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Ammatillinen perustutkinto 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 5§)

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja 

työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän 

toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Valtioneuvoston 

asetuksella voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa 

osoitettavasta osaamisesta. 
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Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen
Asetus ammatillisesta koulutuksesta (637/2017)

4

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
➢Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
➢Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen
➢Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
➢Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset 

osaamistavoitteet

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp
➢Pakolliset tutkinnon osat
➢Valinnaiset tutkinnon osat

➢Tutkintokohtaiset
➢Yhteiset



Tutkinnon muodostumisella määritellään, mitkä ovat 
tutkintotodistuksen saamiseksi suoritettavat pakolliset tutkinnon osat 
ja valinnaiset tutkinnon osat sekä ammatillisissa perustutkinnoissa 
yhteiset tutkinnon osat. 

Tutkinnon muodostumisen tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. 
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Tutkinnon osien laajuus

• Tutkinnon osien osaamispisteet (osp) mittaavat osaamisen laajuutta, 

joten mitoitus perustuu tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen 

laajuuteen suhteessa koko tutkinnon osaamiseen. Osaamisen mitoitus ei 

perustu osaamisen hankkimisen edellyttämään työmäärään, käytettävään 

aikaan eikä opetuksen määrään. 

• Tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä määräytyy sen mukaan, mikä on 

niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys 

suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja/tai 

osaamistavoitteisiin.
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• Kattavuus = kuinka suuren osan tutkinnon suorittaneen 

ammattitaidon kokonaisuudesta kyseinen tutkinnon osa muodostaa

• Vaikeusaste = tutkinnon osan vaikeus verrattuna muihin tutkinnon 

osiin samassa tutkinnossa

• Merkittävyys = tutkinnon osan tärkeys työmarkkinoille 

osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai sosiaalisen 

integraation kannalta
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• Käytetään pääsääntöisesti 15, 30 ja 45 osaamispisteen laajuisia 

ammatillisia tutkinnon osia. Tämä ei ole ehdoton edellytys ja 

tutkinnon osien laajuudet voivat tästä vaihdella, kun tutkinnon osien 

laajuuden määrittelyyn käytetään edellä olevia kriteereitä (kattavuus, 

vaikeusaste ja merkittävyys). 

• Yhdenmukaiset tutkinnon osien laajuudet helpottavat tutkinnon 

osien hyödyntämistä useissa eri tutkinnoissa ja näin opiskelijan 

henkilökohtaiset valinnaisten tutkinnon osien ratkaisut helpottuvat. 
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Osaamisalat

• Tutkinto voi sisältää osaamisaloja, jos se on tutkinnon 

muodostumisen selkeyden, työelämän tarpeiden ja ammattialan 

kannalta tarpeen. 

• Osaamisalat nimetään alan tai toiminnon mukaan. Osaamisala 

perustuu ammattiin tai muuhun selkeään itsenäiseen 

työtehtäväkokonaisuuteen.

• Erikoistuminen voidaan määritellä myös ilman osaamisaloja 

valinnaisilla tutkinnon osilla tai tutkintonimikkeillä. 

******** KESKUSTELUA AIHEESTA    ********
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Tutkintonimikkeet

• Ammatillisissa perustutkinnoissa määrätään aina tutkintonimike tai 

tutkintonimikkeet, jotka voivat olla tutkintokohtaisia tai 

osaamisalakohtaisia. 

• Tutkintonimike määritellään vastaamaan työelämässä tunnettua 

ammattinimikettä

• Sosiaalihuollon nimikesuojattu ammattinimike

• Terveydenhuollon nimikesuojattu ammattinimike

• Varhaiskasvatusasetus
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• Asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (153/2016, 1§)

Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimike on lähihoitaja.

”Lähihoitajan ammattiin johtavalla koulutuksella tarkoitetaan sosiaali- ja 

terveysalan perustutkintoa, jonka tutkintonimike on lähihoitaja.”

• Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994, 1§)

Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimike on lähihoitaja. 

Valvira: Lähihoitajan ammattinimikettä on oikeutettu käyttämään henkilö, jolla on 

suoritettuna ammattinimikkeen käyttöön vaadittu tutkinto. Lähihoitajan nimikesuojaus 

voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinnon.
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• Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018, 3§)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavan sosiaali- ja  
terveysalan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää lasten ja 
nuorten kasvatuksen ja hoidon, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tai 
kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista tuottavilla 
pakollisilla tutkinnon osilla. Vammaistyön osaamista tuottavat pakolliset 
tutkinnon osat suorittaneelle on kuitenkin riittävää suorittaa vain lapsen 
kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osa.

******** KESKUSTELUA AIHEESTA    ********
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Tutkinnon osien suorittamisjärjestys

• Poikkeustapauksissa tutkinnon osien suorittamisjärjestys voidaan 

määrätä tutkinnon muodostumisessa, jos esimerkiksi tietty 

osaamistaso on välttämätön edellytys jonkin toisen tutkinnon osan 

suorittamiseksi tai säädökset edellyttävät suorittamisjärjestyksen 

määrittämistä. Tällöin ei aina ole mahdollista suorittaa yksittäistä 

tutkinnon osaa, joten rajauksia tehdään vain poikkeuksellisesti mm. 

säädösten niin edellyttäessä.

******** KESKUSTELUA AIHEESTA    ********
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Mukauttaminen ja poikkeaminen

• Ammatillisten perustutkintojen perusteissa tulee määritellä se, miltä osin 

osaamisen arvioinnin mukauttaminen tai ammattitaitovaatimuksista tai 

osaamistavoitteista poikkeaminen ei ole mahdollista (laki ammatillisesta 

koulutuksesta 64§ ja 66§). Mukauttamisen tai poikkeamisen rajoittaminen on 

perusteltua silloin, kun ammattitaitovaatimuksiin liittyy erittäin keskeisiä 

ammattitaito- tai työturvallisuusvaatimuksia, joiden saavuttaminen on 

edellytyksenä kyseisessä ammatissa toimimiselle. 

• Mukauttamisen ja poikkeamisen rajoittaminen voi koskea koko tutkintoa, 

määrättyä tutkinnon osaa tai ammattitaitovaatimusta.

******** KESKUSTELUA AIHEESTA    ********
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Muuta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 

muodostumisessa huomioon otettavaa

• STM: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden 

ohjelma https://stm.fi/sotehenkilosto/ohjelma

• Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja 

saatavuuden -ohjelmaa koskeva toimeenpano 2022– 2023

(luonnos 28.9.2022)

• Hoiva-avustaja

******** KESKUSTELUA AIHEESTA    ********
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Työn jatkuminen

• Avoin valmistelu

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-
perustutkinnon-perusteet

• https://sotept2024.osao.fi/

• Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen valmistellaan työpajojen sekä 
muun saadun palautteen perusteella 15.12.2022 mennessä verkkoalustalle. 
Sen jälkeen on siellä mahdollisuus kommentoida 16.1.2023 saakka.

• Luonnos ePerusteisiin ja lausunnoille 2-3/2023 

• https://www.lausuntopalvelu.fi/FI

• Lausuntoluonnoksen esittely, webinaari 9.2.2023 klo 13-15

• Arvioitu julkaisuaika 12/2023

• Voimaan 1.8.2024
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