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Esityksen sisältö

• Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa

• Tutkinnon perusteiden tilanne ja tulevat uudistukset

- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

• Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut

- Aikataulutus

- Lausuntopalaute ja lausuntopalautteen käsittely



Ajankohtaista ammatillisessa 
koulutuksessa













https://www.oph.fi/reformintuki/laa
dunvarmistus/tyoelamatoimikunnat



Tutkinnon perusteiden tilanne 
ja tulevat uudistukset



Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne 1.1.2019

Ammatilliset perustutkinnot (43)

•180 osaamispistettä

Ammattitutkinnot (65)

•120 tai 150 osaamispistettä

Erikoisammattitutkinnot (56)

•160 tai 180 osaamispistettä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta 680/2017



680/2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetusammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/2
0170680

590/2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetusammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta annetun opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksen 
muuttamisesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/2
0180590

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170680
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180590


http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstre
am/handle/10024/75335/okm23.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bit
stream/handle/10024/160977/okm
28.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75335/okm23.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160977/okm28.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Muutokset tutkintorakenteeseen

• Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnon nimi tuotannon 
esimiestyön erikoisammattitutkinnoksi (1.1.2019)

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto poistuu 31.7.2020 

- Osaaminen sisällytetään tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon 1.8.2020

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinto poistuvat 
31.12.2020

- Osaaminen sisällytetään tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoon 1.1.2021



Tieto- ja viestintätekniikan perustetyöprojektin 
aikataulu

• Keväällä 2018 tutkintojen yhdistämisen käsittely ja tulevasta nimestä 
päättäminen 

• Syksyllä 2018 perustetyöryhmän asettaminen

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto voimaan 1.8.2020

- Lausuntokierros keväällä 2019

- Julkaistaan loppuvuodesta 2019

• Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinto voimaan 1.1.2021

- Lausuntokierros alkuvuodesta 2020

- Julkaistaan kesällä 2020



Tutkinnon perusteiden uudistamisen seuranta

• Valmisteilla olevat perusteet ja vastuuhenkilöt sekä lausuntopyynnöt löytyvät:

- https://www.oph.fi/reformintuki/tutkinnot/uudistuvat_tutkintojen_perusteet

• Valmistuneet tutkinnon perusteet ePerusteet-palvelussa

- https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

• Lain ja asetuksen siirtymäsäännökset

- https://minedu.fi/documents/1410845/4297550/siirtymasaannokset16102017.pdf/5
2052d7e-f43c-490d-b6c0-b8eee2769a33/siirtymasaannokset16102017.pdf.pdf

https://www.oph.fi/reformintuki/tutkinnot/uudistuvat_tutkintojen_perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
https://minedu.fi/documents/1410845/4297550/siirtymasaannokset16102017.pdf/52052d7e-f43c-490d-b6c0-b8eee2769a33/siirtymasaannokset16102017.pdf.pdf


Linkit ja materiaalit

• https://www.oph.fi/reformintuki

• https://minedu.fi/amisreformi

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

ePerusteet -> ohjeet ja materiaalit

https://www.oph.fi/reformintuki
https://minedu.fi/amisreformi
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi


Nykyinen perustutkintopohja Vaihtoehtoisen perustutkintopohja



Tutkinto B,
ammattitutkinto

Tutkintorakenne ja perustetyö

Tutkinto C, 
ammattitutkinto

Tutkinto B, 
perustutkinto

Tutkinto B,
erikoisammattitutkinto

Tutkinto C, 
perustutkinto

Tutkinto C, 
erikoisammattitutkinto

Tutkinto A, 
ammattitutkinto

Tutkinto A, 
perustutkinto

Tutkinto A, 
erikoisammattitutkinto



Hyvinvointiteknologian 
koulutuskokeilut



Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilun 
suunnitelmien päivitys

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto 1.8.2018

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto 1.8.2019

Tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinto 1.8.2020

Reformitekniset muutokset
Hyvinvointiteknologian 

tutkinnon osat
Uusi tutkinto (varmistunut) 

Vanha: ICT-
ala

Vanha: 
Hyvinvointiteknologian 

osaamisala

Vanha: Alustava 
suunnitelma



Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen 
aikataulut (1/2)

• Hyvinvointiteknologian yhteistyöpäivät 11.─12.10.2018

- Lausuntopalautteen käsittelyä ja kriteerien tarkentamista (T1, H3, K5)

• Tutkinnon perusteen viimeistely lokakuun aikana

• Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian 
koulutuskokeilujen ohjausryhmän kokous 7.11.2018

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusteet julkaistaan vuoden 
2018 loppuun mennessä



Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen 
aikataulut (2/2)

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto voimaan 1.8.2019

- Lisätty hyvinvointiteknologian tutkinnon osat muutosmääräyksellä

- Ei vaikutusta nykyisiin tutkinnon suorittajiin (ei uusia siirtymäsäännöksiä)

• Hyvinvointiteknologian sisältö liitetään kokonaan uudistettuun 1.8.2020 voimaan 
tulevaan tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon

- Tässä yhteistyötä kokeiluihin osallistuvien kanssa

- Erityistä huomiota nykyisen ”Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät” -tutkinnon osan 
poistumiseen

- Yhteistyö alkanut teknologiateollisuus- ja palvelut ja sosiaali-, terveys- ja 
hyvinvointialan ennakointiryhmien välillä (OEF)



Lausuntopyyntö 21.8.ꟷ21.9.2018

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja:

1. asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen 

2. turvalaitteiden- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus 

3. koti- ja palvelujärjestelmien asennukset

4. hyvinvointiteknologialaitteiden huolto ja kunnossapito



Lausunnoista koottua

• Lausuntoja yhdeksän kappaletta

• Erityisesti tutkinnon osaan ”Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
tukeminen” useita ehdotuksia

• Pääosin positiivista palautetta hyvinvointiteknologiaan liittyvän osaamisen 
lisäämisestä tutkintorakenteeseen

• Tutkinnon rakenteeseen ei juuri otettu kantaa ja ehdotukset koskivat lähinnä 
uusien kriteerien lisäämistä ja nykyisten muokkaamista

• Kaikki lausunnot eivät koskeneet hyvinvointiteknologian tutkinnon osia 

- Nämä lausunnot hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan perustetyössä



Lausuntojen käsittely yhteistyöpäivillä 

1. Palautteiden käsittely, kommentointi ja perustelu lausuntokoontiin

2. Sovitut muutokset tutkinnon osiin lausuntojen perusteella

3. T1-, H3- ja K5-kriteerien tarkennukset

4. Sovitaan jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista



Kiitos!

tomi.ahokas@oph.fi │ @TomiAhokas
Ammatillinen osaaminen
Opetushallitus


