Muutokset tutkinnon perusteisiin
Kategoriat
1.
2.
3.
4.

Lainsäädäntöä koskevat muutokset
Kielisäädöksiä koskevat muutokset
Passien, eri korttien (tulityökortti, SPR ensiapu, hygieniapassi jne.) osaamisen avaaminen
Muu lokalisointitarpeesta johtuva muutos

Kategoria

Muutettava kohta

Ehdotus muutokseksi

julkishallinnon päätöksentekojärjestelmän sekä
suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemusta hyödyntäen

suomalaisen

1

1

tarvittaessa käyttämään kasvatus- ja opetusalan sekä
sosiaali- ja terveysalan tai toimintaa ohjaavan jonkun
muun hallinnon alan

1

Lainsäädännön sekä kansallisten että kansainvälisten
sopimusten ja julistusten mukaan toimiminen. Tämän
jälkeen pitkä lista yleisiä lakeja (osin vanhentuneita)

1

toimii työsopimuslain mukaisesti

toimii paikallisen työsopimuslain
mukaisesti

1

ottaa työssään huomioon suomalaisen valtakulttuurin ja
vähemmistökulttuurit Suomessa sekä erityisesti paikalliset
vähemmistökulttuurit

ottaa työssään huomioon
kulttuurisuuden moninaisuuden

1

osallistuu sovitulla tavalla ennaltaehkäisevään
oppilashuoltotyöhön sekä tarvittaessa mahdollisiin
oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin.

4

toimii työssään lääkehoitoon liittyvien ohjeistuksien
mukaan STM:n Turvallinen lääkehoidon opas ja
Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän

3

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

Tutkinnon
perusteen nimi
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja

Tutkinnon osa
Ammatissa toimiminen

Vastuuhenkilö
OPH
Sanna P.

Ammattieettinen toiminta

Sanna P.

Lainsäädännön sekä
kansallisten että
kansainvälisten sopimusten ja
julistusten mukaan
toimiminen
Työturvallisuusmääräysten
noudattaminen

Sanna P.

TUTKINNON SUORITTAJA
OSAA TOIMIA
MONIKULTTUURISISSA
TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ.
TUTKINNON SUORITTAJA
OSAA TOIMIA
TYÖYHTEISÖSSÄÄN
KASVATTAJANA.
TUTKINNON SUORITTAJA
OSAA EDISTÄÄ OHJATTAVIEN
TERVEYTTÄ, HYVINVOINTIA JA
TOIMINTAKYKYÄ.
TUTKINNON SUORITTAJA
OSAA EDISTÄÄ OHJATTAVIEN

Sanna P.

Sanna P.

Sanna P.

Sanna P.

Sanna P.

iltapäivätoiminna
n ohj. AT
Koulunkäynnin ja
aamu- ja
iltapäivätoiminna
n ohj. AT

2

käyttää työssään suomen tai ruotsin kieltä sekä lisäksi yhtä
vierasta kieltä auttavasti työtehtäviensä mukaisesti.

2

käyttää hankinnan tehtävissä suomen kieltä

käyttää hankinnan tehtävissä
äidinkieltä

Liiketalouden pt.

2

-käyttää hankinnan tehtävissä sujuvaa suomen kieltä
-käyttää hankinnan tehtävissä ruotsin ja englannin kieltä

Liiketalouden pt.

2

-käyttää hankinnan tehtävissä sujuvaa suomen kieltä
noudattaen oikeakielisyyttä
-käyttää hankinnan tehtävissä asiayhteyteen sopivaa
ruotsin ja englannin kieltä

2

Arviointitaulukot ”Kielitaidon hallinta suomenkielisillä
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa”, ”Kielitaidon
hallinta ruotsinkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen
asiakaspalvelussa”, ”Kielitaidon hallinta muunkielisillä
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa” ja
”Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa”

-käyttää hankinnan tehtävissä sujuvasti
äidinkieltä
-käyttää hankinnan tehtävissä yhtä
vierasta kieltä
Idea seuraavaan versioon: ”yhdellä
vieraalla kielellä” tilalle ”yhdellä toisella
kielellä”, sillä toinen kielihän voi olla
esim. henkilön toinen äidinkieli, eikä
aina varsinaisesti vieras kieli.
-käyttää hankinnan tehtävissä
sujuvasti äidinkieltä noudattaen
oikeakielisyyttä
-käyttää hankinnan tehtävissä yhtä
vierasta kieltä
Idea seuraavaan versioon: ”yhdellä
vieraalla kielellä” tilalle ”yhdellä toisella
kielellä”, sillä toinen kielihän voi olla
esim. henkilön toinen äidinkieli, eikä
aina varsinaisesti vieras kieli.
Kokonaan pois, tilalle yksi taulukko:
”Kielitaidon hallinta Kielitaidon
hyödyntäminen asiakaspalvelussa”,
johon tiedot: Tyydyttävä T1: ” palvelee
asiakkaita äidinkielellä ja selviytyy
auttavasti palvelutilanteesta yhdellä
vieraalla kielellä”, Hyvä H2: ”palvelee
asiakkaita äidinkielellä ja hoitaa
palvelutilanteen yhdellä vieraalla
kielellä”, Kiitettävä K3: ” palvelee
asiakkaita äidinkielellä ja hoitaa

TERVEYTTÄ, HYVINVOINTIA JA
TOIMINTAKYKYÄ.
TUTKINNON SUORITTAJA
OSAA TOIMIA
AMMATILLISESSA
VUOROVAIKUTUKSESSA
OHJATTAVIEN,
TYÖYHTEISÖNSÄ
TOIMIJOIDEN, HUOLTAJIEN JA
VERKOSTOJEN KANSSA.
Aineiston hankinta ja
kokoelman ylläpito, työn
perustana olevan tiedon
hallinta
Aineiston hankinta ja
kokoelman ylläpito, työn
perustana olevan tiedon
hallinta

Sanna P.

Tuija L.

Tuija. L

Liiketalouden pt.

Aineiston hankinta ja
kokoelman ylläpito, työn
perustana olevan tiedon
hallinta

Tuija L.

Liiketalouden pt.

Aineiston tallentaminen,
kuvailu ja esittely (ja toistuu
monessa muussa tutkinnon
osassa!)

Tuija L.

3

käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä
työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti

palvelutilanteen joustavasti yhdellä
vieraalla kielellä”
Idea seuraavaan versioon: ”yhdellä
vieraalla kielellä” tilalle ”yhdellä toisella
kielellä”, sillä toinen kielihän voi olla
esim. henkilön toinen äidinkieli, eikä
aina varsinaisesti vieras kieli.
käyttää ohjattuna työnsä kannalta
keskeisiä työvälineohjelmia

3/4

käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia
A-ajokorttitasoisesti

käyttää työnsä kannalta keskeisiä
työvälineohjelmia

Liiketalouden pt.

3

käyttää työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti

käyttää työnsä kannalta keskeisiä
työvälineohjelmia monipuolisesti ja
joustavasti

Liiketalouden pt.

1

toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja
velvollisuudet sekä alan työ- tai virkasopimukset
edellyttävät
hoitaa ohjattuna laskutusta suomen tai ruotsin kielellä ja
toisella kotimaisella kielellä tai organisaation käyttämällä
vieraalla kielellä

alan työsopimukset tai muut siihen
verrattavat sopimukset edellyttävät

Liiketalouden pt.

hoitaa ohjattuna laskutusta
äidinkielellä ja yhdellä vieraalla kielellä

Liiketalouden pt.

3

T1: käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia
A-ajokorttia vastaavalla tasolla/ H2: käyttää työnsä
kannalta keskeisiä työvälineohjelmia sujuvasti A-ajokorttia
vastaavalla tasolla/ K3: käyttää työssään tarvittavia
keskeisiä työvälineohjelmia AB-ajokorttia vastaavalla
tasolla

Liiketalouden pt.

4

osallistuu EU:n sisäkaupan tilastojen laatimiseen

T1: käyttää työssään tarvittavia
keskeisiä työvälineohjelmia / H2:
käyttää työssään tarvittavia keskeisiä
työvälineohjelmia sujuvasti/ K3:
käyttää työssään tarvittavia keskeisiä
työvälineohjelmia monipuolisesti ja
joustavasti
osallistuu tarvittaessa erilaisten
tilastojen laatimiseen

4

raportoi eri viranomaisille, kuten tullille, eviralle ja
tuotevalvontakeskukselle

raportoi eri viranomaisille

Liiketalouden pt.

4

tarkistaa ohjattuna kausiverolaskelman oikeellisuuden

tarkistaa ohjattuna tarvittavien
verolaskelmien oikeellisuuden

Liiketalouden pt.

2

Liiketalouden pt.

Liiketalouden pt.

Asiakaspalvelu,
Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalien hallinta
(toistuu muualla)
Asiakaspalvelu,
Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalien hallinta
(toistuu muualla)
Asiakaspalvelu,
Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalien hallinta
(toistuu myös muualla…)
Asiakaspalvelu,
palvelutilanteen hoitaminen

Tuija L.

Kansainvälisen kaupan
laskutus ja reskontran hoito,
työn perustana olevan tiedon
hallinta
Kansainvälisen kaupan
tukipalvelut, Työvälineiden,
menetelmien ja materiaalin
hallinta

Tuija L.

Kansainvälisen kaupan
tukipalvelut, Tilastojen,
raporttien ja
viranomaisilmoitusten
laadinta
Kansainvälisen kaupan
tukipalvelut, Tilastojen,
raporttien ja
viranomaisilmoitusten
laadinta
Kirjanpito, työn perustana
olevan tiedon hallinta

Tuija L.

Tuija L.

Tuija L.

Tuija L.

Tuija L.

Tuija L.

Tuija L.

4
4

laatii kausiveroilmoituksen tai tarkistaa
kausiveroilmoituksen oikeellisuuden
laatii palkanlaskennan osalta kausiveroilmoituksen

4

Taulukko: ”Kausiveroilmoituksen laadinta”, jossa ”Laskee
ohjattuna palkanlaskentakauden sosiaaliturvamaksun” ja
”Laatii ohjattuna kausiveroilmoituksen”

1

soveltaa ohjattuna julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöä
erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä

4

laskee ohjattuna tuotteen arvonlisäverollisen
myyntihinnan euromääräisten ja prosentuaalisten
katetavoitteiden mukaisesti

1

arvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa
toteutusmahdollisuuksia ottaen huomiaan toimialan
lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön tarviten ajoittain
ohjausta

2

-kykenee viestintään ja vuorovaikutukseen suomen tai
ruotsin kielellä
-kykenee viestintään ja vuorovaikutukseen vähintään
yhdellä vieraalla kielellä
laatii kvv-asemapiirustuksen ja muut tarvittavat
piirustukset sekä tekniset asiakirjat viranomaisten
vaatimusten mukaisesti

4

laatii tarvittavat verolaskelmat ja
tarkistaa niiden oikeellisuuden
laatii palkanlaskennan osalta tarvittavat
muut laskelmat ja ilmoitukset
Otsikko muutetaan: ”Tarvittavat muut
laskelmat ja ilmoitukset”, ja sisältö
”Laskee ohjattuna
palkanlaskentakauden mahdollisen
sosiaaliturvamaksun tai vastaavan” ja
”laatii ohjattuna tarvittavat muut
laskelmat ja ilmoitukset”
soveltaa ohjattuna julkisuus- ja
tietosuojalainsäädäntöä tai vastaavia
erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä
laskee ohjattuna tuotteen
arvonlisäverollisen myyntihinnan
rahamääräisten ja prosentuaalisten
katetavoitteiden mukaisesti

Liiketalouden pt.

Kirjanpito, työn perustana
olevan tiedon hallinta
Palkanlaskenta,
ammattitaitovaatimukset
Palkanlaskenta, työn
perustana olevan tiedon
hallinta

Tuija L.

Tieto- ja kirjastopalvelut, työn
perustana olevan tiedon
hallinta
Toiminnan kannattavuuden
suunnittelu, työn perustana
olevan tiedon hallinta

Tuija L.

arvioi kartoituksen pohjalta
oman suunnitelmansa
toteutusmahdollisuuksia
ottaen huomiaan toimialan
lainsäädännön ja mahdollisen
kilpailulain tai vastaavan
pääsisällön tarviten ajoittain
ohjausta
kykenee viestintään ja
vuorovaikutukseen työtehtävissä
tarvittavalla kielellä

Liiketalouden pt.

Yritystoiminnan suunnittelu,
Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalien hallinta

Tuija L.

Ympäristöalan
eat.

Työyhteisössä toimiminen

Anne L.

laatii tarvittavat piirustukset sekä
tekniset asiakirjat viranomaisten
vaatimusten mukaisesti

Ympäristöalan
eat.

Haja-asutusalueiden
vesihuollon kehittäminen,
Tarjouspyyntöasiakirjojen
laadinta

Anne L.

Tutkinnon perusteesta poistetaan
kokonaisuudessaan luku
”Näyttötutkinnot” ja
”Markkinointiviestinnän
ammattitutkinnossa vaadittava
ammattitaito ja arvioinnin perusteet”
tarpeettomana. Lukujen sisältö toistaa
aikuiskoulutusta säätelevään lakiin ja
asetukseen sisältyvät näyttötutkintojen

Markkinointiviesti
nnän at

Liiketalouden pt.
Liiketalouden pt.

Liiketalouden pt.

Liiketalouden pt.

Tuija L.
Tuija L.

Tuija L.

Minna B

2

hoitaa toimeksiannon suomeksi tai ruotsiksi sekä yhdellä
vieraalla kielellä tai organisaation virallisella kielellä

2

hoitaa joustavasti työryhmän viestinnän suomen tai
ruotsin kielellä

4

noudattaa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävän kehityksen vaatimuksia
suunnitellessaan ja johtaessaan vastuualueensa toimintaa

4

noudattaa toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa oman
toimialansa ja toimintansa kannalta keskeisiä säädöksiä,
kuten työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia

2

viestii itsenäisesti vaativissa organisaation johtamiseen
liittyvissä tilanteissa suomeksi tai ruotsiksi sekä selviytyy
johtamiseen liittyvissä viestintätilanteissa yhdellä vieraalla
kielellä

järjestämistä, näyttötutkinnon
suorittamista, näyttötutkinnon
perusteita, henkilökohtaistamista,
ammattitaidon arviointia ja arvioijia,
arvioinnin oikaisua, todistuksia sekä
valmistavaa koulutusta koskevia
toimintatapoja. Lisäksi lukujen sisältönä
ollut tutkinnon suorittaneen
ammattitaidon kuvaus löytyy tutkinnon
perusteen muista tiedoista.
hoitaa toimeksiannon organisaatiossa
käytetyn kielen lisäksi myös jollakin
toisella kielellä
hoitaa työryhmälle viestinnän
joustavasti organisaation
edellyttämällä kielellä
Tutkinnon perusteesta poistetaan
kokonaisuudessaan luku
”Näyttötutkinnot” tarpeettomana.
Luku toistaa aikuiskoulutusta
säätelevään lakiin ja asetukseen
sisältyvät näyttötutkintojen
järjestämistä, näyttötutkinnon
suorittamista, näyttötutkinnon
perusteita, henkilökohtaistamista,
ammattitaidon arviointia ja arvioijia,
arvioinnin oikaisua, todistuksia sekä
valmistavaa koulutusta koskevia
toimintatapoja.
tiedostaa ekologisen, taloudellisen,
sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän
kehityksen vaatimuksia
suunnitellessaan ja johtaessaan
vastuualueensa toimintaa
noudattaa toiminnan suunnittelussa ja
johtamisessa oman toimialansa ja
toimintansa kannalta keskeisiä
säädöksiä
viestii itsenäisesti vaativissa
johtamiseen liittyvissä tilanteissa
organisaatiossa käytetyllä kielellä sekä
selviytyy johtamiseen liittyvissä
viestintätilanteissa myös toisella
kielellä

Markkinointiviesti
nnän at

Markkinointiviestinnän
toimeksiannon valmistelu

Minna B.

Lähiesimiestyön
at

Lähiesimiehenä toimiminen

Minna B.

Johtamisen eat

Minna B.

Johtamisen eat

Johtajana toimiminen

Minna B.

Johtamisen eat

Johtajana toimiminen

Minna B.

Johtamisen eat

Johtajana toimiminen

Minna B.

4

noudattaa työsuhdeasioiden hoitamisessa säädöksiä, työtai virkaehtosopimuksia ja organisaation käytäntöjä

noudattaa työsuhteita hoitaessaan
työsuhdeasioita sääteleviä säädöksiä,
sopimuksia ja organisaation käytäntöjä
Tutkinnon perusteesta poistetaan
kokonaisuudessaan luku
”Näyttötutkinnot” tarpeettomana.
Luku toistaa aikuiskoulutusta
säätelevään lakiin ja asetukseen
sisältyvät näyttötutkintojen
järjestämistä, näyttötutkinnon
suorittamista, näyttötutkinnon
perusteita, henkilökohtaistamista,
ammattitaidon arviointia ja arvioijia,
arvioinnin oikaisua, todistuksia sekä
valmistavaa koulutusta koskevia
toimintatapoja.
Tutkinnon perusteesta poistetaan
kokonaisuudessaan luku ”Yrittäjän
ammattitutkinnon muodostuminen,
Yrittäjän ammattitutkinnossa
osoitettava osaaminen”
tarpeettomana. Sisällöt on esitelty
toisaalla tutkinnon perusteissa.

4

huolehtii kattavasti omasta sosiaaliturvastaan

4

tarkastelee oman sosiaaliturvansa kattavuutta

4

huolehtii kirjanpidon hoitamisesta kuukausittain
oikea-aikaisesti

4

huolehtii osto- ja myyntireskontran hoitamisesta yrityksen
tarpeiden mukaisesti

Sisältöjä siirretään tutkinnon
tiivistelmään.
huolehtii omasta terveys- ja
toimeentuloturvasta kattavasti
arvioi terveys- ja toimeentuloturvansa
kattavuutta
huolehtii yrityksen taloushallinnosta,
mukaan lukien kirjanpidosta, säädösten
mukaisesti
huolehtii yrityksen maksuliikenteen
hoitamisesta

1

ottaa huomioon kuluttajansuojan määräykset
markkinoinnissa ja myyntityössä yritystoimintansa
edellyttämällä tavalla

1

ylläpitää asiakasrekisteriä henkilötietolainmukaisesti ja
niin, että asiakastiedot ovat ajantasaisia

Johtamisen eat

Henkilöstön johtaminen

Minna B.

Yrittäjän at

Minna B.

Yrittäjän at

Minna B.

Yrittäjän at

Minna B

Yrittäjän at

Yritystoiminnan
käynnistäminen
Yritystoiminnan analysointi ja
kehittäminen
Taloushallinto

Yrittäjän at

Taloushallinto

Minna B.

ottaa huomioon kuluttajansuojan
markkinoinnissa ja myyntityössä
yritystoimintansa edellyttämällä tavalla

Yrittäjän at

Myynti ja markkinointi

Minna B.

turvaa yksityisyyden suojan
asiakastietoja käsiteltäessä sekä
edistää hyviä tietojenkäsittelytapoja
mm. ylläpidettäessä asiakasrekisterejä

Yrittäjän at

Myynti ja markkinointi

Minna B.

Yrittäjän at

Minna B
Minna B.

1

noudattaa voimassaolevaa työlainsäädäntöä, alan
työehtosopimuksia sekä omaa toimialaa koskevia
säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia

noudattaa voimassaolevaa
työlainsäädäntöä ja muuta työehtojen
sääntelyä

Yrittäjän at

Henkilöstöhallinto

Minna B.

4

Ulkomaankauppa -tutkinnon osassa tutkinnon suorittaja
osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ja kehittämällä
yrityksensä ulkomaankauppaa joko viennissä tai tuonnissa
Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä kaupassa
(sisäkauppa) tai kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa).

Yrittäjän at

Ulkomaankauppa

Minna B.

4

huolehtii kattavasti omasta sosiaaliturvastaan

Yrittäjän at

Franchisingyrittäminen

Minna B.

2

hoitaa asiakaspalvelun ja hallitsee palveluhinnaston ja
liikuntapaikkasanaston englannin ja ruotsin kielillä

Ulkomaankauppa -tutkinnon osassa
tutkinnon suorittaja osoittaa
ammattitaitonsa toimimalla ja
kehittämällä yrityksensä
ulkomaankauppaa joko viennissä tai
tuonnissa.
huolehtii terveys- ja
toimeentuloturvastaan kattavasti
hoitaa asiakaspalvelun ja hallitsee
palveluhinnaston työssä tarvittavilla
kielillä

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Kesäliikuntapaikkojen
hoitaminen

Soila

3

osaa hoitaa uimahallien ja maauimaloiden
vedenpuhdistustekniikan sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen (STTV) edellyttämällä tasolla

osaa hoitaa uimahallien ja
maauimaloiden
vedenpuhdistustekniikan paikallisten
säädösten edellyttämällä tasolla

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Sisäliikuntapaikkojen
hoitaminen

Soila

3

osaa tulityökortin edellyttämät tiedot ja taidot.

osaa toimia tulityössä turvallisesti ja
paikallisten säädösten edellyttämällä
tavalla.

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Soila

3

hallitsee järjestyksenvalvojan tiedot ja taidot
järjestyksenvalvonnan peruskurssin edellyttämällä tavalla.

hallitsee järjestyksenvalvojana toimisen
paikallisten säädösten edellyttämällä
tavalla

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Soila

3

osaa SPR:n EA1:n edellyttämät tiedot ja taidot.

osaa antaa esiapua tasolla, joka vastaa
Kansainvälisen Punaisen Ristin tasoa 1

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Soila

1

osaa hoitaa moottorikelkkareitit maastoliikennelain
edellyttämällä tavalla

osaa hoitaa moottorikelkkareitit
säädösten edellyttämällä tavalla

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

1

tuntee voimassa olevan liikuntalainsäädännön

tuntee voimassa olevan liikuntaan
liittyvän lainsäädännön

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Soila

4

tuntee suomalaisen liikuntajärjestelmän ja
liikuntatoiminnan organisaation

tuntee kansallisen liikuntajärjestelmän
ja liikuntatoiminnan organisaation

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Soila

4

tuntee suomalaisen liikunnan rahoitusjärjestelmän
pääpiirteittäin

tuntee liikunnan kansallisen
rahoitusjärjestelmän pääpiirteittäin

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Soila

tuntee kansallisen
päätöksentekojärjestelmän

Talviliikuntapaikkojen
hoitaminen

Soila

tuntee kuntien valtionapuperusteet
tuntee kunnallisen päätöksentekojärjestelmän
3

osaa toimia onnettomuustilanteissa ja antaa ensiapua
(SPR:n EA2-tasoa vastaava osaaminen).

3

suorittaa hyväksyttävästi sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen (STTV) osaamistestin

3/4

osaa laatia ja ylläpitää uimahallin hygienian ja
turvallisuuden omavalvontaohjelman sekä toimii
yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa
tuntee tuoteturvallisuuslain määräykset liikuntapaikkojen
turvallisuudesta ja osaa laatia yhteistyössä
liikuntapaikkamestarin kanssa niiden mukaisen
turvallisuusasiakirjan
hallitsee työturvallisuuden perusteet työturvallisuuskortin
edellyttämässä laajuudessa ja osaa toimia niiden
edellyttämällä tavalla sekä osaa tarvittaessa
perehdyttämisen

osaa toimia onnettomuustilanteissa ja
antaa ensiapua tasolla, joka vastaa
Kansainvälisen Punaisen Ristin tasoa 2
osaa toimia vedenpuhdistusta ja
hygieniaa koskevien säädösten
edellyttämällä tavalla

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Laskettelurinteiden ja
hyppyrimäkien hoitaminen

Soila

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

Uimahallien, kylpylöiden ja
maauimaloiden hoitaminen

Soila

osaa laatia ja ylläpitää uimahallin
hygienian ja turvallisuuden
omavalvontaohjelman sekä toimii
yhteistyössä terveysviranomaisten
kanssa

Liikuntapaikkojen
hoitajan at

tuntee liikuntapaikkojen
turvallisuuteen liittyvät määräykset ja
osaa laatia yhteistyössä esimiehensä
kanssa niiden mukaisen
turvallisuusasiakirjan

osaa laatia yhteistyö-, hoito- ja käyttösopimukset sekä
valvoa niiden toteuttamista

hallitsee työturvallisuuteen liittyvät
säädökset ja määräykset, osaa toimia
niiden edellyttämällä tavalla sekä osaa
tarvittaessa perehdyttämisen

suorittaa hyväksyttävästi uimahallin valvojan
hengenpelastustestin (SUH) ja osaa toimia tarvittaessa
uimahallin valvojana

osaa laatia yhteistyö-, hoito- ja
käyttösopimukset sekä valvoa niiden
toteuttamista

osaa pitää päiväkirjaa uimahallissa sattuneista
tapaturmista ja vaaratilanteista

osaa toimia tarvittaessa uimahallin
valvojana

osaa pelastaa vedestä.

osaa toimia hengenpelastustilanteessa
osaa pitää päiväkirjaa uimahallissa
sattuneista tapaturmista ja
vaaratilanteista

Soila

Liikunnan at

Tutkinnon tiivistelmä

Soila

toimii moniammatillisen yhteistyön periaatteiden
mukaisesti erilaisten julkisella, yksityisellä tai kolmannella
sektorilla toimivien organisaatioiden kanssa

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä
liikunnan suunnittelu- ja
ohjaustehtävissä työelämän eri
sektorilla
toimii moniammatillisen yhteistyön
periaatteiden mukaisesti erilaisten
organisaatioiden kanssa

Liikunnan at

Liikunnan ammattilaisena
toimiminen

Soila

2

toimii työssään asianmukaisesti suomen tai ruotsin kielellä
sekä yhdellä vieraalla kielellä

toimii asianmukaisesti työssä
tarvittavilla kielillä

Liikunnan at

Soila

4

hyödyntää työssään toiminta-alueen lähiliikunta- ja
liikuntapaikkoja monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti
tarpeen mukaan

Liikunnan at

Soila

4

toimii liikunta-alan eettisten periaatteiden ja arvojen
mukaisesti

hyödyntää työssään toiminta-alueen
liikuntapaikkoja monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti tarpeen
mukaan
toimii liikunta-alan eettisten
periaatteiden ja arvojen mukaisesti

Liikunnan at

Soila

4

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä liikunnan
suunnittelu- ja ohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai
kolmannella sektorilla

4

toimii työyhteisön arvojen ja sovittujen toimintaa
ohjaavien periaatteiden mukaisesti

toimii työyhteisön arvojen ja sovittujen
toimintaa ohjaavien periaatteiden
mukaisesti

toimii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen
ottaa toiminnassaan huomioon ammatillisesti asiakkaiden
erilaiset ihmiskäsitykset, elämänkatsomukset ja
vakaumukset
3

ottaa huomioon liikunnan Käypä hoito -suositukset

ottaa toiminnassaan huomioon
ammatillisesti erilaiset asiakkaat ja
heidän taustansa.
noudattaa terveystavoitteisia ja
kansallisia liikuntasuosituksia

Liikunnan at

toimii työssään vastuullisesti

toimii työssään vastuullisesti

Liikunnan at

varmistaa, että käytettävillä liikuntapaikoilla on
turvallisuussuunnitelma

varmistaa, että käytettävillä
liikuntapaikoilla on
turvallisuussuunnitelma

Liikkumaan ohjaaminen

Soila

noudattaa terveystavoitteisia liikuntasuosituksia
4

laatii tarvittaessa turvallisuussuunnitelman käyttämiinsä
liikuntapaikkoihin
noudattaa käyttämiensä liikuntapaikkojen
turvallisuusmääräyksiä ja -suunnitelmia

laatii tarvittaessa Liikunnan at
turvallisuussuunnitelman käyttämiinsä
liikuntapaikkoihin

Soila

työskentelee liikuntatilanteiden turvallisuuden
edellyttämällä tavalla

noudattaa käyttämiensä
liikuntapaikkojen
turvallisuusmääräyksiä ja -suunnitelmia

noudattaa ohjatun liikunnan vakuutuskäytäntöjä
noudattaa ohjelmapalvelujen turvallisuuteen liittyviä
säädöksiä toimintansa edellyttämässä laajuudessa

työskentelee liikuntatilanteiden
turvallisuuden edellyttämällä tavalla

3

antaa ensiavun EA1-tasolla

4

noudattaa terveystavoitteisia liikuntasuosituksia

2

ohjaa asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä sekä vähintään
yhdellä vieraalla kielellä

noudattaa ohjelmapalvelujen
turvallisuuteen liittyviä säädöksiä
toimintansa edellyttämässä
laajuudessa
antaa ensiavun tasolla, joka vastaa
Kansainvälisen Punaisen Ristin tasoa 1
noudattaa kansallisia
terveystavoitteisia liikuntasuosituksia
ohjaa asiakkaita työssä tarvittavilla
kielillä

3/4

noudattaa ohjelmapalvelutoimintaan liittyvien
erikoisaktiviteettien ohjaamisen edellyttämiä
pätevyysvaatimuksia

noudattaa liikunta- ja
ohjelmapalvelutoimintaan liittyviä
pätevyysvaatimuksia

Liikunnan at

Soila

3

antaa ensiavun EA2-tasolla

Liikunnan at

Soila

4

Toimintaympäristöjä voivat olla liikunta- ja urheiluseurat
tai – järjestöt sekä alueelliset tai valtakunnalliset liikuntaja urheilujärjestöt.

antaa ensiavun tasolla, joka vastaa
Kansainvälisen Punaisen Ristin tasoa 2
Toimintaympäristöjä voivat olla
liikunta- ja urheiluseurat tai – järjestöt.

1

toimii yhdistyslain edellyttämällä tavalla

Liikunnan at

Soila

4

edistää kulttuurien välisen yhdenvertaisuuden
toteutumista

toimii yhdistystoimintaa säätelevän
lainsäädännön edellyttämällä tavalla
ottaa toiminnassaan huomioon
erilaiset asiakkaat ja heidän taustansa

Liikunnan at

Soila

ottaa huomioon kuluttajan suojaa
koskevan lainsäädännön määräykset
markkinoinnissa ja myyntityössä
toimintansa edellyttämällä tavalla
ylläpitää asiakasrekisteriä
henkilötietoja koskevan lainsäädännön
mukaisesti
Liikunnan ammattitutkinto kuuluu
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
koulutusalaan. Tutkinnon suorittanut

Liikunnan at

Liikunnan at

Soila

Liikunnan at

Yksilöllinen liikunnanohjaus

Soila

Liikunnan at

Liikunta- ja ohjelmapalvelujen
ohjaajana toimiminen

Soila

Liikunnan at

Liikuntajärjestössä
toimiminen

Soila

edistää tasa-arvon toteutumista
1

ottaa huomioon kuluttajasuojalain määräykset
markkinoinnissa ja myyntityössä toimintansa
edellyttämällä tavalla

1

ylläpitää asiakasrekisteriä henkilötietolain mukaisesti

4

Liikunnan ammattitutkinto kuuluu sosiaali-, terveys- ja
liikunta-alan koulutusalaan. Tutkinnon suorittanut
työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä

Liikunnan tuotteistaminen

Liikunnan at

Liikunnan at

Soila

Soila

Liite.
Liikunnan ammattitutkinnon
suorittaneen työn kuvaus

Soila

erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai
kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tutkinnon
suorittaneen tavallisimpia työympäristö- jä ovat kunnan
liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät
toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan
ammattitutkinnon suorittanut työskentelee
liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja
hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä
liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tutkinnon
suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja
urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja
urheilujärjestöt. Tutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä
erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa

työskentelee liikunnan suunnittelu- ja
ohjaustehtävissä erilaisissa
toimintaympäristöissä. Tutkinnon
suorittaneen tavallisimpia
työympäristöjä ovat alueelliset
liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät
toimialat, liikuntayritykset, liikunta- ja
urheiluseurat sekä alueelliset ja
valtakunnalliset liikunta- ja
urheilujärjestöt. Tutkinnon suorittaneet
voivat myös toimia itsenäisenä
liikuntayrittäjänä. Tutkinnon
suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten
sidosryhmien ja oman työyhteisönsä
kanssa.

