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Ryhmätehtävät 

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

tutkintokoulutuksessa ja osaamisen osoittamiseen. 

 

Ryhmä nro: 8  

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 
 
Erilaisten videoiden hyödyntäminen ja linkittäminen oppimiseen. Thinklink sovelluksen käyttöä 
oppimisympäristöjen esittelyssä. QR koodit ohjeisiin. 
 
Ruokatieto,  
Monipuolinen elintarvikeala kirja ei vastaa tarkoitusta sähköinen materiaali on PDF tiedostoja. Ei 
mietittyjä tehtäviä, linkit ei toimi. Sisältö hyvä, perustiedot löytyy. Kirjan materiaali heikkoa, hajoaa 
käytössä. 
Pakkausasetus, pakkausviidakko 
Kestävä kehitys on päällekkäin ammatillisten opintojen kanssa. 
Ympäristöosaava 
ravitsemuspassi (mahdollisesti myöhemmissä tutkinnonosissa prosessissa) 
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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 

Elintarvikeprosessin ammattitaidon osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla elintarvikealan yrityksessä elintarvikeprosessin ohjauksen ja 

käynnissäpidon työtehtävissä. Opiskelija valmistaa pienimuotoisessa elintarviketuotannossa yhden tuotteen tai 

osallistuu teollisessa prosessissa tuotteen valmistamiseen vähintään kahdessa työvaiheessa. Opiskelija 

valmistaa näytössä elintarvikkeita, kuten valmisruokatuotteita, marja- ja hedelmätuotteita, kasvistuotteita, 

valmisruokia, kalatuotteita, makeisia, suklaatuotteita, juomia, myllytuotteita tai muita elintarvikkeita. Siltä 

osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista 

täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Leipomoalan prossien ohjaus ja käynnissäpito ammattitaidon osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä ohjaamalla ja pitämällä käynnissä leipomoalan tuotantoprosessia. 

Opiskelija ohjaa ja pitää käynnissä leipomoalan koneita, laitteita ja linjastoja (esim. taikinakone, 

laminointilinja, pitkärullaaja, muotoilulinjasto, nauha- ja kartioriivari, leporata, rasvakeitin, uuni, 

jäähdytysrata ja pakkauslinjasto) yhden leipomotuotteen valmistuksessa yrityksen ohjeiden mukaisesti. Siltä osin 

kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista 

täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

 

Tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset näytössä ovat eri arvoiset näissä kahdessa 

tutkinnonosassa. Leipomoalan tutkinnon osissa on sisään kirjoitettu leipomotuotteiden 

valmistusprosessiin eri tutkinnonosiin. 

Miten tulkitaan pitää käynnissä prossia? Useammin, kun yhden kerran tuote kulkee prosessin 

läpi, niin silloin on käynnissäpitoa 

Mikä on minimi prosessin koneet ja laitteet? 

Tutkinnonosien tavoitteet pitäisi olla sellaiset, että niitä voidaan toteuttaa erikokoisissa ja 

erilaisissa leipomoissa. 

Syrjäyttää pakollisena tutkinnon leipomoeinesten valmistus, joka on oleellinen osaaminen leipuri-

kondiittorille. Voi olla, että valmistuu leipuri-kondiittoreita, jotka eivät osaa valmistaa 

leipomoeineksiä.  
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3) Hygieniaosaaminen 
Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista 
 
Käytössä on monenlaisia materiaaleja verkossa ruokaa hygieenisesti, lupakokata päivitetty 1.2021 , e 
kokki (vaatii opiskelijoilta lisenssin) hygienia osaaminen.  
 
Aikaisemmin hankittu osaamistesti ei kaikilta osin vastaa elintarvikealan hygieniaosaamisvaatimuksia, 
joten opiskelijan on päivitettävä alan osaamisen mukaiseksi. 
 
Ajoitus opintojen alussa, ennen ensimmäistä TJK (top, TEO) jaksoa.  
 
Hygieniaosaamistodistuksen hinta, vaihtelee 0 -15 € 
 
Tartuntatautilain mukainen terveystodistus 
Opiskelijat, koulun terveydenhoitaja haastattelee ja haastattelun perusteella lähete testiin, jos 
mahdollista. Työpaikoille toimitetaan todistus tai testi työpaikan vaatimusten mukaisesti. 
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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? 

Osaamisala valitaan elintarviketuotannossa toimimisen lopussa.  

g) Minkälainen opintopolku rakennetaan elintarvikealan yrittäjäksi aikovalle? 

yrityksessä toimiminen  

h) Tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla 

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

 
Ensiapu tilanteissa toimiminen: 
EA1 kortti on suoritettu osassa oppilaitoksissa.  
 
 
 
 

 

https://minedu.fi/tukiohjelma

