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Lausunto ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta esityksestä  
Viite: 8.10.2008, dnro 20/010/2008 
 
 

Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n mielestä, yksityisten ammattikorkeakoulu-
jen työmarkkina- ja elinkeinopoliittisena edunvalvojana, ammattikorkeakoulu-
lain muuttamista koskeva lakiluonnos täsmentää monin osin onnistuneesti ny-
kyistä lakia. Liitto haluaa kuitenkin nostaa esille seuraavat näkemyksensä:   
 
 
26 b § 
Lukukausimaksu kansainvälisille opiskelijoille on erityisen kannatettavaa. 
Maksullisen koulutuksen ja lukukausimaksujen tuomista kansainvälisille 
opiskelijoille, koskien myös ammattikorkeakoulututkintoja (perustutkintoja), 
tulee Yksityisen Opetusalan Liiton mielestä kehittää kuitenkin nopeasti ja py-
syvin ratkaisuin. 
  
 
41 § 
Lakiehdotuksen 41 § 2 momentissa on todettu: ”Ammattikorkeakoulun toi-
minnassa sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) säädetään viranomaisesta.” 
 
Tämän lainkohdan perusteissa on todettu, että ammattikorkeakoulujen kaikki-
en asiakirjojen julkisuuteen sovellettaisiin jatkossa julkisuuslakia siitä riippu-
matta, onko kyse yksityisen omistusmuodon ylläpitämä ammattikorkeakoulu. 
Tämä tarkoittaisi edelleen sitä, että henkilöstön kokonaispalkkaa koskeva tieto 
olisi kaikissa ammattikorkeakouluissa julkinen.  
 
Tekstistä ei selkeästi ilmene, mitä sanoilla ”henkilöstön kokonaispalkka” tar-
koitetaan.  
 
Työsuhteissa olevan työntekijän palkka ei ole yksityisellä sektorilla julkista 
tietoa mm. työelämääkin koskevan tietosuojalainsäädännön perusteella. Kun-
kin työntekijän henkilökohtainen palkka on salassa pidettävää tietoa. Pelkäs-
tään se seikka, että ammattikorkeakoulussa tehdään osin sellaisia päätöksiä, 
joissa katsotaan käytettävän julkista valtaa, ei riitä perusteluksi sille, että hen-
kilöstön kokonaispalkkaa koskeva tieto olisi julkinen tieto. 
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Lausetta tuleekin selkeyttää esimerkiksi siten, että perusteissa lukee (isoilla 
kirjaimilla muutosehdotukset): ”Tämä merkitsisi muun muassa sitä, että 
KOKO henkilöstön YHTEENLASKETTUA kokonaispalkkaa koskeva tieto 
olisi kaikissa ammattikorkeakouluissa julkinen tieto. YKSITTÄISEN 
TYÖNTEKIJÄN HENKILÖKOHTAINEN PALKKA EI KUITENKAAN 
OLE JULKINEN TIETO (YKSITYISISSÄ) 
AMMATIKORKEAKOULUISSA”.   

 
Lausuntopyynnöt 
 
 Liitto toivoo kohteliaimmin, että se lisätään lausunnonantajien listalle ja että 

jatkossakin liitto huomioidaan työryhmiä perustettaessa yksityisten koulutuk-
sen järjestäjien työnantajajärjestönä. Liiton mielestä sekä työnantaja- että 
työntekijäjärjestöt tulee huomioida asioiden valmistelussa tasapuolisesti. 

  
 Yksityisen Opetusalan Liitto ry on jäsentensä työmarkkina- ja elinkeinopoliit-

tinen edunvalvoja, joka edustaa noin 280 yksityistä koulutuksen järjestäjää. 
Jäseniemme ylläpitämissä oppilaitoksissa annetaan tutkintoon johtavaa koulu-
tusta perusopetuksesta ammattikorkeakouluihin sekä taiteen perusopetuksen ja 
vapaan sivistystyön opintoja. Jäsenemme työllistävät noin 15.000 henkilöä. 
Lisätietoja liitosta ja sen jäsenistöstä saa osoitteesta www.opetusala.fi.  
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