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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN
KELPOISUUSVAATIMUKSISTA ANNETUN ASETUKSEN 16 §:N MUUTTAMISESTA
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Asian tausta, nykytila ja ehdotukset
Opettajien ja rehtorien kelpoisuudesta säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Asetusta muutettiin ammatillisesta koulutuksesta annettua lain (531/2017) ja sen nojalla annetun ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) vuoksi valtioneuvoston asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
(1150/2017). Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018 alkaen.
Tällä asetusmuutoksella on tarkoitus selkeyttää asetuksen 16 §:ää, joka koskee vaativan erityisen tuen opettajien kelpoisuutta. Voimassa olevan asetuksen 16 §:n mukaisen kelpoisuusehtojen on ollut tarkoitus vastata ennen 1.1.2018 voimassa ollutta erityisopettajan kelpoisuutta. Pykälän muuttunut muotoilu on kuitenkin aiheuttanut huolta ja epäselvyyttä siitä, onko erityistä tukea antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksia
muutettu. Tästä syystä asetuksen muotoilua ehdotetaan muutettavan.
Voimassa olevan asetuksen 16 §:n 1 momentin mukaan tutkintoon johtavaa koulutusta, jota järjestetään vaativana erityisenä tukena, on kelpoinen antamaan henkilö, jolla
on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
Pykälän 2 momentin mukaan sen estämättä, mitä 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, yhteisten tutkinnon osien opetuksen yhteydessä annettavaa vaativaa erityistä
tukea on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän
korkeakoulututkinnon ja jolla on 1 momentissa säädetyt erityisopettajan opinnot.
Lisäksi pykälän 3 momentin mukaan, jos vaativan erityisen tuen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, vaativaa erityistä tukea voi sen estämättä, mitä 1
momentissa säädetään, antaa myös muu tässä luvussa tarkoitettu opettaja osana muuta
opetustaan
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen 16 §:ää ehdotetaan muutettavan siten, että vaativan erityisen tuen lisäksi pykälässä viitataan erityiseen tukeen. Pykälän 1 momentin asetusviittaus korjataan siten, että momentissa viitataan voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksesta (794/2004). Lisäksi 2 momentin pykäläviittauksen kirjoitusvirhe
korjataan siten, että siinä viitataan 14 §:n 1 momentin 1 kohdan sijasta 14 §:n 1 momenttiin.
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Esityksen vaikutukset
Esitetyillä muutoksilla ei ole kunta- tai valtiontaloudellisia vaikutuksia, eikä vaikutuksia koulutuksen järjestäjiin.
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Asetuksenantovaltuus
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 118 §:n 3 momentin mukaan rehtorin ja
opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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Asetusehdotuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä virkatyönä. Asetusehdotusta on käsitelty toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmässä 28.5.2018. Asetusluonnoksesta ei ole pyydetty lausuntoja asian vähäisen merkityksen vuoksi.
Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä asian vähäisyyden vuoksi.
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Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2018.

