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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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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?
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YHDENVERTAISUUS OSAAMISPERUSTEISUUS

LAATU SELKEYS

Opiskelijoiden tasavertainen 
kohtelu arvioinnissa

Ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden
auki avaaminen entistä enemmän

Yksiselitteisyys ja vertailukelpoisuus Erottelevuus ja vaadittavan osaamisen 
hahmotettavuus
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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 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tpo/5975580/tekstikappale/5976075
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https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tpo/5975580/tekstikappale/5976075


Hammastekniikan perustutkinnon perustetyö kevät 2022
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Työ käynnistyy 
21.3.2022 

(Hankintapäätös 21.3./6.6.)

1. Kirjoittaja 
tapaaminen  
7.4.2022

Työelämätoimikunta 
20.4.2022

Aloituswebinaari 
10.5.2022

Työelämätoimikunta 
15.6.2022

Lausuntoversio 
ePerusteisiin 12 / 2022

Palautteet 
työelämän 
edustajilta

Ammattitaito-
vaatimusten 
määrittely Kirjoitustyö

Vientiaika 
huomioitava

Lausunto
aika      

3-4 vkoa

Perusteiden viimeistely 
OPH ja TAI 15.2.2023 

mennessä

Perusteet 
voimaan 
1.8.2024

Käännös
työ



Hammastekniikan perustutkinnon perustetyö syksy 2022
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OPH:n kommentit 
tutkinnon osiin 

8/2022

2. Kirjoittaja 
tapaaminen  
29.8.2022

Työpaja työelämän 
edustajille 30.8.2022

Työelämätoimikunta 
29.8.2022

Työelämätoimikunta 
25.10.2022

Lausuntoversio 
ePerusteisiin 12 / 2022

Palautteet 
työelämän 
edustajilta

Ammattitaito-
vaatimusten 
tutkinnon 
rakenteen 
määrittely

Kirjoitustyö

Vientiaika 
huomioitava

Lausunto
aika      

3-4 vkoa

Perusteiden viimeistely 
OPH ja TAI 15.2.2023 

mennessä

Perusteet 
voimaan 
1.8.2024

Käännös
työ



Lisätietoja

• Hammastekniikan perustukinnon uudistaminen               

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

perustutkinnon-perusteet

• Käynnissä ja suunnitteilla olevat tutkintouudistukset 

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

• ePerusteet, Ammatillinen koulutus 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/hammastekniikan-perustutkinnon-perusteet
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen


Aurinkoista syksyä ☺

Mialeena Pärssinen

ext.mialeena.parssinen@oph.fi

puh. +358 29 533 1487

Tuija Artama

tuija.artama@oph.fi

Puh. +358 29 533 1427
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