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Ajankohtaista ammatillisissa perustutkinnoissa

• Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa otetaan käyttöön 
yhtenäiset arviointikriteerit 2024 mennessä.

• Sama kriteeristö otetaan käyttöön kaikissa perustutkintojen 
yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa 1.8.2022 alkaen.
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, 

yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen ja ilmastovastuullinen toiminta

• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen (uusi tutkinnon osa, julkaistaan vuoden 2021 
lopussa)

• YTO:t; yhtenäinen arviointikriteeristö käyttöön 1.8.2022 alkaen. 
Uudistamisen yhteydessä osa-alueiden osaamistavoitteiden kuvausta 
on täsmennetty. Osa-alueiden vaatimustaso ja osaamispisteet säilyvät 
ennallaan.

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet








Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen 

• Sisällöissä huomioitavia mm.
• Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaan kuuluvat lainsäädännön uudistukset
• STM: Henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelma
• Kansallinen RAI
• Turvallinen lääkehoito 2021 ja lääkehoito-osaamisen palautteet
• Karvi, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon arviointi 

https://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-ja-pedagoginen-toiminta-sosiaali-ja-terveysalan-
perustutkinnossa/

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunnan tilannekuva
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sosiaali-ja-terveysalan-pt-tyoelamatoimikunnan-tilannekuva-
2018-2019.pdf

• Osaamisen ennakointifoorumi (OEF), mm. ammattialakohtaiset osaamiskortit
• SoTeHy-alan ennakointiryhmä, mm. toimintakykyosaamisen suositus
• Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi (KunFo) https://minedu.fi/kunfo
• Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin suositukset
• Osaamisella Soteen, 1. vaiheen loppuraportti
• Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus vs. perustason ensihoidon ajokortti
• Palautteet

https://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-ja-pedagoginen-toiminta-sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinnossa/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sosiaali-ja-terveysalan-pt-tyoelamatoimikunnan-tilannekuva-2018-2019.pdf
https://minedu.fi/kunfo


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen,
suunnitelma

• Työ alkaa, kun hankintasopimus on allekirjoitettu, tavoitteena marraskuu 2021.

• Työ toteutetaan avoimessa prosessissa

• 1. työpaja/webinaari, jonka tavoitteena on tiedottaa perustetyöstä sekä koota osaamistarpeita ja 
kehittämisehdotuksia järjestetään 19.1.2021

• Valittava toimittaja järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa vuoden 2022 aikana avoimia 
työtyöpajoja sosiaali- ja terveysalan koulutuksen järjestäjille, työelämälle sekä viranomaisille ja 
asiantuntijoille.

• Valittava toimittaja järjestää työn aikana tarvittavat kohdennetut asiantuntijatapaamiset ja -
kuulemiset yhteistyössä Opetushallituksen asiantuntijan kanssa.

• Sote pt:n työelämätoimikunnan kanssa käydään vuoropuhelua koko prosessin ajan.

• Lausuntoversio julkaistaan ePerusteissa ja sitä esitellään webinaarissa helmikuun alussa 2023.

• Perusteluonnos lausunnoille helmi-maalikuussa 2023, lausuntoaika 4 viikkoa.

• Valittava toimittaja viimeistelee tutkinnon perusteet yhdessä Opetushallituksen kanssa 1.6.2023 
mennessä, jonka jälkeen perusteet lähetetään käännettäviksi ja hyväksymisprosessi käynnistetään.

• Perusteet julkaistaan 12/2023

• Perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.



Lisäksi

• Yleinen linjaus tutkintojen kehittämisessä, tutkinnon osien laajuudet 
15:lla jaollisiksi
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