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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 1.10.2019 alkaen toistaiseksi

Säännökset, joihin toimivalta määräyksen
antamiseen perustuu
L 531/2017, 40 §

Muuttaa Opetushallituksen määräystä
OPH-5-2018

OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
oph.fi

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallitus on päättänyt muuttaa määräystä tutkintokohtaisista 
terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa. 

Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista poistetaan kohta ”veriteitse 
tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön 
tehtävissä toimimista”.

Lisätietoja määräyksestä ja siitä, mistä se on saatavissa, saa Opetushallituksen 
ammatillisen osaamisen yksiköstä tai ruotsinkielisen koulutuksen yksiköstä.

Pääjohtajan sijainen,
Johtaja Jorma Kauppinen

Opetusneuvos Kaisa Räty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.

LIITE Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset 
ammatillisessa koulutuksessa  -määräyksen muutos
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Nykyinen teksti: 

Vuosina 2017-2019 
uudistetut/uudistettavat 
tutkintojen perusteet

Siirtymäajalla 31.12.2021 
olevat tutkintojen perusteet

Tutkintokohtaiset terveydentila- 
tai toimintakykyvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto (OPH-2629-2017)

Hieronnan ammattitutkinto 
(OPH-1934-2018)

Kehitysvamma-alan ammatti-
tutkinto (OPH-2665-2017)

Mielenterveys- ja päihdetyön 
ammattitutkinto (OPH-138-2018)

Terveysalan ammattitutkinto 
(OPH-1395-2018)

Hieronnan erikoisammatti-
tutkinto (OPH-1935-2018)

Immobilisaatiohoidon erikois-
ammattitutkinto (OPH-839-2018)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjaus-
palvelujen erikoisammatti-
tutkinto (OPH-492-2018)

Mielenterveys- ja päihdetyön 
erikoisammattitutkinto (OPH-
2666-2017)

Puhevammaisten tulkkauksen 
erikoisammattitutkinto (OPH-
1936-2018)

Vanhustyön erikoisammatti-
tutkinto (OPH-2640-2017)

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto (79/011/2014)

Hierojan ammattitutkinto 
(30/011/2011)

Jalkojenhoidon ammattitutkinto 
(61/011/2010)

Kehitysvamma-alan ammat-
titutkinto (41/011/2016)

Kipsausalan ammattitutkinto 
(23/011/2011)

Obduktiopreparaattorin 
ammattitutkinto (44/011/2009)

Päihdetyön ammattitutkinto 
(2/011/2013)

Kipsimestarin erikoisammat-
titutkinto (46/011/2012)

Psykiatrisen hoidon 
erikoisammattitutkinto 
(43/011/2009)

Kehitysvamma-alan 
erikoisammattitutkinto 
(28/011/2010)

Näkövammaistaitojen ohjaajan 
erikoisammattitutkinto 
(18/011/2012)

Puhevammaisten tulkin 
erikoisammattitutkinto 
(60/011/2010) 

Työvalmennuksen erikois-
ammattitutkinto (33/011/2011)

Vanhustyön erikoisammatti-
tutkinto (16/011/2013)

Hierojan erikoisammattitutkinto 
(47/011/2012)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan 
tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei 
saa olla esteenä opiskelijaksi 
ottamiselle. Opiskelijaksi ei 
kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei 
ole terveydentilaltaan tai 
toimintakyvyltään kykenevä 
koulutukseen liittyviin käytännön 
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla 
tai muussa oppimisympäristössä, jos 
lain ammatillisesta koulutuksesta 
(531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin 
tutkintoihin liittyvät turvalli-
suusvaatimukset 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

 ajankohtainen hoitamaton 
psykoosi tai vaikea 
toimintakykyä laskeva 
masennus tai muu psyykkistä 
terveyttä ja toimintakykyä 
rajoittava sairaus, joka estää 
koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä 
toimimisen

 tuki- ja liikuntaelimistön 
sairaus, vamma tai muu 
fyysistä terveyttä ja 
toimintakykyä rajoittava 
sairaus, joka estää 
koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä 
toimimisen

 toimintakykyä rajoittava ihon 
sairaus kuten krooninen 
ihottuma, joka estää 
koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä 
toimimisen 
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 veriteitse tarttuva sairaus, 
joka saattaa rajoittaa 
koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä 
toimimista 

 päihteiden ongelmakäyttö tai 
päihderiippuvuus.

Muutettu teksti:

Vuosina 2017-2019 
uudistetut/uudistettavat 
tutkintojen perusteet

Siirtymäajalla 31.12.2021 
olevat tutkintojen perusteet

Tutkintokohtaiset terveydentila- 
tai toimintakykyvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto (OPH-2629-2017)

Hieronnan ammattitutkinto 
(OPH-1934-2018)

Kehitysvamma-alan ammatti-
tutkinto (OPH-2665-2017)

Mielenterveys- ja päihdetyön 
ammattitutkinto (OPH-138-2018)

Terveysalan ammattitutkinto 
(OPH-1395-2018)

Hieronnan erikoisammatti-
tutkinto (OPH-1935-2018)

Immobilisaatiohoidon erikois-
ammattitutkinto (OPH-839-2018)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjaus-
palvelujen erikoisammatti-
tutkinto (OPH-492-2018)

Mielenterveys- ja päihdetyön 
erikoisammattitutkinto (OPH-
2666-2017)

Puhevammaisten tulkkauksen 
erikoisammattitutkinto (OPH-
1936-2018)

Vanhustyön erikoisammatti-
tutkinto (OPH-2640-2017)

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto (79/011/2014)

Hierojan ammattitutkinto 
(30/011/2011)

Jalkojenhoidon ammattitutkinto 
(61/011/2010)

Kehitysvamma-alan ammatti-
tutkinto (41/011/2016)

Kipsausalan ammattitutkinto 
(23/011/2011)

Obduktiopreparaattorin 
ammattitutkinto (44/011/2009)

Päihdetyön ammattitutkinto 
(2/011/2013)

Kipsimestarin erikoisammat-
titutkinto (46/011/2012)

Psykiatrisen hoidon 
erikoisammattitutkinto 
(43/011/2009)

Kehitysvamma-alan 
erikoisammattitutkinto 
(28/011/2010)

Näkövammaistaitojen ohjaajan 
erikoisammattitutkinto 
(18/011/2012)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan 
tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei 
saa olla esteenä opiskelijaksi 
ottamiselle. Opiskelijaksi ei 
kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei 
ole terveydentilaltaan tai 
toimintakyvyltään kykenevä 
koulutukseen liittyviin käytännön 
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla 
tai muussa oppimisympäristössä, jos 
lain ammatillisesta koulutuksesta 
(531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin 
tutkintoihin liittyvät turvalli-
suusvaatimukset 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

 ajankohtainen hoitamaton 
psykoosi tai vaikea 
toimintakykyä laskeva 
masennus tai muu psyykkistä 
terveyttä ja toimintakykyä 
rajoittava sairaus, joka estää 
koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä 
toimimisen

 tuki- ja liikuntaelimistön 
sairaus, vamma tai muu 
fyysistä terveyttä ja 
toimintakykyä rajoittava 
sairaus, joka estää 
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Puhevammaisten tulkin 
erikoisammattitutkinto 
(60/011/2010) 

Työvalmennuksen erikois-
ammattitutkinto (33/011/2011)

Vanhustyön erikoisammatti-
tutkinto (16/011/2013)

Hierojan erikoisammattitutkinto 
(47/011/2012)

koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä 
toimimisen

 toimintakykyä rajoittava ihon 
sairaus kuten krooninen 
ihottuma, joka estää 
koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä 
toimimisen 

 päihteiden ongelmakäyttö tai 
päihderiippuvuus.


