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• 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
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• 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


Ammatillinen perustutkinto 180 osp

• Ammatillisen perustutkinnon suorittanut selviytyy ammatin perustehtävistä itsenäisesti 
ja niissä tyypillisesti edellytettävällä joutuisuudella. Vaativien työtehtävien hoitaminen
ja muuttuvissa ympäristöissä toimiminen voivat edellyttää ohjeistusta tai kokeneemman 
ammattihenkilön opastusta tai valvontaa.



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:

• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, 
yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen, ilmastovastuullinen 
toiminta  ja kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 



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.

• Yhteiset tutkinnon osat, yhtenäinen arviointikriteeristö käyttöön 1.8.2022
alkaen. 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







Osaamisen osoittaminen

Esim. Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi 
infektioiden torjuntatyössä –tutkinnon osa



Liitteet



Välinehuoltoalan perustutkinnon uudistaminen
• Yhteistyösopimus Sataedun kanssa

• Kirjoitustyö, opettaja Heidi Kiuru yhteistyössä Satadiag:n asiantuntijoiden kanssa

• Avoin valmistelu 

• Google Docs ja verkkotyöpaja

• Välinehuoltoalan opettajien verkosto, yhteistyöpalaverit 10/20 ja 4/21

• Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta

• Lausuntoaika 16.3. – 13.4.2021

• Lausuntopalautteet
• luonnoksen valmistelu koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien asiantuntijoiden 

kanssa
• 6 verkkotyöpajaa huhti-toukok. 2021

• 6 – 12/21 perusteen käännöstyö, Opetushallituksen johtokunnan kuuleminen, 
hyväksymisprosessi

• 2.12.2021 perusteiden julkaiseminen 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7584202/reformi/tiedot

• 1.8.2022 perustemääräys voimaan.20/01/2022 12

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feperusteet.opintopolku.fi%2F%23%2Ffi%2Fesitys%2F7584202%2Freformi%2Ftiedot&data=04%7C01%7C%7C1a569662ea0849be1f5f08d9d7455d90%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637777515352063477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UVYnhn8NfBWaQTFXqr5o0FzdYP07DmSeiz2%2Bf5%2FGNzM%3D&reserved=0
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Toimeenpano

• Tiedottaminen, mm. nykyiset opiskelijat, hakeutuvat, työelämä

• Siirtymäaika 31.7.2026 saakka.

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

• Yhteinen suunnittelu, koulutuksen järjestäjät ja työelämä
• Työelämässä oppiminen

• Näytöt



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

mailto:soila.nordstrom@oph.fi

