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TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAT, TOIMIKAUSI 1.1.2021 - 31.12.2023

Toimikunnan nimi                                                                        Toimialaan kuuluvat tutkinnot 1.1.2021 lukien

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Autoalan perustutkinto
3+3+0+3 Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

Elintarvikealan työelämätoimikunta Elintarvikealan perustutkinto
3+3+0+3 Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Leipomoalan ammattitutkinto
Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Esittävien alojen työelämätoimikunta Musiikkialan perustutkinto
2+2+1+3 Sirkusalan perustutkinto

Tanssialan perustutkinto
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto
Musiikkituotannon ammattitutkinto
Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta Hevostalouden perustutkinto
2+2+1+2 Eläintenhoidon ammattitutkinto

Hevostalouden ammattitutkinto
Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto
Hevostalouden erikoisammattitutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
2+2+3+2 Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

ICT-alan työelämätoimikunta Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
3+3+0+3 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Ilmailu- ja merenkulkualan työelämätoimikunta Lentokoneasennuksen perustutkinto
2+2+0+2 Merenkulkualan perustutkinto

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
Lentokonetekniikan ammattitutkinto
Merenkulkualan ammattitutkinto
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto
Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta Isännöinnin ammattitutkinto
3+3+1+2 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

3+3+0+3

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.



Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
3+3+0+3 Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto
Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
3+3+0+3 Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan työelämätoimikunta Liiketoiminnan perustutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

3+3+0+3

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta Liikunnanohjauksen perustutkinto
3+3+0+2 Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto
Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto
Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Logistiikan työelämätoimikunta Logistiikan perustutkinto 
Kuljetusalan ammattitutkinto
Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

3+3+0+3

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta Kalatalouden perustutkinto
3+3+1+2 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
3+3+0+3 Maanmittausalan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto - Kivialan osaamisala
Rakennusalan perustutkinto - Maarakennuksen osaamisala
Rakennusalan perustutkinto - Maarakennuskoneenkuljetuksen 
osaamisala
Ammattisukeltajan ammattitutkinto
Kaivosalan ammattitutkinto
Kivialan ammattitutkinto
Maanmittausalan ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta Maatalousalan perustutkinto
3+3+1+2 Maatalousalan ammattitutkinto

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
Maatalousalan erikoisammattitutkinto

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.

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.



Matkailualan työelämätoimikunta Matkailualan perustutkinto
3+3+1+2 Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Opastuspalvelujen ammattitutkinto

Media-alan työelämätoimikunta Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
3+3+1+2 Media-alan ammattitutkinto

Media-alan erikoisammattitutkinto

Metsäalan työelämätoimikunta Metsäalan perustutkinto
2+2+1+2 Metsäalan ammattitutkinto

Metsäalan erikoisammattitutkinto

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta Laboratorioalan perustutkinto
3+3+0+3 Prosessiteollisuuden perustutkinto

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto
Prosessiteollisuuden ammattitutkinto
Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
3+3+0+3 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Puutarha-alan työelämätoimikunta Puutarha-alan perustutkinto
2+2+1+3 Puutarha-alan ammattitutkinto

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta Puuteollisuuden perustutkinto
2+2+0+2 Veneenrakennusalan perustutkinto

Puuteollisuuden ammattitutkinto
Veneenrakennusalan ammattitutkinto
Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

Ravitsemisalan työelämätoimikunta Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
3+3+0+3 Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Ruokapalvelujen ammattitutkinto
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
3+3+0+3

Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
3+3+0+3 Energia-alan ammattitutkinto

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
Energia-alan erikoisammattitutkinto
Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta Taideteollisuusalan perustutkinto
2+2+2+3 Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

Taideteollisuusalan ammattitutkinto 
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta Pintakäsittelyalan perustutkinto
3+3+0+3 Rakennusalan perustutkinto - Talonrakennuksen osaamisala

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talotekniikan työelämätoimikunta Talotekniikan perustutkinto
3+3+0+3 Talotekniikan ammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto



Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta Hammastekniikan perustutkinto
2+2+0+2 Lääkealan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
2+2+2+3 Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Terveysalan työelämätoimikunta Hieronnan ammattitutkinto
2+2+1+2 Terveysalan ammattitutkinto

Hieronnan erikoisammattitutkinto
Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön, teknisen suunnittelun ja tuotekehitys- Teknisen suunnittelun perustutkinto
työn työelämätoimikunta Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
3+3+0+3 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tulkkauksen työelämätoimikunta Asioimistulkkauksen ammattitutkinto
2+2+2+3 Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta Turvallisuusalan perustutkinto
2+2+0+2 Tullialan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Yrittäjyysalan työelämätoimikunta Yrittäjän ammattitutkinto
2+2+1+2 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto


