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Ryhmätehtävät 

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

tutkintokoulutuksessa ja osaamisen osoittamiseen. 

 

Ryhmä nro: 5: Pitkänen, Mäkinen, Lyyra, Auvinen, Poranen, Alamäki 

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 
 

 
 

- Ajan hallinta; kaikkien aiheiden opettamiseen kontakti tunneilla 

- Työpaikkaohjaajien perehdytys: suunnitteluun varataan reilusti aikaa; sisältöjen avaaminen, aikataulutus, 

osaamisen osoittaminen, yhteydenpito 

- Opettajien ajanhallinta, riittämättömyyden tunne 

- Opiskelijat eritasoisia, eri kielisiä → opetus osittain äidinkielellä työpajoissa 

- Ammatillinen ohjaaja: hyödyntäminen mm. työelämäyhteistyössä, opetuksessa, painotus 

käytännönopetuksessa, suunnittelu ja yhteistyö korostuu, mukana myös lyhyt- ja TEM-koulutuksessa ja 

opiskelijoiden hoksien teossa, mukana työelämäjaksolla 

- Käytännön päivän pituus 6h, peräkkäiset päivät 

- ElTon pituus ja harjoittelun kesto 

- työssäoppiminen pätkitty useampaan osaan → Mahdollistaa näytön uusimisen 

-oma polku painottuu 

-Ikäraja teollisuudessa 18v. → Poissulkee työssäoppimispaikkoja  

- Opintoaika 2,5 vuotta lyhyt? Kokemus ja aiemmat opinnot lyhentävät opintoaikaa 
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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 
 

 

-Yritykset mukaan prosessissa toimimisen opettamiseen 

-Prosessikaaviot, krp:t myös pienissä prosesseissa mukana 

-Prosessiajattelu ElTo:ssa mukana, tutkinnon osien limittäminen 

-PT:n, AT:n ja EAT:n erot, tietojen ja taitojen syventäminen 

-Arviointikriteerit tiukat? 

-Materiaalit ja reseptiikka elintarvikealalla vanhentuneet 

-Työelämän mukana pysyminen: oppilaitoksissa ei pystytä opettamaan yritysten vaatimia asioita 

-ekokki elintarvikealalle 

-Tasalaatuisuus elintarvikealan opetuksessa 

-Opiskelijoiden oikeudet 

-Yhteistyö elintarvikeyritysten kanssa 

- Näyttöjen arvioiminen työssä oppimisessa, kun ammattitaitovaatimuksia niin paljon, arviointi 

otsikkotasolla 
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3) Hygieniaosaaminen 
Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista 
 

 

- Opintojen alussa ensimmäisten kuukausien aikana 

- Materiaali lupakokata.fi, ekokki, hallitse elintarvikehygienia, ruokavirasto, duuniin hyvä 

maahanmuuttajaopiskelijoille mukana myös harjoitteet, ruokaa hygieenisesti myös verkossa, 

hygieniapelikortit erityisopiskelijoille  

-hygienia opiskelu maahanmuuttajille haastavaa 

-ammattisanasto yhteistyössä yritysten kanssa verkkoon tai videolla 

-verkkomateriaalia kaivataan elintarvikealalle  

-tulkki apuna työpaikalle siirryttäessä, arvioinnissa, auttaa ymmärtämään tavoitteet, tulkkauspalvelu 

hankkeen kautta 

- Kielitaito esteenä maahanmuuttajien työllistymisessä 

-Kielitesti ennen opintojen alkamista  
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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. osaamisen osoittamisen ja hankkimisen kertausta usein, opiskelijan tunteminen, alueen 

elintarvikealan yritysten tunteminen, pystyy ohjaamaan opiskelijaa paremmin  

b. avustajat, ammatilliset ohjaajat apuna mm. työssä oppimisessa, yto-pajat, erityisopettajan apu 

c. ei tuttu 

d. arviointi paperilla, Kuopiossa sähköinen allekirjoitus käytössä, suosittelee!--> Kansalliseen 

käyttöön  

e. Ammattitaitovaatimukset kirjattu järjestelmään otsikkotasolla 

 

https://minedu.fi/tukiohjelma

