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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja 

tutkintorekistereistä 

Tavoitteena tulee olla, että koulutuksen järjestäjillä on tulevaisuudessa vain yksi virallinen tietovaranto, 

jonka kautta kaikki tiedonsaantiin oikeutetut tahot saisivat tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa 

tiedon.  

Valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekisterin yhteys ammatillisen koulutuksen järjestäjän saamaan 

rahoitukseen on keskeinen. Tietojen siirto ja oikeellisuus ovat koulutuksen järjestäjien vastuulla, kun 

taas tietomallin sisältö on Opetushallituksen vastuulla. Rahoituksen perustaksi tarvittava tieto tulee olla 

täsmällisesti määriteltynä, jotta rahoitus jaetaan oikein. 

Lain 10 § Tietojen luovuttaminen tietovarannosta tulee täsmentää. Koska ammatillisen koulutuksen 

järjestäjän tehtävänä on selvittää opiskelijan aiempi osaaminen, tulee todeta, että koulutuksen 

järjestäjällä on oikeus saada järjestelmästä tieto opiskelijan muualla hankkimasta osaamisesta. 

Koulutuksen järjestäjien on haasteellista käsitellä vanhoja tutkintoja ja tutkinnon osia, joita ei ole 

Opetushallituksen ePerusteissa. AMKE vaatii täsmällistä ohjeistusta siitä, miten ja mistä vuodesta 

lähtien vanhat tutkinnot ja tutkinnon osat tulee siirtää opinto- ja tutkintorekisteriin. Tietojen lisääminen 

ja täydentäminen näiden osalta joudutaan tekemään manuaalisesti, minkä aiheuttamaa lisätyön 

määrää on mahdotonta arvioida etukäteen. Lisäksi nykyinen ammatillinen tutkintorakenne tulee olla 

kuvattuna ePerusteissa lopullisessa muodossa mahdollisimman nopeasti, jotta tiedonsiirtoja pystytään 

testaamaan riittävän ajoissa ennen 1.1.2018. 

Uusi palvelu ei tuo koulutuksen järjestäjille merkittäviä säästöjä, koska olemassa olevien rekisterien ja 

tietovarantojen määrä ei muutu, ja niiden ylläpito- ja kehittämiskustannukset säilyvät ennallaan. Uusia 

ylläpito- ja kehittämiskustannuksia koulutuksen järjestäjille syntyy siitä, että tietojen siirtämistä varten 

tarvitaan uusia tiedonsiirtorajapintoja. AMKE painottaa, että perusratkaisu tietomallista tulee vakioida 

mahdollisimman nopeasti.  Mikäli tietomalliin joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia, myös 

rajapintoja joudutaan muokkaamaan vastaavasti. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia koulutuksen 

järjestäjille.  
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Olennaista on, että eri viranomaisten pyynnöt kohdentuvat jatkossa Opetushallituksen palveluun. 

Koulutuksen järjestäjät toimittavat nykyisin tietoja useille eri viranomaisille, mikä on haasteellista 

tilanteessa, jossa ammatillisen koulutuksen rahoituksen merkittävän supistumisen vuoksi henkilöstön 

määrää on vähennetty erityisesti tuki- ja hallintopalveluista.  

 

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Petri Lempinen, petri.lempinen@amke.fi p. 040 766 7805 

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 85 

koulutuksen järjestäjän valtakunnallinen etujärjestö. AMKEn jäsenet kouluttavat yli 90 % kaikista 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. 
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