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Asia

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen
korjaaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö korjaa hallintolain (434/2003) 51 §:n 1 momentin nojalla
6.1 0.2017 tekemäänsä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää koskevaa päätöstä:
OKM/169/531/2017 ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018
lukien.
Järjestämisluvan kohdasta 1) Tutkinnot ja koulutukset on poistettu virheellinen
tutkinto:
355412
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OKM/169/531/2017
6.10.2017

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018
ALKAEN
1) Tutkinnot ja koulutukset
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia tutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta:
02 HUMANISTISET JA TAIDEALAT
Ammatillinen perustutkinto
321101 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
321141 Taideteollisuusalan perustutkinto
321603 Media-alan perustutkinto
321604 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
3511 06 Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
351704 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

31 .7.2018 asti
1.8.2018 lukien
31.7.2018 asti
1.8.2018 lukien
31 .7.2018 asti
31 .7.2018 asti

Ammattitutkinto
324129 Sisustusalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324146 Taideteollisuusalan ammattitutkinto

31 .12.2018 asti
1.1.2019 lukien

04 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET
Ammatillinen perustutki nto
331101 Liiketalouden perustutkinto
Ammattitutkinto
3341 03 lsännöinn in ammattitutkinto
3341 05 Myynnin ammattitutkinto
334112 Yrittäjän ammattitutkinto
334120 Lah iesimiestyön ammattitutkinto
334145 Liiketoiminnan ammattitutkinto

31.12 .2018 asti

1.1.2019 lukien

Erikoisammattltutkinto
437107 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
437141 Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
457112 Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
458901 Tekniikan erikoisammattitutkinto
05 LUONNONTIETEET
Ammatillinen perustutkinto
361902 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Sivu 1

31.12.2018 asti
1.1 .2019 lukien
31 .12.2018 asti

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
0204023-3

PÄÄTÖS

OKM/169/531/2017
6.10.2017

06 TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)
Ammatillinen perustutki nto

3411 01 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
351502 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
07 TEKNIIKAN ALAT
Ammatillinen perustutkinto

3511 07 Kaivosalan perustutkinto
351108 Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
351203 Talotekniikan perustutkinto
351204 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
351301 Autoalan perustutkinto
351407 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
351603 Laboratorioalan perustutkinto
351605 Prosessiteollisuuden perustutkinto
351701 Puualan perustutkinto
351703 Veneenrakennuksen perustutkinto
351741 Puuteellisuuden perustutkinto
351805 Pintakäsittelyalan perustutkinto
3521 01 Elintarvikealan perustutkinto
352201 Rakennusalan perustutkinto
lukuun ottamatta: 1505 Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
352301 Maanmittausalan perustutkinto
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
352441 Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
352902 Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
352903 Teknisen suunnittelun perustutkinto

31.7.2018 asti

31.7.2018 asti
1.8.20181ukien

31 .7.2018 asti
1.8.2018 lukien
31.7.2018 asti

Ammattitutkinto

324126 Tekstiilialan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
3541 03 Koneenasantajan ammattitutkinto
3541 04 Koneistajan ammattitutkinto
354146 Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
354405 Sähköasentajan ammattitutkinto
354445 Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
355209 Talon rakennusalan ammattitutkinto
355445 Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
355645 Tuotantotekniikan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto

458902 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
08 MAA- JA METSÄTALOUSALAT
Ammatillinen perustutkinto

361101 Maatalousalan perustutkinto
361201 Puutarhatalouden perustutkinto
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361301 Metsäalan perustutkinto
lukuun ottamatta: 1588 Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
361401 Kalatalouden perustutkinto

Ammattitutkinto
3641 02 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
3641 07 Viljelijän ammattitutkinto
364146 Maatalousalan ammattitutkinto

31.12.2018 asti
31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien

09 TERVEYS· JA HYVINVOINTIALAT
Ammatillinen perustutkinto
3711 01 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammattitutkinto
374114 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
374124 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
384246 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

31.12.2018 asti
31 .12.2018 asti
1.1.2019 lukien

Erikoisammattitutkinto
477106 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
erikoisammattitutkinto
487241 Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

31.12.2018 asti
1.1.2019 lukien

10 PALVELUALAT
Ammatillinen perustutkinto
381106
381112
381113
381141
381142
381303
381304
381342
381408

Matkailualan perustutkinto
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Kotityö-ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Hiusalan perustutkinto
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto

31.7.2018 asti
31 .7 .2018 asti
1.8.2018 lukien
1.8.2018 lukien
31.7.2018 asti
31.7.2018 asti
1.8.2018 lukien

Ammattitutkinto
384446 Kuljetusalan ammattitutkinto
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää myös em. tutkintoihin liittyvää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
{531/2017) 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.
Ammatillisen koulutuksen lain {531/2017) 6 §:n nojalla tutkintorakenteesta annetun asetuksen liitteen mukaan
osan em. tutkinnoista nimi muuttuu 1.8.2018 alkaen.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää seuraavaa valmentavaa koulutusta:
999901 Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus {VALMA)
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Koulutuksen jä~estäjällä on oikeus toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain
(273/2007) ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/
2007) mukaisena kuorma- ja linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana
koulutuskeskuksena. Koulutuksen järjestäjä saa em. ammattipätevyyslain 10 §:n nojalla antaa myös
jatkokoulutusta, jos koulutuksen järjestäjällä on voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi}
hyväksymä jatkokoulutuksessa käytettävä koulutusohjelma.
Koulutuksen jä~estäjällä on oikeus järjestäjää em . tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena.
2) Opetus- ja tutkintokieli

Koulutuksen järjestäjän on annettava opetusta seuraavalla opetuskielellä:
suomi
3) Toiminta-alue

Koulutuksen jä~estäjällä on velvollisuus jä~estää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti seuraavien kuntien
osaamis- ja koulutustarpeeseen
Aura, Huittinen, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä, Uusikaupunki
Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksi järjestää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla
Suomessa.
4) Opiskelijavuodet

Koulutuksen jä~estäjän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 1 604.
5) Muut oikeudet, velvollisuudet, ehdot ja tehtävät
Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus jä~estää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä
tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 §:ssä tarkoitettuun
tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista
syventävää tai täydentävää koulutusta.
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Dnro 26/091/2016

Valitusosoitus Turun hallinto-oikeuteen
Valitusviranomainen

laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusaika

Valituksen liitteet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituskirjelmään on liitettävä:
-päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä
tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
-asiamiehen valtakirja
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän
edustajalle, tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta. Jos
päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,
päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos päätös on postitettu tavallisena khjeenä, sen
katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi,
ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Turun hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä. Postiin
valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille edellä mainitussa ajassa.
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu.
Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on säädetty maksun suuruudesta sekä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Yhteystiedot

Turun hallinto-oikeus
Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla
muutosta vaaditaan
-postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen

PL 32,20101 Turku
postiosoite
käyntiosoite
Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
puhelinvaihde
029 56 42400
faksi
029 56 42414
sähköposti
turku.hao@oikeus.fi
Virka-aika arkisin klo 8.00-16.15

