
Kaivosalan 
perustutkinnon perusteet, 
voimaan 1.8.2020



Ammatillisen perustutkinto, 180 osaamispistettä 
• Ammatillisen perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän 
edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen 
liittyvällä osa-alueella. 

• Ammatillinen perustutkinto sisältää tehtävä- tai toimialaspesifiä ammattitaitoa, 
laaja-alaista useammalla toimialalla hyödynnettävää osaamista sekä yleisiä alasta 
riippumattomia taitoja. 

• Erikoistumisalueellaan 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.
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Lähtökohdat uudelle 
kriteerien esitystavalle



Tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja 
kriteerit

• Tutkinnon osat muodostavat selkeän työprosessin tai tehtäväkokonaisuuden

• Tutkinnon osissa vaadittava osaaminen kuvataan ammattitaitovaatimuksina

• Kriteerit määrittävät sen, miten ja millä tasolla opiskelijan tulisi osata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimukset
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Kaikilla perustutkinnoilla yhteiset kriteerit:

• Työprosessi ja kaikki kyseisessä työtehtävässä vaadittava osaaminen kuvataan 
ammattitaitovaatimuksina

• Esim. työturvallisuus, alakohtaiset säädökset,  elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ja laadunhallinta kuvataan alakohtaisesti ammattitaitovaatimuksissa

• Kriteereissä kuvataan osaamisen tasoerot

• HUOM! Ammattitaitovaatimukset ja kriteerit muodostavat kokonaisuuden
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Kaivosalan perustutkinnon 
uudistaminen



Kaivosalan ammatilliset tutkinnot

• Kaivosalan perustutkinto

• Kaivosalan ammattitutkinto

• Voimassa olevat ammatillisten tutkintojen perusteet nähtävissä: 
https://eperusteet.opintopolku.fi
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Kaivosalan perustutkinnon uudistaminen
• Perustetyö käynnistyi tammikuussa 

• Asiantuntijaryhmä ja yhteistyösopimus Ammattiopisto Lappian kanssa

• Työn aikana on kuultu työelämää (kaivosalan työntekijöitä, työnantajia, yrittäjiä), koulutuksen järjestäjiä ja 
opiskelijoita. 

• Avoin verkko-kommentointi ja verkkotyöskentely, ennakointitiedon hyödyntäminen (ks. osaamiskortit 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf)

• Opetushallitus toteutti perinteisen lausuntokierroksen (lausuntoaika kesäkuun puolivälistä elokuun 
puoliväliin) https://www.lausuntopalvelu.fi/FI

• Yhteiset kriteerit lausunnolla lokakuussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8d0dc6d1-
11c1-4346-8012-d48c1a2586f5

Opetushallitus11/11/2019



Luonnos

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6777660/reformi/tiedot

15.5.2019 Opetushallitus



Toimeenpano
• Uudet perusteet ePerusteissa loppuvuodesta 2019 - tiedote

• KJ: Tiedottaminen (mm .opiskelemassa olevat opiskelijat (siirtymäaika), uudet opiskelijat, työelämä)

• Yhteishaku – uudet osaamisalat 

• Kaivostyön osaamisala lisätään soralainsäädännön piiriin

• Lisätietoja opetushallituksen verkkosivuilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskelu-
ammatillisessa-koulutuksessa

• Opas: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/5782990/tiedot

• Päivitetty osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

• Opettajien ja arvioijien osaaminen, uudet tutkinnon osat käyttöön ja valinnaisuuden hyödyntäminen, 
yhteistyö
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Toimeenpano
• Kuljettajan perustason ammattipätevyys + maa-aineisten kuljetus 

maantieliikenteessä

• Koulutuksen järjestäjällä tulee olla järjestämislupa ammattipätevyyksiä 
sisältäviin tutkintoihin ja hyväksyntä koulutuskeskukseksi (OKM)

• Kokeeseen liittyvät järjestelyt ja arvioijat sekä yksittäiset koesuoritukset-
hyväksyttäminen kuljetusalan työelämätoimikunnalla

• Lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset Liikenne ja viestintävirasto Traficomille
tai sen osoittamalle palvelun tuottajalle

• Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/patevyydet-ja-
kelpoisuudet

• Kortit ja pätevyydet (tutkinnon perusteen liite)
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Vaarallinen työ
• 16 vuotta täyttänyt nuori työntekijä saa tehdä vaarallista työtä

• työnantajan on varmistettava, että laitteista, aineista tai työolosuhteista ei ole erityistä 
tapaturma- tai terveysvaaraa nuorelle itselleen tai muille

• Ennakkoilmoitusaluehallintoviranomaiselle

• jos työn turvallisuudesta sekä opastuksesta ja ohjauksesta on huolehdittu 

- riittävä perehtyminen työhön, sen vaaroihin ja työturvallisuusohjeisiin

- työn omaksumisen ajan työskentelee kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnassa

• Nuori saa tehdä vaarallista työtä

• ammatillisessa opetuksessa, kun työ tehdään opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa

• johon hänellä on ammatillinen perustutkinto
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Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä 
ennakkoilmoitus aluehallintovirastolle
• Ennakkoilmoitukset tehdään ennen työn aloittamista

• Koulutuksen järjestäjällä tekee ilmoitukset yhteistyössä työnantajan kanssa 

• Työpaikkakohtaiset ilmoitukset vaarallisesta työstä tehdään kerran vuodessa 

• sisältää noin-arvio työpaikalla työskentelevistä opiskelijoista 

• Uusista työpaikoista tehdään aina uudet ilmoitukset, jos vaarallista työtä teetetään 

• Kaikkia ilmoituksia täydennetään, jos tulee uusi vaaratekijöitä tai kohonnut riski turvallisuuteen 

• Ohje: ammatillisen koulutuksen työpaikalla järjestettävä koulutus ja ilmoitus nuorten tekemistä 
vaarallisista töistä
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Tapahtumat

• Maanrakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunnan yhteistyöpäivä 
24.4.2020 (Kotka) 

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri
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Kiitos!
Inga Sihvo
Yli-insinööri
Ammatillinen osaaminen
Opetushallitus
inga.sihvo@oph.fi
puh. 0295 331 560


