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Esteeni opiskelijaksi ottamiselle voi olla myos aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden

peruuttamispddtoksen salaaminen hakeutumisvaiheen henkilokohtaistamisessa.

Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltva, ett^ hanta ei valita sellaiseen

ndyttotutkintoon valmistayaan koulutukseen, jonka mukaisissa kdytinnon tehtdvissi tai

tyossi oppimisessa hdn ei terveydentilansa ta1 toimintakykynsd vuoksi voisi toimia.

Opiskelijaksi ottamispidtostd tehtdessi on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja

tyohon sisdltywdt moninaiset tehtdvit. Saman ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sisdlli

voi olla tutkinnon osia, joiden ndyttotutkintoon valmistava koulutus edellyttaa ettlaista

terveydentil^ tN toktintakykyn 1a voi niin mahdollistaa opiskeliiaksi hakijalle yksilollisii
ratkaisuja ndyttotutkintoon valmis tavaan koulutukseen osallistumises sa.

Ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen jdrjestaJdn tr-rlee tarvittaessa tehdi yhteistyoti eri

koulutusasteiden tai viranomaisten kanssa vilttdmittomien tietoien saannissa ia antamisessa

opiskelijaksi ottamisen piitoksentekoa varten.

Terveydentilavaatimukset nayttotutkintoon valmistavan koulutuksen atkana

Opiskelijaa koskevat tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyrryn vaatimukset h;lee

oltuu huomioon myos valtioneuvoston asetuksen 8 $:n mukaisten ammatti- ja

erikoisammattitutkintojen valmistavan koulutuksen aikana. Mikali opiskelun atkana ilmenee,

ettei opiske$a enaa tayta terveydentilaltaan ja toimintakyr.yltiin ndyttotutkintoon
valmistavaan koulutukseen opiskelijaksi ottamisen edellytyksid, tulee koulutuksen jarjestdidn

ensisijaisesti pyrkid selvittdmddn opiskelun esteet ja opiskeliian mahdollinen tuen tarve

yhteistyossd opiskelijan ja opiskeluteweydenhuollon asiantuntijoiden kanssa ia tatktstaa

ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen henkilokohtaistamiseen liitty'via yksilollisii
ratkaisuja.

Terveydentilan ja toimintakyr.ryn muuttumisesta ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen

atkana aiheutuvat kdytinnon ongelmat tulee voida mahdollisimman Pitkale ratkaista

opiskelijalle sopivilla yksilollisilld opiskelujd{estelyilli. Myos opintojen ohjaus, opiskelijan

pedagoginen tuki, ergonomisiin tyotapoihin ja apuvzilineiden kdyttoon ohjaaminen voivat

vahvistaa opiskelijan opiskelukykyd ndyttotutkintoon valmistavassa koulutuksessa.

Mikali opiskelun esteitzi ei ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen atkana voida

kohtuullisin toimenpitein poistaa, tulee koulutuksen jdrjestajan selvittid yhdessi opiskelijan ja

opiskeluterveydenhuollon henkiloston kanssa opiskelijan mahdolLisuus hakeutua muuhun

ndptotutkintoon valmistavaar' koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hdn

tat\td. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyr,yn muuttuessa ndyttotutkintoon
va-lmistavan koulutuksen atkana on aina tehtdvi yhteistyotd opiskeluterveydenhuollon ia
tarvittaessa tyopaikalla kdytinnon tyotehtdvien yhteydessd tapahtuvan opiskelun aikana myos

tyopaikkojen tyoterveyshuollon kanssa. Ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen

Jarjestdjdli, on oikeus s^ d^ 
^nnatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annetun la:-r:r 1'1' $:n kohdan 10

(viittaussidnnos ammatillisesta peruskoulutuksesta anneturi lalLn 32 a $:ssd) mukainen arvio

opiskelijan toimintakyvystd opiskelun edellyttdmien terveydentilavaatimusten johdosta.

Opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamirien niyttotutkintoon valmistavassa koulutuksessa

tulee olla viimesiiainen keino.



Terveydentilavaatimusten kuvaukset ammatti- ia erikoisammattitutkinnoissa

TAULUKKO 1: Teweydentilavaatimusten kuvaukset ammatti- ia erikoisammattitutkinnoissa koulutusaloittatn ja

tutkinnoittain 0/NA 8f2l1998 8 S (muutettu 1033/201,1, ya 330r/2015).

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA TUTKINTOKOHTAISET
TERVEYDENTI I-AVAATIMUKSET

Ammattitutkinnot
o I{oulunkiynnin ja aamu- ja lltapaivatoiminnan

ohj auks en ammattitutkinto
o Lasten ja nuorten erityisohjaajan

ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
o Koulunkiynnin ja aamu- ja lltapaivdtoiminnan

ohi auksen erikoisammattitutkinto

Opiskelijaksi hal<tjan terveydentilaan tai toiminta-

kykyy" liitty'va seikka ei saa o17a esteena opiskelijaksi

ottamiselle. Opiskel,tjaksi ei kuitenkaan voida ottaa

sitd, joka ei ole terveydentilaltaan tai

toimintakyryltidn kykenevd opintoihin liitq'viin
kiipiinnon tehtdviin tai tyosse oppimiseen, jos

valtioneuvoston asetuksessa (1 033 / 2011, muutettu

330 / 201. 5) miidrdtyissi amrr'ati- 1a

edkoisammattitutkinnossa tarkoitettuihin oointoihin

lrtt)"vet tuwalltsuusvaatrmukset srtd edellyttdvdt Ja,os
estettA ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilon

terveydentilan tai toimintakyrlrn osalta tulee anrioida

mahdollisten sairauksien aiheuttamat raj oitteet j a

sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteend voi olla

o sellainen pslykkinen tai Sysinen sairaus tai valffna,
joka estii kdytinnon tehtdviin tai tyossioppirniseen
osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai
vakavasti toimintakykya laskeva masennus, vakava
sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estdvd

sairaus tai vafilma
. muu sairaus tai valnma, jokavaanntaa opiskeJijan

oman tai muiden kiytdnnon tehtdviin tai
tyossioppirniseen osallistuvien tai niissd

tyoskentelevien terveyden tai turvallisuuden

o pdihteiden ongelmakiyto taipdihderiippuvuus.

TEKNIIKAN JA LIIKENTE:F,N AL-A,
LUONNONVARA- JA YMPARISTOALA

TUTKINTOKOHTAISET
T ERVEYDENTI I-AVAAT IMUKSET

Ammattitutkinnot

. Ajoneuvonostutinkuljettajan ammattitutkinto
o Lrnia-autonkuljettaj 

^fl ^mm^ttitutkinto. Puutavaran autokulietuksen ammattitutkinto
o Yhdistelmdajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
o Maarakennusalan ammattitutkinto
o Metsikoneenkuliettalan ammattitutkinto
o Ympiristohuollon ammattitutkinnon jd,tteiden ia

vaarallisten aineiden kuliettamisen osaamisala

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toiminta-
kykW" liitq"va seikka ei saa olla esteeni opiskelijaksi
ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa
sitd, joka ei ole terveydentilaltaan tai
toimintakyliltddn kykenevd opintoihin liitty'viin
kdpdnnon tehtdviin tai tyosseoppimiseen, jos
valtioneuvoston asetukses sa (1,033 / 201,1, muutettu
330/2015) mddrdtyissd ammatti- ja

erikoisammattitutkinnoissa opintoihin liiqruat
turvallisuusvaatimukset sitii edellptiivat j^ jos estettd
ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Ohessa mainittujen ammattt- 1a

edkoisammattitutkintoihin valmistavas sa



Etikoisammattitutkinnot

o Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

koulutuksessa edellytetein henkiloltd kdytdnnon
tehtdviin ja tyossn oppimisen aiheuttamaan
kuormitukseen ndhden rittava,i fyysistd ja psyykkistii
toimintakylq'a.
Maantieliikenteessd ammattikuljettajalta edellpetdin
joko ryhmiin 2 ajokorttta (kuorma- jaltr\a-autojen
sekd raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai
henkilo- auto n ammatttajolup aa (taksinkulj etta j at).

Nziitd haettaessa sovelletaan sosiaali- ja

terveysminis terion asetuksen aj oteweydes td tyhmin 2
mukaisia teweydentilavaatimuksia.
Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajo-
tereyden valvonnasta sd'idet'ian ajokorttilaissa

Q86 / 20 1, 1) s ekd s osiaali- j a teweysminis terion
asetukses sa aj oterveydesti, j os sa 

^rrrret^an 
tarkemmat

sdinnokset ajokortin teweysvaatimuksista direktiivin
2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 2009/1.13/EY-
vaatimusten mukaisesti. www. finlex.fi
Henkilcin terveydenti.lan tai toimintalqzr,yn osalta tulee
arr.ioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat
rajoitteet ja sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteene voi olla
o insuliinihoitoinendiabetes
. epilepsia tai muut tasapainoelimiston sairaudet ja

toimintahriiriot
o sellainen nion tai kuulon heikkous, jota ei voida

korjata apuvdlineilli
. sydin- ja verenkiertoelinten sairaus

. $Tsisen kuormituksen sietoa ja ulkotyossii
selvipymistd raloittava hengityselinten sairaus

. tuki- ja liikuntaelimiston sairaus

o munuaissairaudet
o psyykkinen sairaus, joka estid kdytdnnon tehteviin

tai tyossa oppimiseen osallistumisen
o piiihteiden ongelmakdpto tai p,iihderiippu\,'uus.

Asetuksen 330 / 201.5, 8 $:dd sovelletaan
opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet
ympirist6huollon ammattitutkintoon jiitteiden ja
vaarallisten aineiden kuljettamisen osaamisalalla
valmistavat opinnot 1.1,.201,6 tai sen jiilkeen.

Ammattitutkinnot

o Vartiianammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

o Turvallisuusvalvojan etikoisammattitutkinto

Opiskelijaksi hakijan teweydentilaan tai toiminta-
lrykW" liitrywn seikka ei saa olla esteene opiskelijaksi
ottamiselle. Opiske$aksi ei kuitenkaan voida ottaa
siti, joka ei ole terveydentilaltaan tai
toimintaky\,filtidn kykenevi opintoihin liittyviin
kdytdnnon tehtdviin tai tyosse oppimiseen, jos

valtroneuvostori asetukses sa Q30 / 20 1. 5) miirltyrs si
vatljan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan
erikoisammat[itutkinnossa opintoihin liittywat
turvallisuusvaatimukset sitd edelllttdvd,t ja jos estetta
ei voida kohtuullisin toimin ooistaa. Henkilcin
terveydentilan tai toimintakyr,yn osalta tulee arvioida
mahdollisten sairauksien aiheuttamat njoitteet 1a

sairauksien yksilollinen hoitotilanne.



Opiskelijaksi ottamisen esteend voi olla
o sellainen nion tai kuulon heikkous, jota ei

voida apuvdlineillii korjata
r 5sllai5sl psyykkiset sairaudet, jotka estivdt

kdytinnon tehtaviin tai tyosse oppimiseen
osallistumisen, kuten ajankohtainen
hoitamaton p sykoosi tai vaikea toimintakylcyzi
laskeva fiuseflnus

o pdihteiden ongelmakdytto tai
pdihderiippur.'uus

o toimintakykyyr vaikuttava tuki- ja

liikuntaelirnistdn sairaus.

Asetuksen 330 / 201,5, 8 $:dd sovelletaan
o pis keli j oi hin, j o tka ov at aloittar'e et v attlj an
ammattitutkintoon ia tutvallisuusvalvojan
erikoisammattitutkintoon valmistavat opinnot
1,.1,.2016 tai sen iiilkeen.

SOSIAALI-,,TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TUTKINTOKOHTAISET
T E RVEYDENTI LAVAATIMUKSET

Ammattitutkinnot

a

a

a

a

a

a

a

Perhepriiviih oitalan ammattitutkinto

J alko j enhoidon ammattitutkinto
Kipsausalan ammattitutkinto
Ob duktiopt ep ataatto ttn ammattitutkinto
Kehitysvam ma- alan ammattitutkinto
Pdihdetyon ammattitutkinto
Hieroi an ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

. Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

. Psykiatrisen hoidon etikoisammattitutkinto
o Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
o Nikcivammaistaitoj en ohjaalan

eri.kois ammattitutkinto
o Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
. Tyovalmennuksen erikoisammattitutkinto
r Vanhustyon erikoisammattitutkinto
o Hieroian erikoisammattitutkinto

Opiskelijaksi hakijan teweydentilaan tai
toimintakylgyn liitt).vn seikka ei saa olla esteeni
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelij aksi ei kuitenkaan
voida ottaa sitd, joka ei ole terveydentilaltaantai
toimintakyrryltidn kykenevi opintoihin liitty'viin
kdytinnon tehteviin tai tyosse oppimiseen, jos

valtioneuvoston asetukses sa (1033 / 2011, muutettu
330/2015) mldrir;,rssd ammati- ja

erikoisammattitutkinnoissa oointoihin liittyvet
turvallisuusvaatimukset sitd edelllttdvdt 1a 1os estettd
ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilon
terveydentilan tai toimintaky\,Tn osalta nrlee awioida
mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet 1a

sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteene voi olla
r sellaiset pslykkiset sairaudet, jotka estdvdt

kiiytiinnon tehtdviin tai tyossa oppimiseen
osallistumisen, kuten aj ankohtainen hoitamaton
psykoosi tai vaikea toimintakykyi laskeva
masefrnus

o sellaiset $ysiset sairaudet kuten tuki- ja

liikuntaelimiston sairaudet tai vammat seki
krooniset ihottumat, jotka rajoittavat
toimintakyky d siirnd r:rzdin, etta estevet
kdytdnnon tehtdvissi tai tyossi oppimisessa
toimimisen

o veriteitse tartruva sairaus sa^tt^ njoittaa
kdytinnon tehteviin tai tyosse oppimiseen
sijoittumista

o peihteiden ongelmakdyto tai pziihderiippur.'uus.



Ammattitutkinnot

. Liikunnan 
^mmattitutkinto. Valmentajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

I Valmentaian erikoisammattitutkinto

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintaky\ryn liitqrue seikka ei saa olla esteene

opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelij aksi ei kuitenkaan
voida ottaa sitd, joka ei ole teweydentilaltaan tai
toimintakyryltdin kykenevd opintoihin liitty'viin
kdpdnnon tehtdviin tai tyosse oppirniseen, jos
valtioneuvo ston asetukses s a (1 03 3 / 20 11, muu tettu
33 0 / 20 1, 5) mdardt5nssd. amrnati- ja
erikoisammattitutkinnoissa opintoihin liitryvat
turvallisuusvaatimukset sitd edellyttdv dt ja 1os estetti
ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilcin
terveydentilan tai toimifltakyr,yn osalta tulee arvioida
mahdollisten sairauksien aiheuttamat dloitteet 1a

sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteend voi olla
o sellaiset psyykkiset tai $ysiset sairaudet tai

v^mrn t,jotka estdvdt kdpdnnon tehtiviin tai
tyossii oppimiseen osallistumisen, kuten
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava
toimintakykyi laskeva masennus tai tuki- ja
liikuntaelimiston sairaus

o piiihteiden ongelmakdltto tai pziihderiippuvuus.


