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Nykytila ja asetusehdotuksen pääasiall inen sisältö
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaan ammatillisina tutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta säädetään ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (680/2017, jäljempänä tutkintorakenneasetus). Tutkintorakenneasetuksen liitteessä luetellaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen kuuluvat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.
Tutkintorakenneasetusta on muutettu viimeksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (542/2020), joka tuli voimaan 1.8.2020. Muutosasetuksella muutettiin asetuksen 2 §:n 2 momentin 1 kohtaa siten, että siihen lisättiin
kaivosalan perustutkinnon kaivostyön osaamisala. Lisäksi asetuksen liitettä päivitettiin tutkintojen osalta.
Tällä asetusehdotuksella ehdotetaan muutettavan asetuksen liitettä siten, että siihen
lisättäisiin joitakin uusia tutkintoja.
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Asetuksenantotoi mi valta
Asetuksenantotoimivalta perustuu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 6 §:n 1
momenttiin. Mainittua lainkohtaa muutettiin lailla ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (547/2018, HE 57/2018 vp), joka tuli voimaan 1.8.2018.
Mainitun lainkohdan mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään,
mitkä ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuuluvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen.
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Yksityiskohtaiset perustel ut

Asetuksen liite
Asetuksessa ehdotetaan muutettavan saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon nimi
saamenkäsityöalan ammattitutkinnoksi ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinnon nimi saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnoksi. Lisäksi ehdotetaan, että
autoalan perustutkinnon nimi muutettaisiin ajoneuvoalan perustutkinnoksi.
Saamelaisalueen koulutuskeskus on 10.9.2020 jättänyt Opetushallitukselle ehdotuksen saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon sekä saamenkäsimestarin erikoisammattitutkinnon poistamisesta ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta ja saamenkäsityöalan ammattitutkinnon sekä saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon lisää-
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misestä uutena tutkintona tutkintorakenteeseen. Saamenkäsityöalan ammattitutkinnon perusteisiin sisältyisi saamenkäsityökisällin tutkintonimike ja saamenkäsityöalan
erikoisammattitutkinnon perusteisiin sisältyisi saamenkäsityömestarin tutkintonimike. Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan Opetushallituksen ehdotuksen mukaisesti 1.1.2022 alkaen samanaikaisesti tutkintorakenteessa ja tutkinnon perusteissa,
joten saamenkäsityökisällin ammattitutkinto ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto poistuisivat tutkintorakenteesta 31.12.2021.
Opetushallituksen Ammatillinen osaaminen -yksikössä on valmisteltu ehdotus, jossa
autoalan perustutkinnon nimi ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoalan perustutkinnoksi. Ajoneuvoala on käsitteenä laajempi kuin autoala. Ajoneuvoalaan kuuluvat
mm. autokorinkorjaus, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjaus, automyynti, automaalaus, varaosamyynti ja autotekniikka. Ehdotettu uusi tutkinnon nimi mahdollistaisi tutkinnon perusteiden laajentamisen uusilla osaamisaloilla ja valinnaisilla tutkinnon osilla. Vastaava nimen muutos tuli voimaan 1.8.2018 alkaen ajoneuvoalan
ammattitutkinnon kohdalla ja 1.1.2019 ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon kohdalla. Tutkinnon perusteiden osaaminen tulee säilymään ennallaan, työn kohdentuessa ammattitaitovaatimusten uudistamiseen tämän hetken työelämän osaamistarpeita vastaaviksi. Muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan Opetushallituksen ehdotuksen mukaisesti 1.8.2022 samanaikaisesti tutkintorakenteessa ja tutkinnon perusteissa, joten autoalan perustutkinto poistuisi tutkintorakenteesta 31.7.2022.
Lisäksi liitettä muutettaisiin ensimmäisen luvun numeroinnin osalta siten, että I luku
muutetaan muotoon 1 luku.
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Esityksen vaikutuk set
Asetusehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
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Asian val mistelu ja lausuntopalaute
Asetus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä Opetushallituksen tekemien
esitysten OPH-3401-2020 ja OPH-566-2021 pohjalta. Koska Opetushallitus on pyytänyt asiasta aikaisemmin lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä ja ehdotettujen muutosten voidaan katsoa olevan yleiseltä merkitykseltään vähäisiä, asetusehdotuksen
pohjalta ei järjestetty erillistä lausuntokierrosta.
Saamelaiskäräjät ja Taideteollisuusalan työelämätoimikunta ovat Opetushallitukselle
antamissaan lausunnoissa puoltaneet Saamelaisalueen koulutuskeskuksen työryhmän
tekemiä esityksiä saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon ja saamenkäsityömestarin
erikoisammattitutkinnon nimenmuutoksista. Autoalan perustutkinnon nimen muuttamista koskeva ehdotus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä ammatillisen
tutkintorakenteen uudistamiseksi perustetun työelämän ohjausryhmän ehdotuksen ja
Opetushallituksen esityksen pohjalta. Asetusluonnosta on käsitelty työelämän ohjausryhmässä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi. Ajoneuvoalan työelämätoimikunta on Opetushallitukselle toimittamassaan lausunnossa puoltanut tehtyä
ehdotusta.
Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä, koska muutos on yleiseltä merkitykseltään vähäinen.
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Voi maan tulo
Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2022. Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto ovat voimassa 31.12.2021
saakka. Ajoneuvoalan perustutkinto tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.8.2022. Vastaavasti autoalan perustutkinto olisi voimassa 31.7.2022 saakka. Saamenkäsityökisällin
ammattitutkintoa ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkintoa voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2024. Autoalan perustutkintoa voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2025 saakka.

