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Ohjelma 22.9.2022 klo 12-15
Klo 12.00–12.05 Tervetuloa, uudistustyöstä vastaavat opetusneuvos Minna Taivassalo Ammatillinen koulutus -

yksikkö, Opetushallitus sekä Lea Lintunen, Tuija Mäkinen ja Sari Ahola Tampereen seudun ammattiopisto 

Klo 12.05–12.25 Ajankohtaista liiketoiminnan perustutkinnon uudistamisesta, Opetusneuvos Minna Taivassalo, 

Opetushallitus Ammatillinen koulutus -yksikkö

Klo 12.25 - 12.30 Näkökulmia liiketoiminnan digitalisaatioon, kehittämispäällikkö Henry Paananen HAMK Edu

Klo 12.30-12.50 Osaamistarvekyselyn alustavia tuloksia ja saadut kehittämisehdotukset sekä keskustelua 

pakollisista tutkinnon osista ja läpileikkaavista ammattitaitovaatimuksista, Tuija Mäkinen ja Sari Ahola sekä Lea 

Lintunen, Tampereen seudun ammattiopisto 

Klo 12.50–13.00 Tauko 

Klo 13.00–13.15 Ohjeistus pienryhmätyöskentelyyn 

Klo 13.15–14.30 Kommentointia pienryhmissä Kommentointi TEAMS-ryhmässä Liiketoiminnan perustutkinnon 

perusteen uudistaminen 2022-2023 Kanavilla 1-7, valitse kanava etunimen alkukirjaimen mukaan

Klo 14.30–15.00 Loppuyhteenveto ja jatkotyöskentelystä sopiminen 

Tervetuloa! Minna Taivassalo, Lea Lintunen, Tuija Mäkinen ja Sari Ahola
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Ajankohtaista 

liiketoiminnan 

perustutkinnon 

uudistamisesta 
Opetusneuvos Minna Taivassalo, Opetushallitus Ammatillinen 

koulutus -yksikkö

22.9.2022 Liiketoiminnan perustutkinnon perusteen uudistamistyön 

käynnistyswebinaari 22.9.2022



Tiivistys liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneen 

merkonomin osaamisesta (lähde: nykyinen tutkinnon peruste)

Merkonomi on toisen asteen kaupan ja hallinnon perustutkinto eli alalle tulotutkinto.

• Merkonomilta edellytetään asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista sekä viestintä- ja 

vuorovaikutustaitoja myös vierailla kielillä. 

• Merkonomiksi kouluttautunut toimii yrittäjämäisesti ja on saanut valmiudet talouden 

hallintaan. 

• Tutkinnon suoritettuaan merkonomilla on myös valmiuksia tuotteiden ja palveluiden 

myyntitehtävissä toimimiseen. 

• Merkonomi voi työllistyö esimerkiksi taloushallinnon tehtäviin, toimistotöihin, kaupan 

alalle tai toimia yrittäjänä.
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Uudistettavat tutkinnon perusteet

• Opetushallitus vastaa ammatillisten tutkinnon perusteiden valmistelusta ja 

päättää tutkintojen perusteista. Tutkinnon perusteiden valmisteluun 

osallistuvat

• työ- ja elinkeinoelämän edustajat

• koulutuksen järjestäjät ja opettajat

• työelämätoimikunnat.

• Opetushallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia tutkinnon perusteiden 

kehittämiseksi.

• Tietoa uudistettavana olevista tutkinnon 

perusteista https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-

tutkinnon-perusteet
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Ajankohtaista kaikkien ammatillisten 

perustutkintojen (42 kpl) osalta 
• Kaikki ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuivat 1.8.2022. 

• Uudistus koskee yhteisiä tutkinnon osia ja kaikille perustutkinnoille yhteisiä 

ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia. 

• Lisäksi tutkinnon perusteisiin on päivitetty ja tarkennettu arviointia ja lupia ja pätevyyksiä 

koskevia tekstejä sekä valinnaisten osien (tutkinnon osa perus-, ammatti- tai 

erikoisammattitutkinnosta ja paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan) kuvauksia. 
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Ajankohtaista kaikkien ammatillisten 

perustutkintojen (42 tutkintoa) osalta 

Yhteiset tutkinnon osat

- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 

- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja 

- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

on uudistettu siten, että niissä otetaan käyttöön yhteisten tutkinnon osien yhtenäinen 

arviointikriteeristö ja samalla osaamistavoitteita on muokattu uuteen muotoon.

OPH uutinen: Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin 

Opetushallitus on järjestänyt kevään ja syksyn 2022 aikana webinaareja arviointikriteeristön käyttöönottamiseksi 

Ks. arviointikriteeristö ja webinaarien aikataulu
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https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/uusi-arviointikriteeristo-yhteisiin-tutkinnon-osiin
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/yhteisten-tutkinnon-osien-arviointikriteeristo-0
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Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset 

valinnaiset tutkinnon osat

- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

- Huippuosaajana toimiminen, 

- Yritystoiminnan suunnittelu, 

- Yrityksessä toimiminen

on uudistettu siten, että niissä otetaan käyttöön 

yhtenäinen ammatillisten tutkinnon osien 

arviointikriteeristö ja ammattitaitovaatimukset 

täsmennettiin. 

Uusina tutkinnon osina perustutkintoihin tulevat 

- Ilmastovastuullinen toiminta ja 

- Kansainvälisessä työympäristössä toimimisen 

tutkinnon osat.

Ajankohtaista kaikkien ammatillisten 

perustutkintojen (42 kpl) osalta 



Liiketoiminnan perustutkinto 1.8.2022 lähtien

• Tutkinnon perusteet löydät ePeruste-palvelusta 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/kooste/ammmatillinen/7846211

• Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa 

määräystä 1.8.2022 alkaen. 

• Ennen 1.8.2022 tutkinnon suorittamisen aloittaneella opiskelijalla on oikeus 

suorittaa tutkinto liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden 21.12.2017 nro 

OPH-2697-2017 mukaisesti 31.7.2026 saakka.
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Lähtökohdat käynnistyvälle 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 5/2023
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Uusi arviointikriteeristö, osa 1
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Uusi arviointikriteeristö, osa 2
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Esimerkki tutkinnon osasta eri alalta

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatill

inen/7861752/tutkinnonosat/7862208
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Minkä muotoinen peruste on kriteeristö 
uudistuksen jälkeen?

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7861752/tutkinnonosat/7862208


Laadukkaan tutkinnon perusteen keskeiset elementit
Perusteet vastaavat työelämän tarpeisiin 0295331168

• Perusteet ovat ajan tasalla

• Tutkinnon osat ovat työelämälähtöisiä

Tutkinto muodostuu loogisesti eri tutkinnon osista

• Pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat muodostavat toisiaan täydentävän 

kokonaisuuden

• Useissa eri työtehtävissä tai prosesseissa tarvittava osaaminen on 

kirjoitettu perusteisiin johdonmukaisesti

Perusteet antavat puitteet luotettavalle ja monipuoliselle arvioinnille

• Ammattitaitovaatimukset (osaamistavoitteet) ja arvioinnin kriteerit ovat 

selkeät

• Ammattitaidon osoittaminen on mahdollista erilaisissa työpaikoissa
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• Perusteissa käytetty kieli on selkeää

- Terminologia on selkeää ja yhdenmukaista

- Kieli on sujuvaa

• Perustemääräyksen julkaisutapa on saavutettava ja selkeä

• ePeruste palvelee käyttäjiään sujuvasti ja havainnollisesti

• Opetushallitus tarjoaa tukea perusteiden käyttöönotossa

Lähde: Koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat 2022
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Laadukkaan tutkinnon perusteen keskeiset 

elementit



Työn käytännön organisointi

• Opetushallitus on hankkinut yhteistyökumppanin 

kilpailutuksen kautta 

Lisätietoja kilpailutuksesta 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/ilmoittautuminen-

ammatillisten-tutkintojen-perustetoiden-hankintoihin-

avautuu

• Sopimus on tehty Tampereen seudun ammattiopisto Tredun

kanssa

yhteyshenkilö Lea Lintunen OPH:ssa uudistamistyötä johtaa 

opetusneuvos Minna Taivassalo työparinaan opetusneuvos 

Merja Lahdenkauppi.
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Uudistustyön eteneminen 2022 - 2023 

Tredu järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa etä/lähikokouksia/työpajoja liiketoiminnan 

perustutkinnon koulutuksen järjestäjille ja alan työelämälle.

• Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkoston avajaiset 3.5.2022 klo 10-14 

teemalla osaaminen

• Osaamisen ennakointifoorumin kanssa yhteistyötä

• Liiketoiminnan PT työelämätoimikunnan kokouksissa työn esittely 2–4 kertaa työn aikana

• Aloituswebinaari alan toimijoille: tavoitteet ja tiedonkeruun tulokset sekä yhteistä 

työskentelyä 22.9.2022 klo 12-15 
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/digitalisaatio-ammatillisessa-koulutuksessa-verkoston-avajaiswebinaari


Uudistustyön eteneminen 2023 
• 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

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

• Perusteen viimeistely 9/2023

• Perusteet tulevat voimaan 1.8.2024

Lisätietoa uudistustyöstä Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet | Opetushallitus (oph.fi)

Perusteluonnoksen esikatselunäkymään linkki (ei vielä ammatillisia tutkinnon osia) Liiketoiminnan

perustutkinnon perusteen uudistaminen (LUONNOS) - ePerusteet (opintopolku.fi)
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/liiketoiminnan-perustutkinnon-perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8416270/tiedot?esikatselu


Yhteinen TEAMS-ryhmä

• Kaikki tilaisuuteen ilmoittautuneet on kutsuttu Liiketoiminnan 

perustutkinnon perusteiden uudistaminen 2022 TEAMS-ryhmään
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Tiedonkeruu

• Liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden sisältöjen kehittämiseksi on 

avattu kysely liiketoiminta-alan osaamistarpeista. Tällä hetkellä 126 

vastausta.

• Linkki kyselyyn>>

• Kysely on avoinna 30.9.2022 saakka.

• Pyydämme välittämään vastattavaksi erityisesti työelämäkumppaneille
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https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/rakenne
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4fa7c245-776d-4af0-8b40-cbf2c7305e32?displayId=Fin2559239


Avoin työelämäyhteistyö ja tiedonkeruut sekä 

palautteet 
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Tulevia tapahtumia



• Ajankohta 30.11.2022 - 1.12.2022

• Paikka Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Tämän vuoden teemoja ovat mm:

• Eurooppalainen perusdigitaitojen viitekehys ja kansallinen digitaalisen 

osaamisen kuvaus (julkaistu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa)

• Digiosaamisen edistäminen

• Digivisio

• Oppimisanalytiikan hyödyntäminen

• Erityisopetuksen digipedagogiikka

• Erilaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja uuden osaamisen hankkimiseen

• Digitalisaation johtaminen
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Digioppimisen areena 2022 -

Arena för digitalt lärande 2022
Rohkeasti ja vaikuttavasti digipedaa

Ilmoittaudu mukaan ja lisätietoja
Digioppimisen areena 2022 - Arena för digitalt lärande 2022 | Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/digioppimisen-areena-2022-arena-digitalt-larande-2022


Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteiden 

toimeenpanon tukiwebinaari:

teema digitaalinen kauppa ja asiakashankinta

• Ajankohta 30.9.2022 klo 9.15-12 

• Tilaisuuden tavoitteena on tarjota opetushenkilöstölle tukea tutkinnon perusteiden 

toimeenpanoon ja vinkkejä opetushenkilöstölle oman osaamisen kehittämiseen. 

• Erityisesti tavoitteena on tukea koulutuksen sisältöjen kehittämistä digitaalisen 

kaupan ja asiakashankinnannäkökulmasta.

• Webinaari osallistujille maksuton, webinaarin paikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä, maks. 150 hlöä. Ilmoittautuminen 

webinaariin 28.9.2022 klo 16.15 mennessä

• Ilmoittautuminen ja lisätietoa OPH:n tapahtumasivulta Yrittäjyyden 

ammattitutkinnon perusteiden toimeenpanon tukiwebinaari: teema digitaalinen 

kauppa ja asiakashankinta | Opetushallitus (oph.fi)
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/yrittajyyden-ammattitutkinnon-perusteiden-toimeenpanon-tukiwebinaari-teema

