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Koulutusvientikokeilun prosessi
1. Tutkintojen priorisointi ja aikataulutus (tarkistetaan neljä 

kertaa vuodessa)

Priorisoidut tutkinnot 11.4.2017
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Tutkinto Priori-
sointi

Kommentit 
OPH:lle

Vastuuhenkilö

Johtamisen erikoisammattitutkinto 1 22.2.2017 Minna B

Koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjauksen 
ammattitutkinto

1* 22.2.2017 Sanna P

Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 1 22.2.2017 Markku Karkama

Liiketalouden perustutkinto 1* 22.2.2017 Tuija L

Liikunnan ammattitutkinto 1 22.2.2017 Soila

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 1 22.2.2017 Soila

Lähiesimiestyön ammattitutkinto 1* tulossa

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 1* tulossa

Merenkulkualan perustutkinto
(Vahtimies –tutkinnon osa)

1 22.2.2017 Markku Karkama

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 Aira

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 1 22.2.2017 Anne 

Yrittäjän ammattitutkinto 1 22.2.2017 Minna B
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Tutkinto Priori-
sointi

Kommentit
OPH:lle

Vastuuhenkilö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
(Inga: 1.8.2018 uusi tutkinto, johon on yhdistetty osaaminen 
muovi- ja kumitekniikan perustutkinnosta)

2 Inga

Metsäalan perustutkinto 2 Anne ja Marjatta

Rakennusalan perustutkinto 2 Arto

Valmentajan ammattitutkinto
2 22.2.2017 Soila

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2 Minna B

Liikunnanohjauksen perustutkinto 3 22.2.2017 Soila

Ympäristöhuollon ammattitutkinto 3 Anne



2. Kokeiluluvan saaneen koulutuksen järjestäjän ehdotukset 
muutoksiksi

Muutosehdotukset merkitty tutkinnon perusteisiin koskien 
lainsäädäntöä ja kielisäädöksiä sekä muita lokalisointitarpeita. 
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Muutettava kohta Ehdotus muutokseksi
Tutkinnon perusteen 
nimi

julkishallinnon päätöksentekojärjestelmän sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemusta hyödyntäen koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohj. AT

tarvittaessa käyttämään kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan tai toimintaa ohjaavan jonkun muun hallinnon alan sama
Lainsäädännön sekä kansallisten että kansainvälisten sopimusten ja julistusten mukaan toimiminen. Tämän jälkeen pitkä lista yleisiä lakeja 
(osin vanhentuneita) sama

toimii työsopimuslain mukaisesti toimii paikallisen työsopimuslain mukaisesti
ottaa työssään huomioon suomalaisen valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurit Suomessa sekä erityisesti paikalliset vähemmistökulttuurit ottaa työssään huomioon 
kulttuurisuuden moninaisuuden 

osallistuu sovitulla tavalla ennaltaehkäisevään oppilashuoltotyöhön sekä tarvittaessa mahdollisiin oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin.
toimii työssään lääkehoitoon liittyvien ohjeistuksien mukaan STM:n Turvallinen lääkehoidon opas ja Toimintamalli diabetsta sairastavan lapsen koulupäivän 

antaa ensiavun EA1-tasolla (käännöksessä huomioidaan SPR:n kv- tasot yhteinen kuvaus)

käyttää työssään suomen tai ruotsin kieltä sekä lisäksi yhtä vierasta kieltä auttavasti työtehtäviensä mukaisesti.
hyödyntää työssään tietoja kunnan mahdollisia paikallisia  aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyviä hyväksymästä toimintasuunnitelmia asta



3. OPHn alakohtainen asiantuntija valmistelee suomenkieliset tutkinnon perusteet 
kokeilua varten

4. OPHn juristien konsultointi tarvittaessa

5. Tutkintotoimikunnan informointi tutkinnon perusteiden muutoksista

6. Alakohtainen asiantuntija tekee suomenkieliset tutkinnon perusteet 
suoraan eperusteisiin.

7. Alakohtainen asiantuntija laatii määräyskirjeen

8. Esittely pääjohtajalle

9. Tutkinnon perusteet lähetetään käännettäväksi

10. Määräys tutkinnon perusteista julkaistaan  e-perusteissa
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