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VAPAASTI VALITTAVIA TUTKINNON OSIA KOSKEVIEN ASIAKOHTIEN MUUTOKSET
SISÄLLYSLUETTELO
Nykyinen teksti

4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja

Muutettu teksti

4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja

MUODOSTUMISTAULUKKO
Nykyinen teksti

4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja

Muutettu teksti

4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja

ALALUKU 4.3
Nykyinen teksti

4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Muutettu teksti

4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja
Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti.

ALALUKU 4.4
Nykyinen teksti

Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia
tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus
osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset,
osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat tai osaamistavoitteet ja
osaamisen arviointi Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen
ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon
mukaisesti.

Muutettu teksti

Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia
tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus
osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikol-

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi

LIITE 1

2 (2)

20.5.2015

la hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä
voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen
ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa.
ALALUKU 4.5
Nykyinen teksti

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon
osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon
mukaisesti.

Muutettu teksti

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä
tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä
arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen
muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa.
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LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN MUUTOS
Tutkinnon osa 2.6.1 Poronhoito, ammattitaitovaatimukset
Nykyinen teksti
 ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 hygieniapassin ja lopetusasetuksen (EY 1099/2009) mukaisen kelpoisuustodistuksen
suorittamiseen vaadittavat valmiudet
Muutettu teksti
 ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän
lainsäädännön hallitseminen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN MUUTOS
Tutkinnon osa 2.4.1 Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, ammattitaitovaatimukset
Nykyinen teksti
 ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 lopetusasetuksen (EY 1099/2009) mukaisen kelpoisuustodistuksen suorittamiseen
vaadittavat valmiudet
Muutettu teksti
 ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen
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RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN MUUTOS
Tutkinnon osa 2.6.17 Maa-ainesten kuljetus, osaamispisteet
Nykyinen teksti

(muodostumistaulukossa/ammatillinen peruskoulutus)
2.6.17 Maa-ainesten kuljetus 15 osp

Muutettu teksti

(muodostumistaulukossa/ammatillinen peruskoulutus)
2.6.17 Maa-ainesten kuljetus, 20 osp
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