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Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uudistaminen:
siirtymäsäännösten nojalla
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille
9.6.2017 ehdotukset uusiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi,
kuten hallituksen esityksessä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp) on esitetty.
Koulutuksen järjestäjille, joilla on voimassa oleva ammatillisen lisäkoulutuksen
järjestämislupa ja joilla ei ole voimassaolevia tutkintotoimikuntien myöntämiä
näyttötutkinnon järjestämissopimuksia, ei ole valmisteltu ehdotusta uuden
lainsäädännön mukaiseksi järjestämisluvaksi. Näiden järjestäjien nykyisen
järjestämisluvan voimassaolo jatkuu 134 §:n siirtymäsäännösten mukaisesti
siirtymäkauden ajan.
Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjät, jotka eivät ole järjestäneet tutkintotavoitteista
koulutusta
Mikäli koulutuksen järjestäjän voimassaolevan järjestämisluvan mukaisena
koulutustehtävänä on ainoastaan sellainen muu ammatillinen lisäkoulutus, joka vastaa
uuden ammatillista koulutusta koskevan lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista
osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, tämän järjestämisluvan voimassaolo
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021. Siirtymäajan jälkeen koulutuksen järjestäjä voi
edelleen jatkaa vastaavaa koulutustoimintaa, mutta kyseinen koulutus ei enää olisi
opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupaan perustuvaa, eikä siihen enää
myönnetä valtionosuusrahoitusta.
Koulutuksen järjestäjät, joiden järjestämislupaa ei siirtymäsäännösten nojalla uudisteta
voivat siirtymäajan kuluessa hakea uuden lain mukaista ammatillisten tutkintojen ja
koulutuksen järjestämislupaa. Nykytilasta poiketen ammatillista osaamista syventävän
tai täydentävän koulutuksen järjestämislupaa ei voida enää yksistään myöntää, vaan
tämän koulutuksen järjestämisoikeus sisältyy tutkintojen ja koulutuksen
järjestämislupaan. Mikäli koulutuksen järjestäjä muuttaa toimintaansa siten, että se
jatkossa vastaisi uuden lain mukaisia järjestämisedellytyksiä ja järjestäisi tutkintoon
johtavaa koulutusta, voi järjestäjä hakea uutta järjestämislupaa 11.8.2017 mennessä
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tai myöhemmin siirtymäaikana. Ammatillisen koulutuksen reformin sivuilta löytyy
lomake ja tarkemmat ohjeistukset uuden järjestämisluvan hakemiseksi osoitteesta
http://minedu.fi/uuden-jarjestamisluvan-hakeminen.
Siirtymäsäännös tältä osin koskee erikoisoppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön
toimijoita, joiden ammatillinen koulutustoiminta ei ole ollut tutkintotavoitteista.
Ministeriön saaman tiedon mukaan järjestäjät, joita siirtymäsäännös tältä osin koskee,
ovat:
-

ABB Oy
Cargotec Finland Oy
Finnair Oyj
Kainuun Opisto Oy
Konecranes Finland Oy
Meyer Turku Oy
Nanso Group Oy
Nokia Oyj
Opintotoiminnan keskusliitto ry
Sanoma Oyj
Toyota Auto Finland Oy
Työväen Sivistysliitto TSL ry
UPM-Kymmene Oyj
Valmet Automotive Oy
Wärtsilä Finland Oy

Ennen lain voimaantuloa käynnistetyn koulutuksen loppuunsaattaminen tilanteessa,
jossa koulutuksen järjestäjä ei saa lupaa kyseiseen tutkintoon tai koulutukseen
Eduskunnan hyväksymän ammatillisesta koulutuksesta annetun lakiesityksen 134
§:ssä on säädetty koulutuksen järjestäjän oikeudesta järjestää valmistavaa koulutusta
tai oppisopimuskoulutusta tutkintoon, johon järjestäjälle ei myönnetä uuden lain
mukaista järjestämislupaa. Kyseisten koulutusten ja tutkintojen osalta tällaisen
järjestämisluvan voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2019. Näihin
koulutuksiin koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita
koulutukseen lain voimaantulon jälkeen eli 1.1.2018 alkaen. Vuoden 2018 alussa
alkavana siirtymäaikana koulutuksen järjestäjän tulee hankkia näytön toteuttaminen ja
osaamisen arviointi sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolle on myönnetty uudessa
ammatillista koulutusta koskevassa laissa tarkoitettu kyseisen tutkinnon
järjestämislupa. Jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan loppuun 31 päivään
joulukuuta 2019 mennessä, koulutuksen järjestäjän tulee ohjata opiskelija
hakeutumaan toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen.
Siirtymäsäännös tältä osin koskee niitä koulutuksen järjestäjiä, jotka ovat järjestäneet
tutkintoon valmistavaa koulutusta tai oppisopimuskoulutusta ja joilla ei ole voimassa
olevia näyttötutkinnon järjestämissopimuksia. Ministeriön saaman tiedon mukaan
järjestäjät, joita siirtymäsäännös tältä osin koskee, ovat:
-

Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry
Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy
Toyota Auto Finland Oy (tutkintoon valmistavan koulutuksen osalta)
Vuolle Setlementti ry
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Myös nämä koulutuksen järjestäjät voivat halutessaan hakea uuden lain mukaista
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa 11.8.2017 mennessä.
Ammatillisen koulutuksen reformin sivuilta löytyy lomake ja tarkemmat ohjeistukset
uuden järjestämisluvan hakemiseksi osoitteesta
http://minedu.fi/uuden-jarjestamisluvan-hakeminen.
Koulutuksen järjestäjien, joita siirtymäsäännös koskee, rahoitus määritetään
varainhoitovuotta edeltävänä vuotena suoritepäätöksillä siirtymäkauden ajan. Vuoden
2018 suoritepäätökset on tarkoitus myöntää marraskuun 2017 loppuun mennessä.
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