
 
 

 

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 
BETONITUOTTEIDEN VALMISTUKSEN OSAAMISALA  

 

 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Rakennustuotealan ammattitutkinto on tarkoitettu alan työntekijöille, joilla on jo alan työkokemuksella 

saavutettua osaamista ja ammattimiehen otteet työhön. Näyttötutkintona suoritettavat tutkinnot 

järjestetään yhteistyössä työelämän kanssa laadittujen ja Opetushallituksen määräämien näyttötutkinnon 

perusteiden mukaisesti.  

 

Ammattitutkinto betonituotteiden valmistuksen osaamisalalta muodostuu kahdesta (2) pakollisesta 

tutkinnon osasta, 

 

 Talouden ja työympäristön hallinta 

 Materiaalitekniikan hallinta 

 

sekä valinnaisista tutkinnon osasta, joista on valittava kolme (3) tutkinnon osaa 

 

 Betonimassan valmistus(*) 

 Muottien valmistus ja käsittely* 

 Muottien varustelu 

 Raudoitustyö* 

 Raudoitteiden esivalmistus 

 Esijännitystyö 

 Valu- tai työstämiskoneiden käyttö 

 Betonin valu 

 Pintakäsittely ja viimeistely 

 Materiaalilogistiikka 

 Betonielementtien logistiikka 

 Betonituotteiden laadunvalvonta 

 Betonin pumppaus* 

 Ammatinohjaus 

 

*= vastaa kahta tutkinnon osaa 

 

 

Pakolliset tutkinnon osat, talouden ja työympäristön hallinta sekä materiaalitekniikan hallinta toteutetaan 

tutkintoon valmistavalla koulutuksella, tuotanto huomioiden esim. iltapäivisin työvuoron päätteeksi (3-4 

iltapäivää) tuotannon tiloissa, sekä kirjallisilla etäopiskelutehtävillä tutkinnon suorittajan omalla ajalla. 

 



Valinnaiset tutkinnon osat toteutetaan tutkintosuorituksina (työnäyttöinä) omilla työpaikoilla, työpisteillä, 

osana normaalia päivittäistä työtoimintaa. 

 

Pakollisten osien sisällössä on paljon yrityksen yksin tietämää asiaa, (organisaatio rakenteet, 

tuoterakenteet, tunnusluvut, tavoitteet, asiakkaat, laatuvaatimukset, raaka-aineet, raaka-aineiden 

ominaisuudet, kustannusrakenteet, jne.) joten olisi suotavaa jos yrityksen puolesta olisi mahdollista saada 

jokin alustaja kertomaan näistä asioista tutkinnon suorittajille joinain iltapäivinä? 

 

Työpisteillä järjestettäviä työsuorituksia arvioidaan kolmikantaisesti (työnantajien-, työntekijöiden- ja 

opettajien edustaja). Tämän ryhmän työelämän arvioijien valinta on myös luontevaa tehdä tuotannon 

henkilöstöstä. Opettajien edustaja toimii näissä kaikissa näyttötutkintoon liittyvissä asioissa organisoijana ja 

koordinaattorina.  Arvioinneissa käytetään valtakunnallista rakennustuotealan arviointiaineistoa. 

 

Ammattilaiselta työnsä osaavalta tutkinnon suorittajalta aikaa tutkinnon suorittamiseen kuluu noin puoli 

vuotta siitä kun hän aloittaa tutkinnon suorittamisen ja saa lopuksi virallisen todistuksen ja ammattikirjan 

osaamisestaan. Näyttötutkintona suoritettava ammattitutkinto vastaa toisen asteen ammatillista 

koulutusta. Todistuksen myöntää opetushallituksen alainen tutkintotoimikunta. 

 

Tutkinnon suorittaneet kasvattavat työnantajan laatu- ja henkilöstöpolitiikkaa henkilöstökoulutuksen 

myötä ja täten tutkinnon suorittaneita, tunnustettuja ammattinsa osaajia voidaan hyödyntää tuotteiden 

markkinoinnissa. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen lain (ammatillisen osaamisen kehittäminen) myötä 

työnantajan on mahdollista saada taloudellinen kannustin – verovähennys tai ns. koulutuskorvaus – 

kouluttaessaan henkilöstöään.  

 

Tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkinnon suorittaja voi hakea tietyin ehdoin Koulutusrahaston 

myöntämää ammattitutkintostipendiä (veroton 390€). Stipendin saamisen ehtona on, että tutkinnon 

suorittajalla on vähintään viisi vuotta yhteenlaskettuja työsuhteita suomalaisiin työantajiin. 

 

Henkilöstökoulutuksena järjestettynä koulutuksen kustannukset ovat työnantajalle 350 €/tutkinnon 

suorittaja.  

 

Vastaan mielelläni esille nouseviin kysymyksiin ja tarvittaessa voin tulla käymään tuotantolaitoksellanne. 

 

 

Koulutusterveisin, 

 

Antero Ahonen 

Ammatillisten aineiden opettaja 

Kiljavan opisto 

050 – 4994702 

antero.ahonen@kio.fi 
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