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Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi
ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa
annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta opetus- ja
kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa
perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen
muuttamisesta. Asetusluonnos on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön
internetsivuilla: https://minedu.fi/lausuntokierrokset-ja-kuulemiset .
Esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla, joista säädetään ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain 81 §:ssä, koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta
hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Tämä antaisi koulutuksen
järjestäjälle mahdollisuuden jo ennen opiskelijaksi ottamista ottaa paremmin huomioon
hakijan soveltuvuuden alalle ja hakijan edellytykset suoriutua tutkintoon johtavasta
koulutuksesta. Pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestäminen ei olisi pakollista, vaan
koulutuksen järjestäjä voisi edelleen päättää siitä, järjestääkö se pääsy- tai
soveltuvuuskokeen.
Pykälässä säädettäisiin koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ohjausvelvoitteesta
suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinnassa. Säännöksellä varmistettaisiin se,
että hakija saa neuvontaa ja ohjausta sopivan tutkinnon tai koulutuksen löytämiseksi.
Koulutuksen järjestäjän tulisi jättäessään hakijan valitsematta pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella selvittää yhdessä hakijan kanssa tämän suoritettavaksi soveltuva
tutkinto tai koulutus ja ohjata hakija hakeutumaan siihen.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.1.2019 opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Lisäksi
opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnon hallitusneuvos Saara
Luukkoselle osoitteeseen etunimi.sukunimi@minedu.fi.
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Saara Luukkonen p. 0295 330 366,
etunimi.sukunimi@minedu.fi .
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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Suomen Kuntaliitto ry
Aluehallintovirastot
Ammatillisen Koulutuksen Talouspäälliköt ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
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 kehittämisyhtiö AMKE Oy
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suomen Opinto-Ohjaajat Ry, Studiehandledarna i Finland rf
Tilastokeskus
Suomen Oppisopimusosaajat ry
Saamelaiskäräjät
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Opetushallitus
Ammatillisen Aikuiskoulutuksen johtajat ry
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos
Urheiluopistojen Yhdistys Ry
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry
Kansaneläkelaitos
Suomen Rehtorit ry
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELY:t
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Perusopetuksen järjestäjät
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
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Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Oikeusministeriö
Eläketurvakeskus
Koulutusrahasto
Tehy ry
Suomen lähi-ja perushoitajaliitto SuPer
Vammaisfoorumi Ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Tiedoksi

AMOS
YVA
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