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Jakelussa mainituille / 
Enligt sändlista 

 

Lausuntopyyntö / Begäran om utlåtande 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:ää 
siten, että pykälän 2 kohtaan lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto. Asetusluonnos ja 
asetusmuistio ovat luettavissa säädöshankkeen sivuilla osoitteessa 
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM035:00/2021   

Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta. 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 26.5.2021. Myös tahot, joita ei ole 
erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen 
tai ruotsin kielellä. 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun 
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön 
kirjaamoon. Lausunnon keskeinen sisältö pyydetään tiivistämään lausunnon päätteeksi lyhyesti 
(enintään yksi sivu) otsikon ”Lausunnon keskeinen sisältö” alle. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > 
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta 
lausuntopalvelu.om@om.fi. 

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä 
diaarinumeroa VN/10271/2021. 

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/10271/2021. 

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi -
palvelussa. 
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Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om 
ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning. I utkastet till förordning föreslås det att 
20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning ändras så att yrkesexamen inom 
funktionshinderområdet  fogas till paragrafens 2 punkt. Utkastet till förordning och 
förordningspromemorian (den senare endast på finska) kan läsas på författningsprojektets 
webbplats på adressen https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM035:00/2021  

Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till förordning. 
Vi ber er sända era utlåtanden senast onsdagen den 26 maj 2021. Också instanser som inte 
nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på 
svenska eller finska. 

Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i 
tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets 
registratorskontor. Avsluta ert remissvar med en kortfattad sammanfattning av det centrala 
innehållet (högst en sida) under rubriken ”Centralt innehåll”. 

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken 
Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: 
lausuntopalvelu.om@om.fi. 

Om ni inte vill registrera er i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och 
kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret 
VN/10271/2021 som referens för utlåtandena. 

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/10271/2021 i VAHVA. 

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 

Ylijohtaja/Överdirektör Mika Tammilehto 

Hallitusneuvos/Regeringsråd Sami Aalto 

  
Jakelu/Sändlista  

 
Akava ry   
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry   
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto) 
Ammattienedistämissäätiö AEL sr 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL   
Folkhälsan rf 
Funktionsrätt med ansvar rf FMA 
Invalidiliitto ry 
Kårkulla samkommun 
Kehitysvammaisten tukiliitto ry 
Kehitysvammaliitto 
Keskuskauppakamari 
Kirkon työmarkkinalaitos   
Kunnallinen työmarkkinalaitos   
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Oikeusministeriö 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry   
Opetushallitus  
Sivistystyönantajat ry  
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry   
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry   
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
Suomen Kansanopistoyhdistys ry   
Suomen konservatorioliitto   
Suomen Kuntaliitto   
Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry  
Suomen Oppisopimusosaajat ry   
Suomen Yrittäjät ry   
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry   
Urheiluopistojen Yhdistys ry   
Valtionvarainministeriö 
Vammaisfoorumi / Handikappforum rf 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 
 
 

  
         

 


