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Jakelussa mainituille  

 

Lausuntopyyntö 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.   

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Lakia muutettaisiin 
siten, että Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta 
päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävässä 
tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista. Poikkeamiset liittyisivät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olosuhteisiin 
taikka vastaaviin Suomeen liittyviin seikkoihin.   

Lakia muutettaisiin myös täsmentämällä maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää siten, että 
koulutuksen järjestäjien on mahdollista järjestää maksullisena palvelutoimintana tutkintoja, tutkinnon 
osia, niihin valmistavaa koulutusta sekä valmentavaa koulutusta myös muille koulutuksen järjestäjille 
kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjille.  Muutos vastaisi vakiintunutta käytäntöä. 

Hallituksen esityksen luonnos ja ruotsinkieliset pykäläluonnokset ovat luettavissa säädöshankkeen 
sivuilla osoitteessa https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM073:00/2020 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 14.5.2020 opetus- ja kulttuuriministeriön 
kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Annetut lausunnot tulevat julkisiksi ja ne 
tallennetaan säädöshankkeen sivuille yllä mainittuun osoitteeseen. 

Lisätietoja esitysluonnoksesta antaa 

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, puh. 02953 30403, etunimi.sukunimi@minedu.fi (15.4.2021 asti) 

Hallitusneuvos Piritta Sirvio puh. 02953 30238, etunimi.sukunimi@minedu.fi (16.4.2021 alkaen) 

Ylijohtaja Mika Tammilehto 

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää 
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Jakelu OM Oikeusministeriö 
UM Ulkoministeriö 
Opetushallitus 
Suomen Kuntaliitto ry 
Akava ry 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Keskuskauppakamari 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry 
Kunnallinen työmarkkinalaitos 
STTK ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry 
Suomen Yrittäjät  
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Axxell Utbildning Ab 
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry 
Peimarin koulutuskuntayhtymä 
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 
AEL-Amiedu Oy 
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 
Etelä-Savon Koulutus Oy 
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto) 
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry 
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry 
Kisakallion Urheiluopisto 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry 
Kirkon työmarkkinalaitos 
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry 
Suomen Oppisopimusosaajat ry 
Urheiluopistojen Yhdistys ry 
Sivistystyönantajat ry 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy 
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