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Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien muuttaminen
Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (531/2017) tuli voimaan muutoksia
1.8.2018 alkaen. Lain 6 §:ää muutettiin niin, että opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (680/2017, jäljempänä tutkintorakenneasetus) voidaan säätää tutkintoon sisältyvästä osaamisalasta, jos kyseiseen
osaamisalaan liittyvää osaamista säännellään lailla tai asetuksella taikka sitä koskee
Suomea velvoittava kansainvälinen sopimus ja kyseistä lakia, asetusta tai sopimusta
sovelletaan vain tutkintoon sisältyvään kyseiseen osaamisalaan. Lisäksi lain 23 §:ää
täsmennettiin siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö voi järjestämisluvassa määrätä,
että oikeus myöntää tutkintoja ja järjestää tutkintokoulutusta ei koske lain 6 §:n 1 momentin perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettyä tiettyyn tutkintoon sisältyvää osaamisalaa tai osaamisaloja. Tavoitteena on varmistaa, että tällaisia
erityisiä vaatimuksia sisältävillä osaamisaloilla tutkintoja voivat myöntää ja tutkintokoulutuksia voivat järjestää vain ne koulutuksen järjestäjät, joilla on edellytykset tutkintoon
sisältyvän osaamisalan edellyttämän laadun asianmukaiseen varmistamiseen sekä tutkintokoulutuksen asianmukaiseen ja turvalliseen järjestämiseen.
Energia-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen voimalaitostekniikan osaamisalaa koskee painelaitelaki (1144/2016) ja valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta (1549/2016). Tutkintojen osaamisalan ammatillinen koulutus on painelaitelaissa määriteltyjen pätevyyskirjojen saamisen edellyttämää koulutusta.
Talotekniikan ammattitutkinnon kylmäasennuksen osaamisalaa ja talotekniikan
erikoisammattitutkinnon kylmätekniikan osaamisalaa koskee ympäristönsuojelulaki
(527/2014) ja valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta
heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista (766/2016).
Tutkintojen osaamisalan ammatillinen koulutus on ympäristönsuojelulaissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten saamisen edellyttämää koulutusta.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muutoksen tultua voimaan tutkintorakenneasetuksen 2 §:ään lisättiin kohdat, joiden mukaisesti energia-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tulee sisältyä voimalaitostekniikan osaamisala ja talotekniikan ammattitutkintoon kylmäasennuksen osaamisala ja talotekniikan erikoisammattitutkintoon
kylmätekniikan osaamisala. Asetusmuutoksen tultua voimaan 6.8.2018 opetus- ja kult-
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tuuriministeriö voi rajata kyseisten tutkintojen osaamisalan järjestämistä ammatillisten
tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee varmistua siitä, että näitä energia-alan ja talotekniikan tutkintoja ja tutkintokoulutusta järjestävät vain sellaiset koulutuksen järjestäjät, joilla
on tarvittava osaaminen osaamisalan järjestämiseksi. Ministeriö tulee lain (531/2017)
29 §:n 2 momentin nojalla ilman hakemusta muuttamaan 1.1.2019 lukien niiden
koulutuksen järjestäjien ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa, joilla on tällä hetkellä järjestämisluvassaan energia-alan ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai talotekniikan ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Järjestämisluvassa tullaan rajaamaan pois oikeus järjestää näissä tutkinnoissa voimalaitostekniikan, kylmäasennuksen ja kylmätekniikan osaamisaloja. Mikäli koulutuksen järjestäjä haluaa jatkossa järjestää myös voimalaitostekniikan, kylmäasennuksen ja
kylmätekniikan osaamisaloja, tulee koulutuksen järjestäjän hakea ministeriöltä
15.10.2018 mennessä oikeutta järjestää kyseisten osaamisalojen koulutusta.
Järjestämisluvan muutoshakemuksessaan koulutuksen järjestäjän tulee esittää koulutuksen tarpeellisuus erityisesti ensisijaisen toiminta-alueensa näkökulmasta, koulutuksen toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän
kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset haetun osaamisalan mukaisen
koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Muutoshakemuksessa tulee esittää arviot
koulutukseen kohdennettavista opiskelijavuosista. Lisäksi hakemukseen tulee liittää
suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta ja ote järjestäjän luvan muuttamisesta päättäneen hallintoelimen lainvoimaisesta päätöksestä. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman laadinnassa on hyvä ottaa huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Opetushallituksen ohje osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisällöstä,
joka löytyy ministeriön sivuilta osoitteesta: https://minedu.fi/jarjestamisluvat-ja-muuohjaus. Ministeriö tulee pyytämään sähkö-, automaatio- ja energia-alan ja talotekniikan
työelämätoimikunnilta lausunnot toimitetuista osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista.
Järjestämisluvan muutoshakemus tehdään liitteenä olevalla lomakkeella. Koulutuksen
järjestäjän tulee täyttää lomake ja lähettää se sähköpostin liitteenä alueensa esittelijälle
(etunimi.sukunimi@minedu.fi). Lisäksi sähköisesti täytetty ja lähetetty lomake tulee
toimittaa allekirjoitettuina kappaleena opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse
osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO tai suoraan valtioneuvoston yhteiseen
toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 b, Helsinki.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee järjestämisluvan muutoshakemuksen perusteella
tehtävät päätökset ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 29 §:n 5 momentin nojalla
maksutta niille koulutuksen järjestäjille, joilla on tällä hetkellä järjestämisluvassaan
energia-alan ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai talotekniikan ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tämä kirje ja hakulomake tulevat löytymään myös ministeriön sivuilta
osoitteesta: https://minedu.fi/ammatillisen-koulutuksen-jarjestaminen.
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