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HE 178/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 

§:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

AMKE ry kannattaa esitettyä lakimuutosta muille kuin oppivelvollisille tarkoitettua perusopetusta 

koskevan perusopetuslain 46 § ja siihen liittyvästä 1 § muuttamisesta.  

Esitykseen sisältyy nykyistä selkeämpi mahdollisuus sisällyttää perusopetuksen opintoihin työelämään 

tutustumista ja vapaavalintaisia ammatillisia opintoja. Lisäksi poistetaan nykyistä moninkertaista 

osaamistason arviointia ja suunnitelmien tekemistä.  AMKE kannattaa näitä esityksiä. 

Helmikuussa 2016 raporttinsa luovuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä korosti 

ammatillisen koulutuksen merkitystä maahanmuuttajien kotouttamisessa ja kouluttamisessa 

työmarkkinoille.  

Suurin osa aikuisten perusopetukseen osallistuvista on maahanmuuttajia. Heidän koulutuksensa 

järkeistäminen edellyttää heidän perusopetuksensa yhdistämistä ammatilliseen peruskoulutukseen ja 

ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen.  

AMKE ry pitää tärkeänä, että laki mahdollistaa lukutaitovaiheen opetuksen hankkimisen ammatillisen 

koulutuksen järjestäjiltä. Lisäksi pidämme tärkeänä, että laki korostaa ammatillisen koulutuksen 

järjestäjien ja opetuksen järjestäjien yhteistyötä. 

Maahanmuuttajien koulutus ei Suomessa ole kaikilta osin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti 

järjestettyä. Tämä johtuu ainakin osittain toiminnan jakautumisesta kahdelle eri hallinnonalalle. 

Koulutus on pirstaleista, eikä kukaan koordinoi tai ohjaa maahanmuuttajien koulutuspolkuja.   

Turvapaikanhakija voi hakeutua lukioon valmistavaa koulutusta lukuun ottamatta kaikkeen julkiseen 

koulutustarjontaan. Toinen poikkeus hakeutumisessa on kotouttamiskoulutus, joka on 

työvoimapoliittista.  

Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi palveluksi on yksilöiden ja 

yhteiskunnan kannalta järkevää. AMKE ry pitää tärkeänä, että maahanmuuttajien koulutuksessa 

voidaan joustavasti käyttää rinnakkain eri koulutus- ja rahoitusmuotoja.  

Kohderyhmän osalta tulee huolehtia toimeentulosta koulutuksen aikana. Keskeistä on, että koulutus 

tulisi opintotuen piiriin. Alle 25-vuotiaat eivät voi nykyisen lainsäädännön mukaan opiskella 

perusopetuksen opintoja työmarkkinatuella, elleivät he ole kotoutuja-asiakkaita te-palveluissa.   
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Lisätietoja: 

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

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 87 

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

ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. 
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