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Laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 10 §:n 6 kohta,

sellaisena kuin se on laissa 788/2014,
muutetaan 7 §:n 5 momentti ja 10 §:n 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 5 momentti

laissa 1111/2015 ja 10 §:n 5 kohta laissa 1013/2005, sekä
lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 956/2015 ja 1111/2015, uusi 1a kohta

sekä lakiin uusi 18 a—18 d § seuraavasti:

7 §

Tutkintotoimikunnat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tutkintotoimikunnat toimivat Opetushallituksen yhteydessä. Opetushallitus päättää

tutkintotoimikunnan jäsenten palkkiot ja huolehtii tutkintotoimikunnan maksuliikkeestä,
kirjanpidosta, arkistosta sekä pitää tutkintotoimikunnan lukuun 1 momentissa tutkintotoi-
mikunnalle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisista tiedoista näyttötutkintojen
suoritusrekisteriä. Opetushallitus vastaa näyttötutkintojen suoritusrekisterin tietojen käy-
tettävyydestä ja eheydestä, tietosisältöjen muuttumattomuudesta sekä tietojen suojaami-
sesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä. Opetushallitus vastaa myös teknisestä käyttöyh-
teydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. Muista rekisterinpitäjälle
kuuluvista tehtävistä vastaa omien tietojensa osalta kukin tutkintotoimikunta.

10 §

Opetusta koskeva viittaussäännös

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain opetusta koskevia säännöksiä:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
5) 22 §:n säännöksiä opetuksen julkisuudesta.

16 §

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain eräiden säännösten soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen ja tutkintoihin sovelletaan lisäksi seuraavia am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain säännöksiä:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 35/2016
SiVM 5/2016
EV 71/2016
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1 a) 23 §:n säännöksiä kokeilusta; tutkintojen osaamisaloista voidaan poiketa Opetus-
hallituksen luvalla;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 a §

Tietolähteet ja tietosisältö näyttötutkintojen suoritusrekisterissä

Tässä laissa tarkoitettu näyttötutkinnon järjestäjä luovuttaa tutkintotoimikunnalle tut-
kintotoimikunnan 7 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset näyt-
tötutkinnon järjestämistä ja suorittamista koskevat tiedot. Tutkintotoimikunta merkitsee
rekisteriin tutkintotodistuksen antamista koskevat tiedot.

Rekisteriin tallennetaan:
1) tutkinnon suorittajan nimi, henkilötunnus, sukupuoli ja tutkinnon suorittamiskieli;
2) suoritettavaa tutkintoa, tutkinnon osaa ja osaamisalaa sekä niiden arvosanoja, hy-

väksymistä ja arvioinnin oikaisua koskevat tiedot;
3) tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisen ajankohta sekä arvosanan korottamista

varten suoritettujen perustutkinnon tutkinnonosien suorittamisajankohta;
4) näyttötutkinnon järjestäjää koskevat tiedot sekä tutkintotilaisuuden järjestelyjä ja

tutkintosuoritukseen kuuluvia työtehtäviä koskevat tiedot;
5) tutkintosuorituksen arvioijia koskevat tiedot ja tutkintovastaavia koskevat yhteys-

tiedot.
Rekisteriin voidaan tallentaa 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi myös muita tut-

kintotoimikuntien tehtävien hoitamiseksi välttämättömiä tutkinnonsuorittajakohtaisia tie-
toja näyttötutkinnosta sekä tutkinnon suorittamistavasta ja järjestämisestä.

Edellä 2 momentin 5 kohdassa mainitusta tutkintosuorituksen arvioijasta tallennetaan
seuraavat tiedot:

1) arvioijan nimi;
2) tieto siitä, edustaako arvioija arviointitehtävässään työntekijöitä, työnantajia, ope-

tusalaa vai itsenäisiä ammatinharjoittajia;
3) tieto arvioijan suorittamasta näyttötutkintomestarikoulutuksesta.

18 b §

Tietojen säilytysaika näyttötutkintojen suoritusrekisterissä

Tutkintosuorituksia koskevat tiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi. Tiedot tutkintoti-
laisuuden järjestelyistä, tutkintosuoritukseen kuuluvista työtehtävistä, tutkintosuorituksen
arvioijista, tutkintovastaavista sekä muut tutkinnon suorittamistapaa tai järjestämistä kos-
kevat tiedot säilytetään enintään kaksi vuotta.

18 c §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen tutkintotoimikunnalle

Tutkintotoimikunnalla on oikeus saada tutkinnon järjestäjältä salassapitosäännösten es-
tämättä kaikki tutkintosuorituksen arviointiin liittyvät tiedot, jos tietojen saaminen on tut-
kintotoimikunnan laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämätöntä.

18 d §

Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksikäyttäen

Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oi-
keutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tie-
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toja luovuttavan on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmu-
kaisesti.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.
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