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Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain 

muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi   

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on huolissaan liikennekaaren uudistuksen ja 

ammatillisen koulutuksen reformin yhteisvaikutuksesta logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen.  

Ammattipätevyyden suorittamisen muuttaminen ei saa keventää ammattiosaamisen vaatimusta. 

AMKE muistuttaa, että pelkkä ammattipätevyys ei anna riittävää osaamista monipuolisissa logistiikka-

alan tehtävissä toimimiseen.  Kuljettajan osaamisvaatimuksina esimerkiksi kuormien massoittelu ja 

sidontaan liittyvä osaaminen sekä kestävän kehityksen ja taloudellisen ajotavan ymmärtäminen ovat 

yhtä tärkeitä kuin tekninen ajotaito. 

Kuljettaja-alat ovat suosittuja maahanmuuttajaopiskelijoiden keskuudessa ja tällöin alalle hakeutumisen 

polun tulisi olla selkeä ja hakijalle ymmärrettävä. Alalle tulon vähimmäisvaatimusten ja varsinaisen 

ammattiosaamisen välinen ero on varmasti vaikea hahmottaa, kun ammatillisen koulutuksen ja 

liikennekaaren uudistuksia tehdään toisistaan erillisinä.   

Kuljetus- ja logistiikka-ala kuten elinkeinoelämä ylipäänsäkin on suurten muutosten edessä. Työvoiman 

ikääntyminen ja siirtyminen eläkkeelle luovat työvoiman kysyntää, joka edellyttää uuden henkilöstön 

kouluttamista alan ammatteihin. Samanaikaisesti kehittyvä teknologia aiheuttaa muutoksia 

ammatteihin ja työn tekemiseen. Eri toimialoilla muutosten odotetaan edellyttävän monipuolista 

osaamista.  

Monipuolista osaamista tarjoava koulutus on keino tukea logistiikka-alan vetovoimaa ja siten turvata 

osaavan työvoiman pitkäjänteistä saatavuutta alalle. Tämä kuuluu ammatillisen koulutuksen 

perustehtävään. Käytännön taitojen, asenteen ja liikenteen ymmärtämisen muodostama kokonaisuus 

on edellytys sekä liikenneturvallisuudelle että toimialan kehitykselle. AMKEn näkemyksen mukaan 

siirtyminen esitettyyn ammattipätevyyden koemalliin voi huonosti hoidettuna heikentää alan 

vetovoimaa. 

 

Ammatillisen koulutuksen reformin ja liikennekaaren yhteisvaikutus arvioimatta  

Liikennekaaren rinnalla uudistetaan ammatillista koulutusta. Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä 

ammatillisen koulutuksen uudeksi rahoituslaiksi, jossa puolet rahoituksesta tulee opintosuorituksista ja 

vaikuttavuudesta. Uuteen rahoitusmalliin siirrytään vaiheittain vuosina 2018−2022, mutta se ohjaa heti 

vähentämään koulutuksia, joissa opinnot keskeytyvät tai joista työllistytään heikosti. Isoja 

kalustoinvestointeja vaativan alan koulutuksen säilyminen edellyttää, että mahdollisimman suuri osa 
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opintonsa aloittavista suorittaa tutkinnon loppuun. Liikennekaaren ratkaisuilla on kannustettava tähän, 

jos logistiikka-alan koulutus halutaan turvata. 

Logistiikka-alan koulutuksen tarjontaan vaikuttaa myös alan eri tutkinnoista aiheutuvien kustannusten 

huomioiminen rahoituksessa, mistä säädetään ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksessa.  

AMKE näkee uudistusten yhteisvaikutuksista johtuvana vaarana, että oppilaitokset joutuvat 

supistamaan alan koulutusta. Tämä johtaa pitkällä tähtäimellä alan osaamisen vähenemiseen ja 

liikenneturvallisuuden laskuun sekä logistiikan alan koulutuksen eriytymiseen muusta ammatillisesta 

koulutuksesta.  

AMKEn mukaan kahden uudistuksen yhteisvaikutuksia pitää tarkastella syvällisemmin, jos logistiikka-

alan koulutus halutaan säilyttää julkisesti rahoitetun ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän 

piirissä.  

Vuonna 2015 logistiikka-alan ammatillisessa koulutuksessa työvoimakoulutus mukaan lukien aloitti 

3909 henkilöä, jotka jakautuivat seuraavasti eri tutkintoihin: 3349 logistiikan perustutkinto, 284 

yhdistelmäajoneuvonkuljetuksen ammattitutkinto, 209 linja-autonkuljettajan ammattitutkinto ja 67 

puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto. Tutkintoja suoritettiin yhteensä 2275. 

 

 

Lisätietoja: 

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

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 85 

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

ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. 
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