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Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto-osasto
valtiovarainministeriö@vm.fi

Lausuntopyyntö VM065:00/2012
LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 26.8.2014 mennessä.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.
AMKE ry ammatillisen koulutuksen järjestäjien valtakunnallisena järjestönä toteaa, että ammatillisen
ja aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon monimuotoisuudesta johtuen AMKE ry painottuu lausunnossaan
ammatillista ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaan kysymykseen kuntien toiminnasta
kilpailutilanteessa markkinoilla.

AMKE ry esittää lausuntonaan seuraavaa:

15 luku Kunnan toiminta markkinoilla
EU-sääntely ja kilpailuneutraliteettivaatimus tuovat uusia vaatimuksia kuntien toiminnalle. EUsäännökset rajoittavat osittain kuntien mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä omassa organisaatiossaan,
tukea kunnan alueella harjoitettua yritystoimintaa sekä hoitaa tehtäviä yhteistoiminnassa.

Edellä mainittu sääntely ja kilpailuneutraliteettivaatimus koskettavat myös työvoimakoulutuksen
järjestämistä ja osallistumista tarjouskilpailuihin. AMKE ry pitää hyvänä, että siihen liittyviä
kysymyksiä selkiytetään. Tällä varmistetaan, että keskeinen osa suomalaista aikuiskoulutuksen
palvelurakennetta ei vaarannu.
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127 § Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla
Pykälä vastaa syyskuun 2013 alusta voimaan tullutta kuntalain 2 a §:ää.
1 momentissa säädetään pääsäännöstä jonka mukaan kunnan olisi siirrettävä kilpailutilanteessa
markkinoilla harjoitettava toiminta yksityisoikeudellisen yhteisön; osakeyhtiön, osuuskunnan,
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus).
Pykälän 2 momentti selventää kunnalle säädettyjen tehtävien järjestämisvastuun ja lakisääteisen
yhteistoiminnan sekä yhtiöittämisvelvollisuuden rajaa:
Kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai
koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta,
edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen
kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä.
Pykälän 3 momentin mukaan kunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu
tarjouskilpailuun. Kunta ei kuitenkaan toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu
tarjouskilpailuun 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvassa määrätyn
muun tehtävän järjestämiseksi.

AMKE ry:n hallitus pitää tärkeänä, että kuntalain 127 §:ssä selvennetään kilpailutilanteessa
markkinoilla tarjottavien koulutuspalvelujen järjestämiskäytäntöjä.

Yhteenvetona AMKE ry:n hallitus toteaa, että tältä osin esitetyt muutosehdotukset ovat oikean
suuntaisia.

Helsingissä 26.8.2014

Tellervo Tarko
toiminnanjohtaja (Johan Hahkalan sijaisena)
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