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Lausuntopyyntö 

  

 18.5.2020  VN/12308/2020 
VN/12308/2020-OKM-1 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö     

PL 29 Meritullinkatu 10 0295 16001 09 135 9335 kirjaamo@minedu.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
+358 9 135 9335 
 

 
     

  

 
Jakelussa mainituille  
 
 
 
 

 

 

Lausuntopyyntö ja kutsu kuulemistilaisuuteen keskiviikkona 20.5.2020 klo 9 - 10 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.  

Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa säädöshankkeen hankesivuilla osoitteessa 
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM027:00/2020 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista. 
Koronavirusepidemian aikana näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on 
erityisesti joillakin koulutusaloilla ollut vaikeaa tai mahdotonta, jos työpaikat ovat suljettuja, niihin ei 
päästetä ulkopuolisia tai niillä on suuri tartuntariski. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa opintojen 
edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen koronavirusepidemian aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa epidemian mahdollisesti pitkittyessä. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 22.5.2020 opetus- ja kulttuuriministeriön 
kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi . Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 
toimittamaan lausunnon Word-, TXT- tai RTF-muodossa osoitteeseen piritta.sirvio@minedu.fi .  

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää myös hallituksen esitystä koskevan verkkokuulemistilaisuuden 

ke 20.5.2020 klo 9 – 10. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta 

https://link.webropolsurveys.com/EP/CEE62028D3513B6E Ilmoittautuneet saavat skype-linkin 

kokoukseen. 

 
 
 
 
Ylijohtaja Mika Tammilehto 
 
 
 

  
Jakelu Akava ry  

AMEO-verkosto  
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry  
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL  
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Kirkon työmarkkinalaitos  
Kunnallinen työmarkkinalaitos  
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry  
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry  
Opetushallitus  
Sivistystyönantajat ry  
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry  
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry  
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
Suomen Kansanopistoyhdistys ry  
Suomen konservatorioliitto  
Suomen Kuntaliitto  
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry  
Suomen Oppisopimusosaajat ry  
Suomen Yrittäjät ry  
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry  
työ- ja elinkeinoministeriö  
Urheiluopistojen Yhdistys ry  
valtionvarainministeriö  
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