
HENKILÖRYHMITTELY 

E Johtavat asiantuntijat / erityisasiantuntijat
 Tehtävät: – Erittäin suuren ja laajaa kokemusta vaativan hankkeen johtaminen tai sen pääsuunnittelu
  – Erityisasiantuntemusta vaativa selvitys tai suoritus
 Pätevyys: – Koulutustaso  ylempi korkeakoulututkinto 
  – Näyttöjä korkeimman tason tekniikan, arkkitehtuurin tai tieteen alojen toimeksiantojen pätevästä suori-

tuksesta

01 Johtavat konsultit / johtavat erikoissuunnittelijat / johtavat arkkitehdit
 Tehtävät: – Suuren tai vaativan hankkeen johtaminen tai sen pääsuunnittelu 
  – Vaativa tekninen johtamistehtävä tai erikoisalan vaativa konsulttityö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto
  –  Näyttöjä vanhemman  konsultin henkilöryhmässä 02 pätevästi suoritetuista toi mek si an nois ta vähin tään 4 

vuoden ajalta

02 Vanhemmat konsultit / vanhemmat erikoissuunnittelijat / vanhemmat arkkitehdit
 Tehtävät: – Hankkeen tai sen laajan osatehtävän johtaminen tai sen pääsuunnittelu 
  – Korkean tason asiantuntijatehtävä tai vastuullinen konsulttityö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulu tai  ammattikorkeakoulututkinto 
  – Näyttöjä konsultin / erikoissuunnittelijan henkilöryhmässä 03 pätevästi suoritetuista toimeksi annoista 

vähintään 4 vuoden ajalta

03 Konsultit / erikoissuunnittelijat / kokeneet toimistoarkkitehdit
 Tehtävät: – Hankkeen tai sen osan päällikkötehtävä tai sen erityistä kokemusta vaativa suunnittelutehtävä
  – Erikoisalan asiantuntijatehtävät tai vastuullinen konsulttityö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulu, ammattikorkeakoulututkinto tai teknikko/rakennusmestaritutkinto.
  – Näyttöjä suunnittelijan henkilöryhmässä 04 pätevästi suoritetuista toi mek si an noista vähin tään 4 vuo den 

ajalta, teknikko-/rakennusmestaritutkinnon suorittaneilla 10 vuoden ajalta.

04 Suunnittelijat / toimistoarkkitehdit
 Tehtävät: – Kokemusta ja ammattitaitoa edellyttävä, itsenäisesti suoritettava, vaativa suunnittelu- ja tutkimustyö
 Pätevyys: – Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto; tai ammattikorkeakoulututkinto alalta ja näyttöjä nuoremman 

suunnitteli jan henkilöryhmässä 05 pätevästi suoritetusta työstä vähintään 3 vuoden ajalta; tai teknikko/ra-
kennusmestaritutkinto   ja näyttöjä  nuoremman suunnittelijan  henkilöryhmässä 05 pätevästi suoritetusta  
työstä vähintään 5 vuoden ajalta 

05 Nuoremmat suunnittelijat
 Tehtävät: – Suunnittelu- tai tutkimustyö kokeneemman henkilön johdolla ja valvonnassa 
 Pätevyys: – Koulutustaso  ammattikorkeakoulututkinto; tai teknikko/rakennusmestaritutkinto ja näyttöjä henkilöryh-

mässä 06 pätevästi suoritetusta työstä vähin tään 3 vuoden ajalta; tai ammatti tut kinto täydennettynä riittä-
vällä lisäkoulutuksella ja kokemusta vähintään 10 vuotta henkilöryhmässä 06

06 Suunnitteluassistentit / tekniset avustajat / avustavat suunnittelijat
 Tehtävät: – Avustavan tai aloittelevan suunnittelijan, suunnitteluassistentin tai teknisen avustajan tehtävät
  – Kokemusta vaativa tekninen avustajatehtävä
 Pätevyys: – Koulutustaso suunnitteluassistentin perustutkinto, muu ammattitutkinto tai kelvollisia näyttöjä avus ta jan 

tehtävistä henkilöryhmässä 07 vähintään 3 vuoden ajalta

07 Avustajat ja harjoittelijat
 Tehtävät: – Piirtäjän, laborantin, kartoittajan, kairaajan, harjoittelijan yms. suunnittelua avustavat työt. 
 

HENKILÖRYHMITTELYN  KÄYTTÖOHJEITA

1.   Konsulttisopimusta solmittaessa tulee ensisijaisesti arvioida toimeksiannon kohteen vaativuus, jol loin 
työtä suorittamaan on kiinnitettävä aina tehtävän edellyttämän pätevyyden omaava henkilö.  Mikäli henkilö 
ei täytä tehtävän edellyttämän henkilöryhmän  vaatimustasoa, ei häntä voi nostaa todel lista pätevyyttään 
korkeampaan henkilöryhmään. Mikäli hankkeeseen perusteetto masti kiinni te tään ylipätevä henkilö, hä-
nen henkilöryhmänsä määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan.

2.   Esitetyt perusteet henkilöiden sijoittamiseksi ovat ohjeellisia esim. kokemus ajan osalta. Yksittäisissä ta-
pauksissa otetaan lisäksi huo mi oon henkilön erityisosaaminen, ammatti pätevyys, kokemus, lisäkoulutus, 
tehtävän vaativuus, itsenäisyys ja työpanos.

3.   Aikaisemmat teknillisen oppilaitoksen insinööritutkinnot rinnastetaan ammattikorkeakoulututkintoon. 
   Yliopistotason opiskelijat sijoitetaan ryhmiin 07-05 ja ammattikorkeakouluopiskelijat 07-06 ottaen huo-

mioon henkilökohtainen alan työkokemus ja e dis ty mi nen opinnoissa. 

SKOL – ATL – SAFA


