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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 3 och 4 § lagen om ymesexamina 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de bestäm
melser som gäller utbildningskommissioner 

nas uppgifter slopas i lagen om yrkesexami
na. 

Lagen avses träda i kraft den l juli 1997. 

MOTIVERING 

l. N uläge och föreslagna ändringar 

Enligt 3 § l mom. lagen om yrkesexamina 
(306/1994) fastställs grunderna för examina 
av utbildningsstyrelsen på föredragning av 
utbildningskommissionerna som är verksam
ma vid utbildningsstyrelsen. Enligt lagens 
4 § l mom. bär examenskommissionerna an
svaret för att ordna och övervaka examina. 
Om examenskommissionernas branscher och 
verksamhetsområden beslutar enligt 4 § 
2 mom. utbildningsstyrelsen på framställning 
av utbildningskommissionema. 

Bestämmelser om utbildningskommissio
nerna ingår i en förordning av den 12 juni 
1992 (512/1992). I anslutning till utbild
ningsstyrelsen finns utbildningskommissio
ner som sakkunnigorgan för planering och 
utvecklande av yrkesutbildningen inom olika 
områden. Utbildningsstyrelsen tillsätter ut
bildningskommissionema för högst tre år i 
sänder. Mandattiden för de nuvarande ut
bildningskommissionema går ut den 31 juli 
1997. 

De nuvarande utbildningskommissionema, 
delegationen för utbildningsplanering, som 
bistår undervisningsministeriet, och rådet för 
utvärdering av högskoloma har . uppgifter 
som överlappar varandra. A v denna anled
ning är det meningen att omorganisera ut 
bildningskommissionernas ställning och upp-
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gifter. Avsikten är att undervisningsminis
teriet skall tillsätta utbildningskommissioner
na och de skall verka i anslutning till minis
teriet. 

Utbildningskommissionerna skall inte 
handlägga grunderna för examina enligt la
gen om yrkesexamina. Avsikten är att ut
bildningsstyrelsen skall i respektive fall för 
en viss tid samla en expertgrupp för ända
målet. Vid sammansättningen av expert
grupperna skall beaktas att åtminstone ar
betsgivarna, arbetstagarna, lärarna och even
tuellt självständiga yrkesutövare blir före
trädda. 

Med anledning av vad som anförts ovan 
föreslås, att 3 § och 4 § 2 mom. lagen om 
yrkesexamina ändras så att omnämnandet av 
utbildningskommissionerna som är verksam
ma vid utbildningsstyrelsen stryks. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen har inga direkta ekonomiska 
verkningar. 

3. Ärendets beredning 

Förslaget har beretts vid undervisningsmi
nisteriet i samarbete med utbildningsstyrel
sen. 
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4. Ikraftträdande 

Mandattiden för de nuvarande utbildnings
kommissionerna löper ut den 31 juli 1997. 
För att kommissionssystemet skall kunna 

reformeras från den l augusti 1997 föreslås 
lagen träda i kraft den l juli 1997. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av 3 och 4 § lagen om ylkesexamina 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 april 1994 om yrkesexamina (30611994) 3 § och 4 § 2 mom. som 

följer: 

3 § 

Grunder för examina 

Grunderna för examina fastställs av utbild
ningsstyrelsen. 

Om grunderna för examina stadgas närma
re genom förordning. 

4 § 

Ordnandet av examina 

Om examenskommissionernas branscher 

Helsingfors den 30 april 1997 

och verksamhetsområden beslutar utbild
ningsstyrelsen. Examenskommissionerna 
kan vara riksomfattande eller regionala. 

Denna lag träder i kraft den 1997. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Claes Andersson 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 3 och 4 § lagen om ylkesexamina 

I enlighet med Riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 april 1994 om yrkesexamina (306/1994) 3 § och 4 § 2 m om. som 

följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

Grunder för examina 

Grunderna för examina fastställs av utbild
ningsstyrelsen på föredragning av utbild
ningskommissionerna som är verksamma vid 
utbildningssty relsen. 

Om grunderna för examina stadgas närma
re genom förordning. 

4 § 

Föreslagen lydelse 

3 § 

" Grunder för examina 

Grunderna för examina fastställs av utbild
ningsstyrelsen. 

Om grunderna för examina stadgas närma
re genom förordning. 

Ordnandet av examina 

Om examenskommissionernas branscher 
och verksamhetsområden beslutar utbild
ningsstyrelsen på framställning av utbild
ningskommissionerna Examenskomissioner
na kan vara riksomfattande eller regionala. 

Om examenskommissionernas branscher 
och verksamhetsområden beslutar utbild
ningsstyrelsen. Examenskomissionerna kan 
vara riksomfattande eller regionala. 

Denna lag träder i kraft den 1997. 
Å t gärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 
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