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Jakelussa mainituille

Viite      

Asia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/ammatillinen
koulutus/index.html
Hallituksen esityksen ruotsinkieliset lakiluonnokset laiksi ammatillisesta koulutuksesta 
ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ovat 
luettavissa mainitulla nettisivulla viikolla 46.

Esityksessä ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva 
lainsäädäntö uudistettaisiin kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden 
osaamistarpeita. Uudistuksella toteutettaisiin toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
reformi, joka on yksi hallitusohjelman osaaminen ja koulutus -painopisteen kuudesta 
kärkihankkeesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.12.2016 opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Lisäksi 
opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnon Word-, TXT- tai RTF-
muodossa osoitteeseen reformi@minedu.fi

Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon 
sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti (enintään yksi sivu) otsikolla lausunnon 
keskeinen sisältö. 
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Ärende Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning 
och vissa lagar som har samband med den

Undervisnings- och kulturministeriet ber Ert yttrande om utkastet till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har 
samband med den. Utkastet till regeringsproposition kan läsas på utbildnings- och 
kulturministeriets webbplats
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/ammatillinenkou
lutus/index.html?lang=sv
Det svenskspråkiga utkastet till regeringsproposition om lagen för yrkesutbildning och 
lagen om ändringen av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
kan läsas på tidigare nämnda webbplats vecka 46.

Enligt utkastet ändras lagstiftningen om grundläggande yrkesutbildning och 
yrkesinriktad vuxenutbildning i sin helhet så att den motsvarar framtidens 
kunskapsbehov. Genom förnyandet genomförs en revidering av yrkesutbildning på 
andra stadiet, som är ett av de sex spetsprojekt inom tyngdpunkten kompetens och 
utbildning i regeringsprogrammet.

Ni ombeds skicka in utlåtandet senast 19.12.2016 till undervisnings- och 
kulturministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@minedu.fi. Dessutom
ombeds ni skicka utlåtandet i Word-, TXT- eller RTF-format till reformi@minedu.fi

Ministeriet ber den som avger utlåtandet att i slutet av sitt utlåtande kort sammanfatta 
utlåtandets centrala innehåll (maximalt en sida) under rubriken ”Utlåtandets centrala
innehåll”.

Kansliapäällikön sijainen,
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Ylijohtaja Mika Tammilehto

Jakelu Ministeriöt
Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjät (l) 
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät
Erikoisoppilaitosten ylläpitäjät 
Suomen Kuntaliitto ry
Liikunnan koulutuskeskusten ylläpitäjät
Aluehallintovirastot
Ammatillisen Koulutuksen Talouspäälliköt ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
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KT Kuntatyönantajat
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Finlands Svenska Lärarförbund Fsl Rf
Suomen Yrittäjät ry
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Sivistystyönantajat ry
Akava ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suomen Oppisopimuskoulutuksen Järjestäjät Ry
Tilastokeskus
Saamelaiskäräjät
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Opetushallitus
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos
Urheiluopistojen Yhdistys Ry
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry
Kansaneläkelaitos
Valtiovarainministeriö/Valtion työmarkkinalaitos
Suomen Rehtorit ry
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELY:t


