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Ryhmätehtävät 

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

tutkintokoulutuksessa ja osaamisen osoittamiseen. 

 

Ryhmä nro: 7 

Hohtari Hannu, Helin Inga, Tuomaranta Sari, Pellinen Ilkka ja Katariina Salomaa 

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 
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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 
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3) Hygieniaosaaminen 
Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista 
 

• Ensimmäisessä pakollisessa tutkinnon osassa (elintarviketuotannossa toimiminen) 

• Hygieniaosaaminen tulee olla suoritettuna ennen työelämäoppimista 

• Pääosin ruokaviraston materiaalia käytössä 
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4) Etukäteen tulleet kysymykset 

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

a. käytössä oma ammatillinen ohjaaja ja erityisentuenopettaja (teoria- ja 

käytännöntunneilla, työelämässä) 

b. kaksoisopettajuus  

b) Mitä hyviä erityisen tuen käytäntöjä teillä on? 

a. opiskelijoille järjestetään pajapäiviä (ammatillisiin ja ytoihin) 

b. erityisenopettajan vierailut käytännön- ja teoriantunneilla 

c. erikseen on yksilöllistä ohjausta 

d. opiskelijoiden vertaistuki 

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

a. Parasta osaamista- hankkeen materiaalit käytössä 

b. Materiaalit tutunnäköisiä 

d) Miten arvioija dokumentoi arviointinsa? 

a. Työpaikkaohjaaja kirjaa oman arviointinsa Wilmaan 

b. Opettaja kirjaa omat & työpaikkaohjaajan arvioinnin  

c. Sähköiset allekirjoitukset käytössä 

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

osoittamisessa? 

a. Opiskelija antaa osoittaa osaamisensa ja antaa näytön, tarpeen vaatiessa opiskelija 

täydentää näyttöä (suullisesti, tehtävillä) 

f) Missä vaiheessa tehdään osaamisalavalinnat? 

a. opiskelijat tekevät pakollisen osion jälkeen, osa lähtee suoraan osaamisalalle 

opintojen alussa (ikä, työkokemus jne.) 

b. opiskelijat hakevat elintarvikealan pt ja opiskelevat alussa ammatillisia ja ytoja 

ensimmäisenä vuonna, työkokeen kautta (kädentaidot, teoriaosuus) päätyvät 

osaamisalalle  

c. Osaamisaloja yhdistetään (esim. elintarvike- ja liha-ala) 

g) Minkälainen opintopolku rakennetaan elintarvikealan yrittäjäksi aikovalle? 

a. opetukseen liittyy yrittäjyys (osuuskunta) 

b. Hoksaamisen kautta valinnaisille yrittäjyyden tutkinnon osille (NY-yritys) 

c. Opiskelijoille tarjotaan yrittäjyyteen liittyvä koulutusta ja perustavat yrityksiä kesälle 

(eri osaamisaloilta) 

h) Tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla 

a. käytössä oma ammatillinen ohjaaja ja erityisentuenopettaja  

b. työpaikkaohjaajan perehdyttäminen ja yhteydenpito 

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