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Valtioneuvoston asetus

330/2015

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/1998) 7 §:n 1 mo-

mentti ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 1 momentti asetuksessa 800/2014 ja 8 § asetuksessa
1033/2011, seuraavasti:

7 §

Tutkintosuoritusten arviointi

Ammatillisissa perustutkinnoissa hyväk-
sytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteik-
koa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1).
Ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin
ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvässä am-
mattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
tutkinnon osassa osaaminen arvioidaan kui-
tenkin asteikolla hyväksytty/hylätty.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain 11 §:n 9 kohtaa sovelletaan seuraaviin
ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin val-
mistaviin opintoihin:

1) humanistisella ja kasvatusalalla koulun-
käynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohja-
uksen ammattitutkinto ja erikoisammattitut-
kinto sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan
ammattitutkinto;

2) tekniikan ja liikenteen alalla ajoneuvo-
nosturinkuljettajan ammattitutkinto, linja-au-
tonkuljettajan ammattitutkinto, puutavaran
autokuljetuksen ammattitutkinto, vartijan am-

mattitutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljetta-
jan ammattitutkinto, ympäristöhuollon am-
mattitutkinnon jätteiden ja vaarallisten ainei-
den kuljettamisen osaamisala, liikenneopetta-
jan erikoisammattitutkinto, maarakennusalan
ammattitutkinto sekä turvallisuusvalvojan
erikoisammattitutkinto;

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsä-
koneenkuljettajan ammattitutkinto;

4) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla per-
hepäivähoitajan ammattitutkinto, jalkojenhoi-
don ammattitutkinto, kipsausalan ammattitut-
kinto, obduktiopreparaattorin ammattitutkinto,
kipsimestarin erikoisammattitutkinto, psykiat-
risen hoidon erikoisammattitutkinto, kehitys-
vamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammat-
titutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, näkö-
vammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitut-
kinto, puhevammaisten tulkin erikoisammat-
titutkinto, työvalmennuksen erikoisammatti-
tutkinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto,
hierojan ammattitutkinto ja erikoisammattitut-
kinto, liikunnan ammattitutkinto sekä valmen-
tajan ammattitutkinto ja erikoisammattitut-
kinto.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2015. Sen 8 § tulee kuitenkin voimaan
vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asetuksen 8 §:ää sovelletaan opiskelijoi-
hin, jotka ovat aloittaneet vartijan ammatti-



tutkintoon, turvallisuusvalvojan erikoisam-
mattitutkintoon tai ympäristöhuollon ammat-
titutkintoon jätteiden ja vaarallisten aineiden

kuljettamisen osaamisalalla valmistavat opin-
not 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jäl-
keen.
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