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1. Johdanto 
Tähän oppaaseen on koottu tietoa työelämätoimikuntien tehtävistä ja 

keskeisistä käytännön asioista toimikuntien jäsenille. Opasta päivitetään ja 

täydennetään tarpeen mukaan. Ajantasainen opas löytyy toimikuntien 

sähköisestä työtilasta. 

 

2.Työelämätoimikuntien tehtävät 
Opetushallitus asetti ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle 1.1.2018 – 

31.12.202039 työelämätoimikuntaa ja määräsi kullekin toimikunnalle sen 

toimialaan kuuluvat ammatilliset tutkinnot. Asetetut työelämätoimikunnat ja 

niiden toimialaan kuuluvat tutkinnot löytyvät liitteestä 1.  

Opetushallitus nimitti työelämätoimikuntiin 328 jäsentä. Säädösten mukaan 

työelämätoimikunnassa on enintään 9 jäsentä, jotka edustavat työnantajia, 

työntekijöitä, opetusalaa sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia, jos itsenäinen 

ammatinharjoittaminen on ko. toimialalla laajuudeltaan merkittävää.  

Työelämätoimikuntien työtä tukee sihteeristö, joka toimii Opetushallituksessa. 

Työelämätoimikuntien tehtävänä on: 

1. Osallistua laadun varmistukseen 

Työelämätoimikunnat osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen 

arvioinnin laadun varmistamiseen  

- seuraamalla valtakunnallista palaute-, seuranta- ja arviointitietoa, 

- tekemällä vierailukäyntejä näyttöympäristöihin ja  

- tuottamalla vuosittain tietoa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen 

arvioinnin laadusta omalla toimialalla. 

Toimikunnat toimittavat tiedot laadunvarmistuksessa havaitsemistaan 

puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle mahdollisia toimenpiteitä varten.  

Toimikunnat antavat pyynnöstä lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti 

tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista 

opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lausuntomenettelyn tarkoituksena on 

varmistaa, että työ- ja elinkeinoelämä sekä opiskelijat voivat luottaa näyttöjen 

kautta tapahtuvaan osaamisen arviointiin ja myönnettävien tutkintojen 

laatuun, sekä turvata tutkintoa suorittavien yhdenvertainen asema 

riippumatta siitä, missä osaamiseen osoitetaan ja arvioidaan. 

Osaamisen arvioinnon toteuttamissuunnitelmaa koskevat lausunnot laaditaan 

järjestäjäkohtaisesti. Työelämätoimikunnan jäsenet toimivat lausuntoa 

antaessaan virkavastuulla.  
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Lausuntoon kirjataan, onko lausunto puoltava vai ei. Työelämätoimikunnan on 

perusteltava kantansa. Ministeriö kuulee koulutuksen järjestäjää 

työelämätoimikunnan lausunnosta ennen järjestämislupapäätöksen 

ratkaisemista.  

 

 

Kuva 1. Työelämätoimikunta varmistaa laatua omalta osaltaan. 

 

2. Osallistua kehittämiseen 

Työelämätoimikuntat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen 

sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen yhteis-

työssä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa tekemällä 

aloitteita toimialansa tutkintorakenteen tai tutkintojen perusteiden 

kehittämiseksi ja antamalla lausuntoja toimialansa tutkintoja koskevasta 

tutkintorakenteen muutosesityksestä ja tutkinnon perusteluonnoksesta. 

Toimikunnan kehittämisehdotukset voivat perustua esimerkiksi näyttöjen 

toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen liittyvän 

seurannan kautta saatuun palautteeseen tutkintorakenteen ja tutkintojen 

perusteiden toimivuudesta käytännössä tai toimikunnan jäsenten näkemyksiin 

työelämän muuttuvista tarpeista. Työelämätoimikunnat eivät tee osaamis- tai 

koulutustarpeiden ennakointia. 

Työelämätoimikunnat osallistuvat tutkinnon perusteiden kehittämiseen 

Opetushallituksen kumppanina. Opetushallituksen asiantuntijat käyvät vuoro-

puhelua toimikunnan kanssa jo tutkinnon perusteiden uudistamista suun-
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niteltaessa. Samalla toimikunnan kanssa sovittaan niistä tavoista, joilla toimi-

kunta osallistuu perustetyöhön ja/tai kommentoi perusteiden luonnoksia jo 

ennen lausuntovaihetta. 

Toimikunnat voivat halutessaan osallistua oman toimialansa tutkintojen 

perusteiden toimeenpanon seurantaan silloin, kun seurantaa tehdään 

toimikunnan osaamis- ja toimialalla opetus- ja kulttuuriministeriön tai 

Opetushallituksen aloitteesta. 

 

 

Kuva 2. Työelämätoimikunnat osallistuvat tutkintorakenteen ja tutkinnon 

perusteiden kehittämiseen tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. 

 

3. Käsitellä oikaisupyynnöt 

Työelämätoimikunnat käsitelevät ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

55 §:ssä tarkoitetut tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia 

koskevat oikaisupyynnöt omalla toimialallaan. Tästä pääsäännöstä poiketen: 

- Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta käsittelee kaikki sellaiset 

oikaisupyynnöt, jotka koskevat lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 

yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita, sekä oikaisupyynnöt, kun ne 

koskevat ”Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen” -tutkinnon osaa, kun 

opiskelija suorittaa sen tutkinnoista erillisenä.  

- Kuljetusalan työelämätoimikunta käsittelee oikaisupyynnöt, kun ne 

koskevat ”Kuljetusalan perustason ammattipätevyys” -tutkinnon osaa, kun 

opiskelija suorittaa sen tutkinnoista erillisenä. 

- Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta käsittelee oikaisupyynnöt, kun ne 

koskevat "Huippuosaajana toimiminen", "Yritystoiminnan suunnittelu" tai 

"Yrityksessä toimiminen" -tutkinnon osaa, kun opiskelija suorittaa sen 

tutkinnoista erillisenä. 
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4. Vastata liikenteen palveluista annetun lain säännösten mukaisesti 

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen 

liittyvän kokeen järjestämisestä ja valvonnasta sekä todistuksen 

antamisesta 

Opetushallitus on antanut tämän erityistehtävän Kuljetusalan työelämä-

toimikunnalle. Toimikunta ohjeistaa koulutuskeskuksia tarkemmin asiassa. 

 

3. Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistus 
 

3.1. Valtakunnallinen palaute-, seuranta- ja arviointitieto 
Työelämätoimikunnat varmistavat laatua ensisijaisesti valtakunnallisen 

seuranta-, palaute- ja arviointitiedon pohjalta.  

Hyödyllisiä tietolähteitä laadunvarmistuksen tueksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- minedu.fi/amisreformi 

http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen 

- eHOKS: minedu.fi/henkilokohtaistaminen 

- Oiva, tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien lupavaranto: 

https://oiva.minedu.fi/fi/lupavaranto 

Opetushallitus 

- Ammatillisen koulutuksen sivut: 

www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus 

- Reformin tuki -sivut: www.oph.fi/reformintuki 

http://www.oph.fi/stodireformen 

- Opintopolku: https://opintopolku.fi  

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

- KOSKI: http://oph.fi/kehittamishankkeet/koski 

- Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen: https://vipunen.fi/fi-fi 

- Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute (Amis-palaute): 

https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx 

- www.oph.fi/tietopalvelut 

- Osaamisen ennakointifoorumin ennakointitietoja: 

www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia 

- Laadunhallinnan tuki: 

www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI:  https://karvi.fi/publication/ 

  

http://minedu.fi/amisreformi
http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen
http://minedu.fi/henkilokohtaistaminen
https://oiva.minedu.fi/fi/lupavaranto
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus
http://www.oph.fi/reformintuki
http://www.oph.fi/stodireformen
https://opintopolku.fi/
https://eperusteet.opintopolku.fi/
http://oph.fi/kehittamishankkeet/koski
https://vipunen.fi/fi-fi
https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx
http://www.oph.fi/tietopalvelut
http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki
https://karvi.fi/publication/
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3.2. Vierailukäynnit 
Työelämätoimikunnat tekevät osana laadunvarmistustyötään vierailukäyntejä 

näyttöympäristöihin. Vierailukäynti voi perustua mm. opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä tulleeseen pyyntöön, palaute-, seuranta- ja arviointi-

tietoon tai riskiperusteisuuteen (tutkinnon ja koulutuksen järjestäjän 

järjestämislupien määrä toimikunnan toimialalla, tutkinnon suorittajien määrä 

jne.). 

Vierailukäynneillä varmistetaan, että näytöt toteutetaan ja opiskelijan 

osaaminen arvioidaan ammatillista koulutusta ohjaavan lainsäädännön, 

tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän tutkinnoittain eriytyvän 

osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Lähtökohtana on, 

että työelämätoimikunnat arvioivat koulutuksen järjestäjän ja arvioijien 

toimintaa, ei yksittäisen opiskelijan osaamista. 

Näyttöympäristön tulee mahdollistaa tutkinnon perusteissa määrätyn 

osaamisen osoittamisen. Koulutuksen järjestäjä järjestää näytöt pää-

sääntöisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tehtävissä. Perustellusta syystä 

näyttö voidaan kuitenkin järjestää myös muualla kuin työpaikalla, esimerkiksi 

oppilaitoksessa, oppilaitoksen työmaalla tai muissa oppilaitoksen työ-

ympäristöissä taikka nuorten työpajalla. 

Vierailukäynnin valmistelu 

Työelämätoimikunta päättää vierailukäynnin järjestämisestä. Vierailukäyntiin 

osallistuu työelämätoimikunnan kaksi jäsentä. Koulutuksen järjestäjä valitsee 

pääsääntöisesti näyttöympäristöt, joihin vierailukäynti kohdistuu. 

Koulutuksen järjestäjän on hyvä varautua esittelemään työelämätoimikunnan 

jäsenille vierailukäynnin aikana laadunvarmistuksen kannalta keskeistä 

dokumentaatiota, kuten  

− tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa,  

− osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma,  

− henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat siltä osin kuin ne 

koskevat näyttöjen toteuttamista,  

− osaamisen arvioinnin dokumentaatio sekä  

− laadunhallintajärjestelmä näyttöjen toteuttamisen osalta. 

Työelämätoimikunnan jäsenet haastattelevat vierailukäynnin yhteydessä 

koulutuksen järjestäjän edustajia, arvioijia sekä opiskelijoita tai tutkinnon 

suorittaneita. Koulutuksen järjestäjä valitsee haastateltavat henkilöt.  

Vierailukäynnin vaiheet ovat: 

− dokumentaatioon tutustuminen  

− näyttöympäristöön tutustuminen 

− haastattelut (opiskelija, työelämäarvioija, työpaikan edustaja) 

− keskustelu koulutuksen järjestäjän edustajien kanssa 

− pikapalaute keskeisistä havainnoista järjestäjälle. 
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Vierailun jälkeen laaditaan vierailuraportti (liite 8), jonka toimikunta käsittelee 

kokouksessaan. Raportti lähetetään käsittelyn jälkeen tiedoksi järjestäjälle. 

Mikäli vierailukäynnillä todetaan vakavia puutteita koulutuksen järjestäjän 

toiminnassa, on järjestäjälle syytä varata mahdollisuus antaa oma vastineensa, 

ennen kun toimikunnan hyväksymä raportti lähetetään tiedoksi Opetus-

hallitukselle ja mahdollisia toimenpiteitä varten opetus- ja kulttuuri-

ministeriölle.  

 

3.3. Vuosittainen laadunvarmistusraportti 
Työelämätoimikunta kokoaa valtakunnallisen seuranta-, palaute- ja 

arviointitiedon tulokset ja vierailukäynneillä tehdyt havaintonsa ja hyvät 

käytännöt toimialansa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta 

vuosittaiseen laadunvarmistusraporttiinsa. Raportti toimitetaan opetus- ja 

kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle sekä julkaistaan 

työelämätoimikuntien verkkosivuilla.  

Opetushallitus antaa työelämätoimikunnille laadunvarmistusraportin 

rakennetta koskevat ohjeet, joilla varmistetaan raportoinnin yhteismitallisuus. 

 

4. Oikaisupyyntöjen käsitteleminen 
 

Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimi-

kunnalta kirjallisesti oikaisua arvioijien tekemään arvioinnin tarkistamista 

koskevaan päätökseen. Oikaisua voi pyytää ainoastaan tutkinnon osan 

arvosanasta. Oikaisupyyntö tulee aina perustella. Opiskelijan on pyydettävä 

oikaisua 14 vrk:n kuluessa arvioinnin tarkistamista koskevan päätöksen 

tiedoksisaannista.  

Oikaisupyyntö tulee käsitellä aiheetonta viivytystä välttäen. Toimikunnan 

sihteeri hankkii ennen kokousta arviointiaineiston ja mahdollisen lausunnon 

järjestäjältä, jotta toimikunnalle on oikaisupyynnön käsittelyyn tarvittava tieto 

kokouksessaan. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi 

määrätä uuden arvioinnin ja perustellusta syystä edellyttää järjestäjää 

asettamaan uudet arvioijat. Toimikunnan on perusteltava päätöksensä. 

Toimikunnan päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle ja koulutuksen 

järjestäjälle. 

Mikäli työelämätoimikunta on edellyttänyt uutta arviointia, koulutuksen 

järjestäjä huolehtii arvioijien kutsumisesta toteuttamaan uuden arvioinnin ja 

tarvittaessa uusien arvioijien hankinnasta. Arvioijat tekevät uuden arviointi-

päätöksen siitä tutkinnon osasta tai osa-alueesta, josta opiskelija on vaatinut 

arvioinnin oikaisua. Arvioijien tekemä päätös on lopullinen. Päätös annetaan 

tiedoksi opiskelijalle ja ko. toimikunnalle. 
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5. Työelämätoimikunnan toiminta- ja työskentelytavat 
 

5.1. Toimikuntatyötä ohjaavat normit 
Työelämätoimikuntatyön perustana ovat ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain (531/2017) ja asetuksen (673/2017) säännökset ja niiden nojalla 

annetut Opetushallituksen määräykset ja ohjeet. Lisäksi työtä ohjaavat mm. 

hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999).  

 

5.2. Työelämätoimikuntien työskentely ja toimintatavat 
Työelämätoimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan työelämän edustajista (muista kuin 

opetusalaan edustavista jäsenistään). Toimikunnan sihteerinä toimii 

työelämätoimikuntien sihteeristöön kuuluva asiantuntija. 

Ensisijaisesti toimikuntaa edustaa sen puheenjohtaja (varapuheenjohtaja). 

Asioihin, joihin toimikunta ei ole päättänyt kantaansa, puheenjohtaja tai muu 

toimikunnan jäsen ei voi ottaa kantaa toimikunnan nimissä.  

Toimikunnat voivat kuulla tarvittaessa asiantuntijoita. Opetushallitus voi 

toimikunnan esityksestä nimittää toimikuntaan myös pysyvän asiantuntijan, 

mikäli esim. toimikunnasta puuttuu sen toimialaan keskeisesti kuuluvaa 

asiantuntemusta. 

 

5.3. Sihteeristön tehtävät 
Työelämätoimikuntien työtä tukee kolmihenkinen sihteeristö, joka toimii 

Opetushallituksen yhteydessä. Sihteeristö hoitaa toimikuntien sihteerin 

tehtävät sekä varmistaa yhtenäiset menettelyt mm. arvioinnin oikaisuissa, 

vierailukäynneissä ja lausuntomenettelyissä. 

Toimikunnan sihteeri huolehtii mm. toimikunnan kokousjärjestelyt ja laatii 

kokousasiakirjoja, tarkistaa asiakirjojen oikeellisuuden, hankkii asiakirja-

täydennyksiä sekä huolehtii asiakirjojen lähettämisestä, yhteydenpidosta 

Opetushallitukseen ja muihin yhteistyötahoihin. Sihteeri voi valmistella ja 

toimeenpanna myös muita toimikuntien tehtäviin kuuluvia asioita. Sihteeri 

huolehtii myös palkkiolaskutuksesta ja laskujen asiatarkastuksesta sekä 

toimikunnan asiakirjojen arkistoinnista. Työelämätoimikunta voi myös sopia, 

että osa em. tehtävistä hoidetaan keskinäisen työnjaon mukaan. 

 

5.4. Toimintasuunnitelma 
Työelämätoimikunta suunnittelee toimintansa sille kuuluvien tehtävien ja 

Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Toiminnan tavoitteet, toimintatavat ja 

aikataulut kirjataan toimikunnan toimintasuunnitelmaan, joka ohjaa 

käytännön työskentelyä. Laatua ja yhteisiä käytäntöjä voidaan kehittää myös 

yhteistyössä toisten työelämätoimikuntien kanssa. 
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Toimintasuunnitelma sisältää muun muassa: 

- toimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot ja niiden järjestäjät 

- lakisääteiset tehtävät ja mahdolliset Opetushallituksen määräämät 

eritystehtävät 

- keskeiset toimenpiteet ja perustelut tehtäväalueittain 

- aikataulutus 

- työnjako 

- toimintatavoitteiden seuranta 

- kokoukset ja niiden teemat 

- toimintatavat 

- yhteistyötahot 

- viestintä 

 

5.5. Kokoukset 
Puheenjohtaja vastaa asioiden valmistelun ja päätösten toimeenpanon 

toteutumisesta. Käytännössä valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä hoitaa 

ennen muuta toimikunnan sihteeri ja tarvittaessa muut työelämätoimikuntien 

sihteeristöön kuuluvat. Toimikunnan voi myös olla tarkoituksenmukaista sopia 

jonkinlaisesta keskinäisestä työnjaosta asioiden valmistelussa. 

Työelämätoimikunnat kokoontuvat oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

vähintään puolet muista toimikunnan jäsenistä on saapuvilla. Sihteeriä ja 

mahdollisia pysyviä asiantuntijoita ei oteta päätösvaltaisuutta selvitettäessä 

huomioon. Heillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta he eivät voi 

osallistua varsinaiseen päätöksentekoon.  

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät 

tasan asiakysymyksessä, puheenjohtajan mielipide ratkaisee. Jos äänet 

menevät tasan henkilövalinnoissa, arpa ratkaisee. Toimikuntalaisten 

esteellisyyteen sovelletaan hallintolain säännöksiä.  

Kukin työelämätoimikunnan jäsen edustaa toimikuntatyössä omaa laissa 

säädettyä ryhmäänsä (työnantajat, työntekijät, opetusala, itsenäiset 

ammatinharjoittajat), ei omaa työnantajaansa tai järjestöään. 

Työelämätoimikunnat voivat käyttää sähköisiä alustoja, kuten Skypeä ja 

eDuunia, kokouksissaan ja muussa yhteydenpidossa mm. järjestäjien kanssa.  

Toimikunnan kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka allekirjoittavat 

kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Sihteeri huolehtii, että eri toimikunnissa 

noudatetaan yhdenmukaista asioiden kirjaamistapaa ja että pöytäkirjat ja 

niihin liittyvät muut asiakirjat ovat hyvän hallinnon periaatteiden ja 

arkistointia koskevien määräysten mukaisia sekä soveltuvat käsiteltäväksi 

siten kuin julkisuuslainsäädäntö edellyttää.  
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Työelämätoimikunnan päätös, esitys, lausunto jne. toimitetaan asianosaisille 

joko toimikunnan kokouksesta laaditun pöytäkirjan otteena tai erillisenä 

dokumenttina (esitykset, lausunnot ja muut vastaavat kirjelmät). 

Toimikunnan sihteeri arkistoi työelämätoimikunnan pöytäkirjat ja muun 

arkistoitavan aineiston toimikauden aikana Opetushallituksen antaman 

määräyksen mukaisesti Opetushallituksen asianhallintajärjestelmään. 

5.6. Sähköinen työalusta eDuuni 
Työelämätoimikuntien sähköisenä työalustana ja sisäisessä viestinnässä toimii 

Opetushallituksen ylläpitämä eDuuni. Jokaisella toimikunnalla on eDuunissa 

oma työskentelyalue. Työelämätoimikuntajärjestelmää koskevat yhteiset 

aineistot kootaan kaikkien toimikuntien käyttöön eDuunin yhteiseen osioon. 

5.7. Verkkosivut 
Työelämätoimikuntien ulkoisessa viestinnässä on käytettävissä 

Opetushallituksen verkkosivut. 

5.8. Sähköposti 
Jokaisella työelämätoimikunnalla on oma viranomaissähköpostiosoite, jonka 

käytön periaatteista tulee sopia toimikunnan kesken. Sähköpostiosoitteet ovat 

liitteessä 2. 

5.9. Työelämätoimikuntatyön rahoitus 
Työelämätoimikuntatyöhön on käytössä Opetushallituksen hallinnoima 

vuosittainen määräraha, josta maksetaan työelämätoimikuntien kokouksiin 

liittyvät matkakustannukset ja kokouspalkkiokustannukset sekä muut kulut, 

kuten vierailukäyntipalkkiot sekä kokoustilojen vuokrat ja kokouskahvitus. 

Toimikunnat saavat menojen kehityksestä aika ajoin raportin.  

5.10. Jäsentietojen ylläpito ja jäsenkokoonpanon muutokset 
Jäsenen tulee ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa ko. toimikunnan 

sihteerille.  

Mikäli jäsen eroaa työelämätoimikunnasta kesken toimikauden, hän ilmoittaa 

siitä kirjallisesti (Opetushallitukselle esim. sähköpostilla: kirjaamo@oph.fi) 

sekä ao. toimikunnalle (esim. toimikunnan kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi). Jos hänet on valittu jäseneksi jonkun järjestön esityksestä, on 

paikallaan tehdä ilmoitus myös ko. järjestölle. Tällaisessa tapauksessa 

Opetushallitus pyytää järjestöltä esityksen uudesta jäsenestä. Opetushallitus 

nimittää eronneen tilalle uuden jäsenen työelämätoimikunnan jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi.  

 

6. Kokous- ja vierailukäyntipalkkiot 
 

Työelämätoimikuntatyöstä maksetaan palkkioita osallistumisesta toimikunnan 

kokouksiin sekä vierailukäyntien tekemisestä. Palkkiotaksaa sovelletaan myös 

toimikuntien asiantuntijoille maksettaviin palkkioihin. 

mailto:kirjaamo@oph.fi
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Palkkiot ovat seuraavat: 

Virastotyöaikana (arkisin klo 8.00 – 16.15) pidetty kokous ja virastotyöajan 

ulkopuolella enintään tunnin kestänyt kokous pidetty kokous: 

 euroa/kokous 
puheenjohtaja 90 
toimikunnan muu jäsen ja asiantuntija 45 

 
Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt kokous: 
 

 euroa/kokous 
puheenjohtaja 110 
toimikunnan muu jäsen ja asiantuntija 60 

 

Vierailukäynti (enintään kaksi laskuttajaa/käynti) näyttöympäristöön: 
 

 euroa/käynti 
vierailukäynnin tekijä 80 

 

7. Matkustuskustannusten korvaus 
 

Matkakulut korvataan soveltaen valtion matkustussääntöä. 

Matkat tulee tehdä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin 

mahdollista. Oman auton ja taksin käytölle pitää aina olla perustelut. Jos 

matkan tekee omalla autolla, mutta käytettävissä on soveltuvia julkisia 

kulkuneuvoja, kulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. 

 

7.1. Matkalippujen tilaaminen 
Matkaliput ja hotelliyöpymiset tilataan matkatoimistosta Carlson Wagonlit 
Travel (CWT), josta laskutus tulee suoraan Opetushallitukseen. 
 
Lippuja tilatessa on annettava seuraavat tiedot: 

− oma nimi 

− työelämätoimikunnan nimi 

− työelämätoimikunnan tilikoodi (660150xx) 

Jos tilaat lippuja puhelimeen, pyydä ne myös sähköpostiin, jotta saat lipun 

matkalaskun liitteeksi. 

Matkatoimiston yhteystiedot: 

Puhelin: +358 (0)205 615 670 klo 8-17 

Sähköposti: hanselteam.fi@contactcwt.com 

 

https://vm.fi/valtio-tyonantajana
mailto:hanselteam.fi@contactcwt.com
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7.2. Matkalasku 
Jos olet maksanut itse osan matkastasi tai koko matkan, tee lasku 

matkalaskulomakkeella (Liite 6 ja 7). Matkalasku tulee tehdä kahden 

kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.  

Tulosta huolellisesti täytetty matkalaskulomake ja lähetä se allekirjoitettuna 

osoitteella: 

Opetushallitus / Talous ja suunnittelu 

PL 380 

00531 Helsinki 

Em. toimintaohje koskee laskuja, joiden perusteena on osallistuminen 

työelämätoimikunnan kokoukseen tai Opetushallituksen erityisesti 

työelämätoimikuntalaisille järjestämään tilaisuuteen. Jos kyseessä on 

muunlainen matka (esim. vierailukäynti tai toimikunnan järjestämään 

tilaisuuteen osallistuminen), matkalasku toimitetaan toimikunnan sihteerille. 

Matkalaskussa tulee olla 

- laskuttajan nimi ja henkilötunnus 

- tilinumero IBAN-muodossa sekä pankin BIC-koodi 

- viitetietona Työelämätoimikunnan nimi ja tilinumero (liite 3) 

- kokouksen/tilaisuuden ajankohta ja kokouskutsu/asialista/ohjelma 

liitteenä 

- mahdollinen päiväraha merkittynä rastilla (Opetushallitus ei voi 

maksaa päivärahaa, jollei siitä ole mainintaa) 

- taksin ja oman auton käytölle perustelut 

- alkuperäiset matkaliput 

- lentojen ja junamatkojen e-liput, vaikka niitä ei laskutetakaan itselle 

- muut lomakkeella pyydetyt tiedot 

- allekirjoitus 

Jos työelämätoimikuntatyötä koskevan matkasi on osaksi tai kokonaan 

maksanut organisaatiosi/yrityksesi, tämän tulee lähettää laskunsa 

Opetushallituksen verkkolaskuosoitteeseen: 

Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003727697901 

Y-tunnus: 2769790-1 

ALV-tunnus: FI27697901 

Välittäjätunnus OpusCapita Solutions Oy: E204503 

Viite: Työelämätoimikunnan nimi ja tilikoodi 

Verkkolaskun mukana voi lähettää liitteitä pdf-muodossa. 
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8. Ammatillisen koulutuksen toimijoita ja niiden tehtäviä 
 

Työelämätoimikuntien työhön liittyvien eri toimijoiden tehtäviä ovat: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

− myöntää ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvat 

− rahoittaa koulutusta ja tutkintojen järjestämistä 

− valmistelee ja antaa ammatillista koulutusta koskevia säädöksiä 

− päättää tutkintorakenteesta 

Opetushallitus 

− valmistelee ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen muuttamista 

koskevia esityksiä 

− vastaa tutkintojen perusteiden laatimisesta ja määrää niistä 

− asettaa työelämätoimikunnat 

− päättää työelämätoimikuntien toimialasta ja erityistehtävistä 

− nimittää jäsenet työelämätoimikuntiin 

− päättää työelämätoimikuntien jäsenten palkkiot 

− huolehtii toimikuntien maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja 

arkistoinnista 

− ohjaa ja kouluttaa työelämätoimikuntia ja järjestäjiä 

− määrää tarkemmin todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä 

tiedoista 

 

Työelämätoimikunnat 

− osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun 

varmistukseen 

− tuottavat vuosittain tietoa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen 

arvioinnin laadusta omalla toimialallaan 

− pyynnöstä antavat lausuntoja osaamisen arvioinnin 

toteutussuunnitelmista opetus- ja kulttuuriministeriölle 

− osallistuvat tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden 

perusteiden kehittämiseen yhteistyössä ministeriön ja 

Opetushallituksen kanssa  

− osallistuvat oman toimialansa tutkintojen perusteiden toimeenpanon 

seurantaan silloin, kun seurantaa tehdään toimikunnan osaamis- ja 

toimialalla 

− käsittelevät tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia 

koskevat oikaisupyynnöt 

− Kuljetusalan työelämätoimikunta vastaa kuorma- ja linja-auton 

kuljettajien ammattipätevyys kokeen järjestämisestä ja valvonnasta 

sekä todistuksen antamisesta 

− Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta käsittelee 

oikaisupyynnöt, jotka koskevat yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-

alueita 
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Sihteeristö 

− tukee työelämätoimikuntia niiden lakisääteisissä tehtävissä 

− hoitaa työelämätoimikuntien sihteeritehtävät 

− varmistaa yhtenäiset menettelyt käytännön työssä 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjät 

− vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä 

− vastaavat aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja 

tunnustamisesta 

− vastaavat näyttöjen toteuttamisesta 

− vastaavat, että opiskelijan osaamistavoitteet voidaan saavuttaa 

työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa  

− nimeävät osaamisen arvioijat 

− antavat tutkintotodistukset ja todistukset tutkinnon osan 

suorittamisesta 

− ilmoittavat tutkinnon osia ja tutkintoja koskevat tiedot 

valtakunnalliseen todennetun osaamisen rekiteriin (KOSKI) 

− tekevät yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän, muiden 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä työelämätoimikuntien 

kanssa 

− toimittavat pyynnöstä työelämätoimikunnille niiden säädettyjen 

tehtävien hoitamisen edellyttämät tiedot 

− ennakoivat toiminta-alueensa osaamistarpeita 

− arvioivat järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä 

niiden laatua ja vaikuttavuutta 

− vastaavat järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan 

laadusta ja jatkuvasta parantamisesta 

− osallistuvat säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja 

laadunhallintajärjestelmien arviointiin sekä julkaisevat näiden 

arviointien keskeiset tulokset 

Työelämä 

− osallistuu näyttöjen toteuttamiseen työpaikalla käytännön 

työtilanteissa 

− osallistuu oppisopimuksen ja koulutussopimuksen muodossa 

työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävään 

koulutukseen 

− antaa palautetta osaamisen kehittymisestä työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen aikana 

Osaamisen arvioijat 

− arvioivat opiskelijan osaamisen näytössä 

− päättävät opiskelijan osaamisen tunnustamisesta 

− päättävät osaamisen arvioinnista tutkinnon osittain 

− päättävät opiskelijan pyynnöstä osaamisen arvioinnin tarkistamisesta 
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9. Opetushallituksen yhteystiedot 
 

puhelin: 029 533 1000 

virallinen sähköpostiosoite: kirjaamo@oph.fi  

postiosoite: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki 

käyntiosoite: Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki 

aukioloaika: arkisin klo 8.00 - 16.15 

Ammatillinen osaaminen -yksikkö: 

päällikkö Kati Lounema puh. 029 533 1262 

päällikkö Taija Paasilinna-Helminen puh. 029 533 1370 

assistentti Heidi Huhtala puh. 029 533 1068 (jäsenasiat) 

opetusneuvos Markku Kokkonen puh. 029 533 1102 (osaamisen arviointi ja 

tutkintorakenteen muutosesitykset) 

opetusneuvos Merja Lahdenkauppi (osaamisen arviointi) 

erityisasiantuntija Tim Lamminranta puh. 029 533 1122 (jäsenasiat ja 

toimikuntien ohjaus) 

opetusneuvos Tuija Laukkanen puh. 029 533 1252 (yhteiset tutkinnon osat) 

opetusneuvos Riikka Vacker puh. 029 533 1215 (palautejärjestelmät) 

yli-insinööri Jaana Villikka-Storm puh. 029 533 1588 (toimikuntien ohjaus) 

 

Työelämätoimikuntien sihteeristö: 

erityisasiantuntija Carola Helle-Kolunen puh. 029 533 1424 

asiantuntija Anu Lindholm puh .029 533 1354 

asiantuntija Arja Toivanen puh. 029 533 1591 

 

LIITTEET 
 

Liite 1 Työelämätoimikunnat ja niiden toimialat 

Liite 2 Työelämätoimikuntien sähköpostiosoitteet 

Liite 3 Työelämätoimikuntien tilikoodit 

Liite 4 Työelämätoimikuntien sihteerit 

Liite 5 Opetushallituksen yhteyshenkilöt 

Liite 6 Matkalaskulomake 

Liite 7 Reseräkning 

Liite 8 Vierailuraportin pohja 

 



Liite 1.1.

Opetushallitus Liite 1 (OPH-2135-2017)

22.11.2018

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAT, TOIMIKAUSI 1.1.2018 - 31.12.2020

Toimikunnan nimi                                                                        Toimialaan kuuluvat tutkinnot 1.1.2019 lukien

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Autoalan perustutkinto

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

Elintarvikealan työelämätoimikunta Elintarvikealan perustutkinto

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Leipomoalan ammattitutkinto

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Esittävien alojen työelämätoimikunta Musiikkialan perustutkinto

Sirkusalan perustutkinto

Tanssialan perustutkinto

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

Musiikkituotannon ammattitutkinto

Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta Hevostalouden perustutkinto

Eläintenhoidon ammattitutkinto

Hevostalouden ammattitutkinto

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

Hevostalouden erikoisammattitutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

ICT-alan työelämätoimikunta Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta Isännöinnin ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta *) Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

Kuljetusalan työelämätoimikunta **) Lentokoneasennuksen perustutkinto

* = Toimikunnan tehtävänä on muun lisäksi käsitellä:                             

1) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 55 §:ssä tarkoitetut 

tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat 

oikaisupyynnöt, kun ne koskevat 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 

yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita;                                            

2) saman lain 55 §:ssä tarkoitetut tutkintokoulutuksen opiskelijan 

osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt, kun ne koskevat 

"Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen" -tutkinnon osaa ja 

opiskelija suorittaa sen tutkinnosta erillään.



Logistiikan perustutkinto - Kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinto - Lentoasemapalvelujen osaamisala

Merenkulkualan perustutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinto

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

Lentokonetekniikan ammattitutkinto

Merenkulkualan ammattitutkinto

Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta ***) Liiketoiminnan perustutkinto

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta Kalatalouden perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Kalatalouden ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto

Porotalouden ammattitutkinto

Ympäristöalan ammattitutkinto

Kalatalouden erikoisammattitutkinto

Luontoalan erikoisammattitutkinto

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta Kaivosalan perustutkinto

Maanmittausalan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto - Kivialan osaamisala

Rakennusalan perustutkinto - Maarakennuksen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto - Maarakennuskoneenkulje-

tuksen osaamisala

Ammattisukeltajan ammattitutkinto

Kaivosalan ammattitutkinto

Kivialan ammattitutkinto

Maanmittausalan ammattitutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan ammattitutkinto

*** = Toimikunnan tehtävänä on muun lisäksi käsitellä ammatillisesta 

koulutuksesta annetun lain 55 §:ssä tarkoitetut tutkintokoulutuksen 

opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt, kun ne 

koskevat "Huippuosaajana toimiminen", "Yritystoiminnan 

suunnittelu" ja/tai "Yrityksessä toimiminen" -tutkinnon osaa ja 

opiskelija suorittaa sen/ne tutkinnosta erillään.

** = Toimikunnan tehtävänä on muun lisäksi:                                                         

1) vastata liikenteen palveluista annetun lain säännösten mukaisesti 

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen 

liittyvän kokeen järjestämisestä ja valvonnasta sekä todistuksen 

antamisesta; ja                                                                                                                  

2) käsitellä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 55 §:ssä 

tarkoitetut tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia 

koskevat oikaisupyynnöt, kun ne koskevat "Kuljetusalan perustason 

ammattipätevyys" -tutkinnon osaa ja opiskelija suorittaa sen 

tutkinnosta erillään.



Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

Maatalousalan erikoisammattitutkinto

Matkailualan työelämätoimikunta Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Opastuspalvelujen ammattitutkinto

Media-alan työelämätoimikunta Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ammattitutkinto

Media-alan erikoisammattitutkinto

Metsäalan työelämätoimikunta Metsäalan perustutkinto

Metsäalan ammattitutkinto

Metsäalan erikoisammattitutkinto

Palvelulogistiikan työelämätoimikunta Logistiikan perustutkinto - Varastopalvelujen osaamisala

Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta Laboratorioalan perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Puutarha-alan työelämätoimikunta Puutarha-alan perustutkinto

Puutarha-alan ammattitutkinto

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta Puuteollisuuden perustutkinto

Veneenrakennusalan perustutkinto

Puuteollisuuden ammattitutkinto

Veneenrakennusalan ammattitutkinto

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

Ravitsemisalan työelämätoimikunta Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikois-

ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Energia-alan ammattitutkinto

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto

Energia-alan erikoisammattitutkinto

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta Taideteollisuusalan perustutkinto

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

Taideteollisuusalan ammattitutkinto 

Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto



Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta Pintakäsittelyalan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto - Talonrakennuksen osaamisala

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Rakennustuotealan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talotekniikan työelämätoimikunta Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan ammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta Hammastekniikan perustutkinto

Lääkealan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja tuotekehitys- Teknisen suunnittelun perustutkinto

työn työelämätoimikunta [uusi nimi] Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Terveysalan työelämätoimikunta Hieronnan ammattitutkinto

Terveysalan ammattitutkinto

Hieronnan erikoisammattitutkinto

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

Tulkkauksen työelämätoimikunta Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta Turvallisuusalan perustutkinto

Tullialan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Yrittäjyysalan työelämätoimikunta Yrittäjän ammattitutkinto

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto



Liite 1.2.

Tutkintorakenteesta poistuneet tutkinnot työelämätoimikuntien toimialoissa 1.1.2019
OPH 22.11.2018 liite 2 (OPH-2135-2017)

Työelämätoimikunta Tutkinto (siirtymäajalla)

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
Autokorimekaanikon ammattitutkinto 
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
Automaalarin ammattitutkinto 
Automekaanikon erikoisammattitutkinto
Automyyjän ammattitutkinto 
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto 
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto  
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
Rengasalan ammattitutkinto 
Varaosamyyjän ammattitutkinto 

Elintarvikealan työelämätoimikunta Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
Kondiittorin ammattitutkinto
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
Leipurin ammattitutkinto
Lihanjalostajan ammattitutkinto
Lihantarkastuksen ammattitutkinto
Lihateollisuuden ammattitutkinto
Maidonjalostajan ammattitutkinto
Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
Viinintuotannon ammattitutkinto

Esittävien alojen työelämätoimikunta Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto
Teatterialan ammattitutkinto
Teatterialan erikoisammattitutkinto

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 
Kengityssepän ammattitutkinto 
Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 
Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto 
Tallimestarin erikoisammattitutkinto 

Hiusalan ammattitutkinto
Hiusalan erikoisammattitutkinto
Hiusalan perustutkinto
Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen 

ammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen 

erikoisammattitutkinto
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Hevostalouden ja eläintenhoidon 

työelämätoimikunta

Hius- ja kauneudenhoitoalan 

työelämätoimikunta

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta



Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto
Suntion ammattitutkinto
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

Hissiasentajan ammattitutkinto
Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
Hitsaajan ammattitutkinto
Kone- ja metallialan perustutkinto 
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneistajan ammattitutkinto
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Kumialan ammattitutkinto
Kunnossapidon ammattitutkinto
Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Laivanrakennusalan ammattitutkinto
Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto 
Levytekniikan ammattitutkinto
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
Muovimekaanikon ammattitutkinto
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
Sähköteollisuuden ammattitutkinto
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
Valumallin valmistajan ammattitutkinto

Kuljetusalan työelämätoimikunta Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto
Lennonjohdon perustutkinto
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto  
Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto
Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
Finanssialan ammattitutkinto
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
Myynnin ammattitutkinto
Sihteerin ammattitutkinto
Taloushallinnon ammattitutkinto
Ulkomaankaupan ammattitutkinto
Virastomestarin ammattitutkinto

Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen 

työelämätoimikunta

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta



Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
Valmentajan ammattitutkinto

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Kalanjalostajan ammattitutkinto
Kalanviljelijän ammattitutkinto
Kalastusoppaan ammattitutkinto
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto
Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto
Riistamestarin erikoisammattitutkinto
Vesihuoltoalan ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Seminologin ammattitutkinto
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
Viljelijän ammattitutkinto

Matkailualan työelämätoimikunta Hotellivirkailijan ammattitutkinto
Maaseutumatkailun ammattitutkinto
Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

Media-alan työelämätoimikunta Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 
Digitaalipainajan ammattitutkinto 
Faktorin erikoisammattitutkinto
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto

 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Media-alan perustutkinto 
Painajamestarin erikoisammattitutkinto
Painajan ammattitutkinto
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
Painoviestinnän perustutkinto 
Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
Valokuvaajan ammattitutkinto
Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

Metsäalan työelämätoimikunta Bioenergia-alan ammattitutkinto
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
Metsämestarin erikoisammattitutkinto
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto 
Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

Liikunta-alan ja valmennuksen 

työelämätoimikunta

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan 

työelämätoimikunta



Palvelulogistiikan työelämätoimikunta Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto
Varastoalan ammattitutkinto
Varastoalan erikoisammattitutkinto
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta Kemianteollisuuden ammattitutkinto
Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
Metallien jalostuksen ammattitutkinto
Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
Paperiteollisuuden ammattitutkinto
Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Valajamestarin erikoisammattitutkinto
Valajan ammattitutkinto

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto
Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Puutarha-alan työelämätoimikunta Arboristin ammattitutkinto
Floristimestarin erikoisammattitutkinto
Floristin ammattitutkinto
Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
Viheralan ammattitutkinto
Viheralan erikoisammattitutkinto
Vihersisustajan ammattitutkinto
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

Levyalan ammattitutkinto
Levymestarin erikoisammattitutkinto
Puualan ammattitutkinto 
Puualan erikoisammattitutkinto 
Puualan perustutkinto
Saha-alan ammattitutkinto
Sahamestarin erikoisammattitutkinto

Ravitsemisalan työelämätoimikunta Baarimestarin erikoisammattitutkinto
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 
Ravintolakokin ammattitutkinto
Suurtalouskokin ammattitutkinto
Tarjoilijan ammattitutkinto

Automaatioasentajan ammattitutkinto
Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
Lukkosepän ammattitutkinto
Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

työelämätoimikunta

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan 

työelämätoimikunta

Sähkö-, automaatio- ja energia-alan 

työelämätoimikunta



Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto 

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta Aseseppäkisällin ammattitutkinto
Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
Jalometallialan ammattitutkinto
Jalometallialan erikoisammattitutkinto
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
Kirjansitojan ammattitutkinto
Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
Kultaajakisällin ammattitutkinto
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
Restaurointikisällin ammattitutkinto
Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
Seppäkisällin ammattitutkinto
Seppämestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
Verhoilijan ammattitutkinto
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
Rakennustuotannon ammattitutkinto
Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto 
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto

Talotekniikan työelämätoimikunta Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
Nuohoojan ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
Teknisen eristäjän ammattitutkinto

Välinehuoltajan ammattitutkinto
Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta Jalkinealan ammattitutkinto

Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan 

työelämätoimikunta

Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan 

työelämätoimikunta



Jalkinealan erikoisammattitutkinto
Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
Nahanvalmistajan ammattitutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Tekstiilihuollon ammattitutkinto
Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto
Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
Turkkurin ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

Terveysalan työelämätoimikunta Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Kipsausalan ammattitutkinto
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
Optiikkahiojan ammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun 

ja tuotekehitystyön työelämätoimikunta
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Työelämätoimikunta   Sähköpostiosoite 
 
Ajoneuvoalan työelämätoimikunta   ajoneuvoalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Elintarvikealan työelämätoimikunta   elintarvikealan@tyoelamatoimikunta.fi 

Esittävien alojen työelämätoimikunta  esittavien.alojen@tyoelamatoimikunta.fi 

Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta hevostalouden.elaintenhoidon@tyoelamatoimikunta.fi 

Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta  hius.kauneushoito@tyoelamatoimikunta.fi 

ICT-alan työelämätoimikunta   ict.alan@tyoelamatoimikunta.fi 

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta  johtamisen.isannoinnin@tyoelamatoimikunta.fi 

Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta  kasvatus.ohjausalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta  kone.tuotantotekniikan@tyoelamatoimikunta.fi 

Kuljetusalan työelämätoimikunta   kuljetusalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta    kuntoutuksen.osallisuuden@tyoelamatoimikunta.fi 

Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta  liiketoiminnan.at@tyoelamatoimikunta.fi 

Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta  liiketoiminnan.eat@tyoelamatoimikunta.fi 

Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta  liiketoiminnan.pt@tyoelamatoimikunta.fi 

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta  liikunta-alan.valmennuksen@tyoelamatoimikunta.fi 

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta  luonto.ymparistoalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta maarakennus.kivi.kaivosalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta  maaseutuelinkeinojen@tyoelamatoimikunta.fi 

Matkailualan työelämätoimikunta   matkailualan@tyoelamatoimikunta.fi 

Media-alan työelämätoimikunta   media-alan@tyoelamatoimikunta.fi 

Metsäalan työelämätoimikunta   metsa-alan@tyoelamatoimikunta.fi 

Palvelulogistiikan työelämätoimikunta  palvelulogistiikan@tyoelamatoimikunta.fi 

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta  prosessiteollisuuden@tyoelamatoimikunta.fi 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta  puhtaus.kiinteistopalvelualan@tyoelamatoimikunta.fi 

Puutarha-alan työelämätoimikunta   puutarha-alan@tyoelamatoimikunta.fi 

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta puuteollisuus.veneenrakennusalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Ravitsemisalan työelämätoimikunta  ravitsemisalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta sosiaali.terveysalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta sahko.automaatio.energia-alan@tyoelamatoimikunta.fi 

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta  taideteollisuusalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta talonrakennus.pintakasittelyalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Talotekniikan työelämätoimikunta   talotekniikan@tyoelamatoimikunta.fi 

Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta teknisten.terveyspalvelujen.laakealan@tyoelamatoimikunta.fi 

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta  tekstiilin.muodin@tyoelamatoimikunta.fi 

Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja  

tuotekehitystyön työelämätoimikunta  tyonjohto.suunnittelu.tuotekehitys@tyoelamatoimikunta.fi 

Terveysalan työelämätoimikunta   terveysalan@tyoelamatoimikunta.fi 

Tulkkauksen työelämätoimikunta   tulkkauksen@tyoelamatoimikunta.fi 

Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta  turvallisuus.tullialan@tyoelamatoimikunta.fi 

Yrittäjyysalan työelämätoimikunta   yrittajyysalan@tyoelamatoimikunta.fi 

  

  

Työelämätoimikuntien sihteeristö   tyoelamatoimikunnat@oph.fi 

 



TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAT 1.1.2018 -31.12.2020

Nimi Tilinumero

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta 66015001

Elintarvikealan työelämätoimikunta 66015002

Esittävien alojen työelämätoimikunta 66015003

Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta 66015004

Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta 66015005

ICT-alan työelämätoimikunta 66015006

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta 66015007

Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta 66015008

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta 66015009

Kuljetusalan työelämätoimikunta 66015010

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta 66015011

Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta 66015012

Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta 66015013

Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta 66015014

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta 66015015

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta 66015016

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta 66015017

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta 66015018

Matkailualan työelämätoimikunta 66015019

Media-alan työelämätoimikunta 66015020

Metsäalan työelämätoimikunta 66015021

Palvelulogistiikan työelämätoimikunta 66015022

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta 66015023

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta 66015024

Puutarha-alan työelämätoimikunta 66015025

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta 66015026

Ravitsemisalan työelämätoimikunta 66015027

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta 66015028

Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta 66015029

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta 66015030

Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta 66015031

Talotekniikan työelämätoimikunta 66015032

Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta 66015033

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta 66015034

Teoll:n työnjohdon, teknisen suunn. ja tuotekeh.työn työelämätoimikunta 66015035

Terveysalan työelämätoimikunta 66015036

Tulkkauksen työelämätoimikunta 66015037

Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta 66015038

Yrittäjyysalan työelämätoimikunta 66015039



Liite 4.
päivitetty 2.1.2019

Työelämätoimikuntien sihteerit: 

erityisasiantuntija Carola Helle-Kolunen

asiantuntija Anu Lindholm

asiantuntija Arja Toivanen

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Elintarvikealan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Esittävien alojen työelämätoimikunta Anu Lindholm
Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta Anu Lindholm

Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta Arja Toivanen

ICT-alan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Kone‐ ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Kuljetusalan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta Anu Lindholm

Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta Arja Toivanen

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta Arja Toivanen

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Matkailualan työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Media‐alan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Metsäalan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Palvelulogistiikan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta Arja Toivanen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Puutarha‐alan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Ravitsemisalan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta Anu Lindholm

Sähkö‐, automaatio‐ ja energia‐alan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Talotekniikan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Terveysalan työelämätoimikunta Anu Lindholm

Tulkkauksen työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön työelämätoimikunta Carola Helle-Kolunen

Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta Arja Toivanen

Yrittäjyysalan työelämätoimikunta Arja Toivanen



LIITE 5. Opetushallituksen yhteyshenkilöt   30.1.2019 

 

 

Opetushallituksen yhteyshenkilöt tutkintoihin ja niiden perusteisiin liittyen työelämätoimikunnittain  

Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi 

 

TYÖELÄMÄTOIMIKUNTA yhteyshenkilöt puhelinnumero 

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Timo Repo 029 533 1183 

Elintarvikealan työelämätoimikunta Markku Kokkonen 029 533 1102 

Esittävien alojen työelämätoimikunta Tuula Sumkin 029 533 1205 

Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta Marjatta Säisä 029 533 1439 

Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta Anna Sarpio 029 533 1684 

ICT-alan työelämätoimikunta Tomi Ahokas 029 533 1559 

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta Tuula Sumkin 029 533 1205 

Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta Sanna Penttinen 029 533 1168 

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta   

- koneenasennus ja kunnossapito 

- kone- ja tuotantotekniikka 

Tomi Ahokas 

Inga Sihvo 

029 533 1559 

029 533 1560 

Kuljetusalan työelämätoimikunta Timo Repo 029 533 1183 

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen 

työelämätoimikunta 
Soila Nordström 029 533 1487 

Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta Tuija Laukkanen 029 533 1252 

Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta Tuija Laukkanen 029 533 1252 

Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta Tuija Laukkanen 029 533 1252 

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta Anna Sarpio 029 533 1684 

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta Jaana Villikka-Storm 029 533 1588 

Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta   

- kaivosala 

- maanrakennus- ja kiviala 

Inga Sihvo 

Arto Pekkala 

029 533 1560 

029 533 1166 

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta Marjatta Säisä 029 533 1439 

mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi


Matkailualan työelämätoimikunta Merja Lahdenkauppi 029 533 1119 

Media-alan työelämätoimikunta Tuula Sumkin 029 533 1205 

Metsäalan työelämätoimikunta Jaana Villikka-Storm 029 533 1588 

Palvelulogistiikan työelämätoimikunta   

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta Jaana Villikka-Storm 029 533 1588 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta Markku Kokkonen 029 533 1102 

Puutarha-alan työelämätoimikunta Anne Liimatainen 029 533 1293 

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta   

- puuteollisuus 

- veneenrakennus 
Inga Sihvo 

Hanna Ketonen 

029 533 1560 

029 533 1095 

Ravitsemisalan työelämätoimikunta Merja Lahdenkauppi 029 533 1119 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta Soila Nordström 029 533 1487 

Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta Tomi Ahokas 029 533 1559 

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta Hanna Ketonen 029 533 1095 

Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta Arto Pekkala 029 533 1166 

Talotekniikan työelämätoimikunta Arto Pekkala 029 533 1166 

Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta Soila Nordström 029 533 1487 

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta Minna Taivassalo 029 533 1294 

Terveysalan työelämätoimikunta Soila Nordström 029 533 1487 

Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön työelämätoimikunta 

- tuotannon esimiestyö 

- tekninen suunnittelu 

- tuotekehitystyö 

Tuula Sumkin 

Minna Taivassalo 

Hanna Ketonen 

029 533 1205 

029 533 1294 

029 533 1095 

Tulkkauksen työelämätoimikunta Sanna Penttinen 029 533 1168 

Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta Tomi Ahokas 029 533 1559 

Yrittäjyysalan työelämätoimikunta Tuija Laukkanen 029 533 1252 
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