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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2022
Muutokset:
• Yhteiset tutkinnon osat

• Yhtenäinen arviointikriteeristö käyttöön. Uudistamisen yhteydessä osa-alueiden 
osaamistavoitteiden kuvausta on täsmennetty. Osa-alueiden vaatimustaso ja osaamispisteet 
säilyvät ennallaan.

• Perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat
• Ammatillisten tutkinnon osien arviointikriteerit käyttöön

• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

• Huippuosaajana toimiminen

• Yritystoiminnan suunnittelu

• Yrityksessä toimiminen

• Ilmastovastuullinen toiminta

• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 

• Tekstimuutos ”Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta…”

• Tekstimuutos: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon 
osa …



…
• Liitteet:

• Arvoperusta
• Luvat ja pätevyydet

• Tähän sisällytetty myös aiemmin erillisenä ollut perustemääräyksen osa ”sosiaali- ja 
terveysalan perustutkintoa koskevia erityismääräyksiä”.

• Osaamisen arviointi

Ammatilliset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla 1–5 tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien 
mukaisesti. Opiskelijan osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain. Tutkinnon osan arvosana määräytyy sen mukaan, mille 
arviointiasteikon tasolle opiskelijan osaaminen kokonaisuutena parhaiten sijoittuu.

Niissä ammatillisissa tutkinnon osissa, joissa ei ole kriteereitä arvosanoille 2 ja 4:
Tyydyttävä 2 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi tyydyttävä 1-tason, mutta ei yllä hyvä 3-tasolle.
Hyvä 4 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi hyvä 3-tason, mutta ei yllä kiitettävä 5-tasolle.

Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan 
asteikolla 1–5 osa-alueen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen 
arvosana määräytyy sen mukaan, mille arviointiasteikon tasolle opiskelijan osaaminen kokonaisuutena parhaiten 
sijoittuu.

• Voimaan 1.8.2022

• Siirtymäaika 31.7.2026 saakka



Ajankohtaisia asioita ammatillisessa koulutuksessa 1/2

• Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OKM033:00/2019

• ”Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen koulutusjärjestelmässä”, 
keskustelumuistio 12.10.2021 https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/83d58d9a-95e5-425b-9b21-8328982e883b/60f58f0e-
eeec-4617-9b55-493a38fad54e/MUISTIO_20211004104121.pdf

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus https://okm.fi/jatkuvan-oppimisen-ja-tyollisyyden-
palvelukeskus

• Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa elokuussa 2021 voimaan tulleen 
oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa vuosina 2021-2024. 

https://minedu.fi/-/oppivelvollisuusuudistuksen-toteutumista-ja-vaikutuksia-seurataan-kattavasti-vuosina-2021-2024

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/83d58d9a-95e5-425b-9b21-8328982e883b/60f58f0e-eeec-4617-9b55-493a38fad54e/MUISTIO_20211004104121.pdf
https://okm.fi/jatkuvan-oppimisen-ja-tyollisyyden-palvelukeskus
https://minedu.fi/-/oppivelvollisuusuudistuksen-toteutumista-ja-vaikutuksia-seurataan-kattavasti-vuosina-2021-2024


Ajankohtaisia asioita ammatillisessa koulutuksessa             2/2

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, toisen asteen koulutuksen uudistamishanke 
• toisen asteen koulutuksen saatavuuden ja laadun turvaaminen

• työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeisiin vastaaminen

• koulutuksen sisältöjen nykyistä joustavampi yhdisteleminen

• esitysten on määrä valmistua 6/2022 mennessä.
https://minedu.fi/-/laaja-hanke-turvaamaan-toisen-asteen-koulutuksen-saatavuutta-ja-laatua

• SORA-lainsäädäntö
• loppuraportti https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/61ae8022-4952-4764-a483-3808d2c0cdcb/785e2b55-0b0c-4bd3-

9d50-925047fb6fe7/JULKAISU_20210521103106.pdf 

• Lainsäädännön valmistelutyö raportin pohjalta

https://minedu.fi/-/laaja-hanke-turvaamaan-toisen-asteen-koulutuksen-saatavuutta-ja-laatua
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/61ae8022-4952-4764-a483-3808d2c0cdcb/785e2b55-0b0c-4bd3-9d50-925047fb6fe7/JULKAISU_20210521103106.pdf


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2024
• Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

• Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan 
eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito 
vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa 
osoitettavasta osaamisesta. (5§)

• Ammatillinen perustutkinto ja ammattitutkinto sijoittuvat ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle 
pätevyystasolle (5§)

• Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. (10§)

• Laki ja asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien 
viitekehyksestä
• Ammatilliset perustutkinnot sijoittuvat vaativuustasolle 4 (A120/2017) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170120

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151384#P5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170120


Ammatillisten perustutkintojen muodostuminen

• Yhteiset tutkinnon osat yht. 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

• Ammatilliset tutkinnon osat yht. 145 osp
• Pakolliset tutkinnon osat

• Valinnaiset tutkinnon osat
• Tutkintokohtaiset

• Kaikille perustutkinnoille yhteiset



Ammatillisten perustutkintojen kehittäminen 

• Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa otetaan käyttöön 
yhtenäiset arviointikriteerit 2024 mennessä.

• Sama kriteeristö otetaan käyttöön kaikissa perustutkintojen 
yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa 1.8.2022 alkaen.

• Yhtenäinen arviointikriteeristö käyttöön 1.8.2022 alkaen yhteisissä 
tutkinnon osissa. Uudistamisen yhteydessä osa-alueiden 
osaamistavoitteiden kuvausta on täsmennetty. Osa-alueiden vaatimustaso ja 
osaamispisteet säilyvät ennallaan.

• Ammatillisten tutkinnon osien laajuudet
• Tavoitteena yhdenmukaisuus
• Tutkintojen joustavuus, henkilökohtaistaminen

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet


Ammatillisten perustutkintojen 
ammatillisten tutkinnon osien
arviointiasteikko 1.8.2020 alkaen

Kaikkiin perustutkintoihin 
v. 2024 mennessä



Tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset

• Tutkinnon osat muodostuvat selkeistä työprosesseista tai 
tehtäväkokonaisuuksista

• Tutkinnon osissa vaadittava osaaminen määritellään 
ammattitaitovaatimuksin
• Ryhmitellään työprosessin vaiheiden (esim. valmistelu, tekeminen, 

viimeistely) tai tehtäväkokonaisuuden osien (xx tehtävissä toimiminen, yy
tehtävissä toimiminen) mukaan

• Kattavat kaiken ko. prosessissa tai kokonaisuudessa tarvittavan osaamisen; 
tiedot, taidot

• Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin ja 
osaamistavoitteisiin





Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen 

• Sisällöissä huomioitavia mm.
• Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaan kuuluvat lainsäädännön uudistukset
• STM: Henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelma
• Kansallinen RAI
• Turvallinen lääkehoito 2021 ja lääkehoito-osaamisen palautteet
• Karvi, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon arviointi 

https://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-ja-pedagoginen-toiminta-sosiaali-ja-terveysalan-
perustutkinnossa/

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunnan tilannekuva
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sosiaali-ja-terveysalan-pt-tyoelamatoimikunnan-tilannekuva-
2018-2019.pdf

• Osaamisen ennakointifoorumi (OEF), mm. ammattialakohtaiset osaamiskortit
• SoTeHy-alan ennakointiryhmä, mm. toimintakykyosaamisen suositus
• Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi (KunFo) https://minedu.fi/kunfo
• Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin suositukset
• Osaamisella Soteen, 1. vaiheen loppuraportti
• Oppivelvollisuuden laajentaminen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus vs. perustason 

ensihoidon ajokortti
• Palautteet

https://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-ja-pedagoginen-toiminta-sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinnossa/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sosiaali-ja-terveysalan-pt-tyoelamatoimikunnan-tilannekuva-2018-2019.pdf
https://minedu.fi/kunfo


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen

• Hankintasopimus OSAO Edu Oy:n kanssa

• Työ toteutetaan avoimessa prosessissa, 
• Verkkotyöskentelyalusta 
• Työpajat 

• Aloituswebinaari 19.1.2021
• Ennakkokysymykset, kehittämisehdotukset
• Ydinosaaminen

• Tarvittavat kohdennetut asiantuntijatapaamiset ja -kuulemiset

• Sote pt:n työelämätoimikunnan kanssa käydään vuoropuhelua koko prosessin ajan.

• Lausuntoversio julkaistaan ePerusteissa ja sitä esitellään webinaarissa helmikuun alussa 2023.

• Perusteluonnos lausunnoille helmi-maalikuussa 2023, lausuntoaika 4 viikkoa.

• Tutkinnon perusteiden viimeistely lausuntopalautteiden perusteella 1.6.2023 mennessä, jonka 
jälkeen perusteet lähetetään käännettäviksi ja hyväksymisprosessi käynnistetään.

• Perusteet julkaistaan 12/2023

• Perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.



Kiitos!
soila.nordstrom@oph.fi
puh. 029 533 1487 

mailto:soila.nordstrom@oph.fi

