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Valtioneuvoston asetus
ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttami-

sesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017)

20 § seuraavasti:

6 luku

Erinäiset säännökset

20 §

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
81 §:ää sovelletaan seuraaviin ammatillisiin tutkintoihin:

1) hammastekniikan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lapsi- ja per-
hetyön perustutkinto, lennonjohdon perustutkinto, lentokoneasennuksen perustutkinto,
liikunnanohjauksen perustutkinto, logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaami-
sala ja lentoasemapalvelujen osaamisala, lääkealan perustutkinto, merenkulkualan perus-
tutkinto, metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, nuoriso- ja va-
paa-ajan ohjauksen perustutkinto, rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkul-
jetuksen osaamisala, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, turvallisuusalan perustutkinto,
viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, välinehuoltoalan perustutkinto;

2) ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto, hierojan ammattitutkinto, hieronnan
ammattitutkinto, jalkojenhoidon ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkin-
to, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kipsausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, kuljetusalan ammattitutkinto,
lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, lentokonetekniikan ammattitutkinto, lii-
kunnan ammattitutkinto, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, linja-autonkuljetta-
jan ammattitutkinto, maarakennusalan ammattitutkinto, merenkulkualan ammattitutkinto,
metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto,
obduktiopreparaattorin ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, puutavaran
autokuljetuksen ammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, terveysalan ammattitutkin-
to, turvallisuusalan ammattitutkinto, valmentajan ammattitutkinto, vartijan ammattitut-
kinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto, ympäristöhuollon ammattitutkin-
non jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettamisen osaamisala;

3) hierojan erikoisammattitutkinto, hieronnan erikoisammattitutkinto, immobilisaatio-
hoidon erikoisammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, kehitys-
vamma-alan erikoisammattitutkinto, kipsimestarin erikoisammattitutkinto, koulunkäyn-
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nin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto, kuntoutus-, tuki- ja
ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto, lii-
kenneopettajan erikoisammattitutkinto, näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitut-
kinto, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, puhevammaisten tulkin eri-
koisammattitutkinto, puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto, psykiatrisen
hoidon erikoisammattitutkinto, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, työvalmen-
nuksen erikoisammattitutkinto, valmennuksen erikoisammattitutkinto, valmentajan eri-
koisammattitutkinto sekä vanhustyön erikoisammattitutkinto.

————
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2018.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2018
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