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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluon-
noksesta ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi. Teknologiateollisuus ry 
lausuu kunnioittaen seuraavaa:  

Lausunnon keskeinen sisältö 

- Ehdotetut muutokset ovat Teknologiateollisuus ry:n näkökulmasta katsot-
tuna perusteltuja ja kannatettavia. Elinkeinoelämää koskevien muutosten to-
teutumisen edellytyksiä tulisi kuitenkin arvioida tarkemmin yhteistyössä elin-
keinoelämän kanssa.  

- Toimialojen ja yritysten mahdollisuudet tarjota oppimismahdollisuuksia opis-
kelijoille vaihtelevat. Yritysten tulee voida jatkossakin itse päättää oppi- tai 
koulutussopimuksen solmimisesta. Vaihtoehtoisia malleja tarvitaan.  

- Jos opiskelijan vastuukouluttajaksi on sovittu yrityksen nimeämä henkilö, 
yritykselle tulee maksaa opiskelun kestoon sidottua opiskelijakohtaista koulu-
tuskorvausta koulutuksen järjestäjän toimesta. Oppisopimustoimiston tehtäviä 
on siirrettävä kokonaisuudessaan koulutuksesta vastaavalle tasolle.   

- On pidettävä huoli siitä, että koulutuksen järjestäjän nimeämä työelä-
mäedustus on aidosti arvioinnissa läsnä kaksikantaisessa arvioinnissa.  

- Teollisuuden oppilaitoksilla on tärkeä rooli vientiteollisuuden osaajatarpeiden 
varmistamisessa ja niiden toimintaedellytykset tulee varmistaa.  

- Teknologiateollisuus ry puoltaa esitettyä rahoitusmalliuudistusta. Rahoitus-
mallin uudistuksessa työllistyminen on tärkein vaikuttavuuden kriteeri.  

- Teknologiateollisuus ry ehdottaa, että ammatillisessa koulutuksessa siirry-
tään osakeyhtiömuotoiseen toimilupajärjestelmään ja elinkeinoelämän edusta-
jille tulee keskeinen rooli koulutuksen järjestäjien hallituksissa. 

- Teknologiateollisuus ry kannattaa työelämätoimikuntien ja ennakointifooru-
meiden perustamista ja ehdottaa, että niiden roolia laadunvarmistuksessa 
vahvistetaan.  

-  Teknologiateollisuus ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että reformin toteutusta 
ja vaikutuksia seurataan aktiivisesti opetushallinnon, koulutuksenjärjestäjien 
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ja vientiteollisuuden yhteistyönä ja täydentäviin ja korjaaviin toimiin ryhdy-
tään tarvittaessa nopeasti. Teknologiateollisuus ry kiirehtii vientiteollisuusalo-
jen työryhmän/verkostofoorumin asettamista tätä tarkoitusta varten.   

Yleistä 
 

Ammatillisen koulutuksen reformin päämääränä on uudistaa ja kehittää am-
matillista koulutusta vastaamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan yhä 
nopeammin muuttuviin ammatillisiin osaamistarpeisiin. Kyse on vuosikym-
menten suurimmasta koulutusuudistuksesta, joka muuttaa perinpohjaisesti 
muun muassa ammatillisen koulutuksen järjestämistä, tutkintorakenteita ja 
rahoitusmallia. Reformin yhtenä tavoitteena on, että oppiminen tapahtuu yhä 
enemmän työpaikoilla.  
 
Ammatillisella koulutuksella on useita haasteita voitettavana. Ammatilliseen 
koulutukseen kohdistuu merkittävät säästötoimenpiteet. Tilastotietojen mu-
kaan alasta riippuen jopa 20 – 40 % ammattiin valmistuneista on työttömänä 
vuoden kuluttua valmistumista, kun samanaikaisesti osa yrityksistä ei löydä 
tarvitsemiaan osaajia. Lisäksi viimeisimmät perusopetusta koskeva selvitykset 
kertovat, että 15-vuotiaiden ikäluokasta noin 15 %:lla ei ole tosiasiallisia 
jatko-opintotaitoja.   
 
Teknologiateollisuus työllistää suoraan lähes 300 000 osaajaa, ja teknologia-
yritykset tekevät vuosittain noin 30 000 rekrytointia. Rekrytoitavista noin puo-
let on ammattiosaajia. Kilpailun kiristyminen, teknologiakehitys ja ansainta-
mallien muuttuminen nostavat tarvittavan osaamisen tasoa ja jatkuvan oppi-
misen merkitys korostuu edelleen.  

Teknologiateollisuuden näkökulmasta uudistus tulee tarpeeseen ja Teknologia-
teollisuus ry on pääosin tyytyväinen esitettyihin muutoksiin. Hallituksen esi-
tystä tulee kuitenkin täydentää ja selkiyttää eri osapuolten vastuiden ja peli-
sääntöjen ja järjestäjän oikeushenkilömuodon osalta.  

Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että teknologiayritysten ja koulutuk-
senjärjestäjien tiivis vuorovaikutus toteutuu ja uusia joustavia toimintamalleja 
otetaan käyttöön. Yrityksille on myös viestitettävä tehokkaammin reformin 
tuomista mahdollisuuksista ja muutoksista. Esityksen jatkovalmistelussa on 
tärkeää tarkastella syvällisemmin, millaisilla toimilla työpaikalla tapahtuvaa 
koulutusta onnistutaan lisäämään. Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan 
erityisesti peruskoulusta vastavalmistuneiden oppi- ja koulutussopimukseen 
vaihtoehtoisia malleja (x+y). Pitkäjänteinen yhteistyö ja kumppanuus yritys-
ten ja oppilaitosten välillä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja edistää 
teknologia-alojen vastavalmistuneiden työllistymistä.  

Teknologiateollisuus ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että reformin toteutusta 
ja vaikutuksia seurataan aktiivisesti opetushallinnon, koulutuksenjärjestäjien 
ja vientiteollisuuden yhteistyönä ja täydentäviin ja korjaaviin toimiin ryhdy-
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tään tarvittaessa nopeasti. Teknologiateollisuus ry kiirehtii vientiteollisuusalo-
jen työryhmän/verkostofoorumin asettamista tätä tarkoitusta varten. On var-
mistettava, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan vientiteollisuuden 
niin laadullisiin kuin määrällisiin tarpeisiin entistä paremmin ja joustavammin.   

Ammatillisen koulutuksen laadun, relevanssin ja brändin vahvistaminen edellyttää op-
pilaitoksilta ennen kaikkea uudenlaista toimintakulttuuria ja toimintatapoja. 

Teknologiateollisuus ry pitää esitettyjä muutoksia työvoimakoulutukseen perusteltuina 
ja hallintoa selkeyttävänä asiana. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että yrityksillä on 
entistä joustavammat mahdollisuudet kouluttaa henkilöitä kysyntälähtöisesti, liiketoi-
minnan tarpeista lähtien ja niitä ennakoiden.   

Osaamisperusteisuus ja osatutkinnot tervetullut uudistus 
 

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä tutkintorakenneuudistuksen lähtökohtana olevaa 
osaamisperusteisuutta ja osatutkintojen käyttöönottoa sekä perus- että ammatti-/eri-
koisammattitutkinnoista. Nämä lisäävät oppilaitosten mahdollisuuksia tarjota jousta-
vasti räätälöityjä opintopolkuja niin peruskoulutusta valmistuneille kuin jo työelämässä 
oleville.  
 
Työmarkkinoiden muutosten johdosta on entistä tärkeämpää, että ammatillisesta kou-
lutuksesta valmistuneet työllistyvät nopeasti. Vaikka tutkintojen laaja-alaistaminen ja 
yhdistäminen erityisesti ammatillisten perustutkintojen osalta onkin tietyiltä osin perus-
teltua ja tarpeellista, tämä ei saa johtaa työelämärelevanssin vähenemiseen. Tutkinto-
jen uudistaminen tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 
Teknologiateollisuus ry pitää myös tärkeänä, että mahdollisuus suorittaa ammatillisen 
koulutuksen ja lukion yhdistävä tutkinto neljässä vuodessa säilyy.  

 
Työpaikalla tapahtuvaa oppimisen lisääminen edellyttää opettajuuden roolin muuttumista; 
toteutus sopimispohjaiseksi  

 
Hallitusohjelman ja ammatillisen koulutuksen reformin tavoite työpaikalla ta-
pahtuvan oppimisen lisäämisestä on yleisellä tasolla kannatettava. Eri toi-
mialojen ja yritysten mahdollisuudet tarjota oppimismahdollisuuksia opiskeli-
joille vaihtelevat. On oleellista, että yritys voi jatkossakin itse päättää mahdol-
lisen oppisopimuksen tai koulutussopimuksen solmimisesta. Vaihtoehtoisia 
malleja (x+y) tarvitaan oppisopimuksen ja koulutussopimuksen toteutukseen 
eri aloilla.   
 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että koulutuksen järjestäjien toiminta-
malli muuttuu ja vastuita työpaikalla tapahtuvan opiskelun osalta selkeyte-
tään. Esityksessä on arvioitu, että mikäli työpaikalla tapahtuva koulutus li-
sääntyisi nykyisestä laajuudesta 10 – 15 %, vähentäisi tämä koulutuksen jär-
jestäjien kustannuksia. Teknologiateollisuus ry katsoo, että työpaikoilla tapah-
tuvan koulutuksen lisääminen ei saa edetä säästöt edellä, vaan koulutuksen ja 
yritysten yhteistyön tulee lähteä molempien osapuolten tavoitteista.  
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Ehdotus uudesta koulutussopimusmallista vaatii täsmennyksiä. Yritysten näkö-
kulmasta keskeistä on, ettei työnantajan ja opiskelijan välille synny sopimus-
suhdetta, eikä työnantajalla ole sopimukseen perustuvia velvoitteita opiskeli-
jaa kohtaan. Työturvallisuudesta, perehdyttämisestä ja työnjohdosta vastaa 
aina työpaikalla työnantaja. Koska kyseessä ei ole työsuhde, tapaturma- ja 
vastuuvakuutuksista vastaa koulutuksen järjestäjä. 
 
Jokaiselle opiskelijalle tulee nimetä työpaikalla tapahtuvan opiskelun käynnis-
tyessä vastuukouluttaja, joka on vastuussa opiskelijan työpaikalla tapahtu-
vasta oppimisesta. Vastuukouluttajaksi voidaan nimetä joko koulutuksen jär-
jestäjän tai työnantajan nimeämä henkilö. Jos yrityksen ja koulutuksen järjes-
täjän kesken yhteisesti sovitaan, että opiskelijan vastuukouluttaja on yrityk-
sen nimeämä henkilö, yritykselle tulee maksaa opiskelun kestoon sidottua 
opiskelijakohtaista koulutuskorvausta koulutuksen järjestäjän toimesta. Yri-
tykselle maksettava korvaus tulee perustua sopimukseen ja siihen on käytet-
tävä parhaiten sopivinta mallia.  
 
On kuitenkin oltava myös mahdollisuus siihen, että molemmat osapuolet voi-
vat mahdollisimman joustavasti, ilman ylimääräisiä korvauksia solmia koulu-
tus- tai oppisopimuksen. Teknologiateollisuus ry esittää myös, että oppisopi-
mustoimiston tehtäviä siirretään koulutuksesta vastaavalle taholle kokonaisuu-
dessaan.   
 
Valtaosa teknologiateollisuuden yrityksistä on pk-yrityksiä. Erityisesti pk-yri-
tysten näkökulmasta opettajien jalkautuminen työpaikoille ja osallistuminen 
opiskelijan ohjaukseen työpaikoilla on edellytyksenä työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen lisäämiselle. Opettajuuden roolin muuttumista pitää tukea nykyistä 
enemmän verkottajaksi ja valmentajaksi sekä opiskelijan henkilökohtaisia va-
lintoja tukevaksi.   
 

Rahoitusmallin uudistuksessa työllistyminen on tärkein kriteeri 

Hallituksen esitysluonnos sisältää uuden lainsäädännön ja rahoitusmallin am-
matilliselle koulutukselle. Ammatillisen koulutuksen ohjauksessa siirrytään yh-
teen lakiin, yhteen järjestämislupaan ja uuteen rahoitusmalliin. 

Ehdotuksen mukaisesti rahoitus jakautuisi perus-, suorite-, vaikuttavuus- ja 
strategiarahoitukseen. Teknologiateollisuus ry kannattaa ehdotusta, jonka pe-
rusteella puolet rahoituksesta tulee suoritteiden (35 %) ja vaikuttavuuden (15 
%) perusteella on kannatettava.  

Vaikuttavuusrahoitus on erinomainen keino vaikuttaa koulutuksen laatuun. 
Siksi vaikuttavuusrahoituksen osuuden rahoitusmallissa tulee olla riittävän 
suuri. Vaikuttavuusrahoituksen sisäisiä painotuksia on vielä avattava. Yleisestä 
jatko-opintokelpoisuudesta tulee pitää kiinni, mutta rahoituksen painopisteen 
tulee olla työllistymisessä. Palaute opiskelijoilta ja työelämältä tulee jatkossa 
olemaan tärkeä kehittämistyön väline. 
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Hallitus esittää, että suoriterahoituksessa tavoitteelliset opiskelijavuosimäärät 
kattaisivat noin 98 % kaikista jaettavista opiskelijavuosista. Akuutteihin koulu-
tuksen kohdentamistarpeisiin jäisi näin ollen vain pieni osa opiskelijavuosista. 
Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa tulisikin arvioida onko kehys tältä 
osin riittävän joustava vastaamaan työ- ja elinkeinoelämän nopeita ja jopa ra-
dikaaleja muutoksia osaajatarpeissa.   

Koulutuksen järjestäjien erikoistumista ja työnjakoa tarvitaan; kansallinen oh-
jauksen merkitys korostuu 

Kansallisen ohjauksen merkitys korostuu ammatillisen koulutuksen ohjauk-
sessa. Koulutuksen järjestäjien kesken tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteis-
työtä ja työnjakoa siten, että koulutuksen järjestäjien erikoistumisella voidaan 
vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.  

Järjestämislupaprosessissa tulee määritellä koulutuksen järjestäjien koulutus-
tehtävät siten, että koulutuksen järjestäjäverkossa on erilaisista työ- ja elin-
keinoelämän tarpeista erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä, ja järjestäjillä 
työelämän näkökulmasta riittävän erikoistunutta osaamista. Teollisuuden oppi-
laitoksilla on tärkeä rooli teknologia-alojen osaajien saatavuuden varmistami-
sessa. Niiden toimintaedellytykset tulee varmistaa. 

Koulutuksen palveluverkkoa on tarpeen tarkastella valtakunnallisesti eri toi-
mialojen osaamistarpeisiin vastaamisen näkökulmasta. Elinkeinoelämälle tär-
keiden, pienten opintoalojen koulutus on turvattava. 

Työelämän edustajilla ja työelämätoimikunnilla tärkeä rooli osaamisen laa-
dun varmistuksessa 

Osaamisen laadun varmistus on uuden järjestelmän kriittinen kysymys. Koulu-
tuksen järjestämislupaohjauksen lisäksi yhdessä työelämän kanssa laaditut 
tutkintojen perusteet, koulutuksen järjestäjän ja yritysten pitkäjänteinen yh-
teistyö opetuksen toteuttamisessa sekä osaamisen arviointi ovat keskeisessä 
roolissa osaamisen laadun varmistamisessa.  

Teknologiateollisuus ry kannattaa esityksen mukaisesti työelämätoimikuntien 
ja ennakointifoorumeiden perustamista. Siirtyminen nykyisen näyttötutkinto-
järjestelmän kolmikantaisesta arvioinnista kaksikantaiseen arviointiin on tut-
kinnon suorittamisvolyymien takia perusteltua. Kun reformin yhtenä tavoit-
teena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen, tulisi työelämätoimi-
kuntien roolia laadunvarmistajana kuitenkin vahvistaa esitetystä.  

Koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimivat laadunhallintamenettelyt, ja lisäksi 
tarvitaan valtakunnallinen palaute- ja tietojärjestelmä. Sen tulee tuottaa uu-
sien työelämätoimikuntien käyttöön osaamisen laadunvarmistuksen näkökul-
masta tarvittava tieto näytöistä ja osaamisen arvioinnista. Koulutuksen järjes-
täjien tulee huolehtia työelämän arvioijien ja työpaikkaohjaajien perehdyttä-
misestä ja kouluttamisesta.  
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Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä siirtymistä aiempaa laaja-alaisempiin en-
nakointifoorumeihin. Ennakointifoorumeita koottaessa tulisi kuitenkin kiinnit-
tää huomioita aiempaa enemmän ja kokonaisvaltaisemmin ryhmän kokoonpa-
noon kompetenssien näkökulmasta.  

Osakeyhtiömalli ammatillisen koulutuksen järjestämismuodoksi 

Hallituksen esitysluonnoksessa on kuvattu hyvin perusteluja osakeyhtiömallille 
ammatillisen koulutuksen järjestämismuotona. Teknologiateollisuus ry ehdot-
taa, että ammatillisessa koulutuksessa siirrytään osakeyhtiömuotoiseen toimi-
lupajärjestelmään ja elinkeinoelämän edustajille tulee keskeinen rooli koulu-
tuksen järjestäjien hallituksissa. Näin voidaan vahvistaa ammatillisen koulu-
tuksen ja työelämän kumppanuutta kaikilla uuden ammatillisen koulutuksen 
järjestelmän tasoilla, myös koulutuksen järjestäjien päätöksenteossa. 

 

Kunnioittavasti 

Teknologiateollisuus ry 
 

   
Sanna Rauhansalo    Mervi Karikorpi 
Johtaja, Elinkeinopolitiikka  Apulaisjohtaja, Osaaminen ja innovaatiot
       
  
Lisätietoja:  
Mervi Karikorpi, p. 040 741 9801, mervi.karikorpi(at)teknologiateollisuus.fi 
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