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Matriisin käyttöä koskevia tietoja 

Matriisin avulla pystytään kuvaamaan talotekniikan alan uutta ja nykyistä ammatillista perustutkintokoulutusta ja ammattitutkintokoulutusta osaamisen ja eurooppalaisen painopisteen pohjalta. Tämä järjestelmällinen lähestymistapa tuo 
uusia laatuvaatimuksia talotekniikan alalla työskenteleville työntekijöille. 

Talotekniikka kattaa vedenjakeluun, sähkötekniikkaan, tietotekniikkaan ja rakennetekniikkaan liittyvää osaamista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja ammattitutkintokoulutuksessa. Tämän vuoksi matriisin osat on muotoiltu hyvin 
yleisesti, ja niitä tulee tarkastella edellä mainittujen ammatillisten alojen pohjalta. Jäljempänä olevia määritelmiä (erityisesti kiinteistötekniikkalaitteiden määritelmiä ja esimerkkejä) käytetään määrittämään eri ammatillisten alojen osaamista. 
Osaamisen kuvaaminen opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen yhteydessä liittyy nykyiseen ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. 

Koko matriisi liittyy EQF-tasoille 3 - 6. Matriisin tavoitetaso kasvaa tasaisesti sekä pysty- että vaakasuunnassa. Opintojen itsenäisyys ja vastuu lisääntyvät samalla tavalla. 

 

Sanasto (teknisten termien määritelmät) 

Talotekniikka Talotekniikka käsittää kaikki talotekniikan tekniset komponentit ja prosessit rakennuksen suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheissa. 
 

Talotekniikkaprosessit Taloteknisten laitteiden hallinnointiprosessien mukaisesti talotekniikka käsittää kaikki tekniset prosessit rakennuksen suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheissa (esim. valaistuksen 
kytkeytymisaika, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, puhtaanapitojärjestelmät, käyttöikä, energiavirrat, valvontajärjestelmien käyttötunnit). 
 

Talotekniikkakomponentit Talotekniikkakomponentit käsittävät keskeiset tekniset kokonaisuudet (rakennuksen vaippa ja kiinteistötekniikkalaitteet) rakennuksen suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheissa. 
 

Rakennuksen vaippa Rakennuksen vaippa käsittää: 
- läpinäkyvät osat (lasijulkisivut, ikkunat, ovet, kattoikkunat jne.) 
- läpinäkymättömät osat (kiviosat, katto, eristys, ovet jne.) 
- läpinäkyvien ja läpinäkymättömien osien väliset rajapinnat (esim. kylmäsillat kiviosien ja ikkunoiden välillä) 

Kiinteistötekniikkalaitteet  Kiinteistötekniikkalaitteet käsittävät: 
- Lämmitystekniikan laitteet ja järjestelmät, mukaan lukien uusiutuva energia (esim. lämmityskattila, kaukolämpö, aurinkolämpö, lämpöpumput, polttokennot) 
- Ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikan laitteet ja järjestelmät, mukaan lukien energian talteenotto ja uusiutuva energia (esim. ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, lämmönvaihtimet, lämmön 
talteenottolaitteet) 
- Vesi- ja viemäröintitekniikan laitteet ja järjestelmät, mukaan lukien uusiutuva energia (esim. juomavesisäiliöt, aurinkolämpö, lämpöpumput, vedenpoistolaitteet) 
- Sähkönsyöttölaitteet ja -järjestelmät, mukaan lukien energian talteenotto ja uusiutuva energia (esim. aurinkokennojärjestelmät, polttokennot, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, 
sähkönjakelujärjestelmät, varavirtajärjestelmät, keskukset, mittalaitteet, kompensaatiojärjestelmät) 
- Valaistustekniikan ja turvavalaistuksen laitteet ja järjestelmät (esim. yleisvalaistus, poistumisreittien merkintä, virranrajoittimet, valonohjausjärjestelmät, himmentimet, liiketunnistimet, 
päivänvaloanturit, valaistuksenhallintajärjestelmät [DALI]) 
- Rakennusautomaation laitteet ja järjestelmät (esim. anturit [tuntoelimet, liiketunnistimet], toimilaitteet [kaihtimet, venttiilit], väyläjärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, sisävalaistus, lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien ohjaus) 
- Tieto- ja viestintätekniikan laitteet ja järjestelmät (esim. puhelinvaihdejärjestelmät, sisäpuhelinjärjestelmät, Ethernet-pohjaiset verkkotekniikat, turvajärjestelmien ja varasähkönsyötön laitteet ja 
järjestelmät) 
- Turvatekniikan ja varavoiman laitteet ja järjestelmät (esim. hälytysjärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, sammutusjärjestelmät, UPS-järjestelmät). 
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 Osaamisalueet 
(keskeinen 
työprosessi) 

Osaamisen kehittämisen vaiheet: 

1 Talotekniikan tai sen 
komponenttien 
kokoonpano ja 
purkaminen 

 
 

Opiskelija osaa koota ja purkaa tietyt talotekniikkakomponentit annettujen 
kokoonpano- ja purkuohjeiden pohjalta vakiintuneiden normien ja standardien 
mukaisesti sekä tehdä tarvittavat johdotukset. 
 
Opiskelija osaa asianmukaisesti loppusijoittaa tietyt talotekniikkakomponentit 
lakien vaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa suunnitella ja dokumentoida 
talotekniikkakomponenttien kokoamisen ja purkamisen 
viranomaisten, arkkitehtien ja järjestelmäsuunnittelijoiden 
ohjeiden, asiakkaan erittelyjen ja lainmukaisten velvoitteiden 
mukaisesti.  

Opiskelija osaa räätälöidä talotekniikan tai sen 
komponenttien kokoonpanon, purkamisen ja 
loppusijoituksen sekä kehittää näitä yhteistyössä 
asiakkaiden ja talotekniikan valmistajien kanssa. 
 
Opiskelija osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä. 
 

2 Talotekniikan tai sen 
komponenttien 
huolto ja 
kunnossapito 
(standardin EN 13306 
mukaisesti) 

Opiskelija osaa käyttää 
talotekniikkakomponentt
eja ohjeiden mukaisesti, 
tehdä asetuksia ja 
tarkistaa niiden 
toimivuuden. 

Opiskelija osaa tehdä 
talotekniikan tarkastuksia sekä 
kunnossapito- ja korjaustöitä 
vaihtamalla osia ja käyttämällä 
testiohjelmia. 
 
Opiskelija osaa dokumentoida 
nämä työvaiheet. 
 
  

Opiskelija osaa itsenäisesti tehdä talotekniikan 
monipuolisia ja ehkäiseviä tarkastuksia sekä 
kunnossapito- ja korjaustöitä, mahdollisesti 
etäkunnossapitojärjestelmien avulla. 
 
Opiskelija osaa laatia dokumentaation 
talotekniikan monipuolisista tarkastuksista sekä 
kunnossapito- ja korjaustöistä. 
 
 
 

Opiskelija osaa laatia huolto- ja kunnossapitokonseptin 
talotekniikan prosessien kehittämiseksi. 
 
Opiskelija osaa suunnitella, ohjata, valvoa ja 
dokumentoida tarvittavat huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteet projektinhallinnan 
menetelmien avulla. 
 
Opiskelija osaa laatia toteutus- ja työsuunnitelmat sekä 
määritellä työryhmän henkilöstöresurssit ja aineelliset 
resurssit. 
 
Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa oikeudellisia 
vaatimuksia ja normeja. 

Opiskelija osaa hallinnoida huolto- 
ja kunnossapitotöitä CAFM-
sovellusten avulla. 

3 Talotekniikan tai sen 
komponenttien 
käyttöönotto 
 

Opiskelija osaa ottaa talotekniikan 
komponentteja käyttöön ohjeiden ja 
asiakkaan erittelyiden mukaisesti. 
 
Opiskelija osaa asentaa ja konfiguroida 
asianomaisia ohjelmistoja. 
 

Opiskelija osaa ottaa talotekniikkaa käyttöön ja 
konfiguroida sitä asiakkaan erittelyjen mukaisesti. 
 
Opiskelija osaa laatia dokumentaation ja koepöytäkirjat 
vakiintuneiden normien ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Opiskelija osaa tunnistaa kohteessa vallitsevia ristiriitoja 
(esim. palontorjunnan ja käyttäjien käyttäytymisen 
välillä) ja antaa ratkaisuehdotuksia.  

Opiskelija osaa tarkistaa, arvioida ja 
dokumentoida monipuolisten 
talotekniikkajärjestelmien 
käyttöönottotoimenpiteitä vakiintuneiden 
laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaisten 
normien ja standardien osalta. 
 
Opiskelija osaa ohjelmoida ja parametroida 
kiinteistön keskusohjausta asiakkaan erittelyjen 
mukaisesti. 

Opiskelija pystyy luovuttamaan rakennuksen 
tekniset järjestelmät operaattorille. 
 
Opiskelija osaa opastaa operaattoria rakennuksen 
teknisten järjestelmien käytössä ja 
vastuukysymyksissä. 
 
Opiskelija osaa dokumentoida operaattorille 
tapahtuvan luovutuksen vakiintuneiden lakien, 
normien, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 
 

4 Talotekniikan 
seuranta- ja 
optimointiprosessit 
automatisoitujen 
laitteiden ja 
komponenttien 
pohjalta 
 
 
 

Opiskelija osaa käsitellä 
rakennusautomaatiojärjestelmiä 
ohjeiden mukaisesti ja tarkistaa 
järjestelmän tilan turvallisten 
käyttöolosuhteiden varmistamiseksi. 

Opiskelija osaa kerätä, 
dokumentoida ja analysoida 
talotekniikan tietoja 
toimintahäiriöiden aikana. 

Opiskelija osaa kehittää ratkaisuja 
talotekniikan toimintahäiriöiden 
käsittelyyn kiinteistön 
keskusohjauksen ja 
dokumentaation avulla. 
 
Opiskelija osaa käynnistää 
talotekniikan toimintahäiriöiden 
käsittelyyn tarkoitettujen 
ratkaisujen toteutuksen 
työryhmässä. 

Opiskelija osaa etäkunnossapidon ja 
paikan päällä tehtävien konfiguraatioiden 
avulla räätälöidä automatisoituja 
talotekniikan järjestelmiä, jos 
käyttöolosuhteet muuttuvat. 
 
Opiskelija osaa dokumentoida nämä 
muutokset ja konfiguraatiot. 

Opiskelija osaa optimoida talotekniikan prosesseja 
kiinteistöautomaation tietojen avulla 
(kustannukset, energia, henkilökunta ja tekniikka). 
 
Opiskelija osaa toteuttaa ja dokumentoida 
optimointitoimenpiteitä. 
 
Opiskelija osaa laatia työryhmän toteutus- ja 
työsuunnitelmat ja määritellä henkilöstöä koskevat 
vaatimukset. 
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 Osaamisalueet 
(keskeinen 
työprosessi) 

Osaamisen kehittämisen vaiheet: 

5 Käsitteiden luominen 
talotekniikkaa (ja sen 
prosesseja) tai sen 
komponentteja tai 
osaprosesseja varten 

 
 
 
 

Opiskelija osaa tunnistaa, 
jäsentää ja määritellä 
talotekniikan vaatimuksia 
yhteistyössä muiden kanssa 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti 
ja määritellä ne 
käyttäjäprofiilissa. 
 
 

Opiskelija osaa selvittää 
oikeudelliset vaatimukset 
ja ottaa ne huomioon 
(esim. turvatekniikka, 
energiatehokkuus, 
esteetön kulku, 
huoneakustiikka) 
talotekniikan 
käsitteenmuodostuksess
a. 
 
 

Opiskelija osaa mitoittaa ja valita 
talotekniikan komponentit oikeudellisten 
velvoitteiden ja asiakkaan vaatimusten 
perusteella, mahdollisesti 
suunnitteluohjelmiston avulla. 

Opiskelija osaa tunnistaa ja tehdä 
tarvittavat muutokset koko 
järjestelmään.  
 
Opiskelija osaa dokumentoida 
talotekniikan komponenttien 
mitoituksen ja valinnan. 

 
 

Opiskelija osaa suunnitella ja 
toteuttaa talotekniikan prosessit 
ja komponentit taloteknisten 
laitteiden hallinnoinnin 
näkökulmasta. 
 
Opiskelija osaa muokata teknisiä 
ominaisuuksia, laskea toiminnan 
ja kiinteistön hallinnoinnin 
kustannuksia, määritellä 
palvelutehtäviä ja laatia näitä 
koskevia tilastoja. 
 
Opiskelija osaa käyttää 
asianmukaisia valvonta-, 
suunnittelu- ja 
hallintaohjelmistoja. 

Opiskelija osaa 
organisoida kaiken 
kiinteistön 
hallinnointitoimintoja 
koskevan tiedon 
dokumentoinnin ja 
muokata kiinteistöjen 
hallinnointitietoja. 

Opiskelija osaa laatia tarjousasiakirjat 
oikeudellisten vaatimusten ja 
käyttäjäprofiilien mukaisesti. 
 
Opiskelija osaa laatia työryhmän 
toteutus- ja työsuunnitelmat sekä 
määritellä henkilöstöresurssit. 
 
Opiskelija osaa arvioida nykyisten ja 
uusien järjestelmien 
optimointipotentiaalia ja kohdentaa 
henkilöstöä optimoinnin toteuttamiseksi. 
 
Opiskelija osaa dokumentoida koko 
prosessin ja neuvoa asiakkaille 
energiatehokkuutta parantavia 
käyttötapoja. 

6 Talotekniikan 
käyttöön liittyvien 
oikeudellisten 
vaatimusten 
tunnistaminen, 
täyttäminen ja 
tarkistaminen 
(operaattorin vastuu) 

Opiskelija osaa tunnistaa talotekniikan 
käyttöön liittyvät oikeudelliset 
vaatimukset ohjeiden ja määräysten 
pohjalta. 
 

Opiskelija osaa täyttää ja dokumentoida 
talotekniikan ja sen komponenttien 
käyttöön liittyvät oikeudelliset 
vaatimukset. 

Opiskelija osaa itsenäisesti laatia 
oikeudellisten vaatimusten 
tarkistamiseen käytettävät asiakirjat. 

Opiskelija osaa tehdä riskiarvioinnin 
(riskianalyysin), tarvittaessa 
yhteistyössä muiden kanssa. 
 
Opiskelija osaa arvioida tuloksia 
talotekniikan käytön järjestämisen 
yhteydessä ja työvoiman käytön 
suunnittelun yhteydessä. 

Opiskelija osaa laatia ja optimoida 
ohjeita (mahdollisesti yhteistyössä 
muiden kanssa) oikeudellisten 
vaatimusten täyttämiseksi 
työkokemuksen pohjalta ja tehdä 
johtopäätöksiä tulevia 
suunnitteluprosesseja varten. 

 

7 Kustannusten 
seuranta ja hallinta 

 
 
 

Opiskelija osaa laskea perustiedot 
talotekniikan ja sen komponenttien 
kustannusten (suunnittelu, 
rakentaminen, käyttö ja purkaminen) 
seuraamista varten erittelyjen tai 
vaatimusten pohjalta. 

Opiskelija osaa analysoida perustietoja kustannusten 
seuraamiseksi ja tunnuslukujen laskemiseksi. 
 
Opiskelija osaa analysoida tunnuslukuja talotekniikan ja sen 
komponenttien kustannusten (suunnittelu, rakentaminen, 
käyttö ja purkaminen) seuraamista varten. 

 

Opiskelija osaa käyttää talotekniikan ja sen 
komponenttien kustannusten (suunnittelu, 
rakentaminen, käyttö ja purkaminen) 
tunnuslukuja vertailuissa optimointipotentiaalin 
tunnistamiseksi. 

 

Opiskelija osaa hyödyntää lasketun 
optimointipotentiaalin ja laatia asianmukaiset 
työ- ja henkilöstösuunnitelmat. 
 
Opiskelija osaa dokumentoida koko prosessin 
(suunnittelu-, rakentamis-, henkilöstö-, käyttö- ja 
purkukustannukset). 

8 Markkinointi 
 
 

Opiskelija osaa tunnistaa asiakkaiden 
tarpeita ja seurata markkinoiden 
kehitystä. 
 

Opiskelija osaa käydä aihekohtaisia 
keskusteluja asiakkaan tavoitteisiin 
kohdistuvien käyttäjäprofiilien tai 
markkinatrendien pohjalta. 
 

Opiskelija osaa käynnistää ja 
suositella toimenpiteitä, joilla 
parannetaan asiakastyytyväisyyttä. 

Opiskelija osaa analysoida ja ennakoida 
markkinakehitystä ja tiedottaa siitä 
asiakkaalle. 

Opiskelija osaa arvioida omaa markkina-
asemaansa sekä kehittää konsepteja ja 
strategioita oman tulevaisuutensa 
turvaamiseksi. 

9 Henkilöstöhallinto 
 
 
 

Opiskelija osaa määritellä kriteerit sopivan henkilöstön 
valintaan, mahdollisesti toimenkuvien perusteella, ja 
määritellä henkilöstöä koskevat vaatimukset. 
 
 

Opiskelija osaa tunnistaa koulutustarpeita sekä valita ja järjestää 
tarvelähtöisiä koulutusta. 
 

Opiskelija osaa käydä ja dokumentoida kehityskeskusteluja. 
 
Opiskelija osaa laatia henkilöstöarviointeja määriteltyjen kriteereiden pohjalta. 
 
Opiskelija osaa tunnistaa henkilöstön yksilöllistä kehityspotentiaalia ja 
ammatillista kehityspotentiaalia sekä edistää sitä sopivien toimenpiteiden 
avulla. 

 


