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Viite  Opetushallituksen lausuntopyyntö 23.4.2014 Dnro 26/421/2014 
 
LVI-TEKNISET URAKOITSIJAT LVI-TU RY:N LAUSUNTO KOSKIEN MUUTOKSIA TALOTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINNON RAKENTEESEEN JA SISÄLTÖÖN 
 
Yleistä Lausuntopyyntöasiakirjoihin sisältyvä luonnos Talotekniikan perustutkinnon uudistettavista 

sisältökohdista on hyvin linjassa osaamispisteiden käyttöönottoon liittyvien linjausten 
kanssa. Luonnoksessa on huomioitu myös LVI-asennusalaa koskevat uudet osaamistarpeet. 
Niihin liittyvien tutkinnon osien sisällöt ovat hyvin linjassa työelämän tarpeiden kanssa.  

 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää hyvänä asiana, että luonnoksessa on kiinnitetty 
huomiota myös osaamisen arviointiin ja sen kehittämiseen. Sillä on myönteinen vaikutus 
tutkinnon suorittaneiden valmiuksiin työelämään tultaessa ja myös ammattiopetuksen 
sisältöihin.  

 
Ammattitaidon osoittamistavat 

 
Luonnos Talotekniikan perustutkinnoksi sisältää tutkinnon osittain määräyksen siitä, miten 
opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa saavuttamansa ammattitaidon.  Luonnoksen teksti 
on pääosin saman sisältöinen kaikissa tutkinnon osissa. Luonnoksen mukaan opiskelijan tai 
tutkinnon suorittajan tulee osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai 
tutkintotilaisuudessa osallistumalla kyseisen tutkinnon osan mukaisiin asennustöihin 
työkohteessa. Luonnoksen mukaan näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet 
 
Tältä osin luonnoksen teksti on tulkinnan varainen. Joidenkin koulutuksen järjestäjien 
mielestä kyseessä voi olla määräys, joka velvoittaa toimeenpanemaan ammattiosaamisen 
näytöt ainoastaan yritysten järjestämissä todellisissa työkohteissa. Toisaalta luonnoksen 
teksti voidaan ymmärtää myös siten, että ammattiosaamisen näyttöjä voidaan demonstroida 
vaikkapa oppilaitoksen tiloissa, jos sinne järjestetään työelämää vastaavat olosuhteet. Myös 
käsite työelämää vastaavat olosuhteet on liian moniselitteinen. Pahimmillaan eri osissa 
maata opiskelijoiden osaamisen arviointiin liittyvät ohjeet tulisivat olemaan selvästi 
toisistaan poikkeavia ja vaativuudeltaan eriarvoisia.   Tämä seikka on ristiriidassa julkisen 
vallan käyttöön liittyvien periaatteiden kanssa, eikä auta opiskelijoiden tasavertaisen 
kohtelun aikaansaamista. 
 
Talotekniikan perustutkinnon rakenne ja siihen kuuluvien tutkinnon osien valmistelussa on 
aikoinaan huomioitu hyvin työelämän osaamistarpeet. Tutkinnon perusteet on kuitenkin 
laadittu ensisijaisesti opetussuunnitelman laadintaa ohjaavaksi määräykseksi. Joidenkin 
tutkinnon osien osalta tilanne on sellainen, että niihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä ei 
voida kohtuudella järjestää aidoissa työkohteissa, koska kyseisiä työtehtäviä ei ole arviointiin 
varattuna ajankohtana tarjolla riittävästi tai ne ovat vaativuudeltaan sellaisia, että niitä ei voi 
antaa opiskelijan hoidettavaksi. Näitä ovat esimerkiksi hitsaamiseen ja perussäätöön liittyvät 
työt, joiden hallinta kuitenkin selvästi parantaa opiskelijan asemaa työmarkkinoille tultaessa. 
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LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n mielestä ammattitaidon osoittamistapaan liittyviä 
määräyksiä tulee kuvata tarkemmin ja määräyksen sisällössä huomioida tutkinnon osiin 
liittyvien ammattitaitovaatimusten osalta todelliset mahdollisuudet ammattitaidon 
osoittamiseen aidoissa työtehtävissä.  
 

Tutkinnon muodostuminen ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona 
 
Luonnoksessa ehdotetutta tavalla tutkinnon muodostumiseen liittyvä määräys johtaa 
tilanteeseen, jossa eri kansalaisten samojen tutkinnon osien kautta suorittamat tutkinnot 
eivät kaikissa tapauksissa olisi yhdenmukaisia. 
 
Tämän johdosta yksittäiset kansalaiset joutuisivat eriarvoiseen asemaan muiden muassa 
työsuhdetta tai palkkausta koskevissa ratkaisuissa. Tilanne on haastava myös yleisen 
oikeustajun kannalta, koska määräys aiheuttaisi tilanteen, jossa kaksi toimivaltaista 
tutkintoviranomaista, koulutuksen järjestäjä ja tutkintotoimikunta, olisivat pakotettuja 
antamaan toisistaan poikkeavan ratkaisun samaa määräystä koskien. 
 
LVI-alan järjestöt ovat jättäneet Ympäristöministeriölle esityksen erillislain valmistelusta 
koskien rakennushankkeeseen osallistuvien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia. Tällöin 
kelpoisuuden arviointiin tulisivat vaikuttamaan määräävällä tavalla suoritetut tutkinnot. 
Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää sekä yritysten että yksittäisten työntekijöiden kannalta, 
että tutkintojen rakenne ja sisältö ovat yhdenmukaisia suorittamistavasta riippumatta. 

 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n mielestä valtakunnallisesti tasamitallisten tutkintojen 
varmistamiseksi tutkinnon muodostumissääntöä tulisi tarkistaa siten, että suoritetut 
tutkinnot tulevat olemaan sisällöltään sama riippumatta sen suorittamistavasta. 

 
Lausuntopyyntöaineistoon kohdistuvat tai sen pohjalta annettavat esitykset 

 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esittää, että Opetushallitus perustaa 
asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on antaa lausunto tutkinnon osittain siitä, onko 
niissä edellytetyn ammattitaidon osoittamista mahdollista järjestää kaikkien opiskelijoiden ja 
tutkinnon suorittajien oikeusturvan vaarantumatta aidoissa työkohteissa. Ryhmään esitetään 
pyydettäväksi asiantuntijoita LVI-asennusalan työnantajia ja työntekijöitä edustavilta 
tahoilta. 

  
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esittää myös, Opetushallitus tarkistaa tutkinnon 
muodostumiseen liittyvät määräyksen kohdat ja varmistaa, että samoilla tutkinnon osilla, 
mutta eri tavalla suoritetut tutkinnot ovat sisällöltään yhdenmukaiset.  
 

 
 Kunnioittavasti 
 
 
 

Jari Syrjälä 
Toimitusjohtaja 
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