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Ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry lausuu ammatillisten perustutkintojen kaikille 
yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista seuraavaa: 

Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset  

AMKE pitää Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia selkeinä. On 
hyvä, että kilpailutoiminta otetaan osaksi tutkinnon suorittamista. 

Koska kyse on perustutkintotasoisesta osaamisesta, AMKE esittää tutkinnon osan nimen 
muuttamista muotoon ”Huippuosaajaksi kehittyminen”. Tämä olisi ajan hengen mukainen 
korostaen tarvetta osaamisen jatkuvaan päivittämiseen ja uudistamiseen. Myös T1- ja T2-
arviointikriteerit sopisivat tällöin osuvammin tutkinnon osaan. 

AMKE pitää uutta ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osaa erittäin tervetulleena ja 
tarpeellisena. Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli ilmastovastuuseen liittyvän 
osaamisen ja sitä tukevan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemin 
toteuttajana.  

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ovat selkeät, mutta niihin tulisi sisällyttää vahvemmin 
opiskelijan valmiudet arvioida ilmastonmuutosta osana omaa työtä ja ammattialaa. 

AMKE pitää tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen väylää yrittäjyyteen vahvistetaan 
entisestään. Yrityksessä toimiminen- ja Yritystoiminnan suunnittelu tutkinnon osat muodostavat 
kokonaisuuden, joka palvelee sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita että yrittäjäksi aikovia 
opiskelijoita. Ammattitaitovaatimukset ovat molemmissa tutkinnon osissa selkeästi määriteltyjä. 

Osaamisen osoittaminen 

AMKE katsoo, että ammattitaitovaatimuksille, joita ei voi osoittaa näytössä, tulee määrittää 
osaamisen osoittamistavat. 

Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon 
osoittamistavat on määritelty siten, että ne eivät rajaudu yksinomaan kilpailutoimintaan. Koska 
kyse on perustutkintotason osaamisesta, tulisi selkiyttää, mitä osaamisen osoittaminen 
”toimimalla huippuosaamista vaativissa oman alan työtehtävissä” tarkoittaa tässä yhteydessä. 
AMKE pitää perusteltuna, että Huippuosaajana toimiminen –tutkinnon osassa 
ammattitaitovaatimuksista poikkeaminen tai osaamisen arvioinnin mukauttaminen eivät ole 
mahdollisia.  
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Arvoperustakuvauksen sisältö 

AMKE pitää arvoperustakuvausta kattavana. Esitämme kuitenkin, että lausetta seuraavaa 
lausetta täydennetään kursiivilla kirjoitetun mukaisesti: Toimintaympäristöjen muuttuessa 
ammatit muuttuvat ja kunkin vastuu osaamisensa kehittämisestä sekä siirtämisestä esimerkiksi 
työpaikkaohjaajana korostuu.  
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