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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta sekä opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annettuja lakeja muutet-
tavaksi. Tavoitteena on, että ammatillista ai-
kuiskoulutusta tarjotaan laadukkaasti maan 
eri alueilla ja eri koulutusaloilla. Oppilaitos- 
ja oppisopimuskoulutuksena järjestetty am-
mattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoi-
hin valmistava koulutus, muu lisäkoulutus 
sekä näyttötutkinnot ovat nimenomaan työssä 
olevalle aikuisväestölle soveltuvia koulutuk-
sen muotoja. Näistä säädetään laissa amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta. Lakia esitetään 
muutettavaksi niin, että tätä koulutusta voi-
daan suunnitella, ohjata ja seurata nykyistä 
paremmin säilyttäen kuitenkin samalla järjes-
telmässä tarvittava joustavuus. Ohjauksen 
välineitä on tarkoitus vahvistaa uudistamalla 
ammatillisen lisäkoulutuksen nykyisin sup-
peat järjestämisluvat niin, että niihin sisälly-
tetään ammatillisen peruskoulutuksen tapaan 
toiminnan ja rahoituksen vakautta lisäävä 
määrällinen säätely sekä tarvittaessa koulu-
tusaloja ja erityistehtäviä koskevia määräyk-
siä. Käytettävissä olevat ohjauksen muodot 
on siis tarkoitus kirjoittaa lakiin nykyistä sel-
keämmin. 

Ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyy ja 
sitä tukee monipuolinen työelämän kehittä-
mis- ja palvelutoiminta. Se on tarkoitus mää-
ritellä nykyistä tarkemmin ja työelämän ke-
hittämis- ja palvelutehtävä olisi mahdollista 

sisällyttää olennaisena osana ammatillisen li-
säkoulutuksen järjestämislupiin. Näiden teh-
tävien hoitamista tuettaisiin kehittämisavus-
tuksin.  

Samassa yhteydessä on tarkoitus toteuttaa 
järjestämislupien muutos, jossa lisäkoulutuk-
seen valtionosuutta saaneiden järjestäjien jär-
jestämisluvat uudistettaisiin hakemusmenet-
telyn pohjalta. Osa järjestämisluvista on 
voimassa siirtymäsäännösten perusteella il-
man, että järjestäjä on ollenkaan järjestänyt 
lisäkoulutusta. Tällaiset luvat ehdotetaan pe-
ruutettaviksi, jolloin järjestämislupa ja valti-
onosuus liittyvät nykyistä selvemmin toisiin-
sa. 

Samalla on tarkoitus täsmentää näyttötut-
kintoihin liittyviä maksuja koskevia säännök-
siä sekä tehdä säännöksiin perustuslain edel-
lyttämät muutokset ja tarkennukset nostamal-
la useat tällä hetkellä asetuksella säädetyt 
asiat lakiin ja tarkentamalla valtuutussään-
nöksiä.  

Ehdotetut muutokset aiheuttavat vähäisiä 
muutostarpeita opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annettuun lakiin. Ilman valmista-
vaa koulutusta näyttötutkintoon osallistuvien 
osalta näyttötutkintojen järjestämisen tuke-
miseen esitetään valtionavustusmahdollisuut-
ta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 2006 alusta.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la   

1.1. Ammatillinen aikuiskoulutus 

Ammatillinen aikuiskoulutus muodostuu 
aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta, 
ammatillisesta lisäkoulutuksesta, jota järjes-
tetään sekä oppilaitosmuotoisena että oppi-
sopimuskoulutuksena, ammatillisten erikois-
oppilaitosten toiminnasta sekä työvoimapo-
liittisesta aikuiskoulutuksesta. Määräaikaisen 
Noste-ohjelman koulutus on tarkoitettu ai-
kuisille. Henkilöstökoulutus on myös osa ai-
kuiskoulutusta. Ammatilliseen aikuiskoulu-
tukseen kohdennetaan valtion talousarvion 
kautta vuositasolla runsaan 730 miljoonan 
euron panostus. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa aikuiset 
opiskelevat pääosin näyttötutkintoperustei-
sessa koulutuksessa, mutta myös nuorten 
kanssa samassa opetussuunnitelmaperustei-
sessa koulutuksessa tai aikuisille tarkoitetuil-
la linjoilla. Järjestämislupiin sisältyykin vuo-
den 2005 alusta lukien määräys näyttötutkin-
toon valmistavan koulutuksen enim-
mäisopiskelijamääristä. Muutoksen taustalla 
olivat linjaukset aikuisille tarkoitetun amma-
tillisen peruskoulutuksen tehostamisesta ja 
opiskeluaikojen lyhentämisestä. Samalla ha-
luttiin korostaa näyttötutkintoon valmistavan 
koulutuksen merkitystä aikuisten koulutus-
muotona. Tutkintoperusteisen koulutuksen 
määrä on luvissa yhteensä 15 500. Ammatil-
lisen peruskoulutuksen kokonaispaikkamäärä 
on noin 135 000.  

Oppisopimusmuotoista ammatillista perus-
koulutusta järjestäjät voivat järjestää kysyn-
nän mukaan ilman määrällistä säätelyä. Op-
pisopimuksena järjestetty koulutus on pää-
asiassa aikuisten koulutusmuoto. Vuonna 
2004 noin 12 500 oppisopimusopiskelijasta 
vajaa kaksi kolmasosaa oli vähintään 25-
vuotiaita.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen hajallaan ol-
leet säännökset ammatillisen jatko- ja täy-
dennyskoulutuksen ja lisäkoulutuksen rahoi-
tuksesta koottiin yhteen lääninhallitusten ja 
koulutuspalvelujen tuottajien välisiin sopi-
muksiin perustuvaan hankintajärjestelmään 
vuoden 1997 alusta. Vuosina 1997—2000 li-

säkoulutus rahoitettiin ja toteutettiin hankin-
tatoiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestel-
mää varten oli vuonna 1994 säädetty ammat-
titutkintolaki.  

Koululainsäädännön kokonaisuudistukses-
sa vuonna 1999 siirryttiin kaikessa ammatil-
lisessa koulutuksessa koulutusmuotokohtai-
seen säätelyyn. Ammatillinen koulutus koot-
tiin lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Ammat-
titutkintolain säännökset siirrettiin lakiin 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Amma-
tillisia oppilaitoksia koskevan lain ja oppilai-
tosasetusten mukana kumottiin myös amma-
tillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja valtakun-
nallisia erikoisoppilaitoksia koskeva laki.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämis-
lupa on edellytyksenä valtionosuuden saami-
seen. Koululainsäädännön siirtymäsäännös-
ten perusteella järjestämislupa on kuitenkin 
myös useilla sellaisilla järjestäjillä, jotka ei-
vät järjestä lisäkoulutusta ja saa siihen valti-
onosuutta. Vuonna 2004 opetushallinnon ra-
hoitusta sai 190 järjestäjää. Järjestämisluvis-
sa ei ole määräyksiä opiskelijamäärästä tai 
koulutusaloista. Lisäkoulutuksen opiskelija-
työvuosille on asetettu valtion talousarviossa 
yläraja, joka on 12 910 vuonna 2005.  

Ammatillisena lisäkoulutuksena voi suorit-
taa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, 
mutta koulutus voi olla myös tutkintoon joh-
tamatonta. Ammatillista lisäkoulutusta voi-
daan järjestää myös oppisopimuksena. Oppi-
sopimusmuotoisen lisäkoulutuksen määrälle 
on vuosittain asetettu budjetissa yläraja, joka 
vuonna 2005 oli 21 920 oppisopimusta. 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat pää-
asiassa yritysten omistamia oppilaitoksia, 
joiden opetus on lähinnä oman yrityskentän 
henkilöstökoulutusta. Valtion rahoitusta 
säännellään rahoitukseen oikeuttavien ope-
tustuntien määrällä, joka vuonna 2005 on 
noin 360 000 tuntia. Ammatillisia erikoisop-
pilaitoksia on 54. Kahdeksan valtakunnallista 
ammatillista erikoisoppilaitosta saa rahoituk-
sen toimintaansa lisäkoulutuksen rahoitusjär-
jestelmän mukaisesti. 

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on osa 
työvoimapolitiikkaa muodostaen samalla 
osan ammatillisen koulutuksen järjestelmää. 
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Siitä säädetään julkisesta työvoimapalvelusta 
annetussa laissa (1295/2002). Työvoimapo-
liittisen aikuiskoulutuksen tehtävänä on pa-
rantaa aikuisväestön ammattitaitoa ja mah-
dollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaik-
ka sekä edistää ammattitaitoisen työvoiman 
saantia. Työvoimapoliittisena koulutuksena 
hankitaan pääsääntöisesti ammattitaitoa li-
säävää koulutusta, joka voi olla myös toisen 
asteen tutkintoon valmistavaa koulutusta. 
Tietyin edellytyksin voidaan hankkia myös 
korkea-asteen koulutusta. Osa työvoimapo-
liittisesta aikuiskoulutuksesta on ohjaavaa ja 
valmentavaa koulutusta. Työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen aloittaneita on ollut vuon-
na 2004 noin 74 000, joista noin 30 000 oh-
jaavassa ja valmentavassa koulutuksessa. 

Henkilöstökoulutuksen tavoitteet ovat aina-
kin osittain yritystaloudellisia tai muutoin 
tähtäävät yrityksen tai julkisyhteisön kehit-
tämiseen. Yritykset ja julkisyhteisöt voivat 
ostaa henkilöstölleen koulutusta koulutusor-
ganisaatioilta tai muilta yrityksiltä tai järjes-
tää sen itse. Aikuiskoulutustutkimuksen mu-
kaan henkilöstökoulutus on laajin aikuiskou-
lutukseen osallistumisen muoto.  

  
1.2. Näyttötutkintojärjestelmä 

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hank-
kimistavasta riippumattomia tutkintoja. Näyt-
tötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia 
perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikois-
ammattitutkintoja. Näyttötutkinnoista sääde-
tään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa. 

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan 
ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät 
tiedot ja taidot. Ammattitutkinnossa puoles-
taan osoitetaan alan ammattityöntekijöiltä 
edellytetty ammattitaito ja erikoisammatti-
tutkinnossa alan vaativimpien työtehtävien 
hallinta. 

Näyttötutkinto suoritetaan osallistumalla 
näyttökokeeseen. Näyttökokeen voi suorittaa 
joko siihen valmistavan koulutuksen jälkeen 
tai osallistumalla pelkkään kokeeseen. Val-
mistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämi-
sestä päättää koulutuksen järjestäjä näyttö-
tutkintojen perusteiden mukaisesti. Vuonna 
2003 näyttötutkintoihin osallistui 43 093 
henkilöä. Näistä koko tutkinnon suoritti 
24 485 ja tutkinnon osan 9 960 henkilöä. 

Vuonna 2004 osallistujien määräksi arvioi-
daan noin 50 000. Vain viitisen prosenttia 
tutkinnoista suoritettiin ilman valmistavaa 
koulutusta. 

Näyttötutkintoina suoritettavista tutkinnois-
ta päättää opetusministeriö. Tutkintoraken-
teessa on nyt yhteensä 349 ammatillista pe-
rustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisam-
mattitutkintoa. Opetushallitus päättää näyttö-
tutkintojen perusteista. Näyttötutkintojen jär-
jestämisestä ja valvomisesta vastaavat Ope-
tushallituksen asettamat tutkintotoimikunnat. 
Tutkintotoimikuntien tulee edustaa ainakin 
työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja milloin 
itsenäinen ammatin harjoittaminen on alalla 
merkittävän laajaa, itsenäisiä ammatinharjoit-
tajia. Tutkintotoimikunta sopii tutkintojen 
järjestämisestä koulutuksen järjestäjien kans-
sa. Tutkintotoimikunta antaa myös tutkinto-
todistuksen. Tutkintotoimikuntia on 171 ja 
niissä on yhteensä noin 1 200 jäsentä. Ope-
tushallitus huolehtii tutkintotoimikuntien 
maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja arkistosta. 

Tutkintotoimikuntien kustannukset kate-
taan lain 7 §:n mukaan tutkintoon osallistu-
vilta perittävillä maksuilla. Tutkintotoimi-
kuntien perimistä maksuista on voimassa, 
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
säädetään julkisoikeudellisista suoritteista 
perittävistä maksuista. Tutkintomaksujen 
suuruudesta säädetään eräiden oppilailta ja 
opiskelijoilta perittävien maksujen perusteis-
ta annetun opetusministeriön asetuksen 
(1323/2001) 5 §:ssä. Sen mukaan näyttötut-
kintoihin osallistuvalta perittävä kiinteä tut-
kintomaksu on 50,5 euroa. Tutkintomaksutu-
lot on nettobudjetoitu Opetushallituksen toi-
mintamenomomentille. Vuonna 2004 tutkin-
tomaksun maksoi noin 46 000 osallistujaa. 
Tutkintomaksutulot olivat näin noin 2,3 mil-
joonaa euroa. 

Lain 17 §:n mukaan ammattitutkintoon ja 
erikoisammattitutkintoon valmistavassa kou-
lutuksessa sekä muussa lisäkoulutuksessa 
opiskelijoilta voidaan periä kohtuullisia mak-
suja. Näyttötutkintona suoritettava ammatil-
linen perustutkintokoulutus on opiskelijalle 
maksutonta. Ammattitutkintoihin ja erikois-
ammattitutkintoihin valmistavaan koulutuk-
seen kuuluu yleensä opiskelijamaksuja ja 
henkilöstökoulutuksessa yritysten odotetaan 
osaltaan osallistuvan koulutuksen kustannuk-
siin.  
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Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun asetuksen mukaan tutkintojen perusteissa 
tulee käydä ilmi muun muassa tutkintoon 
valmistavassa koulutuksessa noudatettavien 
henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimi-
sen perusteet. Aikuisopiskelun henkilökoh-
taistamista näyttötutkintojärjestelmässä on 
kehitetty pitkään Opetushallituksen Aihe-
projektissa. 

  
1.3. Ammatillisen aikuiskoulutuksen  

ohjaus ja rahoitus  

Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaus pe-
rustuu järjestämislupiin, joissa määrätään 
muun muassa järjestäjäkohtaisista vuosiopis-
kelijapaikoista, koulutusaloista ja opetus-
paikkakunnista. Järjestämisluvan määräysten 
puitteissa koulutuksen järjestäjä voi organi-
soida koulutuksen haluamallaan tavalla. Ra-
hoitus perustuu opiskelijamääriin ja yksikkö-
hintoihin perustuvaan laskennalliseen valti-
onosuusjärjestelmään. Sekä oppilaitosmuo-
toisessa että oppisopimuksena järjestettäväs-
sä peruskoulutuksessa on mukana kunnan 
maksuosuus. Järjestämisluvassa oleva opis-
kelijamäärä muodostaa rahoituksen ylärajan. 
Rahoitus pohjautuu laskentapäivien mukai-
seen toteutuneen koulutuksen tasoon.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen hankintajär-
jestelmästä siirryttiin vuoden 2001 alussa 
valtionosuusrahoitukseen. Vuosina 2001—
2002 käytössä oli kuitenkin eräänlainen se-
kamalli, jossa opetusministeriö myönsi tie-
tyille järjestäjille valtionosuutta ja lääninhal-
litukset myönsivät yliopistoille, ammattikor-
keakouluille ja vapaan sivistystyön oppilai-
toksille lisäkoulutuksen järjestämiseen valti-
onavustusta. Valtionosuusrahoituksen niuk-
kuutta kompensoitiin kahtena vuotena ope-
tusministeriön myöntämillä ns. tupo-avus-
tuksilla. Vuonna 2003 siirryttiin kokonaan 
laskennalliseen valtionosuusrahoitukseen. 
Valtionosuus kohdennettiin ammatillisten 
oppilaitosten, ammatillisten aikuiskoulutus-
keskusten ja valtakunnallisten erikoisoppilai-
tosten sekä vakiintuneesti lisäkoulutusta jär-
jestäneiden vapaan sivistystyön oppilaitosten 
ylläpitäjille. Valtionosuuden keskittämistä 
toisen asteen ammatilliseen lisäkoulutukseen 
kompensoitiin määrärahasiirroilla yliopistoil-
le, ammattikorkeakouluille ja vapaan sivis-
tystyön oppilaitoksille.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitukseen 
ei kuulu kuntaosuutta. Valtionosuus on 90 
prosenttia ja yrityksen tai julkisyhteisön hen-
kilöstölle tarkoitetussa koulutuksessa 50 pro-
senttia. Osa kustannuksista voidaan siis kat-
taa opiskelija- ja työnantajamaksuilla. Yk-
sikköhinnat pohjautuvat ammatillisen perus-
koulutuksen keskimääräiseen hintaan, jota eri 
aloilla porrastetaan hintakertoimilla. Oppiso-
pimuskoulutukseen opetusministeriö vahvis-
taa yksikköhinnat erikseen tutkintoon johta-
vaan ja muuhun ammatilliseen lisäkoulutuk-
seen. 

Työvoimapoliittisen koulutuksen rahoitus 
toimii tilaaja - tuottajamalliin perustuen. TE-
keskukset ja työvoimatoimistot toimivat kou-
lutuksen hankkijoina. Koulutusta voidaan 
hankkia myös yhteishankintoina, jolloin 
työnantaja rahoittaa osan koulutuksesta.  

  
1.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen  

järjestäjäverkosto 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestä-
minen tapahtuu erilaisin organisoitumismuo-
doin. Ammatillisen peruskoulutuksen järjes-
tämislupa oli 185 järjestäjällä vuonna 2004. 
Ammatilliseen lisäkoulutukseen sai vuonna 
2004 valtionosuutta 190 järjestäjää. Oppiso-
pimusmuotoisen lisäkoulutuksen vastuullisia 
järjestäjiä oli vuonna 2004  86. Järjestäjät 
ovat pääosin samoja järjestäjiä. 

Opetushallinnon alaisen ammatillisen kou-
lutuksen (peruskoulutus ja lisäkoulutus) jär-
jestäjien määrä oli vuoden 2004 valtion-
osuuspäätösten mukaan seuraava: 

  
Etelä-Suomi 75 
Uusimaa 50 
Itä-Uusimaa 4 
Kanta-Häme 9 
Päijät-Häme 4 
Kymenlaakso 6 
Etelä-Karjala 2 
  
Länsi-Suomi 83 
Varsinais-Suomi 20 
Satakunta 11 
Pirkanmaa 18 
Keski-Suomi 8 
Etelä-Pohjanmaa 15 
Pohjanmaa 8 
Keski-Pohjanmaa 3 
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Itä-Suomi 22 
Etelä-Savo 10 
Pohjois-Savo 7 
Pohjois-Karjala 5 
  
Oulun lääni 24 
Pohjois-Pohjanmaa 19 
Kainuu 5 
  
Lappi 8 
  
Yhteensä 212  
  
Osa ammatillisen peruskoulutuksen järjes-

täjistä ei järjestä olleenkaan ammatillista li-
säkoulutusta, osa taas on suuria järjestäjiä. 
Osa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjis-
tä ei järjestä peruskoulutusta. Ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten 
erikoisoppilaitosten toiminnassa ammatilli-
nen peruskoulutus on pääosin varsin vähäistä 
ja koulutus järjestetään tutkintoperusteisesti.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija-
työvuosimäärästä ammatillisten aikuiskoulu-
tuskeskusten ja valtakunnallisten erikoisoppi-
laitosten ylläpitäjät järjestävät vajaa kaksi 
kolmasosaa, ammatillisten oppilaitosten yllä-
pitäjät noin neljäsosan ja vapaan sivistystyön 
oppilaitokset noin 10 prosenttia.  

Ammatillisesta peruskoulutuksesta huoleh-
tivat pääosin suuret maakunnalliset kuntayh-
tymät, jotka ovat useimmiten myös suuria 
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjiä. 
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä-
verkon kehittämisessä onkin tuettu viime 
vuosina alueellisesti ja alakohtaisesti vahvo-
jen ja kehityskykyisten koulutuskuntayhty-
mien muodostumista. Ammatillisen lisäkou-
lutuksen järjestäjissä taas on useita suuria yh-
tiö- tai säätiömuotoisia ammatillisia aikuis-
koulutuskeskuksia ylläpitäviä järjestäjiä. Pie-
net järjestäjät ovat sekä ammatillisen perus-
koulutuksen että lisäkoulutuksen järjestäjinä 
yleensä yhden tai muutaman koulutusalan 
ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Työ-
voimapoliittisen aikuiskoulutuksen opiskeli-
jatyöpäivistä vuonna 2003 vajaan puolet jär-
jestivät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 
ja noin neljäsosan ammatilliset oppilaitokset. 
Muiden kouluttajien osuus on noussut run-
saaseen viidennekseen. 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen muodot 
(omaehtoinen koulutus, työvoimakoulutus ja 

henkilöstökoulutus) ovat moninaiset ja kulla-
kin on oma paikkansa kokonaisuudessa. Ai-
kuiskoulutusta järjestää suuri joukko järjestä-
jiä, joilla aikuiskoulutus on niiden pääasialli-
nen tehtävä tai muodostaa järjestäjän sisällä 
suuren kokonaisuuden organisoituna omaan 
oppilaitokseen tai muulla tavoin painotettu-
na. Aikuiskoulutukseen keskittyneissä järjes-
täjissä on myös pieniä järjestäjiä. Toisaalta 
aikuiskoulutusta järjestää suuri joukko sellai-
sia koulutuksen järjestäjiä, joiden pääasialli-
nen tehtävä on nuorten ammatillisen koulu-
tuksen järjestäminen ja joilla aikuiskoulutus 
on toissijainen koulutustehtävä. Tämä koskee 
myös ammatillista lisäkoulutusta järjestäviä 
vapaan sivistystyön oppilaitoksia. 

Aikuiskoulutukseen keskittyneitä järjestäjiä 
ovat nimenomaan ammatilliset aikuiskoulu-
tuskeskukset. Yhteensä 44 aikuiskoulutus-
keskuksen ylläpitäjäyhteisöistä 20 on kunta-
yhtymiä. Useimmat niistä ovat organisoineet 
ammatillisen aikuiskoulutuksen edelleen am-
matillinen aikuiskoulutuskeskus -nimiseen 
oppilaitokseen tai aikuiskoulutuskeskus on 
niiden ainoa oppilaitos. Muutamat järjestäjät 
ovat luopuneet aikuiskoulutuskeskus -nimes-
tä tai hajauttaneet aikuiskoulutuksen muihin 
yksikköihinsä. Kuntien ylläpitämiä aikuis-
koulutuskeskuksia on yhdeksän ja yksityisten 
yhteisöjen ylläpitämiä 15. Taustayhteisössä 
on  useimmiten  mukana kunta  tai  useita 
alueen kuntia. 

Vuonna 1997 kahdeksan ammatillista eri-
koisoppilaitosta (AEL, Markkinointi-insti-
tuutti, MJK-instituutti, Kiinteistöalan koulu-
tuskeskus, Suomen yrittäjäopisto, Pohjois-
Suomen teollisuusopisto, Johtamistaidon 
opisto ja Rastor/Tietomies) nimettiin valta-
kunnallisiksi ammatillisiksi erikoisoppilai-
toksiksi ja siirrettiin samaan säätely- ja rahoi-
tusjärjestelmään aikuiskoulutuskeskusten 
kanssa. Kaikkien taustayhteisöt ovat yksityi-
siä ja edustavat muiden ammatillisten eri-
koisoppilaitosten tapaan elinkeinoelämän ta-
hoja.  

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja 
valtakunnalliset erikoisoppilaitokset hankki-
vat aluksi kaiken rahoituksensa myymällä 
koulutusta työvoimahallinnolle, opetushal-
linnolle ja yrityksille. Lisäksi ne saivat toi-
minta-avustusta, joka katsottiin tarpeelliseksi 
tasoittamaan kilpailuhaittaa suhteessa valti-
onosuusrahoitusta saaviin ammatillisiin oppi-
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laitoksiin. Opetushallinnon rahoituksen siir-
tyminen valtionosuusrahoitukseksi muutti ti-
lanteen. Rahoitusuudistuksen osana päätettiin 
toiminta-avustusten asteittaisesta poistami-
sesta, joka toteutuu vuosina 2004—2006 
kolmasosan vähennyksellä vuosittain alkuaan 
runsaan 24 miljoonan euron kokonaistasosta.  

  
1.5. Nykytilan arviointi 

Lisäkoulutuksen järjestämisluvat 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tilannetta 
ovat viime vuosina hallinneet etenkin rahoi-
tusjärjestelmässä tehdyt muutokset. Siirtymi-
nen monien vaiheiden jälkeen hankintajärjes-
telmästä valtionosuusjärjestelmään aiheutti 
myös rakenteellisia muutoksia. Laajimmil-
laan hankintajärjestelmän piirissä oli lähem-
mäs 400 oppilaitosta. Valtionosuusjärjestel-
mään siirtyminen ja keskittyminen toisen as-
teen ammatilliseen koulutukseen on laskenut 
järjestäjien määrän noin puoleen entisestä. 
Tämä tasoitti jonkin verran valtionrahoituk-
sen voimakkaan laskun vaikutuksia vuosina 
2001 ja 2002. Kun myös työvoimakoulutuk-
sen määrärahat alenivat samaan aikaan, tämä 
vähensi koulutuksen määrää etenkin niissä 
oppilaitoksissa, joiden toiminnassa lisäkoulu-
tus ja työvoimakoulutus ovat merkittäviä. 
Samalla se johti myös huomattaviin henkilö-
kunnan irtisanomisiin. Muutokset koskivat 
etenkin ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia 
ja valtakunnallisia erikoisoppilaitoksia. Myös 
rahoitusjärjestelmän monimutkaisuus heiken-
si rahoituksen ennakoitavuutta ja vaikeutti 
koulutuksen suunnittelua ja pitkäjänteistä ke-
hittämistä. Vaatimukset etenkin rahoituksen 
vakaudesta ovat ymmärrettäviä tätä taustaa 
vastaan.  

Lisäkoulutusta on voitu muutosvaiheen jäl-
keen järjestää vakaammalta pohjalta. Rahoi-
tuksen kääntyminen nousuun ja keskittymi-
nen aiempaa harvemmille järjestäjille on 
merkinnyt pääosin myönteistä kehitystä. Ra-
hoitus on suuntautunut lähinnä näyttötutkin-
toon valmistavaan koulutukseen, jonka osuus 
on jo runsas 80 prosenttia, kun se muutama 
vuosi sitten oli noin puolet. Lisäkoulutukses-
ta on näin tullut todellinen ammattitutkinto-
jen ja erikoisammattitutkintojen rahoitus-
muoto. Tutkinnon suorittaneiden määrä on 
selvässä kasvussa. Myös valtionosuusjärjes-

telmälle ominainen laskennallisuus on voitu 
pääosin viedä läpi. Rahoitusjärjestelmä toi-
mii pääosin varsin hyvin ja muutoksia tarvi-
taan lähinnä järjestelmän sisällä yksikköhin-
tojen ja porrastusten sopivan tason sekä por-
rastusmekanismin löytämisessä. Oppisopi-
muskoulutuksena järjestettävän lisäkoulutuk-
sen määrää on voitu viime vuosina kasvattaa. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa aikui-
sille tarkoitettujen paikkojen määrä on kas-
vussa. Vuonna 2003 käynnistetty aikuisten 
koulutustason kohottamisohjelma Noste on 
merkittävä lisäpanostus sellaisille aikuisille, 
joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto. 
Noste-rahoitusta suunnataan erillisrahoituk-
sena kohderyhmän koulutukseen ja opiskelun 
tukitoimiin, mutta kohderyhmään kuuluvia 
aikuisia opiskelee paljon myös valtionosuus-
rahoituksella rahoitetussa lisäkoulutuksessa. 

Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä 
loi pohjan aikuiskoulutuksen kehittämispoli-
tiikalle. Hallitusohjelma sisältää useita ai-
kuiskoulutusta koskevia linjauksia ja sen jäl-
keen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelma konkretisoi kehittämiskohteet ja 
-toimenpiteet. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämi-
nen on lähtökohtaisesti vapaata eikä siihen 
tarvita lupaa. Näyttötutkintojen suorittaminen 
edellyttää useimmiten osallistumista valmis-
tavaan koulutukseen ja sen rahoittamiseen 
tarvittavan valtionosuuden edellytyksenä on 
lisäkoulutuksen järjestämislupa. Järjestämis-
luvat ovat pääosin samoissa asiakirjoissa 
kuin ammatillisen peruskoulutuksen järjes-
tämisluvat, mutta ne ovat itsenäisiä lupia. Si-
sältö on pelkistetty maininta oikeudesta jär-
jestää lisäkoulutusta. Sama koskee oppiso-
pimuksena järjestettävää lisäkoulutusta. Kun 
osa järjestämisluvista on vielä siirtymäsään-
nösten varassa, lisäkoulutus ja sen sisältö 
ovat järjestämislupien kautta huonosti hah-
motettavissa. On jopa ilmennyt, että kaikki 
järjestäjät eivät tiedä, millaiseen lisäkoulu-
tukseen niillä on lupa.  

Toisin kuin ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa lisäkoulutusta koskeva ohjaus onkin ta-
pahtunut valtionosuuspäätösten kautta. Mar-
raskuussa seuraavaa vuotta varten vahvistet-
tava opiskelijatyövuosien kokonaismäärä 
muodostaa rahoituksen laskennallisen perus-
tan. Suoritteiden määrä ja jakautuminen kou-
lutusaloille otetaan laskentaan järjestäjien il-
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moitusten mukaisina. Koska budjetti asettaa 
suoritteiden määrälle ylärajan, suoritteiden 
vahvistettava määrä sovitetaan sen mukaan. 
Yksittäinen järjestäjä ei voi ennen päätöstä 
riittävän hyvin ennakoida seuraavan vuoden 
valtionosuuden määrää, koska kaikkien jär-
jestäjien toiminnan määrä vaikuttaa kaikkiin 
muihin. Alueellista koulutuksen jakautumaa 
seurattiin valtionosuusrahoituksen ensimmäi-
sinä vuosina, kun meneillään oli muutosvaihe 
järjestelmästä toiseen. Sittemmin myös kou-
lutustarjonnan alueellinen jakautuma on 
muotoutunut järjestäjien ilmoittaman toteu-
tuneen toiminnan perusteella. Myös oppiso-
pimuksena järjestettyä lisäkoulutusta on 
suunniteltu ja ohjattu pääosin valtionosuuden 
pohjana olevan suoritepäätöksen eli oppiso-
pimusten määrän kautta. Talousarviossa ase-
tettu oppisopimusten enimmäismäärä on 
vuosittain hakumenettelyn perusteella jaettu 
seuraavaa vuotta varten. Hakumenettelyn yh-
teydessä on otettu huomioon ennakoivasti 
alueellinen jakautuma ja asetettu jakoon vai-
kuttavia painotuksia. 

Oppilaitosmuotoinen ja oppisopimuksena 
toteutettava lisäkoulutus on keskeinen am-
mattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen 
toteutusmuoto. Koulutuksen ja tutkintojen 
järjestäjät ovat pääosin samoja. Ohjaus ja ra-
hoitus tapahtuu erillään, joten ammatillinen 
lisäkoulutus ei näin näyttäydy kokonaisuute-
na valtakunnallisella tai alueellisella tasolla. 
Lisäkoulutukseen käytettävissä olevaa re-
surssien määrää ei koulutuksen mitoituksessa 
ja valtion talousarvion valmistelussa ole joh-
dettu järjestämisluvista. Mitoitus on oppilai-
tosmuotoisessa lisäkoulutuksessa muotoutu-
nut valtionosuuden pohjalle ja suoritteiden 
määrä on johdettu siitä. Menettely on siis eri-
lainen kuin muussa koulutuksessa. Myös 
määrärahoissa tapahtuneet leikkaukset ovat 
näkyneet valtionosuuden määrässä eikä suo-
raan ole ollut nähtävissä, miten se kulloinkin 
on vaikuttanut koulutuspaikkojen määrään.  

Lisäkoulutuksen järjestämisluvat eivät si-
ten ole toimineet samanlaisina koulutuksen 
suunnittelun, ohjauksen ja mitoituksen väli-
neinä kuin ne ovat ammatillisessa peruskou-
lutuksessa. Keskeisten koulutuksen järjestä-
mistä koskevien elementtien tulisi kuitenkin 
olla ennakolta tiedossa. Myös koulutuksen 
laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen vaa-
tii tuekseen selkeämpiä ohjausmekanismeja 

järjestämislupien tasolla, jotta tavoitteita voi-
daan asettaa ja niitä seurata. Ammatilliseen 
lisäkoulutukseen olennaisesti kuuluva työ-
elämäyhteistyö kaipaa nykyistä selkeämpää 
korostusta, joten työelämän kehittämis- ja 
palvelutehtävä on syytä sisällyttää järjestä-
mislupiin.  

  
Tutkintomaksut 

Tutkintotoimikuntien rahoitus perustuu 
osallistujilta perittäviin tutkintomaksuihin. 
Ammatillisesta aikuiskoulutusta annetun lain 
7 §:n mukaan tutkintomaksu peritään näyttö-
tutkintoon osallistuvalta. Vuoden 2001 hel-
mikuuhun saakka tutkintomaksut kerättiin ja 
tilitettiin näyttötutkinnon ensimmäisen osan 
suorittamisen yhteydessä. Opetushallitus 
muutti vuonna 2001 näyttötutkintojen ja nii-
hin valmistavan koulutuksen järjestäjille an-
nettua ohjetta tutkintomaksujen tilittämisestä. 
Sen mukaan tutkintomaksut tilitetään Ope-
tushallitukselle näyttötutkintoihin tai niiden 
osiin valmistavan koulutuksen aloittamisen 
yhteydessä. Tilittämisestä vastaa valmistavan 
koulutuksen järjestäjä.  

Opetushallitus piti aikaisempaa käytäntöä 
huonosti toimivana, koska sen mielestä kaik-
kia tutkintomaksuja ei kerätty ja tilitetty Ope-
tushallitukselle, mikä vaikutti myös maksu-
kertymään.  

Opetusministeriö on vuonna 2002 ottanut 
kantaa uuteen tutkintomaksujen tilityskäytän-
töön Korsnäsin kunnalle toimittamassaan 
vastauksessa. Ministeriö totesi, ettei näyttö-
tutkintoon valmistavan koulutuksen aloitta-
minen tarkoita samaa kuin tutkintotilaisuu-
teen osallistuminen. Opetusministeriö on pi-
tänyt siten Opetushallituksen ohjetta lakiin 
perustumattomana. 

Tutkintomaksutulot ja niistä maksetut mak-
sut on nettobudjetoitu Opetushallituksen toi-
mintamenomomentille. Opetushallituksen 
näkemyksen mukaan tutkintotoimikuntien 
kustannukset muodostuvat toimikuntien vä-
littömistä ja välillisistä kustannuksista. Välit-
tömiä menoja ovat muun muassa toimikunti-
en kokous- ja sihteeripalkkiot sekä matka-
kustannukset. Tutkintotoimikuntien välillisi-
nä menoina on pidetty Opetushallituksen vir-
kamiesten tutkintotoimikuntatyöstä aiheutu-
via palkkausmenoja. Opetushallituksen il-
moituksen mukaan Opetushallituksessa tut-
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kintotoimikuntatyötä tekee päätoimisesti tai 
muun työnsä ohella yksitoista asiantuntijaa ja 
kolme sihteeriä. Työpanos kohdistuu muun 
muassa tutkintotoimikuntien asettamiseen, 
toimikuntarekisterin ylläpitoon, tutkintojen 
perusteiden laatimiseen, toimikuntien koulut-
tamiseen, yhteydenpitoon ja kokouksiin. 
Opetusministeriö taas katsoo, että tutkinto-
maksutuloilla voidaan kattaa tutkintotoimi-
kuntien välittömät kustannukset.  

Sekä tutkintomaksujen tilityskäytäntöä että 
tutkintomaksujen käyttötarkoitusta on tämän 
vuoksi täsmennettävä. 

Toteutunutta toimintaa raportoitaessa näyt-
tötutkinnon osa, joka suoritetaan osallistu-
matta tutkintoon valmistavaan koulutukseen 
vastaa kahdeksaa prosenttia täydestä opiske-
lijatyövuodesta. Kustannukset voidaan sijoit-
taa valtionosuuspohjaan ja toisaalta järjestäjä 
voi muodostaa näytöistä opiskelijatyövuosia. 
Monissa tapauksissa on toimittu niin, että 
tutkintojen järjestämistä on pidetty maksulli-
sena palvelutoimintana ja kustannukset on 
peritty opiskelijoilta itseltään. Maksuun on 
sisällytetty kaikki näytön järjestämisestä ai-
heutuvat kustannukset. Tutkinnon hinta on 
näin noussut joissakin tapauksissa hyvin kor-
keaksi, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnoissa jopa 1 680 euroon. 

Uusi perustuslaki edellyttää, että yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita 
koskevista asioista säädetään lain tasolla. 
Myös valtuuksien lakia alemmanasteisten 
säännösten ja muiden oikeussääntöjen anta-
miseen tulee olla riittävän täsmällisiä ja tark-
karajaisia. 

  
 

2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

2.1. Tavoitteet 

Työelämän muutos, väestön ikärakenteen 
kehitys ja globalisaation vaikutukset korosta-
vat ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtäviä. 
Tarvitaan työikäiselle aikuisväestölle sovel-
tuvia tutkintoja ja laadukkaita, työelämälä-
heisiä koulutusjärjestelyjä ammatillisen pe-
rusosaamisen hankkimiseen sekä sen jatku-
vaan kehittämiseen ja uusintamiseen. Amma-
tilliseen aikuiskoulutukseen panostamalla 
tuetaan myös pyrkimystä työllisyysasteen 

nostamiseen sekä luodaan edellytyksiä tuot-
tavuuden parantamiselle, kilpailukyvylle ja 
yhteiskunnan yleiselle muutoskyvylle.  

Lähivuosina nämä haasteet ovat erityisen 
suuret. Kymmenen vuoden aikana noin mil-
joona henkilöä eli lähes puolet nykyisestä 
työvoimasta siirtyy eläkkeelle, pääosa heistä 
teollisuudesta, julkiselta sektorilta ja palvelu-
aloilta. Toisaalta työikäisestä väestöstä lähes 
puoli miljoonaa on työmarkkinoilla ilman 
ammatillista peruskoulutusta eli pelkän kan-
sa- tai peruskoulun varassa. Tästä syystä tar-
vitaan myös nopeita erityistoimia osaamista-
son parantamiseksi niin, että työelämässä ha-
lutaan ja voidaan toimia nykyistä pidempään. 
Ikäluokkien pieneneminen ja pyrkimys työ-
urien pidentämiseen korostavat puolestaan 
pitemmällä aikavälillä ammatillisen aikuis-
koulutuksen roolia hankitun ammattitaidon 
jatkuvassa kehittämisessä ja uusintamisessa. 
Niukkenevat resurssit taas edellyttävät re-
surssien suuntaamista taloudellisesti ja te-
hokkaasti. 

Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä 
piti tärkeänä, että aikuiskoulutusjärjestelmää 
selkeytetään niin, että aikuiskoulutusta voi-
daan seurata, arvioida ja kehittää kokonai-
suutena sekä tarkastella myös erillään nuor-
ten koulutuksesta. Koulutuksen ja tutkimuk-
sen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2003—
2008 sisältyy täten useita konkreettisia linja-
uksia aikuiskoulutuksen ohjauksen vahvis-
tamiseksi sekä aikuiskoulutukseen erikoistu-
neiden koulutuksen järjestäjien aseman ja 
tehtävien vahvistamiseksi. Näihin tavoittei-
siin liittyy myös ennustettavuuden ja vakau-
den lisääminen ammatillisen lisäkoulutuksen 
rahoituksessa. Selkeä tavoite on aikuiskoulu-
tuksen ohjausjärjestelmän tehostaminen.  

Tavoitteena on, että ammatillisen lisäkou-
lutuksen järjestämisluvat ja valtionosuus-
säännökset yhdessä antaisivat ennen kaikkea 
näyttötutkintojen ja niihin valmistavan kou-
lutuksen järjestäjille itselleen tarpeelliset vä-
lineet suunnitella pitkäjänteisesti tutkintoja ja 
koulutusta aikuisväestölle. Viranomaisille 
ohjausvälineiden vahvistaminen antaisi yhtä 
budjettivuotta pitemmän aikajänteen tuoda 
esille koulutuspoliittisesti tärkeitä painoaluei-
ta ja tarvittaessa suunnata koulutusta työikäi-
sen väestön osaamistarpeiden ja työelämän 
vaatimusten mukaan.   
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2.2. Keskeiset ehdotukset 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnitte-
lun ja ohjauksen kannalta keskeiset opetus-
hallinnon käytettävissä olevat ohjausmeka-
nismit sisältyvät lakiin ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta. Näin ehdotukset aikuiskoulu-
tuspolitiikan vahvistamisesta ammatillisen li-
säkoulutuksen avulla ehdotetaan tehtäväksi 
tässä laissa.  

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta si-
sältää määrittelyt koko ammatillisen aikuis-
koulutuksen kokonaisuudesta, ammatillisen 
lisäkoulutuksen järjestämislupia koskevan 
säätelyn sekä näyttötutkintojärjestelmää kos-
kevat säännökset. Koulutuksen järjestämises-
sä laki sisältää useita viittauksia lakiin am-
matillisesta koulutuksesta. Oppisopimuksena 
järjestettävän lisäkoulutuksen lakiperusta on 
laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämis-
luvat ovat pääosin ammatillisen peruskoulu-
tuksen lupien yhteydessä eikä niissä ole mää-
rällistä tai muutakaan säätelyä. Osittain jär-
jestämisluvat ovat koululainsäädäntöön otet-
tujen siirtymäsäännösten varassa. Tämä kos-
kee etenkin vapaan sivistystyön oppilaitosten 
ylläpitäjiä, joilla siirtymäsäännösten mukaan 
on lisäkoulutuksen järjestämislupa, vaikka 
käytännössä useimmat eivät järjestä lisäkou-
lutusta. Kyse on lähinnä kansalaisopistoja yl-
läpitävistä kunnista. Koululainsäädännön uu-
distamisen jälkeen useimmat eri koulutus-
muotojen järjestämisluvat on uudistettu uusi-
en lakien mukaisiksi luviksi. Lisäkoulutuk-
sessa näin ei ole kuitenkaan vielä tehty. Toi-
mintaa on ohjattu pääosin rahoitussäännök-
sin.  

Ohjauskeinojen laajempaa käyttämistä on 
perusteltua tukea uudistamalla lainsäädän-
nössä järjestämislupaa koskeva säännös niin, 
että keskeiset ohjauskeinot kirjoitetaan näky-
viin. Samalla ammatillisen lisäkoulutuksen 
järjestämisluvat on tarkoituksenmukaista kir-
joittaa myös teknisesti erillisinä lupina.  

Lisäkoulutuksen järjestämislupia ei ole 
käytännössä tarpeen kirjoittaa niin yksityis-
kohtaisiksi kuin ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa. Osaksi koulutustehtävää voidaan 
kuitenkin tarvittaessa ottaa määräyksiä valta-
kunnallisista koulutustehtävistä, erityisope-
tuksena tarjottavasta lisäkoulutuksesta tai 
muita vastaavia määräyksiä. Tämä antaa 

mahdollisuuden järjestämislupien kautta 
suunnata lisäkoulutusta alueellisesti ja koulu-
tusaloittain sekä ajankohtaisiin että pysyviin 
erityistarpeisiin.  

Ammatillinen lisäkoulutus on luonteensa 
mukaisesti suunnattu työssä olevalle aikuis-
väestölle. Näin yhteistyö erilaisten työpaik-
kojen kanssa on olennainen osa koulutuksen 
toteuttamisessa. Koulutusta toteutetaan työ-
elämälähtöisesti ja usein myös työpaikoilla. 
Koulutuksen rinnalla ammatillisen lisäkoulu-
tuksen järjestäjät hoitavat entistä useammin 
erilaisia työelämän kehittämis- ja palveluteh-
täviä niin, että koulutus sekä kehittämis- ja 
palvelutehtävät limittyvät toisiinsa. Erityisen 
tärkeä tehtävä lisäkoulutuksen järjestäjillä on 
pk-yritysten henkilöstön kouluttamisessa ja 
kehittämis- ja palvelutehtävien hoitamisessa. 
Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä eh-
dotetaan näin otettaviksi mukaan järjestämis-
lupiin. Tarkoitus on näin vahvistaa lain 
14 §:ssä olevaa mainintaa.  

Erityisesti ammatilliseen aikuiskoulutuk-
seen erikoistuneet järjestäjät ovat toivoneet 
rahoitukseen suurempaa vakautta ja ennustet-
tavuutta. Rahoituksen ennustettavuus on tär-
keää myös pienille järjestäjille, joihin rahoi-
tuksen vaihtelut vaikuttavat jopa suuria jär-
jestäjiä enemmän. Tämän vuoksi järjestämis-
lupiin ehdotetaan otettavaksi koulutuksen 
määrällinen säätely opiskelijatyövuosien 
määrän muodossa. Tässä suhteessa siirryttäi-
siin lähemmäs ammatillisen peruskoulutuk-
sen järjestämislupien tapaista määrällistä sää-
telyä. Menettelyä ei voi kuitenkaan toteuttaa 
täysin samanlaisena. Opiskelijatyövuosien 
määrä olisi tässä tapauksessa se vähimmäis-
taso, joka muodostaa myös pitemmällä aika-
välillä järjestäjille valtionosuuden laskennan 
vakaan ja ennustettavan pohjan. Sen puitteis-
sa järjestäjillä olisi mahdollisuus nykyistä 
pitkäjänteisemmin suunnitella toimintaansa 
useiksi vuosiksi eteenpäin. Myös oppisopi-
muksena järjestettävän lisäkoulutuksen osalta 
järjestämislupiin esitetään otettavaksi vastaa-
va määrällinen säätely oppisopimusten mää-
ränä. Tämä merkitsee vakiintuneille oppiso-
pimuskoulutuksen järjestäjille nykyistä va-
kaampaa järjestelyä, kun oppisopimuskoulu-
tukseen käytettävissä oleva volyymi olisi tie-
dossa pitemmäksi ajaksi.  

Suoritteiden kokonaismäärä mitoitettaisiin 
talousarviossa kuitenkin suuremmaksi kuin 
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järjestämisluvissa oleva yhteismäärä, mikä 
mahdollistaa rahoituksen suuntaamista myös 
koulutuspoliittisesti tärkeisiin kohteisiin sekä  
antaa mahdollisuuden myöntää lisää resurs-
seja toimintaansa kasvattaneille järjestäjille. 
Samaan tapaan toimittaisiin oppisopimusten 
kanssa. Tämä antaisi mahdollisuuden lisätä 
suoritteiden määrää esimerkiksi asetettujen 
painopisteiden mukaan oppisopimuskoulu-
tusta järjestäville tai silloin, kun koulutuksen 
kysyntä kasvaa. Menettelyllä ei puututtaisi 
oppisopimuskoulutuksen keskeisten järjestä-
jien yhteistyöhön muiden oppilaitosten kans-
sa, oppisopimustoiminnan hallinnolliseen jär-
jestämiseen (ml. oppisopimustoimistot) eikä 
oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen.  

Samassa yhteydessä on tarkoitus uudistaa 
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvat 
uusimuotoisiksi luviksi. Tarkoitus on saattaa 
lisäkoulutuksen järjestämislupien määrä vas-
taamaan todellista järjestämisen tilannetta. 
Lain mukainen järjestämislupa on luonteel-
taan nimenomaan valtionosuuden saamisen 
edellytys ja näin lupien muuttaminen uusi-
muotoisiksi luviksi koskisi nimenomaan val-
tionosuutta saaneita järjestäjiä. Järjestämislu-
paa ei ole kuitenkaan tarpeen säilyttää suurel-
la joukolla niitä yhteisöjä, jotka eivät tosiasi-
assa ole järjestäneet koulutusta tai ovat jär-
jestäneet sitä satunnaisesti tai vähän. Tämän-
tapainen harkinta on pääosin jo tehty siinä 
yhteydessä, kun vapaan sivistystyön oppilai-
tosten saama rahoitus lisäkoulutukseen siir-
rettiin vuoden 2003 alussa valtionosuusjär-
jestelmään. Näin lupien peruuttaminen ei 
käytännössä merkitse suurta muutosta. Luvat 
peruutettaisiin suoraan lain säännöksellä. Jär-
jestäjillä olisi kuitenkin mahdollisuus lupien 
uusimisen yhteydessä hakea luvan ylläpitä-
mistä ja lupa voitaisiin pitää voimassa, jos 
sen edellytykset muuten täyttyvät. Järjestä-
mislupaa on myös tulevaisuudessa aina mah-
dollisuus hakea ja saada uudelleen. 

Opetusministeriö on antanut syksyllä 2004 
Koulutuksen arviointineuvoston tehtäväksi 
ammatillisen aikuiskoulutuksen kaksivaihei-
sen arvioinnin. Toimeksiannon mukaan ar-
vioinnin toinen vaihe ajoittuu vuosille 
2006—2007. Toisen vaiheen tehtävää on ol-
lut tarkoitus täsmentää syksyllä 2005. Tässä 
yhteydessä tehdään kokonaisarviointi käyt-
töön otettavan ohjausjärjestelmän toimivuu-
desta ja tuloksista. 

Perustuslakiuudistuksen edellyttämän sää-
dösten tarkistustyön mukaisesti on tarkoitus 
muuttaa useita lain pykäliä siirtämällä sään-
nöksiä asetuksesta lakiin sekä tarkistamalla 
valtuutussäännöksiä.  

Näyttöjen järjestämiseen liittyvien maksu-
jen osalta on tarkoitus selkiinnyttää säännök-
siä. Ilman valmistavaa koulutusta näyttötut-
kintoon osallistuvien näyttömahdollisuuksien 
turvaamiseksi ehdotetaan erillistä valtion-
avustusjärjestelmää niille järjestäjille, jotka 
eivät saa ammatillisen lisäkoulutuksen valti-
onosuutta, jolla itsenäiset tutkinnot pääosin 
rahoitetaan. 

  
3.  Esitysten vaikutukset  

Ehdotetuilla muutoksella ei ole suoria ta-
loudellisia vaikutuksia ammatillisen lisäkou-
lutuksen valtionrahoitukseen. Valtionosuu-
den määrä oli vuonna 2004  oppilaitosmuo-
toisessa lisäkoulutuksessa noin 85 miljoonaa 
euroa ja vuonna 2005 noin 96 miljoonaa eu-
roa. Oppisopimusmuotoisena järjestettävän 
lisäkoulutuksen valtionosuus oli vuonna 
2004 noin 64 miljoonaa euroa. 

Valtionosuuden määrää on toiminta-
avustusten loppumisen vuoksi mahdollista 
vuonna 2006 lisätä valtion talousarvion mo-
mentin 29.69.31 sisäisillä siirroilla. Tässä yh-
teydessä olisi myös mahdollisuus kohdentaa 
osa näin vapautuvasta resurssista lisäresurs-
sina ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten 
ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten yllä-
pitäjille eli niille järjestäjille, joilta toiminta-
avustus lakkaa. Tämä lisäisi myös niiden 
opiskelijatyövuosien määrää. Toisaalta opis-
kelijatyövuosien laskennallista määrää on 
muutoin tarve lisätä, kun hintaryhmien mu-
kaisia yksikköhintoja on tarkoitus tarkistaa 
nykyistä tasoa alemmaksi. Lisäystarve on 
laskennallinen, koska sen kautta ei tavoitella 
valtionosuuden lisäämistä, vaan valtionosuus 
kehittyisi hallituskaudelle annettujen budjet-
tikehysten mukaisesti. Koska toteutuneen 
koulutuksen määrä on ollut talousarviossa 
olevaa kattoa korkeampi, valtionosuuden 
pohjana oleva suoritteiden määrä on jouduttu 
vuosittain vahvistamaan toteutunutta määrää 
pienempänä. Vastaisuudessa laskennan poh-
jana oleva ja toteutunut suoritteiden määrä 
olisivat todennäköisesti lähempänä toisiaan. 

Aikuisten koulutustason kohottamisohjel-
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ma Noste päättyy näillä näkymin vuonna 
2007. Noste-rahoitus kohdistuu pitkälti sa-
maan koulutukseen kuin muu ammatillinen 
lisäkoulutus.  

Myös hanke- ja kehittämisavustuksiin tar-
vittava määrärahan lisäys voidaan tehdä osit-
taisena siirtona lakkaavista toiminta-
avustuksista.  

Hankintajärjestelmän aikaiseen tasoon ver-
rattuna lisäkoulutuksen järjestäjien määrä on 
liki puolittunut, mikä on jo keskittänyt koulu-
tusta etenkin aikuiskoulutukseen erikoistu-
neille järjestäjille. Tämä ei ole kuitenkaan 
näkynyt samalla tavalla rahoituksessa, koska 
samaan aikaan rahoituksen taso huomattavas-
ti laski. Määrärahan käännyttyä nousuun jär-
jestäjäkohtainen rahoitus on kasvanut ja jär-
jestäjät ovat voineet toteuttaa suurempia kou-
lutuskokonaisuuksia ja pitkäkestoisempaa 
koulutusta.  

Järjestämislupiin sisällytettävän määrälli-
sen säätelyn pohjana olisi kullakin järjestäjäl-
lä vakiintuneen toiminnan määrä aikaisempi-
na vuosina. Aiempaan toimintaan perustuva 
mitoitus on monista syistä perustelluin me-
nettely, koska koulutuksen taso on ehtinyt 
muotoutua jo usean vuoden aikana. Tämä 
koskee pitkälti myös oppisopimuskoulutusta. 
Aiemman toiminnan taso järjestämislupien 
uusimisen pohjana on perusteltua koulutuk-
sen alueellisen ja alakohtaisen saavutetta-
vuuden ja ruotsinkielisen koulutuksen tarjon-
nan turvaamiseksi. Näyttötutkintojärjestel-
mässä edellä mainitut alakohtaiset, alueelliset 
ja eri kieliryhmien palveluun liittyvät näkö-
kohdat otetaan huomioon myös tutkintotoi-
mikuntia asetettaessa ja tutkintojen järjestä-
missopimuksia tehtäessä.  

Mitään suoritteiden uusjakoa ei ole tarkoi-
tus tehdä. Järjestämislupiin otettavat muut 
määräykset voivat kuitenkin vaikuttaa myös 
opiskelijatyövuosien määrään etenkin silloin, 
kun on kyse lupaan otettavasta koulutusalasta 
tai erityistehtävästä. Vaikka määrällisen sää-
telyn pohjana olisivat pääsääntöisesti aikai-
sempien vuosien suoritteiden määrät, järjes-
täjillä on uusimismenettelyn yhteydessä 
mahdollisuus tehdä omia esityksiä määrästä. 
Talousarvion antamat menokehykset asetta-
vat kuitenkin rajat suurille muutoksille.  

Järjestämislupien uusiminen on tarkoitus 
toteuttaa hakumenettelyn kautta. Sellaisia 
koulutuksen järjestäjiä, jotka ovat saaneet 

vuosina 2003—2005 valtionosuutta ammatil-
lisen lisäkoulutuksen järjestämiseen on noin 
200. Mukana on useita pieniä järjestäjiä, val-
takunnallisia järjestäjiä ja edustettuina ovat 
kaikki koulutusalat. Koulutuksen järjestäjien 
verkosto on jatkuvasti muutostilassa suurem-
pien alueellisten kuntayhtymien muodostues-
sa (ammattiopistot). Sitä kehitystä ei lisäkou-
lutuksen luvilla ole tarkoitus mitenkään es-
tää. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestä-
jien verkoston tiivistyminen vaikuttaa myös 
lisäkoulutuksen lupiin niin, että nekin uudis-
tettaisiin samassa yhteydessä.  

Edellä sanottu koskee pitkälle myös oppi-
sopimusmuotoisena järjestettävän lisäkoulu-
tuksen säätelyä. Yhteisen järjestämisluvan ja 
siinä olevan määrällisen säätelyn kautta yk-
sittäisellä koulutuksen järjestäjillä olisi ny-
kyistä pitemmälle aikavälille tiedossa perus-
resurssi, jonka varaan ne voivat suunnitella 
kaikkea lisäkoulutusta. Myös ammatillisen 
koulutuksen hahmottaminen kokonaisuutena 
helpottuu, kun lisäkoulutuksen ja peruskou-
lutuksen järjestämislupien kautta on nähtä-
vissä pitemmällä aikavälillä toiminnan ja ra-
hoituksen yhteinen taso.  

Ehdotukset vahvistavat opetushallinnon vä-
lineitä toisen asteen ammatillisen aikuiskou-
lutuksen ohjauksessa ja kehittämisessä. Pi-
temmällä tähtäyksellä järjestämislupien uusi 
myöntämiskäytäntö ja lupien sisällön muut-
tuminen antaisivat opetusministeriölle ny-
kyistä paremmat keinot hahmottaa, suunni-
tella ja ohjata valtakunnallisesti, alueellisesti 
ja alakohtaisesti kattavaa ja toimivaa järjestä-
jäverkostoa. On ennakoitavissa, että ohjausta 
tarvitaan lähinnä lisäkoulutuksen alueellisen 
ja alakohtaisen saavutettavuuden turvaami-
sessa. 

Koulutuksen järjestäjien oikeuteen organi-
soida lisäkoulutus haluamallaan tavalla esi-
tyksessä ei puututa. Ehdotukset eivät edellytä 
erillisten aikuisoppilaitosten tai yksiköiden 
perustamista tai aikuiskoulutuksen eriyttä-
mistä muusta ammatillisesta koulutuksesta, 
ellei järjestäjä itse niin päätä. Voimavarojen 
yhteiskäytölle tai toimintojen tarkoituksen-
mukaiselle organisoinnille ei aseteta esteitä.  

Valtionavustusmahdollisuus itsenäisten 
näyttöjen rahoittamiseen ei aiheuta lisäkus-
tannuksia. Rahoitus siihen hoidetaan lisäkou-
lutuksen rahoituksen sisäisin siirroin. Tämä 
järjestely mahdollistaa kuitenkin luopumisen 
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opiskelijoiden kannalta kohtuuttomista mak-
suista.  

  
4.  Asian valmiste lu 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen keskeiset 
kehittämislinjaukset sisältyvät parlamentaari-
sen aikuiskoulutustyöryhmän (2002:3) ehdo-
tuksiin. Useissa sen ehdotuksissa puututtiin 
aikuiskoulutuksen ohjauksen vahvistamiseen, 
aikuiskoulutukseen erikoistuneiden toimijoi-
den asemaan sekä lisäkoulutuksen järjestämi-
sen ennakoitavuuden lisäämiseen. Ammatil-
lista lisäkoulutusta ja koulutuksen järjestäjä-
verkkoa koskevat ehdotukset olivat valmis-
teltavina jatkotyöryhmässä, jonka ehdotuk-
sista rahoituksen  keskittäminen valtion-
osuusjärjestelmään on toteutunut. Tämä ns. 
Pat2-työryhmä esitti myös erillistä oppilai-
tospohjaista lainsäädäntöä työelämän aikuis-
opistoille. Koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelmassa lähtökohdaksi otettiin 
kuitenkin näiden oppilaitosten aseman kehit-
täminen nykyisen koulutuslainsäädännön 
puitteissa. 

Muutosehdotukset on pääosin valmisteltu 
opetusministeriön 10 päivänä maaliskuuta 
2004 asettamassa valmisteluryhmässä. Työ 
oli organisoitu kaksivaiheisena, jolloin en-
simmäisessä vaiheessa tuli "laatia ehdotukset 
hallituksen esitykseksi ja esityksen peruste-
luiksi ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten 
ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten ase-
man ja tehtävien määrittelemiseksi nykyises-
sä koulutuslainsäädännössä.". Työn toisessa 
vaiheessa tuli keskittyä lisäkoulutuksen jär-
jestämislupiin, järjestäjäverkostoa koskeviin 
sekä rahoituskysymyksiin. Ryhmän toimek-
sianto perustui tältä osin suoraan Koulutuk-
sen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
linjauksiin.   

Valmisteluryhmä järjesti kolme kuulemisti-
laisuutta, joissa on kuultu keskeisten järjestä-
jätahojen ja työmarkkinajärjestöjen sekä 

opettaja- ja rehtorijärjestöjen edustajia. Saatu 
palaute vaikutti siihen, että ammatillisten ai-
kuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten 
erikoisoppilaitosten aseman järjestämisessä 
niiden asemaa vahvistavat tekijät ehdotettiin 
hoidettaviksi ammatillisen lisäkoulutuksen 
järjestämislupien kautta. Ehdotus perustuu 
pääosin valmisteluryhmän loppuraporttiin 
(Opetusministeriön työryhmien muistioita 
2004:39).  

Loppuraportti oli laajalla lausuntokierrok-
sella. Lausunnoissa valmisteluryhmän ehdo-
tuksia sekä kannatettiin että vastustettiin. 
Useissa vastustavissa kannanotoissa järjes-
tämislupien muuttamista pidettiin tarpeetto-
mana. Osassa lausuntoja epäiltiin järjestämis-
lupien uusimisen eriyttävän ammatillisen pe-
ruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen järjestel-
mää toisistaan ja jopa johtavan tehottomiin 
järjestämisratkaisuihin. Oppisopimusmuotoi-
sen lisäkoulutuksen kytkemisen samoihin jär-
jestämislupiin arvioitiin haittaavan oppiso-
pimuskoulutuksen järjestämistä. Lausuntojen 
analysoinnissa on päädytty siihen, että useis-
sa vastustavissa kannanotoissa epäiltiin me-
nettelyjä, joita työryhmä ei esittänyt. Esityk-
sessä ei esimerkiksi oteta kantaa siihen, mi-
ten järjestäjä ammatillisen koulutuksensa or-
ganisoi. Kahdet erilliset järjestämisluvat ei-
vät sinällään estä järjestäjää suunnittelemasta 
ja kehittämistä ammatillista koulutustaan ko-
konaisuutena. Epäilys suoritteiden suuntaa-
misesta tietyille järjestäjille on perusteeton 
pelko, koska esityksessä lähdetään siitä, että 
määrällinen säätely tehdään hyvin pitkälle 
aiemman toiminnan ja nykyisen tilanteen 
pohjalta ja nykyinen järjestäjäverkko säilyt-
täen. Myös asian mutkikkuus näyttää vaike-
uttaneen asian hahmottamista.  

Perustuslaista johtuvat muutostarpeet lakiin 
on valmisteltu opetusministeriössä virkatyö-
nä. Sama koskee tutkintomaksuja koskevia 
säännöksiä, joista on kuitenkin useaan ottee-
seen neuvoteltu Opetushallituksen kanssa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta  

1 §. Määritelmä ja suhde muihin säädök-
siin. Pykälän 3 ja 4 momenttiin sisältyvät 
viittaukset kumottuun työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin 
(763/1990) ja ammattikorkeakouluopinnoista 
annettuun lakiin (255/1995) korvattaisiin 
viittauksilla niiden tilalle tulleisiin uusiin la-
keihin.   

Lain yhtenä tarkoituksena on 2 §:n mukaan 
"kehittää työelämää". Toisaalla 14 §:n mu-
kaan lisäkoulutukseen voi tarpeen mukaan 
liittyä alan palvelu- ja kehittämistoimintaa. 
Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan 
merkitystä on kuitenkin tarpeen korostaa ny-
kyistä vahvemmin. Työelämän kehittämis- ja 
palvelutoiminnan määrittely liitettäisiin uu-
den momentin myötä jo lain 1 pykälään. 
Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnalla 
tarkoitetaan ammatilliseen aikuiskoulutuk-
seen liittyviä erilaisille työyhteisöille tarjot-
tavia osaamisen kehittämispalveluja. Työ-
elämän kehittämis- ja palvelutoiminta voisi 
tapahtua osana alueellisia, monialaisia koulu-
tuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteistyö-
verkostoja. Työelämän kehittämis- ja palve-
lutoiminta suuntautuisi erityisesti pienyrityk-
siin, joissa yleensä on suuria yrityksiä vä-
hemmän henkilöstön kehittämisen ammatti-
taitoa ja joiden työntekijät osallistuvat koulu-
tukseen keskimäärin vähemmän kuin suurten 
yritysten työntekijät.  

5 §. Koulutuksen järjestämislupa. Amma-
tillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaan si-
sällytettävistä asioista kirjoitetaan laajemmin 
kuin nykyisessä suppeassa säännöksessä. 
Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislu-
vat ovat useimmiten samassa asiakirjassa 
ammatillisen peruskoulutuksen luvan kanssa 
ja näin peruskoulutuksen luvan määräykset 
ovat heijastuneet myös lisäkoulutuksen jär-
jestämiseen. Lisäkoulutusta on järjestetty 
muun muassa samoilla koulutusaloilla kuin 
peruskoulutusta.  

Koulutustehtävää koskevat yleiset määritte-
lyt koskevat kaikkia ammatillisen lisäkoulu-

tuksen järjestäjiä. Koulutustehtävään on 
mahdollista ottaa määräyksiä esimerkiksi 
kalliiden tai valtakunnallisten koulutusalojen 
hoitamisvelvoitteesta sekä erityisopetusta 
koskevia määräyksiä. Pääsääntöisesti koulu-
tusaloja ei kuitenkaan otettaisi mukaan kou-
lutustehtävään. Ruotsinkielisen lisäkoulutuk-
sen erityispiirteet otetaan huomioon. Järjes-
tämislupaan kuuluu myös opetuskielen mää-
rittely, josta seuraa oikeus ruotsinkielisen 
koulutuksen järjestämiseen.  

Kun lisäkoulutuksen läheistä yhteyttä työ-
elämän kehittämistarpeisiin halutaan koros-
taa, työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 
on mahdollista ottaa mukaan järjestämislu-
piin. Tehtävää haetaan ja järjestäjältä odote-
taan suunnitelmaa siitä, millaista ja miten 
laajaa kehittämis- ja palvelutoiminta on. Teh-
tävä voi olla erilaisilla järjestäjillä erilainen, 
jolloin tehtävä voidaan antaa myös pienem-
mille tai tiettyyn koulutusalaan erikoistuneil-
le järjestäjille. Tämä mahdollistaa myös sen, 
että kehittämis- ja palvelutehtävää voidaan 
hoitaa eri koulutusaloilla ja alueellisesti kat-
tavasti. Työelämän kehittämis- ja palveluteh-
tävää on mahdollista hakea sisällytettäväksi 
lupaan myös myöhemmin.  

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestä-
mislupiin ehdotetaan otettavaksi mukaan 
koulutuksen määrällinen säätely. Oppilai-
tosmuotoisena järjestettävässä lisäkoulutuk-
sessa määriteltäisiin opiskelijatyövuosien vä-
himmäismäärä. Se muodostaa määrän, jonka 
perusteella järjestäjä voi suunnitella koulu-
tuksensa järjestämistä ja ennakoida varsin 
pitkälle valtionosuusrahoituksen. Opiskelija-
työvuosien määrä on luvassa asetettava riit-
tävän lähelle toteutuneen ja toteutuvan kou-
lutuksen tasoa, jotta se antaa realistisen mah-
dollisuuden koulutuksen suunnitteluun ja en-
nakointiin.   

Talousarvion suoritekehys asetettaisiin kui-
tenkin korkeammaksi kuin järjestämislupien 
mukainen yhteinen vähimmäismäärä. Väliin 
jäävä resurssien määrä olisi vuosittaista val-
tionosuuden määrää vahvistettaessa käytettä-
vissä niiden järjestäjien resurssien lisäämi-
seen, jotka entiseen tapaan suoritettavan tie-
donkeruun perusteella ovat järjestäneet kou-
lutusta vähimmäismäärää enemmän. Tätä re-
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surssia on myös mahdollista käyttää koulu-
tuspoliittisesti tärkeiden tehtävien hoitami-
seen, jollaisesta suuntaamisesta esimerkki oli 
kuljetusalan erityispanostus muutama vuosi 
sitten. Vähimmäismäärän pohjalta tapahtuva 
määrällinen  säätely mahdollistaa myös py-
symisen budjettikehyksen rajoissa, vaikka 
yksikköhinta nousisi ennakoitua korkeam-
maksi. Tässä vaiheessa ei ehdoteta ammatil-
lisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen tasaus-
ta keskihintaan.  

Oppisopimusmuotoisena toteutettavan lisä-
koulutuksen järjestämislupiin otettaisiin op-
pisopimusten vähimmäismäärä. Oppisopi-
musjärjestäjien määrä on vuosittain vakiintu-
nut pitkälle samoille järjestäjille ja myös niil-
le vahvistettu oppisopimusten määrä on ollut 
varsin vakaa. Järjestämislupien uusimisen 
yhteydessä kaikilla järjestäjillä olisi mahdol-
lisuus hakea lupiin myös oppisopimusten 
määrää. Järjestely ei vaikuttaisi siihen yhteis-
työhön, jota oppisopimuskoulutuksen vas-
tuullisilla järjestäjillä on muiden oppilaitos-
ten kanssa.   

Pykälässä täsmennetään järjestämisluvan 
muuttamista koskevaa säännöstä ja otetaan 
uutena peruuttamisen mahdollisuus. Opetus-
ministeriöllä olisi myös mahdollisuus yksi-
puolisesti muuttaa koulutustehtävää samaan 
tapaan kuin ammatillisen peruskoulutuksen 
kohdalla. Järjestäjää luonnollisesti kuullaan. 
Peruuttamista koskeva säännös on lähinnä 
tekninen muutos eikä tarkoita, että lupiin il-
man painavia syitä puututtaisiin.  

Tarve muuttaa lisäkoulutuksen järjestämis-
lupaa voisi tulla kyseeseen myös silloin, jos 
luvassa oleva opiskelijatyövuosien tai oppi-
sopimusopiskelijoiden määrä seurannasta 
saatavan tiedon perusteella osoittautuu olen-
naisesti liian suureksi. Muutoksen tulisi olla 
pysyväisluonteinen. Opetusministeriöllä olisi 
silloin mahdollisuus yksipuolisesti järjestäjää 
kuultuaan muuttaa järjestämisluvassa olevaa 
suoritemäärää.  

7 §. Tutkintotoimikunnat. Pykälä uudistet-
taisiin kokonaisuudessaan. Siinä säädettäisiin 
nykyistä yksityiskohtaisemmin näyttötutkin-
tojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaa-
vien tutkintotoimikuntien tehtävistä, asetta-
misesta ja kokoonpanosta, koska toimikun-
nilla on julkisen vallan käyttöön liittyviä teh-
täviä. Pykälään siirrettäisiin pääpiirteissään 
nykyisestä ammatillisesta aikuiskoulutukses-

ta annetun asetuksen (jäljempänä aikuiskou-
lutusasetus) 2 §:n 1—3 momentin säännökset 
tutkintotoimikuntien kokoonpanosta ja ni-
meämisestä sekä 4 §:n 1 ja 3 momentin sään-
nökset tutkintotoimikuntien järjestämissopi-
muksiin liittyvistä tehtävistä ja sopimuksen 
tekemisen edellytyksistä. Pykälän 4 momen-
tin mukaan tutkintotoimikuntien tehtävistä 
olisi mahdollista säätää tarkemmin asetuksel-
la. Opetushallituksella olisi lisäksi oikeus an-
taa tutkintotoimikunnille tarkentavia määrä-
yksiä näyttötutkintojen käytännön järjeste-
lyistä.  

7 a §. Tutkintotodistusten antaminen ja tie-
tojen toimittaminen. Pykälän 1 momenttiin 
siirrettäisiin pääpiirteissään nykyiset aikuis-
koulutusasetuksen 6 §:n 1—2 momentin 
säännökset tutkintotodistusten antamisesta, 
koska ne koskevat yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteita. Tutkintotodistus an-
nettaisiin henkilölle, joka on suorittanut hy-
väksytysti kaikki tutkinnot osat. Todistukset 
antaisi tutkintotoimikunta. Todistuksen sisäl-
löstä ja allekirjoittamisesta on tarkoitus sää-
tää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tutkin-
totoimikuntien velvollisuudesta toimittaa 
opetusviranomaiselle tutkintotoimikuntien 
toimintaan liittyviä tietoja. Säännös vastaa 
nykyisen asetuksen 2 §:n 4 momenttia. 

8 §. Näyttötutkintoon valmistava koulutus, 
henkilökohtaistaminen ja tutkinnon suoritta-
minen. Pykälä vastaa nykyistä 8 §:ää, mutta 
siihen lisättäisiin uusi henkilökohtaistamista 
koskeva 3 momentti. Voimassa olevan ai-
kuiskoulutusasetuksen 1 §:n mukaan amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tutkinto-
jen perusteissa tulee käydä ilmi muun muassa 
tutkintoon valmistavassa koulutuksessa nou-
datettavien henkilökohtaisten opiskeluohjel-
mien laatimisen perusteet.  

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tut-
kinnon perusteiden mukainen osaaminen. 
Tutkintoa suorittamaan hakeutuvilla on usein 
työelämässä tai muutoin kehittynyttä osaa-
mista, jonka turvin heidän on mahdollista 
suorittaa tutkinnon osa tai osia tai joissakin 
tapauksissa koko tutkinto. Näyttötutkintoon 
hakeutumisen henkilökohtaistamisessa arvi-
oidaan, miltä osin hakeutujalle voidaan hä-
nen esittämiensä asiakirjojen perusteella 
myöntää tutkintotodistus, miltä osin hänellä 
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on edellytykset osallistua suoraan tutkintoon 
ja miltä osin hänen on hankittava lisää am-
mattitaitoa. Tarvittavan ammattitaidon hank-
kimisen henkilökohtaistamisessa suunnitel-
laan opiskelijalle hänen elämäntilanteeseensa 
ja oppimistyyliinsä soveltuva opiskelumuoto 
ja oppimistapa. Tutkinnon suorittamisen 
henkilökohtaistamisessa suunnitellaan näyt-
töjen aikataulut ja järjestelyt henkilön tilan-
teeseen soveltuviksi. 

9 §. Ammatillinen lisäkoulutus. Pykälästä 
poistettaisiin tarpeettomana maininta siitä, et-
tä opetusministeriö voi antaa koulutusta kos-
kevia määräyksiä. 

10 §. Opetusta koskeva viittaussäännös. 
Pykälään lisättäisiin viittaus ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain kokeilua koske-
vaan 23 §:ään. 

11 §. Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuk-
sia koskeva viittaussäännös. Pykälään lisät-
täisiin viittaus ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain 31 §:n 2 momentin säännökseen 
siitä, milloin opiskelija voidaan katsoa eron-
neeksi. 

13 §. Tutkinnoista ja niiden perusteista 
päättäminen. Pykälän 2 momenttia muutet-
taisiin siten, että siinä määriteltäisiin ne asiat, 
jotka opetushallituksen hyväksymissä tutkin-
tojen perusteissa tulisi määritellä. Nykyisin 
tutkintojen perusteissa määriteltävistä asiois-
ta on säädetty aikuiskoulutusasetuksen 
1 §:ssä.  

Tutkintojen perusteet muodostuvat osista, 
joista tutkinnon suorittajat voivat perusteissa 
määritellyin säännöin valita erilaisia yhdis-
telmiä. Tutkinnon nimike sellaisenaan ei 
välttämättä kerro kovinkaan tarkoin sitä, mil-
laista osaamista tutkinnon suorittaja on osoit-
tanut. Ammatillisissa perustutkinnoissa on 
informatiivisuutta lisätty antamalla yhdistel-
mille lisäksi osaamisalaa ja sen sisällä tapah-
tunutta suuntautumista kuvaava nimike. Esi-
merkiksi kone- ja metallitekniikan perustut-
kinnon voi suorittaa valmistustekniikan, au-
tomaatiotekniikan ja kunnossapidon tai vali-
motekniikan osaamisalalla. Valmistusteknii-
kan osaamisalalla on mahdollista suuntautua 
edelleen koneistukseen, levy- ja hitsaustyö-
hön, koneenasennukseen, työvälinevalmis-
tukseen tai hienomekaniikkaan. Sama menet-
tely otettaisiin käyttöön myös ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnoissa. 

17 §. Opiskelusta ja tutkinnoista perittävät 

maksut. Pykälään koottaisiin opiskelusta ja 
tutkinnoista perittävien maksujen perusteita 
koskevat säännökset ja niitä täsmennettäisiin. 
Pykälän 1 momentti ja 2 momentin ensim-
mäinen virke vastaisivat voimassa olevaa 
17 §:ää. Pykälää muutettaisiin siten, että sen 
2 momenttiin lisättäisiin toinen virke ja että 
siihen lisättäisiin uudet 3 ja 4 momentit. Py-
kälän 2 momentin toisen virkkeen mukaan 
opiskelijoilta perittävillä opiskelumaksuilla 
katettaisiin koulutuksesta aiheutuvia kustan-
nuksia. Maksujen tulisi kuitenkin olla koh-
tuullisia. Pykälän 3 momentin mukaan näyt-
tötutkintoon osallistuvalta perittäisiin tutkin-
tomaksu. Tämä vastaisi voimassa olevan 
7 §:n 4 momentin säännöksiä. 

Voimassa olevan lain mukaan tutkintomak-
suilla katetaan tutkintotoimikuntien kustan-
nukset. Opetushallituksen tulkinnan mukaan 
tutkintotoimikuntien kustannuksina voidaan 
pitää sekä varsinaisia tutkintotoimikuntien 
kustannuksia että tutkintotoimikuntatyöstä 
Opetushallitukselle aiheutuvia hallinnollisia 
kustannuksia. Opetushallituksessa tehdään 
paljon tutkintotoimikuntiin liittyvää hallin-
nollista työtä, jota ei suoranaisesti voida pitää 
tutkintotoimikuntien kustannuksina. Tällaisia 
tehtäviä ovat muun muassa tutkinnon perus-
teiden laatimis- ja uudistamistyö, tutkinto-
toimikuntien asettaminen, rekistereiden yllä-
pito ja kehittäminen sekä toimikuntien kou-
luttaminen, opastaminen ja yhteydenpito. 
Opetushallituksessa tätä työtä tekee yksitois-
ta asiantuntijaa ja kolme sihteeriä. 

Voimassa olevan säännöksen tulkinnanva-
raisuuden vuoksi 3 momentissa täsmennettäi-
siin ja selkiytettäisiin sitä, mitä tutkintomak-
suilla voitaisiin kattaa. Ehdotuksen mukaan 
tutkintomaksut tulisi määrätä siten, että ne 
vastaisivat tutkintotoiminnasta aiheutuvia 
kustannuksia. Tämä merkitsisi, että tutkinto-
maksuilla voitaisiin kattaa tutkintotoimikun-
tien ja Opetushallitukselle tutkintotoimikun-
tatyöstä aiheutuneet hallinnolliset kustannuk-
set. Ehdotettu muutos vahvistaisi Opetushal-
lituksessa tällä hetkellä noudatetun käytän-
nön. Opetusministeriö päättäisi 16 §:n 7 koh-
dan ja ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 47 §:n nojalla opiskelijoilta perittävien 
maksujen perusteista soveltuvin osin sen 
mukaan kuin valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista 
perittävistä maksuista säädetään. 
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Pykälän 4 momentin mukaan tutkinnon jär-
jestäjä voisi periä ammatti- ja erikoisammat-
titutkintoon osallistuvalta kohtuullisen mak-
sun tutkinnon järjestämisestä silloin, kun tut-
kintoon osallistuva suorittaa tutkinnon ilman 
siihen valmistavaa koulutusta. Lisäkoulutuk-
sen järjestämisluvan omaavat järjestäjät voi-
vat kattaa tutkinnon järjestämisestä aiheutu-
vat kustannukset valtionosuudella. Opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun ase-
tuksen (806/1998) 25 a §:n mukaan näyttö-
tutkinnon osa, joka suoritetaan osallistumatta 
valmistavaan koulutukseen, vastaa rahoitusta 
määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä 
opiskelijatyövuodesta. Näin suoraan tutkin-
toon osallistuvien osalta voidaan muuntaa 
tutkinnon osat opiskelijatyövuosiksi ja il-
moittaa ne valtionosuuden perustana oleviksi 
suoritteiksi. Tutkintojen järjestämisestä voi-
taisiin periä maksuja, mutta niiden tulee olla 
kohtuullisia. Asiasta on tarkoitus tarkemmin 
säätää maksuja koskevassa asetuksessa. 
Säännös aiheuttaa sen muutoksen, että ilman 
valmistavaa koulutusta tutkintoon osallistu-
vilta ei voida nykyiseen tapaan periä kaikkia 
tutkinnon järjestämisestä aiheutuvia kustan-
nuksia. 

Samassa yhteydessä on tarkoitus muuttaa 
rahoituslakia siten, että ilman valmistavaa 
koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen 
järjestämiseen olisi mahdollista myöntää val-
tionavustusta järjestäjille, joilla ei ole lisä-
koulutuksen järjestämislupaa. 

17 a §. Tutkintomaksujen suorittaminen ja 
tilittäminen. Säännös täsmentää sen, että tut-
kintomaksut perittäisiin näyttötutkintoon il-
moittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksu 
suoritettaisiin tutkinnon järjestäjälle, joka 
kokoaisi ne ja tilittäisi Opetushallitukselle. 
Näyttötutkintoon ei voisi osallistua ilman 
tutkintomaksun suorittamista.  

18 §. Rahoitus. Pykälän 1 momenttia sel-
keytettäisiin siten, että koulutuksen käyttö-
kustannusten lisäksi rahoituslakia sovellettai-
siin myös ilman valmistavaa koulutusta suo-
ritettavien näyttötutkintojen kustannusten ra-
hoitukseen. Ehdotus vahvistaisi nykykäytän-
nön. 

 Pykälään esitetään lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan työelämän kehittämis- ja pal-
velutehtävien hoitamiseen voitaisiin myöntää 
hanke- ja kehittämisavustuksia. Tarkoitukse-
na on, että valtionavustuksia voitaisiin myön-

tää niille järjestäjille, joiden järjestämislupiin 
on otettu työelämän kehittämis- ja palvelu-
tehtävä. Lisäksi olisi mahdollista edelleen 
myöntää rahoituslain 42 §:n 2 momentin mu-
kaisia avustuksia.  

  
1.2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen ra-

hoituksesta  

1 §. Soveltamisala. Muutos johtuu 43 a §:n 
lisäämisestä lakiin. 

43 a §. Valtionavustus ilman valmistavaa 
koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen 
järjestämiseen. Sellaisille näyttötutkintoja 
järjestäville, jotka eivät saa koulutukseen ja 
tutkintoihin valtionosuutta, ehdotetaan mah-
dollisuutta saada valtionavustusta tutkintojen 
järjestämiseen niissä tapauksissa, jossa tut-
kintoon osallistutaan ilman valmistavaa kou-
lutusta. Tällä voitaisiin pitää myös nämä tut-
kintomaksut kohtuullisina. Järjestämisluvan 
omaavat voivat rahoituslain säännösten mu-
kaan saada tutkintojen järjestämiseen valti-
onosuutta. 

48 §. Rahoituksen laskemisessa käytettävi-
en suoritteiden määrän vahvistaminen. Am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
5 §:ään on tarkoitus ottaa sekä oppilaitos-
muotoisen että oppisopimusmuotoisen lisä-
koulutuksen määrällinen säätely eli opiskeli-
jatyövuosien ja oppisopimusten määrä. Oppi-
sopimusten osalta suoritteiden vahvistamista 
koskeva säännös on ollut lain 6 §:ssä. On 
tarkoituksenmukaista, että kaikkien suorittei-
den vahvistaminen sisältyy samaan säännök-
seen, johon siis lisättäisiin oppisopimusten 
määrän vahvistaminen.  

Kaikille pykälässä mainituille, myös oppi-
sopimusten määrälle on asetettu talousarvios-
sa yläraja. Sekä opiskelijatyövuosien että op-
pisopimusten määrällinen säätely on tarkoi-
tus toteuttaa siten, että järjestämislupiin otet-
tava määrä on vähimmäismäärä. Tämä muo-
dostaisi valtionosuuden laskennan pohjan, 
joka loisi rahoitukseen vakautta. Talousarvio 
on kuitenkin tarkoitus mitoittaa niin, että 
suoritteiden määrä on siinä järjestämisluvissa 
olevaa yhteismäärää suurempi. Valtion-
osuusviranomaisen käyttöön jätetty osuus, 
joka voisi olla noin 10—15 prosenttia suorit-
teiden kokonaismäärästä, jaettaisiin toteutu-
neen toiminnan perusteella niille järjestäjille, 
jotka ovat järjestäneet koulutusta enemmän 
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kuin alaraja. Tätä osuutta voitaisiin kuitenkin 
käyttää myös ajankohtaisten koulutustarpei-
den hoitamiseen ja suunnata resurssia esi-
merkiksi tietyille koulutusaloille. Oppisopi-
musten osalta valtionosuusmenettelyyn on 
kuulunut vuosittainen hakukierros. Muutok-
set vaikuttaisivat nykyiseen oppisopimuskou-
lutuksen hakumenettelyyn siinä suhteessa, et-
tä hakumenettely voisi kohdistua järjestämis-
lupaan kuuluvien oppisopimusten määrän  
ylittävän määrän jakamiseen. 

  
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Useiden säännösten siirtäminen ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta annetusta asetuk-
sesta lakiin aiheuttaa muutoksia asetukseen. 
Lisäkoulutuksen yksikköhintoja koskevien 
porrastusten eli hintakertoimien muuttaminen 
on osoittautunut tarpeelliseksi. Tätä koskevat 
alustavat ehdotukset sisältyvät lakiesitystä 
valmistelleen virkamiestyöryhmän loppura-
porttiin. Muutokset on tarkoitus toteuttaa 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun asetuksen 10 a §:n muuttamisena.  

  
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2006.  

Järjestämislupaa koskevien säännösten 
muuttaminen koskee tulevia järjestämislupia. 
Lakiin otettavan siirtymäsäännöksen mukaan 
mahdollistetaan nykyisten ammatillisen lisä-

koulutuksen järjestämislupien muuttaminen 
5 §:n 2 momentin mukaisiksi luviksi. Tarkoi-
tus on muuttaa tämän lain mukaisiksi niiden 
järjestäjien järjestämisluvat, jotka ovat järjes-
täneet ammatillista lisäkoulutusta ja saaneet 
siihen valtionosuutta vuosina 2003—2005. 
Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä järjestäjiä, 
jotka ovat jonakin näistä vuosista saaneet 
valtionosuutta. Tämä järjestäjien määrä on 
todennettavissa valtionosuuspäätöksistä. Lu-
pien muuttaminen on tarkoitus toteuttaa ha-
kumenettelyn kautta, jolloin järjestäjillä on 
mahdollisuus esittää omat kantansa luvan si-
sältöön ja opiskelijatyövuosien sekä oppiso-
pimusten määrään. 

Siirtymäsäännöksen 2 momentin mukaises-
ti suoraan lain perusteella peruutettaisiin sel-
laisten järjestäjien järjestämisluvat, jotka ei-
vät ole saaneet lisäkoulutukseen valtion-
osuutta vuosina 2003, 2004 tai 2005. Tällai-
sia järjestäjiä on noin 300 ja suurin osa niistä 
on kansalaisopistoja ylläpitäviä kuntia. Sään-
nös mahdollistaa kuitenkin hakemuksen jät-
tämisen siitä, että järjestämislupa pysyisi 
edelleen voimassa. Koska vapaan sivistys-
työn oppilaitosten kohdalla on jo vuonna 
2003 toteutettu eräänlainen vakiintuneiden li-
säkoulutuksen järjestäjien määrittely, järjes-
täjäverkon kasvattamiseen ei ole suurta tar-
vetta. Järjestämislupaa on luonnollisesti 
mahdollisuus hakea myös myöhemmin. 

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

  

1. 

  
Laki 

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(631/1998) 6 §,  
muutetaan 1 §:n 3 ja 4 momentti, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 7—10  §, 11 §:n 6 kohta, 13 ja 17 §  

sekä 18 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 1210/2000 ja 18 §:n 1 
momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä  

lisätään 1 §:ään uusi 6 momentti, lakiin uusi 7 a ja 17 a § sekä 18 §:ään uusi 3 momentti, 
seuraavasti: 

  
1 § 

Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena 

järjestettävästä koulutuksesta on voimassa, 
mitä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa 
laissa (1295/2002) säädetään. 

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
suoritettavista opinnoista on voimassa, mitä 
ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja yli-
opistolaissa (645/1997) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tätä lakia sovelletaan lisäksi ammatillisen 
aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettavaan 
työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan. 
Sillä tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhtei-
söille, erityisesti pienyrityksille  tarjottavia 
osaamisen kehittämispalveluja. 

  
5 § 

Koulutuksen järjestämislupa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvassa määrätään koulutustehtävä, joka 

sisältää tarpeelliset määräykset opetuskieles-
tä, koulutusaloista, näyttötutkintoihin valmis-
tavan koulutuksen ja muun ammatillisen li-
säkoulutuksen opiskelijatyövuosien sekä op-
pisopimusten määrästä ja erityisestä koulu-

tustehtävästä sekä työelämän kehittämis- ja 
palvelutehtävästä ja muista koulutuksen ja 
tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista.  

Järjestämisluvan muuttamisesta päättää 
opetusministeriö. Ministeriö voi ilman ha-
kemustakin muuttaa koulutustehtävää sekä 
muita määräyksiä, jos koulutustarjonta mer-
kittävästi poikkeaa koulutustarpeista. Minis-
teriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestä-
mislupaa opiskelijatyövuosien tai oppisopi-
musten määrän osalta, jos koulutuksen järjes-
täjä on järjestänyt koulutusta olennaisesti jär-
jestämisluvan mukaista määrää vähemmän. 
Opetusministeriö voi peruuttaa koulutuksen 
järjestämistä koskevan luvan, jos lisäkoulu-
tusta ei enää järjestetä tai koulutus ei täytä 1 
momentissa luvan myöntämiselle muutoin 
säädettyjä edellytyksiä taikka jos koulutus 
järjestetään muutoin vastoin tätä lakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. 
Ennen luvan peruuttamista opetusministeriön 
on varattava tarvittaessa järjestäjälle tilaisuus 
puutteen poistamiseen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
7 § 

Tutkintotoimikunnat 

Näyttötutkintojen järjestämisestä ja val-
vonnasta vastaavat opetushallituksen yhtey-
dessä toimivat tutkintotoimikunnat.  
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Opetushallitus päättää tutkintotoimikuntien 
toimialoista ja -alueista ja asettaa toimikun-
nat enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Tutkintotoimikuntiin nimetään enintään yh-
deksän jäsentä kuhunkin. Jäsenten tulee 
edustaa työnantajia, työntekijöitä, opettajia 
ja, jos itsenäinen ammatin harjoittaminen on 
alalla laajuudeltaan merkittävää, itsenäisiä 
ammatinharjoittajia. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tarkemmin tutkintotoimikun-
tien asettamisesta, kokoonpanosta ja päätök-
senteosta. 

Tutkintotoimikunta sopii näyttötutkintojen 
järjestämisestä 4 §:ssä tarkoitettujen koulu-
tuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden sel-
laisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa, joilla 
on riittävä asiantuntemus näyttötutkintojen 
järjestämiseen. Tutkintotoimikunnan tulee 
tehdä sopimuksia siten, että tutkintoon osal-
listuville on tarjolla riittävä määrä tutkintoti-
laisuuksia. Lisäksi on otettava huomioon, et-
tä maksut sekä osallistujille että koulutuksen 
järjestäjille säilyvät kohtuullisina. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin jär-
jestämissopimusten sisällöstä.  

Tutkintotoimikuntien tehtävistä voidaan 
tarkemmin säätää valtioneuvoston asetuksel-
la. Opetushallitus voi lisäksi antaa tutkinto-
toimikunnille näyttötutkintojen käytännön 
järjestelyjä koskevia tarkentavia määräyksiä. 

Tutkintotoimikuntien jäsenet toimivat vir-
kavastuulla. Tutkintotoimikunnan jäsenten 
esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain 
(434/2003) 27—29 §:ssä säädetään.  

Opetushallitus päättää tutkintotoimikunnan 
jäsenten palkkiot ja huolehtii tutkintotoimi-
kunnan maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja ar-
kistosta. 

  
  

7 a § 

Tutkintotodistusten antaminen ja tietojen 
toimittaminen 

Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuk-
sen henkilölle, joka on hyväksytysti suoritta-
nut kaikki tutkinnon osat. Tutkinnon osan 
hyväksytystä suorittamisesta annetaan todis-
tus pyydettäessä. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin todistuksen sisällöstä ja 
allekirjoittamisesta.  

Tutkintotoimikunnan tulee toimittaa ope-

tushallintoviranomaisille niiden määräämät 
tiedot tutkintojen järjestämissopimuksista, 
tutkintoihin osallistuneista ja annetuista tut-
kintotodistuksista. 

  
 

8 § 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus, henki-
lökohtaistaminen ja tutkinnon suorittaminen. 

Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkin-
toon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja 
järjestämisestä 13 §:ssä tarkoitettujen tutkin-
tojen perusteiden mukaisesti.  

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutuk-
seen osallistuvalle tulee osana koulutusta jär-
jestää mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto. 

Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötut-
kintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen 
hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja 
tarvittavan ammattitaidon hankkimisen hen-
kilökohtaistamisesta. Opetushallitus voi an-
taa henkilökohtaistamista koskevia tarkempia 
määräyksiä. 

Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa 
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö on 
tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla ta-
valla velvollinen järjestämään mahdollisuuk-
sia suorittaa näyttötutkintoja myös ilman nii-
hin valmistavaa koulutusta. 

  
  

9 § 

Ammatillinen lisäkoulutus 

Muun kuin 8 §:ssä tarkoitetun ammatillisen 
lisäkoulutuksen sisällöstä, laajuudesta ja jär-
jestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä. 

  
10 § 

Opetusta koskeva viittaussäännös 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen so-
velletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain opetusta koskevia 
säännöksiä: 

1) 11 §:n säännöksiä opetuskielestä; 
2) 17 §:n säännöksiä oppisopimuskoulu-

tuksesta; 
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3) 18 §:n säännöksiä työntekijöitä koske-
van lainsäädännön soveltamisesta oppisopi-
muskoulutukseen; 

4) 19 §:n säännöksiä opiskelijan työturval-
lisuudesta; 

5) 22 §:n säännöksiä opetuksen julkisuu-
desta; sekä     

6) 23 §:n säännöksiä kokeilusta. 
  

11 § 

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia  
koskeva viittaussäännös 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen so-
velletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain opiskelijan oike-
uksia ja velvollisuuksia koskevia säännöksiä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) 31 §:n 2 momentin toisen virkkeen 
säännöksiä siitä, milloin opiskelija voidaan 
katsoa eronneeksi; 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

13 § 

Tutkinnoista ja niiden perusteista 
 päättäminen 

Opetusministeriön asetuksella säädetään 
tutkinnoista, jotka voidaan suorittaa näyttö-
tutkintoina.  

Tutkinnon perusteissa määritellään tutkin-
nossa vaadittava ammattitaito, tutkinnon osat 
ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaa-
misalat, ammattitaidon osoittamistavat sekä 
tutkinnon arvioinnin yleiset perusteet. Ope-
tushallitus päättää tutkintojen perusteista. 

  
17 § 

Opiskelusta ja tutkinnoista perittävät maksut 

Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilli-
seen perustutkintoon valmistavan koulutuk-
sen opiskelumaksuista on voimassa mitä 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
37 §:n 1 momentissa säädetään. 

Ammattitutkintoon ja erikoisammattitut-
kintoon valmistavassa koulutuksessa sekä 
muussa lisäkoulutuksessa opiskelijalta voi-
daan periä kohtuullinen opiskelumaksu. 
Maksulla katetaan koulutuksen ja tutkintoon 

valmistavassa koulutuksessa myös tutkinnon 
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 

Näyttötutkintoon osallistuvalta peritään 
tutkintomaksu. Tutkintomaksu määrätään si-
ten, että maksut vastaavat tutkintotoiminnas-
ta aiheutuvia kustannuksia. 

Ammattitutkintoon ja erikoisammattitut-
kintoon osallistuvalta, joka suorittaa tutkin-
non ilman siihen valmistavaa koulutusta, 
voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon 
järjestämisestä. 

  
17 a § 

Tutkintomaksujen suorittaminen ja  
tilittäminen 

Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun 
näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä 
ja tilittää tutkintomaksut opetushallitukselle. 
Opetushallitus antaa tarvittaessa maksujen ti-
littämistä koskevia määräyksiä. 

  
18 § 

Rahoitus 

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen käyt-
tökustannusten ja ilman valmistavaa koulu-
tusta suoritettavien näyttötutkintojen kustan-
nusten rahoituksesta on voimassa mitä ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetus-
sa laissa (635/1998) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle 
voidaan myöntää hanke- ja kehittämisavus-
tusta järjestämisluvassa mainitun työelämän 
kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen 
sekä muuta kehittämisavustusta valtion talo-
usarvioon otettujen määrärahojen rajoissa.  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

200 .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

Opetusministeriö muuttaa ammatillisen li-
säkoulutuksen järjestämisluvat niiden koulu-
tuksen järjestäjien osalta, jotka ovat vuosina 
2003—2005 saaneet lisäkoulutukseen ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 11 §:n 2 ja 3 momentin mukaista valti-
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onosuutta, tämän lain 5 §:n 2 momentin mu-
kaisiksi järjestämisluviksi. 

Tämän lain voimaantullessa voimassa ole-
vat ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämis-
luvat peruuntuvat, jollei koulutuksen järjestä-
jä ole vuosina 2003—2005 saanut luvan mu-
kaiseen koulutuksen järjestämiseen opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
11 §:n 2 ja 3 momentin mukaista valtion-
osuutta. Opetusministeriö voi kuitenkin jär-
jestäjän hakemuksesta päättää luvan voimas-
saolon jatkamisesta, jos järjestämisluvalle 
asetetut edellytykset täyttyvät. 

————— 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(635/1998) 1 §:n 4 momentti ja 48 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 4 momentti  
laissa 1211/2000 ja 48 §:n 1 momentti laissa 1137/2003, sekä 

lisätään lakiin uusi 43 a §, seuraavasti: 
  

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tussa laissa tarkoitetun näyttötutkintona suo-
ritettavaan ammatilliseen perustutkintoon 
valmistavan koulutuksen ja sen yhteydessä 
suoritettavan tutkinnon rahoituksesta on 
voimassa, mitä tässä laissa säädetään amma-
tillisen peruskoulutuksen rahoituksesta. Jos 
ammatillinen perustutkinto suoritetaan ilman 
siihen valmistavaa koulutusta, tutkinnon ra-
hoituksesta on voimassa, mitä tässä laissa 
säädetään ilman valmistavaa koulutusta suo-
ritettavien näyttötutkintojen rahoituksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 a § 

Valtionavustus ilman valmistavaa koulutusta 
suoritettavien näyttötutkintojen  

järjestämiseen 

Sellaiselle yhteisölle tai säätiölle, joka on 
tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n 
3 momentissa tarkoitetun sopimuksen näyttö-
tutkintojen järjestämisestä, mutta joka ei saa 
tutkintojen järjestämiseen valtionosuutta, 
voidaan myöntää valtionavustusta lain 
8 §:ssä tarkoitettujen ilman valmistavaa kou-
lutusta suoritettavien näyttötutkintojen järjes-
tämiseen. Valtionavustuksesta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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48 § 

Rahoituksen laskemisessa käytettävien 
 suoritteiden määrän vahvistaminen 

Opetusministeriö vahvistaa seuraavan va-
rainhoitovuoden rahoituksen perusteena käy-
tettävien opiskelijatyövuosien, oppisopimuk-
sena järjestettävän lisäkoulutuksen oppiso-
pimusten, opintoviikkojen, opetustuntien, oh-
jaustuntien ja henkilötyövuosien määrän 
vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Ope-
tusministeriö vahvistaa lisäkoulutuksen opis-

kelijatyövuosien ja oppisopimusten määrät 
siten, että pohjana ovat ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n 2 mo-
mentin mukaisessa järjestämisluvassa määrä-
tyt opiskelijatyövuosien ja oppisopimusten 
määrät.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 200 .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

————— 

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005 

  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

  
  
  
  

Opetusministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(631/1998) 6 §,  
muutetaan 1 §:n 3 ja 4 momentti, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 7—10  §, 11 §:n 6 kohta, 13 ja 17 §  

sekä 18 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 1210/2000 ja 18 §:n 1 
momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä  

lisätään 1 §:ään uusi 6 momentti, lakiin uusi 7 a ja 17 a § sekä 18 §:ään uusi 3 momentti, 
seuraavasti: 
  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

1 § 

Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena 

järjestettävästä koulutuksesta on voimassa, 
mitä [työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetussa laissa (763/1990)] sääde-
tään. 

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
suoritettavista opinnoista on voimassa, mitä 
[ammattikorkeakouluopinnoista annetussa 
laissa (255/1995)] ja yliopistolaissa 
(645/1997) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

1 § 

Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena 

järjestettävästä koulutuksesta on voimassa, 
mitä julkisesta työvoimapalvelusta annetus-
sa laissa (1295/2002) säädetään. 

  
Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 

suoritettavista opinnoista on voimassa, mitä 
ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja 
yliopistolaissa (645/1997) säädetään. 

  
— — — — — — — — — — — — — —  

Tätä lakia sovelletaan lisäksi ammatilli-
sen aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutet-
tavaan työelämän kehittämis- ja palvelu-
toimintaan. Sillä tarkoitetaan yrityksille ja 
julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille  
tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja. 
  

  
5 § 

Koulutuksen järjestämislupa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvassa määrätään opetuskielestä ja 

muista koulutuksen järjestämiseen liittyvis-
tä tarpeellisista asioista. 

5 § 

Koulutuksen järjestämislupa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvassa määrätään koulutustehtävä, joka 

sisältää tarpeelliset määräykset opetuskie-
lestä,  koulutusaloista, näyttötutkintoihin 
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Asianomainen ministeriö voi peruuttaa 

koulutuksen järjestämistä koskevan luvan, 
jos koulutus ei enää täytä 1 momentissa lu-
van myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä 
tai jos koulutus järjestetään muuten vastoin 
tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännök-
siä tai määräyksiä. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

valmistavan koulutuksen ja muun ammatil-
lisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien 
sekä oppisopimusten määrästä ja erityisestä 
koulutustehtävästä sekä työelämän kehittä-
mis- ja palvelutehtävästä ja muista koulu-
tuksen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvis-
tä asioista.  

Järjestämisluvan muuttamisesta päättää 
opetusministeriö. Ministeriö voi ilman ha-
kemustakin muuttaa koulutustehtävää sekä 
muita määräyksiä, jos koulutustarjonta 
merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista. 
Ministeriö voi ilman hakemusta muuttaa 
järjestämislupaa opiskelijatyövuosien tai 
oppisopimusten määrän osalta, jos koulu-
tuksen järjestäjä on järjestänyt koulutusta 
olennaisesti järjestämisluvan mukaista 
määrää vähemmän. Opetusministeriö voi 
peruuttaa koulutuksen järjestämistä koske-
van luvan, jos lisäkoulutusta ei enää järjes-
tetä tai koulutus ei täytä 1 momentissa lu-
van myöntämiselle muutoin säädettyjä edel-
lytyksiä taikka jos koulutus järjestetään 
muutoin vastoin tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä. En-
nen luvan peruuttamista opetusministeriön 
on varattava tarvittaessa järjestäjälle tilai-
suus puutteen poistamiseen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

  
6 § 

Oppisopimuskoulutuksen mitoitus 

Asianomainen ministeriö päättää vuosit-
tain valtion talousarviossa asetetun koko-
naismäärän rajoissa molemmat kieliryhmät 
huomioon ottaen oppisopimusten enim-
mäismäärät ammatillista lisäkoulutusta 
varten alueittain. 

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää 
oppisopimuksena toteutettavaan ammatilli-
seen lisäkoulutukseen osallistuvalle osana 
koulutusta mahdollisuus osallistua näyttö-
tutkinnon suorittamiseen. 
  

6 § 

Oppisopimuskoulutuksen mitoitus 

(kumotaan) 

  
7 § 

Tutkintotoimikunnat 

Näyttötutkintojen järjestämisestä ja val-

7 § 

Tutkintotoimikunnat 

Näyttötutkintojen järjestämisestä ja val-
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vomisesta vastaavat tutkintotoimikunnat. 
Tutkintotoimikuntien tulee edustaa ainakin 
työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja, mil-
loin itsenäinen ammatin harjoittaminen on 
merkittävän laajuista alalla, itsenäisiä am-
matinharjoittajia. 

Tutkintotoimikunta sopii tutkintojen jär-
jestämisestä koulutuksen järjestäjien sekä 
tarvittaessa muiden yhteisöjen tai säätiöiden 
kanssa. Tutkintotodistuksen antaa tutkinto-
toimikunta. 

Tutkintotoimikuntien toimialoista ja -alu-
eista päättää opetushallitus. Tutkintotoimi-
kuntien tehtävistä, kokoonpanosta ja aset-
tamisesta, tutkintojen järjestämissopimuk-
sista sekä tutkintotodistuksista säädetään 
tarkemmin asetuksella. 

Tutkintotoimikuntien kustannukset kate-
taan pääosin tutkintoon osallistuvilta perit-
tävillä tutkintomaksuilla. Tutkintotoimikun-
tien perimistä maksuista on voimassa, mitä 
valtion maksuperustelaissa (150/1992) jul-
kisoikeudellisista suoritteista perittävistä 
maksuista säädetään. 

Asetuksella voidaan säätää, että Opetus-
hallitus antaa tutkintotoimikunnille näyttö-
tutkintojärjestelmän toimeenpanoa koskevia 
määräyksiä. 
  

vonnasta vastaavat opetushallituksen yh-
teydessä toimivat tutkintotoimikunnat.  

Opetushallitus päättää tutkintotoimikunti-
en toimialoista ja -alueista ja asettaa toimi-
kunnat enintään kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Tutkintotoimikuntiin nimetään enin-
tään yhdeksän jäsentä kuhunkin. Jäsenten 
tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, 
opettajia ja, jos itsenäinen ammatin harjoit-
taminen on alalla laajuudeltaan merkittä-
vää, itsenäisiä ammatinharjoittajia. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 
tutkintotoimikuntien asettamisesta, kokoon-
panosta ja päätöksenteosta. 

Tutkintotoimikunta sopii näyttötutkintojen 
järjestämisestä 4 §:ssä tarkoitettujen koulu-
tuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden 
sellaisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa, 
joilla on riittävä asiantuntemus näyttötut-
kintojen järjestämiseen. Tutkintotoimikun-
nan tulee tehdä sopimuksia siten,  että tut-
kintoon osallistuville on tarjolla riittävä 
määrä tutkintotilaisuuksia. Lisäksi on otet-
tava huomioon, että maksut sekä osallistu-
jille että koulutuksen järjestäjille säilyvät 
kohtuullisina. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin järjestämissopimus-
ten sisällöstä.  

Tutkintotoimikuntien tehtävistä voidaan 
tarkemmin säätää valtioneuvoston asetuk-
sella. Opetushallitus voi lisäksi antaa tut-
kintotoimikunnille näyttötutkintojen käytän-
nön järjestelyjä koskevia tarkentavia mää-
räyksiä. 

Tutkintotoimikuntien jäsenet toimivat vir-
kavastuulla. Tutkintotoimikunnan jäsenten 
esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallinto-
lain (434/2003) 27—29 §:ssä säädetään.  

Opetushallitus päättää tutkintotoimikun-
nan jäsenten palkkiot ja huolehtii tutkinto-
toimikunnan maksuliikkeestä, kirjanpidosta 
ja arkistosta. 
  

  
  
  7 a § 

Tutkintotodistusten antaminen ja tietojen 
toimittaminen 

Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodis-
tuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suo-
rittanut kaikki tutkinnon osat. Tutkinnon 
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osan hyväksytystä suorittamisesta annetaan 
todistus pyydettäessä. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarkemmin todistuksen 
sisällöstä ja allekirjoittamisesta.  

Tutkintotoimikunnan tulee toimittaa ope-
tushallintoviranomaisille niiden määräämät 
tiedot tutkintojen järjestämissopimuksista, 
tutkintoihin osallistuneista ja annetuista 
tutkintotodistuksista. 
  

  
8 § 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus ja 
mahdollisuus suorittaa tutkinto  

  
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuk-

sen sisällöstä ja järjestämisestä päättää 
13 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen perustei-
den mukaisesti koulutuksen järjestäjä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun koulu-
tukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta 
järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötut-
kinto. 

  
  
  
  
  
  
  
Tämän lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu 

koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa 
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö 
on tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla 
tavalla velvollinen järjestämään mahdolli-
suuksia suorittaa näyttötutkintoja myös il-
man niihin valmistavaa koulutusta. 
  

8 § 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus,  
henkilökohtaistaminen ja tutkinnon  

suorittaminen. 

Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötut-
kintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä 
ja järjestämisestä 13 §:ssä tarkoitettujen 
tutkintojen perusteiden mukaisesti.  

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutuk-
seen osallistuvalle tulee osana koulutusta 
järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötut-
kinto. 

Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttö-
tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutuk-
seen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen 
ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen 
henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus voi 
antaa henkilökohtaistamista koskevia tar-
kempia määräyksiä. 

Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa 
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö 
on tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla 
tavalla velvollinen järjestämään mahdolli-
suuksia suorittaa näyttötutkintoja myös il-
man niihin valmistavaa koulutusta. 
  

  
  

9 § 

Ammatillinen lisäkoulutus 

Muun kuin 8 §:ssä tarkoitetun ammatilli-
sen lisäkoulutuksen sisällöstä, laajuudesta 
ja järjestämisestä päättää koulutuksen jär-
jestäjä. Asianomainen ministeriö voi antaa 
koulutusta koskevia määräyksiä. 
  

9 § 

Ammatillinen lisäkoulutus 

Muun kuin 8 §:ssä tarkoitetun ammatilli-
sen lisäkoulutuksen sisällöstä, laajuudesta 
ja järjestämisestä päättää koulutuksen jär-
jestäjä. 
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10 § 

Opetusta koskeva viittaussäännös 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen 
sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain opetusta koske-
via säännöksiä: 

1) 11 §:n säännöksiä opetuskielestä; 
2) 17 §:n säännöksiä oppisopimuskoulu-

tuksesta; 
3) 18 §:n säännöksiä työntekijöitä koske-

van lainsäädännön soveltamisesta oppiso-
pimuskoulutukseen; 

4) 19 §:n säännöksiä opiskelijan työtur-
vallisuudesta; sekä 

5) 22 §:n säännöksiä opetuksen julkisuu-
desta. 
  

10 § 

Opetusta koskeva viittaussäännös 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen 
sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain opetusta koske-
via säännöksiä: 

1) 11 §:n säännöksiä opetuskielestä; 
2) 17 §:n säännöksiä oppisopimuskoulu-

tuksesta; 
3) 18 §:n säännöksiä työntekijöitä koske-

van lainsäädännön soveltamisesta oppiso-
pimuskoulutukseen; 

4) 19 §:n säännöksiä opiskelijan työtur-
vallisuudesta; 

5) 22 §:n säännöksiä opetuksen julkisuu-
desta; sekä     

6) 23 §:n säännöksiä kokeilusta. 
  

  
  

11 § 

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia 
koskeva viittaussäännös 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen 
sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain opiskelijan oi-
keuksia ja velvollisuuksia koskevia sään-
nöksiä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) 32 §:n säännöksiä opiskeluoikeuden 
menettämisestä; 

  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

11 § 

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia  
koskeva viittaussäännös 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen 
sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain opiskelijan oi-
keuksia ja velvollisuuksia koskevia sään-
nöksiä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) 31 §:n 2 momentin toisen virkkeen 
säännöksiä siitä, milloin opiskelija voidaan 
katsoa eronneeksi; 
— — — — — — — — — — — — — — 

  
  

13 § 

Tutkinnoista ja niiden perusteista 
 päättäminen 

Asianomainen ministeriö päättää tutkin-
noista, jotka voidaan suorittaa näyttötutkin-
toina. 

Opetushallitus päättää tässä luvussa tar-
koitettujen tutkintojen perusteista siten kuin 
asetuksella säädetään. 
  

13 § 

Tutkinnoista ja niiden perusteista 
 päättäminen 

Opetusministeriön asetuksella säädetään 
tutkinnoista, jotka voidaan suorittaa näyttö-
tutkintoina.  

Tutkinnon perusteissa määritellään tut-
kinnossa vaadittava ammattitaito, tutkinnon 
osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat 
osaamisalat, ammattitaidon osoittamistavat 
sekä tutkinnon arvioinnin yleiset perusteet. 
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Opetushallitus päättää tutkintojen perus-
teista. 

  
  

17 § 

Maksut 

  
Ammattitutkintoon ja erikoisammattitut-

kintoon valmistavassa koulutuksessa sekä 
muussa lisäkoulutuksessa opiskelijoilta 
voidaan periä kohtuullisia maksuja. 

Näyttötutkintona suoritettavaan ammatil-
liseen perustutkintoon valmistavassa koulu-
tuksessa opiskelijoilta perittävistä maksuis-
ta on voimassa, mitä ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain 37 §:n 1 momentissa 
säädetään. 
  

17 § 

Opiskelusta ja tutkinnoista perittävät 
maksut 

Näyttötutkintona suoritettavaan ammatil-
liseen perustutkintoon valmistavan koulu-
tuksen opiskelumaksuista on voimassa mitä 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
37 §:n 1 momentissa säädetään. 

Ammattitutkintoon ja erikoisammattitut-
kintoon valmistavassa koulutuksessa sekä 
muussa lisäkoulutuksessa opiskelijalta voi-
daan periä kohtuullinen opiskelumaksu. 
Maksulla katetaan koulutuksen ja tutkin-
toon valmistavassa koulutuksessa myös tut-
kinnon järjestämisestä aiheutuvia kustan-
nuksia. 

Näyttötutkintoon osallistuvalta peritään 
tutkintomaksu. Tutkintomaksu määrätään 
siten, että maksut vastaavat tutkintotoimin-
nasta aiheutuvia kustannuksia. 

Ammattitutkintoon ja erikoisammattitut-
kintoon osallistuvalta, joka suorittaa tut-
kinnon ilman siihen valmistavaa koulutusta, 
voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon 
järjestämisestä. 

  
  
  17 a § 

Tutkintomaksujen suorittaminen ja  
tilittäminen 

Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun 
näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydes-
sä ja tilittää tutkintomaksut opetushallituk-
selle. Opetushallitus antaa tarvittaessa 
maksujen tilittämistä koskevia määräyksiä. 

  
  

18 § 

Rahoitus 

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen käyt-
tökustannusten rahoituksesta on voimassa, 
mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukses-
ta annetussa laissa (635/1998) säädetään. 

18 § 

Rahoitus 

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen käyt-
tökustannusten ja ilman valmistavaa koulu-
tusta suoritettavien näyttötutkintojen kus-
tannusten rahoituksesta on voimassa mitä 
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— — — — — — — — — — — — — —  
  

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netussa laissa (635/1998) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle 
voidaan myöntää hanke- ja kehittämisavus-
tusta järjestämisluvassa mainitun työelä-
män  kehittämis- ja palvelutehtävän hoita-
miseen sekä muuta kehittämisavustusta val-
tion talousarvioon otettujen määrärahojen 
rajoissa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 200 .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

Opetusministeriö muuttaa ammatillisen 
lisäkoulutuksen järjestämisluvat niiden kou-
lutuksen järjestäjien osalta, jotka ovat vuo-
sina 2003—2005 saaneet lisäkoulutukseen 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 11 §:n 2 ja 3 momentin mu-
kaista valtionosuutta, tämän lain 5 §:n 2 
momentin mukaisiksi järjestämisluviksi. 

Tämän lain voimaantullessa voimassa 
olevat ammatillisen lisäkoulutuksen järjes-
tämisluvat peruuntuvat, jollei koulutuksen 
järjestäjä ole vuosina 2003—2005 saanut 
luvan mukaiseen koulutuksen järjestämi-
seen opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukses-
ta annetun lain 11 §:n 2 ja 3 momentin mu-
kaista valtionosuutta. Opetusministeriö voi 
kuitenkin järjestäjän hakemuksesta päättää 
luvan voimassaolon jatkamisesta, jos jär-
jestämisluvalle asetetut edellytykset täytty-
vät. 

——— 
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2. 

Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(635/1998) 1 §:n 4 momentti ja 48 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 4 momentti  
laissa 1211/2000 ja 48 §:n 1 momentti laissa 1137/2003, sekä 

lisätään lakiin uusi 43 a §, seuraavasti: 
  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tussa laissa tarkoitetun näyttötutkintona 
suoritettavaan ammatilliseen perustutkin-
toon valmistavan koulutuksen ja sen yhtey-
dessä suoritettavan tutkinnon rahoituksesta 
on voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukses-
ta. Jos ammatillinen perustutkinto suorite-
taan ilman siihen valmistavaa koulutusta, 
tutkinnon rahoituksesta on voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään ilman valmistavaa 
koulutusta suoritettavan ammattitutkinnon 
ja erikoisammattitutkinnon rahoituksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tussa laissa tarkoitetun näyttötutkintona 
suoritettavaan ammatilliseen perustutkin-
toon valmistavan koulutuksen ja sen yhtey-
dessä suoritettavan tutkinnon rahoituksesta 
on voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukses-
ta. Jos ammatillinen perustutkinto suorite-
taan ilman siihen valmistavaa koulutusta, 
tutkinnon rahoituksesta on voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään ilman valmistavaa 
koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen 
rahoituksesta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

  
  43 a § 

Valtionavustus ilman valmistavaa koulutus-
ta suoritettavien näyttötutkintojen  

järjestämiseen 

Sellaiselle yhteisölle tai säätiölle, joka on 
tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
7 §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen 
näyttötutkintojen järjestämisestä, mutta jo-
ka ei saa tutkintojen järjestämiseen valtion-
osuutta, voidaan myöntää valtionavustusta 
lain 8 §:ssä tarkoitettujen ilman valmista-
vaa koulutusta suoritettavien näyttötutkin-
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tojen järjestämiseen. Valtionavustuksesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
  

  
48 § 

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suo-
ritteiden määrän vahvistaminen 

Opetusministeriö vahvistaa seuraavan va-
rainhoitovuoden rahoituksen perusteena 
käytettävien opiskelijatyövuosien, opinto-
viikkojen, opetustuntien, ohjaustuntien ja 
henkilötyövuosien määrän vuosittain valti-
on talousarvion rajoissa. 

  
  
  
  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

48 § 

Rahoituksen laskemisessa käytettävien 
 suoritteiden määrän vahvistaminen 

Opetusministeriö vahvistaa seuraavan va-
rainhoitovuoden rahoituksen perusteena 
käytettävien opiskelijatyövuosien, oppiso-
pimuksena järjestettävän lisäkoulutuksen 
oppisopimusten, opintoviikkojen, opetus-
tuntien, ohjaustuntien ja henkilötyövuosien 
määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Opetusministeriö vahvistaa lisäkou-
lutuksen opiskelijatyövuosien ja oppisopi-
musten määrät siten, että pohjana ovat 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain 5 §:n 2 momentin mukaisessa järjestä-
misluvassa määrätyt opiskelijatyövuosien ja 
oppisopimusten määrät.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 200 .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
  

  
  
  
  


