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Hallituksen esityksellä HE 57/2018 vp on tarkoitus muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia,
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua
lakia. 1.1.2018 voimaan tulleeseen ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin tehdään lähinnä teknisluonteisia säädöksiä täsmentäviä
muutoksia.
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
Lakia ehdotetaan muutettavan siten, että opetus- ja kulttuuriministeriölle lain 6 §:ssä annettua valtuutusta
asetuksella säätää ammatillisen tutkinnon perusteisiin sisältyvistä osaamisaloista laajennettaisiin sikäli, kun
se olisi tarpeellista johtuen osaamisalaan kohdistuvista muista säännöksistä, sopimuksista tai osaamisalaan
kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista. Voimassa olevan lain puitteissa ministeriöllä on valtuutus säätää
tutkintoon kuuluvista osaamisaloista ainoastaan silloin kun kyse on poikkeuksellisen kalliista koulutuksesta.
Opiskeluoikeuden peruuttamista opiskelijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvistä syistä koskevia
säännöksiä (Nk. SORA-säädökset) täsmennettäisiin siten, että säännöksiä voidaan soveltaa paitsi
kokonaiseen tutkintoon, myös tutkintoon kuuluvaan osaamisalaan.
Järjestämisluvan myöntämistä koskevaa säännöstä täsmennettäisiin siten, että ammatillisen koulutuksen
järjestämisluvasta voitaisiin poissulkea koulutuksen järjestäjän oikeus myöntää tutkintoja ja antaa koulutusta
tiettyyn tutkintoon sisältyvällä osaamisalalla tai osaamisaloilla.
Tarve tarkentaa säännöksiä johtuu aikaisempaa laaja-alaisemmista ammatillisista tutkinnoista, joissa useat
vanhan tutkintorakenteen mukaiset tutkinnot yhdistyvät.
Ehdotetuilla muutoksilla tavoitellaan sitä, että esimerkiksi mahdollisuus opiskeluoikeuden peruuttamiseen
kohdentuisi ainoastaan niihin tutkinnon sisällä oleviin osaamisaloihin, jotka ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 81 §:n edellyttämällä tavalla liittyvät alaikäisten turvallisuuteen, potilas- tai
asiakasturvallisuuteen taikka liikenneturvallisuuteen. Lisäksi koulutuksen laadun ja turvallisuuden
varmistamiseksi on aikaisempaa laaja-alaisempien tutkintojen vuoksi ilmennyt tarve rajoittaa tiettyihin
tutkintoihin sisältyvien tiettyjen osaamisalojen kohdalla koulutuksen järjestäjien oikeutta järjestää kyseistä
koulutusta.
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Laki ehdotetaan täsmennettävän siten, että perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen myöntäminen
on mahdollista myös varainhoitovuoden aikana koulutuksen järjestäjästä johtuvasta erityisestä syystä.
Ehdotettu muutos parantaa koulutuksen järjestäjien asemaa, sillä se mahdollistaa joustavamman reagoinnin
yllättäviin tilanteisiin varainhoitovuoden aikana.
Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtävän tarpeelliset täsmennykset koskien mahdollisen lisätalousarvion mukaisen
rahoituksen jakamista. Lisätalousarvion perusteella jaettava raha ei olisi sidottu lain 32 a §:n mukaisiin
rahoitusosuuksiin ja se voitaisiin myöntää myös ministeriön harkinnan mukaan kokonaan
strategiarahoituksena. (Ks. liite ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmästä).
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015)
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin tehtäisiin ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista
ja ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetusta asetuksesta johtuvat tekniset muutokset.
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