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Asia Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018
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Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 133 §:n perusteella opetus-ja
kulttuuriministeriö muuttaa hakemuksetta 31.12.2017 asti voimassa olevat

ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla myönnetyt järjestämisluvat
1.1.2018 alkaen em. lain (531/2017) 22-27 §:ien mukaisiksi ammatillisten tutkintojen
ja koulutuksen järjestämisluviksi.
Opetus-ja kulttuuriministeriö lähetti 9.6.2017 kirjeillään koulutuksen järjestäjille
ehdotukset ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi 1.1.2018 lukien
ja pyysi toimittamaan vastineet sekä mahdolliset hakemukset uusista tehtävistä
11.8.2017 mennessä.

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä on antanut 11.8.2017 vastineen opetus-ja
kulttuuriministeriön ehdotukseen. Samalla koulutuksen järjestäjä on hakenut

muutosta nykyisiin järjestämislupiinsa sekä työvoimakoulutuksen ja laajennettua
oppisopimuskoulutuksen tehtävää.
Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

(531/2017) 133 §:n nojalla päättänyt muuttaa kumottujen lakien (ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

annetun lain 631/1998) nojalla myönnetyt järjestämisluvat liitteenä olevan mukaiseksi
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi 1.1.2018 lukien, seuraavin
perustein:
Tutkinnot ja koulutus
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 23 §:n mukaan järjestämisluvassa

määrätään tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi
järjestää tutki ntokoulutusta sekä muut koulutukset, joita koulutuksen järjestäjä voi
järjestää. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää liitteenä olevan
järjestämisluvan 1 kohdassa mainittuja tutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta
sekä järjestää järjestämisluvan 1 kohdassa mainittuja koulutuksia.
Järjestämislupaan sisältyvät em. lain (531/2017) 133 §:n 2 momentin mukaisesti ne
ammatilliset perustutkinnot, joihin koulutuksen järjestäjällä on em. lain (630/1998)
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nojalla myönnetty järjestämislupa, sekä ne ammatti-ja erikoisammattitutkinnot, joita
koskevan näyttötutkintojenjärjestämissopimuksen tutkintotoimikunta on em. lain

(631/1998) nojalla solminut 22.9.2017 mennessä koulutuksen järjestäjän kanssa ja
joiden voimassa olevista järjestämissopimuksista Opetushallituksen
näyttötutkintosihteeristö on toimittanut tiedon ministeriölle, OKM/227/531/2017.
Järjestämislupaan sisältyy em. lain (531/2017) 133 §:n 3 momentin kohtien 1-3
mukaisesti ne koulutukset, joita vastaava koulutus on koulutuksen järjestäjälle

määrätty kumottujen lakien (630/1998 ja 631/1998) nojalla myönnetyssä
järjestämisluvassa.
Järjestämislupaan sisältyy 1.1.2018 voimaan tulevan opetus-ja kulttuuriministeriön
ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta antaman asetuksen mukaiset tutkinnot.
Tutkintorakenteesta 31.12.2017 poistuvia tutkintoja korvaavat em. asetuksen

mukaiset tutkinnot sisältyvät pääsääntöisesti lupaan. Niiden tutkintojen osalta, joiden
nimi muuttuu 1.8.2018 tai 1.1.2019 alkaen tutkinnon koodin säilyessä ennallaan, on
lupaan kirjattu 1.1.2018 voimassa olevan tutkinnon nimi ja tutkinnon myöhempi nimi
ilmenee liitteestä.

Opetus-ja kulttuuriministeriä on päättänyt koulutuksen järjestäjän hakemuksesta
myöntää koulutuksen järjestäjälle oikeuden järjestää järjestämisluvan mukaisia
tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena. Koulutuksen järjestäjän
koulutustarjonta vastaa alueellista työvoimakoulutuksen osaamistarvetta.

Koulutuksen järjestäjällä on tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja riittävä
yhteistyö työ-ja elinkeinoelämän kanssa.

Opetus- ja tutkintokieli
Koulutuksen järjestäjän on em. lain (531/2017) 24 §:n mukaisesti annettava opetusta
järjestämisluvan 2 kohdassa mainitulla opetuskielellä, jonka lisäksi koulutuksen
järjestäjä voi antaa opetusta toisella kotimaisella kielellä, saamenkielellä,
romanikielellä, viittomakielellä tai vieraalla kielellä. Opetuskielen lisäksi tutkinnon tai
valmentavan koulutuksen voi suorittaa järjestäm istuvassa tutkinnoittain määrätyllä tai
valmentavan koulutuksen osalta määrätyllä tutkintokielellä.

Opetus-ja tutkintokielet on määrätty em. lain (531/2017) 133 §:n 4 momentin
mukaisesti siten, että ne vastaavat em. kumottujen lakien (630/1998 ja 631/1998)
nojalla myönnetyn järjestämisluvan opetuskieltä ja järjestämisluvan mukaista lupaa
järjestää vieraskielistä koulutusta.
Toiminta-alue

Koulutuksen järjestäjän toiminnan tulee ensisijaisesti vastata em. lain (531/2017) 25
§:n mukaisesti järjestämisluvan kohdassa 3 mainitun alueen osaamistarpeisiin.
Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää tämän alueen osaamistarpeen mukaisesti

tutkintoja ja koulutusta. Toiminta-alueen lisäksi tutkintoja ja koulutusta voi järjestää
myös muualla Suomessa, ei kuitenkaan Ahvenanmaan maakunnassa.
Toiminta-aluetta määrättäessä opetus-ja kulttuuriministeriä on em. lain (531/2017)

133 §:n 4 momentin mukaisesti ottanut huomioon em. kumottujen lakien (630/1998 ja
631/1998) nojalla myönnettyjen järjestämislupien määräykset kunnista, joissa
koulutusta saa järjestää sekä koulutuksen järjestäjän tosiasiallisen toiminta-alueen.
Opetus-ja kulttuuriministeriä on määrännyt ensisijaisen toiminta-alueen koulutuksen
järjestäjän toiminta-profiilin, tosiasiallisen toiminnan ja nykyisen koulutustarjonnan
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perusteella ottaen huomioon ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen riittävän
alueellisen saatavuuden.

Opiskelijavuodet
Järjestämisluvan kohdassa 4 on määrätty em. lain (531/2017) 26 §:n mukaisesti
opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 b §:ssä
tarkoitettujen opiskelijavuosien vähimmäismäärä.
Opiskelijavuosien vähimmäismäärää päätettäessä opetus-ja kulttuuriministeriö on
em. lain (531/2017) 133 §:n 4 momentin mukaisesti ottanut huomioon em. kumottujen

lakien (630/1998 ja 631/1998) nojalla myönnettyjen järjestämislupien
opiskelijamääriä, oppisopimusmääriä taikka opiskelijatyövuosien tai
opiskelijatyöpäivien määriä koskevat määräykset sekä opetus-ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaan rahoitetut koulutuksen järjestäjän
opiskelijamäärät, oppisopimusmäärät, opiskelijatyövuodet tai opiskelijatyöpäivät.
Opetus-ja kulttuuriministeriö ei ole muuttanut koulutuksen järjestäjän esittämien
perustelujen johdosta edellä kuvatulla periaatteella muodostettua opiskelijavuosien
vähimmäismäärää.
Lupien opiskelijavuosien vähimmäismäärät on asetettu siten, että ne vastaavat
mahdollisimman hyvin järjestäjien aikaisemman valtionosuustoiminnan osuutta
kokonaisvolyymista. Tällä on tarkoitus turvata siirtymävaiheessa koulutuksen

järjestäjille riittävä ennakoitavan toiminnan volyymi. Loppuvuodesta päätettävässä
suoritepäätöksessä jaettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä perustuu työ- ja
elinkeinoelämän osaamistarpeidenja väestön koulutustarpeen arviointiin sekä
koulutuksen järjestäjäkohtaiseen harkintaan. Työvoimakoulutuksen tehtävän

hoitamiseen tarkoitettu opiskelijavuosimäärä kohdennetaan koulutuksen järjestäjille
em. suoritepäätöksessä ja varainhoitovuoden aikana tehtävissä lisäpäätöksissä.

Lisäksi opetus-ja kulttuuriministeriö on määrännyt koulutuksen järjestäjälle
opiskelijavuosien vähimmäismäärän sisältyvän rajoituksen koskien
sisäoppilaitosmuotoista koulutusta ja vaativan erityisen tuen tehtävää. Rajoitukset
perustuvat em. kumotun lain (630/1998) nojalla myönnetyssä ammatillisen
peruskoulutuksen järjestän istuvassa kyseessä olevaan tehtävään määrättyyn
vuosiopiskelijoiden enimmäismäärään.

Opetus-ja kulttuuriministeriö ei ole muuttanut koulutuksen järjestäjän esittämien
perustelujen johdosta edellä kuvatulla periaatteella muodostettua
sisäoppilaitosmuotoista koulutusta ja vaativan erityisen tuen tehtävää koskevaa

opiskelijavuosirajoitusta. Ministeriö ei pidä tarpeellisena laajentaa
sisäoppilaitosmuotoisen koulutuksen osuutta koulutuksen järjestäjän
kokonaisvolyymista. Ministeriö ei pidä tarpeellisena alueen vaativan erityisen tuen
koulutustarve ja -tarjonta huomioon ottaen laajentaa koulutuksen järjestäjän vaativan
erityisen tuen tehtävää.
Muut oikeudet, velvollisuudet, ehdot ja tehtävät

Järjestämislupaan sisältyy em. lain (531/2017) 133 §:n 3 momentin kohdan 6
mukaisesti ne oikeudet, velvollisuudet ja tehtävät, jotka sisältyvät em. kumottujen

lakien (630/1998 ja 631/1998) nojalla myönnettyihin järjestämislupiin.
Opetus-ja kulttuuriministeriö on koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päättänyt em.

lain (531/2017) 27 §:n nojalla, että koulutuksen järjestäjällä onjärjestämisluvan
kohdan 5 mukaisesti:

OKM/55/531/2017 4(5)
oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä
tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em.
lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8

§:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää
koulutusta. Koulutuksen järjestäjällä on edellytykset vastata osaamistarpeeseen
laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävän puitteissa. Koulutuksen

järjestäjällä on tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö
työ-ja elinkeinoelämän kanssa.

Lisäksi opetus-ja kulttuuriministeriö on määrännyt em. lain (531/2017) 27 §:n nojalla,
että koulutuksen järjestäjällä on järjestämisluvan kohdan 5 mukaisesti:
velvollisuus toimia yhteistyössä muiden liikunta-alan ammatillista koulutusta
järjestävien koulutuksen järjestäjien kanssa liikunta-alan osaamisen monipuolisen
kehittymisen turvaamiseksi.

velvollisuus toimia yhteistyössä muiden vaativaa erityistä tukea järjestävien
koulutuksen järjestäjien kanssa vaativan erityisen tuen osaamisen monipuolisen
kehittymisen turvaamiseksi.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on päättänyt, ettei järjestämisluvissa määrätä erillistä
velvoitetta toimia yhteistyössä samalla toimialueella toimivien koulutuksen järjestäjien
kanssa, koska em. lain (531/2017) 124 §:n mukaan koulutuksen järjestäjien tulee
toimia yhteistyössä mm. muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Säädökset, joihin päätös perustuu
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
Opetus-ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

Laki kuorma-ja linja-auton kuljettajien am matti pätevyydestä (273/2007) 10 §
Opetus-ja kulttuuriministeriön asetus opetus-ja kulttuuriministeriön maksullisista

suoritteista (688/2015): liitel kohta 2.
Maksu 1220 €, joka laskutetaan erikseen.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallintooikeuteen. Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lain vastainen.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Liitteenä olevasta
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.
Tämän päätöksen maksuun saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten
oikaisua haettaessa on menetettävä.

Lisätietoja Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 0295 3 30166
Tarja.Koskimaki@minedu.fi.
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AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018
ALKAEN
1) Tutkinnot ja koulutukset
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia tutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta:

02 HUMANISTISET JA TAIDEALAT
Ammatillinen perustutkinto
321101 Käsi-jataideteollisuusalan perustutkinto
321141 Taideteollisuusalan perustutkinto

31.7.2018 asti
1.8.2018 lukien

321501 Tanssialan perustutkinto
351106 Kello-ja mikromekaniikan perustutkinto
351704 Verhoilu-ja sisustusalan perustutkinto

31.7.2018 asti
31.7.2018 asti

Ammattitutkinto
324115 Restaurointikisällin ammattitutkinto
324146 Taideteollisuusalan ammattitutkinto

31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien

Erikoisammattitutkinto
427114 Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

427141 Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien

04 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET
Ammatillinen perustutkinto

331101 Liiketalouden perustutkinto
Ammattitutkinto
334105 Myynnin ammattitutkinto
334112 Yrittäjän ammattitutkinto
334114 Taloushallinnon ammattitutkinto
334120 Lähiesimiestyön ammattitutkinto
334145 Liiketoiminnan ammattitutkinto

31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien

Erikoisammattitutkinto

457112 Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
458901 Tekniikan erikoisammattitutkinto

31.12.2018 asti

05 LUONNONTIETEET
Ammatillinen perustutkinto
361902 Luonto-ja ympäristöalan perustutkinto

Ammattitutkinto
31.7.2018 asti

364904 Erä-ja luonto-oppaan ammattitutkinto

Sivu 1

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

PÄÄTÖS

0973110-9

OKM/55/531/2017
6.10.2017

31.7.2018 asti
1.8.2018 lukien

364906 Luonnontuotealan ammattitutkinto

364946 Luontoalan ammattitutkinto

06 TIETOJENKÄSITTELYJÄ TIETOLIIKENNE (ICT)
Ammatillinen perustutkinto

341101 Tieto-ja viestintätekniikan perustutkinto
351502 Tieto-ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Ammattitutkinto
354503 Tieto-ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto

457503 Tieto-ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

07 TEKNIIKAN ALAT
Ammatillinen perustutkinto
351107 Kaivosalan perustutkinto
351108 Kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto

351203 Talotekniikan perustutkinto
351204 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
351301 Autoalan perustutkinto

31.7.2018 asti

351307 Lentokoneasennuksen perustutkinto
351407 Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto
351603 Laboratorioalan perustutkinto
351605 Prosessiteollisuuden perustutkinto

351701 Puualan perustutkinto

31.7.2018 asti

351703 Veneenrakennuksen perustutkinto
351741 Puuteollisuuden perustutkinto

1.8.2018 lukien

351805 Pintakäsittelyalan perustutkinto
352101 Elintarvikealan perustutkinto
352201 Rakennusalan perustutkinto
352301 Maanmittausalan perustutkinto
352401 Tekstiili-ja vaatetusalan perustutkinto

31.7.2018 asti
1.8.2018 lukien
31.7,2018 asti

352441 Tekstiili-ja muotialan perustutkinto
352902 Muovi-ja kumitekniikan perustutkinto
352903 Teknisen suunnittelun perustutkinto

Ammattitutkinto
354104 Koneistajan ammattitutkinto
354113 Kaivosalan ammattitutkinto
354245 Talotekniikan ammattitutkinto

31.12.2018 asti

354310 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto

354312 Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
354345 Ajoneuvoalan ammattitutkinto
354404 Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
354405 Sähköasentajan ammattitutkinto
354802 Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
354803 Maalarin ammattitutkinto, prosessi-, kemian-ja materiaalitekniikka
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354845 Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

1.1.2019 lukien

355209 Talonrakennusalan ammattitutkinto
355210 Maarakennusalan ammattitutkinto

355212 Vesihuoltoalan ammattitutkinto
355445 Tekstiili-ja muotialan ammattitutkinto
355645 Tuotantotekniikan ammattitutkinto
355945 Ympäristöalan ammattitutkinto
364301 Metsäkoneasentajan ammattitutkinto

31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien
1.1,2019 lukien
1.1.2019 lukien
31.12.2018 asti

Erikoisammattitutkinto
457404 Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

31.12.2018 asti

458205 Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
458206 Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

458902 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

08 MAA- JA METSÄTALOUSALAT
Ammatillinen perustutkinto

361101 Maatalousalan perustutkinto
361201 Puutarhatalouden perustutkinto

361301 Metsäalan perustutkinto
361401 Kalatalouden perustutkinto
Ammattitutkinto
364102 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
364105 Porotalouden ammattitutkinto

31.12.2018 asti

364146 Maatalousalan ammattitutkinto
364304 Bioenergia-alan ammattitutkinto

1.1.2019 lukien
31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien

364305 Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
364345 Metsäalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
467903 Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

09 TERVEYS-JA HYVINVOINTIALAT
Ammatillinen perustutkinto
371101 Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto
381201 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
381241 Kasvatus-ja ohjausalan perustutkinto

31.7.2018 asti
1.8.201 Slukien

Ammattitutkinto
374111 Hierojan ammattitutkinto
374114 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
374117 Jalkojenhoidon ammattitutkinto

31.12.2018 asti
31.12.2018 asti

374122 Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
374124 Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
374147 Terveysalan ammattitutkinto
384246 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien
1.1.2019 lukien
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Erikoisammattitutkinto
477101 Hierojan erikoisammattitutkinto
477105 Vanhustyön erikoisammattitutkinto
477106 Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
erikoisammattitutkinto

31.12.2018 asti

477111 Mielenterveys-ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
487241 Kasvatus-ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

1.1.2019 lukien

10 PALVELUALAT
Ammatillinen perustutkinto

381106 Matkailualan perustutkinto
381112 Hotelli-, ravintola-ja catering-alan perustutkinto

381113 Kotityö-ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
381141 Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
381142 Ravintola-ja catering-alan perustutkinto

381203 Liikunnanohjauksen perustutkinto
381303 Hiusalan perustutkinto
381304 Kauneudenhoitoalan perustutkinto
381342 Hius-ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

31.7.2018 asti
31.7.2018 asti
1.8.2018 lukien
1.8.2018 lukien
31.7.2018 asti
31.7.2018 asti
1.8.2018 lukien

381408 Logistiikan perustutkinto
Ammattitutkinto
384101 Hotellivirkailijan ammattitutkinto
384106 Tarjoilijan ammattitutkinto
384108 Suurtalouskokin ammattitutkinto
384109 Ravintolakokin ammattitutkinto
384111 Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
384112 Matkaoppaan ammattitutkinto
384113 Tekstiilihuollon ammattitutkinto
384145 Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
384146 Matkailupalvelujen ammattitutkinto
384147 Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

384148 Ruokapalvelujen ammattitutkinto
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
384204 Liikunnan ammattitutkinto
384205 Valmentajan ammattitutkinto
384248 Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
384405 Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien
1.1.2019 lukien
1.1.2019 lukien
31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien

384446 Kuljetusalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
31.12.2018 asti

487101 Baarimestarin erikoisammattitutkinto

487102 Dieettikokin erikoisammattitutkinto
487103 Majoitus-ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
487141 Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

487202 Valmentajan erikoisammattitutkinto
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää myös em. tutkintoihin liittyvää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(531/2017) 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Sivu 4

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä PAATOS OKM/55/531/2017
0973110-9

6.10.2017

Ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) 6 §:n nojalla tutkintorakenteesta annetun asetuksen liitteen mukaan
osan em. tutkinnoista nimi muuttuu 1.8.2018 ja osan 1.1.2019 alkaen.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää seuraavaa valmentavaa koulutusta:

999901 Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
999903 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus toimia kuorma-ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain

(273/2007) ja kuorma-ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640,
2007) mukaisena kuorma-ja linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana
koulutuskeskuksena. Koulutuksen järjestäjä saa em. ammattipätevyyslain 10 §:n nojalla antaa myös
jatkokoulutusta, jos koulutuksen järjestäjällä on voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi)
hyväksymä jatkokoulutuksessa käytettävä koulutusohjelma.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestäjää em. tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena.

2) Opetus-ja tutkintokieli
Koulutuksen järjestäjän on annettava opetusta seuraavalla opetuskielellä:
suomi
3) Toiminta-alue
Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti seuraavan maakunnan
osaamis-ja koulutustarpeeseen

Lappi
Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksi järjestää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla
Suomessa.

4) Opiskelijavuodet
Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 3 139.
Opiskelijavuosien vähimmäismäärää koskevat seuraavat rajoitukset:
Sisäoppilaitosmuotoinen koulutus enintään 81 opiskelijavuotta

Vaativa erityinen tuki enintään 1 8 opiskelijavuotta
5) Muut oikeudet, velvollisuudet, ehdot ja tehtävät
Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä
tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 §:ssä tarkoitettuun
tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista
syventävää tai täydentävää koulutusta.
Vaativan erityisen tuen tehtävä
Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa, joiden tehtävänä on vaativan
erityisen tuen järjestäminen.

Sivu 5

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä PÄÄTÖS OKM/55/531/2017
0973110-9

6.10.2017

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää kohdassa 1 mainittuja tutkintoja ja valmentavaa koulutusta
vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille.
Sisäoppilaitosmuotoinen koulutus

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää kohdassa 1 mainittuja tutkinto- ja valmentavaa koulutusta
sisäoppilaitosmuotoisena koulutuksena.
Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta.
Yhteistyö liikunta-alan koulutuksen järjestämisessä
Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä muiden liikunta-alan ammatillista koulutusta järjestävien
koulutuksen järjestäjien kanssa.

Sivu 6

LIITE

TUTKINTOJEN NIMIEN MUUTOKSET 1.8.2018 ja 1.1.2019 alkaen

Ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) 6 §:n nojalla tutkintorakenteesta annetun asetuksen liitteen
mukaan seuraavien tutkintojen nimi muuttuu niiden koodien pysyessä samoina:

Tutkinnon nimi 31.7.2018 asti

Tutkinnon nimi 1.8.2018 alkaen

384201 Asioimistulkin ammattitutkinto

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

487203 Oikeustulkin erikoisammattitutkinto

Oikeustulkkauksen
erikoisammattitutkinto

331101 Liiketalouden perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto

351407 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

perustutkinto
351703 Veneenrakennuksen perustutkinto

Veneenrakennusalan perustutkinto

458103 Elintarviketekniikan
erikoisammattitutkinto

Elintan/ikealan erikoisammattitutkinto

361201 Puutarhatalouden perustutkinto

Puutarha-alan perustutkinto

374115 Päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön
ammattitutkinto

477103 Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

ImmobUisaatiohoidon
erikoisammattitutkinto

384501 Vartijan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto

384202 Liikuntapaikkojenhoitajan

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

ammattitutkinto

487202 Valmentajan erikoisammattitutkinto Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Tutkinnon nimi 31.12.2018 asti

371113 Välinehuoltoalan
perustutkinto (kokeilu)

Tutkinnon nimi 1.1.2019 alkaen
Välinehuoltoalan perustutkinto

477102 Puhevammaisten tulkin
erikoisammattitutkinto

erikoisammattitutkinto

354102 Kivimiehen ammattitutkinto

Kivialan ammattitutkinto

364902 Eläintenhoitajan ammattitutkinto

Eläintenhoidon ammattitutkinto

467905 Koe-eläintenhoitajan
erikoisammattitutkinto

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

Puhevammaisten tulkkauksen

LIITE

374111 Hierojan ammattitutkinto Hieronnan ammattitutkinto
477101 Hierojan erikoisammattitutkinto Hieronnan erikoisammattitutkinto
384112 Matkaoppaan ammattitutkinto Opastuspalvelujen ammattitutkinto
487102 Dieettikokin erikoisammattitutkinto Erityisruokavaliopalvelujen
erikoisammattitutkinto
487103 Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön

erikoisammattitutkinto erikoisammattitutkinto

Dnro 4/091/2016

Valitusosoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Valitusviranomainen

laatijana on j ohi muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirj eitettävä valitusldrj elmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen

Valituskirjelmään on liitettävä:

muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-

tiedoksisaannista, Valitusaikaa laskettaessa tie-

- päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä

doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-

tai jäljennöksenä

syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaat-

ajan alkamisen ajankohdasta

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitus-

to, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-

- asiamiehen valtakirja

nä.

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän

viranomaiselle.

edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos

Valituskirjelmän toimittaminen perille

päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuk-

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Poh-

sesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,

jois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän

päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saanti-

voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai säh-

todistuksen osoittamasta päivästä.

köpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lä-

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen

hettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava
perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä

katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemän-

ennen hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä.

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin Idrje on annettu postin välitettäväksi,

Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin Idr-

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeu-

jeen saapumispaivana.

denkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan

tapauksista, joissa maksua ei peritä.

(1455/2015) on säädetty maksun suuruudesta sekä
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-

tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta

Yhteystiedot

näytetä.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin

postiosoite PL 189, 90101 Oulu
käyntiosoite Isokatu 4, 3 las, 90100 Oulu

puhelin 029 56 42800
faksi 029 56 42841

päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia

sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteilla

Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

muutosta vaaditaan
-postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos-

kevät ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

Dnro 31/091/2016

Oikaisuvaatimusosoitus julMsoikeudellisesta suoritteesta
määrätystä maksusta

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tämän julkisoikeudellisen maksun määräämisessä on tapah-

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

tunut virhe, saa vaatia siihen oikaisua opetus- ja

tai jäljennöksenä

Imlttuuriministeriöltä. Oikaisuvaatimus osoitetaan

- päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä
- asiamiehen valtakirja

opetus- ja lculttuuriministenölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa ministeriön

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

kirjaamoon.

aikaisemmin toimitettu opetus- ja kulttuuriminis-

teriölle.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimulcsen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden

perille

kuluessa maksun määräämisestä (päätöksen tai,
jos maksun määrääminen perustuu pelkästään las-

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa opetus- ja kult-

kuun, laskun tekopäivästä). Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa maksun määräämispäivää ei oteta

tuuriministeriön kirjaamoon henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse

lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä

tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimus on toimitettava perille viimeistään oi-

on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

kaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen au-

kioloajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä
mainitussa ajassa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on
ilmoitettava:
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot:

- maksupäätös, johon haetaan oikaisua, miltä
kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muu-

postiosoite

PL 29,00023 Valtioneuvosto

puhelinvaihde
sähköposti

Idrj aamo@minedu.fi

taksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä pemsteillä oikaisua vaaditaan

029 533 0004

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan

Asiakirjat voidaan myös jättää valtioneuvoston
jakelukeskukseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinld.

toimittaa.

Valtioneuvoston jakelukeskuksen auldoloaika on

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän

nimi j a kotikunta.
Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai
asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

kello7.30-16.15.
Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun

päätökseen
Opetus- ja lailttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten Imin hallinto-

lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

