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TUTKINNOSSA OSOITETTU AMMATILLINEN OSAAMINEN

Tutkinnon muodostuminen
Tutkinto muodostuu veneenrakentajan ammattitutkinnossa vaadittavasta osaamisesta sekä seuraavista kolmesta pakollisesta
osasta: työnjohto, laskenta ja yritystalous, veneen suunnittelu. Näiden lisäksi voi suorittaa osan yrittäjyys.
Tutkinnon suorittanut
- hallitsee veneenrakentajan ammattitutkinnossa vaadittavat osaamisalueet
- tietää johtamisen käytännön ohjausmenetelmät
- pystyy johtamaan omaa yritystä tai toimimaan yrityksessä työnjohtajana
- tuntee työsuhdeturvan määräykset, työmarkkinaosapuolet, työtulon ja palkan määräytymisperusteet sekä työlainsäädännön
velvoitteet
- tuntee eri yritysmuotoja ja osaa laatia yrityksen perustamisasiakirjat
- pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideaansa ja tuotteitaan
- ymmärtää markkinoinnin, asiakaspalvelun ja yhteistyön merkityksen
- osaa hinnoitella tuotteensa katteellisesti ja laatia asiakkaalle kustannuslaskelmia
- tuntee kirjanpidon perusteita
- osaa käyttää ravallisimpia kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja yrityksensä taloudelliseen
ohjaamiseen
- tuntee veneenrakennusalan historiaa sekä kotimaisen ja kansainvälisen veneenrakennuskulttuurin kehittymisen
- osaa lukea ja laatia teknisiä piirustuksia
- pystyy linjapiirustusten perusteella arvioimaan veneen ominaisuuksia, kuten vakautta ja merikelpoisuutta
- tuntee hydrostatiikan ja -dynamiikan periaatteet ja osaa suorittaa tarvittavat laskutoimitukset

TEHTÄVIÄ, JOISSA TUTKINNON SUORITTANEET VOIVAT TYÖSKENNELLÄ

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä veneveistämöissä ja -korjaamoissa veneiden valmistukseen, huoltoon ja
korjaukseen liittyvissä työntekijä- ja työnjohtotehtävissä sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina.

(*)

Selventävä huomautus

Tämän liitteen tarkoitus on lisätietojen antaminen suoritetusta tutkinnosta eikä se sellaisenaan ole todistus tutkinnosta. Liitteen muoto perustuu seuraaviin
teksteihin: neuvoston päätöslauselma 93/C 49/01 tehty 3 päivänä joulukuuta 1992 tutkintojen selkeydestä, neuvoston päätöslauselma 96/C 224/04 tehty 15
päivänä heinäkuuta 1996 ammatillisen koulutuksen tutkintotodistusten selkeydestä, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antama suositus 2001/613/EY
annettu 10 päivänä heinäkuuta 2001 opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä.
Lisätietoja tutkintojen vertailusta on sivulla www.cedefop.eu.int/transparency
© Euroopan yhteisöt 2002

TUTKINNON VIRALLINEN ASEMA

Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema

Tutkintotodistuksen antaa Opetushallituksen asettama
tutkintotoimikunta.

Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen viranomaisen
nimi ja asema

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön
alainen keskusvirasto

Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen)

Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset

ISCED 4

Hyväksytty/hylätty

Jatko-opintokelpoisuus

Kansainväliset sopimukset

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden
korkeakouluopintoihin.
Säädösperusta

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998
TUTKINTOTODISTUKSEN VOI SÄÄDÖSTEN MUKAAN SAADA SEURAAVILLA TAVOILLA

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkintotilaisuuksissa Opetushallituksen päättämissä tutkinnon perusteissa vaadittu
ammattitaito. Tarvittaessa järjestetään tutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja
siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta.
Pohjakoulutusvaatimukset

Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu
muodollisia koulutusvaatimuksia.
Lisätietoja

Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaavat tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikunnat edustavat työantajia,
työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia.
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
recognition@oph.fi
Lisätietoa (mm. kuvaus Suomen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestelmästä):www.oph.fi/recognition

