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Osallistumisvinkit

01/02/2021 Opetushallitus

Kamera ja mikrofoni pidetään suljettuina. 
Kun haluat kysyä tai kommentoida, poista mikrofonin 
mykistys klikkaamalla kuvaketta.

Chat-toiminnon kautta voit kysyä 
ja kommentoida.

Osallistujat näkyvät 
tästä

Voit pyytää puheenvuoroa 
käyttämällä viittaustoimintoa.
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Perustutkintojen uudistamisen aikataulu
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1.8.2022 Yhteiset tutkinnon osat
Voimaantulo kaikissa perustutkinnoissa yhtä aikaa.

1.8.2022 Kaikille tutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset 
tutkinnon osat
Voimaantulo kaikissa perustutkinnoissa yhtä aikaa.

1.8.2020 – 31.12.2014 Ammatilliset tutkinnon osat
Voimaantulo tutkinnoittain erillisen aikataulun mukaisesti.                 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/11.12.2020%20-%20PT%20-%20aikataulu_0.pdf
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon 
perusteiden prosessi ja aikataulu (1)

Ajakohta Mitä tapahtuu

1.8.2020 Ensimmäiset uuden rakenteen mukaiset ammatillisten perustutkintojen perusteet 
voimaan, mm. tieto- ja viestintätekniikan pt ja musiikkialan pt

9/2020 Keskustelu uudistuksen lähtökohdista ja toteutuksesta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
työelämätoimikunnassa ja yhteistyöfoorumissa

10/2020 Yhteistyösopimus AEL-Amiedu Oy:n ja Opetushallituksen kanssa

18.11.2020 Webinaari

2/2021 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta ja yhteistyöfoorumi
17 tutkinnon osaa uudistettu

5.2.2021 Webinaari, https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan-
perustutkinnon-perusteiden-uudistaminen-webinaari
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon 
perusteiden prosessi ja aikataulu (2)

Ajakohta Mitä tapahtuu

18.3.2021, 
klo 14-16

Webinaari,
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan-perustutkinnon-
perusteet-uudistuvat-webinaari

4/2021 Lausuntokierros, https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

5/2021 Tutkinnon perusteiden viimeistely
Käännöstyö alkaa

12/2021 Opetushallituksen johtokuntakäsittely
Tutkinnon perusteet julkaistaan ePerusteissa

1.8.2022 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan

31.7.2026 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteiden (OPH-2526-2017) 
siirtymäaika päättyy.
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Arviointikriteerit 
määrittävät, miten ja millä 

tasolla 
ammattitaitovaatimukset 

tulisi osata

KOKONAISARVIOINTI: 
Arvosana määrittyy sen mukaan,
mille tasolle opiskelijan
osaaminen parhaiten asettuu



Yhteinen kriteeristö ammatillisten 
perustutkintojen ammatillisiin tutkinnon osiin

• Kriteeristössä osaamisen taso syvenee ja laajenee edettäessä tyydyttävästä 
kiitettävälle tasolle

• Tyydyttävä 1 taso on minimi tutkinnon osasta suoriutumiseen

• Kriteerit eivät ole kontekstisidonnaisia

• Käytetään opiskelijan osaamisen arvioinnissa
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Mikä muuttuu ja mikä ei?
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EI MUUTOSTA:

• Tutkinnon muodostuminen ja 
valinnaisuudet 

• Osaamisen hankkimisen tavat
• Ammattitaidon osoittamistavat ja -paikat
• Osaamisen arvioinnin käytännöt (näyttö, 

arvioijat)
• Tutkinnossa vaadittava osaaminen ei 

suoraan muutu kuvaamistavan myötä
• Tutkinnon osan osaamis- ja 

kriteeriperusteisuus

MUUTOS:

• Ammattitaitovaatimukset 
konkretisoituvat ja avautuvat auki 
entistä tarkemmin

• Ammattitaitovaatimukset ohjaavat 
entistä paremmin koulutuksen ja 
arvioinnin suunnittelua ja toteutusta

• Kriteeristö yleisempi ja irrallinen alasta; 
arvioinnin yhdenmukaisuus

• Arvioijien perehdyttäminen 
• Arvosanan määräytymisen kriteerit



Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon 
perusteiden (OPH-2526-2017) muuntaminen
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon 
perusteiden (OPH-2526-2017) muuntaminen

• H3:n kriteerit ammattitaitovaatimusten pohjana

• Poistettu kriteerejä, mikäli ne ovat yhtenäisessä arviointikriteeristössä

• Säilytetty tutkinto- ja tutkinnonosakohtaisia kriteerejä, joita ei ole 
yhtenäisessä arviointikriteeristössä

• Nykyisistä ammattitaitovaatimuksista tehty ryhmittelyotsikkoja

• Oman toiminnan arviointi yhdistetty muihin ryhmiin

• Selkeytetty suunnittelun ja tekemisen välistä eroa

• Yhdenmukaistettu käsitteitä
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon 
perusteiden (OPH-2526-2017) muuntaminen

• Erillispätevyydet siirretty ammattitaitovaatimuksiksi. Mikäli 
ammattitaitovaatimuksesta ei voi poiketa > kirjataan ammattitaidon 
osoittamistapoihin

• Ammattitaitovaatimusten järjestys muunnettu prosessinmukaiseksi

• Joitakin ammattitaitovaatimuksia yhdistetty
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Kiitos!
markku.kokkonen@oph.fi
puh. 0295331102

mailto:markku.kokkonen@oph.fi

