituksen harkinnanvaraisella korotuksella olisi tarkoitus ottaa huomioon ne koulutuk-
sen järjestäjän toimintaan liittyvät erityiset syyt, jotka nykyisessä rahoitusjärjestelmässä ote-
taan huomioon ammatillisen peruskoulutuksen yk sikköhinnan harkinnanvaraisella korotuksel-
la tai lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosista päätettäessä ja jotka eivät luonteensa vuoksi sovel-
lu rahoitettavaksi uuden rahoitusmallin mukaisen strategiarahoituksen puitteissa. Perusrahoi-
tuksen harkinnanvaraisen korotuksen erityiset syyt liittyisivät pääsääntöisesti toiminnan talou-
dellisiin edellytyksiin. Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta voitaisiin käyttää esimer-
kiksi kustannusrakenteeltaan erityisen kalliin  koulutuksen, kuten ilmailualan, rahoitustason 
turvaamiseksi. Harkinnanvaraisen korotuksen käy ttäminen olisi perusteltua, koska erityisen 
kalliin kustannusrakenteen koulutuksissa riittävää rahoitustasoa ei olisi mahdollista saavuttaa 
toteutuneisiin suoritemääriin ja kustannusryhmien mukaisiin kustannuskertoimiin perustuvalla 
mallilla. 

Harkinnanvaraisen korotuksen euromäärä sisä ltyisi rahoitusmallin mukaiseen perusrahoi-
tusosuuteen. Harkinnanvaraisen korotuksen en immäismäärästä päätettäisiin vuosittain valtion 
talousarviossa ja opetus- ja kulttuuriministeriö myöntäisi harkinnanvaraiset korotukset hake-
muksesta. Harkinnanvaraisina korotuksina myön netyt euromäärät vähennettäisiin perusrahoi-
tusosuuden kokonaiseuromäärästä ennen suhteellisiin suoritemäär iin perustuvaa perusrahoi-
tuksen laskemista. 

32 f §. Suoritusrahoitus. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 f §, jossa säädettäisiin suoritus-
rahoituksen määräytymisperusteista. Pykä län 1 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan 
suoritusrahoitus määräytyisi varainhoitovuotta  edeltävää vuotta edeltävänä kahtena vuonna 
suoritettujen tutkinnon osien ja tutkintojen pe rusteella. Suoritusrahoituksen määräytymispe-
rusteena käytettäisiin kahden vuode n toteutuneiden suoritteiden k eskiarvoa, millä tasattaisiin 
suoritemäärien vaihtelua.  

Tutkinnon osa luettaisiin ehdotetun säännöksen mukaan sen koulutuksen järjestäjän suorit-
teeksi, joka on laatinut tutkinnon osan s uorittajan henkilökohtaisen osaamisen kehittämis-
suunnitelman. Säännös olisi erityisesti tarpeen silloin, kun koulutuksen järjestäjä on ammatil-
lisesta koulutuksesta annetun lain ehdotetun 108 §: n mukaisesti hankkinut tutkintokoulutusta 
toiselta koulutuksen järjestäjältä tai muulta yhteisöltä tai säätiö ltä. Ammatillisesta koulutuk-
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sesta annetun lain ehdotetun 35 §:n mukaan koulut uksen järjestäjän tehtävänä on laatia henki-
lökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa muun muassa henkilökohtaistetaan opis-
kelijan osaamisen osoittaminen sekä tarvittava o saamisen hankkiminen. Mainitun lain ehdote-
tun 41 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutkinnon suoritta-
jan kanssa missä ja miten tämä hankkii tutkin non perusteissa edellytetyn ammattitaidon ja 
muun osaamisen. Jos koulutuksen järjestäjä hankkii tu tkintokoulutusta toiselta järjestäjältä tai 
muulta yhteisöltä tai säätiöltä, suorittaa tämä taho yleensä myös osaamisen arvioinnin. Rahoi-
tus myönnettäisiin kuitenkin henkilökohtaisen  osaamisen kehittämiss uunnitelman laatineelle 
koulutuksen järjestäjälle, joka saamallaan rahoituks ella voisi hankkia palveluita toiselta tahol-
ta. 

Ehdotetun säännöksen mukaan tutkinto luettaisiin  sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, jo-
ka on antanut ammatillisesta koulutuksesta annet un lain ehdotetussa 50 §:ssä tarkoitetun tut-
kintotodistuksen. Säännös olisi erityisesti tarp een tilanteissa, jossa tutkinnon suorittaja on 
osallistunut usean eri koulutuksen järjestäjän jä rjestämään tutkintokoulutukseen ja arvioimiin 
näyttöihin. Ehdotettujen säännöste n mukaisesti tutkintoon kuuluvat eri tutkinnon osat voitai-
siin rahoituksessa lukea usean eri koulutuksen järjestäjän suoritteiksi, mutta tutkinto luettaisiin 
vain yhden koulutuksen järjestäjän suoritteeksi eli sen järjestäjän suoritteeksi, joka antaa tut-
kintotodistuksen. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan suoritusrahoituksen myöntämisperustee-
na käytettäisiin suoritettuihin tutkintoihin ja  tutkinnon osiin perustuvaa painotettua suorite-
määrää. Jäljempänä pykälässä sekä sen nojalla an nettavassa opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetuksessa säädettäisiin painotetun suoritemäärän laskemisesta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poikkeuksista, jolloin suoritettuja tutkinnon osia ei otettai-
si huomioon suoritusrahoituksen perusteena. E hdotetun säännöksen mukaan tutkinnon osaa ei 
otettaisi huomioon rahoituksen perusteena, jos se on kokonaan tunnustettu ammatillisesta kou-
lutuksesta annetun lain 38 §:n 1 tai 2 mome nteissa säädetyllä tavalla. Ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain 38 §:n 1 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa ne 
tutkinnon suorittajan suorittamat voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon 
osat, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritetta vaa tutkintoa. Mainitun pykälän 2 momentissa 
säädetään puolestaan muiden kuin voimassa olevien perusteiden mukaisten tutkintojen ja tut-
kinnon osien tunnustamisesta. Tutkinnon osaa ei  siis otettaisi huomioon rahoituksen perustee-
na silloin, kun se on tullut kokonaan tunnustet uksi aiemmin hankitun osaamisen perusteella, 
joka on todennettu aiemmin suoritetun tutkinnon tai tutkinnon osan perusteella. Tällöin koulu-
tuksen järjestäjälle ei aiheudu kustannuksia tutk intokoulutuksen tai näytön järjestämisestä, jo-
ten kyseistä tutkinnon osaa ei ole perusteltua ottaa huomioon rahoituksen perusteena. Suoritet-
tu tutkinnon osa on tällöin saattanut olla myös jo aiemmin rahoituksen perusteena. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ehdotetun 38 §:n 3 momentin mukaan koulutuksen 
järjestäjä ohjaa tutkinnon suorittajan osoittamaan osaamisensa suoraan näyttöön, jos tutkinnon 
suorittajalla on tutkinnon perusteissa edellytettyä osaamista, jonka perusteella tutkinto tai tut-
kinnon osa on mahdollista suorittaa ilman lisäa mmattitaidon hankkimista. Jos tutkinnon suo-
rittaja suorittaa tutkinnon osan tutkintokoulutukseen osallistumatta, tästä ei muodostu perusra-
hoituksen opiskelijatyövuosissa huomioon otettavi a suoritteita. Tutkinnon osa otettaisiin kui-
tenkin huomioon suoritusrahoituksen perusteena. 
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Suoritusrahoituksen perusteena huomioon otettavien suoritteiden määrää ei lähtökohtaisesti 
säänneltäisi, mutta huomioon otettavien järjestäjä kohtaisten suoritteiden määrää olisi kuiten-
kin perusteltua rajoittaa, jos suoritteiden määrä olisi epätavallisen suuri. Rajoittaminen voitai-
siin toteuttaa suhteuttamalla huomioon otettava  järjestäjäkohtainen suoritemäärä varainhoito-
vuodelle päätettyyn tavoitteellisee n opiskelijavuosimäärään. Suori tteiden rajaamisen tavoit-
teena olisi suoritteiden arvon inflatoitumisen välttäminen sekä epätarkoituksenmukaisen suori-
tetehtailun eliminointi. Tätä koskeva säännös olisi pykälän 2 momentissa. 

Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäisiin perust eista, joilla tutkinnon osia painotettaisiin 
ja 4 momentissa perusteista, joilla tutkintoja painotettaisiin. Ehdotetun pykälän 5 momentin 
mukaan painotetun suoritemäärän laskennasta sekä 3 ja 4 momentissa säädettyjen perusteiden 
painokertoimista säädettäisiin tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.  

Ehdotetun 1 kohdan mukaan tutkintojen osia painotettaisiin tutkintorakenteeseen kuuluvien eri 
tutkintojen välisten kustannuserojen perusteella . Kustannusryhmät vastaisivat perusrahoituk-
sessa opiskelijavuosien painotuksessa käytettäviä kustannusryhmiä.  

Esityksen liitteenä olevassa asetusluonnoksessa ehdotetun sääntelyn mukaan tutkinnon osan 
kustannusryhmä määräytyisi sen tutkinnon muka isesti, johon tutkinnon osa tutkinnon perus-
teiden mukaisesti kuuluu. Tutkinnon osan kusta nnusryhmä määräytyisi siis sen mukaan, min-
kä tutkinnon osaksi se tutkinnon perusteiden mukaisesti kuuluu, vaikka tutkinnon osaa suorit-
tavan opiskelijan tavoitetutkin tona olisi johonkin muuhun kusta nnusryhmään kuuluva tutkin-
to. Asetusluonnoksen mukaan ammatillisesta koulut uksesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut yhteiset tutkinnon osat kuuluisivat kuitenkin aina alimpaan kustannusryhmään. 

Tutkinnon perusteisiin sisältyy myös tutkinnon osia, jotka voivat kuulua useaan tutkintoon tai 
jotka voidaan sisällyttää osaksi mitä tahan sa tutkintoa. Asetusluonnoksessa ehdotetun säänte-
lyn mukaan tutkinnon osan kustannusryhmä määräy tyisi sen tutkinnon mukaisesti, jota tutkin-
non suorittaja suorittaa, jos tutkinnon osa voisi  tutkinnon perusteiden mukaisesti kuulua use-
aan tutkintoon. Ammatillisesta koulutuksesta annet un lain mukaan henkilö otetaan aina tut-
kinnon suorittajaksi, vaikka hänen tavoitteenaan olisi vain tutkinnon osan tai osien suorittami-
nen. Tällöinkin tutkinnon osan kustannusryhmä määräytyisi siis sen mukaisesti, minkä tutkin-
non suorittajaksi henkilö on otettu. 

Ehdotetun 2 momentin 2 kohdan mukaan tutkinnon osia painotettaisiin tutkintotyyppien pe-
rusteella. Kertoimilla otettaisiin huomioon, onko kyseessä ammatillinen perustutkinto, ammat-
titutkinto vai erikoisammattitutkinto. Ammattitu tkinnolla ja erikoisammattitutkinnolla olisi 
pienempi painoarvo kuin ammatillisella perust utkinnolla, koska ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintojen suorittajilla on tyypillisesti enemmän aiemmin hankittua osaamista, joka voidaan 
tunnistaa ja tunnustaa. Ammatti- ja erikoisamm attitutkintojen osien suorittaminen edellyttää 
yleensä vähemmän tutkintokoulutukseen osallistu mista kuin perustutkinnon osien suorittami-
nen. 

Ehdotetun 3 momentin 3 kohdan mukaan tutkin non osia painotettaisiin ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain 56 §:ssä tarkoitetun erityisen  tuen tai järjestämisluvassa määrätyn vaati-
van erityisen tuen erityistehtävän perusteella. Kertoimet vastaisivat perusrahoituksessa opiske-
lijavuosien painotuksessa käytettäviä erityisen tuen kertoimia. Asetusluonnoksessa ehdotetun 
sääntelyn mukaan tutkinnon osa katsottaisiin erityistä tukea saaneen opiskelijan suorittamaksi, 
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jos ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 56 §:ssä tarkoitettu erityisen tuen antamista kos-
keva päätös on voimassa tutkinnon osan suorittamispäivänä.  

Ehdotetun pykälän 4 momentissa säädettäisiin perust eista, joilla tutkintoja painotettaisiin. Eh-
dotetun 1 kohdan mukaan tutkintoja painotettais iin tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkin-
tojen välisten kustannuserojen perusteella. Kust annusryhmät vastaisivat perusrahoituksessa 
opiskelijavuosien painotuksessa käytettäviä kustannusryhmiä. 

Ehdotetun 2 momentin 2 kohdan mukaan tutkintoja painotettaisiin tutkintotyyppien perusteel-
la vastaavasti kuin tutkinnon osia. 

Ehdotetun 2 momentin 3 kohdan mukaan tutkinto jen osaamispisteitä painotettaisiin ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain 56 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen tai järjestämisluvassa mää-
rätyn vaativan erityisen tuen erityistehtävän perusteella. Kertoimet vastaisivat perusrahoituk-
sessa käytettäviä erityisen tuen kertoimia. 

Ehdotetun 2 momentin 4 kohdan mukaan tutkintoje n osaamispisteitä painotettaisiin tutkinnon 
suorittajan aikaisemman koulutusta ustan perusteella. Tutkinnon pa inoarvo olisi suurempi, jos 
tutkinnon suorittajalla ei olisi aikaisempaa perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan  painotetun suoritemäärän laskennasta 
sekä 3 ja 4 momentissa säädettyjen perusteiden painokertoimista säädettäisiin tarkemmin ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella määriteltäi-
siin kunkin rahoitusperusteen kertoimet. Perusrahoituksessa ja suoritusrahoituksessa käytettäi-
siin yhteisiä kertoimia. Lisäksi asetuksella sääd ettäisiin suoritusrahoitusosuuden laskentasään-
nöistä. 

32 g §. Vaikuttavuusrahoituksen määräytymisperusteet. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 
g §, jossa säädettäisiin vaikuttavuusrahoituk sen määräytymisperusteista. Ehdotetun säännök-
sen mukaan vaikuttavuusrahoitus määräytyisi tutk innon tai tutkinnon osia  suorittaneiden työl-
listymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen sekä opi skelijapalautteen ja työelämäpalautteen pe-
rusteella. Rahoitusperusteiden laskennasta ja l askentakriteereistä säädettäisiin tarkemmin ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. 

Työllistymis- ja jatko-opiskelutarkastelussa olis ivat mukana kaikki tietyn kalenterivuoden ai-
kana koko tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneet. Jos henkilö olisi suorittanut samana kalen-
terivuonna sekä tutkinnon että tutkinnon osia, tulisi hän tarkasteluun mukaan vain tutkinnon 
suorittaneena. Tutkinnon ja tutkinnon osien suorittaneiden työllistymistä ja korkeakoulututkin-
toon johtavaan koulutukseen siirtymistä tarkaste ltaisiin tutkinnon tai tu tkinnon osan suoritta-
misvuotta seuraavan vuoden lopun tilanteessa. Satunnaisuuden vaikutuksen vähentämiseksi 
käytettäisiin kahden peräkkäisen vuoden keskiarvoa. Painoarvot vaihtelisivat sen mukaan, on-
ko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittanut ollu t työllinen vai ei-työllinen ennen koulutuksen 
aloittamista. Painoarvo olisi suurempi silloin, jos henkilö on ollut ei-työllinen ennen koulutuk-
sen aloittamista. Työvoiman ulkopuolella olevien tutkinnon ja tutkinno n osia suorittaneiden 
osuus vaihtelee järjestäjittäin, minkä vuoks i erot työvoiman ulkopuolella olevien osuudessa 
tasattaisiin järjestäjäkohtaisella kertoimella. 

Opiskelijapalaute otettaisiin kä yttöön vuonna 2018 ja sitä käyt ettäisiin vaikuttavuusrahoituk-
sen myöntämisperusteena ensimmäisen kerra n varainhoitovuoden 2020 rahoituksessa. Työ-



 
 

 

 260  

 

 

 

elämäpalaute otettaisiin käyttöön vuonna 2020 ja  sitä käytettäisiin vaikuttavuusrahoituksen 
myöntämisperusteena ensimmäisen kerran varainhoitovuoden 2022 rahoituksessa. 

32 h §. Strategiarahoituksen määräytymisperusteet. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 h §, 
jossa säädettäisiin strategiarahoituksen myöntäm isperusteista. Ehdotetun säännöksen mukaan 
strategiarahoituksen osuus olisi enintään neljä  prosenttia 9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
määrärahasta. Strategiarahoituksen prosentuaalin en osuus päätettäisiin valtion talousarviossa 
ja osuus voisi vaihdella vuosittain. Strategiarahoituksena myönnettäisiin lain 44 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut valtionavustukset. 

32 i §. Arvonlisäveron korvaaminen yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Voi-
massa olevan lain 32 §:n mukaan ammatillisen koulutuksen yksikköhintoja korotetaan yksityi-
sen koulutuksen järjestäjän osalta siten, että korotus vastaa yksityisten koulutuksen järjestäjien 
maksamien arvonlisäverojen osuutta yksityiselle koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista arvon-
lisäverottomista kustannuksista. Kuntien ja  kuntayhtymien järjestämän ammatillisen koulu-
tuksen yksikköhintoja ei ole vastaavasti korotettu, koska kunnilla on arvonlisäverolain 130 §:n 
mukaisesti oikeus saada palautusmenettelyn kautta  takaisin verotonta toimintaa varten tehtyi-
hin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen myötä yksityisten koulutuksen 
järjestäjien suorittamia arvonlisäveroja ei voita isi enää jatkossa korvata yksikköhintaa korot-
tamalla. Yksityisten a mmatillisen koulutuksen järjestäjien laki sääteisistä tehtävistä aiheutuvi-
en arvonlisäveromenojen osalta ehdotetaan siirryttäväksi niin sanotun euro-eurosta periaatteen 
mukaiseen kompensaatiomenettelyyn. Menettely v astaisi periaatteiltaan yliopistolain ja am-
mattikorkeakoululain mukaista menettelyä. Maksamismenettely olisi ammattikorkeakoululais-
sa säädetyn kaltainen eli mak satuksessa ei käytettäisi arvioperusteista ennakkomaksumenette-
lyä, vaan korvaus perustuisi viimeksi vahvist etun tilinpäätöksen mukaisiin tietoihin. Näin ol-
len tilinpäätöksen mukaiset toteutuneet korvatta vat arvonlisäveromenot otettaisiin huomioon 
kaksi vuotta tilinpäätösvuotta myöhemmän ta lousarviovuoden arvonlisäverokompensaation 
mitoitusperusteena. 

Ehdotetun säännöksen mukaan yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle korvattaisiin 
arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketa-
loudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen 
osuus koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista. Arvonlisäverolain 39 §:n mukaan 
arvonlisäveroa ei suoriteta koulutuspalvelun my ynnistä. Veroa ei myöskään suoriteta, kun 
koulutustoimen harjoittaja luovuttaa koulut uksensaajalle koulutuksen yhteydessä koulutuk-
seen tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tava roita. Oppilaitoksessa koulutuksensaajalle tapah-
tuvasta ravintola- tai ateriapalvelusta ei suor iteta veroa, kun palvelu tapahtuu koulutuksen yh-
teydessä ja palvelu liittyy tavanomaisesti koulutukseen. Arvonlisäverolain 40 §:n mukaan 
koulutuspalvelulla tarkoitetaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, korkeakouluopetusta 
sekä taiteen perusopetusta, jota lain nojalla järj estetään tai jota lain nojalla avustetaan valtion 
varoin. 

Arvolisäverokorvaus myönnettäisiin vain sellaisesta koulutustoiminnasta, jota rahoitetaan ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun la in perusteella. Arvonlisäverokorvaus ei kattaisi 
maksullisena palvelutoimintana järjestettävää koulutusta, joka järjestetään liiketaloudellisin 
perustein. Jos toiminnassa on mahdollisuus hake utua arvonlisäverovelvolliseksi, korvausta ei 
maksettaisi. 
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Ehdotetun säännöksen mukaan korvaus perustuisi viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukai-
siin tietoihin. Koulutuksen järjestäjän tulisi kirjanpidossaan pystyä erittelemään arvonlisäve-
rokorvaukseen oikeuttavaan toimintaan liittyvät arvonlisäverot. 

32 j §. Uuden koulutuksen järjestäjän suoritteiden määrittely. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 32 j §, jossa säädettäisiin uuden koulutuksen järjestämisluvan saaneen koulutuksen järjes-
täjän suoritus- ja vaikuttavuus rahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrittelystä. 
Ehdotettu säännös on tarpeen, koska suoritus-  ja vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperustee-
na käytetään varainhoitovuotta edeltäne iden vuosien toteutuneita suoritteita. 46 §. Pykälä eh-
dotetaan kumottavaksi.  

48 §. Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
teknisluonteinen muutos, koska ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus ei jatkossa määräytyi-
si laskentapäivien opiskelijamäärien perusteella. Pykälän 1 momentista poistettaisiin ammatil-
lisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien laskentaa koskevat säännökset. 

Pykälän 4 momentissa säädetään, että oppilas ta i opiskelija voidaan lukea rahoituksen perus-
teena olevaksi suoritteeksi vain yhdessä lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Am-
matillisen koulutuksen rahoituksessa ei enää käyte ttäisi suoritteina opiskelijamääriä. Säännös-
tä ehdotetaan muutettavaksi siten, että a mmatillisen koulutuksen osalta opiskelijan koulutuk-
seen osallistumisen perusteella määräytyvät 32 b §:ssä tarkoitetut opi skelijavuodet voitaisiin 
lukea samanaikaisesti rahoituksen  perusteena olevaksi suoritteeksi vain yhdessä tämän lain 
soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Käyt ännössä säännös rajoittuisi ammatillisen kou-
lutuksen osalta vain perusrahoituksen myönt ämiseen, koska opiskelijavuosia käytetään suorit-
teina perusrahoitusosuudessa. 

49 §. Rahoituksen laskemisessa käytettävien suoritteiden vahvistaminen. Pykälästä kumottai-
siin ammatillisen koulutuksen rahoituksen lask emisessa käytettäviä suoritteita koskevat sään-
nökset. Pykälän 1 momentista poistettaisiin säännökset opiskelijatyövuosien, oppisopimukse-
na järjestettävän lisäkoulutuksen oppisopimusten ja opiskelijatyöpäivien vahvistamisesta. Py-
kälän 2 ja 3 momentit kumottaisiin kokonaan. 

Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäisiin a mmatillisen koulutuksen uuden rahoitusjärjes-
telmän mukaisten suoritteiden vahvistamisesta. Ehdotetun säännöksen mukaan opetus- ja kult-
tuuriministeriö vahvistaisi ammatillisen koulutuk sen seuraavan varainho itovuoden laskennal-
lisen rahoituksen perusteena käytettävien suor itteiden määrän. Ministeriö päättäisi ehdotetun 
32 c §:n mukaisesti tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä vahvistaisi  suoritus- ja vai-
kuttavuusrahoituksen perusteena käytettävät suor itteet edellisten vuosie n toteutuneiden tieto-
jen perusteella. 

50 §. Rahoituksen myöntäminen ja tarkistaminen. Voimassa olevan pykälän 1 momentin mu-
kaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 6,  10 ja 19—22 §:ssä tar koitetun valtionosuuden 
sekä 7 ja 11 §:ssä tarkoitetun rahoituksen kä yttökustannuksiin hakem uksetta kunnalle tai 
muulle 1 ja 2 §:ssä mainitun lain mukaisen to iminnan järjestäjälle. Mainituista säännöksistä 
ammatillista koulutusta koskevat 6 §:n säännös valtionosuuden myöntämisestä kunnalle, 7 §:n 
säännös rahoituksen myöntämisestä kuntayhtymälle  tai yksityiselle koulutuksen järjestäjälle 
sekä 10 §:n säännös valtionosuuden myöntämisestä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle. 
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Ehdotettujen muutosten mukaisesti lain 6 ja 7 §:iin ei enää jatkossa sisältyisi ammatillisen 
koulutuksen rahoitusta koskevaa sääntelyä, vaan niissä säädettäisiin ainoastaan lukiokoulutuk-
sen rahoituksen myöntämisestä. Ammatillisen koulutuksen osalta vastaavat säännökset koot-
taisiin lain 10 §:ään. Uudessa 10 §:n 1 mome ntissa säädettäisiin rahoituksen myöntämisestä 
ammatillisen koulutuksen järjestäjälle ja 2 mo mentissa säädettäisiin valtionosuuden myöntä-
misestä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä toimivalle kunnalle. Pykälän 1 momenttia ehdo-
tetaankin muutettavaksi siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntäisi hakemuksetta myös 
10 §:n 2 momentissa tarkoite tun valtionosuuden kunnalle  ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
tarkoituksen muulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentissa sääd etään 1 momentin mukaisesti myönnetyn rahoi-
tuksen tarkistamisesta. Ammatillisessa koulutuksessa rahoitus myönnettäisiin jatkossa suoraan 
lopullisena eikä sitä tarkistettaisi varainhoito vuoden toteutuneiden suoritteiden perusteella. 
Momentista ehdotetaankin poistettavaksi ammatillista peruskoulutusta koskeva säännös rahoi-
tuksen tarkistamisesta. Lisäksi viittaus 10 §:ään  muutettaisiin vastaamaan pykälän uutta sisäl-
töä eli jatkossa tarkistuksen ulkopuolella olev aksi säädettäisiin 10 §:ssä tarkoitettu rahoitus 
kokonaisuudessaan. 

57 §. Valtionapuviranomainen. Pykälässä sisältää säännökset valtionapuviranomaisesta rahoi-
tuslaissa tarkoitettujen valtionavustusten my öntämisessä. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mu-
kaan Opetushallitus on valtionapuviranomainen ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen ai-
kuiskoulutuksen kehittämistä, kokeilua ja toimi nnan käynnistämistä sekä toimintaan liittyviä 
tarpeellisia erityistehtäviä koskevissa asioissa.  Momentin 3 kohdan mukaan Opetushallitus on 
valtionapuviranomainen lain 45 §:n 2 ja 3 momentissa sek ä 46 §:ssä tarkoitettuja valtionavus-
tuksia koskevissa asioissa. Pykälän 3 momentin  mukaan valtionapuviranomainen muissa ky-
seisessä laissa tarkoitetuissa asioissa on opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Pykälän 2 momentin 2 kohdan säännös Opetus hallituksen toimimisesta ammatillisen koulu-
tuksen valtionapuviranomaisena säännöksessä main ituissa tehtävissä ehdotetaan kumottavak-
si. Uuden rahoitusjärjestäjän mukainen stra tegiarahoitusosuus myönnettäisiin valtionavustuk-
sena ja opetus- ja kulttuuriministeriö toimis i pääsääntöisesti valtionapuviranomaisena strate-
giarahoituksen myöntämisessä. Ministeriö voi si kuitenkin delegoida valtionavustusten myön-
tämistoimintaa myös Opetushallitukselle. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdasta poistettaisiin  viittaus kumottavaan 46 §:ään. Säännöksessä 
mainitut 45 §:n 2 ja 3 momentit koskevat perus opetuslain ja lukiolain mukaisen toiminnan 
valtionavustusten myöntämistä ja niitä ei ehdoteta muutettavaksi. 

59 §. Neuvottelumenettely. Pykälässä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen 
Kuntaliitto ry:n välisestä neuvottelumenettelyst ä. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ei enää 
jatkossa perustuisi toteutuneisiin kustannuks iin ja yksikköhintoihin. Ammatillisen koulutuk-
sen rahoitukseen sisältyisi kuitenkin jatkossakin  kuntien rahoitusosuus, joten lakisääteinen 
neuvottelumenettely on tarpeen säilyttää myös ammatillisen koulutuksen osalta. 

Säännöksen sanamuotoa ehdotetaan muutettava ksi vastaamaan uutta  ammatillisen koulutuk-
sen rahoitusmallia. Pykälän 1 momenttiin ehdote tun säännöksen mukaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön tulisi neuvotella Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa ammatillisen koulutuksen määrä-
rahasta. Pykälän 2 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan ministeriön olisi myös neuvotel-
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tava Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa siitä, mitä  tietoja on pidettävä tarpeellisina ammatillisen 
koulutuksen rahoituksen määräämistä varten. 

1.3 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

1 Luku. Yleiset säännökset 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa olev ia viittauksia ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin ehdotetaan muutetta-
vaksi lakiehdotuksen 1 mukaisesti lakiin amma tillisesta koulutuksesta. Oppilas- termi muutet-
taisiin vastaamaan lakiehdotuksen 1 mukaista opiskelijakäsitettä.   

5 §. Palvelujen tuottaminen ja hankkiminen. Pykälän 1 momentissa säädetään työ- ja elinkei-
noviranomaisen julkisten työvoima- ja yrityspalv elujen tuottamisesta ja hankkimisesta pää-
sääntöisesti valtion talousarviossa työ- ja e linkeinoministeriön hallinnon alan pääluokassa 
työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuilla määrärahoilla.  

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia kos kevan ehdotuksen muka isesti pykälän 1 mo-
menttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukai-
sen koulutuksen järjestämisluvan ja työvoimakoulutuksen koulutustehtävän saaneet koulutuk-
sen järjestäjät voisivat järjestää työvoimakoulutuksena mainitun lain mukaista koulutusta. Ky-
se ei olisi työ- ja elinkeinoviranomaisen t uottamasta tai sen hankkimasta koulutuksesta, vaan 
koulutuksen järjestäjän ammatillisesta koulutuksest a annetun lain mukaisesti järjestämästä ja 
valtionosuusrahoituksella rahoitetusta työvoimakoulutuksesta.  

Pykälän 2 ja 3 momentti koskevat niiden sanam uotojen mukaan hankittavaa koulutusta eivät-
kä ne soveltuisi ammatillisen koulutuksen järj estämisluvan saaneen koulutuksen järjestäjän 
työvoimakoulutuksen koulutustehtävän perusteella  järjestämään ja valtionosuusrahoituksella 
rahoitettavaan työvoimakoulutukseen. Momentit v astaisivat voimassa olevan pykälän 2 ja 3 
momenttia. 

5 Luku Työvoimakoulutus 

1 §. Työvoimakoulutus. Pykälässä säädetään työvoimakoulutuksen tavoitteista. Pykälän 2 
momenttiin lisättäisiin säännös työvoimakoul utuksena tarjottavasta ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitetusta koulutuk sesta. Työvoimakoulutuksena voitaisiin siten ny-
kytilasta poiketen järjestää myös ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta. Pykä-
lässä säädetty ei koske työnhakijan omaehtoi sen opiskelun tukemista työttömyysetuudella, 
josta säädetään lain 6 luvussa. Ko ska aikuisten perusopetusta ei ole tarkoitus enää järjestää 
työ- ja elinkeinoviranomaisen tuottamana ta i hankkimana, vaan työnhakijan perusopetuslain 
mukaisten opintojen tukeminen työttömyyset uudella on tarkoitus järjestää vuodesta 2018 al-
kaen omaehtoisten opintojen tukemisella, e hdotetaan 2 momentista poistettavaksi säännös, 
jonka mukaan työvoimakoulutuksena voidaan tarjota aikuisten perusopetusta.  

2 §. Korkeakoulututkintoon johtavien opintojen hankkiminen työvoimakoulutuksena. Pykäläs-
sä säädetään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen hankkimisesta työvoimakoulutuksena 
henkilöasiakkaalle keskeytyneiden korkeakoul uopintojen loppuunsaattamiseksi. Pykälä ehdo-
tetaan kumottavaksi, koska kork eakoulututkintoon johtavia opintoj a ei jatkossa järjestettäisi 
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työvoimakoulutuksena.  Työnhakijan korkeakoulutut kintoon johtavia opintoja voitaisiin jat-
kossakin tukea työttömyysetuudella omaehtoisina opintoina.   

3 §. Opiskelijavalinta. Pykälässä säädetään opiskelijoide n valitsemisesta työvoimakoulutuk-
seen. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevaa 1 momenttia.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työvoi makoulutuksena järjestettyyn ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain mukaiseen koulutukseen valitsemisesta. Voimassa olevassa 2 momentis-
sa säädetään opiskelijavalintaan työvoimakoulut uksessa sovellettavista ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskou lutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoulu-
lain ja yliopistolain säännöksistä. Koska korkea koulututkintoon johtavia opintoja ei järjestet-
täisi työvoimakoulutuksena, koskisi 2 mome ntti vain valittaessa opiskelijoita työvoimakoulu-
tuksena järjestettyyn ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain mukaiseen koulutukseen. 
Säännöksen mukaan opiskelijoita valittaessa sovellettaisiin ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain 30 §:n säännöksiä esteettömyydestä ja tutkinnon suorittajaksi ottamisen edellytyksistä, 
28 §:n 2 momentin säännöksiä opiskelijaksi otta misen edellytyksistä ammatilliseen koulutuk-
seen valmentavaan koulutukseen sekä 31 §:n sään nöksiä tutkinnon suorittajaksi ottamiseen 
liittyvästä tiedonsaannista. Työvoimakoulutukseen  ei siten sovellettaisi ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain 4 luvun säännöksistä 27 §:n säännöksiä hakeutumisesta ja hakumenette-
lyistä, 28 §:n 1 momentin säännöstä koulutuksen järjestäjän tekemästä opiskelijaksi tai tutkin-
non suorittajaksi ottamisen yleisiä edellytyksiä  koskevasta arvioinnista, 29 §:n säännöksiä va-
lintaperusteista eikä 32 §:n säännöksiä tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamista kos-
kevasta päätöksestä. 

Pykälän 3 momentin mukaan työ- ja elinkeinotoimisto vastaisi nykytilaa vastaavasti opiskeli-
joiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen. Mo mentissa ei enää säädettäisi korkeakoulutut-
kintoon johtavien opintojen työvoimakoulutukseen opiskelijaksi ottamisesta. 

Pykälän 4 momentti vastaisi voimassa olevaa 4 momenttia.  

4 §. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Pykälässä säädetään opiskelijan oikeuksista ja vel-
vollisuuksista työvoimakoulutuksessa. Pykälän 1 mo mentti vastaisi pääosin voimassa olevan 
pykälän 1 ja 2 momentteja ja koskisi työ- ja elinkeinoviranomaisen tuottamaa, ammatillisen 
koulutuksen järjestäjän järjestäm ää ja hankittua työvoimakoulut usta. Pykälän 2 momentissa 
oleva säännös korkeakouluopintojen riittävästä ed istymisestä poistettaisiin tarpeettomana. Py-
kälän 1 momentin mukaan opiskelijalla olisi nykytilaa vastaavasti oikeus saada koulutus- tai 
opetussuunnitelman mukaista opetu sta ja oikeus suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen kes-
ton ajan. Opiskelijan tulisi osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutus- 
tai opintosuunnitelmassa tarko itetulla tavalla. Ammatillisen koul utuksen osalta koulutus- ja 
opintosuunnitelmalla tarkoite ttaisiin henkilökohtaista osaa misen kehittämissuunnitelmaa ja 
sen mukaista opetusta sekä näyttöjä. Opiske lijan osallistumisvelvollisuudesta säädettäisiin 
myös ammatillisesta koulutuksesta annettavassa laissa. Ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain mukaisessa työvoimakoulutuksessa opiskelija n oikeuksista, kuten oikeudesta maksutto-
maan ateriaan tai opiskeluhuoltoon ja velvollis uuksista kuten salassapidosta olisi lisäksi voi-
massa mitä niistä ammatillisesta koulutuksesta annettavassa laissa säädetään.  

Muuhun kuin 2 momentissa tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen eli työvoimakoulutuk-
sena hankittavaan koulutukseen sovellettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä oikeudesta tu rvalliseen opiskeluympäristöön, huumausaine-
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testaukseen, kurinpitoon ja kurinpitoon asuntolassa,  häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan 
opiskelijan poistamiseen, kurinpitomenettelyn su hteesta syytteen vireilläoloon ja tuomioistui-
men ratkaisuun, oikeuteen ottaa haltuun esineitä tai aineita, oikeuteen tarkastaa opiskelijan ta-
varat, haltuun ottamiseen ja tarkastamisen yleis iin periaatteisiin, haltuun otettujen esineiden ja 
aineiden luovuttamiseen ja hävittämiseen, opiskelijan salassapitovelvollisuuteen. Hankittavaan 
työvoimakoulutukseen sovelletaan kyseisiä lainkohtia, vaikka ne eivät kuulukaan mainitun 
lain piiriin. Tämän lisäksi työ- ja elinkeinovi ranomaisilla olisi nykytilaa vastaavasti käytössä 
yleiset hankintaehdot, joissa on määritelty tietyt asiat opiskeluun liittyen, kuten koulutuksen 
loma-ajat, annettava ohjaus ja tukipalvelut sekä todistukset ja niin edelleen.  

6 §. Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen. Pykälässä säädettäisiin muuhun kuin ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain mukaiseen koul utukseen työvoimakoulutuksena järjestettyyn 
koulutukseen liittyvästä työssäoppimisesta. Voim assa oleva säännös koskee työssäoppimisen 
lisäksi työvoimakoulutuksena hankittuihin kork eakouluopintoihin liittyvästä harjoittelusta. 
Pykälän otsikosta ja säännöksistä poistettais iin harjoittelua koskevat säännökset, koska työ-
voimakoulutuksena ei jatkossa järjestettäisi korkeakouluopintoja. Ammatillisesta koulutukses-
ta annetun lain mukaiseen koulututukseen liittyv ästä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta 
säädettäisiin mainitussa laissa ja se koskisi my ös työvoimakoulutuksena järjestettyä koulutus-
ta. 

Voimassa olevan 3 momentin mukaan työssäoppi misjakson järjestäjä vastaa opiskelijan työ-
turvallisuudesta työssäoppimisjakson aikana siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 19 §:ssä ja ammatillisesta aikui skoulutuksesta annetun lain 10 §:ssä säädetään. Koulutus-
palvelun tuottaja on velvollinen järjestämään opi skelijoille työssäoppimis- ja harjoittelujakso-
jen ajaksi ryhmävastuuvakuutuksen. Momenti ssa oleva viittaus ammatillisesta koulutuksesta 
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksest a annettuihin lakeihin muutettaisiin viittaukseksi työtur-
vallisuuslakiin. Työturvallisuusla in 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lakia sovelletaan 
myös oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. 

6 Luku. Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 

3 §. Opintoja koskevat edellytykset. Pykälän 1 momentin 1 kohtaa muutettaisiin terminologi-
sesti vastaamaan 1 lakiehdotuksessa ammatillisen ko ulutuksen ja tutkinnon suorittamista kos-
kevia termejä. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen koulutus ei olisi tutkin-
toon tai sen osaan johtavaa vaan mainitun lain  mukaisen määritelmän mukaan tutkintokoulu-
tuksen tavoitteena on tutkinnon tai sen osan s uorittaminen. Korkeakoulussa opinnot sen sijaan 
voivat johtaa tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. 

13 Luku. Työ- ja elinkenotoimiston asiakastietojärjestelmä 

3 §. Rekisterikohtaiset tiedot. Pykälän 3 momentin 4 kohtaa ehdo tetaan muutettavaksi siten, 
että palveluntuottajarekisteriin voitaisiin tallettaa asiakaspalvelua varten ei vain hankittua vaan 
myös muuta julkista työvoima- ja yrityspalvelua koskevat tiedot.  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivän ä tammikuuta 2018. Lain voimaan tullessa me-
neillään olevaan työvoimakoulutukseen sovelletta isiin lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 
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1.4 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

1 §. Lain soveltamisala. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalaa ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että ehdotetussa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa koulu-
tuksessa olevista opiskelijoista oikeus oppilas-  ja opiskelijahuoltolain mukaiseen opiskelu-
huoltoon olisi ammatillisessa perustutkintokoul utuksessa tai valmentavassa koulutuksessa 
olevalla opiskelijalla.  

Voimassa olevan oppilas- ja opiskelijahuoltola in mukaiseen opiskeluhuoltoon on ollut oikeus 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaisessa koulutuksessa olevalla opiskelijal-
la, pois lukien ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetut 
yksityisopiskelijat. Voimassa olevaa oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ei ole sovellettu amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ta rkoitetussa koulutuksessa olevaan opiskelijaan 
silloinkaan kun kyse on ollut ammatilliseen peru stutkintoon valmistavasta koulutuksesta eikä 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain  17 §:ssä tarkoitetussa oppisopimuskoulutuk-
sessa olevaan opiskelijaan, jos oppisopimuskoulutuksena on järjestetty näyttötutkinnon suorit-
tamiseen valmistavaa koulutusta tai sellaista lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon.  

Nykytilaa vastaavasti oppilas- ja opiskelijahuoltolaki a ei sovellettaisi opiskelijaan, joka olisi 
sellaisessa tutkintokoulutuksessa, jonka tavo itteena on ammattitutkinnon tai erikoisammatti-
tutkinnon suorittaminen taikka joka olisi muussa ammatillisessa koulutuksessa kuin perustut-
kinto- tai valmentavassa koulutuksessa.  

10 §. Opetuksen ja koulutuksen tueksi järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut erityisoppilai-
toksissa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:n 1 momentissa säädetään opetuksen ja koulu-
tuksen tueksi järjestettävistä sosiaali- ja te rveyspalveluista erityisoppilaitoksissa. Voimassa 
olevassa momentissa erityisopetuksen erityi sen koulutustehtävän saaneelle ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjälle annetaan mahdollisuus järjestää opiskelijoille terveydenhuollon palveluja 
tekemällä tästä ilmoitus aluehallintovirastolle. Pykälän 1 momentissa oleva säännös, joka kos-
kee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain  20 §:n 2 momentin nojalla erityisopetuk-
sen erityisen koulutustehtävän saaneita koulutuksen järjestäjiä ehdotetaan muutettavaksi kos-
kemaan ehdotettavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nojalla vaativan erityisen tuen 
koulutustehtävän saanutta koulutuksen järjestäjää. 

24 §. Valtakunnallinen ohjaus. Lain 24 §:n 2 momentin mukaan kodin ja oppilaitoksen yhteis-
työn sekä opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon 
tavoitteista päätetään osana opetussuunnitelman perusteita siten kuin perusopetuslaissa, lukio-
laissa ja ammatillisesta peruskoulutuksesta a nnetussa laissa säädetään. Ammatillisessa koulu-
tuksessa ei jatkossa laadittaisi opetussuunnitelman perusteita, joten momentissa oleva viittaus 
ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin ehdotetaan poistettavaksi.   

1.5 Opintotukilaki 

4 §. Opintotukeen oikeuttavat opinnot. Opintotukilain 4 §:ssä säädetään opintotukeen oikeut-
tavista opinnoista. Pykälän 3 momenttia muutetta isiin siten, että sen 1 kohdan mukaan opinto-
tukea myönnettäisiin 1. lakiehdotuksen muka ista ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
mukaista koulutusta suorittava lle opiskelijalle. Voimassa olevan opintotukilain 4 §:n 3 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaan opintotukea my önnetään opiskelijalle, joka suorittaa ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta annetussa laissa sääde ttyä ammatillista koulutusta tai ammatillisesta 
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aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista näy ttötutkintoon valmistavaa koulutusta tai muuta 
ammatillista lisäkoulutusta. Voimassa olevan 4 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa viitatut am-
matillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetut lait ehdotetaan 
kumottavaksi lailla ammatillisesta koulutuksesta.  

5 a §. Päätoimiset opinnot. Säännöksen mukaan opintotukilaissa päätoimiseksi katsottaisiin 
koulutus, jonka tavoitteena on ammatillisen perust utkinnon suorittaminen,  jos tutkinnon laa-
juus olisi keskimääri 4,5 osaamispistettä opisk elukuukautta kohden.   Ammatillisen perustut-
kintokoulutuksen päätoimisuutta tulisi siten ar vioida tutkinnon laajuuden ja opiskeluajan pe-
rusteella. Ammatillinen perustutkinto olisi a mmatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:n 
mukaan pääsääntöisesti 180 osaamispistettä. Tällö in opinnot katsottaisiin päätoimisiksi, jos 
opiskeluaika olisi enintään yhteensä 40 kuukau tta eli käytännössä kolme vuotta ja neljä kuu-
kautta. Muu ammatillinen koulutus ja muut kui n 1 tarkoitetut korkea kouluopinnot ja 2 mo-
mentissa tarkoitetut lukio-opinnot olisivat p äätoimisia, jos opetusohjelman mukainen laajuus 
olisi keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia. Sääntely vastaisi mahdollisimman pitkälle nykyti-
laa, jonka mukaan ammatillisesta aikuiskoulut uksesta annetun lain mukaisessa koulutuksessa 
opintojen päätoimisuutta on arvioitu opiskelijan keskimäärin suorittamien viikkotuntien perus-
teella. Työhön ja itsenäiseen elämään valmen tava koulutus olisi nykytilaa vastaavasti kuiten-
kin aina päätoimista. 

6 §. Opintotuen saamisen rajoitukset. Opintotukilain 6 §:ssä säädetään opintotuen saamisen 
rajoituksista. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa oleva viittaus ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain mukaisesti järjestettyyn oppis opimuskoulutukseen ehdotetaan muutettavaksi viit-
taukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestettyyn oppisopimuskou-
lutukseen. 

7 §. Opintotukeen oikeuttava aika. Ehdotetun 7 §:n 7 momentin mukaan muissa kuin korkea-
kuluopinnoissa tukea myönnettäisiin säännönmuka iselle opiskeluaja lle. Säännönmukaisen 
opiskeluajan päätyttyä opintotukea voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajalle. Säännön-
mukaisella opiskeluajalla tarkoitettaisiin opi nnoille säädettyä pidentämätöntä suoritusaikaa 
taikka opetussuunnitelman tai opetusohjelman muka ista suoritusaikaa, jos suoritusaikaa ei ole 
lainsäädännössä määritelty. Koska ammatillisesta koul utuksesta annetussa laissa ei säädettäisi 
ammatilliselle perustutkinnolle, ammattitutkinno lle tai erikoisammattitutkinnolle, ammatilli-
seen tai muulle ammatilliselle koulutukselle suoritu saikaa, määräytyisi tukeen oikeuttava aika 
opiskelijan opetusohjelman mukaisen suoritusajan  mukaisesti, jos muut tuen myöntämisen 
edellytykset kuten opintojen päätoimisuused ellytys täyttyisivät. Ammatilliseen koulutukseen 
valmentavan sekä työhön ja itsenäiseen eläm ään valmentavan koulutuksen kestosta säädettäi-
siin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:ssä. Mainitun pykälän mukaan ammatilli-
seen koulutukseen valmentava koulutus tulee suorittaa yhdessä vuodessa, jollei opiskelijalle 
sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Työhön ja itse-
näiseen elämään valmentavassa koulutuksessa suor itusaika määräytyisi opiskelijan henkilö-
kohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perustee lla. Koulutuksen järjestäjä päättäisi koulutuk-
sen suoritusajasta, mutta suoritusaika voisi olla enintään kolme vuotta.  

Lukiolain 24 §:ssä säädetään opiskeluajasta. Pykälän 1 momentin mukaan lukion oppimäärä 
tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä 
suoritusaikaan pidennystä. Lukiokoulutuksen s uorittamiseksi tukeen oikeuttava säännönmu-
kainen suoritusaika olisi lukiolaissa säädetty  neljä vuotta. Opintotukea voitaisiin päätoi-
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misuusedellytyksen perusteella kuitenkin myönt ää enintään sille ajalle, kuin opinnot voidaan 
opintotukilain 5 a §:n 2 momentin mukaisesti katsoa päätoimisiksi. 

2  Tarkemmat säännökset  ja  määräykset  

Ammatillisesta koulutuksesta annettavaan lakiin ehdotetaan useita asetuksen- ja määräyk-
senantovaltuuksia. 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin… 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettäisiin… 
 
Opetusministeriölle osoitettaisiin määräyksenantovaltuuksia… 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ehdotetaan valtioneuvoston asetuk-
sella säädettäväksi… Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettäisiin… 
 
Valtioneuvoston tai opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettävät keskeiset ehdotuk-
set on kuvattu lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa. Lisäksi esityksen liitteenä on 
luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen las-
kentaperusteista. 
 
3  Voimaantulo  

Ammatillisesta koulutuksesta annetta va uusi laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2018. Lakiin sisältyisi kuitenkin use ita siirtymäsäännöksiä, joilla turvattaisiin 
koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden ase maa siirtymävaiheessa. Siirtymäsäännöksiä on 
kuvattu lakiehdotuksen yksityiskohtaisten perustelujen yhteydessä. 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta a nnetun lain muuttamista ehdotetaan tulevaksi 
myös voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Laki a sovellettaisiin ensimmäisen kerran varain-
hoitovuoden 2018 rahoitukseen. Lain 9 §:n 2 momenttia sovellettaisiin kuitenkin ensimmäisen 
kerran varainhoitovuodelle 2020 myönnettävään rahoitukseen, koska hallituksen päätöksen 
mukaisesti indeksikorotuksia ei toteuteta vuosina 2017–2019.  

Lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sisältyisi lakiehdo-
tuksen 32 a §:ssä säädettyjä rahoitusosuuksia koskeva siirtymäsäännös. Ehdotuksen mukaan 
vuosina varainhoitovuosina 2018–2021 perusrahoitu ksen prosenttiosuutta vähennettäisiin as-
teittain kohti 50 prosenttia ja samalla vastaavasti kasvatettaisiin suoritus- ja vaikuttavuusrahoi-
tusosuuksien prosenttiosuuksia. Lain 32 a §: n mukaisia rahoitusos uuksien prosenttiosuuksia 
käytettäisiin ensimmäinen kerran varainhoitovuoden 2022 rahoituksen myöntämisessä. 

Lakiin sisältyisi myös siirtymäsäännös, jonka  mukaan varainhoitovuosina 2018 ja 2019 suori-
tusrahoituksen määräytymisperusteena ei käytettäisi suoritettuja tutkinnon osia. Näin ollen va-
rainhoitovuosien 2018 ja 2019 suoritusrahoitus määräytyisi pelkästään suoritettujen tutkinto-
jen perusteella. Suoritetut tutkinnon osat otetta isiin käyttöön rahoituksen määräytymisperus-
teena varainhoitovuodesta 2020 lähtien. Tutkinnon os ia ei ole perusteltua käyttää tätä aiempi-
en varainhoitovuosien rahoituksen perusteena, koska ennen lain voimaan tuloa suoritettuja 
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tutkinnon osia ei ole käytetty rahoituksen perusteena eikä niistä ole kerätty riittävän luotettavia 
tietoja. 

Tarkoituksena on lisäksi säätää opetus- ja kulttu uriministeriön asetuksella, että suoritettujen 
tutkinnon osien painoarvo suoritusrahoituksen perusteena kasvaisi vähitellen eli alkuvaiheessa 
suoritettujen tutkintojen painoar vo olisi suurempi kuin tutkinn on osien. Osaamispisteet otet-
taisiin ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa käyttöön vasta vuodesta 2019 lukien. Vanhojen 
tutkinnon perusteiden voimassa oloa koskevie n siirtymäsäännösten vuoksi esimerkiksi vuosi-
na 2018 ja 2019 suoritettaisiin vielä paljon vanhojen perusteiden mukaisia tutkinnon osia, joita 
ei ole määritelty osaamispisteinä. Vanhojen peru steiden tutkinnon osien mitoitus ei ole täysin 
yhteismitallista uusien tutkinnon perusteiden kanssa, joten on perust eltua, että tutkinnon osien 
painoarvo olisi melko pieni, kunnes valtaosan suor itetuista tutkinnon osista arvioidaan olevan 
uusien tutkinnon perusteiden ja osaamispisteisiin perustuvan laajuuden mukaan suoritettuja. 

Lakiin sisältyisi myös vaikuttavuusrahoituksen määräytymisperusteena käytettävää opiskelija- 
ja työelämäpalautetta koskeva  siirtymäsäännös. Ehdotetun säännöksen mukaan vaikuttavuus-
rahoituksen määräytymisperusteena ei varainhoitovuosina 2018 ja 2019 käytettäisi opiskelija-
palautetta eikä varainhoitovuos ina 2018–2021 työelämäpalautet ta. Opiskelijapalaute kerättäi-
siin ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin s itä voitaisiin käyttää varainhoitovuoden 2020 
rahoituksen perusteena. Työelämäpalaute kerä ttäisiin ensimmäisen kerran vuonna 2020, jol-
loin sitä voitaisiin käyttää varainhoitovuoden 2022 rahoituksen perusteena. 

Muut liitelait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 samanaikaisesti am-
matillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisen kanssa. 

4  Suhde perustuslaki in  ja  säätämisjärjestys  

Puuttuu lausuntoversiosta. Täydennetään myöhemmin. 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

ammatillisesta koulutuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään opetus- ja kulttuurim inisteriön hallinnonalaan kuuluvista ammatilli-
sista tutkinnoista, ammatillisen  osaamisen hankkimiseksi tarv ittavasta koulutuksesta sekä 
ammatillisen osaamisen osoittamisesta ja todentamisesta. 
 

2 § 

Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus 

Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ja koulut uksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää 
väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollis uus ammattitaidon osoittamiseen sen hankki-
mistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkei noelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edis-
tää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn  jatkuvaan ylläpitoon 
sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen 
tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista. 

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hy-
viksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteis kunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-
opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymi sen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuo-
lisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) tutkinnon suorittajalla henkilöä, joka on otettu suorittama an jotakin lain 5 §:ssä tarkoitet-

tua ammatillista tutkintoa tai ammatillisen tutkinnon osaa tai osia; 
2) hakeutujalla henkilöä, joka on ilmaissut koulutuksen järjestäjälle kiinnostuksensa kehittää 

ammatillista osaamistaan, mutta joka ei ole viel ä jättänyt hakemusta tai jota koulutuksen jär-
jestäjä ei ole vielä ottanut tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi; 
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3) koulutuksen järjestäjällä tahoa, jolle on myönnetty 3 luvu ssa tarkoitettu koulutuksen jär-
jestämislupa; 

4) tutkintokoulutuksella ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavaa koulutusta, jonka 
tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai sen osan tai osien suorittaminen; 

5) työvoimakoulutuksella sellaista tässä laissa tarkoitettua koulutusta, johon opiskelijat vali-
taan työ- ja elinkeinotoimiston toteaman koulut ustarpeen perusteella siten kuin siitä julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) säädetään. 
 

4 § 

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa 

Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden järjestämis essä tulee ottaa huomioon työ- ja elinkei-
noelämän tarpeet. Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä, arvioitaessa ja kehi-
tettäessä sekä osaamistarpeita ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän 
kanssa. 
 

2 luku 

Tutkinnot ja koulutukset  

5 § 

Ammatilliset tutkinnot 

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perust utkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammat-
titutkinnot. 

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja- alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan 
eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 
yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.  Valtioneuvoston asetuksel-
la voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa osoitettavasta ammattitaidosta ja 
osaamisesta. 

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, 
joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. 

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammat-
titaitoa, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.  

Ammatillinen perustutkinto ja ammattitutkinto sijoittuvat ammattipätevyyden tunnustami-
sesta annetun lain (1384/2015) 5 §:n 1 momen tin 2 kohdassa tarkoitetulle pätevyystasolle ja 
erikoisammattitutkinto 3 kohdassa tarkoitetulle pätevyystasolle. 
 

6 § 

Tutkintorakenne 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella s äädetään tutkintorakenteeseen kuuluvat amma-
tilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 

Opetushallitus valmistelee 1 momentissa tarko itetun tutkintorakenteen muuttamista koske-
via esityksiä. Esityksiä valmistellessaan Opet ushallituksen on kuultava asianomaista työelä-
mätoimikuntaa. 
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Tutkinnot voivat sisältää osaamisaloja, joilla ta rkoitetaan työelämän itsenäiseen toimintako-
konaisuuteen liittyvää suuntautumista tutkinnon sisällä. Tutkintoon voidaan myös liittää 17 
§:ssä tarkoitettuja tutkintonimikkeitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan sää-
tää tutkintojen osaamisalojen ja tutkintonimikke iden määrittämisessä käytettävistä periaatteis-
ta. 
 

7 § 

Valmentavat koulutukset 

Valmentavilla koulutuksilla tarkoitetaan a mmatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutus-
ta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus  antaa opiskelijoille valmiuksia ammatilli-
seen koulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijoiden edellytyksiä suorittaa amma-
tillinen tutkinto. 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koul utus antaa sairauden tai vamman vuoksi eri-
tyistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökoht aisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista 
opetusta ja ohjausta. 
 

8 § 

Muu ammatillinen koulutus 

Muu ammatillinen koulutus täydentää ja sy ventää ammatillista osaamista. Muun ammatilli-
sen koulutuksen tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen. 

Muuna ammatillisena koulutuksena voidaan järjestää myös ansio- ja liikennelentäjän tehtä-
viin valmistavaa koulutusta, lennonjohtajan tehtäviin valmistavaa koulutusta ja kaupunkiraide-
liikenteen kuljettajien tehtäviin valmistavia koulutuksia. 
 

9 § 

Henkilöstökoulutus 

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan tietyn työnantajan henkilöstölle järjestettävää koulutus-
ta, joka on osin työnantajan rahoittamaa. Henkilöstökoulutuksena voidaan järjestää 5 §:ssä 
tarkoitettuja tutkintoja ja tutkinnon osia sekä niihin valmistavaa tutkintokoulutusta. Työvoi-
makoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa henkilöstökoulutuksena voidaan järjestää myös 
8 §:ssä tarkoitettua muuta ammatillista koulutusta. 
 

10 § 

Tutkintojen mitoitusperusteet ja laajuus 

Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä tutkin-
tojen osien mitoituksen peruste on osaamispiste. 

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 o saamispistettä. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön asetuksella voidaan säätää tutkinnon laajuude ksi yli 180 osaamispistettä, jos ammattialaa 
koskeva sääntely sitä edellyttää. 
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Ammattitutkintojen laajuus on 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Er ikoisammattitutkintojen 
laajuus on 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Op etus- ja kulttuuriministeriön asetuksella sääde-
tään ammatti- tai erikoisammattitutkintojen laajuudesta osaamispisteinä. 
 

11 § 

Valmentavien koulutusten mitoitusperusteet ja laajuus 

Valmentavien koulutusten ja koulutusten osien mitoituksen peruste on osaamispiste. 
Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulut uksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. 
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulut us tulee suorittaa yhdessä vuodessa, jollei 

opiskelijalle sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi myönnetä suoritusaikaan pidennystä. 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa suoritusaika määräytyy opiske-

lijan henkilökohtaisten tavoitteiden  ja valmiuksien perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää 
koulutuksen suoritusajasta. Koulutuksen suoritusaika voi olla enintään kolme vuotta.  
 
 

12 § 

Tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien mitoitusperusteet 

Tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen os ien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, 
mikä on niihin sisältyvän osaamisen katta vuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko 
tutkinnon tai valmentavan koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. 
 
 

13 § 

Ammatillisten tutkintojen muodostuminen 

Ammatilliset tutkinnot muodostuvat ammatillista tutk innon osista. Tutkintoon tai siihen si-
sältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa ja vä-
hintään yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, amma tilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä 
tutkinnon osia, jotka ovat: 

1) viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen; 
2) matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen; ja 
3) yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tutkinnon muodostumisesta 1 momentissa 

tarkoitetuista tutkinnon osista, yhteisten tutkinnon osien laajuudesta osaamispisteinä, yhteisiin 
tutkinnon osiin kuuluvista osa-alueista sekä yhteis ten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden 
pakollisuudesta ja valinnaisuudesta. 
 

14 § 

Valmentavien koulutusten muodostuminen 
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Valmentavat koulutukset sisältävät koulutuksen  osia. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
säätää tarkemmin valmentavaan koulutukseen kuuluvista koulutuksen osista. 
 
 

15 § 

Tutkinnon perusteet 

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ku llekin 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakentee-
seen kuuluvalle tutkinnolle. 

Tutkinnon perusteissa määrätään: 
1) tutkintonimikkeet; 
2) tutkintojen osaamisalat; 
3) tutkinnon muodostuminen pako llisista ja valinnaisista tutk innon osista sekä tutkinnon 

osien ja yhteisten tutkinnon osie n osa-alueiden laajuus osaamispis teinä siltä osin, kuin näistä 
ei ole säädetty 13 §:ssä tai sen nojalla;  

4) tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet sekä osaamisen arviointi; 
5)ammatillisten perustutkintojen osalta, miltä osin 56 §:n 2 momentissa tarkoitettu mukaut-

taminen tai 57 §:n 1 momentissa tarkoitettu poikkeaminen ei ole mahdollista. 
Opetushallituksen tulee laatia ammatillisten perust utkintojen perusteet siten, että tutkinnot 

vastaavat laajuudeltaan lukiolain (629/1998) 7 §:ssä säädettyä lukion oppimäärän laajuutta. 
Opetushallituksen tulee valmistella tutkinnon perusteet yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, 

koulutuksen järjestäjien ja muiden keskeisten  sidosryhmien kanssa. Opetushallituksen on tut-
kinnon perusteita valmistellessaan tehtävä yhteistyötä asianomaisen työelämätoimikunnan 
kanssa. 
 

16 § 

Valmentavan koulutuksen perusteet 

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet valmentaville koulutuksille. 
Koulutuksen perusteissa määrätään: 
1) koulutuksen osien pakollisuus ja valinnaisuus sekä laajuus osaamispisteinä siltä osin kuin 

näistä ei säädetä 14 §:n nojalla; ja 
2) koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi. 

 
17 § 

Tutkintojen nimien ja tutkintonimikkeiden suojaaminen 

Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen nimiä ja  tutkintonimikkeitä saa käyttää vain tutkin-
noista, jotka on suoritettu tämän lain mukaisesti.  Tutkintonimike on nimike, jota voi käyttää 
suoritettuaan hyväksytysti tutkintonimikkeen käyttöön oikeuttavan tutkinnon. 
 

18 § 

Jatko-opintokelpoisuus 
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Tutkintojen yleisestä jatko-opintokelpoisuudest a yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin 
säädetään yliopistolain (558/2009) 37 §:ssä ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 25 §:ssä. 
 
 

19 § 

Oikeus osallistua ylioppilastutkintoon 

Ammatillisen tutkinnon suorittajan oikeudesta ylioppilastutkinnon suorittamiseen säädetään 
lukiolain 18 a §:ssä. 
 

20 § 

Kokeilu 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tai Opetushallitus päättää tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen 
ja koulutusten kehittämiseksi tarpeellisen kokeilun järjestämisestä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan  säätää, että lain 6 §:ssä tarkoitettuun tut-
kintorakenteeseen lisätään kokeilua varten tutkinto ja määräajaksi. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön päätöksellä voidaan kokeilla uusia valmentavia koulutuksia. Näiden kokeilututkintojen tai 
kokeiltavien valmentavien koulutus ten järjestämiseen koulutuksen järjestäjälle myönnetään 3 
momentin perusteella lupa määräajaksi. Määräaj aksi lisättävän tutkinnon tai kokeiltavan val-
mentavan koulutuksen laajuus voi poiketa 10 ja 11 §:ssä ja muodostuminen 13 ja 14 §:ssä 
säädetystä.  

Opetushallituksen päätöksellä voidaan käynnist ää kokeilu, jossa voidaan poiketa tutkintojen 
tai koulutuksen perusteista, tutkinnon osaamisaloista tai tutkintonimikkeistä. Kokeilussa suori-
tettavan tutkinnon tulee olla tavoitteiltaan ja si sällöiltään sellainen, että tutkinnon edellyttämä 
osaaminen ja ammattitaito sekä kelpoisuus jatko-opintoihin saavutetaan. 

Kokeiluun osallistuvat koulutuksen järjestäjät  valitaan hakemuksesta. Kokeiluun otetaan 
mukaan tarvittava määrä koulutuksen järjestäjiä siten, että kokeilulle asetetut tavoitteet voi-
daan saavuttaa. Valinnassa otetaan huomioon alu eellinen ja kielellinen edustavuus, jos se ko-
keilun laajuus ja tavoitteet huomioon ottaen on perusteltua. Kokeilulupa voidaan myöntää sel-
laiselle koulutuksen järjestäjälle, jolla on edelly tykset toteuttaa kokeilu  sen tavoitteita vastaa-
valla tavalla ja tutkin non suorittajien tai opiskelijoiden oi keuksia vaarantamatta. Kokeilulupa 
myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi. 

Opetushallitus määrää kokeilussa noudatettavat tutkinnon tai koulutuksen perusteet. 
 

3 luku 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen 

21 § 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 

Tässä laissa tarkoitettujen amma tillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tu tkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa (järjes-
tämislupa). Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekiste-
röidylle yhteisölle tai säätiölle 
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Tässä laissa tarkoitettuja tutkintoja ja koulutusta voidaan opetus- ja kulttuuriministeriön pää-
töksellä järjestää myös valtion oppilaitoksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tutkinto-
jen ja koulutuksen järjestämisestä ja toimi nnan lopettamisesta valt ion oppilaitoksissa noudat-
taen mitä 22-24 §:ssä säädetään. 
 
 

22 § 

Tutkintojen järjestämis- ja koulutustehtävä 

Järjestämisluvassa määrätään tutkintojen myöntäm istehtävä ja koulutuksen järjestämistehtä-
vä (koulutustehtävä). Järjestämisluvassa määrätään tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on 
oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkin tokoulutusta. Koulutustehtävä voidaan rajata 
koskemaan vain työvoimakoulutuksena järjeste ttävää koulutusta. Koulutustehtävässä voidaan 
määrätä myös oikeudesta valtiorahoitteisen ansi o- ja liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kau-
punkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin valmistavan koulutuksen järjestämiseen. 

Järjestämislupa sisältää 1 momentissa säädetyn lisäksi tarpeelliset määräykset: 
1) ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta; 
2) työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta; 
3) vankien koulutuksesta; 
4) työvoimakoulutuksesta; 
5) opetus- ja tutkintokielestä; 
6) toiminta-alueesta, jonka osaamistarpeisiin koulutuksen järjestäjän to iminta ensisijaisesti 

vastaa; 
7) opiskelijavuosien vähimmäismäärästä; 
8) muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä ehdoista, oikeuksista ja kehittämistehtävistä. 
Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjest ää tutkintoja ja koulutusta 2 momentin 6 

kohdassa tarkoitetulla toiminta-alueella. Tutkintoja  ja koulutusta saa lisäksi järjestää myös 
muualla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi määrätä, e ttä koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on 
huolehtia vaativan erityisen tuen tehtävästä sekä siihen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tuki-
tehtävistä. Järjestämisluvassa voidaan määrätä myös muista velvoitteista, jos koulutuksen saa-
tavuuden turvaaminen tai muut tutkintojen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät syyt sitä 
edellyttävät. 

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää koulutuste htäväänsä liittyen myös 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua muuta ammatillista koulutusta. 
 
 

23 § 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan myöntämisedellytykset 

Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on,  että tutkintojen ja koulutuksen järjestämi-
nen on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnalliset ja  alueelliset osaamistarpeet ja sekä tut-
kintojen ja koulutuksen tarjonta. Tutkintoja tai koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton 
tavoittelemiseksi. 

Järjestämislupa voidaan myöntää hakijalle, jolla  on hakemansa koulutustehtävän toteuttami-
seksi tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työelämän kanssa sekä taloudelliset ja toimin-
nalliset edellytykset haetun koulutustehtävän mukaisten tutkintojen ja koulutuksen asianmu-
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kaiseen järjestämiseen. Edellytysten arvioinni ssa otetaan huomioon toiminnan laatu, vaikutta-
vuus ja tuloksellisuus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii järj estämislupia myöntäessään, että järjestämisluvat 
muodostavat kokonaisuuden, joka varmistaa ammatillisen koulutuksen riittävän saatavuuden. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään järjestämisluvan hakemiseen liittyvistä menettelyistä, 
hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvity ksistä sekä järjestämisluvan myöntämisen tar-
kemmista edellytyksistä. 
 
 

24 § 

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muuttaminen ja peruuttaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta järjestämisluvan muuttamisesta ja pe‐
ruuttamisesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestämislupaa, jos tutkintojen 
ja koulutuksen järjestäminen merkittävästi poikkeaa osaamis- ja koulutustarpeista tai tutkinto-
jen ja koulutuksen järjestämiseen taikka järjestäm isedellytyksiin liittyvät muut erityiset syyt 
sitä edellyttävät. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ilman hakemu sta peruuttaa järjestämisluvan, jos luvassa 
tarkoitettua koulutusta ei enää järjestetä tai järjest etyt tutkinnot tai koulutus eivät täytä 23 §:n  
mukaisia luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä taikka jos tutkinnot tai koulutus järjeste-
tään muuten olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.  
 
 

25 § 

Opetusta tukeva palvelu- ja tuotantotoiminta  

Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä koulutus tehtävän mukaista opetusta tukevaa palve-
lu- ja tuotantotoimintaa. 
 

26 § 

Työelämätoimikunnat 

Opetushallituksen yhteydessä toimii työelämätoimikuntia, joiden tehtävänä on: 
1) osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen  arvioinnin laadun varmistamiseen ja toimit-

taa tiedot havaitsemistaan puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle; 
2) osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintora kenteen ja ammatillisten tutkintojen ja nii-

den perusteiden kehittämiseen yhteistyössä ope tus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituk-
sen kanssa; 

3) käsitellä 48 §:ssä tarkoitetut tutkinnon s uorittajan osaamisen arviointia koskevat oi-
kaisupyynnöt. 

Opetushallitus päättää työelämätoimikuntien tu tkintokohtaisesta työnjaosta ja asettaa toimi-
kunnat enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikuntiin nimetään enintään 9 jäsentä ku-
hunkin. Jäsenten tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, opetusalaa ja, jos itsenäinen ammatin 
harjoittaminen on alalla laajuudeltaan merkittä vää, itsenäisiä ammati nharjoittajia. Lisäksi 
Opetushallitus voi työelämätoimikunnan esityksestä nimetä toimikuntaan pysyviä asiantunti-
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joita. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää  tarkemmin toimikuntien asettamisesta, ko-
koonpanosta, päätöksenteosta ja tehtävistä. 

Opetushallitus päättää työelämätoimikunnan jäsenten palkkiot ja huolehtii toimikunnan 
maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja arkistosta. 
 

27 § 

Työelämätoimikuntien sihteeristö 

Opetushallituksen yhteydessä toimii työelämätoimikuntien sihteeristö. Sihteeristön tehtävä-
nä on tukea työelämätoimikuntia niiden 26 §:n 1 momentin mukaisissa tehtävissä. 
 

28 § 

Rikosoikeudellinen virka- ja vahingonkorvausvastuu 

Koulutuksen järjestäjän henkilöstöön, osaami sen arvioijaan ja työelämätoimikuntien jäse-
neen sovelletaan rikosoikeudellista virkavast uuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 
tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonk orvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 
 

4 luku 

Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen 

29 § 

Hakeutuminen ja hakumenettelyt 

Henkilöllä on oikeus vapaasti hakeutua suorittama an tässä laissa tar koitettua tutkintoa tai 
muuta koulutusta. Koulutuksen järjestäjä päättää hakumenettelyistä. 

Ammatillisen perustutkinnon suorittajaksi tai valmentavan koulutuksen opiskelijaksi ottami-
sessa voidaan käyttää valtakunnallisia hakumene ttelyitä. Valtakunnallisista hakumenettelyistä 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Tätä pykälää ja lain 31 §:ää ei sovelleta henkilöstökoulutukseen. Tässä luvussa säädettyä 
sovelletaan työvoimakoulutukseen siten kuin julki sesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetus-
sa laissa säädetään. 
 

30 § 

Tutkinnon suorittajaksi ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi voidaan ottaa hakija tai hakeutuja, jolla koulutuksen 
järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai 
tutkinnon suorittamiseen. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulut ukseen opiskelijaksi ottamisen edellytyk-
senä on 1 momentissa säädetyn lisäksi, että: 

1) hakija tai hakeutuja ei ole suorittanut: 
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a) ylioppilastutkinnon järjestäm isestä annetussa laissa (672/2005)  tarkoitettua tutkintoa tai 
sitä tasoltaan vastaavaa tutkintoa; 

b) tässä laissa tarkoitettua ammatillista peru stutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammatti-
tutkintoa, valmentavaa koulutusta taikka niitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa tai koulutusta; 

c) korkeakoulututkintoa; tai 
d) edellä a–c alakohdissa tarkoitettua tutkintoa vastaavaa ulkomaista tutkintoa; ja 
2) hakijan tai hakeutujan tavoitteena on valm entavan koulutuksen jälkeen hakeutua suorit-

tamaan tässä laissa tarkoitettua tutkintoa tai tutkinnon osaa. 
Hakija tai hakeutuja voidaan kuitenkin ott aa opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen val-

mentavaan koulutukseen, vaikka hän on suor ittanut 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tut-
kinnon tai koulutuksen, jos ammatilliseen koulut ukseen valmentavan koulutuksen suorittami-
nen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua. 
 

31 § 

Tutkinnon suorittajien ja opiskelijoiden valintaperusteet 

Koulutuksen järjestäjä päättää tutkinnon suor ittajaksi tai opiskelijaks i ottamisessa käytettä-
vistä valintaperusteista. Tutkinnon suorittaja ksi tai opiskelijaksi otta misessa on sovellettava 
yhdenvertaisia valintaperusteita. 

Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetussa va ltakunnallisessa hakumenettelyssä käytettävistä 
valintaperusteista voidaan säätää opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. 
 
 
 

32 § 

Esteettömyys  

Hakijan tai hakeutujan terveydentilaan tai to imintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä 
tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamise lle. Tutkinnon suorittajaksi ei kuitenkaan voi-
da ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liitty-
viin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työp aikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos 69 
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä 
ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 

Lain 69 §:ssä tarkoitetuissa tutkinnoissa tutki nnon suorittajaksi ottamisen esteenä on myös 
tämän lain 69 §:n, ammattikorkeakoululain (932/2014) 33 §:n tai yliopistolain (558/2009) 43 a 
§:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koske va päätös, jos toisten henkilöiden tervey-
den ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. 

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa hakijalle ta i hakeutujalle tieto s iitä, minkälaisia tervey-
dentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edelly tyksiä tutkinnon tai koul utuksen suorittamiseen 
liittyy. 

Opetushallitus määrää 69 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvistä terveydentilaa koske-
vista vaatimuksista. 
 
 

33 § 

Tutkinnon suorittajaksi ottamiseen liittyvä tiedonsaanti  
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Hakijan tai hakeutujan tulee koulutuksen järjest äjän pyynnöstä antaa tutkinnon suorittajaksi 
ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. 

Hakijan tai hakeutujan tulee koulutuksen järjest äjän pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta päätöksestä, kun kysymys on 69 §:ssä tarkoitetuista tutkinnoista. 

Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännös ten estämättä oikeus saada tutkinnon suorit-
tajaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tie dot hakijan ja hakeutujan opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen peru steluista toiselta koulutuksen järjestäjältä, 
ammattikorkeakoululta ja yliopistolta. 
 
 

34 § 

Päätös tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisesta  

Poiketen siitä, mitä hallintolain 7 luvussa sääd etään, koulutuksen järjestäjä voi ilmoittaa tut-
kinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisesta vapaamuotoisesti. Koulutuksen järjestäjän tu-
lee kuitenkin antaa tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamista koskeva kirjallinen päätös 
muutoksenhakuohjeineen, jos hakija pyytää päätöksen antamista. 

Jos päätös tutkinnon suorittajaksi tai opiske lijaksi ottamisesta tehdään käyttäen 29 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja valta kunnallisia hakumenettelyitä, va litsematta jättämisestä voidaan 
ilmoittaa hakijalle postitse kirjeellä. Koulutuksen järjestäjän tulee tällöin antaa tutkinnon suo-
rittajaksi tai opiskelijaksi ottami sta koskeva kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen haki-
jan pyynnöstä. Hakijan tulee kirjallisesti tai s uullisesti pyytää päätöksen antamista 30 päivän 
kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedoksi ilmoituksen opiskelijavalinnan tuloksesta. 
 

5 luku 

Henkilökohtaistaminen 

35 § 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää ja tunnistaa hakeutujan, tutkinnon suorittajan 
tai valmentavan koulutuksen opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä henkilökohtaistaa 
tälle tutkinnon tai valmentavan koulutuksen va linta, osaamisen osoittaminen sekä tarvittavan 
osaamisen hankkiminen siten kuin jäljempänä ta rkemmin säädetään. K oulutuksen järjestäjä 
selvittää hakeutujan, tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen  opiskelijan aiemmin 
hankkiman ja osoittaman osaamisen hakeutujan , tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulu-
tuksen opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muun tämän antaman selvityksen perusteella. 

Koulutuksen järjestäjä laatii yhdessä hakeutuj an, tutkinnon suorittajan tai valmentavan kou-
lutuksen opiskelijan kanssa he nkilökohtamisesta asiakirjan ( henkilökohtainen osaamisen ke-
hittämissuunnitelma). Siltä osin kun osaamisen osoitta minen tai hankkiminen tapahtuu työ-
paikalla, henkilökohtaisen osaamisen kehittämi ssuunnitelman laadintaan osallistuu myös ha-
keutujan, tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan työnantaja taikka muu 
työpaikan edustaja. Jos työvoimakoulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa osaamisen 
hankkimista, henkilökohtaisen osaamisen keh ittämissuunnitelman laadintaan voi osallistua 
myös työ- ja elinkeinotoimiston edustaja. 
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Koulutuksen järjestäjä vastaa henkilökohtaisen osaamisen ke hittämissuunnitelman päivittä-
misestä. Suunnitelmaan merkittävistä tiedoist a säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 
 

36 § 

Suoritettavan tutkinnon tai valmentavan koulutuksen valinta  

Koulutuksen järjestäjä arvioi ennen tutkinnon su orittajaksi tai opiskelijaksi ottamista edellä 
35 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen perusteella yhdessä hakeutujan kanssa tämän suo-
ritettavaksi soveltuvan tutkinnon, tutkinnon osan tai valmentavan koulutuksen. Hakeutuja voi-
daan ohjata myös 8 §:ssä tarkoitettuun muuhun ammatilliseen koulutukseen. 

Henkilöstökoulutuksessa tai muussa sellaisessa koulutuksessa, jonka kustannuksiin osallis-
tuu työnantaja, työntekijän suoritettavaksi s oveltuvan tutkinnon tai muun ammatillisen koulu-
tuksen arvioivat kuitenkin yhdessä koulutuksen järjestäjä, työnantaja ja työntekijä. 

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään 29 §:n 2 momentin mukaisessa valtakunnallises-
sa hakumenettelyssä hakija otetaan suorittamaan valitsemaansa tutkintoa tai valmentavaa kou-
lutusta. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta työvoimakoulutukseen. 
 

37 § 

Suoritettavan tutkinnon tai valmentavan koulutuksen valinnan uudelleen arviointi valtakun-
nallisessa hakumenettelyssä 

Jos valtakunnallisessa hakumenettelyssä valituksi tu llut tutkinnon suorittaja tai valmentavan 
koulutuksen opiskelija haluaa perustelluista syis tä vaihtaa tutkintoa tai koulutusta, johon on 
tullut valituksi, koulutuksen järjestäjän tulee arvioida yhdessä tutkinnon suorittajan tai val-
mentavan koulutuksen opiskelijan kanssa tälle s oveltuva tutkinto tai valmentava koulutus uu-
delleen. Koulutuksen järjestäjän tulee ohjata kyseinen tutkinnon suorittaja tai valmentavan 
koulutuksen opiskelija edelleen soveltuvaan tu tkintoon tai valmentavaan koulutukseen tai 
muun tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. 
 

38 § 

Tutkinnon suorittajan aiemmin hankkiman osaamisen tunnustaminen 

Koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa ne tu tkinnon suorittajan suorittamat voimassa olevi-
en ammatillisen perustutkinnon , ammattitutkinnon tai erikoisa mmattitutkinnon perusteiden 
mukaiset tutkinnon osat tai yhteisten tutkin non osien osa-alueet, jotka voidaan sisällyttää 
osaksi suoritettavaa tutkintoa siten kuin tu tkinnon muodostumisesta pakollisten tutkinnon osi-
en osalta tutkinnon perusteissa määrätään ja m itä valinnaisten tutkinnon  osien osalta henkilö-
kohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan. 

Jos tutkinnon suorittaja on suorittanut muita kui n 1 momentissa tarkoitettuja tutkintoja, tut-
kinnon osia tai yhteisten tutkin non osien osa-alueita, koulutuksen järjestäjä toimittaa niistä 
tiedon nimeämilleen osaamisen arvioijille. Arvio ijien tehtävänä on arvioida, vastaavatko tut-
kinnot, tutkinnon osat tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueet suoritettavan tutkinnon perustei-
ta sekä varmistaa tutkinnon suorittajan osaamisen ajantasaisuus ja päättää, miltä osin todennet-
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tu osaaminen soveltuu vastaamaan suoritettavan tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueita. Arviointiin voidaan pyytää oikaisua siten, kuin 48 §:ssä säädetään. 

Jos tutkinnon suorittajalla on 35 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella muuta kuin edellä 1 
ja 2 momentissa tarkoitettua suoritettavan tutk innon perusteissa tutkinno n osan tai osien tai 
yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden suorittami seksi edellytettyä osaamista, jonka perusteel-
la tutkinto, tutkinnon osa tai yhteisten tutkin non osien osa-alue on mahdollista suorittaa ilman 
lisäammattitaidon hankkimista, koulutuksen järjestäjä ohjaa tutkinnon suorittajan osoittamaan 
osaamisensa. 

Jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että aiemmin hankittu osaaminen ei riitä osaamisen osoit-
tamiseen, tutkinnon suorittaja on ohjattava osaamisen osoittamiseksi tarvittavan ammattitai-
don tai osaamisen hankkimiseen. 
 

39 § 

Valmentavan koulutuksen opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnustaminen 

Koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa ne valmentavan koulutuksen opiskelijan suorittamat 
voimassa olevien ammatilliseen koulutukseen valmen tavan koulutuksen tai työhön ja itsenäi-
seen elämään valmentavan koulutuksen perusteide n mukaiset koulutuksen osat, jotka voidaan 
sisällyttää osaksi suoritettavaa valmentavaa koulutusta siten kuin valmentavan koulutuksen 
muodostumisesta pakollisten koulutuksen osien o salta koulutuksen perusteissa määrätään ja 
mitä valinnaisten koulutuksen osien osalta  henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunni-
telmassa sovitaan. 

Jos valmentavan koulutuksen opiskelijalla on 35 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella 
muuta kuin edellä 1 momentissa tarkoitettua suoritettavan valmentavan koulutuksen perusteis-
sa koulutuksen osan tai osien suorittamiseksi ede llytettyä osaamista, koulutuksen järjestäjä ar-
vioi, missä määrin opiskelijan tarvitsee hankkia lisää osaamista koulutuksen osan suorittami-
seksi. Arviointiin voidaan pyytää oikaisua siten, kuin 48 §:ssä säädetään. 
 

40 § 

Tutkinnon suorittajan ja valmentavan koulutuksen opiskelijan osaamisen osoittamisen suun-
nittelu 

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä tutk innon suorittajan tai valmentavan koulutuk-
sen opiskelijan kanssa, miten tämä osoittaa tutk innon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn 
ammattitaidon tai osaamisen. Osaamisen osoittamine n suunnitellaan yksilöllisesti ja tutkinnon 
tai koulutuksen osittain. 

Koulutuksen järjestäjän on suunnitellessaan ja järjestäessään osaamisen osoittamista tehtävä 
yhteistyötä niiden työpaikkojen kanssa, joilla osaaminen osoitetaan. 
 
 

41 § 

Osaamisen hankkimisen suunnittelu 

Koulutuksen järjestäjä selvittää hakeutujan, tu tkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuk-
sen opiskelijan tarpeen koulutukseen taikka lisäammattitaidon tai osaamisen hankkimiseen. 
Tässä yhteydessä selvitetään tarve tutkintoko ulutukseen tai valmentavaan koulutukseen, 61 
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§:n mukaiseen työpaikalla käytännön työteh tävien yhteydessä järjestettävään koulutukseen, 
muuhun tarvittavan ammattitaidon tai osaamisen hankkimiseen, ohjaukseen ja tukeen, opiske-
luvalmiuksia tukeviin opintoihin, erityiseen tukeen sekä 56 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
mukauttamiseen ja 57 §:ssä tarkoitettuun poikkeamiseen. 

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä hake utujan, tutkinnon suor ittajan tai valmenta-
van koulutuksen opiskelijan kanssa, missä ja miten tämä hankkii tutkinnon tai koulutuksen pe-
rusteissa edellytetyn ammattitaidon tai muun o saamisen. Ammattitaidon tai muun osaamisen 
hankkiminen suunnitellaan tutkinnon tai koulutuk sen osittain. Työpaikalla tapahtuva osaami-
sen hankkiminen tulee suunnitella yksilöllisesti yhdessä työpaikan kanssa. 

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee yhdessä hake utujan, tutkinnon suor ittajan tai valmenta-
van koulutuksen opiskelijan kanssa myös tämän ta rvitsemat ohjaus- ja tukitoimet, 56 §:n 2 
momentissa tarkoitetun mukauttamisen ja 57  §:ssä tarkoitetun poikkeamisen sekä opiskelu-
valmiuksia tukeviin opintoihin osallistumisen. 

Suunnittelussa on otettava huomioon hakeutujan, tutkinnon suorittajan tai valmentavan kou-
lutuksen opiskelijan aiemmin hankkima ja oso ittama osaaminen.  Tu tkintokoulutuksessa tai 
valmentavassa koulutuksessa osaamista hankitaan  vain sellaisten tutkinnon tai koulutuksen 
perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimuste n tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, 
josta tutkinnon suorittajalla tai opiskelijalla ei  ole aiemmin hankittua osaamista tai joissa ai-
emmin hankittu osaaminen ei riitä osaamisen osoittamiseen. 
 

6 luku 

Tutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 

42 § 

Tutkinnon ja tutkinnon osan suorittaminen 

Perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoi sammattitutkinnon osa on suoritettu, kun tutkin-
non perusteissa määritelty osaaminen on osoitettu joko näyttämällä tai tunnustamalla sen mu-
kaan kuin 38 §:ssä säädetään. Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki 
tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. 
 

43 § 

Osaamisen osoittaminen 

Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä  käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteis-
sa ja työprosesseissa ( näyttö). Näytössä tutkinnon suorittaja osoittaa, miten hyvin hän on saa-
vuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn kesk eisen ammattitaidon tai osaamisen. Yhteisten 
tutkinnon osien ja valmentavien  koulutusten osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voi-
daan tarvittaessa kuitenkin osoittaa myös muulla tavoin. 

Näytöt toteutetaan työpaikoilla käytännön työ tilanteissa. Erityisestä syystä näyttö voidaan 
kuitenkin järjestää myös muualla kuin yrityk sessä tai julkishallinnon työpaikalla. Näyttöpai-
kan tulee mahdollistaa tutkinnon perusteissa määrätyn osaamisen osoittaminen. Näyttöihin voi 
osallistua osaamisen hankkimistavasta riippumatta. 

Koulutuksen järjestäjän tul ee järjestää tutkinnon suorittajalle  ja valmentavan koulutuksen 
opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa  mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hänen 



 
 

 

 284  

 

 

 

arvioidaan saavuttaneen tutkinnon tai koulut uksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaati-
mukset tai osaamistavoitteet. 
 

44 § 

Tutkintojen suorittamismahdollisuudet 

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus jä rjestää tutkinnon suor ittamismahdollisuuksia 
myös niille, jotka eivät osallistu tutkintokoulutukseen. 

Tutkinnon osien suorittamismahdollisuuksia on jä rjestettävä myös niille, joille ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta vastaava viranomainen on antanut ammattipätevyyden tunnustamises-
ta annetun lain (1384/2015) 13 §:n 2 momentin mukaisen tunnustamispäätöksen, jossa hakijal-
ta on edellytetty kyseisessä laissa tarkoitettuja korvaavia toimenpiteitä. 
 

45 § 

Osaamisen arviointi 

Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa tutk innon suorittajan tai va lmentavan koulutuksen 
opiskelijan osaamisesta ja varmistetaan tutk innon tai koulutuksen pe rusteiden ammattitaito-
vaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. 
Tutkinnon suorittajan tai opiske lijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tut-
kinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suo-
ritettavan tutkinnon tai koulutuksen osan a mmattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet, jotka 
sille on tutkinnon tai koulutuksen perusteissa as etettu. Jos tutkinnon perusteiden ammattitaito-
vaatimuksia tai osaamistavoitteita on mukautettu 56 §:n 2 momentin mukaisesti tai niistä on 
poikettu 57 §:n mukaisesti, tutk innon suorittajan osaamista arvioi daan vertaamalla sitä hänen 
henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. 

Tutkinnon suorittajan ja valmentavan koulutuk sen opiskelijan osaaminen arvioidaan tutkin-
non tai koulutuksen osittain sekä yhteisten tutkin non osien osalta osa-alueittain. Osaamisen 
arvioinnin perusteella arvioijat hyväksyvät tai hylkäävät tutkinnon tai koulutuksen osaa tai yh-
teisen tutkinnon osan osa-aluetta koskevan näytön tai muun osaamisen osoittamisen sekä an-
tavat ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien,  yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden ja 
valmentavan koulutuksen osien arvosanat. Va ltioneuvoston asetuksella säädetään osaamisen 
arviointiasteikosta. 

Osaamisen arviointi tulee suorittaa ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun tutkinnon tai 
koulutuksen osan näyttö tai muu osaamisen osoittaminen on tehty. 

Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelman o saamisen arvioinnin toteuttamisesta tutkinnon 
tai koulutuksen osittain. 

Tutkinnon suorittajalle ja opi skelijalle on annettava mahdo llisuus suoritustensa itsearvion-
tiin. Itsearviointi ei vaikuta osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan. 
 

46 § 

Palaute osaamisen kehittymisestä 

Tutkinnon suorittajalla ja valm entavan koulutuksen opiskelijalla  on oikeus saada palautetta 
osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittami sen tai koulutuksen aikana. Tutkinnon suorit-
tajalle tai valmentavan koulutuk sen opiskelijalle annettavalla pa lautteella ohjataan ja kannus-
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tetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämiss uunnitelman mukaisten tavoitteiden saavutta-
mista sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. 
 
 

47 § 

Osaamisen arvioijat 

Tutkinnon suorittajan ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja ar-
vioinnista päättävät yhdessä tu tkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioi-
jaa. Toinen arvioijista edustaa koulutuksen järjestäjää ja toinen työelämää. 

Valmentavan koulutuksen osien ja sekä yhteisten  tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden 
osaamisen arvioinnin toteuttaa ja arvioinnist a päättää opetuksesta vastaava opettaja tai opetta-
jat yhdessä, jos opettajia on useita. Silloin kun yht einen tutkinnon osa tai sen osa-alue toteute-
taan ja arvioidaan ammatilliseen tutkinnon o san yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan 
kuulla myös työelämän edustaja. 

Arvioijilla tulee olla riittävä suoritettavaan tutk intoon ja erityisesti ar vioitavaan tutkinnon 
osaan, yhteisen tutkinnonosan  osa-alueeseen tai valmentav aan koulutukseen liittyvä ammatti-
taito tai osaaminen sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon tai val-
mentavan koulutuksen perusteisiin. Koulutuksen  järjestäjän tulee perehdyttää työelämän ar-
vioijat osaamisen arviointiin. Arvioijien estee llisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain 27–29 
§:ssä säädetään.  
 

48 § 

Arvioinnin oikaiseminen 

Tutkinnon suorittajalla tai valmentavan koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tieto arvi-
ointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin. 

Tutkinnon suorittaja tai valmentavan koulutuksen opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallises-
ti arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun tutkinnon suorittajalla  tai opiskelijalla on 
ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto  arviointiperusteiden soveltamisesta suori-
tukseensa. Päätös arvioinnoin oikaisusta on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 

Tutkinnon suorittaja voi pyytää työelämätoimikunnalta kirjallis esti oikaisua 2 momentissa 
tarkoitettuun arvioinnin oikaisua koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arvioin ti on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikun-
ta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellu sta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää 
asettamaan uudet arvioijat. 
 

49 § 

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen 

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos 
tutkinnon suorittajan tai valmen tavan koulutuksen opiskelijan osaamisen arvioinnin tulos on 
hylätty. Koulutuksen järjestäjän tulee järjest ää tutkinnon suorittajalle  tai valmentavan koulu-
tuksen opiskelijalle mahdollisuus myös osaamisen  arvioinnin perustee lla annetun hyväksytyn 
arvosanan korottamiseen. 
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Jos tutkinnon suorittajan tai opiskelijan osaami sen arvioinnin tulos on hylätty, koulutuksen 
järjestäjän tulee tarvittaessa varata tälle ma hdollisuus muutoin osoittaa sellainen osaaminen, 
joka mahdollistaa opiskelun etenemisen. 
 
 

50 § 

Todistus tutkinnon suorittamisesta 

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa tutkinnon suorittajalle tutkintotodistus, kun tutkinnon 
suorittaja on suorittanut hyväksytysti tutkinn on muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat. 
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa tutkinnon suorittajalle todistus suoritetuista tutkinnon osis-
ta, kun henkilökohtaisessa osaamisen kehittämiss uunnitelmassa tavoitteeksi  asetettu osaami-
nen on saavutettu, tai jos tutk innon suorittaja luopuu oikeudestaan suorittaa tutkinto. Muutoin 
koulutuksen järjestäjän tulee antaa todistus suor itetuista tutkinnon osista  tutkinnon suorittajan 
pyynnöstä. Todistukset tutkinnoista ja tutkinno n osista annetaan 47 §:ssä tarkoitettujen osaa-
misen arvioijien tekemän arviointipäätöksen mukaisina. 

Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tu tkintotodistusta tai todistusta suoritetuista 
tutkinnon osista, jos 56 §:n 2 momentissa tarko itetun mukauttamisen tai 57 §:ssä tarkoitetun 
poikkeamisen vuoksi opiskelija ei ole saavutta nut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaa-
timuksia ja osaamistavoitteita. Koulutuksen jä rjestäjä antaa tällöin todistuksen opiskelijan 
osaamisesta. 
 

51 § 

Todistus koulutuksen suorittamisesta tai siihen osallistumisesta 

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelija lle todistus suoritetusta koulutuksesta, kun 
opiskelija on suorittanut ammatilliseen perus koulutukseen valmentavan koulutuksen tai työ-
hön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuks en. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa 
opiskelijalle todistus suoritetuista koulutuksen osista, jos opiskelija katsotaan eronneeksi. To-
distus suoritetuista koulutuksen osista tulee an taa opiskelijan pyynnöstä myös kesken valmen-
tavan koulutuksen. 

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa tutkinnon su orittajalle tai opiskelijalle todistus tutkinto-
koulutukseen tai muuhun tässä laissa tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen osallistumises-
ta, kun koulutus päättyy, tai jos tutkinnon s uorittaja tai opiskelija katsotaan eronneeksi. Muu-
toin todistus tutkintokoulutukseen tai muuhu n tässä laissa tarkoitettuun ammatilliseen koulu-
tukseen osallistumisesta tulee antaa tutkinnon suorittajan tai opiskelijan pyynnöstä. 

Tutkintokoulutusta tai 8 §:ssä tarkoitettua muuta ammatillista koulutusta ei arvioida osaami-
sen arviointiasteikolla. 
 

52 § 

Todistuksia koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin to distusten sisällöstä ja allekirjoittamises-
ta sekä todistusten liitteistä. Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävis-
tä tiedoista. 
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7 luku 

Osaamisen hankkiminen 

53 § 

Oikeus saada opetusta ja ohjausta 

Tutkinnon suorittajalla ja opi skelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista 
opetusta sekä henkilökohtaista ja muuta tarpeellis ta ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai 
koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitov aatimusten ja osaamistavoitteiden saavutta-
misen. 
 

54 § 

Koulutuksen sisältö 

Koulutuksen järjestäjä päättää tutkintokoulutuk sen sisällöstä ja järjestämisestä 15 §:ssä tar-
koitettujen tutkinnon perusteiden mukaises ti sekä ammatilliseen tutkintoon valmentavan kou-
lutuksen ja työhön ja itsenäiseen elämään valmen tavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämises-
tä 16 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen perusteiden mukaisesti. 

Jos ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olev alla opiskelijalla ei ole suoritettavaan 
tutkintoon liittyvää käytännön työtehtävien yh teydessä aiemmin hankittua osaamista, tulee 
opiskelijalle järjestää työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. 

Muun ammatillisen koulutuksen sisällöstä, laaj uudesta ja järjestämisestä päättää koulutuk-
sen järjestäjä. 
 

55 § 

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 

Osana tutkintokoulutusta voidaan järjestää opi ntoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa 
tutkinnon tai sen osan suorittaminen ja tutkintokoulutukseen osallistuminen niissä tapauksissa, 
joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalm iuksia. Opiskeluvalmi uksia tukeva t opinnot 
voivat päätoimisina kestää enintään yhteensä kuuden kuukauden ajan. Koulutuksen järjestäjä 
päättää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämisestä ja sisällöstä. 
 

56 § 

Erityinen tuki 

Opiskelijalla, joka tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten 
ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarv itsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai 
muun syyn vuoksi pitkäaikaista ta i säännöllistä erityistä oppimi sen ja opiskelun tukea, on oi-
keus erityiseen tukeen.  Erityisellä tuella tar koitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin 
perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. 
Erityisen tuen antamisen tavoitteena on edist ää opiskelijan kokonaiskunt outusta yhteistyössä 
kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa. 
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Erityisen tuen antamisen tavoitteena tulee o lla tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mu-
kaisten ammattiaitovaatimusten ja  osaamistavoitteiden saavuttamine n. Erityistä tukea saavan 
tutkinnon suorittajan osalta ammatillisen peru stutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia 
ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia voidaan kuitenkin mukauttaa tai niistä voidaan 
poiketa 57 §: n mukaisesti siinä määrin, kuin se on tutkinnon suorittajan henkilökohtaiset ta-
voitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. 

Opetushallituksen on ammatillisen perustutkinn on perusteissa määrättävä, miltä osin am-
mattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ei voi da mukauttaa 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla. 
 

57 § 

Ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista poikkeaminen 

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon suoritta jan perusteiden mukaisista ammattitaitovaa-
timuksista ja osaamistavoitteista sekä osaamisen arvioinnista voidaan poiketa, jos: 

1) tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitait ovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olo-
suhteet tai aikaisemmin hankittu osaaminen huom ioiden joiltakin osin tutkinnon suorittajalle 
kohtuuttomia; tai 

2) poikkeaminen on perusteltua tutkinnon suorittajan tai opiskelijan vammaan tai terveyden-
tilaan liittyvistä syistä. 

Poikkeamisen tavoitteena on, että tutkinnon s uorittaja voi suorittaa tutkinnon, vaikka hän 1 
momentissa tarkoitettujen syiden vuoksi joiltaki n osin ei voi saavuttaa tutkinnon perusteiden 
mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai osaamist avoitteita. Ammattitaitov aatimuksista ja osaa-
mistavoitteista voidaan poiketa vain siinä määr in, kuin se on 1 momentissa tarkoitettujen syi-
den vuoksi on välttämätöntä. 

Opetushallituksen on ammatillisen perustutkinn on perusteissa määrättävä, miltä osin am-
mattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista ei  voida poiketa tässä pykälässä tarkoitetuilla 
perusteilla. 
 
 

58 § 

Erityisestä tuesta ja poikkeamisesta päättäminen 

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle a nnettavasta erityisestä tuesta sekä mukauttami-
sesta tai 57 §:ssä tarkoitetusta poikkeamisesta. Ko ulutuksen järjestäjän tulee henkilökohtais-
tamisen yhteydessä suunnitella ja kirjata he nkilökohtaiseen osaami sen kehittämissuunnitel-
maan opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen sisältö sekä ammattitaitovaatimuksien, osaamista-
voitteiden ja osaamisen arvioinn in mukauttaminen tai niistä poi kkeaminen, siten kuin siitä 35 
§:ssä ja 41 §:n 3 momentissa säädetään. 

Tutkinnon suorittajaa tai opiskelijaa ja tämän huo ltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla en-
nen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä. 
 
 
 

59 § 

Opetus- ja tutkintokieli 
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Koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa määrä tty opetus- ja tutkintokieli on suomi tai 
ruotsi. Koulutuksen järjestäjä voi olla myös ka ksikielinen, jolloin järjestämisluvassa määrätty-
nä opetus- ja tutkintokielenä ovat suomi ja ruot si. Opetus- ja tutkintokieli voi olla myös saa-
me, romani tai viittomakieli. Edellä säädetyn lisäksi järjestämisluvassa määrättynä opetus- ja 
tutkintokielenä voi olla muu kieli. 

Koulutuksen järjestäjän on annettava opetusta luvassa määrätyillä kielillä. Koulutuksen jär-
jestäjä voi lisäksi antaa opetusta myös muulla ki elellä kuin 1 momentin mukaisella opetus- ja 
tutkintokielellä. 
 
 

60 § 

Opetuksen julkisuus 

Opetus on julkista lukuun ottamatta työpaika lla järjestettävää opetusta. Opetuksen seuraa-
mista voidaan kuitenkin rajoittaa perustellusta syystä. 
 

8 luku 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

61 § 

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus 

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää tässä laissa tarkoitettua koulutusta työpaikalla käytännön 
työtehtävien yhteydessä. 
 

62 § 

Oppisopimuskoulutus 

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettä-
vää koulutusta, jota täydennetään muissa oppi misympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hank-
kimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta  täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väli-
seen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimuks een taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen 
verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuht eessa olevan opiskelijan ja työnantajan väli-
seen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen ( oppisopimus). Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään oppisopimuksessa sovittavista asioista. 

Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, e ttä koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopi-
vat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järj estämisestä. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovittavista asioista. 

Jos työnantajalle arvioidaan aiheutuvan kustannuksia oppisopimuskoulutuksesta, koulutuk-
sen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskor vausta, siten kuin siitä koulutuksen järjestäjän 
ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovitaan. Koulutuskorvauksen määräytymisestä voidaan 
säätää tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. 

Oppisopimuskoulutuksena ei voida järjestää valmentavaa koulutusta tai työvoimakoulutusta. 
 

63 § 
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Koulutussopimus 

Koulutussopimukseen perustuvassa työpaika lla järjestettävässä koulutuksessa opiskelija 
hankkii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti osaamista työpaikalla 
käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimuksen perusteella työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen aikana opiskelija ei ole työsuht eessa koulutustyöpaikkaan tai koulutuksen järjes-
täjään. 

Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koul utussopimuksesta koulutussopimustyöpaikan ja 
opiskelijan kanssa. Koulutussopimustyöpaikalle  ei makseta korvausta koulutussopimukseen 
perustuvasta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. 

Jos koulutussopimus tehdään opiskelijan om assa yrityksessä tapahtuvan osaamisen hankki-
miseksi, koulutuksen järjestäjä sopii koulutussopimuksesta yrittäjän kanssa. Opiskelijan 
omassa yrityksessä käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskeli-
jan ohjaukseen ja neuvontaan osallistuvalle t yöpaikalle voidaan kuitenkin maksaa korvausta 
opiskelijan ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuvista kustannuksista. 

Vangeille rangaistuslaitoksen työtoiminnan yh teydessä järjestettävästä käytännön työtehtä-
vien yhteydessä tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti 
rangaistuslaitoksen ja opiskelijan kanssa. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmi n koulutussopimuksessa sovittavista asiois-
ta. 
 

64 § 

Sopimuksen tekemisen edellytykset 

Koulutussopimuksen tai koulutuksen järjestäjän  ja työnantajan edellä 62 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun sopimuksen tekeminen edellyttää, e ttä työpaikalla on käyt ettävissä tutkinnon pe-
rusteiden mukaisen koulutuksen tai henkilök ohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja 
näyttöjen järjestämisen kannalta: 

1) riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa; 
2) tarpeelliset työvälineet; 
3) ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. 
Työpaikalta on oltava nimettävissä opiskelija lle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työ-

kokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Edellä 63 §:n 3 momentissa tarkoitetul-
le opiskelijalle voidaan nimetä työpaikkaohjaaja toiselta työpaikalta, joka osallistuu opiskeli-
jan ohjaukseen ja neuvontaan. 
 
 

65 § 

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen päättäminen 

Oppisopimus ja koulutussopimus voidaan sop ijapuolten yhteisellä sopimuksella purkaa vä-
littömästi. 

Oppisopimus voidaan purkaa työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä ja 8 luvun 1 ja 3 §:ssä sääde-
tyillä perusteilla. Lisäksi oppisopimus voidaan  yksipuolisesti purkaa, kun työnantaja lopettaa 
liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. Koulutuksen järjestäjän luvalla oppisopimus voidaan 
purkaa myös perusteilla, jotka työsopimuslain m ukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisano-
miseen. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan 
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sopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei 
noudateta tämän lain tai sen noj alla annettuja säännöksiä tai oppisopimuksen määräyksiä. Op-
pisopimus katsotaan purkautuneeksi, jos oppis opimuskoulutuksen järjestämistä koskeva so-
pimus puretaan. 

Koulutussopimuksen voi kukin sopijapuoli purkaa muita osapuolia kuultuaan, jos työpaikal-
la järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta tämän la in tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
koulutussopimuksen ehtoja. Lisäksi koulutussopimus voidaan yksipuolisesti purkaa, jos kou-
lutussopimustyönantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. 

Jos koulutussopimus tai oppisopimus puretaan, koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opis-
kelijalle mahdollisuus hankkia muulla tavoin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-
telman mukainen tavoitteeksi asetettu osaaminen. 

Oppisopimus tai koulutussopimu s purkautuu, jos koulutuksen järjestäjä peruu opiskelijan 
opiskeluoikeuden siten kuin 69 §:ssä säädetään. 
 

66 § 

Työntekijöitä koskevan lainsäädännön soveltaminen 

Jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin sääd etä, oppisopimukseen sovelletaan työsopimusla-
kia (55/2001) lukuun ottamatta sen 1 luvun 3 ja 8 §:ää, 2 luvun 4 ja 5 §:ää, 4 luvun 4 ja 5 §:ää, 
6 lukua, 7 luvun 1–5 §:ää ja 7–11 §:ää, 9 ja 10 l ukua sekä 13 luvun 3 ja 4 §:ää. Oppisopimus-
koulutuksessa tutkinnon suorittajaan ja opiskelijaan sovelletaan lisäksi, mitä työntekijän osalta 
säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuud esta ja työntekijän muusta suojelusta. Vir-
kasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julk isoikeudellisessa palvelussuhteessa järjestet-
tävässä oppisopimuskoulutuksessa työajasta, vuos ilomasta työturvallisuudesta ja työntekijän 
muusta suojelusta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 

Työnantaja vastaa koulutussopimuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä jär-
jestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työturvallisuuslaissa 
(738/2002) säädetään. Koulutussopimuksen perust eella työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa sovelle taan työaikalain (605/1996) säännöksiä sään-
nöllisestä työajasta, 28 §:n säännöksiä päivittäis istä lepoajoista sekä  35 §:n säännöksiä työ-
vuoroluettelosta. 
 

67 § 

Johto ja valvonta 

Koulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoul utuksen ja koulutussopimukseen perustuvan 
koulutuksen johdosta ja sopimusten valvonnasta sek ä sille tässä laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamisesta. 
 

9 luku 

Turvallinen opiskeluympäristö 

68 § 

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
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Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aika na pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, 

jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turval-
lisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omai suuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidol-
le ei ole hyväksyttävää syytä. 

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelm a kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee antaa määräykset suunnitelman laatimi-
sesta. 

Koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellet-
tavat järjestysmääräykset, joilla edistetään si säistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Edellä 4 momentissa tarkoitetuissa järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voi-
daan antaa opiskeluympäristön turvallisuuden ja  viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyk-
siä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä 2 
momentissa tarkoitetuista esineistä tai aineista  sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi 
määräyksiä voidaan antaa oppilaitoksen omais uuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumi-
sesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella. 
 

69 § 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen 

Kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisäl tyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai 
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallis uutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjes-
täjä voi peruuttaa oikeuden suorittaa tutkinto  sekä oikeuden osallistua tutkintokoulutukseen 
(opiskeluoikeuden peruuttaminen), jos: 

1) tutkinnon suorittaja on vaarantamalla tois tuvasti tai vakavasti koulutuksessa toisen henki-
lön terveyden tai turvallisuude n osoittautunut ilmeisen sove ltumattomaksi toimimaan koulu-
tukseen liittyvissä käytännön tehtävissä oppilaito ksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympä-
ristössä; 

2) on ilmeistä, että tutkinnon suorittaja ei te rveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä 
32 §:n mukaisia tutkinnon suorittajaksi ottamisen edellytyksiä; tai 

3) tutkinnon suorittaja on tutk innon suorittajaksi hakeutuessaan salannut sellaisen 33 §:n 2 
momentissa tarkoitetun tiedon op iskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka 
olisi voinut estää hänen ottamisensa tutkinnon suorittajaksi. 

Kun koulutukseen liittyvät käytännön tehtävät oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppi-
misympäristössä edellyttävät olennaisesti alaikä isten parissa työskentelyä, koulutuksen järjes-
täjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarp een alaikäisten suojelemiseksi ja jos tutkin-
non suorittaja on tuomittu rangaistukseen rikosla in (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 
20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä taikka 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä 
tarkoitetusta rikoksesta. 

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koulut uksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä tut-
kinnon suorittajan kanssa tämän mahdollisuus ha keutua suorittamaan muuta tutkintoa tai kou-
lutusta. 

Tutkinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 

70 § 

Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti 
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Jos on perusteltua aihetta epäillä, että tutk innon suorittajalla on 69 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettu terveydentilaan tai toiminta kykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä ter-
veydentilan toteamiseksi laillis tetun terveydenhuollon ammattih enkilön suorittamiin tarkas-
tuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämä ttömiä tutkinnon suorittajan terveydentilan tai 
toimintakyvyn selvittämiseksi. Koulutuksen järj estäjä vastaa määräämistään tarkastuksista ja 
tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. 

Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskeluoikeuden 
arviointia varten koulutuksen järjestäjän os oittaman, ammattia itsenäisesti harjoittamaan oi-
keutetun lääkärin kirjallinen lausunto, josta il menee, että tutkinnon suorittajalle on tehty tar-
kastus tai tutkimus terveydentilan selvittämiseksi  sekä tarkastuksen tai tutkimuksen perusteel-
la laadittu arvio tutkinnon suorittajan toimin takyvystä tutkinnon suorittamisen edellyttämien 
terveydentilavaatimusten johdosta. 

Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskeluoikeuden 
arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta pää-
töksestä ja sen perusteluista toiselta koulutuk sen järjestäjältä, ammattikorkeakoululta ja yli-
opistolta. 

Tutkinnon suorittajan tulee koulutuksen järjest äjän pyynnöstä antaa 69 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 
5 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä , jos koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin 
oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisy mpäristössä sisältyy olennaisesti alaikäisten 
parissa työskentelyä. 

Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sille  säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät 
tiedot vireillä olevasta 69 §:ssä tarkoitetusta opi skeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsit-
telystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista. 
 
 

71 § 

Opiskeluoikeuden palauttaminen 

Se, jolta on peruutettu opiske luoikeus 69 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, voi hakea 
koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palau ttamista. Opiskeluoikeus tulee palauttaa, jos 
sitä hakeva osoittaa, ettei opi skeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opis-
keluoikeuden palauttamista hakevan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa 
koskevat lausunnot. 

Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sille  säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät 
tiedot opiskeluoikeuden palauttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista. 
 
 

72 § 

Huumausainetestaus 

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelija n esittämään huumausainetestiä koskevan to-
distuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumau saineiden vaikutuksen 
alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa 
oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, 
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että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan to imintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toi-
mii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä har-
kintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista 
riippuvaisena toimiminen: 

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 
2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 
3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 
4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 62 §:ssä tarkoitetun työpaikan tai 63 §:ssä tar-

koitetun työnantajan hallussa olevien huumausain elain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. 

Huumausainetestiä koskevalla t odistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman 
laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskeli-
jalle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 1 mo mentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen 
käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt 
huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarko ituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on 
heikentynyt. Todistus on esitettävä koulutuksen järjestäjän määräämässä kohtuullisessa ajassa. 
Huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. 

Koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia kirjal-
liset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puut-
tumiseksi. 

Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta to-
distuksesta aiheutuvista kustannuksista. 

Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen s ovelletaan muutoin, mitä työterveyshuol-
tolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään työntekijän testauksesta. 
 
 
 

73 § 

Kurinpito 

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 
1) häiritsee opetusta; 
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä; 
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo o ppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön jär-

jestystä; 
4) kieltäytyy 72 §:ssä tarkoitetun huumausaine testiä koskevan todistuksen esittämisestä; 

taikka 
5) on 72 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lää-

kinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. 
Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opi skelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyt-

täytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hä net voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, 
enintään yhdeksi vuodeksi. 

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavas ti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä 
vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistum aan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokka-
huoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän järjestä-
mästä tilaisuudesta. 

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan ev ätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos 
on olemassa vaara, että toisen opiskelijan ta i oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työsken-
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televän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka 
opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu k ohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäyty-
misen vuoksi. 

Jos opiskelija kieltäytyy 70 §:n 1 momentissa tar koitetuista terveydentilan toteamiseksi suo-
ritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, hä neltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen 
asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin  ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy 70 
§:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriott een nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan 
pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen 
nähtäväksi. 
 

74 § 

Kurinpito asuntolassa 

Sen lisäksi, mitä kurinpidosta edellä 73 §: ssä säädetään, 89 §:ssä tarkoitetussa koulutuksen 
järjestäjän asuntolassa asuvalle opiskelijalle voidaan  antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyt-
täytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti asuntolan tiloissa taikka rikkoo asuntolan järjestystä. 

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opi skelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyt-
täytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hä net voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai 
opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. 
 
 

75 § 

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa l uokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka 
koulutuksen järjestäjän tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 73 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta 
opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon 73 §:n 4 momentissa tarkoitetusta opetukseen osallis-
tumisen epäämisestä. 

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja 
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita 
voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja  tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus 
sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. 

Opiskelijan poistamisessa ei saa käyttää voima nkäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön 
turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee ant aa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen 
järjestäjälle. 

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikos lain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentis-
sa ja 7 §:ssä. 
 
 

76 § 

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun 

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä 
vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. 
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Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai 
jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen mene ttelyn perusteella, jota ei ole katsottava ri-
kokseksi mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti. 

Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan ra ngaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä 
määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa oppilaitoksesta määräajak-
si tai erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se 
opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua. 
  

77 § 

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta 68 §:n 2 
momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine. 

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallu ssaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa te-
kemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai opettajalla on oikeus käy ttää sellaisia esineen 
tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voi makeinoja, joita voidaan pitää puolustettavi-
na opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisar-
viointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voima keinoja koskee vain opiskelijan omaa tai mui-
den turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa ha ltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. 
Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä. 

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuude t ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija 
osallistuu koulutuksen järjestäjän hyväksym ään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuun-
nitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan. 
 

78 § 

Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat 

Rehtorilla ja opettajalla on työpäi vän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat ta-
varat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen  säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaat-
teensa, sellaisen 68 §:n 2 momentissa tarkoitet un esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla 
voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta , jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on 
tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta  kieltäytyy niitä luovuttamasta 
tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. 
Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa sa maa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä 

tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen he nkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan 
pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä häne n valitsemansa oppilaitoksen henkilöstöön kuu-
luva, jos tämä on saapuvilla. 

Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen s uorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, 
jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ott aen turvallisuuden kanna lta ehdottoman vält-
tämätöntä. 

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuude t ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija 
osallistuu koulutuksen järjestäjän hyväksym ään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuun-
nitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan. 
 

 79 § 
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Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet 

Edellä 77 ja 78 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet  on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. 
Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyy-
teen enempää kuin on välttämätöntä opiskelura uhan ja turvallisuuden va rmistamiseksi. Esi-
neiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuh-
teiden edellyttämää hienotunteisuutta. Koulutuk sen järjestäjän tulee s uunnitella ja ohjeistaa 
toimenpiteiden käyttö. 

Edellä 77 §:n mukaisten voimake inojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee 
antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen  järjestäjälle. Opiskelijan tarkastaminen ja 
esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on 
ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian. 
 

80 § 

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 

Edellä 77 §:ssä tarkoitetut opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskeli-
jan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itsel-
leen. Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viran-
omaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai m uulla laillisella edustajalla ei lain mukaan 
ole oikeutta pitää niitä hallussaan. 

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säily ttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovu-
tus tulee järjestää mahdollisimman pian halt uunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampu-
ma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa 
poliisille välittömästi. Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäi-
vän päätyttyä. 

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa huos taanottoa koskevasta ilmoituksesta nouda 
esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti häv ittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja 
hävittäminen tulee kirjata. 
 

81 § 

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja kurinpito-
asiassa 

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituk sesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden pe-
ruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä 
opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen jä rjestäjän asettama monijäseninen toimielin. 
Määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta er ottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin 
päättäessä päättää myös rehtori. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, 
opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opisk elijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä ni-
meää toimielimen puheenjohtajan ja muut jä senet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palautta mista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä 
nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimuspaikan tai oppisopimuskou-
lutuksen osalta työnantajan edustajan. Toim ielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin 
opiskelijoita edustava jäsen. Op iskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. 
Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäo lo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toi-
mielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkav astuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkem-
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min toimielimen toimintatavoista ja päätöksente osta. Toimielin voi olla myös kahden tai use-
amman koulutuksen järjestäjän yhteinen. 

Ennen opiskeluoikeuden peruu ttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa 
koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvity s sekä varattava opiskelija lle ja hänen huolta-
jalleen tilaisuus tulla kuulluksi. 

Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta, opiskelijan asuntolasta erottamista ja kirjalli-
sen varoituksen antamista opiskelijalle on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laimin-
lyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selv itys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla 
kuulluksi. Ennen opiskelijan er ottamista oppilaitoksesta tai opisk elija-asuntolasta on kuultava 
myös opiskelijan huoltajaa. Muista 73 §:ssä tarko itetuista toimenpiteistä on ilmoitettava opis-
kelijan huoltajalle. 

Kurinpitorangaistuksista, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja opiskelusta pidättämisestä tu-
lee antaa kirjallinen päätös ja 73 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. 

Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta 
erottamisesta tai opiskeluoikeuden pidättämisestä päätetään, on päätettävä päätöksen täytän-
töönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta. 
 
 

10 luku 

Opiskelijan muut oikeudet ja velvollisuudet 

82 § 

Opiskelijan velvollisuudet 

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti 
opetukseen ja näyttöihin, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. 

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslais-

sa (412/1974). 
 
 
 

83 § 

Opiskelijan salassapitovelvollisuus 

Opiskelijan velvollisuudesta pitää salassa työp aikalla järjestetyssä koulutuksessa saamansa 
tiedot on voimassa, mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoi-
den salassapidosta erikseen säädetään. 
 
 
 

84 § 

Tutkinnon suorittajan tai opiskelijan eronneeksi katsominen 
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Tutkinnon suorittaja tai opiskelija katsotaan er onneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoi-
tuksenaan ei ole 82 §:n 1 momentissa säädetyllä  tavalla osallistua opetukseen ja näyttöihin tai 
hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta  11 §:ssä säädetyssä ajassa. Tutkinnon suorittaja 
tai opiskelija katsotaan eronneeksi myös sillo in, kun tämä itse ilmoittaa koulutuksen järjestä-
jälle kirjallisesti eroamisestaan. 
 

85 § 

Opiskelijahuolto 

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämi stä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 
lisäävää toimintaa. 

Opiskeluterveydenhuollosta sääd etään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).  Ammatillisen 
perustutkinnon opiskelijan ja valmentav assa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta 
opiskelijahuoltoon säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). 

Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteisty össä opiskeluhuollon palveluita antavien ja jär-
jestävien viranomaisten ja muiden tahojen kan ssa. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiske-
lijoille tietoa käytettävissä olevista opiskeluhuol lon eduista ja palveluista sekä tarvittaessa oh-
jata opiskelijaa hakemaan näitä etuja ja palveluita. 
 

86 § 

Oikeus maksuttomaan ruokailuun 

Muutoin kuin oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä päätoimisessa   perustutkintokoulu-
tuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla  on oikeus maksuttomaan ateriaan sellai-
sina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtai nen osaamisen kehittäm issuunnitelma edellyttää 
opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Opiskelijalla on 
edellä säädetyn lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan ruokailuun koulutuksessa, joka on 
22 §:ssä tarkoitetun koulutustehtävän mukai sesti järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti, sekä 
asetuksella säädettävissä perustutkintokoulutuksissa sellaisina päivinä, joina opiskelijan on ol-
tava koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. 

Opinnot katsotaan päätoimisiksi, jos ne opintotukilain (65/1994) mukaan ovat päätoimisia. 
 

87 § 

Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaaliset etuudet 

Edellä 56 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea saav alla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyt-
tämiin avustajapalveluihin, muihin opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. 
Lisäksi 22 §:n 4 momentin mukaisesti vaativan  erityisen tuen tehtävän saaneen koulutuksen 
järjestäjän erityistä tukea saavalle opiskelijalle voidaan antaa maksutta oppikirjat ja muut kou-
lutarvikkeet sekä tarjota majoituksessa olevalle opiskelijalle tarpeelliset viikoittaiset kotimat-
kat, täysihoito oppilasasuntolassa tai muussa majoituksessa ja henkilökohtaiset työvarusteet. 

Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoimista säädetään erik-
seen. 
 

88 § 
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Opintososiaaliset etuudet oppisopimuskoulutuksessa 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on koulut uksen järjestäjän järjestämissä oppi-
misympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimi sen aikana oikeus saada päivärahaa, per-
heavustusta sekä korvausta matka- ja majo ittumiskustannuksista. Jos opiskelijalle maksetaan 
samalta ajalta palkkaa tai jos hänellä on oikeus muihin kuin tässä laissa tarkoitettuihin lakisää-
teisiin etuihin, opiskelijalla on edellä mainitusta poiketen oikeus saada ainoastaan korvausta 
matka- ja majoittumiskustannuksista. 

Koulutuksen järjestäjä maksaa 
1) ansiomenetyksen korvauksena päivärahaa 15 euroa opetuspäivältä;  
2) perheavustusta 17 euroa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-

vuotias lapsi; sekä 
3) majoituskorvausta 8 euroa opetuspäivältä , jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäris-

töissä järjestettävä osaamisen hankkiminen ta pahtuu opiskelijan kotikuntalain mukaisen koti-
kunnan tai oppisopimuspaikan sijaintikunnan ulkopuolella.  

Jos koulutuksen järjestäjän järjestämissä oppimi sympäristöissä tapahtuva osaamisen hank-
kiminen edellyttää opiskelijan matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan ko-
toa tai oppisopimuspaikalta opetuspaikalle, on opiskelijalla oikeus matkakorvaukseen yhdeltä 
edestakaiselta matkalta viikossa. Erityisestä sy ystä matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin, 
jos opiskelija majoittuu kotonaan. Jos opiskelija lle korvataan päivittäiset matkakustannukset, 
hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen. 

Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkus-
tustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppis opimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja 
paluupaikan mukaan. 

Opiskelijalla on oikeus saada tässä pykälässä tarkoitetut etuudet myös osallistuessaan näyt-
töön. 
 

89 § 

Asuntolatoiminnan järjestäminen 

Koulutuksen järjestäjällä voi olla opiskelijoille tarkoitettu asuntola. 
Asuminen koulutuksen järjestäjän asuntolassa on opiskelijalle maksutonta. 
Koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä asuntolaa varten järjestyssäännöt, joilla edistetään asu-

misympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 

90 § 

Asuntolapaikan myöntäminen ja oikeus asuntolapaikkaan 

Koulutuksen järjestäjä päättää asuntolapaika n myöntämisen perusteista. Asuntolapaikan 
myöntämisessä on sovellettava yhdenvertaisia myöntämisperusteita. Myöntämisperusteet tulee 
ilmoittaa asuntolapaikkaa hakeville etukäteen. 
Asuntolapaikka myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään opintojen keston ajalle. Oikeus 
asuntolapaikkaan päättyy, kun 

1) Opiskelija on suorittanut tutkinnon tai saavuttanut muun hänelle henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetun osaamisen; 

2) Opiskelija katsotaan 84 §:n perusteella eronneeksi; 
3) Opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan; 
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Jos opiskelija erotetaan määräajaksi oppilaitoksesta 73 §:n 2 momentin tai 76 §:n 3 momen-
tin nojalla, tai hänen osallistumisensa opetukseen evätään 73 §:n 4 momentin nojalla taikka 
häneltä pidätetään oikeus opiskeluun 73 §:n 5 momentin nojalla, koulutuksen järjestäjä voi 
päättää, että opiskelijan oikeus asuntolapaikkaan keskeytyy vastaavaksi ajaksi. 
 

91 § 

Tutkinnon suorittajilta ja opiskelijoilta perittävät maksut 

Tässä laissa tarkoitettu ammatillinen perustut kintokoulutus ja valm entava koulutus ovat 
opiskelijalle maksuttomia. Lisäksi tutkinnon su orittajaksi tai opiskelijaksi ottamisessa käytet-
tävät pääsy- ja soveltuvuuskokeet  ovat opiskelijalle maksuttomia.  Oppimateriaaleista ja tar-
vikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan kuitenkin periä maksu. 

Ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkin tokoulutuksessa sekä muussa ammatillisessa kou-
lutuksessa koulutuksen järjestäjä voi periä opiskelijalta kohtuullisen opiskelumaksun, jolla ka-
tetaan osittain koulutuksen järjestämisestä ai heutuvia kustannuksia. Tässä momentissa tarkoi-
tettuja maksuja ei voida periä työvoimakoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa. 

Henkilöltä voidaan periä maksu hyväksytyn arvo sanan korottamisesta, jos hän haluaa korot-
taa 50 §:ssä tarkoitettuun tutkinnon suorittamise sta annettavaan todistukseen tai 51 §:ssä tar-
koitettuun valmentavan koulutuksen suorittamis esta annettavaan todistuksen merkittyä ar-
vosanaa. 

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta perittä vää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saa-
daan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien noudattaen, mitä korkolaissa 
(633/1982) säädetään. Maksu on suoraan ulosott okelpoinen. Sen perimisestä säädetään vero-
jen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen 
perusteista. 
 

92 § 

Tilauskoulutus 

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää opiskelijaryhmä lle tässä laissa tarkoitettuja tutkintoja ja 
koulutusta niin, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen 
järjestö taikka suomalainen tai ulkomainen julk isyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö ( tilaus-
koulutus). 

Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalai-
sille eikä niille, jotka Euroopan unionin ja sen  jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa te-
kemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaisiin, eikä edellä mainittu-
jen perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei myös kään voida järjestää niille, joilla on ulkomaa-
laislaissa (301/2004) tarkoitettu  Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelu-
lupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainit-
tujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.  

Tilauskoulutuksena annettavien tutkintojen ja koulutuksen on oltava koulutuksen järjestä-
misluvassa määrätyn koulutustehtävän mukais ia. Tilauskoulutus ei saa heikentää koulutuksen 
järjestäjän tässä laissa säädettyä tutkintojen jä rjestämistä ja koulutuksen antamista. Tilauskou-
lutukseen ei sovelleta 59 §:n säännöksiä opetus- ja tutkintokielestä. Koulutuksen järjestäjän on 
perittävä koulutuksen tilaajalta tilauskoulutuksen  järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat 
kustannukset kattava maksu. Koulutuksen tilaajalla on oikeus periä tilauskoulutukseen osallis-
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tuvilta tutkinnon suorittajilta ja opiskelijoilta sen sijaintivaltion lainsäädännön tai oman käy-
täntönsä mukaisia maksuja. 
 
 

93 § 

Opiskelijoiden kuuleminen ja opiskelijakunta 

Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opi skelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen 
järjestäjän toimintaan ja toiminnan kehittä miseen sekä mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään 
koskevien ja heidän asemaansa vaikuttavien päätösten tekemiseen. 

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla sen opi skelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskeli-
jakuntaa ei kuitenkaan edellytetä koulutuksen järjestäjältä, joka järjestää pääasiassa sen tai sen 
jäsenyhteisön toiminnan harjoittamiseksi tarvittavaa ammatillista koulutusta. Koulutuksen jär-
jestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävä t toimintaedellytykset. Opiskelijakunnan tehtä-
vänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimint aa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä 
kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Koulutuksen järjestäjän 
tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toiminta edellytykset. sekä edistää opiskelijoiden yh-
teistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista ja kehittää opiskelijoiden ja koulutuk-
sen järjestäjän välistä yhteistyötä. 

Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata oppilas-  ja opiskelijahuoltolain mukaiseen järjestäjä-
kohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan, miten opisk elijoiden kuuleminen, osallistuminen ja 
vaikuttamismahdollisuudet toteutetaan. 
 
 

11 luku 

Tietojen käsittely ja luovuttaminen 

94 § 

Arkaluonteisten tietojen käsittely 

Hakeutujan, tutkinnon suorittajan ja opiskelijan terveydentilaa koskevia 32, 69, 71 ja 72 §:n 
mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne, jotk a valmistelevat tai tekevät päätöksen tutkinnon 
suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden 
palauttamisesta tai kurinpidosta taikka antavat lausuntoja mainituista asioista. 

Tutkinnon suorittajan rikosrekisteriotetta kos kevaa 69 §:n mukaista tietoa saavat käsitellä 
vain ne, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta. 

Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä ne teht ävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen 
käsittelyä. 

Koulutuksen järjestäjän on säilytettävä arkaluonteiset tiedot erillään muista henkilötiedoista. 
Arkaluonteiset tiedot tulee poistaa rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole 
enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää pe rustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden ku-
luttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin. 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999), jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 
 

95 § 
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Julkisuus ja tietojensaantioikeus 

Tässä laissa tarkoitettuun toimintaan sovellet aan viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettua lakia (621/1999).   

Koulutuksen järjestäjän tulee salassapito säännösten estämättä py ynnöstä toimittaa valtion 
opetushallintoviranomaisille niiden määräämä t koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilas-
toinnin ja seurannan edellyttämät tiedot. 

Tutkinnon suorittajan tai opiske lijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia ja tehtävien 
hoidon kannalta välttämättömiä tietoja on tiedon haltijalla salass apitosäännösten estämättä oi-
keus antaa: 

1) oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle ja oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle muulle 
henkilölle opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi; 

2) opinto-ohjauksesta vastaaville henkilölle muihin  opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista 
varten; 

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henk ilöille opiskelijan terveyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi ja tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten; 

4) työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä työpai-
kan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi; sekä 

5) poliisille ja koulutuksen järjestäjän edusta jalle, joka on ensisijaisessa vastuussa turvalli-
suusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuha n arvioimiseksi tai mikäli opiskelijan to-
detaan terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle. 

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla  on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 
ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdi stuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon es-
tämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän te htäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteis-
ta, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä  jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan koh-
teeksi. 
 

96 § 

Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksikäyttäen 

Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeute-
tulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen tekni sen käyttöyhteyden avaamista tietoja luovut-
tavan on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 
 

12 luku 

Muutoksenhaku 

97 § 

Oikaisuvaatimus 

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallint ovirastolta siten kuin 
hallintolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä, jos päätös koskee: 

1) tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamista; 
2) opiskelijalle annettavaa erityistä tukea tai 56 §:n 2 momentissa tarkoitettua mukauttamis-

ta; 
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3) 57 §:ssä tarkoitettua ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista ja osaamisen arvioin-
nista poikkeamista;  

4) 11 §:ssä säädettyä valmentavien koulutusten suoritusaikaa; 
5) 84 §:ssä säädettyä tutkinnon suorittajan tai opiskelijan katsomista eronneeksi; sekä 
6) x72 §:ssä säädettyä huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta. 

 
98 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäj än päätökseen, joka koskee opiskelijalle an-
nettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määr äaikaista erottamista, asuntolasta erottamista, 
opiskeluoikeuden pidättämistä tai 86, 87 ja 88 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta, saa hakea muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, 
jollei muualla laissa toisin säädetä. 

Edellä 97 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin tolainkäyttölaissa säädetään, jollei muualla 
laissa toisin säädetä. 
 

99 § 

Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden 
peruuttamista tai palauttamista, saa hakea muutosta valittamalla opiskelijoiden oikeusturvalau-
takuntaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. 
Muutoksenhausta opiskelijoiden oikeusturval autakunnan päätökseen säädetään opiskelijoiden 
oikeusturvalautakunnasta annetussa laissa (956/2011). 
 

100 § 

Muutoksenhakuaika 

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle anne ttavaa kirjallista varoitusta, määräaikaista 
erottamista, asuntolasta erottamista, opiskeluoi keuden peruuttamista tai palauttamista, opiske-
luoikeuden pidättämistä taikka 98 §:n 2 momen tissa tarkoitettua asiaa, sekä oikaisuvaatimus 
97 §:ssä tarkoitetussa asiassa, tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tässä pykälässä tarkoitetut asiat tulee käsitellä kiireellisinä. 
 

101 § 

Kurinpitoa ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen täytäntöönpano 

Opiskelijan määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden pidättämis-
tä tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva p äätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä 
valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toisin 
määrää. 
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102 § 

Valituskiellot 

Nimettyä opiskelijaa tai tutkinnon suorittaj aa koskevaan koulutuksen tai tutkinnon suori-
tusajankohtaa tai -paikkaa koskevaan päätökseen taikka muuta koulutuksen tai tutkinnon yksi-
löllistä järjestämistä koskevaan päätökseen ei  saa hakea muutosta valittamalla. Valittaa ei 
myöskään saa 73 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetussa asiassa. 

Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaist u 97 §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva valitus, 
sekä arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
 

103 § 

Valituslupa 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, hallinto -oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 
 
 

13 luku 

Erinäiset säännökset 

104 § 

Henkilöstö 

Jokaisella oppilaitoksella ja koulutuksen järj estäjän toimipisteellä, jossa järjestetään tässä 
laissa tarkoitettua koulutusta tai tutkintoja, tul ee olla toiminnasta vastaava rehtori tai muu toi-
minnasta vastaava johtaja, joka täyttää rehtorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Koulutuksen 
järjestäjä voi kuitenkin päättää, että useammalla toimipisteellä on yhteinen toiminnasta vas-
taava rehtori tai johtaja. Kaksikielisessä oppilaitoksessa voi olla rehtori tai muu toiminnasta 
vastaava johtaja kumpaakin kieliryhmää varten. Mitä tässä laissa muualla säädetään rehtorista, 
koskee myös muuta toiminnasta vastaavaa johtajaa. 

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulut uksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä 
määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi 
olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä. 

Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Alue-
hallintovirasto voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Yliopisto 
voi yksittäistapauksessa todeta he nkilön kelpoiseksi antamaan opetusta jollakin taiteenalalla 
siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. 
 

105 § 

Tutkinnon suorittamismahdollisuuksista ja koulutuksesta tiedottaminen 
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Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, e ttä tutkinnon suoritta mismahdollisuuksista ja 
annettavasta koulutuksesta ja koulutukseen hakeut umisesta on tietoa yleisesti saatavilla. Mitä 
tässä pykälässä säädetään, ei koske henkilöstökoulutusta. 
 

106 § 

Koulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoite 

Koulutuksen järjestäjien edellytetään tekevän yhteistyötä alueen työelämän ja muiden am-
matillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuk sen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perus-
opetuksen ja nuorten työpajojen kanssa. 

Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä alle 18-vuotiaiden huoltajien kanssa. 
Työvoimakoulutuksen tarjontaa suunniteltaessa koulutuksen järjestäjän on tehtävä yhteis-

työtä työ- ja elinkeinotoimiston sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Kou-
lutuksen järjestäjän, jolla on koulutuksen järjestämisluvan mukainen työvoimakoulutuksen 
koulutustehtävä, tulee osallistua Elinkeino-, lii kenne- ja ympäristökeskuksen kutsusta työvoi-
makoulutuksen tarjonnan suunnittelua koskevaan keskusteluun. 
 

107 § 

Koulutustarpeen ennakointi 

Koulutuksen järjestäjän tulee toteuttaa koulut ustarpeen ennakointia huomioiden toiminta-
alueensa työvoimatarve ja väestökehitys. 
 

108 § 

Koulutuksen hankkiminen 

Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan tässä lais sa tarkoitetuista palveluista x §:ssä tarkoi-
tetulta koulutuksen järjestäjältä tai muulta yhte isöltä taikka säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä 
vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. 
 

109 § 

Laadunhallinta ja koulutuksen arviointi 

Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämiensä tu tkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan 
laadusta ja jatkuvasta kehittämise stä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tut-
kintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niid en vaikuttavuutta.  Koulutuksen järjestäjän on 
myös säännöllisesti osallistuttava ulkopuoliseen to imintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin 
sekä julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulokset. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem pia säännöksiä arvioinnista ja sen kehit-
tämisestä. 

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta säädetään Kansallisesta koulutuksen arvioin-
tikeskuksesta annetussa laissa (1295/2013). 
 

110 § 
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Rahoitus 

Tässä laissa tarkoitettua toimintaa varten my önnetään rahoitusta siten kuin opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään. 
 

111 § 

Maksullinen palvelutoiminta 

Koulutukseen, joka 22 §:ssä tarkoitetun koulutus tehtävän mukaisesti järjestetään maksulli-
sena palvelutoimintana, ei sovelleta 29, 31 ja 86 §:ää eikä 89 §:n 2 momenttia. 

 
14 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

 
112 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Tällä lailla kumotaan ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki (630/1998) ja ammatil-

lisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki (631/1998). 
 

113 § 

Yleiset siirtymäsäännökset 

Muualla lainsäädännössä olevalla viittauksella  ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun 
lakiin tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin tarkoitetaan tämän lain voimaan-
tulon jälkeen viittausta tähän lakiin. 

Poiketen siitä, mitä 17 §:ssä säädetään, ennen tä män lain voimaan tuloa suoritetuista tutkin-
noista saa käyttää niitä tutkintojen nimiä ja tu tkintonimikkeitä, jotka olivat voimassa tämän 
lain voimaan tullessa. 
 

114 § 

Järjestämislupia ja näyttötutkinnon järjestämissopimuksia koskevat siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleid en säännösten nojalla myönnettyjen ammatilli-
sen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen järjestäm islupien sekä tehtyjen näyttötutkintojen jär-
jestämissopimusten voimassaolo päättyy tämän lain voimaan tullessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa hakem uksetta tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten nojalla myönnetyt ammatillisen  peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen jär-
jestämisluvat tämän lain mukaisiksi ammatillisen koulutuksen järjestämisluviksi. Jos tässä py-
kälässä ei toisin säädetä, opetus- ja kulttuurim inisteriö päättää koulutuksen järjestämisluvan 
myöntämisestä 3 luvun säännösten mukaisesti. 
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Pykälän 2 momenttia ei sovelleta, jos ennen tä män lain voimaan tuloa voimassa olleen jär-
jestämisluvan mukaisena koulutustehtävänä o llut ainoastaan muu ammatillinen lisäkoulutus. 
Tässä momentissa tarkoitettujen koulutuksen järjest äjien tulee huolehtia siitä, että opiskelijat 
saavat suoritettua aloittamansa koulutuksen loppuun ennen tämän lain voimaantuloa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut uudet järjest ämisluvat myönnetään siten, että koulutuksen 
järjestäjien koulutustehtävänä ovat ne tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjä on tämän lain 
voimassa tullessa voimassa olleen järjestämisluvan perusteella järjestänyt vuosina 2015, 2016 
tai 2017 tai joihin koulutuksen järjestäjällä on o llut tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
va näyttötutkinnon järjestämissopimus. Lain 22 §:n 2 momentin 1, 2, 5, 6 ja 8 kohdissa tarkoi-
tetuista määräyksistä ja main itun pykälän 4 momentissa tarkoite tuista velvoitteista päättäes-
sään opetus- ja kulttuuriministeriön tulee ott aa huomioon ennen tämän lain voimaan tuloa 
voimassa olleiden säännösten nojalla myönnettyjen  järjestämislupien vastaavat määräykset. 
Lain 22 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetu sta opiskeluvuosien vähimmäismäärästä päättä-
essään opetus- ja kulttuuriministeriön tulee o ttaa huomioon ennen tämän lain voimaan tuloa 
voimassa olleiden säännösten nojalla myönnettyjen järjestämislupien opiskelijamääriä ja opis-
kelijatyövuosien määriä koskevat määräykset sekä koulutuksen järjestäjän opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain mukaan rahoitetut opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet. 

Kumottavan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
näyttötutkinnon järjestäjän, jolle ei myönnetä tämän lain mukaista koulutuksen järjestämislu-
paa, tulee ohjata ennen tämän lain voimaantulo a tutkinnon suorittamisen aloittanut tutkinnon 
suorittaja, jonka henkilökohtaist amisesta näyttötutkinnon järjestäjä on ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain 8 a §:n mukaisesti v astannut, hakeutumaan toisen koulutuksen jär-
jestäjän tutkintokoulutukseen tai näyttöön. 
 

115 § 

Tutkintojen perusteita koskevat siirtymäsäännökset 

Opetushallituksen tulee määrätä tu tkintojen perusteet siten, että koulutuksen järjestäjät voi-
vat ottaa ammatillisten perustutkintojen pe rusteet käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2018 sekä 
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Kumottavien lakien nojalla a nnetut ammatillisten perustutkintojen perusteet jäävät voimaan 
31 päivään joulukuuta 2020 saakka ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet 31 päi-
vään joulukuuta 2021 saakka. 

Ennen lain voimaantuloa tutkinnon suorittamisen aloittanut tutkinnon suorittaja saa suorittaa 
tutkinnon loppuun 2 momentissa tarkoitettujen pe rusteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaja 
voi kuitenkin siirtyä suorittamaan tutkintoaan tämän lain nojalla annettavien tutkinnon perus-
teiden mukaisesti. Edellä 2 momentissa main ittujen ajankohtien jälkeen tutkinnon suorittaja 
siirtyy suorittamaan tutkintoa tämän lain nojalla annettavien tutkinnon perusteiden mukaisesti. 
 

116 § 

Valmentavaa koulutusta koskevat siirtymäsäännökset 

Opetushallituksen tulee määrätä ammatilliseen  koulutukseen valmentavan koulutuksen pe-
rusteet sekä työhön ja itsenäiseen elämään valm entavan koulutuksen perusteet siten, että kou-
lutuksen järjestäjät voivat ottaa koulutuksen perusteet käyttöön tämän lain voimaan tullessa. 

Ennen lain voimaantuloa ammatillisesta peru skoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koul utuksen aloittaneet opiskelijat siirtyvät 



 
 

 

 309  

 

 

 

lain voimaan tullessa suorittamaan tässä la issa tarkoitettua ammatilliseen koulutukseen val-
mentavaa koulutusta. Ennen lain voimaantu loa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitetun työhön ja itsenäiseen eläm ään valmentavan koulutuksen aloittaneet opiskeli-
jat siirtyvät lain voimaan tullessa suorittamaan  tässä laissa tarkoitettua vastaavaa koulutusta. 
Edellä tarkoitettujen opiskelijoiden opiskeluaik aan sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 

117 § 

Henkilökohtaistamista koskevat siirtymäsäännökset 

Lain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua henk ilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa 
ei laadita, jos tutkinnon suorittaja suorittaa tu tkintoa 115 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pe-
rusteiden mukaisesti tai jos valmentavan koulutuk sen opiskelija on aloittanut opintonsa ennen 
tämän lain voimaan tuloa. Edellä mainittujen tu tkinnon suorittajien ja valmentavan koulutuk-
sen opiskelijoiden osalta ovat voimassa kumo ttavan ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-
tun lain 29 a §:n nojalla laadittu opiskelija n henkilökohtainen opisk elusuunnitelma, mainitun 
lain 20 §:n nojalla laadittu henkilökohtaisen ope tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja 
mainitun lain 17 §:n nojalla laadittu opiske lijan henkilökohtainen opiskeluohjelma sekä ku-
mottavan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annet un lain 8 a §:n nojalla laadittu henkilökoh-
taistamista koskeva asiakirja. Lain 5 luvun säännö ksiä sovelletaan kuite nkin soveltuvin osin 
päivitettäessä edellä mainittuja kumottujen lakien nojalla laadittuja suunnitelmia. 
 

118 § 

Osaamisen arvioinnin oikaisua koskeva siirtymäsäännös 

Ennen tämän lain voimaan tuloa tehtyyn osaami sen arviointiin pyydetään oikaisua tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleiden sää nnösten mukaisesti. Kumottavan ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain 25 c §:n 2 momentissa ja kumottavan ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain 15 c §:n 2 momentissa tarkoitettuun osaamisen arvioinnin oikaisua 
koskevaan päätökseen pyydetään kuitenkin oika isua 48 §:n 3 momentin mukaisesti, jos oi-
kaisua koskeva päätös on tehty 15 päivänä marraskuuta 2017 tai sen jälkeen. 
 

119 § 

Kokeiluja koskeva siirtymäsäännös 

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitetut kumotun ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-
tun lain 23 §:n nojalla päätetyt kokeilut to teutetaan loppuun myönnetyn kokeiluluvan mukai-
sesti. Mainitun pykälän 4 mome ntin nojalla määrätyt kokeilu ssa noudatettavat perusteet ovat 
voimassa kokeilun ajan. 

—————   
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2. 

Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 1 §:n 1 momen-

tin 3 kohta, 5 §:n 2 kohta, 25, 27 ja 27 a §, 31 §:n 4 momentti, 32 §:n 2 momentti, 46 § ja 57 
§:n 2 momentin 2 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 3 kohta ja 57 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 
1410/2014, 5 §:n 2 kohta laissa 926/2010, 25  § osaksi laeissa 1511/2011, 892/2013, 
1410/2014, 248/2015 ja XXX/2016, 27 § osaksi  laeissa 926/2010, 1511/2011 ja 189/2015, 27 
a § laissa 1607/2015, 32 §:n 2 momentti laissa 1410/2014 ja 46 § laissa 1112/2015, 

muutetaan 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 3 § 1 kohta, 5 §:n 1 kohta, 6 §, 7 §:n 1 
ja 3 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9, 10, 23 ja 23 b §, 31 §:n 1 momentin johdantolause, 32 §:n 
1 ja 4 momentti, 45 a §, 48 §:n 1 ja 4 momentti, 49 ja 50 §, 57 §:n 2 momentin 3 kohta ja 59 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 3 §:n 1 kohta, 5 §:n 1 
kohta, 7 §:n 1 momentti, 23 §, 31 §:n 1 momentin johdantolause, 32 §:n 1 momentti ja 57 §:n 
2 momentin 3 kohta laissa 1410/2014, 6 § l aeissa 1410/2014 ja XXX/2016, 7 §:n 3 momentti, 
8 §:n 1 momentti ja 48 §:n 1 ja 4 momentti la issa XXX/2016, 10 § osaksi laissa 2010/926, 23 
b § laeissa 1607/2015 ja XXX/2016, 45 § laissa 1304/2013, 49 ja 59 § osaksi laissa 1511/2011 
sekä 50 § laeissa 1511/2011 ja 1410/2014, sekä 

lisätään lakiin uusi 9 a ja 10 a § sekä 3 a luku seuraavasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, re kisteröidylle yhteisölle tai säätiölle taik-
ka valtion liikelaitokselle käyttökusta nnuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -
avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (XXX/2017); 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa toiminnassa käytössä olevista tiloista 
sekä kalustosta ja muusta irtaimistosta aihe utuviin muihin kuin käyttökustannuksiin myönne-
tään rahoitusta siten kuin tämän lain 9 §:ssä säädetään. 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) opetustoimella 1 §:n 1 momentin 1– 2 kohdassa mainittujen lakien mukaisen toiminnan ja 

2 §:n 2 momentin 1–4 ja 8–10 kohdassa tarkoitettu jen perusopetuslain ja taiteen perusopetus-
lain mukaisten toimintojen järjestämistä; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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5 § 

Rahoituksen laskentaperuste 

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laske nnallisten perusteiden mukaisesti. Rahoitus 
määräytyy: 

1) lukiossa opiskelijamäärien sekä opiskelij aa kohden määrättyjen yksikköhintojen perus-
teella; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

6 § 

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta lukiolaissa tarkoitetun lukiokoulutuksen järjestämisestä 
aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saad aan, kun 2 momentissa säädetyllä tavalla las-
ketusta kunnan valtionosuuden perusteesta vähennetään 8 §:n mukaan lasketut kunnan omara-
hoitusosuudet. 

Kunnan valtionosuuden perustetta varten lask etaan yhteen kunnan järjestämää lukiokoulu-
tusta ja maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävää lukiokoulutukseen valmistavaa kou-
lutusta saavien opiskelijoiden määrien ja opisk elijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen tu-
lot. 

Myönnettäessä vuosina 2017 – 2019 valtionosuutta kunnalle 2 momentissa säädetystä lukio-
laissa tarkoitetun koulutuksen valtionosuuden perusteesta otetaan huomioon 98,96 prosenttia. 
 
 
 

7 § 

Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen rahoitus 

Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen jä rjestäjälle myönnetään lukiolaissa tarkoitetun 
koulutuksen järjestämistä varten rahoitusta 6 §: n 2 momentissa säädetyllä tavalla koulutuksen 
järjestäjän opiskelijamäärien sekä yksikköhintoj en mukaisesti laskettu valtionosuuden perus-
tetta vastaava euromäärä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Vuosina 2017 – 2019 kuntayhtym älle myönnetään lukiolaissa tarkoitettuun koulutukseen 
98,96 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta rahoituksesta. 
 
 
 

8 § 

Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen käyttökustannuksiin 

Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 58,11 prosenttia ja 
maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjeste ttävään lukiokoulutukseen valmistavan koulutuk-
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sen käyttökustannuksista 50 prosenttia euromäärästä,  joka lasketaan siten, että 2 ja 3 momen-
tissa säädetyllä tavalla laskettu euromäärä j aetaan koko maan asukasmäärällä ja näin saatu eu-
romäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

9 § 

Ammatillisen koulutuksen määräraha 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää a mmatillisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa sääd ettyjen tehtävien toteuttamiseksi valtion ta-
lousarvioon otettavan määrärahan ja 9 a §:n 1 momentissa säädetyn kun tien rahoitusosuuden 
rajoissa. Rahoituksena myönnetään laskennallisten perusteiden mukaisesti määräytyvää perus-
rahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusra hoitusta. Lisäksi myönnetään strategiarahoitus-
ta. 

Edellisenä vuonna ammatillisen koulutuksen järj estäjille osoitettua 1 momentissa tarkoitet-
tua valtion määrärahaa ja kuntien rahoitusosuutta  korotetaan kertaluonteisia eriä lukuun otta-
matta ammatillisen koulutuksen indeksin vuotui sta kustannustason nousua vastaavasti. Am-
matillisen koulutuksen indeksi muodostuu yleisest ä ansiotasoindeksistä, kuluttajahintaindek-
sistä sekä tukkuhintaindeksistä. Ammatillisen koulutuksen indeksin laskemisesta ja kustannus-
tason nousun huomioon ottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Yksityisille koulutuksen järjestäjille myönnet ään lisäksi arvonlisäverokorvaus siten kuin 
32 i §:ssä säädetään. 
 
 

9 a § 

Kunnan omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa 

Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen  rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, 
kun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3844. Kuntien rahoi-
tusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa. 

Kunnan omarahoitusosuus ammatillisen koulut uksen rahoituksessa on euromäärä, joka saa-
daan, kun 1 momentissa tarkoitettu kuntien rahoitusosuuden euromäärä jaetaan koko maan 
asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.  
 
 
 

10 § 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus ja kunnan valtionosuus 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään  perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja 
vaikuttavuusrahoitusta 32 a §:ssä säädetystä rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vas-
taa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellis ta osuutta kaikkien kou lutuksen järjestäjien 
suoritteista. Perusrahoitusosuuden 32 a §:ssä sääd etystä euromäärästä vähennetään 32 e §:ssä 
tarkoitettujen harkinnanvaraisten korotusten yhteenlaskettu euromäärä. 
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Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädet ään, kunnalle myönnetään valtionosuutta euromää-
rä, joka saadaan, kun 1 momentissa säädetyllä tavalla lasketusta euromäärästä vähennetään 9 a 
§:n 2 momentissa tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. 

 
10 a § 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntäminen varainhoitovuosina 2018 ja 2019 

Laskettaessa 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua rahoitusta varainhoitovuosina 2018 ja 2019, 
tehdään 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun va ltion määrärahaan ja kuntien rahoitusosuuteen 
laskennallinen euromääräinen lisäys, joka on 10 272 000 euroa vuoden 2017 tasossa. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimiville  kuntille ja kuntayht ymille varainhoitovuo-
sina 2018 ja 2019 myönnettävästä rahoituksesta vä hennetään euromäärä, joka saadaan, kun 
10 272 000 euroa vuoden 2017 tasossa jaetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimivien 
kuntien ja kuntayhtymien perusra hoituksen perusteena käytettä villä suoritteilla ja kerrotaan 
kyseisen koulutuksen järjestäjän perusrahoituksen perusteena käytettävillä suoritteilla. 
 

23 § 

Keskimääräiset yksikköhinnat 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen 
perusteina käytettävät lukiokoulutuksen  ja taiteen perusopetuksen keskimääräiset yksikköhin-
nat siten kuin kunnan peruspalve lujen valtionosuudesta annetun lain 54 §:n 2 momentissa ja 
57 §:ssä säädetään. 

Yksikköhinnat määrää opetus- ja kulttuuriministeri ö. Tämän lain 24 §:ssä tarkoitetut yksik-
köhinnat määrätään siten, että yksikköhintojen  mukaisesti lasketut rahoituksen perusteena 
käytettävät euromäärät yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräisten yksikköhintojen perusteel-
la laskettavia euromääriä. 
 
 

23 b § 

Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset 

Laskettaessa edellä 23 §:n 1 momentin muka isesti keskimääräisiä yksikköhintoja vähenne-
tään vuosittain seuraavat euromäärät: 

1) lukiokoulutuksen osalta 1048,52 euroa; ja 
2) taiteen perusopetuksen osalta 2,41 euroa. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 

on kuitenkin vähintään 5 954,28 euroa ja taiteen  perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta 
vähintään 74,92 euroa.  
 
 

31 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset 



 
 

 

 314  

 

 

 

Lukion ja opetustuntiperusteisesti rahoitettava n taiteen perusopetuksen käyttökustannuksina 
ei pidetä: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

32 § 

Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinnoissa 

Lukion ja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja korotetaan yksityisen koulutuksen järjestä-
jän osalta siten, että korotus vastaa yksity isten koulutuksen järjestäjien maksamien arvon-
lisäverojen osuutta yksityiselle koulutuksen jä rjestäjälle aiheutuneista arvonlisäverottomista 
kustannuksista mainitussa koulutusmuodossa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Edellä 1 tarkoitettua korotusta ei oteta huom ioon vahvistettaessa 23 §:n 1 momentin mukai-
sia keskimääräisiä yksikköhintoja eikä määrä ttäessä yksikköhintoja mainitun pykälän 2 mo-
mentin mukaisesti. 
 

3 a luku 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet 

32 a § 

Rahoitusosuudet 

Perusrahoituksen osuus on 50 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 35 prosenttia ja vaikut-
tavuusrahoituksen osuus 15 prosenttia siitä eu romäärästä, joka saadaan, kun 9 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta valtion määrärahan ja kuntie n rahoitusosuuden euromäärästä vähennetään 
32 h §:ssä tarkoitettu strategiarahoituksen euromäärä. 
 

32 b § 

Opiskelijavuosi 

Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija osallistuu koulutuk-
seen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35  §:ssä tarkoitetun henkilökohtaisen osaami-
sen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään 
tarkemmin opiskelijavuoteen kuuluvien päivien määrittelystä. 
 

32 c § 

Tavoitteellisista opiskelijavuosista päättäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden tavoitteelli-
sen opiskelijavuosien määrän sekä työvoimakoul utuksena järjestettävän koulutuksen tavoit-
teellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Ministeriö voi lisä-
tä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opisk elijavuosien määrää tai työvoimakoulutuksena 
järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opisk elijavuosien määrää va rainhoitovuoden aikana. 
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Tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä ei voi  alittaa koulutuksen järjestämisluvassa määrät-
tyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen yh teydessä ministeriö voi päättää myös tiettyjä 
tutkintoja, valmentavaa koulutusta tai muut a ammatillista koulutusta koskevista opiskelija-
vuosien enimmäismääristä. 

Ministeriö kuulee koulutuksen järjestäjää ennen tässä pykälässä tarkoitetuista opiskelija-
vuosista päättämistä. 
 

32 d § 

Perusrahoitus 

Perusrahoitus määräytyy 32 c §:n 1 momentis sa tarkoitetun tavoitteellisen opiskelija-
vuosimäärän perusteella. Opiskelijavuosi luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, joka 
on laatinut opiskelijan henkilökohtaisen osaami sen kehittämissuunnitelman. Perusrahoituksen 
myöntämisperusteena käytetään opiskelijavuosiin perustuvaa painotettua suoritemäärää. 

Opiskelijavuosia painotetaan seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkin tojen, ammatilliseen koulutukseen valmentavan 

koulutuksen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen sekä muun ammatillisen 
koulutuksen järjestämisen väliset kustannuserot; 

2) tutkintotyypit ja koulutuksen järjestäminen oppisopimuskoulutuksena; 
3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 56 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestäminen 

tai mainitun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaativan erityisen tuen erityistehtävä; 
4) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun majoituksen järjestäminen;  
5) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §: ssä tarkoitetun henkilöstökoulutuksen jär-

jestäminen; 
6) työvoimakoulutuksen järjestäminen; 
7) vankeinkoulutuksen järjestäminen. 
Painotetun suoritemäärän laskennasta sekä 2 momentissa säädettyjen perusteiden painoker-

toimista säädetään tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. 
 

32 e § 

Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus 

Koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti 
koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä er ityisestä syystä valtion talousarvion rajoissa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta. 
 

32 f § 

Suoritusrahoitus 

Suoritusrahoitus määräytyy varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävänä kahtena vuonna 
suoritettujen tutkinnon osien ja tutkintojen perusteella. Tutkinnon osa luetaan sen koulutuksen 
järjestäjän suoritteeksi, joka on laatinut tutkinnon osan suorittajan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman. Tutkinto luetaan sen koul utuksen järjestäjän suoritteeksi, joka on an-
tanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 50 §:ssä tarkoitetun tutkintotodistuksen. Suo-
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ritusrahoituksen myöntämisperusteena käytetään suoritettuihin tutkinnon osiin ja tutkintoihin 
perustuvaa painotettua suoritemäärää. 

Tutkinnon osaa ei oteta huomioon rahoituksen  perusteena, jos se on kokonaan tunnustettu 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 38 §:n 1 tai 2 momenteissa säädetyllä tavalla. Suori-
tusrahoituksen perusteena otetaan huomioon enin tään X osaamispistettä kyseisen varainhoito-
vuoden tavoitteellista opiskelijavuotta kohti. 

Tutkinnon osia painotetaan seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen järjestämisen väliset kustannuserot; 
2) tutkintotyypit; 
3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 56 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestäminen 

tai mainitun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaativan erityisen tuen erityistehtävä. 
Tutkintoja painotetaan seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen järjestämisen väliset kustannuserot; 
2) tutkintotyypit; 
3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 56 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestäminen 

tai mainitun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaativan erityisen tuen erityistehtävä; 
4) tutkinnon suorittajan perusasteen jälkeinen koulutus. 
Painotetun suoritemäärän laskennasta sekä 3 ja 4 momentissa säädettyjen perusteiden paino-

kertoimista säädetään tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. 
 

32 g § 

Vaikuttavuusrahoitus 

Vaikuttavuusrahoitus määräytyy tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistymisen ja 
jatko-opintoihin siirtymisen sekä opiskelijapalau tteen ja työelämäpalautteen perusteella. Ra-
hoitusperusteiden laskennasta ja laskentakrit eereistä säädetään tarkemmin opetus- ja kulttuu-
riministeriön asetuksella. 
 

32 h § 

Strategiarahoitus 

Strategiarahoituksen osuus on enintään neljä prosenttia 9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
määrärahasta. 

Strategiarahoituksena myönnetään 44 §:n 1 momentissa tarkoitetut avustukset. 
 
 

32 i § 

Arvonlisäveron korvaaminen yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle 

Yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäj älle korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 
39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalvelu ihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toi-
mintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokrii n sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulu-
tuksen järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista . Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vah-
vistetun tilinpäätöksen tietoihin. 

 
32 j § 



 
 

 

 317  

 

 

 

Uuden koulutuksen järjestäjän suoritteiden määrittely 

Jos uusi koulutuksen järjestämislupa on myönnetty koulutuksen järjestäjien yhdistymisen, 
jakautumisen tai muun vastaavan toiminnan uude lleenjärjestelyn taikka koulutuksen järjestä-
jän oikeushenkilöä koskevan muutoksen vuoksi, koulu tuksen järjestäjän suoritus- ja vaikutta-
vuusrahoitus määräytyy uudelleenjärjestelyn koht eena olleiden koulutuksen järjestäjien toteu-
tuneiden suoritemäärien perusteella. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun uuden koulut uksen järjestäjän suoritus- ja vaikutta-
vuusrahoitus määräytyvät arvioidun suoritemäärän perusteella. Arvio suoritemääristä perustuu 
kaikkien koulutuksen järjestäjien keskimääräisiin toteutuneisiin suoritteisiin. Tässä momentis-
sa säädettyjä suoritemääriä käytetään siihen as ti, kunnes toteutuneita suoritteita voidaan käyt-
tää. 
 
 
 

48 § 

Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen 

Lukiossa varainhoitovuoden rahoitus lasketaan varainhoitovuotta edeltävän vuoden keski-
määräisen opiskelijamäärän mukaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon sellaiset arvioidut opis-
kelijamäärien muutokset, jotka aiheutuvat lais ta, asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvas-
ta valtion viranomaisen määräyksestä tai päät öksestä taikka valtion talousarviosta. Yksikkö-
hintoja laskettaessa sovelletaan kuitenkin va rainhoitovuotta edeltäneen vuoden syksyn oppi-
las- ja opiskelijamääriä. Toiminnan käynnisty essä rahoitus lasketaan arvioidun opiskelijamää-
rän mukaan. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Opiskelija tai oppilas taikka opiskelijan koulutukseen osallistumisen perusteella määräytyvät 
32 b §:ssä tarkoitetut opiskelijavuodet voidaan l ukea samanaikaisesti ra hoituksen perusteena 
olevaksi suoritteeksi vain yhdessä tämän lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

49 § 

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa seuraav an varainhoitovuoden rahoituksen perustee-
na käytettävien opetustuntien, ohjaustuntien ja henkilötyövuosien määrän vuosittain valtion ta-
lousarvion rajoissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa a mmatillisen koulutuksen seuraavan varainhoito-
vuoden laskennallisen rahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän. 
 

50 § 

Rahoituksen myöntäminen ja tarkistaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 6 §:ssä,  10 §:n 2 momentissa, 19—22 §:ssä tarkoite-
tun valtionosuuden sekä 7 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:ssä tarkoitetun rahoituksen käyt-
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tökustannuksiin hakemuksetta kunnalle tai muulle 1 ja 2 §:ssä mainitun lain mukaisen toimin-
nan järjestäjälle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa 1 momentin mukaan myönnetyn rahoituksen, lukuun 
ottamatta 10 ja 11 §:ssä tarkoitettua rahoitusta,  varainhoitovuoden kesk imääräisten opiskeli-
jamäärien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä.  
 
 

57 § 

Valtionapuviranomainen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Opetushallitus on valtionapuviranomainen: 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
3) 45 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja valtionavustuksia koskevissa asioissa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
59 § 

Neuvottelumenettely 

Ennen kuin opetus- ja kulttuuriministeriö tekee ehdotuksen seuraavan varainhoitovuoden ta-
lousarvioon käyttökustannusten valtionosuutta varten otettavasta määrärahasta, sen on neuvo-
teltava yksikköhinnoista ja amma tillisen koulutuksen määrärahasta Suomen Kuntaliitto ry:n 
kanssa. 

Ministeriön on myös neuvoteltava Suomen Kunt aliitto ry:n kanssa siitä, mitä tietoja on pi-
dettävä tarpeellisina yksikköhintojen määrääm istä ja vahvistamista  sekä valtionosuuden ja 
ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräämistä varten, samoin kuin siitä, miten nämä tie-
dot toimitetaan valtionapuviranomaiselle. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä              kuuta 2018. 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelle 2018 myönnettävään amma-

tillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoite tun koulutuksen rahoitukseen. Lain 9 §:n 2 
momenttia sovelletaan ensimm äisen kerran varainhoitovuode lle 2020 myönnettävään rahoi-
tukseen. 

Poiketen siitä, mitä säädetään 32 a §:ssä, varainhoitovuonna 2018 perusrahoituksen osuus on 
90 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 5 prosen ttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 5 pro-
senttia. Varainhoitovuonna 2019 perusrahoituksen osuus on 80 prosenttia, suoritusrahoituksen 
osuus 10 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen  osuus 10prosenttia. Va rainhoitovuonna 2020 
perusrahoituksen osuus on 72,5 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 15 prosenttia ja vaikut-
tavuusrahoituksen osuus 12,5 prosenttia. Varai nhoitovuonna 2021 perusr ahoituksen osuus on 
60, suoritusrahoituksen osuus 25 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 prosenttia. 

Poiketen siitä, mitä 32 f §:ssä säädetään, va rainhoitovuosina 2018 ja  2019 suoritusrahoituk-
sen määräytymisperusteena ei käytetä suoritettuja tutkinnon osia. 

Poiketen siitä, mitä 32 g §:ssä säädetään, vaikuttavuusrahoituksen määräytymisperusteena ei 
varainhoitovuosina 2018 ja 2019 käytetä opiske lijapalautetta eikä va rainhoitovuosina 2018-
2021 työelämäpalautetta.  
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3. 

Laki 

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 9 

kohta, 1 luvun 5 §, 5 luvun 1, 3, 4 ja 6 §, 6 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 13 §:n 3 
momentin 4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat  

kumotaan 5 luvun 2 § 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

9) työsuhteella työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä ja merityösopimuslain (756/2011) 
1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua työnantajan ja työntekijän sopimussuhdetta sekä ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa ( / ) tarkoitettua t yönantajan ja oppisopi musopiskelijan sopi-
mussuhdetta (oppisopimuskoulutus); 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 

Palvelujen tuottaminen ja hankkiminen 

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinke inohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi tuottaa tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai hankkia ne osaksi 
tai kokonaan palvelujen tuottajilta valtion talousarviossa palvelujen hankkimista varten osoite-
tulla määrärahalla. Ammatillisesta koulutuksesta a nnetun lain mukaista koulutusta työvoima-
koulutuksena voi järjestää ammatillisesta koulut uksesta annetun lain mukainen työvoimakou-
lutuksen koulutustehtävän saanut koulutuksen järj estäjä.  Valtion talousarviossa työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjun-
taan tarkoitettujen määrärahojen (työllisyysm äärärahat) avulla tuetaan erityisesti heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. 

Jos palvelun tuottaja saa valtionavustusta tai muuta valtion rahoitusta hankittavan palvelun 
tuottamiseen, valtionavustusta tai muuta valtion rahoitusta vastaava osuus vähennetään palve-
lun hankintahinnasta. 
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Työ- ja elinkeinotoimiston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävistä palvelua 
hankittaessa, menettelystä hankinnasta päätettäessä ja hankintasopimusta tehtäessä, hankinta-
sopimuksen sisällöstä sekä sopimuksen tekemistä edeltävästä hankinta- ja tarjousmenettelystä 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 

5 Luku 

Työvoimakoulutus 

1 § 

Työvoimakoulutuksen tavoitteet 

Työvoimakoulutuksella parannetaan aikuisten  ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä 
tai säilyttää työpaikka ja heidän valmiuksiaan  toimia yrittäjänä sekä edistetään ammattitaitoi-
sen työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä. 

Työvoimakoulutuksena tarjotaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädettyä 
koulutusta, muuta ammatillisia va lmiuksia antavaa koulutusta sekä kotoutumisen edistämises-
tä annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua kotoutumiskoulutusta. 
 

3 § 

Opiskelijavalinta 

Opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen ja sen  tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään 
soveltuva henkilö, jolla on työ- ja elinkei notoimiston toteama koulutustarve. Alle 20-vuotias 
oppivelvollisuuden suorittanut vo idaan valita ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen 
vain, jos koulutuksen suorittaminen ei ole mahdo llista tai muutoin tarkoituksenmukaista oma-
ehtoisena opiskeluna. 

Valittaessa opiskelijoita työvoimakoulutuksena järjestettyyn ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain mukaiseen koulutukseen sovellet aan mainitun lain säännöksiä esteettömyydestä 
ja tutkinnon suorittajaksi tai opi skelijaksi ottamisen edellytyksistä sekä tutkinnon suorittajaksi 
ottamiseen liittyvästä tiedonsaannista. 

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta koulutukseen. Opiskelijoiden 
valintamenettelystä säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Työvoimakoulutuksen opiskelijava lintatilaisuudet ja valintame nettelyyn liittyvät soveltu-
vuuskokeet ovat työvoimakoulutukseen hakeutuvalle maksuttomia. 
 

4 § 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai opetu ssuunnitelman mukaista opetusta ja oikeus 
suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen keston aj an. Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti 
opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain m ukaisessa työvoimakoulutuksessa opiskelijan 
oikeuksista ja velvollisuuksista on lisäksi voimassa mitä niistä mainitussa laissa säädetään. 

Muuhun kuin 2 momentissa ta rkoitettuun työvoimakoulutuksena hankittavaan koulutukseen 
sovelletaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä: 
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1) oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön 
2) huumausainetestaukseen 
3) kurinpitoon ja kurinpitoon asuntolassa 
4) häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistamiseen 
5) kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun 
6) oikeuteen ottaa haltuun esineitä tai aineita 
7) oikeuteen tarkastaa opiskelijan tavarat, haltuun  ottamiseen ja tarkastamisen yleisiin peri-

aatteisiin, haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttamiseen ja hävittämiseen 
8) opiskelijan salassapitovelvollisuuteen 

 
 
 

6 § 

Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen  

Muuhun kuin ammatillisesta koul utuksesta annetun lain mukaiseen työvoimakoulutukseen 
liittyvän työssäoppimisjakson aikana opiskelija ei ole työsuhteessa sen järjestäjään eikä koulu-
tuspalvelun tuottajaan, elleivät opiskelija ja ty össäoppimisjakson järjestäjä ole toisin sopineet. 
Jos työssäoppiminen on sovittu toteutettavaks i työsuhteessa, 2 ja 3 momentin säännöksiä ei 
sovelleta. 

Koulutuspalvelun tuottaja, työssäoppimisjakson järjestäjä ja opiskelija tekevät työssäoppi-
misjaksosta määräaikaisen kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen ja koulutuspalvelun tuottajan 
tehtäviin sovelletaan, mitä 4 luvun 9 §:ssä säädet ään työkokeilusta tehtävästä sopimuksesta ja 
työ- ja elinkeinotoimiston tehtävistä. Sopimuksessa on lisäksi sovittava ohjauksesta vastaavas-
ta opettajasta sekä ohjauksen toteuttamistavasta ja kestosta. 

Työssäoppimisjakson järjestäjä vastaa opisk elijan työturvallisuudesta työssäoppimisjakson 
aikana siten kuin siitä työturvallisuuslaissa ( 738/2002) säädetään. Koulutuspalvelun tuottaja 
on velvollinen järjestämään opiskelijoille työssä oppimis- ja harjoittelujaksojen ajaksi ryhmä-
vastuuvakuutuksen. 
 
 
 
 

6 Luku 

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 

3 § 

Opintoja koskevat edellytykset 

Mitä tässä luvussa säädetään, sovelletaan opintoi hin, joita pidetään työttömyysturvalain 2 
luvun 10 §:n 2 momentin mukaan päätoimisina ja: 

1) joista säädetään ammatillisesta koulutuksest a annetussa laissa, ammattikorkeakoululaissa 
tai yliopistolaissa ja ammatillisen perustutki nnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkin-
non tai tutkinnon osien suorittaminen tai jotka johtavat yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 
suoritettavaan alempaan tai ylempään korkea koulututkintoon tai mainittujen tutkintojen osien 
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suorittamiseen taikka ovat mainittujen lakien mukaista muuta ammatillista koulutusta, täyden-
nyskoulutusta tai avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

13 luku 

Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmä 

3 § 

Rekisterikohtaiset tiedot 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Palveluntuottajarekisteriin voidaan tallettaa asiakaspalvelua varten: 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
4) palvelua koskevat tiedot; 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  .  
Lain voimaan tullessa kesken olevaan työvoima koulutukseen sovelletaan lain voimaan tul-

lessa voimassa olleita säännöksiä. 
   



 
 

 

 323  

 

 

 

4. 

Laki 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 

 
eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain (128 7/2013) 1 §, 10 §:n 1 momentti ja 24 §:n 1 

momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti laissa /  ja 24 §:n 1 momentti laissa 791/2014. 

 
1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/ 1998) tarkoitetussa opetuksessa olevan oppi-
laan sekä lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa ( / ) tarkoitetussa perustutki ntokoulutuksessa tai valmentavassa koulutuksessa 
olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon. 

Tätä lakia ei sovelleta: 
1) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan; 
2) perusopetuslain 46  §:n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 
3) lukiolain 20  §:n 3 momentissa tarkoitettuun opiskelij aan eikä opiskelijaan, joka suorittaa 

lukio-opintoja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti 
4) opiskelijaan, joka on muussa ammatilli sesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa kou-

lutuksessa kuin perustutkintokoulutuksessa tai valmentavassa koulutuksessa. 
Mitä tässä laissa säädetään opiskelijasta, koulut uksen järjestäjästä ja oppilaitoksesta, koskee 

myös perusopetuslaissa tarkoitettua oppilasta, opetuksen järjestäjää ja koulua. 
 

10 § 

Opetuksen ja koulutuksen tueksi järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut erityisoppilaitoksis-
sa 

Sen estämättä mitä yksityisestä terveydenhuol losta annetussa laissa (152/1990) säädetään, 
perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettu opetuksen  järjestäjä, jonka tehtävänä on opetuksen jär-
jestäminen vaikeimmin vammaisille lapsille sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 22 
§:n 4 momentissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä saavat opetuksen ja koulutuksen tueksi jär-
jestää opiskelijoilleen terveydenhuollon palveluja.  Koulutuksen järjestäjän on tehtävä aluehal-
lintovirastolle ilmoitus, joka sisältää yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tar-
koitetut tiedot. Toiminnasta vastaa koulutuksen järjestäjän nimeämä terveydenhuollon ammat-
tihenkilö, jonka tulee olla mainitussa 4 §:ssä tarkoitetun lupaviranomaisen hyväksymä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 

24 § 
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Valtakunnallinen ohjaus 

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön sekä opiskeluhu ollon keskeisistä periaatteista ja opetus-
toimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista päät etään osana opetussuunnitelman perusteita 
tai muussa määräyksessä siten kuin perusopetuslain 14 §:ssä ja lukiolain 10 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20  . 
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5. 

Laki 

opintotukilain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintotukilain (65/1994)… 

 
4 § 

Opintotukeen oikeuttavat opinnot 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Muussa oppilaitoksessa opintotukea myönnetään opiskelijalle, joka suorittaa: 
1) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa () säädettyä koulutusta;   
2) lukiolaissa (629/1998) säädettyä lukiokoulutus ta tai maahanmuuttajille ja vieraskielisille 

järjestettävää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta; 
3) muuta kuin 1–2 kohdassa mainittua koulutusta vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa 

(632/1998) tarkoitetussa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelais-
alueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetussa koulutuskeskuksessa; tai 

4) muun alan viranomaisten kuin opetusviranomaisten valvomaa edellä 1 kohdassa tarkoitet-
tua koulutusta vastaavaa ammatillista koulutusta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 

5 a § 

Päätoimiset opinnot 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muka inen koulutus, jonka tavoitteena on amma-

tillisen perustutkinnon suorittaminen katsotaan päätoimiseksi, jos tutkinnon laajuus on keski-
määrin vähintään 4,5 osaamispistettä opiske lukuukautta kohti. Muu ammatillinen koulutus ja 
muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut opinnot  ovat päätoimisia, jos opetusohjelman mukai-
nen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia. Työhön ja itsenäiseen elämään valmen-
tava koulutus on kuitenkin aina päätoimista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

6 § 

Opintotuen saamisen rajoitukset 

Opintotukea ei myönnetä sille, joka: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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3) on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain  mukaan järjestetyssä oppisopimuskoulutuk-
sessa; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

7 § 

Opintotukeen oikeuttava aika 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Muissa opinnoissa tukea myönnetään säännönmukaiselle opiskeluajalle . Säännönmukaisen 

opiskeluajan päätyttyä opintotukea voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajalle. Säännön-
mukaisella opiskeluajalla tarkoitetaan opinnoi lle säädettyä pidentämätöntä opiskelu- tai suori-
tusaikaa taikka opetussuunnitelman tai opetusohjelman mukaista suoritusaikaa, jos suoritusai-
kaa ei ole lainsäädännössä määritelty. 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20  . 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus 

ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta annetun lain 32 b, 32 d, 32 f ja 32 g §:n nojalla: 
 

1 § 

Opiskelijavuoteen kuuluvat päivät 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 b §:ssä tarkoitettuun opiskelijavuo-
teen kuuluvaksi päiväksi lasketaan sellainen päiv ä, jonka aikana opiskelija osallistuu henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti: 

1) koulutuksen järjestäjän eri oppimisympäristöissä järjestettävään ohjattuun lähi-, etä- tai 
monimuoto-opiskeluun; 

2) työpaikalla järjestettävään koulutussopimukseen ja oppisopimukseen perustuvaan koulu-
tukseen; 

3) näytön suorittamiseen. 
Opiskelijavuoteen kuuluviksi päiviksi ei lasketa viikonloppuja eikä koulutuksen järjestäjän 

päättämiä loma-aikoja, ellei opiskelija henk ilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa 
mukaisesti osallistu koulutukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla näiden päivien aikana. 
 

2 § 

Tutkintojen ja muun koulutuksen kustannusryhmät 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 6 §: ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuulu-
vat tutkinnot jaetaan kustannusryhmiin tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten 
kustannusten perusteella tämän asetuksen liitteen  mukaisesti. Kustannusryhmien painokertoi-
met ovat: 

1) kustannusryhmä 1 KERROIN; 
2) kustannusryhmä 2 KERROIN; 
3) kustannusryhmä 3 KERROIN; 
4) kustannusryhmä 4 KERROIN; 
5) kustannusryhmä 5 KERROIN. 
Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulut uksen painokerroin on KERROIN ja työ-

hön ja itsenäiseen elämään valmentavan koul utuksen painokerroin KERROIN. Muun amma-
tillisen koulutuksen painokerroin on KERROIN, kuitenkin oppisopimuskoulutuksena järjestet-
tävässä koulutuksessa KERROIN. 

Tutkinnon osan kustannusryhmä määräytyy sen  tutkinnon mukaisesti, johon tutkinnon osa 
tutkinnon perusteiden mukaisesti kuuluu. Amma tillisesta koulutuksesta annetun lain 11 §:n 2 
momentissa tarkoitetut yhteiset tutkinnon osat kuuluvat kuitenkin kustannusryhmään 1 (alin 
kustannusryhmä). Jos tutkinnon osa voi tutki nnon perusteiden mukaisesti kuulua useaan tut-
kintoon, tutkinnon osan kustannusryhmä määräyty y sen tutkinnon mukaisesti, jota tutkinnon 
suorittaja suorittaa. 

Tässä pykälässä säädetyt kertoimet tarkistet aan määräajoin toteutuneiden kustannusten pe-
rusteella. 
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3 § 

 Tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen painokertoimet 

Ammatillisen perustutkinnon painokerroin on 1,0; oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä 
koulutuksessa kuitenkin 0,8. 

Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnoin pa inokerroin on 0,8; oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävässä koulutuksessa kuitenkin 0,5. 
 

4 § 

Erityisen tuen järjestämisen painokertoimet 

Opiskelijavuosia painotetaan erityisen tuen jä rjestämisen painokertoimilla niiden päivien 
ajalta, kun opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 58 §:ssä tarkoitettu erityisen 
tuen antamista koskeva päätös on voimassa. 

Erityisen tuen järjestämisen painokerro in on tutkintokoulutuksessa KERROIN ja ammatilli-
seen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa KERROIN. Jos koulutusta järjestetään järjes-
tämisluvassa määrätyn v aativan erityisen tuen tehtävän perusteella, painokerroin on tutkinto-
koulutuksessa KERROIN ja valmentavassa koulutuksessa KERROIN. 

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen, va ikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta paino-
kerroin on KERROIN. Jos koulutuksen järjestäminen  edellyttää, että opiskelijalla on henkilö-
kohtainen koulunkäyntiavustaja, painokerroin on KERROIN. 

Tutkinto tai tutkinnon osa ka tsotaan erityistä tukea saaneen opiskelijan suorittamaksi, jos 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 58 §:ssä tarkoitettu erityisen tuen antamista koskeva 
päätös on voimassa tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamispäivänä. 
 
 

5 § 

Majoituksen järjestämisen painokertoimet 

Opiskelijavuoteen kuuluvia päiviä korotetaan majo ituksen järjestämisen kertoimilla niiden 
päivien ajalta, kun opiskelija on oikeutettu asumaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
89 §:ssä tarkoitetussa asuntolassa. 
 
 
 

6 § 

Perusrahoituksen laskenta 

Perusrahoituksen myöntämisen perusteena käyt ettävä suoritemäärä saadaan siten, että ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain  32 d §:n 1 momentissa tarkoitettu opiskeli-
javuosimäärä kerrotaan 2 momentissa  tarkoitetulla painotetulla s uoritemäärällä ja jaetaan va-
rainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneella opiskelijavuosien määrällä. 

Painotettu suoritemäärä saadaan laskemalla yht een varainhoitovuotta edeltävää vuotta edel-
tävän vuoden: 
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1) 2 §:n 2 momentissa säädettyjen kustannus ryhmien kertoimilla sekä 3 §:ssä säädetyillä 
tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen kertoimilla painotetut 
toteutuneet opiskelijavuodet; 

2) 2 §:n 3 momentissa säädetyillä kertoim illa painotetut ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan koulutuksen, työhön ja itsenäiseen  elämään valmentavan koulutuksen ja muun 
ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet; 

3) 4 §:ssä säädetyillä erityisen tuen kertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet; 
4) 5 §:ssä säädetyillä majoituksen järjestämisen kertoimilla painotetut toteutuneet opiskeli-

javuodet; 
5) kertoimella -KERROIN painotetut henkilö stökoulutuksena järjestettävän koulutuksen to-

teutuneet opiskelijavuodet;  
6) kertoimella KERROIN painotetut työvoima koulutuksena järjestettävän ammatti- ja eri-

koisammattitutkintokoulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet; 
7) kertoimella KERROIN painotetut vankei nkoulutuksena järjestettävän koulutuksen toteu-

tuneet opiskelijavuodet. 
 

7 § 

Suoritusrahoituksen laskenta 

Suoritusrahoituksen myöntämisen perusteena kä ytettävä suoritemäärä saadaan laskemalla 
yhteen 2 ja 3 momenteissa tarkoitettujen suor itemäärien varainhoitovu otta edeltävää vuotta 
edeltäneen kahden vuoden aritmeettinen keskiarvo. 

Tutkinnon osien perusteella määräytyvä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen: 
1) 2 §:n 2 momentissa säädettyjen kustannusryhm ien kertoimilla painotetut tutkinnon osien 

osaamispisteet; ja 
2) 4 §:ssä säädetyillä erityisen tuen kertoimilla painotetut tutkinnon osien osaamispisteet. 
Tutkintojen perusteella määräytyvä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen: 
1) 2 §:n 2 momentissa säädettyjen kustannusry hmien kertoimilla painotetut ammatilliset pe-

rustutkinnot kerrottuna luvulla 54 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kerrottuna luvulla 
18; 

2) 4 §:ssä säädetyillä erityisen tuen kertoimilla painotetut ammatilliset perustutkinnot kerrot-
tuna luvulla 54 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kerrottuna luvulla 18; ja 

3) kertoimella KERROIN painotetut vailla perusasteen jälkeistä a mmatillista tutkintoa ole-
vien henkilöiden suorittamat ammatilliset perust utkinnot kerrottuna luvulla 54 sekä ammatti- 
ja erikoisammattitutkinnot kerrottuna luvulla 18. 

 
 

7 § 

Vaikuttavuusrahoituksen laskenta 

§ 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammi kuuta 2018. Tätä asetusta sovelletaan ensim-
mäisen kerran varainhoitovuodelle 2018 my önnettävään ammatillisesta koulutuksesta anne-
tussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoitukseen. 
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§ 

Varainhoitovuosia 2018 ja 2019 koskevat siirtymäsäännökset 

 


