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EHDOTUS AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON
ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

1 Asetuksenantovaltuus
Asetuksenantovalta perustuu luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (OKM073:00/2020) ehdotettuun uuteen 121 a §:ään, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnasta. Hallituksen esitys on
tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2021. Mainitun ehdotuksen mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.
Laki on vahvistettu…
2 Nykytila
Hallituksen esityksessä eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (numero) esitetään kyseistä lakia muutettavaksi muun ohessa siten, että siihen
lisättäisiin uusi 121 a §, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnasta sekä sen tehtävistä ja kokoonpanosta. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan Opetushallitus asettaisi
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan tutkintovientitoimikunnan, jonka tehtävänä olisi
seurata ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 33 ja 35 §:ssä tarkoitetun
koulutuksen järjestämistä. Opetushallitus nimittäisi toimikuntaan enintään yhdeksän jäsentä. Jäsenten tulisi edustaa viranomaisia ja 33 ja 35 §:ssä tarkoitettua koulutusta harjoittavia koulutuksen järjestäjiä sekä muita mainituissa pykälissä tarkoitettuun koulutukseen liittyviä toimijoita. Lisäksi Opetushallitus voisi toimikunnan esityksestä nimittää toimikuntaan pysyviä asiantuntijoita. Ehdotettu 121 a §:n on tarkoitettu voimaan
1.1.2021.
Opetushallitus päättäisi toimikunnan jäsenten palkkiot ja huolehtisi toimikunnan maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja arkistosta.
Tällä hetkellä tutkintovientitoimikunta toimii pilottina koulutusvientikokeilun koordinointihankkeen alla ja sen jäsenet edustavat Opetushallitusta, opetus- ja kulttuuriministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä, ulkoministeriötä, koulutuksen järjestäjiä ja koulutusvientiyhtiöitä. Ehdotettu 121 a § mahdollistaa toimikunnan koostuvan mainittujen
toimijoiden edustajista myös jatkossa.
Voimassa oleva valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) ei sisällä säännöksiä tutkintovientitoimikunnasta.
3 Esityksen sisältö
22 a § Tutkintovientitoimikunnan asettaminen, kokoonpano ja päätöksenteko

Tällä asetusehdotuksella ehdotetaan lisättäväksi ammatillisesta koulutuksesta annettuun
valtioneuvoston asetukseen uusi 22 a §, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan
asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.
Asetusehdotuksessa säädettäisiin, että tutkintovientitoimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunnan toimikaudeksi. Jos tutkintovientitoimikunnan jäsen eroaisi kesken toimikauden, hänen tilalleen nimettäisiin uusi jäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 121 §:ssä
tarkoitettu työelämätoimikuntien sihteeristö vastaisi tutkintovientitoimikunnan sihteerin tehtävistä.
Lisäksi ehdotetaan, että tutkintovientitoimikunta kokoontuisi puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Tutkintovientitoimikunta olisi päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaisiin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan tulisi päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövalinta ratkaistaisiin äänten mennessä tasan arvalla.
Sääntely varmistaisi toimikunnan hallinnollisen toimintakyvyn, kun sen toiminnasta
olisi säädetty ehdotetulla tavalla. Sääntely vastaisi asiallisesti työelämätoimikuntien
asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta säädettyä.

4 Esityksen vaikutukset
Asetusehdotuksella ei arvioida olevan valtiontaloudellisia eikä muitakaan vaikutuksia.

5 Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä.

6 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Asetuksen esitetään tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

