Hakija – huomioithan, että lainsäädäntöä on päivitetty:
Aikuiskoulutusta koskeva lainsäädäntöä on päivitetty (L 952/2011). Päivitykset koskevat mm.
opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia (11§), opiskeluoikeuden peruuttamista valtioneuvoston
asetuksen mukaan (1033/2011) tietyissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä
tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (13§) nojalla.
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta näyttötutkintona
suoritettavissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ja myöhemmin työelämässä.
Oheisesta taulukosta näet Opetushallituksen määräyksen (39/011/2011) mukaisesti sosiaali-,
terveys- ja liikunta-alan tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.
Mikäli olet hakeutumassa ko. tutkintoon ja sinua mietityttää terveydentilaan liittyvät uudet
määräykset, niin ota toki yhteyttä.
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Voit soittaa suoraan tutkintovastaavalle tai
vastuuopettajalle.

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
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Ammatilliset perustutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, asiakaspalvelun ja
tietohallinnan, ensihoidon, kuntoutuksen, lasten ja nuorten
hoidon ja kasvatuksen, mielenterveys- ja päihdetyön,
sairaanhoidon ja huolenpidon, suun terveydenhoidon,
vammaistyön, vanhustyön sekä jalkojenhoidon
koulutusohjelmat/ osaamisalat, lähihoitaja

Ammattitutkinnot
Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Kipsausalan ammattitutkinto
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Päihdetyön ammattitutkinto
Hierojan ammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinto

TUTKINTOKOHTAISET
TERVEYDENTILAVAATIMUKSET
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida
ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin
käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos
valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011)
määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset
sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta
tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat
rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
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Erikoisammattitutkinnot
Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Hierojan erikoisammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
erikoisammattitutkinto
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sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön
tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea
toimintakykyä laskeva masennus
sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön
sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka
rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät
käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön
tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

