
 

 
 
Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön 
työelämätoimikunnan tilannekuva 2018-2019 
 
Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön työelämätoimikunta on laatinut tilannekuvan 
toimialansa tutkintojen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta. Työelämätoimikuntien tehtäviin 
kuuluu tuottaa vuosittain tietoa ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta 
omalla toimialallaan (Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017). Tätä tehtävää varten 
työelämätoimikunnilla on ollut käytössään seuranta-, arviointi- ja palautetietoa muun muassa Opetushallinnon 
tilasto-, ohjaus- ja säätelypalvelusta ja kansallisesta KOSKI-tietovarannosta.  
 
Vuoden 2018 suoritustiedot on annettu toimikuntien käyttöön vuoden 2019 keväällä. Tämän ajankohdan jälkeen 
KOSKI-dataan tehdyt oppilaitosten tekemät mahdolliset korjaukset eivät näy tässä tilannekuvassa. Sama koskee 
vuoden 2019 suoritusmäärien tilastotietoja, jotka on poimittu KOSKI-tietokannasta 2020 alkuvuodesta. 
Tarkistetut suoritusmäärät julkaistaan myöhemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipunen.fi -sivustolla. 
 
Tilannekuvassa käytetyt tiedot on poimittu KOSKI-tietokannasta suoraan siinä muodossa kuin oppilaitokset ovat 
ne ilmoittaneet. Tilastot voivat sisältää puutteellisia tai virheellisiä tietoja. Esimerkiksi teknisistä syistä johtuen, 
kaikki oppilaitosten omiin opintohallintojärjestelmiin kirjatut tiedot eivät ole siirtyneet KOSKI-tietokantaan oikein, 
jolloin tieto tilastoituu ”ei tietoa”/”ei ilmoitettu” -kohtien alle. 
 
Lähdemateriaalina on ollut esimerkiksi toimikuntien vierailukäyntiraportit, oikaisupyynnöt ja lausunnot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusmäärät  
 

Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritukset 

2018 2019 

koko 

tutkinto 

tutkinnon 

osat 

koko 

tutkinto 

tutkinnon 

osat 

Teknisen suunnittelun perustutkinto 145 1277 175 1362 

Tuotannon esimiestyön 

erikoisammattitutkinto * 

44 83 82 272 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 1158 2770 1267 3867 

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto 34 108 15 68 

   Arkkitehtisuunnittelu 7 
 

3 
 

   Rakennussuunnittelu 1 
 

0 
 

   Koneensuunnittelu 1 
 

0 
 

   Muut osaamisalat 0 
 

0 
 

    Tyhjä 26 
 

12 
 

Tekniikan erikoisammattitutkinto 522 849 496 967 

Yhteensä 1903 5087 2035 6536 

* sisältää suoritukset teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnosta 

** Tiedot poimittu 25.2.2019 (vuoden 2018 osalta) ja 15.1.2020 (vuoden 2019 osalta), eikä tietoja ole päivitetty 
näiden ajankohtien jälkeen. Tutkinnon osien suoritukset eivät sisällä paikallisina ilmoitettuja tutkinnon osia. 
 

Teknisen suunnittelun perustutkinto ja näytön suorituspaikat vuonna 2018 

  



Teknisen suunnittelun perustutkinto ja näytön suorituspaikat sekä arvioinnista päättäneet 2019

 
Luettelot tutkinnon osista voivat sisältää myös tutkinnon osia, jotka ovat tunnustettu/sisällytetty ko. tutkintoon. 

 

 



Teollisuuden työnjohdon erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat ja näytön suorituspaikat 2018 

 

 

Luettelot tutkinnon osista voivat sisältää myös tutkinnon osia, jotka ovat tunnustettu/sisällytetty ko. tutkintoon. 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat 2018 ja 2019 

 



 

 

Luettelot tutkinnon osista voivat sisältää myös tutkinnon osia, jotka ovat tunnustettu/sisällytetty ko. tutkintoon. 

 

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto tutkinnon osat ja näytön suorituspaikat 2018 

 

  

 

Luettelot tutkinnon osista voivat sisältää myös tutkinnon osia, jotka ovat tunnustettu/sisällytetty ko. tutkintoon. 

 

 

 

 

 

 



Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto tutkinnon osat ja näytön suorituspaikat 2019 

 

Luettelot tutkinnon osista voivat sisältää myös tutkinnon osia, jotka ovat tunnustettu/sisällytetty ko. tutkintoon. 

 

 

 

Pohdintoja 
 

Tutkintojen ja tutkinnon osien määrät 
 
Lukumäärät eivät sellaisinaan ole vertailukelpoisia keskenään, sillä tuotannon esimiestyön 

erikoisammattitutkinnon suorituksia ei voi erotella teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnon 

(siirtymäajalla) suorituksista teknisistä syistä johtuen (ePerusteissa ovat ko. tutkinnot samalla koodilla ja nimellä). 

Lisäksi toimikunta pitää tilastoja vaikeasti tulkittavina, johtuen esim. ei tietoa -kohtien suurista luvuista. 

Tutkinnon osien määrän kasvu selittynee sillä, että reformin jälkeen opiskelijalla on ollut mahdollisuus entistä 

enemmän suorittaa koko tutkinnon sijaan tutkinnon osia. Kaikissa työelämätoimikunnan toimialaan kuuluvissa 

tutkinnoissa on määrällistä kasvua näkyvissä. 

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto on uusi tutkinto, joten on liian varhaista päätellä, vastaako 
tutkinnon osat työelämän tarpeita. Palautetta kentältä ei ole tullut, mutta tutkinnon osien suoritusmäärien kasvu 
viestinee oikeasta ja työelämävastaavasta sisällöstä. Tuotannon esimiestyön sekä teknisen suunnittelun osalta 
tutkinnon suorittamiseen liittyvät jakaumat ovat selkeästi tasaisempia. 
 
Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa on vakiintuneita suoritusmääriä. Vaikuttaa siltä, että 

koulutuksen järjestäjät ohjaavat työpaikan ja osallistujan kiinnostuksen kohteet henkilökohtaistamisprosessissa. 



 

Tutkintojen järjestäminen  
 

Tutkinto Järjestämisluvat Aktiiviset järjestäjät Lisätietoja 

Teknisen suunnittelun perustutkinto 57 18   

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 33 11 voimaantulo 1.1.2019 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 29 24   

* aktiivisuus määritellään sillä, onko koulutuksen järjestäjältä/oppilaitokselta kirjautunut tutkintojen tai tutkinnon osien 
suorituksia joko 2018 tai 2019 vuonna toimikunnalle toimitetun KOSKI-datan perusteella. 
Tiedot poimittu 25.2.2019 (vuoden 2018 osalta) ja 15.1.2020 (vuoden 2019 osalta), eikä tietoja ole päivitetty näiden 
ajankohtien jälkeen. 

 

Pohdintoja 

 

Tutkintojen / tutkinnon osien suoritusten jakautuminen koulutuksen järjestäjien välillä 
 
Esimerkiksi Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon järjestämislupia on 29, joista 24 koulutuksen järjestäjää on 
tuottanut tutkintoja tai tutkinnon osien suorituksia. Vuonna 2019 oli 48 % suorituksista keskittynyt kahdelle 
koulutuksen järjestäjälle. Aktiivisten koulutuksen järjestäjien määrää voi selittää tutkinnon perusteiden 
joustavuus ja työelämäkohtaanto. Suoritusten keskittyminen kahdelle koulutuksen järjestäjälle voi vaikuttaa myös 
laatuun, joka voi olla parempi, koska koulutukseen osallistuu suurempi määrä opiskelijoita. Toisaalta opiskelijan 
näkökulmasta laatu voi olla myös hyvä pienemmän toimijan järjestämänä koulutuksena.  
Tasalaatuisuuteen voi vaikuttaa myös korkeammat toteuttamis- ja arviointimäärät yhdellä toteuttajalla.  

 
 

Tutkintojen järjestämisen kattavuus maantieteellisesti ja kielellisesti 

Järjestämislupien määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tutkintojen maantieteellinen kattavuus on 
riittävän laajaa, koska järjestämislupia on ympäri Suomen kaikissa tutkinnoissa. Ruotsin ja saamen kielellä 
järjestettävä koulutus on rajoitetumpaa.  
 
 

Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatu  
 
Amispalautteen keskiarvo näytöstä (päättökysely):  

Teknisen suunnittelun perustutkinto 4,1  
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 4,6  
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 4,7 
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto 4,1  
Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto 4,7  
Tekniikan erikoisammattitutkinto 4,7 
 
* opiskelijapalautteen tarkastelujakso on 7/2018 – 9/2019. Arviointiasteikko 1-5, jossa (5) täysin samaa mieltä, (4) 
jokseenkin samaa mieltä, (3) osin samaa osin eri mieltä, (2) jokseenkin eri mieltä, (1) täysin eri mieltä 
 
Pohdintoja 
 
Kaksikantaisuuden toteutuminen osaamisen arvioinnissa 

 

Arvioinnissa toteutuu kaksikantaisuus hyvin. Useimmissa tapauksissa arviointipäätöksen tekevät 

työelämäedustaja ja opettaja tai muu koulutuksen järjestäjän edustaja.  Työelämätoimikunta kiinnitti huomioita 

siihen, että raporteissa ilmenee edelleen ”ei ilmoitettu”. Tämän johdosta johtopäätösten tekeminen on 

haasteellista.  



Perustelut oppilaitoksissa järjestettäville                                        

                                                                                                                                                                                                        

Kahden vierailukäynnin perusteella Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon osalta näytöt järjestetään 

työpaikoilla.  

Yleistykset oikaisupyynnöistä  

Toimikunnalle ei ole saapunut oikaisupyyntöjä käsiteltäväksi. 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmien tilanne  

Vierailukäynneillä tarkasteltiin osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmia. Vuosittain päivitettävät osaamisen 
arvioinnin toteuttamissuunnitelmat olivat sisällöiltään määräysten ja ohjeiden mukaisia. Toisessa osaamisen 
arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa oli määritelty tutkinnon osittain, minkälaisissa työtehtävissä osaaminen 
voidaan osoittaa. 

Toimikunnalle on saapunut lausuntopyyntöjä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista. Osaamisen 

arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ovat olleet tietosisällön mukaisia yhtä lukuun ottamatta. 

Henkilökohtaistamisen toteutuminen käytännössä 

Opiskelijapalautteen aloituskyselyn HOKSin keskiarvot: 
Teknisen suunnittelun perustutkinto 3,5  
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 3,6.  
 
Opiskelijapalautteen päättökyselyn HOKSin keskiarvo: 
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 3,8. 

Vierailuraporttien perusteella mainitaan, että tutkinnon suorittajan nykyisten tai tulevien työtehtävien on 
sovittava yhteen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten kanssa. Osaamisen 
osoittamisen suunnitelma/näyttösuunnitelma (HOKS-lomakkeessa) täytetään alkukartoituksen jälkeen koululla 
pienryhmissä, jolloin opiskelijat saavat vinkkejä ja tietoja myös toisiltaan. Esille tulee asioita, joita ei ehkä 
yksilökeskustelussa tulisi. Suunnitelman mukaisesti tehdään tehtävät ja siitä kirjoitetaan raportti. 

Vierailukäynneillä nämä olivat toteutettu hyvin, mutta toimikunta ei voi muodostaa riittävää kuvaa 
valtakunnallisesta tilanteesta. 

Hyvät käytännöt 

Kahden vierailukäynnin perusteella toimikunnalla ei ole syntynyt laajaa käsitystä hyvistä käytännöistä. 

Kehittämiskohteet järjestäjien toiminnassa 

Toimikunnan yleisenä havaintona on se, että opiskelijoille on viestitettävä tarkasti tutkinnon perusteiden ja 

osaamisen hankkimisen (esim. annetun koulutuksen) eroista ja opiskelijan valintamahdollisuuksista. 

Opiskelijapalautteessa kiinnittyi huomio NPS-lukuihin, joiden perusteella oli havaittavissa joidenkin järjestäjien 

kohdalla hyvin matalia lukuja. NPS-luku kertoo siitä, kuinka suurella todennäköisyydellä vastaaja suosittelisi 

oppilaitosta muille (luku välillä -100 - +100). 

 

Tutkintojen perusteiden toimivuus 
 
Pohdintoja 
 
Tutkinnon perusteiden työelämävastaavuus 

Toimikunnalle ei ole tullut palautetta, että perusteet eivät vastaisi työelämän tarpeita. 



Valinnaisuuden toteutuminen tutkintojen suorittamisessa 

Toimikunnan yleisen huomion mukaan tutkinnon osien laajuuden varmistaminen valinnaisuuden osalta tulisi 
tutkintojen välillä kiinnittää huomiota.  
 
Lisäohjeistuksen tarpeet tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa tai ammattitaidon osoittamistavoissa 

Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintorakenteeseen sisältyy Yrityksessä toimiminen -tutkinnon osa. 
Tähän tutkinnon osaan sisältyvä ”Opiskelija arvioi ja kehittää yrityksen toimintaa” voidaan pitää haastavana 
ammattitaitovaatimuksena.  

 
Kokemukset uusien tutkinnon perusteiden toimivuudesta 

Saadun palautteen perusteella työelämätoimikunta katsoo, että tutkintojen perusteet ovat toimivat. 

Perustutkintoon kuuluu paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin liittyviä tutkinnon osia. Teknisen suunnittelun 

perustutkinnossa nämä tutkinnon osat kuuluvat valinnaisiin tutkinnon osiin, mutta tutkintorakenteen kannalta 

olisi parempi, jos nämä kuuluisivat osaamisalakohtaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin. 

 

 


