
        1 
 

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen 
kehittämistä koskevien määräysten 
soveltamiseksi  



Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen  
• Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen 

osaamisen kehittämistä 
– myös niiden, jotka ovat jääneet vähemmälle koulutukselle 

• Tavoitteena on parantaa työntekijöiden kykyä varautua 
muutostilanteisiin ja edistää työurien pidentymistä 

• Työpaikoilla voidaan parantaa työn tuottavuutta ja yrityksen 
kilpailukykyä  
– kiinnittämällä huomiota työntekijöiden osaamisen tilaan ja 

havaittuihin kehittämistarpeisiin 
– ottamalla muuttuvat olosuhteet huomioon 
– kohdentamalla koulutus suunnitelman mukaisesti oikein 

• Osaamisen kehittämisestä ja sen kohdentamisesta päätetään 

työpaikan tarpeista lähtien 
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Koulutussuunnitelma 

• Taloudellisen kannusteen saamisen edellytyksenä on koko henkilöstön 
koulutustarpeiden selvittämiseen perustuva koulutussuunnitelma.  

• Koulutussuunnitelmaa laadittaessa ja koulutuksen kohdentamisessa 
työnantajan tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti ja 
yhdenvertaisesti 

• Yhteistoimintalain piirissä olevat yritykset  
– Pakollinen, laadittava yhteistoimintamenettelyssä 

(yhteistoimintalain 4 luku) 
• Yhteistoimintalain soveltamisalan ulkopuolella olevat yritykset 

– Vapaaehtoinen, mutta edellytyksenä koulutukseen liittyvälle 
verovähennykselle 

– Työnantajan keskusteltava pyydettäessä työntekijän kanssa 
ammatillisen osaamisen kehittämisestä 

– Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisesta koulutuksesta 3 § 
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Koulutussuunnitelman keskeiset elementit 

• Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, ammatillisessa 
osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 

• Tähän arvioon perustuva suunnitelma henkilöstön koulutustarpeiden 
kattamisesta henkilöstöryhmittäin tai muuten tarkoituksenmukaisella 
tavalla ryhmiteltynä 

• Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten 
ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten 
työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta 

• Koulutuksen vuosittainen toteuttamissuunnitelma 
• Suunnitelman toteutumisen seuranta 
• Työnantajan selvitettävä, miten jatkossa tarkoitus ylläpitää pidempään 

osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista 
osaamista 
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Osaamisen kehittäminen: taloudellisen kannusteen 
edellytykset 
• Suunnitelman mukainen koulutus = edellyttää koulutussuunnitelmaa 

• Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin 

työnantajan palveluksessa 

– Työnantajan järjestämää  

– Lisä- tai täydennyskoulutusta 

– Uuden teknologian käyttöönottoon liittyvä koulutus 

– Lakisääteinen tai lupien edellyttämä koulutus 

– Ulkopuoliset kurssit, seminaarit, konferenssit, yrityksen sisäinen 

koulutus  
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Osaamisen kehittäminen: taloudellisen kannusteen 
edellytykset 
• Koulutuspäivä; koulutusta yhteensä vähintään kuusi tuntia 

– Koulutuksen kesto yhtäjaksoisesti vähintään tunti kerrallaan 

– Voidaan laskea yhteen yksittäiset vähintään tunnin koulutukset 

– Työntekijälle annetut koulutustunnit lasketaan yhteen ja jaetaan 

kuudella = koulutuspäivien lukumäärä 

• Työnantaja maksaa palkkaa koulutuksen ajalta 

– Työnantajan maksama palkka ei saa sisältää palkkatukea 

• Kokonaiset koulutuspäivät oikeuttavat verovähennykseen 

• Korotettua verovähennystä enintään kolmelta koulutuspäivältä 

työntekijää kohti vuodessa 
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Lisätietoja 

• Liittojen yhteinen Osaaminen haltuun toimintamalli 
www.tyohyvinvointi.info/osaaminen-haltuun 

• Keskusjärjestöjen ohjeet taloudellisesti tuetusta ammatillisesta 
koulutuksesta 
– http://www.ek.fi/eNewsletter4/EK_jasenkirjeet/2013/Ohje-

osaamisen-kehittmist-koskevan-lainsdnnn-soveltamiseksi.pdf 
– http://www.sttk.fi/files/ohje-kolmen-paivan-koulutusoikeudesta/ 

• Verohallinnon ohje työnantajan kustantaman koulutuksen verotuksesta 
– http://www.vero.fi/fi-

FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2013/Tyonantajan_
kustantaman_koulutuksen_vero(30723) 
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