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Jakelussa mainituille

Viite      

Asia Hallituksen esitys ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettua lakia sekä lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Hallituksen esityksen luonnos (suomeksi) on luettavissa internetsivuilla 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b7db9791-2b54-4964-a035-
aeb63090cf14/89f194e5-08e3-4d71-9829-f927a38f1a59/LIITE_20180312115605.pdf

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.4.2018 opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi sekä 
anna.kankaanpaa@minedu.fi.

Ministeriöitä pyydetään toimittamaan lausuntopyyntö alaiselleen hallinnolle 
tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

Lisätietoja antavat:
hallitusneuvos Anna Kankaanpää p. 0295 3 30403
hallitussihteeri Saara Luukkonen p. 0295 3 30366 (Ahvenanmaata koskevat pykälät)

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning och av vissa lagar 
som har samband med den

Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om föreliggande utkast till 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om 
yrkesutbildning och av vissa lagar som har samband med den. I denna proposition 
föreslås ändringar i lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster.

Utkast till regeringens proposition (på svenska) kan läsas på webbplats 
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https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b7db9791-2b54-4964-a035-
aeb63090cf14/4b8687e6-e02b-49fd-8788-ab442558063d/LIITE_20180312115605.pdf

Vänligen sänd utlåtanden senast den 3 april 2018 till epostadressen 
kirjaamo@minedu.fi samt anna.kankaanpaa@minedu.fi.

Ministerierna ombes att vid behov vidaresända begäran av utlåtande till sina respektive 
förvaltingsområden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
regeringsråd Anna Kankaanpää tel. 0295 3 30403
regeringssekreterare Saara Luukkonen tel. 0295 3 30366 (paragraferna gällande 
Åland)

Ylijohtaja Mika Tammilehto

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää

Jakelu Ministeriöt
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Ålands landskapsregering
Suomen Kuntaliitto ry
Ammatillisen Koulutuksen Talouspäälliköt ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
KT Kuntatyönantajat
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry
Finlands Svenska Lärarförbund Fsl Rf
Suomen Opinto-Ohjaajat Ry, Studiehandledarna i Finland rf
Suomen Yrittäjät ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Sivistystyönantajat ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Akava ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suomen Oppisopimuskoulutuksen Järjestäjät Ry
Tilastokeskus
Saamelaiskäräjät
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
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Opetushallitus
Ammatillisen Aikuiskoulutuksen johtajat ry
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry
Kansaneläkelaitos
Valtiovarainministeriö/Valtion työmarkkinalaitos
Suomen Rehtorit ry
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Aluehallintovirastot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELY:t


