
1 
 

Ryhmätehtävät 

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

tutkintokoulutuksessa ja osaamisen osoittamiseen. 

 

Ryhmä nro: 3  

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

• Osaamispassi jokaiseen tutkinnonosaan, osaamisperusteista johdettu 

• Ytoista tähän tutkinnonosaan liittyy digiosaaminen, oppimisvalmiusopinnot (esim. reseptien 
suurennos, cv:n tekeminen) ja työelämässä toimiminen → aineintegraatioehdotus  

• Hygieniaosaaminen (varataan enemmän aikaa, opetetaan teemoissa tiimivalmennuksessa esim. 
6 viikon jaksoissa tehdään määriteltyjä töitä teemaa painottaen ja jatkuva oppiminen 
koulutuksen aikana) 

• Tämä tutkinnonosa on ensimmäisenä, jos ei henkilökohtaistamisen vuoksi muuta sovita 
 
 
Osaamisen osoittaminen: näyttöympäristö, näytön ja muun osaamisen osoittamisen sisältö, ajoitus ja 
kesto 
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2) Prosessien ohjaus ja käynnissäpito 
Osaamisen hankkimisen sisällöt: tietopuolinen osaaminen, käytännön työtehtävät ja oppimisympäristöt, 
ajoitus ja kesto 

• Työelämälähtöisyys: melkein aina joku tiimistä on työelämässä oppimassa (edellyttää hyviä 
työelämän yhteistyökumppaneita) esim. Runebergin torttujen massatuotanto leipomossa. 
Erityisen tuen opiskelijoiden kanssa opettajien kanssa tiiviimpi yhteistyö. 

• Henkilökohtainen ohjaaminen, työvalmentaja 
 

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

• Haasteena riittävän suuret tuotantolaitokset 

• Näytön kesto 2 – 5 päivää, riippuu tuotantolaitoksesta ja valmistettavasta tuotteesta 
 

 

  



3 
 

3) Hygieniaosaaminen 
Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista 

• selkosuomenkieliset materiaalit 

• digimateriaalit, esim. OPH, Ruokavirasto, Ruokatieto 
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4) Etukäteen tulleet kysymykset 

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

Opiskelijan henkilökohtainen tukeminen, esim. teamsissa keskitytään ammatillisen opetuksen 

sijaan opiskelijan opintojen etenemiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tuki ja välittäminen.  

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 Työpaikkojen ohjaajien kanssa 

tehtävä yhteistyö digitaalisesti, esim. olisi hyvä, jos olisi jokin ”kevyt alusta”, jossa voisi vaihtaa 

ajatuksia niin, että ne jää näkyviin myös muille luettavaksi.  

i) Muu hyvä käytäntö, jonka haluatte jakaa kaikkien kesken Paluun tuki viikko kahden kk välein. 

Ensimmäisellä viikolla opo ja erityisopettaja tekee opiskelukuntoisuuteen liittyviä asioita.  
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