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Syksy 2017

• Syys - lokakuussa lausunnolla n. 30 tutkinnon perustetta 

• + yhteiset tutkinnon osat

•Opetushallituksen johtokunta käsittelee  n. 40 tutkinnon perustetta, joista 20 
on perustutkintoja 

1.1.2018

•Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon ei voi enää 
ottaa opiskelijoita

•Uuden lain mukaiset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet tulevat 
voimaan tutkintorakenneasetuksen mukaisesti 

•Vuoden 2018 aikana valmistuu n. 60 tutkinnon perustetta  ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin

•Uuden lain mukaiset ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tulevat voimaan 
viimeistään 1.1.2019  

•Osaamispisteet kaikkiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

•Uuden lain mukaiset ammatillisten perustutkintojen perusteet tulevat 
voimaan

•Arviointiasteikoksi 1-5, uudet YTOt ja yhteiset ammatilliset valinnaiset, 
vapaasti valittavat poistuvat, ammattitaidon osittamistapa ja KV-liite 
muuttuvat

1.8.2018

1.1.2019



Tutkintorakenteen kehittämisen 
lähtökohtana on:

Tutkintorakenteen selkeyttäminen 

Tutkintojen sisäisen joustavuuden lisääminen ja 
yksilöllisen suuntautumisen korostaminen

Toisiaan lähellä olevien tutkintojen synergiaetujen 
hyödyntäminen

Tutkintojen uudistumisen nopeuttaminen



Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne muuttuu

• Tällä hetkellä 351 perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintoa

• 2019 alusta lähtien yhteensä 162 tutkintoa

- ammatillisia perustutkintoja on 42

- ammattitutkintoja 65

- erikoisammattitutkintoja 55
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Rakennusalan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto

• Metallituotteiden pintakäsittelyn osaamisala

• Puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala

• Rakennusten pintakäsittelyn osaamisala

• Lattianpäällystyksen osaamisala

• Rakennusmaalauksen osaamisala

• Teollisen pintakäsittelyn osaamisala

• Tuotemaalauksen osaamisala



Tutkintorakenneasetus, 8.2.2017 5

Energia-alan ammattitutkinto

• yhdistetään osaaminen kaukolämpöasentajan, sähköverkkoasentajan ja 
voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnoista

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

• kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osaaminen yhdistetään 
kotityöpalvelujen ja laitoshuoltajan ammattitutkintojen (matkailu-, 
ravitsemis- ja talousala) kanssa uudeksi ammattitutkinnoksi

Talotekniikan ammattitutkinto

• yhdistetään osaaminen putkiasentajan, ilmastointiasentajan, 
ilmastointijärjestelmien puhdistajan, kylmäasentajan, 
lämmityslaiteasentajan, nuohoojan, rakennuspeltisepän ja teknisen 
eristäjän ammattitutkinnoista

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2412231/reformi/rakenne
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Energia-alan erikoisammattitutkinto

• yhdistetään osaaminen kaukolämpöyliasentajan, sähköverkkoalan ja 
voimalaitosalan erikoisammattitutkinnoista 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

• osaaminen yhdistetään siivousteknikon ja siivoustyönohjaajan 
erikoisammattitutkintojen (matkailu-, ravitsemis- ja talousala) kanssa 
uudeksi erikoisammattitutkinnoksi

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

• yhdistetään osaaminen ilmastointiasentajan, kylmämestarin, 
nuohoojamestarin, putkiasentajan ja rakennuspeltiseppämestarin 
erikoisammattitutkinnoista

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2412232/reformi/rakenne
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Ammattitutkinto löytyy linkistä:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2412231/reformi/rakenne

ja erikoisammattitutkinto linkistä:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2412232/reformi/rakenne
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https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2412231/reformi/rakenne
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2412232/reformi/rakenne


Kiitos!


