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Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.1.2021alkaen

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymän hakemus

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä on 23.12.2019 hakenut muutosta ammatillisten
tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaansa. Koulutuksen järjestäjä on hakenut oikeutta
järjestää liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon koulutusta.

Li iketoim i nnan eri koisamm attitutkinto

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä hakee liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon
järjestämislupaa. Hakemustaan se perustelee alueen työelämän osaamistarpeilla pk-
yrityksissä ja eri toimialoilla sekä johtamiskoulutuksessa mukana olleiden
opiskelijoiden osalta nousseilla osaamistarpeilla. Lisäksijärjestäjä esittää, että
liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon järjestämistä ja osaamisen kehittämisen polkua
tukevat jo järjestettävä liiketoiminnan perustutkinto ja ammattitutkinto sekä myös jo nyt
järjestettävät johtamisen tutkinnot.

Päätös hakemukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymän ammatillisten
tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Keski-
Pohjanmaan Koulutusyhtymälle oikeuden järjestää liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa
(437142).

Liitteenä on ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, joka sisältää tällä
päätöksellä 1.1.2021 voimaan tulevat muutokset.
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Sovel lettavat säädökset

Perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 23 $:n mukaan jär1estämisluvassa
määrätään tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjållä on oikeus myöntää ja joihin se voi
järjestää tutkintokoulutusta.

Lain 28 $:n mukaan järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tutkintojen ja
koulutuksen jä4estäminen on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnalliset ja alueelliset
osaamistarpeet sekä tutkintojen ja koulutuksen tarjonta. Tutkintoja tai koulutusta ei saa
järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Järjestämislupa voidaan myöntää hakijalle,
jolla on hakemansa tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työ-
ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset haetun tehtävän
mukaisten tutkintojen ja koulutuksen asianmukaiseen jäfestämiseen. Edellytysten
arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Opetus- ja
kulttuuriministeriön on järjestämislupien myöntämistä koskevan päätöksenteon yhteydessä
huolehdittava siitä, että järjestämisluvat muodostavat kokonaisuuden, joka varmistaa
ammatillisen koulutuksen riittävän saatavuuden.

Lain 29 $:n 1 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta
j ärjestäm isl uvan m u uttam isesta ja peruuttam isesta.

Kou lutu ksen järjestäjän hakem us

L i i ketoim i n nan eri koisam m attitutki n non kou I utustarve

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon
järjestämisluvan myöntäminen on tarpeellista ottaen huomioon alueen osaamistarve ja
nykyinen koulutuksen tarjonta. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota ko. tutkinnon koulutuksella
perustutkinnon jälkeistä osaamisen syventämistä sekä vastata alueen työelämän
osaamistarpeeseen. Liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa ei ole hakijan ensisijaisella
toiminta-alueella kenelläkään muulla koulutuksen järjestäjällä, joten tutkinnon myöntäminen
on perusteltua.

Liiketoim i nnan eri koisamm attitutkin non työelämätoim iku n nan lausunto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon
työelämätoimikunnalta lausuntoa koulutuksen järjestäjän toimittamasta liiketoiminnan
erikoisammattitutkinnon osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta. Liiketoiminnan
erikoisammattitutkinnon työelämätoimikunnan lausunto koulutuksen järjestäjän osaamisen
arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta on puoltava. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuuli
hallintolain (43412003) 34 $:n mukaisesti koulutuksen järjestäjää työelämätoimikunnan
lausunnosta. Koulutuksen järjestäjä eitoimittanut ministeriöön vastinetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjän toiminnalliset edellytykset
liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen järjestämiseksi täyttyvät
työelämätoimikunnan lausunnon perusteella.

Johtopäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon
järjestämiselle on alueellista koulutustarvetta, Lisäksiedellä kuvatut lailla säädetyt
edellytykset järjestämisluvan myöntämiselle täyttyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriö
myöntää hakijalle järjestämisluvan ko. tutkintoon.
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Sovelletut säädökset

Maksu

Lisätietoja

Opetusministeri

Opetusneuvos

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi

opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen (3gg/201g)

i:ffiå["# :l ååT|aa 
n järj estä m is I uva n m u uttam isesta perittävå m arc u in t- iz-s' äi iox^

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen sa.a oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (g0g/2019) 8 g:nnojalla hakea muutosta valittamallaVaasan halinto-oikeut""n. Våiii;;å;;;tä0, .itt,perusteella, että päätös on rain vastainen. Varitusaikå onlö paiuaä päätöksentiedoksisaannista. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutostahaettaessa on meneteltävä.

Tämän päätöksen maksuun saa vattion maksuperustelain (15ot1gg2) 11b g:n nojalla vaatiaoikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun haataariråru. t-iitt""nä olevastaoikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten oikaisua rraettaeisa on meneteltävä.

Laki ammatillisesta kourutuksesta (531t2017) 23 s, 2g s, 29 g 1. mom.Valtioneuvoston asetus ammatiilisesta kouruiuksiåta ldislzo't z; z tut<u
9q9t!t- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen roututuksen tutkintorakenteesta(680t2017)

Lisätietoja päätöksestä.antaa-opetusneuvos Mari pastila-Eklund puh. 0295 3 30249mari. pastila-eklund@minedu.fi

LiAndersson

Mari Pastila-Eklund

Ajantasainen ammatiilisten tutkintojen ja kourutuksen järjestämisrupa 1 .1.2021alkaen
Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen oKM t 17 logl l2o1g
oikaisuvaatimusosoitus julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätystä maksustaoKM/9/091t2019

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne_ ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan erinkeino-, tiitånne- ja ympäristökeskus
Opetushallitus / Oppiminen ja kansainväliötyminen
Opetushallitus / Tieto
Tilastokeskus
OKM TAL Tatousyksikkö



Keski-Pohjennraan Koulutusyhtyrnå
020891 6-8

JÄRJESTÄMISLUPA vN/2166/2020
24fi.2020

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2021
ALKAEN

1) Tutkinnot ja koulutukset

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia tutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta:

02 HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Ammatillinen perustutkinto

321 1 41 Taideteollisuusalan perustutkinto
321604 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Ammattitutkinto

324602 Media-alan ammattitutkinto

Eri koisammattitutkinto

427 601 Media-alan erikoisammattitutkinto

04 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Ammatillinen perustutkinto

331 101 Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattitutkinto

3341 1 2 Yrittäjän ammattitutkinto
334120 Lähiesimiestyön ammattitutkinto
3341 45 Liiketoiminnan ammattitutkinto

Eri koisammattitutkinto

437 1 4"1 Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
437 1 42 Liiketoiminnan erikoisam mattitutkinto

05 LUONNONTIETEET

Ammatillinen perustutkinto

361902 Luonto- ja ymparistöalan perustutkinto

06 TTETOJENXÄsrrrety JA TTETOLilKENNE (tCT)

Ammatillinen perustutkinto

341 1 02 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ammattitutkinto

344103 Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Sivu 1



Keski-Pohjanmaen Koulutr.rsyhtymå
020891 6-8

JÄRJESTAMISLUPA

07 TEKNIIKAN ALAT

Ammatillinen perustutkinto

351 1 07 Kaivosalan perustutkinto
351 108 Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
351 203 Talotekniikan perustutkinto
351 301 Autoalan perustutkinto
351 407 Sähkö- ja automaatioalan perustutki nto
351 603 Laboratorioalan perustutkinto
351605 Prosessiteollisuuden perustutkinto
351 703 Veneenrakennusalan perustutkinto
3517 41 Puuteollisuuden perustutkinto
351 805 Pintakäsittelyalan perustutkinto
352101 Elintarvikealan perustutkinto
352201 Rakennusalan perustutkinto
352301 Maanmittausalan perustutkinto
352441 Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
352903 Teknisen suunnittelun perustutkinto

Ammattitutkinto

354146 Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
354646 Prosessiteollisuuden ammattitutkinto
355209 Talonrakennusalan ammattitutkinto
355645 Tuotantotekniikan ammattitutki nto

Eri koisammattitutkinto

457 1 41 Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
457 641 Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto
458205 Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
458641 Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

08 MAA. JA METSÄTALOUSALAT

Ammatillinen perustutkinto

361 1 01 Maatalousalan perustutkinto
361 1 04 Hevostalouden perustutkinto
361201 Puutarha-alan perustutkinto
361 301 Metsäalan perustutkinto
361401 Kalatalouden perustutkinto

Ammattitutkinto

3641 45 Hevostalouden ammattitutkinto
3641 46 Maatalousalan ammattitutkinto
364345 Metsäalan ammaftitutkinto
364902 Eläintenhoidon ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto

467 1 41 Maatalousalan erikoisammattitutkinto
467903 Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

VNI/Z166i2020
20.11.2024

Sivu 2



Keski-Pohja nnraan Kouh.rtr"rsyhtyrnå
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JÄRJESTÄMISLUPA vN/2166/2020
24.11.2424

09 TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Ammatillinen perustutkinto

371101 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
37 1113 Välinehuoltoalan perustutkinto
381241 Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Ammaftitutkinto

37 41 1 1 Hieronnan ammattitutkinto
37 41 1 5 M ielenterveys- ja päihdetyön am mattitutkinto
37 41 22 Kehitysvamma-alan am mattitutki nto
37 41 47 Terveysalan ammattitutkinto
384246 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Eri koisammattitutki nto

477 101 Hieronnan erikoisammattitutkinto
47 7 1 05 Vanh ustyön erikoisam mattitutkinto
477 111 Mielenterveys- ja påihdetyön erikoisammattitutkinto
477 143 Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
487 241 Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

10 PALVELUALAT

Ammatillinen perustutki nto

381 1 06 Matkailualan perustutkinto
381141 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
381142 Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
381342 Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
381 408 Logistiikan perustutkinto
381 504 Turvallisuusalan perustutkinto

Ammattitutkinto

384145 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
3841 48 Ruokapalvelujen ammattitutki nto
384446 Kuljetusalan ammattitutkinto
384501 Turvallisuusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutki nto

487 501 Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen järjestäjä voijärjestää myös em. tutkintoihin liittyvää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(53112017) 8 $:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää seuraavaa valmentavaa koulutusta

999901 Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 23 $:n 2 momentin
nojalla toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana
koulutuskeskuksena. Koulutuksen järjestäjä saa antaa myös jatkokoulutusta, jos koulutuksen järjestäjällå on
voimassa oleva Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) hyväksymä jatkokoulutuksessa käytettävä
koulutusohjelma.

$ivu 3
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.IÄRJESTAMISLUPA vNt2166t202A
20.11.202A

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestäjää em. tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena.

2) Opetus- ja tutkintokieli

Koulutuksen järjestäjän on annettava opetusta seuraavalla opetuskielellä:

suomi

Tutkintokieli on em. opetuskielen lisäksi ruotsi seuraavissa tutkinnoissa:

331 101 Liiketoiminnan perustutkinto
341 1 02 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

3) Toiminta-alue

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti seuraavan maakunnan ja
seuraavien kuntien osaamis- ja koulutustarpeeseen

Keski-Pohjanmaa

Kalajoki, Kruun upyy, Pedersöre, Pietarsaari, Sievi, Vöyri

Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksijärjestää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla
SUomessa.

4) Opiskelijavuodet

Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2 572.

Opiskelijavuosien vähimmäismäärää koskee seuraava rajoitus:

sisäoppilaitosmuotoinen koulutus enintään 36 opiskelijavuotta

5) Muut oikeudet, velvollisuudet, ehdot ja tehtävät

Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestiimistehtävä

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531t2017) 30 g:ssä
tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 $:ssa tarkoitettuun
tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 g:n 1 kohdassa tarkoitettua amhafillista osaamista
syventävää tai täydentävää koulutusta.

Sisäoppilaitosmuotoinen koulutus

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää kohdassa 1 mainittuja tutkinto- ja valmentavaa koulutusta
sisäoppilaitosmuotoisena koulutuksena.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Koulutuksen järjestäjån tehtävänä on järjestäå urheilijoiden ammatillista koulutusta.

$ivu 4
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