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Ryhmätehtävät 

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

tutkintokoulutuksessa ja osaamisen osoittamiseen. 

 

Ryhmä nro: 2 Meiju Petrelius Stadin ammatti-ja aikuisopisto, Soile Simi Stadin ammatti-ja aikuisopisto ja 

Sari Stalder(OPH), Anniina Trygg, Heli Laukka Tredu Hervanta. 

• Elintarviketuotannossa toimiminen 
Osaamisen hankkimisen sisällöt: tietopuolinen osaaminen, käytännön työtehtävät ja oppimisympäristöt, 
ajoitus ja kesto 

• ymmärrys oppilaalle, et miksi joku asia tehdään juuri näin 

• selkokieliset reseptit ja työohjeet ja kuvat 

•  
Osaamisen osoittaminen: näyttöympäristö, näytön ja muun osaamisen osoittamisen sisältö, ajoitus ja 
kesto 

• näytön yhteydessä esitetään ammattitaitovaatimuksiin perustuvia kysymyksiä 

• samassa yhteydessä esitetään myös YTO-aineisiin liittyviä kysymyksiä (matikka,kemia,fysiikka) 

• käytännön ymmärrys raaka-aineiden määristä valmistuksen aikana 

• työkokeet ennen KOS-jaksolle lähtemistä 

• työpaikka sekä opiskelija molemmat ymmärtävät mitä tutkinnon osaa suoritetaan ja mitä 
ammattitaitovaatimuksia näyttö sisältää 

• KOS-sopimuksen mukana työpaikalle e-perusteet, työpaikkaohjaaja tietää tutkinnon osan 
arviointikriteerit 
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• Prosessien ohjaus ja käynnissäpito 
Osaamisen hankkimisen sisällöt: tietopuolinen osaaminen, käytännön työtehtävät ja oppimisympäristöt, 
ajoitus ja kesto 

• riittävä teoriaopiskelu eri elintarvikealan prosesseista 

• selkeät kuvalliset reseptit prosessi leivonnasta 
 
Osaamisen osoittaminen: näyttöympäristö, näytön ja muun osaamisen osoittamisen sisältö, ajoitus ja 
kesto 

• varmistetaan opiskelijan osaaminen ja ymmärrys prosesseista 

• työkokeet ennen KOS-jaksolle lähtemistä 

• näytön yhteydessä esitetään ammattitaitovaatimuksiin perustuvia kysymyksiä 

• samassa yhteydessä esitetään myös YTO-aineisiin liittyviä kysymyksiä (matikka,kemia,fysiikka) 

• käytännön ymmärrys raaka-aineiden määristä valmistuksen aikana 

• työpaikka sekä opiskelija molemmat ymmärtävät mitä tutkinnon osaa suoritetaan ja mitä 
ammattitaitovaatimuksia näyttö sisältää 

• KOS-sopimuksen mukana työpaikalle e-perusteet, työpaikkaohjaaja tietää tutkinnon osan 
arviointikriteerit 
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1) Hygieniaosaaminen 
Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista 

• S2 opiskelijoille selkokielinen oppimateriaali  

• opetusvideot 

• käytännön esimerkit (pintapuhtaus näytteet ym)  

• hygieniapassi tulee olla suoritettuna ennen ensimmäistä KOS-jaksoa 
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2) 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. 
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