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Ajankohtaista 

 

• Arvioinnin opas ilmestynyt (painotuote ja 

verkkoversio) 
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/nayttotutkinnot      

 

• Näyttötutkinto-opas on päivitetty ja tulossa lokakuun 

lopussa. Nykyinen löytyy netistä: 
http://www.oph.fi/download/133192_Nayttotutkinto-opas_k.pdf 
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• Ammatillisten perustutkintojen perusteiden 

toimeenpano (opas ammatillisena 

peruskoulutuksena ja näyttötutkintona 

toteutettavaan koulutukseen) 

www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamisee

n/nayttotutkintojen_jarjestaminen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet 

 

• Työpaikkaohjaajan koulutus, verkkoversio valmiina  

 

• Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma, menossa 

taittoon 

 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/nayttotutkintojen_jarjestaminen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/nayttotutkintojen_jarjestaminen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet
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Muut ajankohtaiset asiat 

1) Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen 

(TUTKE II) 
• Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista 

jatketaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.  
• Tavoitteena on selkeämpi ja paremmin työelämän vaatimuksia 

vastaava tutkintorakenne ja tutkinnot. 
• Ohjaus- ja työryhmä asetettu 2/2012, toimikausi päättyy 

31.12.2014. 
• Muutokset ammatillista koulutusta ja ammatillista 

aikuiskoulutusta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin  
valmistellaan niin, että uudistetut säädökset ja määräykset 
tulevat voimaan viimeistään vuonna 2014. 

• Lue lisää: 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/index.html 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/index.html
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2) Osaamistarpeiden ennakointi 

 
• selvitetään alojen tulevaisuuden näkymiä ja yleisiä sekä 

alakohtaisia osaamistarpeita 

• selvitetään rajapintoja ja kytkentää muihin aloihin ja arvioidaan 

mahdollisia puuttuvia ja täydennystä vaativia ennakoinnin osa-

alueita 

• koulutustoimikuntien ykköstehtävä 

• vuonna 2011 -2012 toteutettu koulutustoimikuntakohtaiset 

laadullisen ennakointitiedon katsaukset, 24 alakohtaista 

selvitystä vapaasti kaikkien käyttöön 

Lue lisää: 

 http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_sahkoin

en_tietopalvelu_ensti/hankkeet_ja_raportointi/koulutustoimikun

tien_ennakointiselvitykset 

 

 

 

 

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_sahkoinen_tietopalvelu_ensti/hankkeet_ja_raportointi/koulutustoimikuntien_ennakointiselvitykset
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3) Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen  

    (SORA-lainsäädäntö) 

• Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja asetusta 

muutettiin vuoden 2012 alusta opiskelijan oikeuksien ja 

velvollisuuksien osalta. Keskeiset muutokset koskevat 

• opiskelijaksi ottamisen perusteita ja edellytyksiä  

• tiedon saantia 

• säännöksiä turvallisesta opiskeluympäristöstä 

• opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta 

• huumausainetestauksesta 

• rikosrekisteriotteen esittämisestä sekä  

• opiskelijan kurinpidosta ja kuulemisesta.  

• Muutokset koskevat tietyin osin kaikkien koulutusalojen 

tutkintoja mm. huumausainetestausmahdollisuus ja 

kurinpidolliset säännökset. 
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4) Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat 

säästötoimet 

• Ammatillisen peruskoulutuksen tarjontaa vähennetään 

vuodesta 2014 alkaen noin 2 300 aloittajalla vuoteen 2016 

mennessä (16-18-vuotiaiden ikäluokka pienenee noin 8000:lla 

vastaavana ajankohtana). 

• Koulutustarjonnan alueellinen tasapaino 

1. Tarjonnan merkittävin supistamistarve Itä- ja Pohjois-

Suomessa, Pohjanmaalla. 

2. Tarjonnan lisäämistarvetta Metropolialueella, eräissä 

kasvukeskuksissa. 

• Koulutuksen alakohtainen tarjonta 

1. Tarjonnan lisäämistarvetta sosiaali- ja terveysalalla sekä 

tekniikan ja liikenteen alalla. 

2. Tarjonnan vähentämistarvetta kulttuurialalla sekä 

matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. 
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• Oppisopimuskoulutukseen kohdennetaan säästöjä 

(Hallitusohjelma ja kehyspäätös 5.10.2011) 
– vähennys vuonna 2013 vuositasolla 24 milj. euroa 

– vuodesta 2014 lukien 31 milj. euroa 

• Nuorten aikuisten osaamisohjelman (2013 – 2016) 
Tavoitteena on tarjota 20 - 29–vuotiaille pelkän perusasteen 

koulutuksen varassa oleville mahdollisuus suorittaa 

ammatillinen tutkinto. 

– Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan 

koulutuksen lisääminen noin 2 500 aloittajalla 

– Oppisopimuskoulutuksena suoritettava ammatillinen 

lisäkoulutuksen lisääminen noin 1 500 aloittajalla 
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TUTKEn aiheuttamia toimenpiteitä 

1) Tutkintorakenteen uudistaminen 

• uudet tutkinnot (tutkintonimikkeet kaikkiin ?) 

• tutkintojen yhdistäminen 

• poistettavat tutkinnot 

• koulutusohjelmien /osaamisalojen yhdistäminen 

• muut muutokset 

2) ECVET:n toimeenpano (tutkintotyyppien, tutkintojen ja 

tutkinnon osien pisteytys) 

3) Tutkintotyyppien kriteerit  
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4) Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen 
toimeenpano: NQF –tasokuvaukset 

• Hallituksen esitys (HE  38/2012 vp) annettu eduskunnalle 
5/2012. 

• Tavoitteena, että säädökset tulisivat voimaan 1.1.2013. 
• Lue lisää: 

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+
38/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WOR
D 

5) Valinnan mahdollisuuksien lisääminen tutkinnon 

perusteissa 

 

 

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+38/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+38/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+38/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
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Elintarvikealan tutkintojen uudistamistyö 

• Perustutkinto uudistettu 2009 

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot uudistetaan 

ikäjärjestyksessä, jos ei muuta uudistamistarvetta 

tule 

• Perusteiden rakenne kaikissa samanlainen. 
• Tutkinnon osa 

• Ammattitaitovaatimukset 

• Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) 

• Ammattitaidon osoittamistavat  
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NYKYINEN TILANNE 
 

Elintarvikeala ja biotekniikka 

 

Elintarvikealan perustutkinto (2009) 

Elintarviketeknologian ko / oa 

Leipomoalan ko / oa 

Liha-alan ko / oa 

Meijerialan ko / oa 

  

 

 

 

Millaisia muutoksia? 

 
 

Vuonna 2000 neljä eri elintarvikealan 

perustutkintoa yhdistettiin yhdeksi 

tutkinnoksi. 

 

Muutoksia voidaan tehdä 

• koulutusohjelmiin/osaamisaloihin 

• ammattitaitovaatimuksiin 
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NYKYINEN TILANNE 
 

  

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 
(2001)  

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 
(2001)  

Kondiittorin ammattitutkinto (2008)  

Leipomoteollisuuden ammattitutkinto 
(2004)  

Leipurin ammattitutkinto (2008) 

Lihanjalostajan ammattitutkinto (2001) 

Lihateollisuuden ammattitutkinto (2007)  

Lihantarkastuksen ammattitutkinto (2011)  

Maidonjalostajan ammattitutkinto (2010)  

Meijeriteollisuuden ammattitutkinto (2005) 

  

Elintarviketekniikan 

erikoisammattitutkinto (2005) 

Kondiittorimestarin 

erikoisammattitutkinto (2008) 

Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 
(2008) 

 

 

Millaisia muutoksia? 

 
 

• Erilliset ammattitutkinnot on laadittu 

samalle alalle siitä näkökulmasta, 

onko kyse pienimuotoisesta 

elintarvikkeiden valmistamisesta vai 

teollisuudessa tapahtuvasta 

valmistuksesta esim. lihanjalostajan 

at ja lihateollisuuden at, leipurin at ja 

leipomoteollisuuden at, jne.  

  

• Voidaanko rinnakkaiset tutkinnot 

yhdistää niin, että tutkinnon sisällä 

olisi eri osaamisalat tai tutkintopolut 

valmistuksen mittakaavan mukaan? 
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NYKYINEN TILANNE 

 

Lihanjalostajan at 

Lihateollisuuden at 

 

Elintarvikejalostajan at 

Elintarviketeollisuuden at 

 

Maidonjalostajan at 

Meijeriteollisuuden at 

 

Leipurin at 

Leipomoteollisuuden at 

 

 

Kondiittorimestarin 

erikoisammattitutkinto  

Leipurimestarin 

erikoisammattitutkinto 

 

MAHDOLLISIA 

MUUTOSSUUNNITELMIA 

 

Liha-alan at: kaksi osaamisalaa 

Lihanjalostaja 

? 

Elintarvikealan at: kaksi osaamisalaa 

Elintarvikejalostaja 

? 

Meijerialan at , 2 osaamisalaa 

Maidonjalostaja 

? 
 

 

 

Voidaanko leipurimestarin ja 

kondiittorimestarin erikoisammattitutkinnot 

yhdistää leipomoalan eat:ksi, jolloin eri 

tutkintopolkuja tulisi leipurimestareita tai 

kondiittorimestareita? 

 


