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FIEDUn	
  ehdotus	
  lausunnolla	
  olevan	
  ammatillisen	
  koulutuksen	
  uudistamista	
  koskevan	
  
lakiesityksen	
  muokkaamiseen	
  koulutusvientiä	
  koskevilta	
  osilta	
  
Ehdotamme, että uudessa laissa erotetaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tapahtuva
tutkintotavoitteinen koulutus ja Suomessa tapahtuva, EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien
henkilöiden koulutus.
Kohdemaissa tapahtuva tutkintotavoitteinen koulutus olisi voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa, jota voisi
vapaasti tarjota henkilöille, joilla on edellytykset osallistua koulutukseen, ottamatta kantaa koulutuksen
maksajaan. Tämän liiketoiminnan tulisi lähtökohtaisesti olla yhtiömuotoista toimintaa. Ehdotamme,
että järjestämislupapykälään kirjataan mahdollisuus myöntää näille koulutusvientiyhtiöille
järjestämislupa, rajoittuen vain EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan tutkintotavoitteiseen
koulutukseen. Yhtiöiden tulee osoittaa riittävä perehtyneisyys ammatilliseen koulutukseen esimerkiksi
yhtiön omistuspohjan kautta.

Ammatillinen	
  tutkintotavoitteinen	
  koulutus	
  EU-‐	
  ja	
  ETA-‐alueen	
  ulkopuolella	
  (uusi	
  pykälä)	
  
Järjestämisluvan saanut toimija voi järjestää EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tässä laissa tarkoitettuja
tutkintoja ja suoraan niihin johtavaa koulutusta Opetushallituksen vahvistamien, kansainväliseen
käyttöön tarkoitettujen tutkinnonperusteiden mukaisesti. Tässä tarkoitettua koulutusta voidaan
järjestää vain vahvistettujen tutkintojen osalta, joten tämä saattaa rajata pois sellaisia tutkintoja, joiden
perusteita ei saataisi muokkaamallakaan vastaamaan tasoltaan puhtaasti kansalliseen käyttöön
laadittuja perusteita. EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tapahtuva koulutus on maksullista
palveluliiketoimintaa, johon ei kohdistu eikä siihen voi käyttää valtionapua. Lakiesityksen niihin kohtiin
(esim. oikeus maksuttomaan ruokailuun), joita ei sovelleta tässä tarkoitetun koulutukseen, lisätään
viittaus tähän pykälään.
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  §	
  Tilauskoulutus	
  Suomessa	
  
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää Suomessa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville
opiskelijaryhmälle tässä laissa tarkoitettuja tutkintoja ja suoraan niihin johtavaa koulutusta niin, että
koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö taikka suomalainen
tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö, jolloin koulutus katsotaan tilauskoulutukseksi.
Tällöin noudatetaan Opetushallituksen tähän tarkoitukseen vahvistamia tutkinnonperusteita.
Tilauskoulutusta Suomessa ei voida järjestää Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa
tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaisiin, eikä edellä mainittujen
perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa
(301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäsenille.
Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.
Tilauskoulutuksena annettavien tutkintojen ja koulutuksen on oltava koulutuksen järjestämisluvassa
määrätyn koulutustehtävän mukaisia. Tilauskoulutus ei saa heikentää koulutuksenjärjestäjän tässä
laissa säädettyä tutkintojen järjestämistä ja koulutuksen antamista. Tilauskoulutukseen ei sovelleta 59
§:n säännöksiä opetus- ja tutkintokielestä. Koulutuksen järjestäjän on perittävä koulutuksen tilaajalta
tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. Koulutuksen
tilaajalla on oikeus periä tilauskoulutukseen osallistuvilta tutkinnon suorittajilta ja opiskelijoilta sen
sijaintivaltion lainsäädännön tai oman käytäntönsä mukaisia maksuja.
Esitämme lisäksi harkittavaksi että pykälään kirjattaisiin maininta siitä, että EU- ja ETA-alueen
ulkopuolelta Suomeen tuleva yksittäinen henkilö voidaan ottaa yksityisopiskelijaksi suorittamaan
ammatillista tutkintoa. Tällöin koulutuksen järjestäjä voi periä järjestelyistä kohtuullisen korvauksen.
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