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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Tiedote ammatillisen koulutuksen järjestäjille vammaisalan ammattitutkinnon järjestämisluvan
hakemisesta
Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen on 30.6.2020 lisätty vammaisalan
ammattitutkinto, joka tulee voimaan 1.8.2021. Opetushallitus on valmistellut vammaisalan
ammattitutkinnon perusteet, jotka olivat lausuntokierroksella 15.01.2021 saakka. Tutkinnon
perustemääräys on tarkoitus antaa maaliskuussa 2021.
Uudessa vammaisalan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: kehitysvamma-alan osaamisala ja
henkilökohtaisen avun osaamisala. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto poistuu
tutkintorakenteesta ja siirtyy osaksi vammaisalan ammattitutkintoa. Lisäksi puhtaus- ja
kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osana olevan henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyy
osaksi vammaisalan ammattitutkintoa.
Uuden vammaisalan ammattitutkinnon järjestäminen edellyttää ammatillisen koulutuksen
järjestämislupaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että nykyisillä kehitysvamma-alan
ammattitutkinnon järjestäjillä on toiminnalliset edellytykset myös uuden vammaisalan
ammattitutkinnon järjestämiseen, koska kehitysvamma-alan ammattitutkinto on perinteisesti
katsottu hyvinvointialaksi, jota koskevat mm. alan eettiset periaatteet sekä SORA-lainsäädäntö.
Henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtyessä osaksi laajempaa vammaisalan ammattitutkintoa,
laajenevat tutkinnon osaamisvaatimukset ja sitä koskee myös SORA-lainsäädäntö. Puhtaus- ja
kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa järjestäneiden koulutuksen järjestäjien, jotka haluavat
järjestää jatkossa myös vammaisalan ammattitutkintoa, tulee hakea vammaisalan
ammattitutkinnon järjestämislupaa opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea vammaisalan ammattitutkinnon
järjestämislupaa, kun Opetushallitus on antanut tutkinnon perustemääräyksen maaliskuussa 2021.
Järjestämisluvan muutoshakemuksen liitteenä tulee olla tutkintokohtainen osaamisen arvioinnin
toteuttamissuunnitelma, josta opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää normaalin
järjestämislupaprosessin mukaisesti lausunnon työelämätoimikunnalta. Tiukan aikataulun vuoksi
koulutuksen järjestäjien on suositeltava ryhtyä valmistelemaan vammaisalan ammattitutkinnon
osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa jo lausuntokierroksella olevan perusteluonnoksen
pohjalta ennen lausuntokierroksen päättymistä. Koulutuksen järjestäjän lähettämän hakemuksen
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ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman on oltava hyväksytyn tutkinnon
perustemääräyksen mukainen. Opetushallituksen tutkinnon perustemääräyksen tulee myös olla
annettu ennen järjestämisluvan hakemuksen jättämistä.
Järjestämislupaa koskeva aikataulu on erittäin tiukka. Järjestämisluvan muutoshakemusten on
oltava opetus- ja kulttuuriministeriössä viimeistään 19.03.2021. Päätökset ovat maksullisia ja ne
pyritään tekemään kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli työelämätoimikunnan lausunto osaamisen
arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta ei ole puoltava, ja koulutuksen järjestäjä täydentää
kuulemisen yhteydessä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaansa, ei päätöstä ehditä
tehdä kesäkuun aikana. Tuolloin päätös tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vammaisalan
ammattitutkinnon järjestämislupahakemuksen yhteydessä koulutuksen järjestäjän ei voi
aikataulullisista syistä hakea muita tutkintoja samalla hakemuksella.
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