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Yleistä tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvasta 1
•

Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tutkintojen ja koulutuksen
järjestäminen on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnalliset ja alueelliset
osaamistarpeet sekä tutkintojen ja koulutuksen tarjonta.

•

Järjestämisluvan tutkintoja tai koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton
tavoittelemiseksi

•

Järjestämislupa voidaan myöntää hakijalle, jolla on hakemansa tehtävän toteuttamiseksi
tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset
ja toiminnalliset edellytykset haetun tehtävän mukaisten tutkintojen ja koulutuksen
asianmukaiseen järjestämiseen.

•

Hakijan edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, vaikuttavuus ja
tuloksellisuus

•

Ministeriön on järjestämislupien myöntämistä koskevan päätöksenteon yhteydessä
huolehdittava siitä, että järjestämisluvat muodostavat kokonaisuuden, joka varmistaa
ammatillisen koulutuksen riittävän saatavuuden.
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Yleistä tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvasta 2
•

•

•
4.2.2021

Koulutuksen järjestäjällä, jolla on luvassaan laajennetun oppisopimuskoulutuksen
järjestämistehtävä, on mahdollisuus vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin
yhteistyössä niiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joilla jo on suunniteltu tutkinto
järjestämisluvassaan.
Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus kielitaitoon liittyviin tarpeisiin vastaamiseksi
järjestää joustavasti ja laajasti opetusta muillakin kuin järjestämisluvassa määrätyillä
opetus- tai tutkintokielillä.
– Työelämässä tarvittavan kielitaidon opetusta voidaan järjestää ammatillisen
koulutuksen aikana siten, että opiskelija saavuttaa edellytykset työllistyä tai hakeutua
jatko-opintoihin.
– Työelämän tarvitsema muu kuin suomen tai ruotsin kielitaito ei välttämättä edellytä
tutkinnon suorittamista ko. kielellä.
– Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito mahdollistaa laajemmat mahdollisuudet
työllistyä opintojen jälkeen jatkuvasti muutoksessa olevassa työelämässä sekä
mahdollistaa laajemmin jatkuvan oppimisen.
Koulutuksen järjestämisluvilla ei päätetä koulutusviennistä.
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa –
päätöksiä vuonna 2020
• Vuosina 2018 – 2020 on tullut runsaasti järjestämislupien
muutoshakemuksia.
• Hakemuksesta päätettiin 99 uudesta tutkinnosta, 6 uudesta rajoitetusta
osaamisalasta ja uudesta 14 tutkintokielestä
• Lisäksi tehtiin viranomaisaloitteisesti järjestäjille yli 100 päätöstä
tutkintorakenteen muutoksien vuoksi
• Vähimmäisopiskelijavuosimäärän tarkistuspäätöksiä tehtiin 30
• Lisäksi muita lupiin liittyviä päätöksiä noin 15
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Kehittämisajatuksia 1
• Koulutuksen järjestäjällä tulisi olla valmius tarvittaessa järjestää
järjestämisluvassaan olevia tutkintoja ja koulutuksia
• Koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön kehittäminen
osaamistarpeeseen vastaamisessa
• Tutkintojen ja koulutuksen hankinnan hyödyntäminen muilta järjestäjiltä,
ml. laajennettu oppisopimuskoulutus järjestämistehtävä
• Mikäli koulutuksen järjestäjä suunnittelee järjestämislupansa
muutoshakemusta, ensisijaisesti olisi suositeltavaa arvioida edellä
mainittuja nopeampia tapoja vastata osaamistarpeisiin
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Kehittämisajatuksia 2
• Taustaa: noin 2/3:lla koulutuksen järjestäjistä on järjestämisluvassa
vähintään 1 ja peräti noin 1/3:lla vähintään 10 tutkintoa, joita se ei ole
järjestänyt lainkaan vuosien 2018-2020 aikana (lähde: Koskiopiskelijavuositoteuma 25.1.2021)
• Jälkimmäisistä koulutuksen järjestäjistä valtaosalla on
järjestämisluvassaan laajennetun oppisopimuskoulutuksen
järjestämistehtävä
• Koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö ja laajennettu
oppisopimuskoulutus ovat usein sopivia ja joustavia keinoja reagoida
nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin
• Työelämän tarpeisiin voidaan siten vastata muutoinkin kuin
järjestämislupaa muuttamalla
4.2.2021
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa
• Ministeriöllä on lainsäädäntöön perustuva harkintavalta päättää
järjestämisluvasta ja sen muuttamisesta
– Ministeriö päättää uusien järjestämislupien ohella myös jo myönnetyn
järjestämisluvan muuttamisesta ja peruuttamisesta pääsääntöisesti
hakemuksesta.
– Ministeriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestämislupaa, jos tutkintojen ja
koulutuksen järjestäminen merkittävästi poikkeaa osaamistarpeista taikka
jos tutkintojen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät muut erityiset syyt tai
valtiontaloudelliset syyt sitä edellyttävät.
– Päätöstä luvasta tai sen muutoksesta tehtäessä arvioidaan muun muassa
haetun tutkinnon tai koulutuksen koulutustarvetta, joka on ensisijainen
edellytys järjestämisluvan myöntämiselle.
– Ministeriöllä on oikeus tarvittaessa myös määrätä järjestämisluvassa
tehtäviä koulutuksen järjestäjille.

4.2.2021
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupahakemus
•
•

•

•
•

4.2.2021

Järjestämislupahakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto käsittelee ammatillisten
tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien hakemukset ja valmistelee ja
esittelee hakemuksista tehtävät päätökset.
Koska järjestämisluvan saaneet ammatilliset koulutuksen järjestäjät ovat
viranomaisia ja järjestävät lailla säänneltyä opetushallinnon alaista koulutusta,
ministeriö myös valvoo ja seuraa ammatillisen koulutuksen järjestäjien
toimintaa.
Järjestämislupaa koskeva päätös on maksullinen, myös kielteinen päätös.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201063

8

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupahakemus:
muutoshakemus ja liitteet 1
• Järjestämisluvan tai sen muutoksen hakeminen
– Haettaessa uutta järjestämislupaa, sen peruutusta tai muutosta
järjestämislupaan, hakemukset toimitetaan liitteineen ministeriön
kirjaamoon.
– Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse: kirjaamo@minedu.fi
– Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeus.
– Hakemuksen liitteenä tulee olla koulutuksen järjestäjän päättävän elimen
lainvoimainen päätös järjestämisluvan muutoksen hakemisesta,
järjestämisluvan peruuttamisesta tai uuden järjestämisluvan hakemisesta.

4.2.2021
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa:
muutoshakemus ja liitteet 2
– Sen varmistamiseksi, että päätökset voidaan tehdä sovitun fuusion tai
muun ylläpitäjämuutoksen aikataulun mukaisesti, on suositeltavaa, että
fuusion yhteydessä ei haettaisi uusia tutkintoja ja koulutuksia.
– Fuusioihin ja oikeushenkilöön liittyvät hakemukset tulee toimittaa hyvissä
ajoin.
•

Koulutuksen järjestäjän nimenmuutos
– Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava ministeriölle nimensä muutoksesta
sähköpostitse, kun muutoksen alkamispäivämäärä on varmistunut. Ilmoitus
lähetetään ministeriön kirjaamoon: kirjaamo@minedu.fi
– Muutoksesta on ilmoitettava myös Opetushallitukseen: kirjaamo@oph.fi

4.2.2021
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa:
muutoshakemus ja liitteet 3
•

Tietosuojalainsäädännön huomioiminen hakemuksen ja sen liitteiden osalta:
– Hakemuksissa tarvitaan viranomaisten henkilötiedot, mutta niiden lisäksi hakemukset ja
niiden liitteet eivät saa sisältää luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja: esimerkiksi opetusja ohjaushenkilöstöön, ml. työpaikkaohjaajat, liittyviä tietoja, joista henkilö voidaan
tunnistaa joko suoraan tai välillisesti
• näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite, valokuva, henkilötunnus, CV
• osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa mainitun vastuuopettajan osalta
ainoastaan työpaikan yhteystiedot.
• ks. Tietosuoja-asetus (EU) 679/2016, jossa tarkemmat ohjeistukset

– Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta koskevien
hakemusten osalta laaditaan erikseen Tietosuojailmoitus-lomake

4.2.2021
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa:
muutoshakemus ja liitteet 4
•
•
•

•

Voimassa olevan järjestämisluvan muutosta toivotaan haettavaksi
pääsääntöisesti tulevan kalenterivuoden alusta lukien.
Hakemus on toimitettava kirjallisesti ministeriöön vähintään 6 kk ennen
suunnitellun koulutuksen aloittamista.
Kun haetaan järjestämisluvan muutosta, hakemuksessa selvitetään
perusteluineen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 28 §:n 1 ja
2 momentissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (673/2017) 7 § :n 1 momentissa todetut asiat.
Linkit:
– https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
– https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673

•
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Hakemuksia koskevissa asioissa ministeriö voi pyytää lausuntoja ja kuulla eri
tahoja.
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa:
muutoshakemus ja liitteet 5
• Uusi tutkinto
– Hakemuksen liitteenä on oltava haetun tutkinnon tutkintokohtainen
osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma.
– Laadinnassa on huomioitava osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman
tietosisältö.
•

Linkki suunnitelman sisällön ohjeistukseen:
https://minedu.fi/documents/1410845/4171155/Osaamisen+arvioinnin+toteuttamissuunnitelma+12_2019/46f563b4b3b4-3fdd-cc5f-ce216cfd5210/Osaamisen+arvioinnin+toteuttamissuunnitelma+12_2019.pdf

– Ministeriö pyytää lausunnon osaamisen arvioinnin
toteuttamissuunnitelmasta työelämätoimikunnalta.
– Ministeriö kuulee sen jälkeen koulutuksen järjestäjää työelämätoimikunnan
antamasta lausunnosta.
– Tarvittaessa ministeriö pyytää uudelleen lausuntoa työelämätoimikunnalta.
13 |

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa:
muutoshakemus ja liitteet 6
•

Työvoimakoulutuksen tehtävä
–
–

•

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutuksen
järjestämislupa
–
–
–

•

4.2.2021

Ministeriö kuulee hakemuksesta Opetushallituksesta, joka on valvova viranomainen.
Tämän jälkeen ministeriö kuulee tehtävää hakenutta koulutuksen järjestäjää.
Tulossa uusi OKM:n ohjekirje, koemalli tullut käyttöön, lakimuutokset tulleet voimaan 1.1.2021
alkaen (nettisivuille tulee linkki ohjeistukseen)

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tehtävä
–

•

Ministeriö kuulee hakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriötä.
Tämän jälkeen ministeriö kuulee tehtävää hakenutta koulutuksen järjestäjää työ- ja
elinkeinoministeriön kannasta.

Ministeriö kuulee Suomen Olympiakomiteaa, ja sen jälkeen tehtävää hakenutta koulutuksen
järjestäjää.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muissa haetuissa uusissa tehtävissä
ministeriö voi kuulla tarvittavia tahoja.
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Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa:
muutoshakemus järjestäjän oikeushenkilön muuttuessa
•

Fuusio tai muu muutos koulutuksen järjestäjän oikeushenkilössä
– Mikäli koulutuksen järjestäjän Y-tunnus muuttuu esimerkiksi fuusion myötä, on
kysymys muutoksesta järjestäjän oikeushenkilössä.
– Tällöin uuden organisaation on rekisteröitymisen jälkeen haettava olemassa olevan
järjestämisluvan peruuttamista sekä uutta tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.
(Myös tästä on tulossa tarkempi ohjeistus nettisivuille)
– Oikeushenkilön muuttuessa tai fuusion yhteydessä tulee koulutuksen järjestäjän, jolta
ammatillisen koulutuksen tehtävä lakkaa, hakea järjestämislupansa peruuttamista.
– Oikeushenkilön muuttuessa tai fuusioihin liittyvät järjestämislupapäätökset tehdään
kalenterivuoden alusta lukien, koska muutoksilla on vaikutusta mm. järjestäjien
saamaan valtionosuusrahoitukseen.

4.2.2021
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Ennakkoon tulleet kysymykset
– Missä vaiheessa järjestämislupaa voi hakea uudesta voimaan tulevasta
tutkinnosta (vammaisalan at, joka tulee voimaan 1.8.2021)?
– Miten kuvataan/perustellaan toiminta-aluetta, yhteistyötä ja toiminnallisia
edellytyksiä?
– Tuleeko tutkinnon osaamisalueet kuvat erikseen ja laatia erilliset oats:t
osaamisaloittain?
– Miten varmistetaan työelämätoimikuntien ohjeistusten yhtenäinen linjaus?
– Mitä dokumentteja liitetään hakemukseen uutta toimijan järjestämislupaa
hakemisessa, jos nykyinen järjestämisluvan haltija hakee siirtoa uudelle
toimijalle?
4.2.2021
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Lisätietoa
•

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoksen hakemisesta samoin
kuin uuden järjestämisluvan hakemisesta voi olla yhteydessä alueen esittelijään
(sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi):
– Uusimaa: ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 02953 30166
– Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta: opetusneuvos
Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183
– Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala:
opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 02953 30104
– Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa:
opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249
– Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi: opetusneuvos Tiina Polo, puh. 02953 30022
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