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Sisältö

1. Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa

2. Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut

• Aikataulutus (!) 

• Tutkinnon perusteiden laadintaa (rakenne, sisältö…)

• Jatkosuunnitelmista sopiminen
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Ajankohtaista ammatillisessa 
koulutuksessa



Ammatillisten tutkintojen määrä 351 -> 164 kpl

23.4.2018 Opetushallitus

1.8.2017 1.1.2018 1.8.2018 1.1.2019

Ammatilliset perustutkinnot 51 50 43 43

Ammattitutkinnot 172 166 143 65

Erikoisammattitutkinnot 121 118 110 56



Uudistuvat tutkinnon perusteet

• Kaikista ammatillisista perustutkinnoista uusi peruste voimaan 1.8.2018 
(sisältömuutokset, reformitekniset muutokset).

• Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, voimaan 1.1.2018, 1.8.2018 ja 
1.2019 (sisältömuutokset, reformitekniset muutokset).

• Niiden perustutkintojen uudistaminen lähivuosina, joihin tehtiin nyt vain 
reformitekniset muutokset. 

• http://www.oph.fi/reformintuki/tutkinnot/uudistuvat_tutkintojen_perusteet/va
lmisteilla (aikataulut ja vastuuhenkilöt)

23.4.2018 Opetushallitus

http://www.oph.fi/reformintuki/tutkinnot/uudistuvat_tutkintojen_perusteet/valmisteilla
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23.4.2018 Opetushallitus

Opetushallituksen ohjeita ja määräyksiä 
Oph.fi/reformintuki

• Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa 
ja valmentavassa koulutuksessa

• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja 
arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö 

• Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman rakenne

• Näytöt ja osaamisen arviointi - Opaslehtinen

http://www.oph.fi/download/188972_Todistusmaarays_OPH-54-2018.pdf
http://www.oph.fi/download/190377_Maarays_OPH-501-2018_OSTU.pdf
http://www.oph.fi/download/189988_Osaamisen_arvioinnin_toteuttamissuunnitelman_tietosisalto_19.3.2018.pdf
http://www.oph.fi/download/188140_HOKSin_rakenne.pdf
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4343283/tiedot
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Työelämätoimikuntien asettaminen

• 39 työelämätoimikuntaa toimikaudella 1.1.2018ꟷ31.12.2020

• 328 jäsentä seuraavasti: 104 työnantajien edustajaa, 104 työntekijöiden 
edustajaa, 20 itsenäisten ammatinharjoittajien edustajaa ja 100 opetusalan 
edustajaa.



Työelämätoimikuntien tehtävät (1/2)

• Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja 
osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. 

• Käytännössä tätä tehdään seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä 
valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla sekä tekemällä 
tarvittaessa vierailukäyntejä näyttöympäristöihin.

• Jos työelämätoimikunta havaitsee tutkintojen järjestämisessä puutteita, niistä 
toimitetaan tieto opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
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Työelämätoimikuntien tehtävät (2/2)

• Antaa pyynnöstä lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain 
eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista opetus- ja 
kulttuuriministeriölle

• Työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen 
ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen. 

• Työelämätoimikunnat käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat 
oikaisupyynnöt.



23.4.2018 Opetushallitus

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta

Elintarvikealan työelämätoimikunta

Esittävien alojen työelämätoimikunta 

Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta

Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta

ICT-alan työelämätoimikunta 

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta

Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta 

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta 

Kuljetusalan työelämätoimikunta 

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen 
työelämätoimikunta

Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta 

Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta

Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta

Matkailualan työelämätoimikunta

Media-alan työelämätoimikunta 

Metsäalan työelämätoimikunta

Palvelulogistiikan työelämätoimikunta 

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta 

Puutarha-alan työelämätoimikunta
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Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta

Ravitsemisalan työelämätoimikunta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta

Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta

Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta

Talotekniikan työelämätoimikunta

Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta

Teollisuuden työnjohdon, teknisen suunnittelun ja 
tuotekehitystyön työelämätoimikunta

Terveysalan työelämätoimikunta 

Tulkkauksen työelämätoimikunta

Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta

Yrittäjyysalan työelämätoimikunta 



Hyvinvointiteknologian 
koulutuskokeilut



Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut syksy 
2017 (1/2)

• Hyvinvointiteknologian yhteistyöpäivät 26.─27.9.2017

- Hyvinvointiteknologian osaamisalan rakenne ja sisällöt

• Hyvinvointiteknologian jaoston kokous 3.11.2017

- Jaosto päätti ehdottaa hyvinvointiteknologian osaamisalaa ohjausryhmälle

• Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian 
koulutuskokeilujen ohjausryhmän kokous 16.11.2017

- Ohjausryhmä puolsi jaoston esitystä
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Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut syksy 
2017 (2/2)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologian osaamisala:

1. asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen 

2. turvalaitteiden- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus 

3. hyvinvointiteknologialaitteistojen asennus ja kunnossapito 

4. kotiasumisen tukijärjestelmien asennukset. 
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Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 
jatkosuunnitelmat (1/2)

• Hyvinvointiteknologian osaamisalan lisääminen nykyiseen tieto- ja 
tietoliikennetekniikan perustutkintoon, mikä tulee voimaan 1.8.2019.

• Hyvinvointiteknologian osaamisala sisällytetään kokonaan uudistettuun 
1.8.2020 voimaan tulevaan tutkintoon.
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Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 
jatkosuunnitelmat (2/2)

Opetushallitus23.4.2018

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto 1.8.2018

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto 1.8.2019

”ICT-alan” perustutkinto 
1.8.2020

Reformitekniset muutokset
Hyvinvointiteknologian 

osaamisala
Uusi tutkinto (alustava 

suunnitelma) 



Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut  ─ 
Aikataulu

• Kevät 2018 

- Rakenteen ja tutkinnon osien sisällön viimeistelyä

- ICT-alan työelämätoimikunta käsittelee perusteluonnosta

• Syksy 2018

- Lausuntokierros alkusyksystä

- Perusteiden johtokuntakäsittely ja julkaisu vuoden lopussa

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusteet (sisältää 
hyvinvointiteknologian osaamisalan) voimaan 1.8.2019
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Yhteistyöpäivien tavoitteet tutkinnon 
perusteiden näkökulmasta

• Viimeistellään hyvinvointiteknologian osaamisalan tutkinnon osat (4 kpl) ja 
niiden osaamispisteet.

• Viimeistellään tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon 1.8.2019 rakenne 
(hyvinvointiteknologian osaamisala).

• Määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja Hyvä H3 –kriteerit. 

→ T1- ja K5-kriteerit myöhemmin. 

• Sovitaan jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista.
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Kiitos!

Tomi Ahokas
Ammatillinen osaaminen
Opetushallitus


