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HE 57/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain,
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista
annetun lain muuttamisesta
1. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettaisiin niin, että ministeriölle annettua valtuutusta
asetuksella säätää ammatillisen tutkinnon perusteisiin sisältyvistä osaamisaloista laajennettaisiin
johtuen osaamisalaan kohdistuvista muista säännöksistä, sopimuksista tai osaamisalaan kohdistuvista
turvallisuusvaatimuksista.
Esitetty muutos on luonnollinen seuraus jo päätetyistä tutkintorakenteen muutoksista, tutkintojen
yhdistämisestä sekä osaamisalojen aiempaa laajemmasta käytöstä. AMKE tukee tehtäviä muutoksia.
Koemme myös, että lakimuutokset perustelut opiskelijan oikeusturvasta ja tarpeettoman sääntelyn
välttämisestä ovat relevantteja ja oikeita.
Samalla AMKE huomauttaa, että opiskeluun soveltumattomuuden eli nk. SORA-alojen ja -tutkintojen
kokonaistarkastelun tarve on ilmeinen. Onneksi tämä työ on varsin tuloshakuisesti käynnistetty opetus- ja
kulttuuriministeriössä. Tämänkaltainen valmistelutyö tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä työelämän
edustajien ja koulutuksen järjestäjien kesken.

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että
harkinnanvaraisen korotuksen myöntäminen on mahdollista myös varainhoitovuoden aikana.
Koulutuksen järjestäjän kannalta on perusteltua, että laissa todetaan mahdollisuus harkinnanvaraisen
korotuksen myöntämiselle varainhoitovuodelle.
Samalla haluamme painokkaasti todeta, että hallinnon joustavuutta ja reagointikykyä on parannettava
nykyisestä. Päätettyjen määrärahojen kulkeutumisesta osaamiseksi kuluu tällä hetkellä liian pitkä aika.
Työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin on kyettävä vastaamaan nykyistä joustavammin. Tämä
edellyttää myös rahoitusjärjestelmältä sekä ministeriön päätöksenteolta uudenlaista nopeutta.
AMKE ei sen sijaan kannata lausuntokierroksen jälkeen tullutta ehdotusta strategiarahoituksen osuuden
nostamiseksi mahdollisesti jopa yli 4 prosenttiin ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuudesta.
AMKE esittää, että pykälää 32h ei hyväksytä. Esitetyn kaltainen ministeriön päätösvallan kasvattaminen
lisää nykyiselläänkin varsin suurta ministeriön harkintavaltaa. Kokonaisrahoituksen ohjaaminen juuri
strategiarahoitukseen myös pienentää varsinaiseen koulutukseen käytettävää rahoitusta sekä lisää
koulutuksen järjestäjälle hallinnollisesti raskaita erillishakuja.
Samalla kun ammatillisen koulutuksen opiskelijakohtaisen rahoituksen turvaaminen on tällä hetkellä
keskeisintä, näemme, että rahoitusjärjestelmää tulee kehittää nykyistä läpinäkyvämmäksi. Julkisen
rahoituksen jakoperusteiden tulee olla sekä ennakoitavia että perustua yhdessä päätettäviin kriteereihin.
Esitetty muutos strategiarahoituksen suhteellisen osuuden lisäämisestä ei tätä tavoitetta tue.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Siltasaarenkatu 12 | FIN-00530 HELSINKI | petri.lempinen@amke.fi |www.amke.fi

Sivistysvaliokunta
Asiantuntijalausunto
HE 57/2018 vp

31.5.2018

Lisäksi on hyvä huomata, että uuden rahoitusmallin mukainen strategiarahoitus on jaossa vasta nyt
ensimmäistä kertaa. Strategiarahoituksen jakamisen pelisäännöistä sekä rahoituselementin
vaikuttavuudesta ja hyödyllisestä ei ole vielä lainkaan tietoa.
3. Lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista tehtäisiin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja
ammatilliseen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun asetuksen vaatimat tekniset muutokset.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdisty AMKE ry:llä ei ole huomautettavaa esitettyihin muutoksiin.
Lisätietoja:
vt. toimitusjohtaja Riikka Reina, riikka.reina@amke.fi, puh. 040 594 4401

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 85 koulutuksen järjestäjän valtakunnallinen etujärjestö.
AMKEn jäsenet kouluttavat yli 90 % kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.
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