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Työntekijöiden osaamiseen panostaminen on Ammattiosaamisen 
kehittämisyhdistys AMKEn mielestä keskeinen keino koronakriisin 
taloudellisten haittojen vähentämiseksi.   

Koronakriisin seurauksena lomautettujen ja työttömien määrä kasvaa vauhdilla, 
moni yritys on vaarassa ajautua konkurssiin. Talouden elpymistä nopeuttavat 
toimet on tärkeää aloittaa välittömästi. Esimerkiksi jo lomautusten aikana on 
mahdollista päivittää osaamista. Kehysriihessä tulee varmistaa, että koulutuksen 
järjestäjillä on riittävät edellytykset vastata työelämän koulutustarpeisiin 
koronakriisin aikana ja sen jälkeen.    

Työvoima- ja yhteishankintakoulutukseen tulee panostaa  

Lyhytkestoiselle työvoima- ja yhteishankintakoulutukselle on tarvetta. Tärkeää 
on, että mahdollisimman moni työnantaja voi hyödyntää lomautustilanteessa 
yhteishankintakoulutusta.   

- Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on valmius aloittaa koulutukset 
joustavasti. Kun koronatilanne helpottaa, voidaan lähiopetukseen siirtyä 
nopeasti, eikä aikaa ole hukattu odotteluun, toteaa AMKEn puheenjohtaja 
Kari Kallonen.      

Ammatillisen koulutuksen toimintaedellytykset on varmistettava  

Ammatillisia oppilaitoksia ei ole suljettu, vaan toiminta jatkuu monin joustavin 
tavoin. Kaikkien alojen koulutusta ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa 
täydessä laajuudessaan. Monen päättövaiheessa olevan opiskelijan 
valmistuminen uhkaa siirtyä keskeytyneiden koulutus- ja oppisopimusten takia. 
Myös erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen opiskelijat ovat haavoittuvassa 
asemassa.  
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Monelle koulutuksen järjestäjälle poikkeusolot aiheuttavat taloudellisia 
menetyksiä, jotka saattavat heikentää toimintaedellytyksiä. Nuorten 
ammattilaisten kouluttamisen lisäksi työväestön ja yrittäjien osaamisen 
varmistaminen sekä työperäinen maahanmuutto ruokkivat talouden kasvua.  

- Koronakriisistä seuraava talouden taantuma ei saa johtaa 
koulutusleikkauksiin. Niillä olisi tuhoisat seuraukset maamme osaamiseen 
perustuvalle kilpailukyvylle, painottaa Kallonen.  

AMKE esittää pikaisia taloudellisia panoksia ammatilliseen koulutukseen   

Ammatillinen koulutus tarvitsee lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen jo 
tälle vuodelle. 

Hallitusohjelman mukaisesta 235 M€ tulevaisuusinvestoinneista on parhaillaan 
haussa 80 M€. Tämä ja seuraavien vuosien 135 M€ osuus tulisi voida käyttää 
joustavasti laadukkaan opetus- ja ohjaustoiminnan turvaamiseen.  

AMKE esittää kehysriihessä tälle vuodelle vähintään 30 M€ lisäpanosta 
työvoimakoulutukseen sekä 30 M€ lisärahoitusta ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitukseen koronakriisin aiheuttaminen akuuttien koulutustarpeiden 
tyydyttämiseksi.   

Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset eivät vastaa saavutettavaa 
hyötyä. Koulutuksen maksuttomuus on rajattava tässä taloustilanteessa hyvin 
tarkasti. Koronakriisin vuoksi lainsäädännön valmisteluun tarvitaan lisäaikaa ja 
voimaantuloa tulee siirtää vuodella. 
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Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n 84 jäsentä kouluttaa 97,4 % 
ammattiin opiskelevista nuorista ja aikuisista. 


