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Ammatilliset perustutkinnot 
180 osaamispistettä

• Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset 
perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja 
työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän 
toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. (L531/2017, 15§)

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

Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa otetaan 
käyttöön yhtenäiset arviointikriteerit 2024 mennessä.

“Tehkää niistä tutkinnon perusteista sellaiset, että
niistä ymmärtää, mitä pitää tehdä!”

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


• Sama kriteeristö otetaan käyttöön kaikissa perustutkintojen 
yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa 1.8.2022
alkaen.
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, 

kansainvälisessä työympäristössä toimiminen  yritystoiminnan suunnittelu, 
yrityksessä toimiminen ja ilmastovastuullinen toiminta

• Yhteiset tutkinnon osat, YTO:t
• yhtenäinen arviointikriteeristö käyttöön 1.8.2022 alkaen. Uudistamisen 

yhteydessä osa-alueiden osaamistavoitteiden kuvausta on täsmennetty. Osa-
alueiden vaatimustaso ja osaamispisteet säilyvät ennallaan.
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen



Tutkintokohtaisten ammatillisten tutkinnon osien 
uudistaminen edellyttää ammattitaitovaatimusten 
uudelleen muotoilemista.



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



Kaikissa perustutkinnoissa samat

Perusteksti sama, täsmennykset tutkinnon osittain.
Luvat ja pätevyydet –lause.

L531/2017, 15§
• Ammattitaitovaatimukset
• Osaamisen arviointi



Ammatillisten perustutkintojen 
ammatillisten tutkinnon osien
arviointiasteikko 1.8.2020 alkaen

Kaikkiin perustutkintoihin 
v. 2024 mennessä



Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistamisessa 
huomioitavia mm.

• Kelpoisuudet; sosiaaliala, terveysala, varhaiskasvatus
• Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaan kuuluvat lainsäädännön 

uudistukset
• STM: Sote henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelma 

• Palvelujärjestelmän uudistuvat osaamistarpeet koulutusjärjestelmässä 
ja koulutuspolut-alatyöryhmä
• mm. hoiva-avustaja

• Kv-rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto
• Tilannekuva- ja ennustetyö 

• STM: Kansanterveyden neuvottelukunta
• Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto

• Kansallinen RAI
• Turvallinen lääkehoito 2021, lääkehoito-osaaminen …



• Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi (KunFo) 
https://minedu.fi/kunfo

• Koulutustyöryhmän tehtävänä 2022 – 2023 mm. kuntoutuksen 
koulutusrakenne, osaamisprofiilit -> perustellut kehittämissuositukset

• Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus vs. perustason ensihoidon 
ajokortti 

• 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

• Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin suositukset
• Osaamisella Soteen, 1. vaiheen loppuraportti
• Palautteet

• mm. kielitaito, lääkehoito-osaaminen, sosiaalihuollon osaaminen, lastensuojeluprosessiin liittyvä 
osaaminen

…

https://minedu.fi/kunfo
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


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen

• Hankintasopimus OSAO Edu Oy:n kanssa

• Työ toteutetaan avoimessa prosessissa
• ennakkokysely
• Verkkotyöalusta 
• Työpajat 

• Tarvittavat kohdennetut asiantuntijatapaamiset ja -kuulemiset

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

• Lausuntoversio julkaistaan ePerusteissa ja se 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

