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AIKA maanantai 28.10.2019 klo 9.00-14.20 

PAIKKA Sataedu, Kokemäki (aulaluokka) 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

   

 Anne Laine 
Ville Huhtala 
Niina Kollár 
Johanna Rantalainen  

 
 
 

 Tuija Juhela  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 

MUUT LÄSNÄOLIJAT Kristiina Salmi klo 9.00-14.20 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
Anne Laine 
Puheenjohtaja 

 
 
 
Tuija Juhela 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT Kokouslistan mukaan. 

LAILLISUUS JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ville Huhtala                                               Niina Kollár 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Aika ja paikka 
 
 
 
                      

Aika ja paikka 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ  
 
 
 
 
Todistaa 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. 
 
 
 
 
Tuija Juhela, pöytäkirjanpitäjä 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

Osaamisen hankkimisen toteuttamissuunnitelmat 

184 §  

 

 

Päätösehdotus: 

Kristiina Salmin esityksen pohjalta keskustellaan osaamisen hankkimisen toteuttamis- 

suunnitelmamallista/malleista. 

 

  

 Päätös: 

 Keskusteltiin molemmista suunnitelmista: sekä osaamisen arvioinnin toteuttamissuun- 

 nitelmista että osaamisen hankkimisen toteuttamissuunnitelmista. 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista käytetään lyhennettä OAT. Osaa- 

misen hankkimisen toteuttamissuunnitelmista käytetään lyhennettä HANSU. 

Opintoalojen tiimit arvioivat tutkintovastaavan johdolla lukuvuosittain arviointi- ja 

palautetiedon perusteella osaamisen arvioinnin ja osaamisen hankkimisen toteutta- 

missuunnitelmia. Tutkintovastaava toimittaa päivitetyt toteuttamissuunnitelmat 

tutkintotoimielimelle huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tutkintoon suunnitellaan uusi  

paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, se hyväksytetään 

toimielimessä. Toteuttamissuunnitelmat ovat tutkintokohtaisia, ei paikkakuntakohtaisia. 

 

Toimielin tiedottaa koulutuspäälliköiden kautta tutkintovastaaville, että arvioivat ja  

tarvittaessa päivittävät vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toteuttamissuunnitelmat,  

ja toimielimen toukokuun kokouksessa hyväksytetään päivitykset. 

  
Toimielin kutsuu infotilaisuuteen perjantaina 13.3.2020 koulutuspäälliköt, luotsit ja 

tutkintovastaavat, puolen päivän pituinen, paikka Kokemäki tai Ulvila, kalenterikutsu  

myöhemmin. 
 

Osaamisen hankkimisen toteuttamissuunnitelmia laaditaan jokaisesta tutkinnon osasta 

siten, että tutkinnon osa koostuu työkokonaisuuksista/opintokokonaisuuksista (ala voi  

päättää, kumpi nimike sopii paremmin). Suunnitelmassa määritellään työ/opintokokonai-  

suuksiin liittyvät ammattitaitovaatimukset ja sisällöt. Seuraavassa kokouksessa  

arvioidaan Sataedun yhteinen osaamisen hankkimisen malli/mallit. 

 

Sihteeri kokoaa tutkintojen OAT:eista paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat  

tutkinnon osat, joista tehdään luettelo tutkinto: tutkinnon osa –otsikkotasolla. Tästä  

luettelosta linkki Intran sivulle  

https://sataedu.sharepoint.com/koulutus/koulutuspalvelut/tutkinnon_suunnittelu/Sivut/Op
etussuunnitelmat.aspx  

 

Sihteeri tarkistaa alojen koulutuspäälliköiltä suoritettavat tutkinnot, ja päivitetään 

Intran sivu (sama sivu kuin edellä), jotta siellä on kaikki ne tutkinnot, joita meillä suori- 

tetaan (Enni Heikintalolla muokkausoikeudet sivuun).  
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