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Laki
Opetushallituksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Toimiala

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja elini-
käiseen oppimiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvissä tehtävissä toimii asiantuntijavi-
rastona Opetushallitus.

Opetushallitus toimii yhteistyössä sen tehtäviin liittyvää toimintaa harjoittavien ja ra-
hoittavien kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Opetushallituksen yhteydessä toimivista toimielimistä säädetään erikseen.

2 §

Tehtävät

Opetushallituksen tehtävänä on:
1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät

palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita;
2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta

ja yhteistyötä ulkomailla;
3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia;
4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seu-

rata toiminnan järjestämistä;
5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta;
6) huolehtia alaisuudessaan toimivien valtion oppilaitosten tulosohjauksesta;
7) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät.
Opetushallituksen tehtävänä on lisäksi muussa laissa säädetyn mukaisesti:
1) päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä;
2) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -

rekistereitä ja -järjestelmiä;
3) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten;
4) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen

sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä.
Korkeakoulujen osalta Opetushallitus hoitaa kuitenkin vain 1 momentin 1 kohdassa

mainitut ennakointitehtävät, 1 momentin 2—3 ja 5 kohdassa mainitut tehtävät sekä 2 mo-
mentin 2—4 kohdassa mainitut tehtävät.
HE 80/2016
EV 86/2016
SiVM 7/2016
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Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus pidättää ratkaistavakseen koulutuspoliitti-
sesti merkittävä asia, joka muutoin kuuluisi Opetushallituksen ratkaistavaksi.

3 §

Johtokunta

Opetushallituksella on johtokunta, jonka tehtävänä on:
1) hyväksyä viraston toimialaan kuuluvat strategiat sekä ratkaista muut toiminnan kan-

nalta periaatteellisesti merkittävät asiat;
2) hyväksyä viraston toiminnan ja talouden suuntaviivat;
3) hyväksyä ja allekirjoittaa viraston tilinpäätös.
Johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien, tutkintojen, valmentavien koulutusten ja

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä viraston työjärjestyksestä ja johtajien ni-
mittämisestä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään johtokunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja
päätöksenteosta.

4 §

Pääjohtaja

Opetushallituksessa on pääjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa viraston toi-
minnan tuloksellisuudesta. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Pääjohtaja ratkaisee virastossa ratkaistavat asiat, jos muuta ei säädetä tai työjärjestyk-
sessä määrätä. Pääjohtaja voi pidättää ratkaistavakseen yksittäisen asian, joka työjärjes-
tyksen mukaan kuuluisi muun virkamiehen päätettäväksi. 

5 §

Työjärjestys

Viraston organisaatiosta, johtamisesta, ratkaisuvallasta sekä muusta hallinnon ja toi-
minnan järjestämisestä määrätään pääjohtajan vahvistamassa työjärjestyksessä. 

6 §

Ruotsinkielinen koulutus

Opetushallituksessa on yksikkö ruotsinkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen teh-
täviä varten.

7 § 

Tarkemmat säännökset henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tällä lailla kumotaan opetushallituksesta annettu laki (182/1991) sekä Kansainvälisen

liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta annettu laki (951/2008).
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9 §

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn vir-
kasuhteisen henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 2 luvussa.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn työsopimussuhteessa
oleva henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa Opetushallituksen (uusi virasto) pal-
velukseen virkasuhteisena henkilöstönä. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa oleva hen-
kilö siirtyy tämän lain voimaan tullessa uuden viraston palvelukseen määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen määräaikaisen työsopimussuhteensa keston ajaksi.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn palveluksessa olevat
suomen kielen ja kulttuurin lehtorit siirtyvät kuitenkin uuden viraston palvelukseen mää-
räaikaisen työsopimussuhteensa ajaksi määräaikaisessa työsopimussuhteessa. Opetushal-
lituksen palveluksessa olevat Eurooppa-koulujen opettajat siirtyvät määräaikaisessa
työsopimussuhteessa uuden viraston palvelukseen määräaikaisen työsopimussuhteensa
ajaksi.

Työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet siir-
retään työssäkäyntialueellaan tai työssäkäyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tarkoite-
taan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:n mukaista aluetta.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsotaan siihen liittyvien etuuksien määräyty-
misen kannalta jatkuneen valtiolla yhdenjaksoisena.

Uuteen virastoon siirtyvä henkilö on edelleen kelpoinen tehtäviinsä tai niitä vastaaviin
tehtäviin.

Uuden viraston pääjohtajan virka perustetaan 1 päivästä lokakuuta 2016 opetus- ja kult-
tuuriministeriöön ja tämän lain voimaan tullessa virka siirtyy uuteen virastoon.

10 §

Toiminnan aloittamista koskevat siirtymäsäännökset

Opetushallituksessa ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa CIMOs-
sa vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa uudelle virastolle. Mainitusta
ajankohdasta lukien siirtyvät myös edellä mainittujen virastojen sopimukset, lukuun otta-
matta virastokohtaisia virka- ja työehtosopimuksia, ja sitoumukset sekä niistä johtuvat oi-
keudet ja velvollisuudet uudelle virastolle.

Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tu-
lee yhdessä ja uuden viraston pääjohtajan nimityksen jälkeen hänen johdollaan valmistella
uuden viraston työjärjestys ja järjestää hallinto- ja muut tukipalvelut niin, että uusi virasto
voi aloittaa toimintansa tämän lain voimaan tullessa.

11 §

Viittaukset opetushallituksesta annettuun lakiin ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskuksesta CIMOsta annettuun lakiin 

Muualla laissa olevalla viittauksella opetushallituksesta annettuun lakiin ja Kansainvä-
lisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta annettuun lakiin tarkoitetaan tä-
män lain voimaantultua viittausta tähän lakiin. Mitä muualla säädetään Opetushallitukses-
ta tai Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta, koskee tämän lain
voimaan tultua Opetushallitusta.
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Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
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