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Opetushallitus, 
ammatillinen koulutus



• Tutkinnon perusteet

- Sähkö- ja automaatioala (pt, at, eat)

- Energia-ala (at, eat)

- Koneasennus- ja kunnossapito (at, eat)

- Tieto- ja tietoliikennetekniikka (pt, at, eat)

- Turvallisuusala (pt, at, eat)

Omat vastuualueet (1/2)
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• Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut

• Osaamisen ennakointifoorumi (Teknologiateollisuus ja -palvelut -
ennakointiryhmä)

• Hankkeita, valtionavustuksia…

Omat vastuualueet (2/2)
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Ammatillisen koulutuksen 
reformi
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http://www.oph.fi/reformintuki/rahoitus_ja_tiedonkeruu



Tutkintorakenneuudistus ja 
perustetyöprosessi



Tutkintorakenneuudistus (1/2)

1. Työelämän ohjausryhmän väliraportti 9.8.2016

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen 
muuttamisesta 9.8.2016

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta (asetusluonnos)
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Tutkintorakenneuudistus (2/2)

• Yhteensä 351 ammatillista tutkintoa → yhteensä 164 ammatillista tutkintoa

- Nykyinen osaaminen säilytetään (erikoistutaan tutkinnon sisällä)

- Rakenne selkeytyy

- Mahdollistaa jatkossa nopeamman reagoinnin työelämän tarpeisiin

- Valinnaisuus lisääntyy
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Uusi tutkinto

Tutkinto 1 Tutkinto 2 Tutkinto 3 Tutkinto 4

Osaamisala 1 Osaamisala 3Osaamisala 2

Tutkintonimike tai
-nimikkeet

Muuttuneet työelämän 
osaamisvaatimukset

Tarpeen
mukaan

Tutkintonimike tai
-nimikkeet

Tutkintonimike tai
-nimikkeet
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Tutkinnon muodostuminen

• Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen 
tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa. 

• Ammatilliset tutkinnon osat laaditaan vastaamaan työelämän toiminta- ja 
tehtäväkokonaisuuksia ja niissä vaadittavaa osaamista. 

• Ammatillinen perustutkinto 180 osp, ammattitutkinto 150 osp, 
erikoisammattitutkinto 180 osp. (poislukien poikkeukset) 
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Tutkinnon perusteissa määrätään 

• Tutkintonimikkeet 

• Tutkinnon osaamisalat 

• Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista 

• Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet sekä osaamisen 
arviointi. 

• Kriteerit määrittävät sen, miten ja millä tasolla tutkinnon suorittaja osaa 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.
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Tutkinnon perusteissa määrätään 

• Tutkintonimikkeet 

• Tutkinnon osaamisalat 

• Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista 

• Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet sekä osaamisen 
arviointi. 

• Kriteerit määrittävät sen, miten ja millä tasolla tutkinnon suorittaja osaa 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

23Opetushallitus



Tutkinnon osien laadintaa määrittävät 
periaatteet

• tutkinnon osat muodostuvat työelämän nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden 
pohjalta 

• tutkinnon osa muodostaa selkeän itsenäisen työprosessin tai 
tehtäväkokonaisuuden 

• tutkinnon osa on itsenäisesti arvioitava kokonaisuus 

• tutkinnon osien mukainen ammattitaito tai osaaminen on osoitettavissa 
lähtökohtaisesti aidoissa työtilanteissa ja -tehtävissä. 
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Perustetyöprojektien 
tilannekatsaus



• Energia-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto 

• Koneasennuksen ja kunnossapidon ammatti- ja erikoisammattitutkinto

• Sähkö- ja automaatioalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto

(Tieto- ja tietoliikennetekniikan ja sähköautomaatioalan perustutkintojen perustetöiden aloitus?)

Perustetyöprojektit 2017->
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Ammatilliset tutkinnot (L 531/2017)

• Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset 
perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän 
edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen 
liittyvällä osa-alueella.

• Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua 
ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin 
työtehtäviin.

• Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti 
kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin 
hallintaa tai monialaista osaamista.
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Kaukolämpöasentajan 
ammattitutkinto, (2017)

Sähköverkkoasentajan 
ammattitutkinto, 2012

Voimalaitoksen käyttäjän 
ammattitutkinto, 2012

Energia-alan ammattitutkinto,
1.8.2018

Energia-alan ammattitutkinto
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Kaukolämpöyliasentajan 
erikoisammattitutkinto, (2017)

Sähköverkkoalan 
erikoisammattitutkinto, 2011

Voimalaitosalan
erikoisammattitutkinto, 2017

Energia-alan erikoisammattitutkinto,
1.8.2018

Energia-alan erikoisammattitutkinto
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Hissiasentajan at, 2013

Koneasennuksen ja kunnossapidon 
ammattitutkinto, 1.1.2019

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

Koneenasentajan at, 2016

Kotitalouskoneasentajan at, 2014

Kunnossapidon at, 2011

Rautatiekaluston kunnossapidon at, 
2007

Teollisuusputkiasentajan at, 2000

Tuulivoima-asentajan at, 2014
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Koneenasentajamestarin
erikoisammattitutkinto, 2004

Kunnossapidon 
erikoisammattitutkinto, 2011

Koneasennuksen ja kunnossapidon 
erikoisammattitutkinto, 1.1.2019

Koneasennuksen ja kunnossapidon 
erikoisammattitutkinto
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Sähköasentajan 
ammattitutkinto, 2011

Automaatioasentajan 
ammattitutkinto, 2013

Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan 
ammattitutkinto, 2009

Lukkosepän
ammattitutkinto, (2017)

Sähkö- ja automaatioalan 
ammattitutkinto, 1.1.2019

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
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Sähköyliasentajan 
erikoisammattitutkinto, 2011

Automaatioyliasentajan 
erikoisammattitutkinto, 2008

Lukkoseppämestarin
erikoisammattitutkinto, (2017)

Sähkö- ja automaatioalan 
erikoisammattitutkinto, 1.1.2019

Sähkö- ja automaatioalan 
erikoisammattitutkinto

33Opetushallitus



Ajankohtaiset päivämäärät ja 
linkit



Siirtymäajat (HE)

• Laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018

• Ammatillisten perustutkintojen perusteet 1.8.2018

• Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet 1.1.2019 mennessä

• Ennen lain voimaantuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneella opiskelijalla on 
oikeus suorittaa tutkinto kumottujen lakien nojalla määrättyjen perusteiden 
mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.
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http://minedu.fi/amisreformi

• Taulukko: Mikä muuttuu opiskelijalle, koulutuksen järjestäjälle ja työelämälle?

• Mitä reformissa tehdään -kuvio

• Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä -kuvio

• Rahoitusjärjestelmä -kuvio

• Reformisanasto - yli sata termiä ammatillisesta koulutuksesta

• Usein kysyttyjä kysymyksiä
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http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset

• Lait

• Asetusluonnokset

• Muistiot
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Aiheeseen liittyvät linkit

http://minedu.fi/amisreformi

http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset

http://www.oph.fi/reformintuki

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
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Hyvinvointiteknologian 
koulutuskokeilut



Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut

• Kokeilut, joiden aloittamisesta on päätetty kumottujen lakien nojalla ennen 
tämän lain voimaantuloa, toteutetaan loppuun myönnetyn kokeiluluvan 
mukaisesti. Kokeilussa noudatettavat tutkinnon tai koulutuksen perusteet ovat 
voimassa kokeilun ajan. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)
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41

1.8.2018
Ammatillisten perustutkintojen
uudet perusteet

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 
uudet perusteet 1.1.2019 mennessä

Opiskelijalla on oikeus 
suorittaa tutkinto 
kumottujen lakien 
nojalla 31.12.2019 
mennessä

1.1.2018
Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 
(531/2017)  

1.8.2018 1.1.2019 31.12.20191.1.2018 2020 ->
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42

1.8.2018 1.1.2019 31.12.20191.1.2018

Kokeilut päättyvät 
viimeistään 31.12.2019 

Tieto- ja tieliikennetekniikan 
perustutkinnon perustetyö?

Kokeiluiden viimeiset suoritukset,  
loppuraportit, johtopäätökset?

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon 
perustetyö?

2020 ->
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26.-27.2017 
Yhteistyöpäivät 
3.11.2017 
Jaoston kokous 

16.11.2017 
Ohjausryhmän kokous 

Kokeilut päättyvät 
viimeistään 31.12.2019 

2018 2019 20202017 2021
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Hyvinvointiteknologian jaosto

• Ohjata ja seurata hyvinvointiteknologian kokeilujen suunnittelua ja toteutusta

• Raportoida kokeilun etenemisestä ohjausryhmälle

• Tehdä ohjausryhmälle ehdotus kokeilukoulutuksen vakinaistamisesta osaksi 
ammatillista tutkintojärjestelmää

• Tehdä muut tarvittavat ehdotukset hyvinvointiteknologian alaan liittyvän 
koulutuksen kehittämiseksi

44Opetushallitus



Ohjausryhmä

• Ohjaa ja seuraa koulutuskokeilujen suunnittelua ja toteutusta kokonaisuutena

• Tarkastella välinehuoltoon, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan 
suuntautuneita tutkintoja ja niiden ammattitaitovaatimuksia kokonaisuutena 
terveydenhuollon lainsäädännön ja työelämän tarpeiden näkökulmasta

• Tehdä ehdotus koulutuskokeilujen vakinaistamiseksi osaksi ammatillista 
tutkintojärjestelmää

• Tehdä muut tarvittavat ehdotukset välinehuoltoon, ensihoitoon ja 
hyvinvointiteknologiaan suuntautuneen ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseksi.
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

• ”Myös ammatillisten perustutkintojen osaamisalojen säätämisestä 
tutkintorakenneasetuksessa pääsääntöisesti luovuttaisiin, ja osaamisaloista 
määrättäisiin tutkinnon perusteissa kuten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 
osaamisaloista jo nykyisin.” (HE 39/2017)

• ”Muutokset mahdollistaisivat nykyistä nopeamman ja joustavamman reagoinnin 
työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. ” (HE 39/2017)

• Tutkinnon perusteissa määrätään tutkinnon osaamisalat (15 §)
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Hyvinvointiteknologiaan painottuva kokeilu

• Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja

• Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja
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Kone- ja metallialan perustutkinto, 
hyvinvointilaiteasentaja

• Pakolliset tutkinnon osat
• Asennuksen ja automaation perustyöt 

• Koneistuksen perustyöt 

• Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 

• Valmistustekniikan osaamisala (hyvinvointilaiteasentaja)
• Hyvinvointiteknologialaitteistojen asentaminen (p)

• Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen (p)

• Hyvinvointiteknologialaitteiden valmistus (v)

• Hyvinvointiteknologialaitteistojen kunnossapito (v)

• Tutkinnon osat hyvinvointiteknologian kokeilun toisten tutkintojen hyvinvointiteknologiaan 
painottuvista tutkinnon osista (v)
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Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto,
hyvinvointiteknologia-asentaja

• Hyvinvointiteknologia-asentaja, pakolliset tutkinnon osat
• Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 

• Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus 

• Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

• Hyvinvointiteknologia-asentaja, valinnaiset tutkinnon osat
• Kotiasumisen tukijärjestelmien asennukset 

• Terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennukset 

• Tutkinnon osat hyvinvointiteknologian kokeilun toisten tutkintojen hyvinvointiteknologiaan 
painottuvista tutkinnon osista
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Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto,
turvalaiteasentaja

• Turvalaiteasentaja, pakolliset tutkinnon osat
• Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen

• Sähkö- ja automaatioasennukset

• Turvalaitteiden ja järjestelmien asentaminen

• Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

• Turvalaiteasentaja, valinnaiset tutkinnon osat
• Hyvinvointiteknologian laiteasennukset

• Hyvinvointiteknologian robotiikka 

• Tutkinnon osat hyvinvointiteknologian kokeilun toisten tutkintojen hyvinvointiteknologiaan 
painottuvista tutkinnon osista
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Hyvinvointiteknologiakokeilun tutkinnon osat 
(10)

• Hyvinvointiteknologialaitteistojen asentaminen

• Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen 

• Hyvinvointiteknologialaitteiden valmistus 

• Hyvinvointiteknologialaitteistojen kunnossapito 

• Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus 

• Kotiasumisen tukijärjestelmien asennukset 

• Terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennukset 

• Turvalaitteiden ja järjestelmien asentaminen

• Hyvinvointiteknologian laiteasennukset

• Hyvinvointiteknologian robotiikka 
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Ammatillisten perustutkintojen 
ammattitaitovaatimukset ja arviointi

Arviointi (kokeiluissa käytetyt tutkinnon perusteet)

1. Työprosessien hallinta

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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(Kone ja tuotantotekniikan perustutkinto, luonnos)

53Opetushallitus



Kiitos!

Tomi Ahokas
Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus
Opetushallitus


