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Op e tu s - ja ku lttu u rim in is te riö

Viite : Lau s u n to p yyn tö OKM/ 6 0 / 0 10 / 2 0 14
Lau s u n to : H allitu ks e n e s itys am m atillis e s ta aiku is ko u lu tu ks e s ta an n e tu n lain ja
o p e tu s - ja ku lttu u rito im e n lain m u u ttam is e s ta ( s ään n ö ks e t
n äyttö tu tkin to järje s te lm än ke h ittäm is e s tä)

Opetus- ja kulttuurim inisteriö on 14.10 .20 14 antanut lausuntopyynnön liittyen
säännöksiin näyttötutkintojärjestelm än kehittämisestä. Sivistystyönantajat ry pyytää,
että se yksityisten am m atillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja
työnantajajärjestönä huom ioidaan jatkossa am m atillista koulutusta koskevien
lausuntopyyntöjen jakelussa.
Näyttötutkintojärjestelm än kehittäm istyön tavoitteena on varm istaa, että järjestelm ä
tuottaa työeläm ään sen tarvitsem aa osaam ista ja että eri toim ijat voivat luottaa sen
laatuun. Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että näyttötutkintojärjestelm än
toim innan tasalaatuisuuteen kiinnitetään huom iota. Tasalaatuisuuden
toteuttam iseksi luonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi näyttötutkintosihteeristöä,
jotta tutkintotoim ikunnat voivat keskittyä varm entam aan työeläm än tarpeisiin
vastaam iseen. Näyttötutkintosihteeristön tehtäviä, tavoitteita ja siitä koituvia
kustannuksia ei kuitenkaan ole luonnoksessa arvioitu sellaisella tarkkuusasteella, että
siitä koituvaa lisäarvoa pystyttäisiin kokonaisuutena arvioim aan.
Esityksen m ukaan tutkintotoim ikuntien jäsenet edustaisivat työnantajia,
työntekijöitä ja opetusalaa. Sivistystyönantajat esittää, että opetusalan edustajan
sijasta tutkintotoim ikunnissa olisi koulutuksen järjestäjän edustaja. Se turvaisi
osaltaan tutkintotoim ikuntien toim innan laatua. Myös näyttötutkinnon
järjestäm issopim usten suhteen keskeistä on se, että niiden kriteerit perustuvat
laatuun.
Sivistystyönantajat haluaa kiinnittää huom iota siihen, että am m atillisen koulutuksen
järjestäjäverkkoa koskevat rakenteelliset uudistukset m l. järjestäjäluvan kriteerit sekä
rahoitusjärjestelm än uudistus ovat vielä keskeneräisiä. Vallitsevassa tilanteessa on
vaikea kokonaisvaltaisesti arvioida näyttötutkintojärjestelm än uudistam isen
vaikutuksia ja näyttötutkintosihteeristön roolia.
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