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Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Lausunto

22.11.2017

Asia:  TEM/2090/03.01.01/2017

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Yleistä

Onko esitys mielestänne hyväksyttävissä?

Kyllä, sellaisenaan

Yleiset kommentit esityksestä:

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry kannattaa työsopimuslain, kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain sekä valtion virkamieslain muuttamista siten, että työnantaja voisi 
jatkossa tehdä oppisopimuksen lisätyön tarjoamisvelvoitteen ja takaisinottovelvollisuuden 
estämättä.

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä työpaikalla tapahtuvaa 
oppimista. Osaamista työpaikalla hankitaan koulutus- tai oppisopimuksella. Työsopimuslain lisätyön 
tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus rajoittavat kuitenkin oppisopimuksen käyttöä 
erityisesti sellaisilla toimialoilla, joilla on paljon osa-aikaisia työntekijöitä. AMKE pitää erittäin 
tärkeänä, että lainsäädännön esteitä oppisopimuksen käytön lisäämiselle poistetaan. Tämä tukisi 
osaltaan reformin onnistunutta toimeenpanoa sekä edistäisi opiskelijoiden mahdollisuuksia saada 
oppisopimustyöpaikka ja siirtyä työelämään.

Hallituksen esityksen perustelut

Kommentit yleisperusteluihin (pl. esityksen vaikutukset):

Työsopimuslain lisätyön tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus rajoittavat oppisopimuksen 
käyttöä erityisesti toimialoilla, joilla on paljon osa-aikaisia työntekijöitä. AMKE pitää tärkeänä, että 
oppisopimuskoulutus mahdollistetaan  tasavertaisesti kaikilla toimialoilla. Tämä parantaisi 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vastata työelämän osaamistarpeisiin sekä 
edistäisi opiskelijoiden siirtymistä työelämään.
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Kommentit yksityiskohtaisiin perusteluihin:

AMKE kannattaa esitystä, että säädetään pykälään uusi 4 momentti. Pykälämuutos lisäisi ja 
monipuolistaisi oppisopimuksen käyttöä yrityksissä, parantaisi ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
mahdollisuuksia vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin sekä edistäisi opiskelijoiden 
mahdollisuuksia saada oppisopimustyöpaikka.

Hallituksen esityksen vaikutukset

Yleiset kommentit esityksen vaikutuksiin:

Yritykset käyttävät oppisopimuskoulutusta yleisimmin olemassaolevan henkilöstön ammattitaidon 
kehittämiseen. Oppisopimuksen käytön esteiden purkaminen työsopimuslaista lisäisi 
todennäköisesti uusien jonkin verran uusien työntekijöiden rekrytointia ja kouluttamista 
oppisopimuksella erityisesti toimialoilla, joilla on paljon osa-aikaisia työntekijöitä. Tämä parantaisi 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vastata työelämän muuttuviin 
osaamistarpeisiin sekä edistäisi opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimustyöpaikka ja siirtyä 
työelämään. 

Onko esityksessä jäänyt joitakin olennaisia vaikutuksia huomioimatta? Jos on, niin mitä?

Ei huomautettavaa.

Toteuttamisvaihtoehdot

Onko esityksen tavoitteen toteuttamiselle olemassa parempaa vaihtoehtoista toteuttamistapaa 
verrattuna nyt esitettyyn? Jos on, niin mikä?

Ei huomautettavaa.

Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta

Kommentit pykäläehdotuksesta:

Ei huomautettavaa.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Kommentit pykäläehdotuksesta:

Ei huomautettavaa.

Laki valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta

Kommentit pykäläehdotuksesta:

Ei huomautettavaa.

Ahvenanmaan maakunnan erityisasema

Esityksessä ehdotettavissa laeissa viitataan ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (531/2017), jota 
ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa. Ahvenanmaan maakuntahallitusta pyydetään lausunnossaan 



Lausuntopalvelu.fi 3/3

ottamaan kantaa ehdotuksessa esitettyihin pykäläehdotuksiin suhteessa maakunnan itsehallintoon ja 
siihen, miten ehdotuksissa voitaisiin huomioida parhaiten maakunnan lainsäädäntövalta oppisopimusta 
koskevissa asioissa.

-

.

.

-

Ågren Satu
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