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taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää työn-
tekijöiden ammatillisen osaamisen kehittä-
mistä.

Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tar-
koitetaan tässä laissa työntekijöille tarjotta-
vaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tar-
peen työntekijöiden ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan
työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja
ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistar-
peita.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työntekijöihin ja jul-
kisoikeudellisessa palvelussuhteessa oleviin
sekä heidän työnantajiinsa.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta eduskun-
nan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasia-
miehiin eikä eduskunnan kanslian, tasavallan
presidentin kanslian, eduskunnan oikeusasia-
miehen kanslian ja valtiontalouden tarkastus-
viraston virkamiehiin eikä myöskään Suomen
Pankin ja Kansaneläkelaitoksen virkamiehiin
ja toimihenkilöihin, ellei laissa toisin säädetä.

Lakia ei sovelleta myöskään kotitaloustyön-
antajiin.

Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä,
koskee myös virkamiestä ja viranhaltijaa.

3 §

Koulutussuunnitelma

Saadakseen 5 §:ssä tarkoitetun verovähen-
nyksen tai sitä vastaavan taloudellisen kan-
nusteen työnantajan on laadittava työntekijöi-
den ammatillisen osaamisen kehittämiseksi
koulutussuunnitelma.

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain
(334/2007) soveltamisalaan kuuluvien yritys-
ten osalta 1 momentissa tarkoitettuna suunni-
telmana pidetään mainitun lain 16 §:n mu-
kaista suunnitelmaa. Työnantajan ja henkilös-
tön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa an-
netun lain (449/2007) soveltamisalaan kuulu-
vien työnantajien osalta tällaisena suunnitel-
mana pidetään mainitun lain 4 a §:n mukaista
suunnitelmaa ja valtiotyönantajan osalta yh-
teistoiminnasta valtion virastoissa ja laitok-
sissa annetun lain (651/1988) 7 a §:n mu-
kaista suunnitelmaa.

Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen
työnantajien laatiman suunnitelman tulee si-
sältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta
osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen
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vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja
näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva
suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.
Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä yleiset
periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työ-
kyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden
työntekijöiden työkykyä sekä työttömyys-
uhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakel-
poisuutta. Lisäksi suunnitelmaan tulee kir-
jata, miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seu-
rata.

4 §

Työnantajan velvollisuus keskustella työnte-
kijän ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Jos 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu työnan-
taja ei ole laatinut ammatillisen osaamisen
kehittämissuunnitelmaa, työnantajan on työn-

tekijän sitä pyytäessä keskusteltava työnteki-
jän kanssa tämän ammatillisen osaamisen ke-
hittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

5 §

Verovähennys ja sitä vastaava taloudellinen
kannuste

Verovähennyksen myöntämisen edellytyk-
sistä säädetään elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain (360/1968) 56 §:ssä ja maatilata-
louden tuloverolain (543/1967) 10 f §:ssä
sekä koulutuskorvauksesta koulutuksen kor-
vaamisesta annetussa laissa (1140/2013).

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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