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Lausuntopyyntö

13.11.2020

VN/1985/2020
VN/1985/2020-OKM-296

Jakelussa mainituille
Enligt sändlista

Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen
oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta
‐
‐
‐
‐

valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(810/2018) muuttamisesta,
valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (673/2017) muuttamisesta,
valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (986/1998) muuttamisesta sekä
valtioneuvoston asetukseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) muuttamisesta.

Asetusluonnokset liittyvät oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan
koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen
tehtäisiin eräitä muita tarkentavia muutoksia.
Asetusluonnokset ja asetusmuistio ovat luettavissa oppivelvollisuuden laajentamisen
säädöshankkeen sivuilla osoitteessa https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM032:00/2019.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnot viimeistään perjantaina 4.12.2020
opetusja
kulttuuriministeriön
kirjaamon
sähköpostiosoitteeseen
kirjaamo@minedu.fi.
Lisäksi lausunnot pyydetään toimittamaan Word-, TXT- tai RTF-muodossa osoitteeseen
oppivelvollisuus@minedu.fi. Lausunnon keskeinen sisältö pyydetään tiivistämään lausunnon
päätteeksi lyhyesti (enintään yksi sivu) otsikon ”Lausunnon keskeinen sisältö” alle.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 29
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 10
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

09 135 9335
+358 9 135 9335

kirjaamo@minedu.fi
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Begäran om utlåtande om förslaget till ändring av vissa förordningar av statsrådet som gäller
utvidgning av läroplikten och utbildning som handleder för examensutbildning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkasten till
-

statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gymnasieutbildning
(810/2018),
statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning (637/2017),
statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom
undervisningsväsendet (986/1998),
statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisningsoch kulturverksamhet (1766/2009).

Utkasten till förordningar gäller utvidgning av läroplikten och utbildning som handleder för
examensutbildning. I statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
görs dessutom vissa andra preciserande ändringar.
Utkasten till förordningar och förordningspromemorian finns på webbplatsen för lagstiftningsprojektet
för utvidgning av läroplikten på adressen https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM032:00/2019.
Undervisnings- och kulturministeriet ber er sända remissvaret senast fredagen den 4 december 2020
till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@minedu.fi.
Därtill ber vi er sända remissvaret i Word-, TXT- eller RTF-format till adressen
oppivelvollisuus(at)minedu.fi. Avsluta ert remissvar med en kortfattad sammanfattning av det centrala
innehållet (högst en sida) under rubriken ”Centralt innehåll”.

Ylijohtaja/Överdirektör

Mika Tammilehto

Hallitusneuvos/Regeringsrådet

Piritta Sirvio

Jakelu/Sändlista
Aikuislukioliitto ry
Aineopettajaliitto AOL ry
AIO Aikuislukioiden opettajat ry
Akava ry
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kirkon työmarkkinalaitos
KT Kuntatyönantajat
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
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Pro Lukio ry
Sivistystyönantajat ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen opinto-ohjaajat ry
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
Suomen Oppisopimusosaajat ry
Suomen Rehtorit ry
Suomen Yrittäjät ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Urheiluopistojen Yhdistys ry
VM Valtiovarainministeriö
Vammaisfoorumi ry
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Yksityiskoulujen Liitto ry

