
Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
NÄYTÖSSÄ

Kankaanpään opisto



• Taideteollisuusalan perustutkinto (180 osp)
– Artesaani, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

• Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinto (180 osp)
– Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala

• Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp)
– Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen 

osaamisala

• Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 
osp)

Kankaanpään opiston järjestämät tutkinnot



• Johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto (180 osp)
– Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala

• Muistihoitajakoulutus (30 osp)
– Valinnainen tutkinnon osa Ikääntyvien toiminnan 

ohjaaminen + Green Care osio

Kankaanpään opiston järjestämät tutkinnot



• Osaamisen tunnustaminen
– Asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017, 10§

mukaiset menettelyt
– Valinnainen tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

• Tehdään osana ensivaiheen HOKS-keskustelua
• Mukana tarvittaessa myös työpaikan toimija 

(koulutus- ja oppisopimukset)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen



• Näytössä opiskelija osoittaa osaamistaan
• Näytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa opiskelija osoittaa 

käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on 
saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen 
ammattitaidon tai osaamisen

• Näyttöjen suunnittelua ja järjestämistä ohjaavat 
ammatillisen koulutuksen säädökset (laki ammatillisesta 
koulutuksesta 531/2017 luku 5 ja 6, asetus ammatillisesta 
koulutuksesta 673/2017, 9§).

• Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää näyttöjä, 
arvioida osaamista ja antaa todistuksia vain 
järjestämisluvan mukaisiin tutkintoihin

Näyttöjen suunnittelu



Ammatillista koulutusta 
ohjaava lainsäädäntö

Tutkintojen ja 
koulutuksen 

järjestämislupa

Koulutuksen järjestäjän 
laadunhallinta-

järjestelmä

Tutkinnon perusteet

Henkilökohtainen 
osaamisen 

kehittämisuunnitelma

- Näyttö ja muu 
osaamisen arviointi

Näyttöjen suunnittelu ja toteutus



• Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain ja niiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa on aina noudatettava 
tutkinnon perusteissa määriteltyjä 
ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja 
ammattitaidon osoittamistapoja

• Osaaminen voidaan suunnitella osoitettavaksi yhdellä 
kertaa tai useassa näyttötilanteessa

• Yhdessä näytössä voidaan myös osoittaa useaan 
tutkinnon osaan liittyvää osaamista

• Ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueiden osaamistavoitteet suunnitellaan 
osoitettavaksi ammatillisen tutkinnon osien näyttöjen 
yhteydessä

Näyttöjen suunnittelu



• Osallistuu näytön suunnitteluun
– Perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, 

osaamistavoitteisiin ja osaamisen arviointiin
– Tekee osaamisen osoittamisen suunnitelman Wilmaan
– Osallistuu HOKS:in päivittämiseen näytön osalta

• Osoittaa osaamisensa näytössä
– osoittaa osaamisensa Wilmassa olevan HOKS:in

mukaisesti

• Arvioi omaa osaamistaan näytössä
– Tekee  itsearvioinnin Wilmaan näytössä osoitetusta 

osaamisesta

Osaamisen osoittaminen (opiskelija)



• Vastaa näytön suunnittelusta ja toteutuksesta
– Varmistaa opiskelijan valmiudet näyttöön
– Varmistaa, että opiskelija on saavuttanut riittävän 

osaamisen näyttöön osallistumiseksi (osaamisen 
kehittymisen seuranta)

– Suunnittelee näytön tutkinnon osittain yhdessä 
opiskelijan (ja tarvittaessa työpaikan edustajan) kanssa

– Koulutuksen järjestäjän edustajista vähintään toinen 
arvioijista on paikalla näytössä

– Varmistaa, että HOKSiin merkitään tutkinnon osittain 
näytössä osoitettavat ammattitaitovaatimukset ja 
osaamistavoitteet, näyttöympäristö, ajankohta ja 
työtehtävät

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
(koulutuksen järjestäjä)



• Nimeää arvioijat ja varmistaa arvioijien 
arviointiosaamisen
– Kirjaa HOKSiin arvioijien nimet ja tiedottaa arvioijia 

HOKSin sisällöstä ja arvioijien tehtävistä
– Perehdyttää arvioijat osaamisen arviointiin ja tutkinnon 

perusteisiin osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti (erityisesti 
tutkintokohtaiset asiat)

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
(koulutuksen järjestäjä)



Arvioijien 
valintakriteerit

Riittävä ammatillinen 
osaaminen suhteessa 

tutkinnon ja 
koulutuksen perusteisiin 
tai tutkinnon osan osa-

alueeseen

Riittävä 
ammattitaito 
arvioitavalta 

ammattialalta

Perehtyneisyyys
arvioinnin 

lähtökohtiin 

Perehtyneisyys 
arvioitavan 

tutkinnon tai 
tutkinnon osan 

perusteisiin

Osaamisen arvioijat



Perehdytys painottuu:
• Tutkintokohtaisiin arviointikysymyksiin
• Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen 

kehittämissuunnitelmaan
• Arvioinnin kattavuuteen ja luotettavuuteen
• Arviointimenetelmiin
• Arvioinnin dokumentointiin
• Arvioinnin tarkistamiseen
• Arvioijien mahdolliseen esteellisyyteen

Arvioijien perehdyttäminen



• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot:
– Hyväksytty/hylätty

• Ammatillinen perustutkinto:
– Arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko



• Arvioi ja dokumentoi opiskelijan osaamisen ja 
tiedottaa opiskelijalle arviointipäätöksestä
– Koulutuksen järjestäjän nimeämät arvioijat/arvioija 

arvioivat opiskelijan osaamisen näytössä tai muulla tavoin 
osoitettua osaamista (esim. kirjallinen aineisto, valokuvat) 
ja dokumentoivat osaamisen arvioinnin

– Arvioijat ja opiskelija keskustelevat tarvittaessa yhdessä 
siitä, onko opiskelija saavuttanut /osoittanut tarvittavan 
osaamisen suhteessa tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin

– Antaa opiskelijalle mahdollisuuden itsearviointiin

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
(koulutuksen järjestäjä)



– Arvioijat päättävät yhdessä tutkinnon osan arvosanasta
– Opettaja-arvioija dokumentoi arviointipäätöksen ja 

arvioinnin perustelut osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti (Työelämäarvioija 
allekirjoittaa omalta osaltaan tehdyn arviointipäätöksen)

– Opettaja-arvioija tiedottaa opiskelijalle 
arviointipäätöksestä, arviointipäätöksen perusteluista 
sekä arvioinnin tarkistamis- ja oikaisumahdollisuudesta 
mahdollisimman pian päätöksen teon jälkeen (opiskelija 
varmentaa allekirjoituksellaan saaneensa päätöksen ja 
arvioinnin oikaisun tiedoksi)



• Osallistuu näytön suunnitteluun ja toteutukseen
– Arvioi yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa, soveltuuko 

työpaikka näyttöympäristöksi (HOKSin yhteydessä)
– Suunnittelee yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa, 

mitä osaamista ja milloin opiskelija voi osoittaa 
osaamistaan työpaikalla

• Arvioi opiskelijan osaamista ja osallistuu arvioinnin 
dokumentointiin

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
(Työpaikan toimija)



• Ammatillisen tutkinnon osien osaamisen arvioinnin 
toteuttavat ja arvioinnista päättävät koulutuksen 
järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa

• Toinen heistä on pedagogisesti pätevä ja toinen 
työelämän edustaja

• Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai 
itsenäinen ammatin harjoittaja. Myös työpaikkaohjaaja 
voi toimia arvioinnissa työelämän edustajana.

• Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja päättää 
myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän 
edustajaa

• Kankaanpään opistossa ei mukauteta arviointia eikä 
osaamisvaatimuksista poiketa

Osaamisen arvioijat



• Itsearviointitaito on osa ammatillista osaamista
• Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisen 

osoittamisen jälkeen Wilmaan
• Itsearvioinnissa omaa osaamista peilataan tutkinnon 

osan ammattitaitovaatimuksiin ja niistä johdettuihin 
kriteereihin.

Opiskelijan itsearviointi



• Osaamisen arvioijat antavat arvosanan tutkinnon osien, 
yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden 
osaamisesta tutkintokohtaisen arviointiasteikon 
mukaisesti

• Tutkinnon osien arvosanat merkitään 
tutkintotodistukseen ja yhteisten tutkinnon osien osa-
alueiden arvosanat opintosuoritusrekisterioteeseen

• Arviointi suoritetaan ja arvioinnista päätetään aina 
kollegiona arviointikeskustelussa (osaamisen arvioijat)

• Arviointipäätös tehdään tutkinnon osittain yksimielisesti 
(osaamisen arvioijat)

Arvioinnista päättäminen



• Opiskelija on esteellinen osallistumaan arvioinnista 
päättämiseen

• Arvioijat varmentavat allekirjoituksillaan ja 
päiväyksellä (paperille tai sähköisesti) 
arviointipäätöksen

Arvioinnista päättäminen



• Arviointipäätös ja sen perustelut skannataan 
opiskelijan tietoihin Wilmaan

• Opiskelijan arviointiaineistoa säilytetään kuusi 
kuukautta (omaehtoinen opiskelu) tai kymmenen 
vuotta (oppisopimusopiskelija)

• Opiskelijakohtaiset tiedot tutkintojen tai tutkinnon 
osien suorittamisesta siirtyvät koulutuksen 
järjestäjältä reaaliaikaisena kansalliseen 
opintosuoritus- ja tutkintotietorekisteriin (Koski)

Osaamisen arvioinnin ja arviointipäätöksen 
dokumentointi



• Uusintamahdollisuus järjestetään, jos opiskelijan 
osaamisen arviointi on hylätty
– Opiskelijan kanssa arvioidaan yhdessä, millaista 

lisäosaamisen hankkimista hän tarvitsee, miten hän 
kehittää ammattitaitoaan ja milloin hän mahdollisesti 
voisi osoittaa osaamisensa uudelleen

• Arvosanaa voidaan myös korottaa niissä tutkinnon 
osissa ja muissa kokonaisuuksissa, joissa annetaan 
arvosana

Arvioinnin uusiminen



• Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin 
tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa siitä 
ajankohdasta, kun opiskelija on saanut tietoonsa 
arvioinnin tuloksen (varmentaa allekirjoituksellaan 
tiedoksisaannin)

• Arvioinnin tarkistamista voi pyytää vain arvioijien tai 
arvioijan päättämästä arvosanasta ja sitä pyydetään 
kirjallisesti

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu



•Tiedoksianto

•Arviointipäätös

•Tiedottaminen 
päätöksestä

Opiskelijan 
perehdyttä

minen

•Opiskelijan 
ohjaus

•Arvioinnin 
tarkistuspyynnön 
lähettäminen

•Tarkistamispyynn
ön käsittely

Arvioinnin 
tarkistami

sesta
päättämine

n

•Oikaisun 
hakeminen 
työelämätoimiku
nnalta

•Selvityksen 
pyytämien 
arvioijilta

•Uusi 
arviointipäätös

Päätöksestä 
tiedottamin

en

Arvioinnin tarkistamis- ja oikaisuprosessi



• Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin 
laadunvarmistus

• Osallistuminen tutkintorakenteen, tutkintojen ja 
niiden perusteiden kehittämiseen

• Opiskelijan osaamisen arviointia koskevien 
oikaisupyyntöjen käsittely

Työelämätoimikunnan tehtävät



• Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää 
työelämätoimikunnalta kirjallista oikaisua arvioijien 
tekemään arvioinnin tarkistamista koskevaan 
päätökseen

• Oikaisua voi pyytää ainoastaan tutkinnon osan 
arvosanasta

• Oikaisupyyntö tulee aina perustella
• Opiskelijan on pyydettävä oikaisua 14 vrk kuluessa 

tiedoksisaannista

Arvioinnin oikaisu



• Opiskelija lähettää arvioinnin tarkistamispyynnön 
opettaja-arvioijalle tai muulle koulutuksen 
järjestäjän edustajalle

• Arvioijat päättävät arvioinnin tarkistamisesta
• Päätösvaihtoehdot:

– Arvioijat muuttavat arviointipäätöksen opiskelijan 
ehdotuksen mukaisesti, tai

– Arvioijat toteavat arvioinnin tarkistamispyynnön 
aiheettomaksi, jolloin päätös on perusteltava

Arvioinnin tarkistaminen



• Päätös laaditaan kirjallisena ja arvioijat varmistavat 
sen allekirjoituksella (paperilla tai sähköisesti) + 
päivämäärä

• Opettaja-arvioija tai muu koulutuksen järjestäjän 
edustaja antaa päätöksen tiedoksi opiskelijalle

Arvioinnin tarkistaminen



• Työelämätoimikunta käsittelee oikaisupyynnön 
toimitetun aineiston pohjalta (arviointiaineisto ja 
muu mahdollinen tutkinnon järjestäjän lausunto

• Jos arviointi on ilmeisen virheellinen, 
työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin ja 
perustellusta syystä edellyttää koulutuksen 
järjestäjää asettamaan uudet arvioijat

• Toimikunnan päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle 
ja koulutuksen järjestäjälle

Arvioinnin oikaisupyyntö 
työelämätoimikunnalle



• Opetushallituksen opas (26.3.2018):
Näytöt ja osaamisen arviointi

• Opetushallituksen opas (27.8.2018): 
Henkilökohtaistamisen toimintamallin kuvaukset

• Raija Orell, Työelämätoimikunnan pj Power Point 
esitys Kasvatus- ja ohjausalan kehittämispäivillä 
25.9-26.9.2018

Lähteet


