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Lähtökohdat liiketoiminnan perustutkinnon 
uudistamistyölle

• Uudistettavissa liiketoiminnan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön 

uusi, kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhtenäinen ammatillisten tutkinnon 

osien osaamisen arviointikriteeristö. Uuden arviointikriteeristön käyttöönotto 

edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. 

• Uudistamistyössä huomioidaan myös kestävän elämäntavan vaatimukset ja 

digitalisaation vaikutukset liike-elämään ja osaamistarpeisiin.

• Liiketoiminnan perustutkinnon uudistamisessa vahvistetaan 

osaamisperusteisuutta ja päivitetään tutkinnon sisältöä vastaamaan paremmin 

työelämän osaamistarpeita, työkokonaisuuksia ja -prosesseja. 

• Samalla selvitetään työelämän tarpeet tutkinnon muodostumisen 

muuttamiseen ja uusille tutkinnon osille. 

• Perusteiden arvioitu voimaantuloaika 1.8.2024.

• Perusteet lausunnolla 5-6/2023
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Uusi arviointikriteeristö
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Työn käytännön organisointi

• Opetushallitus on hankkinut yhteistyökumppanin 

kilpailutuksen kautta

• Sopimus on tehty Tampereen seudun 

ammattiopisto Tredun kanssa 4/2022

• OPH:ssa uudistamistyötä johtaa opetusneuvos 

Minna Taivassalo

• Tredusta työryhmässä toimivat Lea Lintunen 

(yhteyshenkilö), Tuija Mäkinen ja Sari Ahola
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Uudistustyön eteneminen 2022-2023 
• Tiedonkeruu keväällä 2022

• Aloituswebinaarityöpaja alan toimijoille 22.9.2022, jossa tavoitteet ja pakolliset 
tutkinnon osat 

- Pakolliset osat kommentoitavissa OPH:n TEAMS:ssa

• Webinaarityöpaja 1/2023, jossa tutkinnon muodostumisen yhteiskatselmus ja valinnaiset 
tutkinnon osat 

• Loppukeväällä 4/2023 webinaarityöpaja perusteluonnoksesta ennen lausuntokierrosta, 
tutkinnon osien kommentointi toimialoittain

• Lisäksi pienempiä teemakohtaisia online-tapaamisia 

- Helmi-maaliskuussa, maanantaisin klo 8-9. Aikataulu ja linkki tulee OPH:n TEAMS:siin

• Lausuntokierros lausuntopalvelu.fi:ssä ja lausuntokierros 17.5.2023 – 16.6.2023

• Perusteen viimeistely 9/2023 ja perusteet tulevat voimaan 1.8.2024

• Lisätietoa kaikista uudistuvista tutkinnon perusteista https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet
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Opas

• muodostaa  digitaalisen osaamisen tilannekuvaa 

ammatillisen koulutuksen osalta

• on suunnattu ammatillisen koulutuksen parissa 

työskentelevien ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien 

ohella erityisesti ammatillisen koulutuksen tutkintojen 

perusteiden sisältöuudistusprojekteissa toimiville

• sisältää Digikompassin digitaalisen osaamisen määrittelyä 

tukevaa aineistoa ja ehdotusaihioita 

ammattitaitovaatimuksiksi hyödynnettäväksi soveltuvin osin

• sisältää tietoa uusista kehittyvistä teknologioista ja niiden 

hyödyntämistä edistävistä muista julkaisuista ja aineistoista
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Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa 
- opas osaamisen sanoittamiseen on nyt julkaistu!

Tekijät
Henry Paananen, Minna Taivassalo, Tomi Raitanen, Ari-Pekka Nieminen

https://www.lvm.fi/-/digitaalisen-kompassin-selonteko-asettaa-suunnan-suomen-digitalisaatiokehitykselle-1846744


• Julkaisu on kirjoitettu osana Opetushallituksen 

käynnistämää Uusin työelämässä tarvittava 

ammatillinen digiosaaminen -projektia, jota 

Opetushallitus toteutti yhteistyössä Hämeen 

ammatti-instituutti Oy:n (Hami) ja HAMK Edun 

kanssa ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022.

• Tekijät: Henry Paananen, Minna Taivassalo, 

Tomi Raitanen, Ari-Pekka Nieminen

• Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-

julkaisut/julkaisut/digitaalinen-osaaminen-ammatillisessa-

koulutuksessa-opas-osaamisen
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Digitaalinen osaaminen ammatillisessa 
koulutuksessa - opas osaamisen sanoittamiseen on 
nyt julkaistu!

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oph.fi%2Ffi%2Ftilastot-ja-julkaisut%2Fjulkaisut%2Fdigitaalinen-osaaminen-ammatillisessa-koulutuksessa-opas-osaamisen&data=05%7C01%7CMinna.Taivassalo%40oph.fi%7C032558bd21ab499058ad08daf95c064d%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638096470882319078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u%2BIdl%2FaJpjFZ2eX6IO%2FGglPyzdG0YXFyZWnni%2B3GB6Y%3D&reserved=0


Kestävän kehityksen osaaminen ammatillisessa 

koulutuksessa – GreenComp- kestävää kehitystä 
koskeva eurooppalainen osaamiskehys

• Green- Comp-osaamiskehyksessä määritellään joukko kestävyysosaamisen 

osatekijöitä, jotka voidaan integroida koulutuksen sisältöihin ja niiden avulla 

ohjataan omaksumaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka edistävät 

empaattista, vastuullista ja suunniteltua toimintaa ympäristön hyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi.

• Saatavissa: GreenComp, Kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen 

osaamiskehys - Publications Office of the EU (europa.eu)
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc83061d-74ec-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-fi


Monien mahdollisuuksien Tredu

Liiketoiminnan perustutkinnon
uudistamistyön 
2. työwebinaari





Tutkinnon rakenne 

Asiakaspalvelu 15 osp

Liiketoimintaympäristössä 
toimiminen 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Huippuosaajana 
toimiminen 15 osp

Ilmastovastuullinen 
toiminta 15 osp

Kansainvälisessä 
työympäristössä 

toimiminen 15 osp

Yrityksessä 
toimiminen 15 osp

Yritystoiminnan 
suunnittelu 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi 
valmentautuminen 

5 osp

Valinnaiset yhteensä 105 osp Tutkinnon osa 
toisesta 

ammatillisesta
5– 15 osp

Korkeakoulu-opinnot 
5 – 15 osp

Yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueita tai 

muita jatko-
opintovalm. tukevia 1 

– 25 osp

Paikallisiin 
ammattitaitovaati-
muksiin perustuva 

tutkinnon osa 
5 – 15 osp

15 osp

30 osp

30 osp

15 osp

Läpileikkaavat
ammattitaitovaatimukset



Valinnaiset tutkinnon osat

Myyntityö 
30 osp

Myymälässä 
toimiminen 

15 osp

Kassapalvelut 
15 osp

Tuotekeräily 
15 osp

Visuaalinen 
myyntityö 

15 osp

Tuote- tai 
palveluneuvonta 

15 osp

Logistiikkapalvelut 
15 osp

Digitaalisessa
kaupassa

toimiminen
15 osp

Markkinointi-
viestintä
30 osp

Tapahtuma-
tuotanto 
15 osp

Projektissa 
toimiminen

15 osp

Palvelumuotoilu 
15 osp

Kirjanpito 
30 osp

Palkanlaskenta 
30 osp

Laskutus ja 
myyntireskontra 

15 osp

Ostoreskontra 
15 osp

Tilinpäätös-
kirjaukset 

15 osp

Yrityksen 
tuloverotus ja 
tilinpäätöksen 

tulkinta 
15 osp

Digitaaliset palvelut 
30 osp

Asiakassuhteen 
ylläpito
15 osp

Kirjaston tieto- ja 
opastamispalvelut 

30 osp

Kirjastopalveluissa 
toimiminen 

30 osp

Finanssipalvelut 30 
osp

Asiakaspalvelu 
15 osp

Liiketoiminta-
ympäristössä 
toimiminen 

25 osp



toimii osana 
työyhteisöä

ratkaisee työtehtävissä 
esiin tulleita 

ongelmatilanteita

käyttää työssään 
tarkoituksenmukaisesti 

eri työvälineitä ja 
laitteita

huomioi 
energiatehokkuuden

käyttää ergonomisia 
työasentoja

huolehtii työympäristön 
siisteydestä ja 
järjestyksestä

noudattaa 
työturvallisuusohjeita ja -

säädöksiä

ratkaisee työtehtävissä 
esiin tulleita ongelmia

noudattaa ohjaavia 
säädöksiä sekä 

organisaation ohjeita 
tietosuojasta ja 
salassapidosta

noudattaa ohjaavia 
säädöksiä ja organisaation 

ohjeita tietoturvasta

käyttää organisaation 
ammattisanastoa

tunnistaa yleisempiä mahdollisia 
kyber- ja tietoturvauhkia 

työssään ja toimii tarvittaessa 
ohjeiden mukaan

Läpileikkaavat ammattitaitovaatimukset



Ohjeistus 
Miro työpajoihin, 
klo 13.15-14.50
Keskustelkaa aiheista:

➢ Tutkinnon muodostuminen;

• alan perusosaaminen tutkinnon osissa

➢ Valinnaiset tutkinnonosa

• työprosessit

• sisällöt 

➢ Arvioikaa myös tutkinnon osan 

toimivuutta yksittäisenä 

kokonaisuutena

• Miro ja sen perustoiminnot

• Työskentelyn aikataulu

• Valitkaa kirjuri ja puheenjohtaja 

ryhmässä

• Laputtakaa (sticky note) 

kommentteja ja kysymykset

• Palataan yhteiseen tilaan klo 14.50



Jatkotyöskentely

• Miro-pohjat valinnaisten tutkinnon osien osalta kommentoitavissa 

14.2.2023 saakka

• Kommenttien pohjalta muokatut tutkinnon osat nähtävillä valtion 

Teamsissä
➢Kommentointi koulutuksen järjestäjiltä kootusti

➢Kommentit vastaanotetaan TEAMS-palavereissa

• TEAMS-palaverit helmi-maaliskuussa
➢Maanantaisin klo 8-9

➢Aikataulu ja linkki tulee OPH:n TEAMS:siin

• Loppukeväällä 4/2023 webinaarityöpaja perusteluonnoksesta ennen 

lausuntokierrosta



Kiitos!

Yhteystiedot:

Opetusneuvos Minna Taivassalo minna.taivassalo@oph.fi

Lea Lintunen lea.lintunen@tampere.fi

Tuija Mäkinen tuija.makinen@tampere.fi

Sari Ahola sari.p.ahola@tampere.fi
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