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AMKE ry:n lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, 
liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja 
lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. 

 
Rahoituslain muutosesitys 
   

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rahoituslain muuttamista siten, että jatkossa 
rahoitusosuudet olisivat määräytysi seuraavasti: perusrahoitus 70 %, suoritusrahoitus 
20 % ja vaikuttavuusrahoitus 10 %. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen rahoitusmallin 
oli tarkoitus askelittain muuttua niin, että vuonna 2022 jakauma olisi 50-35-15.  
 
Toisen muutosehdotuksen mukaan valtion talousarviossa harkinnanvaraiset korotukset 
jaetaan osana perusrahoitusta, eivätkä ne jatkossa alentaisi perusrahoituksen 
suoritekohtaista rahoitusta eli niin sanottua opiskelijavuoden hintaa. 
 
AMKE ry kannattaa esitettyjä muutoksia, koska ne tekevät rahoituksesta 
ennustettavampaa ja vakaampaa. Suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen 30 prosentin 
osuus ohjaa jatkossakin tulokselliseen ja vaikuttavaan toimintaan. 
 
AMKE pitää tärkeänä, että rahoitusta jaetaan mahdollisimman suuri osa varsinaisella 
suoritepäätöksellä, jotta vältytään rahoituksen pirstaloitumiselta ja jatkuvilta uusilta 
rahoitushauilta.  
 
Lisäksi AMKE ehdottaa jatkovalmisteluun, että vaikuttavuusrahoitus 10 prosenttia 
jaettaisiin seuraavasti: työllistyminen ja jatko-opiskelu 8 prosenttia, opiskelijapalaute 1 
prosentti ja työelämäpalaute 1 prosentti. Myös asetustason siirtymäsäännökset tulee 
päivittää eri kertoimien osalta jatkotyössä. 

 
Ammattipätevyyden muutosesitys 
 

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden saavuttamiseksi esitetään 
ammatillisen koulutuksen lakiin uutta liikennepalvelulain (32 §) koemallia, joka koostuu 
teoriakokeesta ja käytännön kokeesta. Koemallin käyttöönotto lisää 
ammattipätevyyden todentamismahdollisuuksia ja helpottaa työvoiman saatavuutta 
kuljetusalalle. Tämä vastaa hyvin ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta. 
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Opinto- ja tutkintorekisterin muutosesitys  
 

Lakiin opinto- ja tutkintorekisteristä tehtävä muutosesitys lisäisi koulutuksen 
järjestäjälle velvoitteen merkitä tietovarantoon opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 
sähköpostiosoitteet. Tämä mahdollistaa opiskelija- ja työelämäpalautteen siirtymisen 
automaattisiin palautejärjestelmiin. Muutosesitys siirtää työelämäpalautteen 
käyttöönottoa vuodella ja se vaikuttaisi ensimmäistä kertaa vuoden 2023 rahoitukseen.  
 
AMKE ry pitää automaation tuomia ajallisia säästöjä positiivisina, mutta tekninen 
toteutus tulee olla toimiva ja luotettava. 
 
 Monet opiskelijat, erityisesti nuoret, eivät kuitenkaan käytä aktiivisesti sähköpostia, 
joten vaarana on, että vastausprosentti jää pieneksi. Sähköpostin sijaan tehokkaampi 
keino voisi olla pikaviestin saaminen suoraan puhelimeen. Tämä todennäköisesti lisäisi 
sekä opiskelijan että työpaikkaohjaajan vastausprosenttia. AMKE ehdottaa sähköpostin 
sijaan käytettäväksi pikaviestiä puhelimeen eli tämä edellyttäisi sähköpostin sijaan 
puhelinnumeron tallentamista tietovarantoon.  

 
 
Ystävällisesti 
 
Veli-Matti Lamppu  Saku Lehtinen 
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