
Elintarvikealan perustutkinnon muodostuminen 

12/2019

Elintarviketeknologian Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori Liha-alan osaamisala, lihatuotteiden valmistaja
osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp Pakolliset tutkinnon osat, 115 osp Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

Elintarviketuotannossa toimiminen, 35 osp Elintarviketuotannossa toimiminen, 35 osp Elintarviketuotannossa toimiminen, 35 osp

Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito, 20 

osp

Leipomoalan prosessien ohjaus ja käynnissäpito, 

20 osp   

Lihateollisuuden prosessien ohjaus ja käynnissäpito, 

20 osp

Ruokaleipätuotteiden valmistus, 20 osp

Kahvileipätuotteiden valmistus, 20 osp

Konditoriatuotteiden valmistus, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 Valinnaiset tutkinnon osat 1

Valittava 40-60 osp Valittava 40-60 osp

Kalatuotteiden valmistus, 30 osp Liharaaka-aineen käsittely prosessissa, 40 osp

Kasvis-, marja- ja hedelmä-  

tuotteiden valmistus, 20 osp Lihatuotteiden valmistus, 20 osp

Valmisruokatuotteiden 

valmistus, 30 osp Raakalihatuotteiden valmistus, 20 osp

Tuotekohtainen elintarvikkeen  

valmistus (mm. makeiset, juomat,
myllytuotteet), 20 osp

Valinnaiset tutkinnon Valinnaiset tutkinnon Valinnaiset tutkinnon 

osat 2 osat osat 2



Valittava 30-50 osp Valittava 30 osp Valittava 30-50 osp

Elintarvikkeiden Leipomoalan erikoistuotteiden Liha-alan erikoistuotteiden 

myymälätoiminnot, 15 osp valmistus, 15 osp valmistus, 15 osp

Erikoistuotteiden valmistus, 15 osp Leipomoeinesten valmistus, 15 osp Lihateollisuuden lähettämötoiminnot, 15 osp

Lihateollisuuden varastointitoiminnot, 15 osp

Elintarvikkeiden pakkaus- Leipomotuotteiden pakkaustoiminnot, 

toiminnot, 15 osp 15 osp Lihatuotteiden pakkaustoiminnot, 

15 osp

Varastointi- ja lähettämötoiminnot, 

15 osp

Tutkinnon osa tämän tutkinnon leipomoalan 

osaamisalalta tai liha-alan osaamisalalta, 15 osp

Tutkinnon osa tämän tutkinnon 

elintarviketeknologian osaamisalalta tai liha-alan 

osaamisalalta, 15 osp

Tutkinnon osa tämän tutkinnon 

elintarviketeknologian osaamisalalta tai leipomoalan 

osaamisalalta, 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi Työpaikkaohjaajaksi Työpaikkaohjaajaksi 

valmentautuminen, 5 osp valmentautuminen, 5 osp valmentautuminen, 5 osp

Yrityksessä toimiminen, 15 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp



Elintarvikkeiden valmistajana Elintarvikkeiden valmistajana Elintarvikkeiden valmistajana 

kansainvälisessä ympäristössä, kansainvälisessä ympäristössä, kansainvälisessä ympäristössä, 

15 osp 15 osp 15 osp

Paikallisiin ammattitaito-  Paikallisiin ammattitaito-  Paikallisiin ammattitaito-  

vaatimuksiin perustuva vaatimuksiin perustuva vaatimuksiin perustuva

tutkinnon osa | 5-15 osp tutkinnon osa | 5-15 osp tutkinnon osa | 5-15 osp

Tutkinnon osa sisältää työelämän       Tutkinnon osa sisältää työelämän       Tutkinnon osa sisältää työelämän       

paikallisten tarpeiden mukaista paikallisten tarpeiden mukaista paikallisten tarpeiden mukaista 

osaamista, joka soveltuu osaamista, joka soveltuu osaamista, joka soveltuu 

useamman kuin useamman kuin useamman kuin

yhden työpaikan tarpeisiin. yhden työpaikan tarpeisiin. yhden työpaikan tarpeisiin.

Koulutuksen järjestäjä nimeää Koulutuksen järjestäjä nimeää Koulutuksen järjestäjä nimeää

tutkinnon osan työelämän tutkinnon osan työelämän tutkinnon osan työelämän 

toimintakokonaisuuden toimintakokonaisuuden toimintakokonaisuuden

pohjalta ja määrittää sille pohjalta ja määrittää sille pohjalta ja määrittää sille 

laajuuden  osaamispisteinä. laajuuden  osaamispisteinä. laajuuden  osaamispisteinä.

Koulutuksen järjestäjä määrittelee Koulutuksen järjestäjä määrittelee Koulutuksen järjestäjä määrittelee

 ammattitaitovaatimukset ja  ammattitaitovaatimukset ja  ammattitaitovaatimukset ja 

osaamisen arvioinnin vastaavasti osaamisen arvioinnin vastaavasti osaamisen arvioinnin vastaavasti

  kuin ammatillisissa tutkinnon   kuin ammatillisissa tutkinnon   kuin ammatillisissa tutkinnon

osissa. osissa. osissa.

Tutkinnon osa toisesta ammatilli- Tutkinnon osa toisesta ammatilli- Tutkinnon osa toisesta ammatilli-

sesta perustutkinnosta, ammatti- sesta perustutkinnosta, ammatti- sesta perustutkinnosta, ammatti- 

tutkinnosta tai erikois- tutkinnosta tai erikois- tutkinnosta tai erikois-

ammattitutkinnosta | 5-15 osp ammattitutkinnosta | 5-15 osp ammattitutkinnosta | 5-15 osp

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon    Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon    Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon    

osan toisesta ammatillisesta osan toisesta ammatillisesta osan toisesta ammatillisesta 

perustutkinnosta, ammatti- perustutkinnosta, ammatti- perustutkinnosta, ammatti- 

tutkinnosta tai erikoisammatti- tutkinnosta tai erikoisammatti- tutkinnosta tai erikoisammatti-

tutkinnosta. tutkinnosta. tutkinnosta. 



Riippumatta sisällytettävän Riippumatta sisällytettävän Riippumatta sisällytettävän

tutkinnonosan laajuudesta, tutkinnonosan laajuudesta, tutkinnonosan laajuudesta, 

tutkinnon osan laajuus on tässä tutkinnon osan laajuus on tässä tutkinnon osan laajuus on tässä

kohdassa enintään 15 osaamis- kohdassa enintään 15 osaamis- kohdassa enintään 15 osaamis-

pistettä. pistettä. pistettä.

Korkeakouluopinnot | 5-15 osp Korkeakouluopinnot | 5-15 osp Korkeakouluopinnot | 5-15 osp

Tutkinnon osa sisältää ammatillista Tutkinnon osa sisältää ammatillista Tutkinnon osa sisältää ammatillista 

osaamista tukevia korkeakoulu- osaamista tukevia korkeakoulu- osaamista tukevia korkeakoulu- 

opintoja opintoja opintoja

Valittava 0-15 osp Valittava 0-15 osp Valittava 0-15 osp

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-

opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia 

tukevia opintoja

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-

opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia 

tukevia opintoja

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-

opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia 

opintoja

Valittava 1-25 osp Valittava 1-25 osp Valittava 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp



Meijerialan osaamisala, meijeristi

Pakolliset tutkinnon osat, 115 osp

Elintarviketuotannossa toimiminen, 35 osp

Meijeriprosessien ohjaus ja käynnissäpito, 20 

osp

Meijerituotteiden valmistus, 35 osp

Meijeriteollisuuden erikois-

tuotteiden valmistus, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon 

osat



Valittava 30 osp

Meijerituotteiden pakkaus-

toiminnot, 15 osp

Meijeriteollisuuden tilaus-

toimitusprosessissa 

toimiminen, 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi 

valmentautuminen, 5 osp

Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp



Elintarvikkeiden valmistajana 

kansainvälisessä ympäristössä, 

15 osp

Paikallisiin ammattitaito-  

vaatimuksiin perustuva

tutkinnon osa | 5-15 osp

Tutkinnon osa sisältää työelämän       

paikallisten tarpeiden mukaista 

osaamista, joka soveltuu 

useamman kuin

yhden työpaikan tarpeisiin.

Koulutuksen järjestäjä nimeää

tutkinnon osan työelämän 

toimintakokonaisuuden

pohjalta ja määrittää sille 

laajuuden  osaamispisteinä.

Koulutuksen järjestäjä määrittelee

 ammattitaitovaatimukset ja 

osaamisen arvioinnin vastaavasti

  kuin ammatillisissa tutkinnon

osissa.

Tutkinnon osa toisesta ammatilli-

sesta perustutkinnosta, ammatti- 

tutkinnosta tai erikois-

ammattitutkinnosta | 5-15 osp

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon    

osan toisesta ammatillisesta 

perustutkinnosta, ammatti- 

tutkinnosta tai erikoisammatti-

tutkinnosta. 



Riippumatta sisällytettävän

tutkinnonosan laajuudesta, 

tutkinnon osan laajuus on tässä

kohdassa enintään 15 osaamis-

pistettä.

Korkeakouluopinnot | 5-15 osp

Tutkinnon osa sisältää ammatillista 

osaamista tukevia korkeakoulu- 

opintoja

Valittava 0-15 osp

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-

opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia 

tukevia opintoja

Valittava 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp


