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Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 5§

Ammatillisessa perustutkinnossa (PT) osoitetaan laaja-

alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin 

sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän 

edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä 

työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-

alueella.

Ammattitutkinnossa (AT) osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on 

perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa (EAT) osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on 

ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 4§

Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden järjestämisessä 

tulee ottaa huomioon työ- ja elinkeinoelämän 

tarpeet. Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, 

järjestettäessä, arvioitaessa ja kehitettäessä sekä 

osaamistarpeita ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä 

työ- ja elinkeinoelämän kanssa.
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Ammatillisessa koulutuksessa hankittu osaaminen
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Mitä tutkinnon perusteissa määrätään?

1. Tutkintonimikkeet

2. Tutkinnon osaamisalat

3. Tutkinnon muodostuminen, pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat. 

Yhteisten tutkinnon osien laajuus siltä osin, kuin niistä ei säädetä muissa 

säädöksissä

4. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet sekä 

osaamisen arviointi

5. Ammatilliset perustutkinnot: miltä osin osaamisen arvioinnin 

mukauttaminen tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 

poikkeaminen ei ole mahdollista
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Tutkinnon perusteissa ei anneta ohjeita 
siihen, kuinka koulutus toteutetaan 
käytännössä -> Tämä on koulutuksen 
järjestäjän päätettävissä! 
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Vastaavat 
työelämän 
tarpeisiin

Ohjaavat 
koulutuksen 
ja tutkintojen 
järjestämistä

Tuovat esille 
tutkinnossa 
vaadittavan 
osaamisen 

Toimivat 
henkilö-

kohtaistamisen
lähtökohtana

Toimivat 
osaamisen 
arvioinnin 
perustana

OPH:n
määräyksiä

Toimivat 
hakuinfor-
maationa

TUTKINNON 

PERUSTEET

Mitä ovat tutkinnon perusteet?



Tutkinnon perusteiden uudistaminen – milloin?

• Tutkinnon perusteita uudistetaan…

• uuden osaamistarpeen tullessa esiin

• säädösmuutosten vuoksi

• mahdolliset epäselvyydet tutkinnon muodostumisessa tai 

muissa sisällöissä
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Tutkinnon perusteiden uudistaminen – milloin?

• 2018 käynnistynyt hanke uudistaa: kaikki ammatillisten 

perustutkintojen perusteet…

• tutkinnon osien arviointikriteeristöt yhtenäistyvät

• ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden 

kuvaamistapa uudistetaan 
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Ammatillisten perustutkintojen osaamisen 

kuvauksen ja arviointikriteeristön muutos – miksi?

11/05/2022 Opetushallitus 9

YHDENVERTAISUUS OSAAMISPERUSTEISUUS

LAATU SELKEYS

Opiskelijoiden tasavertainen 
kohtelu arvioinnissa

Ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden
auki avaaminen entistä enemmän

Yksiselitteisyys ja vertailukelpoisuus Erottelevuus ja vaadittavan osaamisen 
hahmotettavuus



Miten rakennetaan uusi osaaminen tutkintoihin?
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osaaminen

Perusteiden 
muuttaminen 

osittain

Perusteiden 
uudistaminen 

kokonaan

Uusi tutkintoUusi osaamisala, uusi 
tutkinnon osa, 

ammattitaitovaatimusten ja 
osaamistavoitteiden 

kehittäminen
Pienemmät muutokset 
osaamissisältöihin →

muutosmääräys



Ammatillisten perustutkintojen kehittäminen

• Kehittämistyössä on paljon erilaisia asioita, jotka on otettava 

huomioon

• mm. lainsäädännön uudistuksia, uusia määräyksiä, suosituksia 

ja ohjeita tai arviointi- ja ennakointituloksia

• eri toimijoilta saadut palautteet tutkinnon tuottamasta 

osaamisesta 

• Nämä kaikki esille tuodut asiat huomioidaan tutkintoa 

uudistettaessa
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Ammatillisten 
perustutkintojen 
ammatillisten tutkinnon osien
arviointiasteikko 1.8.2020 
alkaen

Kriteeristö otetaan käyttöön 
kaikissa perustutkintojen 
tutkinnon osissa 1.8.2022

Kaikkiin perustutkintoihin 
v. 2024 mennessä

Arviointikriteerit 
määrittävät… 
Miten ja millä tasolla 
ammattitaitovaatimukset 
tulisi osata



Ammatillisten perustutkintojen (180 ops) 

muodostuminen

• Yhteiset tutkinnon osat yhteensä 35 osp

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

• Ammatilliset tutkinnon osat yhteensä 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat

• Valinnaiset tutkinnon osat

- Tutkintokohtaiset osat

- Kaikille perustutkinnoille yhteiset osat
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Uudistetaan  

tarvittavilta 

osin



Kaikissa perustutkinnoissa samat

Perusteksti sama, täsmennykset tutkinnon osittain.
Luvat ja pätevyydet –lause.



Tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset

• Tutkinnon osat muodostuvat selkeistä työprosesseista tai 

tehtäväkokonaisuuksista      ryhmittely työprosessin vaiheiden mukaan

• Tutkinnon osissa vaadittava osaaminen määritellään 

ammattitaitovaatimuksin

• Ryhmitellään työprosessin vaiheiden (esim. työn valmistelu, tekeminen, 

viimeistely) tai tehtäväkokonaisuuden osien (tehtävissä toimiminen) 

mukaan

• Kattavat kaiken kyseisessä prosessissa tai kokonaisuudessa tarvittavan 

osaamisen: tiedot, taidot ja pätevyydet (= ammattitaito ja osaaminen)

• Elinikäisen oppimisen avaintaidot (läpi elämän tarvittavat: tiedot, taidot 

ja asenteet) sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin
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Hammastekniikan perustutkinnon perusteet

• Perusteisiin uudistettiin yhteiset tutkinnon osat ja kaikille 

perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon 

osat 16.12.2021

• Nämä uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2022
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Perustutkintojen 
yhteiset tutkinnon 
osat ja kaikille 
perustutkinnoille 
yhteiset valinnaiset 
osat on uudistettu



Erilaisia tutkinnon muodostumisia muissa 

perustutkinnoissa? Esimerkkejä
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Ei osaamisaloja, kolme tutkintonimikettä

Neljä osaamisalaa ja tutkintonimikettä



11/05/2022 Opetushallitus 20

Kolme osaamisalaa, viisi tutkintonimikettä



Kaikki perustutkinnoissa olevat ammatilliset 

valinnaiset tutkinnon osat, voimaan 1.8.2022

• Huippuosaajana toimiminen

• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

• Yrityksessä toimiminen

• Yritystoiminnan suunnittelu

• Ilmastovastuullinen toiminta (uusi tutkinnon osa)

• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen (uusi tutkinnon 

osa)
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Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osa (uusi)

• Valinnaisena niissä perustutkinnon perusteissa, jotka tulleet voimaan 1.1.2021 ja siitä 

eteenpäin

• Tulossa kaikkiin 1.8.2022, sisältöä hieman muokattu lausuntojen pohjalta

• Tutkinnon osa

• mahdollistaa osaamisen hankkimisen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen 

kysymyksistä toimialalla

• antaa valmiuksia pohtia ilmastoratkaisuja sekä viestiä ja kannustaa muita 

ilmastovastuulliseen toimintaan

• antaa mahdollisuuden suuntautua esimerkiksi omien työtehtävien 

resurssitehokkuuteen, työyhteisön ilmastovastuulliseen toimintaan, tuotteen 

elinkaareen tai vaikkapa ilmastonmuutoksen sopeutumisen kysymyksiin
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Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 

tutkinnon osa (uusi)

• Valinnaisena tutkinnon osana kaikkiin perustutkintoihin 1.8.2022 alkaen

• Ammattitaitovaatimukset sisältävät valmistautumisen ja kansainvälisessä 

työympäristössä toimimiseen ja siellä työskentelyn, kansainvälisen 

viestinnän ja vuorovaikutuksen (ml. toimialan keskeinen sanasto vieraalla 

kielellä) sekä arvioida ja hyödyntää kansainvälisyysosaamistaan 

• Ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä työskennellen 

kansainvälisessä työympäristössä tai projektissa ulkomailla tai 

kotimaassa
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Miten uudistus näyttäytyy uusissa perustutkinnoissa

• Esim. 1.8.2022 voimaan astuva välinehuoltoalan perustutkinto

• Ydinosaamisen ammattitaitovaatimukset toistuvat tutkinnon osissa (mm. 

infektioiden torjunta, aseptinen toiminta ja hyvien hygieniakäytäntöjen 

noudattaminen, ammattietiikka, säädökset)

• Ammattitaitovaatimusten ryhmittely

• Työtehtäviin valmistautuminen                    työprosessin viimeistely

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7584202/reformi/tutkinnonosat/75

99413
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https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7584202/reformi/tutkinnonosat/7599413


Uudistusaikataulu 2022-2024

Vuonna 2023 uudistuvat perusteet

• Voimaan 1.1.2023

• Laboratorioalan perustutkinto

• Voimaan 1.8.2023

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 

perustutkinto

• Taideteollisuusalan perustutkinto

• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
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Vuonna 2024 uudistuvat perusteet
• Voimaan 1.1.2024

• Kalatalouden perustutkinto
• Metsäalan perustutkinto

• Voimaan 1.8.2024
• Hammastekniikan perustutkinto
• Hius- ja kauneudenhoitoalan 

perustutkinto
• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
• Liiketoiminnan perustutkinto
• Liikunnanohjauksen perustutkinto
• Lääkealan perustutkinto
• Matkailualan perustutkinto
• Merenkulkualan perustutkinto
• Pintakäsittelyalan perustutkinto
• Prosessiteollisuuden perustutkinto
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• Teknisen suunnittelun perustutkinto



Hammastekniikan perustutkinnon uudistaminen

• Hankintapäätös 21.3.2022 Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja 

aikuisopiston kanssa

• Työn toteuttaminen 21.3.2022 – 15.2.2023

• Perusteluonnon lähetetään lausunnoille joulukuussa 2022, lausuntoaika 3 

– 4 viikkoa

• Hammastekniikan perusteet julkaistaan viimeistään joulukuussa 2023

• Perusteet tulevat voimaan 1.8.2024
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Lisätietoja 

OPH:n

verkkosivulta 
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/hammastekniikan-
perustutkinnon-perusteet

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/hammastekniikan-perustutkinnon-perusteet


Aurinkoista 
kevättä ☺

Mialeena Pärssinen

ext.mialeena.parssinen@oph.fi

puh. +358 29 533 1487
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