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Laki
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain

(916/2012) 5 luvun 2–4 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 548/2017, seuraavasti:

5 luku

Työvoimakoulutus

2 §

Työvoimakoulutuksen järjestäminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto voi hankkia työ-
voimakoulutuksena ammatillisesti suuntautunutta koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tut-
kinnon tai sen osan suorittaminen, sekä yrittäjyyskoulutusta ja kotoutumisen edistämisestä
annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua kotoutumiskoulutusta, lukuun ottamatta luku- ja kirjoi-
tustaidon opetusta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto voi hankkia työ-
voimakoulutuksena myös:

1) korkeakoulututkintoon johtavia opintoja henkilöasiakkaalle keskeytyneiden kor-
keakouluopintojen loppuunsaattamiseksi;

2) saman alan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja henkilöasiakkaalle, jolla on
opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto;

3) uuteen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja korkeakoulututkinnon suorittaneel-
le henkilöasiakkaalle, jos korkeakoulu hyväksyy henkilön tämän aiemmin suorittaman
tutkinnon perusteella sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon
hakevien kelpoisuuden korkeakoulu on määritellyt erikseen, ja jos korkeakoulu arvioi tut-
kinnon suorittamisen kestävän enintään 24 kuukautta.

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen opintojen hankkimisen edellytyksenä on,
että opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Lisäksi edellytyk-
senä on, että opintojen loppuun saattamisen arvioidaan edellyttävän työttömyysturvalain
2 luvussa tarkoitettuja päätoimisia opintoja enintään:

1) 12 kuukauden ajan, jos kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan ylempää am-
mattikorkeakoulututkintoa tai pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa;

2) 18 kuukauden ajan, jos kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan ammattikor-
keakoulututkintoa tai pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa;
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3) 24 kuukauden ajan, jos kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan sekä alempaa
että ylempää korkeakoulututkintoa taikka ylempää korkeakoulututkintoa, jos koulutuk-
seen ei sisälly mahdollisuutta alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai työ- ja elinkeinotoimiston on ennen
korkeakoulututkintoon johtavien opintojen hankintapäätöstä pyydettävä asiasta lausunto
opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Muusta kuin 1–3 momentissa tarkoitetusta työvoimakoulutuksesta säädetään ammatil-
lisesta koulutuksesta annetussa laissa. Tätä lukua sovelletaan ammatillisesta koulutukses-
ta annetussa laissa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen noudattaen, mitä mainitussa laissa
säädetään. Mitä tässä laissa muualla säädetään työvoimakoulutuksesta, sovelletaan myös
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen.

3 §

Opiskelijavalinta

Opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai teh-
tävään soveltuva henkilö, jolla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve. Alle
20-vuotias oppivelvollisuuden suorittanut voidaan valita muuhun kuin kotoutumiskoulu-
tukseen vain, jos koulutuksen suorittaminen ei ole mahdollista tai muutoin tarkoituksen-
mukaista omaehtoisena opiskeluna.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen.
Jos työvoimakoulutuksena hankitaan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja, yliopisto
tai ammattikorkeakoulu päättää opiskelijaksi ottamisesta. Opiskelijoiden valintamenette-
lystä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijavalintaan sovelletaan li-
säksi kyseistä koulutusta koskevia ammattikorkeakoululain (932/2014) ja yliopistolain
(558/2009) säännöksiä opiskelijaksi ottamisen perusteista, kelpoisuudesta opintoihin, es-
teettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä sekä opiskelijaksi ottamiseen tai
opiskelijavalintaan liittyvästä tiedonsaannista.

Työvoimakoulutuksen opiskelijavalintatilaisuudet ja valintamenettelyyn liittyvät so-
veltuvuuskokeet ovat työvoimakoulutukseen hakeutuvalle maksuttomia.

4 §

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oi-
keus suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen keston ajan.

Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutus-
tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Korkeakouluopintojen katsotaan etenevän
riittävästi, jos opiskelija saa opintokokonaisuuteen kuuluvia opintosuorituksia keskimää-
rin viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Työvoimakoulutukseen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain:
1) 80 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön;
2) 84 §:ssä säädetään huumausainetestauksesta;
3) 85 §:ssä säädetään kurinpidosta ja 86 §:ssä kurinpidosta asuntolassa;
4) 87 §:ssä säädetään häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistami-

sesta;
5) 88 §:ssä säädetään kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuomio-

istuimen ratkaisuun;
6) 93 §:n 3–6 momentissa säädetään menettelystä kurinpitoasiassa;
7) 95 §:ssä säädetään opiskelijan salassapitovelvollisuudesta;
8) 12 luvussa säädetään muutoksenhausta koulutuksen järjestäjän päätökseen.
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Jollei tässä laissa toisin säädetä, työvoimakoulutukseen sovelletaan kyseistä koulutusta
koskevan 3 §:n 3 momentissa mainitun lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä:

1) opiskelijaksi ilmoittautumisesta;
2) osaamisen tunnustamisesta;
3) opintojen hyväksi lukemisesta;
4) opintosuoritusten arvioinnista, arvioinnin oikaisemisesta ja oikaisumenettelystä;
5) opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön;
6) opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvästä tie-

donsaannista ja opiskeluoikeuden palauttamisesta;
7) kurinpidosta ja kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon;
8) menettelystä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa

sekä kurinpitoasiassa;
9) häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistamisesta;
10) huumausainetestauksesta;
11) opiskelijan salassapitovelvollisuudesta; ja
12) muutoksenhausta koulutuspalvelun tuottajan päätökseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesä-

kuuta 2022.
Tätä lakia sovelletaan 5 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin opintoihin, jotka al-

kavat viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022 ja päättyvät viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2024.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020
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