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Ryhmätehtävät 

Ryhmätöiden tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää uusia malleja osaamisen hankkimiseen 

tutkintokoulutuksessa ja osaamisen osoittamiseen. 

 

Ryhmä nro: 1 

1) Elintarviketuotannossa toimiminen 
Osaamisen hankkimisen sisällöt: tietopuolinen osaaminen, käytännön työtehtävät ja oppimisympäristöt, 
ajoitus ja kesto 
Osaamisen osoittaminen: näyttöympäristö, näytön ja muun osaamisen osoittamisen sisältö, ajoitus ja 
kesto 
 

 

- Keuda, Järvenpää: Matematiikan tehtäviä on integroitu ammatilliseen teoriaan: selkokielisiä, 

yksinkertaisia tehtäviä.  

 

- HAMI: Käytännön töissä lasketaan, mutta tarvitaan myös lisämatematiikkaa. TJK- jaksolle enemmän 

oppimistehtäviä. Harjoittelu on yhteensä 4 + 7 kk, yhteensä 11 kk. Oppisopimuksena. 

 

 

- Gradia: Matematiikka otettu mukaan ammatilliseen teoriaan samoin kuin ammatillinen englanti.  

Opiskelijat ovat mukana varaston seurannassa ja tutustuvat tavarantoimituksiin sitä kautta. 

Lämpötilaseuranta ym.  
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2) Prosessien ohjaus ja käynnissäpito 
Osaamisen hankkimisen sisällöt: tietopuolinen osaaminen, käytännön työtehtävät ja oppimisympäristöt, 
ajoitus ja kesto 
Osaamisen osoittaminen: näyttöympäristö, näytön ja muun osaamisen osoittamisen sisältö, ajoitus ja 
kesto 
 

 

- Erilaisia käytäntöjä prosessiopintojen alkamisen kanssa eri oppilaitoksissa: 

o Käydään yhdessä prosessiopintoja 

o Valitaan ala ja sen mukaiset prosessiopinnot 

 

- Omat työsalit omille aloille: leipomo – elintarvike - liha 

 

- HAMI: Meijeriala, liha-ala opetellaan pitkälti työpaikalla 

 

- Tredu: Panostaminen asiakkuuksiin elintarvikealalla 

 

- Keuda: Liha- ja elintarvikepuoleen keskittyminen asiakkuuksissa 

 

- Keuda: Etäyhteys Ranskaan ja Hollantiin korona-aikaan. Kuvattiin pääsiäiseksi rahkapullien ym. 

tekemistä. Tehtiin englannin kielellä. 

 

- Gradiassa toteutettu myös yllä olevan mukaisesti eri tuotteiden valmistusta.  

 

- Keuda: Kestävän kehityksen Teams-hollantilaisten yritysten kanssa. Hävikki ym. asiat.  

 

- Einesten valmistus. Haasteita toteuttamisessa.   
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3) Hygieniaosaaminen 
Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista 
 

 

KEUDA: Joillakin haasteellista testin tekeminen. Voisiko olla muulla kielellä kuin suomen kielellä? 

Voitaisiinko panostaa suomen kielen osaamiseen ennen kuin ammatillinen koulutus aloitetaan. 

Hyrian selkokielinen hygieniamateriaali. 

Kuvia tarvittaisiin enemmän. 

Paljon hygieniaosaamispasseja on suoritettu, mutta se ei välttämättä näy tunneilla käytännössä.  

Työturvallisuus ja raaka-aineallergeenit sekä omavalvonta ovat erittäin tärkeitä ymmärtää! Niistä ei voi 

tinkiä, ovat lakisääteisiä.  
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4) Etukäteen tulleet kysymykset 

 
a) Miten opiskelijaa tuetaan ja ohjataan osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa? 

b) Mitä hyviä erityisen tuen käytäntöjä teillä on? 

c) Käytättekö Parasta-hankkeiden materiaalia? https://minedu.fi/tukiohjelma 

d) Miten arvioija dokumentoi arviointinsa? 

e) Ammattitaitovaatimuksia on paljon. Miten ne kaikki osoitetaan näytössä ja muussa osaamisen 

osoittamisessa? 

f) Missä vaiheessa tehdään osaamisalavalinnat? 

g) Minkälainen opintopolku rakennetaan elintarvikealan yrittäjäksi aikovalle? 

h) Tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla 

i) Muu hyvä käytäntö, jonka haluatte jakaa kaikkien kesken. 

 

 

a) Tredu: S2-kieliopinnot. Miten pystytään hyödyntämään oppimisvalmiuksia tukevaa opetusta? Lähiopetusta 

lisätään.  

Keuda: Suositellaan. Ei saa opetuspisteitä. Ei saa jatkaa opintoaikaa, huolestuttaa.    

Keuda: S2-opettaja mukana. Ei käytetä turhaan OPVA-opetusta, koska se on poissa ammatillisista opinnoista. 

Kannattaa käyttää hyväksi. 

 

b) Katso yllä. 

c) Hankkeesta ei ole tietoa. (Keuda) 

Gradiassa on ollut esillä, on tavoitteena ottaa käyttöön enemmänkin. 

HAMissa on käytetty Parasta-hankkeiden materiaalia. 

 

d) Keuda: Workseed-sovellus, joka otetaan käyttöön. Sähköiset osaamispassit. Työnantaja pystyy kuittaamaan. 

Arviointi siirtyy automaattisesti Studentaan. 

 

e) Gradia: Käytetään lisäkysymyksiä. Kysymyspatteristo, jolla pystytään näyttämään kirjallisesti tai keskustellen. 

Keuda: Lisäkysymykset käytössä. Peilataan suunnitelmaan ja ammattitaitovaatimuksiin. 

HAMI: Samantyyliset työkalut käytössä. 

 

f) Katso kohta 1. Erilaiset käytännöt eri oppilaitoksissa. 

 

g) KEUDA: Ensin pakolliset ammatilliset ensin suoritettava. Valinnaisissa olemassa yrittäjä-kurssi. 

Mietitään, minkä alan yrittäjäksi lähdetään. TJK-jaksot toteutetaan sellaisissa paikoissa, johon 

haluaisi yrittäjäksi.  

Gradia: Verkkokursseja (osa pakollisia), valinnaisena voi valita yrittäjyyden. 

 

h) HAMI: Oma opettajaohjaaja. TJK-ohjaaja on yhteydessä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. TJK-

paikassa jokaisella oma työpaikkaohjaaja.  

KEUDA: Ammattiopettaja hoitaa TJK-jakson ohjauksen. 

Gradia: Nimetty opettaja ja ohjaaja. Erityisen tuen tarvitsevien työpaikoilla voidaan käydä 

useammin.  

Päivät voivat olla lyhyempiä tai vähemmän päiviä viikossa.  

 

https://minedu.fi/tukiohjelma

