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Työelämän määräaikaisten korttien ja pätevyyksien väliaikainen 
jatkaminen koronakriisin aikana 

1. Mistä on kyse? 

Jotta moni yritys voi toimia omalla alallaan, on yrityksen yrittäjillä ja/tai työn-

tekijöillä oltava kyseisellä alalla toimimiseen vaadittavia pätevyyksiä, joita 

osoitetaan paitsi muodollisilla tutkinnoilla myös erilaisilla työelämän kor-

teilla, passeilla ja kursseilla (esim. tulityökortti tai EA1 ja EA2 -ensiapukortit) 

Osa näistä korteista ja pätevyyksistä on voimassa vain määräajan (tyypilli-

sesti 2-5 vuotta), ja pätevyyden uusiminen edellyttää sen tuottamaan tun-

nustettuun koulutukseen osallistumista. 

Vaadittavia koulutuksia ei lähikoulutusten peruunnuttua ole valtakunnalli-

sesti riittävästi tarjolla etäkoulutuksina. Kaikkia koulutuksia ei myöskään ko-

konaan voida järjestää etäkoulutuksina, joten niitä on siirtynyt myöhempiin 

ajankohtiin. Lisäksi koulutusten saatavuuden selvittäminen on hankaloitu-

nut.  

Koulutukset ovat tyypillisesti maksullisia. Hintahaitari on joistain kymme-

nistä euroista reiluun sataan euroon per henkilö. Koronapandemian vuoksi 

moni kassavajeesta kärsivä pienyritys on tilanteessa, jossa pätevyyksiä yl-

läpitäviin pakollisiin koulutuksiin osallistuminen on muodostunut kohtuutto-

maksi kulueräksi. 

Lopputuloksena on pahimmillaan se, että monet yritykset joutuvat entises-

tään rajoittamaan toimintaansa, kun niillä ei ole taloudellista tai muutakaan 

mahdollisuutta päivittää työntekijöidensä pätevyyksiä, jotka erääntyvät poik-

keusolojen aikana. 
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2. Mitä olisi tehtävä?  

Suomen Yrittäjät ry ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esit-

tävät pätevyys- ja lupakortteja myöntäville tahoille, että ne joustaisivat päte-

vyyksien voimassaoloajoissa siten, että koronakriisin poikkeusrajoitusten 

aikana erääntyvien pätevyyksien voimassaoloa jatkettaisiin huomioiden ala-

kohtaiset rajoitukset. Näiden rajoitusten purkamisen jälkeen, tulee antaa 

kohtuullinen aika pätevyyksien saattamiseksi ajan tasalle.  

3. Mitä toimenpiteestä seuraisi?   

 

Toimenpiteellä varmistettaisiin se, että työelämän pätevyyksiä tarvitse-

vien pienyritysten toiminta voisi jatkua keskeytyksettä myös koronavaikeuk-

sien yli.  

Erääntyvien pätevyyksien voimassaolon jatkaminen tuskin vaarantaisi työ-

turvallisuuta tai sisältäisi muitakaan merkittäviä riskejä, koska toimenpide 

kohdentuisi jo vähintään kertaalleen muodollisen pätevyytensä osoittanei-

siin henkilöihin. Pätevyyttä ei siis myönnettäisi tai jatkettaisi sellaisen henki-

lön kohdalla, jolla pätevyyttä ei ole koskaan ollut tai jolla se ei ole ollut poik-

keusolojen alkaessa voimassa.    
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