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Tutkinnon perusteet 
koulutuksen suunnittelun 
lähtökohtana



Säädöspohja, L 531/2017, 48 §

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella tutkinnon tai koulutuksen perusteissa 
edellytetyn ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen, jos opiskelijalla ei ole osaamisen 
osoittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista. Lisäksi koulutuksen järjestäjän 
tehtävänä on suunnitella opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet, seurata 
opiskelijan osaamisen kehittymistä sekä tarvittaessa suunnitella 63 §:ssä tarkoitetut 
opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, 64 §:ssä tarkoitettu erityinen tuki ja osaamisen 
arvioinnin mukauttaminen sekä 66 §:ssä tarkoitettu ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista poikkeaminen.

• Ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon tai 
koulutuksen osittain.
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Ammattitaitovaatimukset ohjaavat
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• Henkilö-
kohtaistamista
(henkilökohtaisten 
oppimispolkujen 
rakentamista)

• Osaamisen 
tunnistamista ja 
tunnustamista

• Osaamisen 
hankkimista 
(opetusta ja 
ohjausta)

• Osaamisen 
osoittamista ja 
arviointia



HOKSin tietosisältö
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Osaamisen hankkimisen suunnittelu

• Suunnittelu tehdään tutkinnon osittain

• Tutkinnon osan sisältö suunnitellaan 

- ammattitaitovaatimuksittain,

- työkokonaisuuksittain (uudet ammatilliset perustutkinnot)

- osaamistavoitteittain tai

- yhtenä kokonaisuutena

• Lähtökohtaisesti suunnittelussa huomioidaan tutkinnon osa kokonaisuudessaan, jota 
henkilökohtaistetaan (puuttuva osaaminen)

• Henkilökohtaistamisessa voidaan yhdistää myös tutkinnon osia osaamisen hankkimisessa.
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Miten ammattitaitovaatimuksia hyödynnetään 
osaamisen hankkimisen sisällön suunnittelussa?

1. Ammattitaitovaatimukset, jotka on osoitettava aina käytännön työtehtävissä

2. Ammattitaitovaatimukset, jotka osoitetaan käytännön työtehtävien yhteydessä 
(sisältöä ei tarvitse suunnitella erikseen)

3. Tutkinnon perusteissa edellytetyt dokumentit

4. Tutkinnon perusteissa edellytetyt erillispätevyydet
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Toistuvat ammattitaitovaatimukset

• Tutkinnon osien suorittamisjärjestystä ei ole määritelty tutkinnon perusteissa

• Samaa osaamista ei tarvitse hankkia/osoittaa uudelleen

• Eräät ammattitaitovaatimukset on osoitettava jokaisessa tutkinnon osassa 
riippumatta siitä, onko osoitettu ja arvioitu jo aiemmin: Tämä on huomioitava 
myös osaamisen hankkimisen suunnittelussa 
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Muita huomioita

• Tutkintojen yhdistäminen osaamisen hankkimisen suunnittelussa yhteisten 
ammattitaitovaatimusten/osaamistavoitteiden osalta

• Yhteisen tutkinnon osien uudistuksessa ollaan luopumassa alakohtaisuudesta 
osaamistavoitteista lähes kokonaan (LUONNOS)

• Alakohtaisuuden merkitys korostuu ammatillisissa tutkinnon osissa
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Osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelma
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Ryhmätyöskentely



Ryhmäytyminen

• Ryhmäjako ja pienryhmätilat Teamsissä

• Ryhmä valitsee keskuudestaan vetäjän ja muistiinpanojen laatijan

• Ryhmätyön tulokset WORD-tiedostona 16.4.2021 mennessä osoitteeseen 
markku.kokkonen@oph.fi. Tiedoston nimeen ryhmän numero

• Ryhmätöiden esitykset 15:00-15:50

• Loppupuheenvuoro: järjestötoimitsija Minttu Sillanpää, Suomen 
Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
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Yhteiset aiheet

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

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

3. Hygieniaosaaminen

• Oppimateriaali, ajoitus ja toteutus ennen hygieniatestiin osallistumista
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Etukäteen tulleet kysymykset

• Miten opiskelijaa tuetaan ja ohjataan osaamisen hankkimisessa ja 
osoittamisessa?

• Mitä hyviä erityisen tuen käytäntöjä teillä on?

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

• Miten arvioija dokumentoi arviointinsa?

• Ammattitaitovaatimuksia on paljon. Miten ne kaikki osoitetaan näytössä ja 
muussa osaamisen osoittamisessa?
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Etukäteen tulleet kysymykset

• Missä vaiheessa tehdään osaamisalavalinnat?

• Minkälainen opintopolku rakennetaan elintarvikealan yrittäjäksi aikovalle?

• Tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla

• Muu hyvä käytäntö, jonka haluatte jakaa kaikkien kesken.
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Kiitos!
markku.kokkonen@oph.fi
puh. 0295331102
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