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Uudistamisen tavoitteet ja keskeiset 

muutostarpeet

• Työn tarkoituksena on uudistaa elintarvikealan perustutkinnon 

muodostuminen ja tutkintokohtaiset ammatilliset tutkinnon osat 

vastaamaan elintarvikealan muuttuneita osaamistarpeita. 

• Tutkinnon perusteiden uudistamisessa otetaan käyttöön yhteiset 

arviointikriteerit, joita sovelletaan kaikkiin tutkintokohtaisiin 

tutkinnon osiin.

• Verkkokyselyn pohjalta nousseet muutostarpeet: tutkinnon 

osien valinnaisuuden lisääminen sekä tuoteturvallisuuden, 

tuote- ja prosessiosaamisen, kädentaitojen, pakkausosaamisen 

ja automaation huomioimista tutkinnon perusteissa. 
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Uudistamisen tavoitteet ja keskeiset 

muutostarpeet

• Vuoden 2020 alusta uudistuneen elintarvikelain säännökset on 

huomioitu tutkinnon perusteissa.  

• Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa ja 

arviointikriteereissä on huomioitu uudistuneet elinikäisen 

oppimisen avaintaidot ja tutkintojen ja muun osaamisen 

kansallinen viitekehys.
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Työn toteutus

• Yhteistyösopimus Hämeen ammatti-instituutti Oy:n kanssa

• Työn ohjaajana elintarvikealan työelämätoimikunta. Tutkinnon 

perusteluonnosta käsiteltiin seitsemässä kokouksessa

• Tutkinnon perusteiden kirjoittamistyöhön osallistui 

elintarvikealan opettajia Oulun seudun ammattiopistosta, 

Hämeen ammatti-instituutista ja Gradia Jyväskylästä. 

• Perustetyön aikana järjestettiin kaksi verkkopohjaista kyselyä, 

joissa haluttiin lisätietoja tutkinnon perusteiden muutostarpeista 

(11/2018) ja tutkinnon muodostumisesta (3/2019). 
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Työn toteutus

• Elintarvikealan perustutkinnon perusteluonnosta esiteltiin Jyväkylässä 

järjestetyssä keskustelutilaisuudessa 8.5.2019, johon osallistui 45 henkilöä 

edustaen elintarvikealan koulutuksen järjestäjiä ja yrityksiä. 

• Tutkinnon perusteluonnosta esiteltiin Ammattiliitto Pron edustajille 24.9.2019 

ja Suomen Leipuriliitto ry:n edustajille 12.3.2019 ja 18.12.2019.

• Lausuntokierros 09/2019 lausuntopalvelu.fi

• Opetushallitukseen saapui 30 lausuntoa
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Muutokset lausuntokierroksen jälkeen

• Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito (20 osp) muuttui 

pakolliseksi tutkinnon osaksi

• Valinnaisten tutkinnon osien ryhmiä vähennettiin

• Tuoteryhmät poistettiin ammattitaitovaatimuksista

• Valinnaisuutta lisättiin elintarviketeknologian osaamisalalla ja 

liha-alan osaamisalalla
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Muutokset lausuntokierroksen jälkeen

• Elintarvikehygieniaa ja hygieniapassin suorittamista koskevat 

ammattitaitovaatimukset muutettiin vastaamaan 1.1.2020 

voimaan tullutta elintarvikelakia

• Ammattitaidon osoittamistapoja selkeytettiin tuoteryhmien, 

prosessimenetelmien ja työmenetelmien osalta.

10/03/2020 Opetushallitus 7



Hygieniapassi

• Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen 

perusteella 1.1.2020 lähtien, kun elintarvikelaki (23/2006) muuttuu. Kaikkien 

henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät siellä 

pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, täytyy suorittaa 

hygieniapassitesti hyväksytysti saadakseen hygieniapassin.   

• Tähän mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt 

hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa. Jos 

hygieniapassin molemmat osiot eli sekä kortti että paperitodistus katoavat, 

täytyy hygieniapassitesti suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden 

hygieniapassin.

• https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi
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Elintarviketuotannossa toimiminen, 35 osp

• Opiskelija

• perehtyy elintarvikealaan

• noudattaa omavalvontaa ja hygieniaa

• toimii työpaikalla vastuullisesti ja turvallisesti

• varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun

• valmistaa tuotteen

• pakkaa tuotteita

• varastoi tuotteita

• huolehtii pesu- ja puhdistustoiminnoista.
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Ammattitaidon osoittamistavat

• Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toimimalla elintarvikealan 

yrityksen perustehtävissä, esimerkiksi ennakoivissa työtehtävissä 

raaka-aineiden vastaanotossa, esikäsittelyssä, tuotteen 

valmistuksessa, pakkaamisessa tai varastotoiminnoissa. 

• Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida 

arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 

yksilöllisesti muilla tavoin. 

• Hygieniapassitestin suorittamista ei voida mukauttaa.
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Tutkinnon perusteiden voimaan 

tulo 1.1.2021 - jatkoaskeleet



Voimaantulo

• Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa 

määräystä 1.1.2021 alkaen. Ennen 1.1.2021 tutkinnon suorittamisen 

aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto elintarvikealan 

perustutkinnon perusteiden 20.12.2017 nro OPH-2722-2017 mukaisesti 

31.12.2024 saakka.

• Siirtymäaikaa sovelletaan niille opiskelijoille, jotka ovat opiskelijoina 

suorittamassa elintarvikealan perustutkintoa 31.12.2020 tai opiskelu-

oikeuden keskeyttämisestä on sovittu 31.12.2020 mennessä

• OPH-2722-2017 tutkinnon perusteiden mukaan suorittavien on mahdollista 

valita tutkintoonsa OPH-329-2020 tutkinnon perusteiden mukaisia valinnaisia 

tutkinnon osia, ei kohtaan tutkinnon osa toisesta ammatillisesta 

perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
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Koulutuksen järjestäjän tehtäviä muutoksessa

• Jatkuva haku ja opiskelijaksi ottaminen

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

• Koulutuksen markkinointi ja tiedottaminen

• Arvioijien ja työpaikkaohjaajien perehdyttäminen

• Koulutuksen suunnittelu

• Opintohallintojärjestelmä

• Osaamisen arvioinnin ja arviointipäätöksen dokumentointi
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Elintarvikealan perustutkinnon työpajat

• 2.6.2020 Stadin ammattiopisto, Roihuvuori Helsinki

• 4.9.2020 Gradia Jyväskylä

• Sisältö (klo 11-16)

• Elintarvikealan perustutkinnon perusteet henkilökohtaistamisen ja 

opintopolun suunnittelun lähtökohtana

• Työskentelyä ryhmissä osaamisaloittain, joissa rakennetaan opiskelijoille 

opintopolkuja

• Ryhmätöiden tulosten esittely, yhteinen pohdinta ja tulosten jakaminen
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Lisätietoja tulevista muutoksista

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tiedote/7055263

• Omat yhteiset arviointikriteerit käyttöön yhteisten tutkinnon osien osa-

alueille 1.8.2021

• Yhteiset arviointikriteerit käyttöön kaikille ammatillisille perustutkinnoille 

yhteisille ammatillisille valinnaisille tutkinnon osille 1.8.2021

• Huippuosaajana toimiminen, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 

yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

• Tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden vaatimustaso ja 

osaamispisteet säilyvät ennallaan. 
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Kiitos!


