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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen
koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi
toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista.

Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua
lakia, oppivelvollisuuslakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia
sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esitys perustuu pääministeri
Sanna Marinin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon toimenpide-ehdotusten perusteella
käynnistetyn toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen ehdotuksiin.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen opintojen yhdistämistä ja kaksoistutkinnon suorittamista koskevia
säännöksiä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annettuun lakiin sisältyviä ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen
perusteita siten, että ne nykyistä paremmin vastaisivat oppivelvollisille suunnatun
koulutuksen tarpeisiin.

Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne
esitysluonnoksesta. 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:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse
ministeriön kirjaamoon.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja
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kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään
viitteenä diaarinumeroa VN/34059/2021.
Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle
VN/34059/2021.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja
lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 22.6.2022 mennessä.

Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
hallitusneuvos Piritta Sirvio, piritta.sirvio(at)gov.fi, puh. 0295 330 238 (hallituksen esitys)
neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, ville.p.heinonen(at)gov.fi, puh. 0295 330 105 (toisen
asteen kehittämishanke)

Linkit
https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM083:00/2021 - Hallituksen esitysluonnos on luettavissa
myös säädöshankkeen sivuilla
ttps://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM083:00/2021 - Utkastet till regeringsproposition kan
också läsas på webbplatsen för lagstiftningsprojektet

Liitteet:
HE_kehittämishanke lausuntoversio 12.5.2022.pdf
Lagförslag 12.5.2022.pdf

Jakelu:
Aikuislukioliitto ry
Aineopettajaliitto AOL ry
AIO Aikuislukioiden opettajat ry
Akava ry
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kansaneläkelaitos
Keskuskauppakamari
Kirkon työmarkkinalaitos
KT Kuntatyönantajat
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
Pro Lukio ry
Saamelaiskäräjät
Sivistystyönantajat ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Suomen konservatorioliitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Lähilukioyhdistys ry
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen Oppisopimusosaajat ry
Suomen Rehtorit ry
Suomen Yrittäjät ry
Tilastokeskus
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
Urheiluopistojen Yhdistys ry
Valtiovarainministeriö
Vammaisfoorumi ry
Yksityiskoulujen Liitto ry
Ylioppilastutkintolautakunta
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Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Silander Tiina
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sirvio Piritta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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