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Ohjelma teknisen suunnittelun perustutkinnon 

perusteen uudistamistyön käynnistyswebinaari
klo 10.00–10.30 Tervetuloa ja tilaisuudet tavoitteet, uudistustyöstä vastaavat opetusneuvos Minna Taivassalo 

Ammatillinen koulutus -yksikkö, Opetushallitus ja lehtorit Tiina Lakanen ja Harri Hassinen Salon seudun ammattiopisto 

sekä tilaisuuden osallistujien esittäytymiskierros (Mikäli mahdollista, käytetään esittäytymisissä kameraa.) 

klo 10.30–11.00 Ajankohtaista teknisen suunnittelun perustutkinnon uudistamisesta sekä 

osaamistarvekyselyn alustavia tuloksia 

klo 11.00–11.45 Lounastauko

klo 11.45–12.00 Ohjeistus pienryhmätyöskentelyyn 

klo 12.00–13.45 Keskustelua ja kommentointia pienryhmissä Klo 13.45–14.00 Loppuyhteenveto ja 

jatkotyöskentelystä sopiminen

Tervetuloa!

Minna Taivassalo, Tiina Lakanen ja Harri Hassinen

Kaikki tilaisuuteen ilmoittautuneet tullaan lisäksi kutsumaan Teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteiden 

uudistaminen 2022 TEAMS-ryhmään.
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Tiivistys suunnitteluassistentin mahdollisuudet sijoittua 

työelämään (lähde: nykyinen tutkinnon peruste)
• Teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittanut suunnitteluassistentti voi sijoittua yritysten, kuntien tai 

valtionhallinnon palvelukseen suunnitteluprojekteihin avustaviin ja tukeviin työtehtäviin.

• Suunnitteluassistentti voi työskennellä rakennusteknisessä suunnittelussa, teollisuuden suunnittelussa tai 

yhdyskuntateknisessä suunnittelussa.

• Suunnitteluassistentit toimivat esim. rakennusten arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitteluprojekteissa. Tyypillisiä 

tehtäviä ovat tietomallien parissa työskentely, niiden muokkaaminen, luominen ja suunnitelma-asiakirjojen tuottaminen 

tyypillisillä suunnitteluohjelmistoilla.

• Suunnitteluassistentit voivat toimia valmistavan teollisuuden, prosessi- ja kemianteollisuuden ja energiateollisuuden 

suunnitteluprojekteissa. He mallintavat tuotteita ja tekevät suunnitelma-asiakirjoja, jotka mahdollistavat tuotteen 

valmistamisen. Lisäksi työnkuvaan teollisuudessa kuuluvat erilaiset elinkaaren hallinnan tehtävät, asiakkaan tarvitsemat 

käyttö ja huolto-ohjeet sekä prosessi ja layoutsuunnitelmat.

• Yhdyskuntateknisessä suunnittelussa tuotetaan tietomalliaineistoja ja suunnitelma-asiakirjoja maankäytön, 

liikenneväylien sekä energia ja vesihuollon verkostojen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi tehtäviin voi sisältyä 

erilaisia paikkatiedon käsittelyyn ja tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Yhdyskuntatekniseen suunnitteluun kuuluvat 

esimerkiksi liikennejärjestelmät kuten tiet, kadut ja rautatiet, vesihuolto ja energiaverkot, maankäytön suunnittelu, 

kaavoitus ja jätehuolto.
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Uudistettavat tutkinnon perusteet

• Opetushallitus vastaa ammatillisten tutkinnon perusteiden valmistelusta ja 

päättää tutkintojen perusteista. Tutkinnon perusteiden valmisteluun 

osallistuvat

• työ- ja elinkeinoelämän edustajat

• koulutuksen järjestäjät ja opettajat

• työelämätoimikunnat.

• Opetushallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia tutkinnon perusteiden 

kehittämiseksi.

• Tietoa uudistettavana olevista tutkinnon 

perusteista https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-

tutkinnon-perusteet
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Lähtökohdat uudistamistyölle

• Teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteita uudistettaessa otetaan 

käyttöön ammatillisissa tutkinnon osissa yhtenäinen arviointikriteeristö ja 

ammattitaitovaatimusten osaamisperusteisuutta vahvistetaan. 

• Tutkinnon sisältöjä ja tutkinnon muodostumista tarkistetaan työelämän 

tarpeiden mukaisesti.

• Perusteiden arvioitu voimaantuloaika 1.8.2024.

• Perusteet lausunnolla 1-2/2023.
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Uusi arviointikriteeristö, osa 1
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Uusi arviointikriteeristö, osa 2
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Esimerkki tutkinnon osasta eri alalta

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

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

inen/7861752/tutkinnonosat/7862208
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Minkä muotoinen peruste on kriteeristö 
uudistuksen jälkeen?

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7861752/tutkinnonosat/7862208


Laadukkaan tutkinnon perusteen keskeiset elementit
Perusteet vastaavat työelämän tarpeisiin

• Perusteet ovat ajan tasalla

• Tutkinnon osat ovat työelämälähtöisiä

Tutkinto muodostuu loogisesti eri tutkinnon osista

• Pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden

• Useissa eri työtehtävissä tai prosesseissa tarvittava osaaminen on kirjoitettu perusteisiin 

johdonmukaisesti

Perusteet antavat puitteet luotettavalle ja monipuoliselle arvioinnille

• Ammattitaitovaatimukset (osaamistavoitteet) ja arvioinnin kriteerit ovat selkeät

• Ammattitaidon osoittaminen on mahdollista erilaisissa työpaikoissa

Perusteissa käytetty kieli on selkeää

• Terminologia on selkeää ja yhdenmukaista

• Kieli on sujuvaa

Perustemääräyksen julkaisutapa on saavutettava ja selkeä

ePeruste palvelee käyttäjiään sujuvasti ja havainnollisesti

Opetushallitus tarjoaa tukea perusteiden käyttöönotossa
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Työn käytännön organisointi

• Perusteiden uudistamistyöstä on tehty hankintasopimus suorahankintana, 

koska dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen kautta ei 

saatu tarjouksia.

• Perusteiden valmistelua koordinoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä 

yhdessä Opetushallituksen kanssa. Uudistamistyötä johtaa opetusneuvos 

Minna Taivassalo Opetushallituksesta. Salon seudun 

ammattiopistosta projektissa toimivat lehtorit Tiina Lakanen ja Harri 

Hassinen.

• Uudistamistyösuunnitelma ja työn tulos esitellään Tuotannon esimiestyön, 

teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön työelämätoimikunnan kokouksissa 

2–4 kertaa työn aikana.
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Kolmikantaisuuden ja työelämälähtöisyyden 

varmistaminen

Henttinen Tomi, Gravicon Oy

Jäväjä Päivi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kallio Sini, Skanska Oy, 

Kiiskinen Matti, Teknologiateollisuus ry

Kyytinen Matti, Winnova Länsirannikon koulutus 

Oy

Leskelä-Mustonen Oili, Ammattiliitto Pro

Lohilahti Jarkko, Maker3D Oy

Niskanen Timo, Roche Diagnostics Oy, 

Perttula Tiina, Ramboll

Rytilahti Pentti, Hyria koulutus Oy

Taivassalo Minna, Opetushallitus, 

Tiilikainen Teemu, Neste Jacobs Oy, 

puheenjohtaja

Tuomi Jukka, Aalto-yliopisto

Virta Kirsti-Liisa, Hyria koulutus Oy, sihteeri

Viskari Pirkko, Stadin ammattiopisto

Ylä-Pöntinen  Rami, Sweco Finland Oy

Uuden työryhmän 

kokoonpano? Keskustelua
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Työn tueksi kootaan asiantuntijaryhmiä, jotka koostuvat työnantajista, työntekijöistä, 
koulutuksen järjestäjistä ja itsenäisistä ammatinharjoittajista.
Edellisessä vuoden 2017 perusteen uudistamistyöryhmässä olivat mukana seuraavat asiantuntijat



Ehdotuksia 

• Sigge Arkkitehdit Oy Toimistopäällikkö 

Hannu Mäenpää 

hannu.maenpaa@sigge.fi

• Lohilahti Jarkko, Maker3D Oy

• Jäväjä Päivi, Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

• Kehittämispäällikkö Kiiskinen Matti, 

Teknologiateollisuus ry (Suunnittelu ja 

konsultointi SKOL ry) 

• Yhdyskuntarakentaminen hlö?

• Lisää yritysedustajia
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Työskentelytavat ja alustava aikataulutus
• Salon seudun ammattiopisto järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa etä-ja

lähikokouksia/verkkotyöpajoja teknisen suunnittelun perustutkinnon koulutuksen 

järjestäjille ja alan työelämälle.

• Osaamistarvekysely, vastaathan kyselyyn viimeistään 5.9.2022. Linkki kyselyyn>>

• Teknisen suunnittelun näkökulman edustus työpajassa - Digitalisaatio 

ammatillisessa koulutuksessa -verkoston avajaiswebinaari järjestettiin 3.5.2022 

teemalla osaaminen

• Teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteen uudistyön aloituswebinaari alan 

toimijoille: 26.8.2022 (sisältö: tavoitteet ja tiedonkeruun tulokset sekä yhteistä 

työskentelyä)

• 10/2022 luonnos tutkinnon perusteen muodostumisesta ja tutkinnon osista 

OPH:lle ja työelämätoimikunnalle
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Verkkotyöpajat

• Aloitus tänään 26.8.2022 klo 10 - 14 uudistustyön käynnistyswebinaari

• Kutsu ja ohjelma sekä aineistot julkaistaan tapahtumasivulla linkistä>>

• Muista verkkotyöpajoista tiedotetaan julkisesti tällä sivulla Teknisen 

suunnittelun perustutkinnon perusteet | Opetushallitus (oph.fi)

• Webinaarityöpaja perusteluonnoksesta marraskuu 2022 ennen 

lausuntokierrosta. Webinaarissa tutkinnon muodostumisen yhteiskatselmus ja 

sen jälkeen tutkinnon osien kommentointi teemoittain/toimialoittain

• Ja perusteiden uudistamistyötä tukee perustettu Teknisen suunnittelun 

perustutkinnon perusteiden uudistaminen 2022 TEAMS-ryhmä
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/teknisen-suunnittelun-perustutkinnon-perusteiden-uudistamistyon-kaynnistyswebinaari
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Työskentelytavat ja alustava aikataulutus

• Tammikuussa 2023 lausuntoversio ja lausuntokierros tammi-helmikuu 2023 

lausuntopalvelu.fi:ssä

• Lausuntoaika 3–4 viikkoa

• Perusteen valmistelu lausuntojen pohjalta 15.3.2023 mennessä

• Tutkinnon peruste lähetetään ruotsinnokseen

• Perusteet tulevat voimaan 1.8.2024
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Tiedonkeruu

• Teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteiden sisältöjen kehittämiseksi 

on avattu kysely alan osaamistarpeista. Osallistu tutkinnon perusteiden 

sisältöjen kehittämistyöhön vastaamalla kyselyyn.

• Kysely/tiedonkeruu osaamistarpeista

• vastaathan kyselyyn viimeistään 5.9.2022
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Alustava yhteenveto kyselyn 

vastauksista ja tilastotietoa 

tutkinnon osien suoritusmääristä  
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Kyselyyn vastanneet 22.8.2022 mennessä
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Mitä jokaisen teknisen suunnittelun 
perustutkinnon suorittaneen tulee osata?
Vastaa edustamasi toimialan näkökulmasta. N=13
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Nykyisissä teknisen suunnittelun tutkinnon perusteissa on toimialakohtaisia tutkinnon osia.

Miten sisältöjä tulisi kehittää? Ovatko erilliset toimialakohtaiset osaamispolut tarpeellisia? 

Perustele vastauksesi oman toimialasi näkökulmasta.
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Vastaavatko teknisen suunnittelun perustutkinnon valinnaiset 
ammatilliset tutkinnon osat toimialasi työelämän 
osaamistarpeita? Miten sisältöjä tulisi kehittää?
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Mitä tutkinnon osia voisi 

poistaa/yhdistellä/erotella? Perustele, miksi.
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Onko olemassa sellainen työelämän osaamistarve ja 

työprosessi, joihin nykyiset tutkinnon osat eivät vastaa. 

Voit ehdottaa myös uusia tutkinnon osia ja sisältöjä.
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Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa –

verkosto 5/2022 - osaamistarpeita –

aiheuttaako toimenpiteitä

• Kiinteistö- ja rakennus, iOT-antureista saatavan datan visualisointi (esim. XR-

ympäristöön)

• Kaupan ala: automaattivarastot, itsepalvelukassat, itsepalvelumyymälät

• Yleisesti kaikille ymmärrystä robotiikan mahdollisuuksista

• Digitaalisiin kaksosiin liittyvä osaaminen. Esim. rakennetussa ympäristössä 

pitäisi osata tulevaisuudessa tehdä vikadiagnoosit ja korjaavat 

toimenpiteet ensin digikaksosen kontekstissa. Auttavatko uudet säädöt 

esim. parempien olosuhteiden luomisessa. Ensin tehdään digitaalisesti.

• Kyberturvallisuus: Varautuminen hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä 

informaatiovaikuttamiseen | Opetushallitus (oph.fi)
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Teknisen suunnittelun perustutkinnon 

suorittamisen KOSKI-tilastotietoa 2020 ja 

2021
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• vuonna 2020 suoritettu 916 koko 
tutkintoa

• vuonna 2021 suoritettu 975 koko 
tutkintoa 



26/08/2022 Opetushallitus 27



26/08/2022 Opetushallitus 28



Keskustelua ja kysymyksiä

• Mitä tulisi huomioida muutoksessa? 

• Miten lopputuotteen laatu ilmaistaan ammattitaitovaatimuksissa? 

• Ideoita kestävän kehityksen sanoittamiseen tutkintojen perusteissa?
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Uudistamisehdotuksia ja niistä 

yhteinen keskustelu
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Nykyisen tutkinnon pakollinen tutkinnon osa ja 

tutkinnon muodostuminen 
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Ehdotus tutkinnon pakollisiksi osiksi -

keskustelua

Suunnitteluprojektissa toimiminen 25 osp

CAD-suunnittelu ja 3D-mallintaminen 15 osp + Tietomallintaminen?

Muita ideoita?
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Ehdotus tutkinnon muodostumiseksi -

keskustelua  
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Toimialakohtaiset tutkinnon osat, esim. Infra? 45

60



Toimialakohtaiset valinnaiset tutkinnon osat -

keskustelu
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Ehdotus: Yhdyskuntateknisessä suunnittelussa toimiminen säilytetään oman 
toimialakohtaisena ja lisätään valinnaiseksi tutkinnon osaksi muille toimialoille 



Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn 

klo 11.45
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Toimialakohtaiset ryhmät

Ryhmät

1. Teollisuuden suunnittelu, Harri Hassinen ja Henry Paananen

2. Rakennustekninen suunnittelu sis. yhdyskuntatekninen suunnittelu 

Tiina Lakanen ja Minna Taivassalo 
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