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Ryhmätehtävät 

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

tutkintokoulutuksessa ja osaamisen osoittamiseen. 

 

Ryhmä nro: 6 

Osallistujat Ahvenus, Yli-Hemminki, Rintala, Samppala, Kinnunen, Laihonen 

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 
 
Osaamisen hankkiminen: 35 osp pilkottu 7 ospiin (hygos, leivonta, liha, elintarvike, TOP). 
Jaottelu voi mennä opsin otsikoiden mukaisesti. 
ItsLearningiin voisi laittaa teoriaopintojen lisäksi työsalitöiden edistymisen. 
Jokaisessa tutkinnonosassa osittain samaa sisältöä, että pystyy suorittamaan erikseen. 
Ensi kertaa läpi käydessä perusteet, jatkossa syventävää. 
Työkokeet eri osa-alueiden osaamisen varmistamiseen. 
TOP-jaksojen kesto kuudesta viikosta ylöspäin.  
Voisi olla lyhyempiäkin työpaikkoihin tutustumisjaksoja, varsinkin, jos koulun laitekanta on heikko. 
Perehdytys ja työturvallisuus haasteina. 
 

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 
Osa työpaikoista käyttää laitteita, osa käsityövaltaisia. 
Oman työpisteen koneiden säädöt pitää osata. 
Tutkinnon osat voivat mennä järjestyksessä.  
Alussa osaamispisteiden kertyminen hitaampaa. 
Tuotteita voidaan myydä omassa myymälässä. 
TOPin kesto riippuu työpaikan monipuolisuudesta, opiskelijoiden osaaminen kertyy eri vauhtia. 
Kaikki ammatilliset voi suorittaa työpaikalla. Teoria etänä verkkokurssien avulla. 
Ytojen integrointi ammatillisiin olisi hyvä, verkkokurssit jatkuvan haun kautta tulleille. 
 

 

 

3) Hygieniaosaaminen 
Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista 
Maahan muuttajilla ja erityisopiskelijoilla haasteita saada hygieniaosaaminen suoritetuksi. 
Kuvallinen materiaali on hyvä. 
e-kokissa on hyvää materiaalia. 
Hygieniaosaaminen-hakusanalla saattaa löytyä peli googlettamalla, www.campusit.fi 
Uusi elintarvikelaki tulossa. 
Testikysymykset ovat välillä aika vaikeita. 

http://www.campusit.fi/
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4) Etukäteen tulleet kysymykset 

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

Opva-opinnot 

b) Mitä hyviä erityisen tuen käytäntöjä teillä on? 

Erityisopettajat, S2-opettajat, työvalmentajat työnantajan ja opiskelijan välillä, työsaleissa 

ammatilliset ohjaajat, yhteisopettajuus. Tuki tärkeää opintojen alkuvaiheessa. 

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

Jotkut käyttävät. Hyvä materiaali! 

d) Miten arvioija dokumentoi arviointinsa? 

Paperilomakkeita tai sähköiset lomakkeet. Opiskelija saa arviointikeskustelussa palautteen, 

tiedon arvioinnin tarkastamiskäytännöstä ja voivat myös täydentää näyttöä. 

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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