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• Vakuutuksiin liittyvää tietoa löydät kohdasta 3.4
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1 Organisaatio ja henkilökunta
 □ työpaikkaohjaaja
 □ organisaatio
 □ toimipisteet ja lähimmät työntekijät
 □ oma esimies
 □ oma työpiste
 □ yhteystiedot
 □ henkilökunnan tilat

2 Työaika ja työvuorot
 □ työajat ja työvuorot
 □ milloin viimeistään pitää olla valmiina    
      työpisteessä työvaatteet päällä
 □ ruoka- ja kahvitauot
 □ poissaolot ja niistä ilmoittaminen

3 Toiminta ja asiakkaat
 □ toiminta-ajatus / liikeidea
 □ asiakkaat
 □ työpaikan visio ja arvot
 □ muut tärkeät asiat

4 Tilat ja kulkutiet
 □ eri osastojen ja tilojen sijainti
 □ kulkeminen ja kulunvalvonta
 □ avaimet
 □ varastot ja säilytystilat
 □ jätehuolto

5 Toimintatavat
 □ työvaatteet, työjalkineet
 □ ulkoinen olemus (hygienia, korujen, 
   kellon, meikin, lävistysten, hiusten  
   kiinnipitäminen ja hajuveden käytöstä 

      sopiminen)
 □ siisteys ja järjestys
 □ tietoturvallisuus, vaitiolovelvollisuuden 
      noudattaminen

6 Työsuojelu ja työturvallisuus
 □ työturvallisuusohjeet ja turvalliset työtavat
 □ kone- ja laiteturvallisuus
 □ tilojen, laitteiden ja koneiden lukitseminen
 □ vaarallisten aineiden käyttö
 □ paloturvallisuusohjeet ja sammutusvälineet
 □ ensiapuohjeet
 □ toiminta tapaturman sattuessa
 □ hätäpuhelinnumerot
 □ henkilökohtaiset suojaimet
 □ ilmoitus työsuojeluviranomaiselle erityisen 
      haitallisista ja vaarallisista töistä (16-17v.)
 □ työhygienia

7 Oma tehtävä
 □ työtehtävät ja vastuualueet
 □ työn laatuvaatimukset
 □ oman työn merkitys kokonaisuuteen
 □ yhteistyö ja toisten avustaminen
 □ puhelimen ja tietokoneen käyttö

8 Muut asiat
 □ oman puhelimen käyttö
 □ työ- ja toimintakyvyn ylläpito
 □ tupakointi, purukumi, juomat
 □ musiikinkuuntelulaitteiden käyttö
_______________________________

Työssäoppijan perehdyttäminen
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Hyvä työpaikkaohjaaja

Työssäoppiminen on olennainen osa ammatillista peruskoulutusta. Usein työssäoppimisjakso 
on opiskelijan ensimmäinen kosketus oman alan yritykseen ja siellä tapahtuvaan työskentelyyn. 
Turvallisessa, aidossa työympäristössä työpaikkaohjaajan opastuksessa tapahtuva harjoittelu on 
tärkeä osa opiskelijan ammatillista kasvua. Työpaikalla opiskelija näkee selkeästi sen, mitä häneltä 
vaaditaan työntekijänä. 

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan ohjaaja, ja parhaat tulokset työssäoppimiselle saavutetaan, kun 
ohjaaja pystyy luontevasti toimimaan esimerkkinä alansa ammattilaisena. Hyvän tuloksen aikaan-
saamiseksi työpaikkaohjaajan olisi työssäoppimisen alkuvaiheessa hyvä oppia tuntemaan opiskeli-
jaa keskustelemalla ja tekemällä työtä yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelijan kannalta onnistunut 
työssäoppimisjakso edellyttää myös hyvää ennakkosuunnittelua oppilaitoksen ja yrityksen kesken.

Tämä työpaikkaohjaajaopas on tarkoitettu tueksi sujuvan työssäoppimisjakson toteutuksessa. 
Opasta voidaan käyttää työpaikan oman perehdyttämismateriaalin rinnalla. Tavoitteena on, että 
ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja luovat opiskelijalle hyvät edellytykset kehittyä oman alansa 
ammattilaiseksi. 

Yhteistyön avulla luomme opiskelijoille mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun. 
Kiitos, että olet mukana siinä! 

Oppaan ovat koonneet Terttu Holappa ja Mika Kangasniemi

1. painos, JEDU TOPKUMPPANI 2013 -hanke 2014
2. uudistettu painos, LaTu - Laatua ja turvaa verkostossa -hanke 2016
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 

oppimiseen -hanke 2016 
3. uudistettu painos, OTTO - Osaamisperusteisuus työpaikalla tapahtumaan

Sivun valmistus: Mainostoimisto VeeMax, Haapavesi
Kannet: Tuula Leskinen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Paino: Laatupaino Oy, Vihanti 2016

OTTO - hanke Osaamisperusteisuus työpaikalla 
tapahtumaan oppimiseen
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1 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään kuuluu seitsemän ammattiopistoa: Haapajärven am-
mattiopisto, Haapaveden ammattiopisto, Kalajoen ammattiopisto, Nivalan ammattiopisto, Ou-
laisten ammattiopisto, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto ja Ylivieskan ammattiopisto. Lisäksi 
JEDU ylläpitää aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelua.

JEDU järjestää ammatillista peruskoulutusta seuraavilla koulutusaloilla:
• kulttuuriala
• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
• luonnontieteiden ala
• tekniikan ja liikenteen ala
• luonnonvara- ja ympäristöala
• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
• matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Muuta koulutusta:
• valmentavat koulutukset
• aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut

JEDUssa voi valita yli 40 ammatillisesta mahdollisuudesta sopivan koulutusvaihtoehdon. Koulu-
tuksen lisäksi ammattiopistot tarjoavat myös mahdollisuuden asua asuntolassa ja vapaa-ajan-
toimintaa.

1.1 Oppilaitoksen sekä työ- ja elinkeinoelämän yhteistyö
Jokaiseen koulutusohjelmaan sisältyy vähintään 36 osaamispistettä työssäoppimista. Oppimi-
sen sisällöt toteutuvat entistä enemmän työelämän toimintojen kanssa. Tästä osoituksena on 
mahdollisuus laajennettuun työssäoppimiseen, jossa opiskelija voi sisällyttää enemmän työs-
säoppimista oman opintopolun mukaan. Työelämä osallistuu myös koulutuksen suunnitteluun 
mm. osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön ja olemalla mukana ammattiosaamisen näyttö-
jen toimielimessä. Näin työpaikasta tulee tiiviimpi osa oppimisympäristöä.

Työssäoppimiseen tulevat opiskelijat opettelevat osan ammattitaitovaatimuksista aidossa työ-
ympäristössä. Työssä oppiva opiskelija hankkii ensin uutta tietoa ja osaamista, jonka hän sitten 
osoittaa ammattiosaamisen näytöllä.

Lisätietoa: www.jedu.fi
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2 Perustutkinnon muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto koostuu 180 osaamispisteestä. Kukin koulutusohjelma sisältää 135 
osp ammatillisia tutkinnon osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 osp valinnaisia tutkinnon 
osia. Tutkintorakenne on osaamisperusteinen, mikä edistää aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnustamista, eli hyväksilukua osaksi tutkintoa.

Valinnaisten tutkinnon osien kautta opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaa-
mistaan siten, että ammattiin valmistuneilla on paremmat valmiudet toimia muuttuvilla työ-
markkinoilla. 

JEDUssa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee 
sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 36 osp. Ammattiopisto-
opiskelu ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan opiskelijan tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksoilla myös ammattiosaamisen näyttöjä. Näytöissä 
opiskelija osoittaa tutkinnon perusteiden ja työelämän edellyttämän ammattitaidon hallinnan 
aidossa työtehtävässä. Työpaikoilla tapahtuva ammattiosaamisen näyttö on opiskelijan, työelä-
män edustajan ja opettajan yhdessä suunnittelema ja arvioima työtilanne tai työprosessi.

Ammattiosaamisen näytössä on tärkeää, että opiskelijan osaamisesta saadaan luotettavaa 
tietoa, jonka perusteella arvosana tutkinnon osasta voidaan antaa. JEDUn arviointitoimikunta 
valvoo ammattiosaamisen näyttöjen laatua.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Vuoden aikana 
saavutettu osaaminen vastaa keskimäärin 60 osaamispistettä. Kun kaikki 180 osp on hyväksytty 
ja ammattiosaamisen näytöt suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka sisältää arvioin-
nit perustutkinnoista sekä ammattiosaamisen näytöistä.
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3 Eri osapuolten työssäoppimiseen liittyvät tehtävät ja vastuut

3.1 Opiskelijan tehtävät ja vastuut
• Opiskelija tulee työpaikalle oppimaan.
• Tekee työssäoppimiseen liittyvät dokumentoinnit, kuten esimerkiksi

työpäiväkirjan.
• Noudattaa työssäoppimispaikan työaikajärjestelyjä sekä työelämän yleisiä

pelisääntöjä (toimintatavat vaihtelevat työpaikkakohtaisesti).
• Korvaa tahallisesti aiheuttamansa vahingot.
• Suorittaa annetut työtehtävät tunnollisesti. 
• Käyttäytyy työpaikalla asiallisesti.
• Noudattaa työpaikalla sovittua tai muuten asiakkaisiin ja työhön liittyvää

salassapitovelvollisuutta

3.2 Työpaikkaohjaajan tehtävät
• Osallistuu työssäoppimisjakson ennakkosuunnitteluun.
• Tutustuu opiskelijan työssäoppimisen tavoitteisiin ja osaamiseen.
• Varmistaa, että työyhteisö tietää työssäoppijan tulosta työpaikalle.
• Perehdyttää ja ohjata opiskelijaa sekä antaa hänelle kehittävää palautetta.
• Osallistuu opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun ja arviointiin.
• Antaa oppijalle kuva siitä, miten työyhteisö toimii ja kehittyy.
• Osallistuu työssäoppimisen käytäntöjen kehittämiseen yrityksessä.
• Antaa oppilaitokselle tiedot työhön ja työympäristöön liittyvistä oloista ja

työvälineistä.
• Seuraa opiskelijan poissaoloja, puhuu asiasta heti opiskelijan kanssa ja

ilmoittaa poissaoloista  ohjaavalle opettajalle, mikäli poissaolot jatkuvat.

Ennen työssäoppimisjakson alkua on hyvä sopia ohjaavan opettajan kanssa yhteydenpito-
tavoista työssäoppimisjakson aikana. Opettaja toimii työpaikkaohjaajan tukena opiskelijan 
ohjaustehtävässä. (Opettajan rooli korostuu ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja arvi-
oinnin osalta.)

Opiskelijaan tutustuminen auttaa arvioimaan kuinka paljon hän tarvitsee ohjausta eri tilanteis-
sa. Ohjauksen tarve muuttuu työssäoppimsjakson aikana ja opiskelijan ammattitaidon kehitty-
essä. Ohjaajan on varmistettava, että opiskelija ymmärtää annetut ohjeet ja selviää annetuista 
työtehtävistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään tuottavaa ja laadukasta työtä oi-
keilla ja turvallisilla työmenetelmillä. Työpaikkaohjaaja toimii kaikissa tilanteissa esimerkkinä 
oman alansa ammattilaisena.

Opiskelija tarvitsee ohjaajalta jatkuvaa, työskentelyä ohjaavaa ja kannustavaa palautetta työs-
kentelystä. Palautteen tulee kehittää opiskelijan oppimista ja itsearviointitaitoa sekä tukea opis-
kelijan ammatillista kasvua.
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3.3 Työnantajan vastuu
Työnantaja nimeää yhteyshenkilön/työpaikkaohjaajan, jolla on riittävät valmiudet tämän teh-
tävän hoitamiseen ja joka toimii yrityksen edustajana työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen 
suunnittelussa, järjestämisessä ja valvonnassa. Työnantajan on ennen työn aloittamista riittävän 
tarkasti määriteltävä työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet. Työn-
antajan on huolehdittava opiskelijan perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, 
työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä 
työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin. Työnantajan on varmistettava, että opiskelijalla on 
riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön sekä käytössään tarvittavat 
suojaimet.

3.4 Ammattiopiston tehtävät, vastuut ja vakuutukset
Ammattiopisto nimeää yhteyshenkilön tai -opettajan, joka toimii ammattiopiston edustajana 
työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen suunnittelussa, järjestämisessä ja ohjauksessa. 

Ammattiopiston vastuu ja vakuuttamisvelvollisuus työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan 
tapaturman varalta määräytyy tapaturmavakuutuslain ja opiskelutapaturman korvaamisesta 
annetun asetuksen mukaisesti. Opiskelijat ovat tapaturma- ja vastuuvakuutettuja ammattiopis-
ton puolesta. Työnantaja huolehtii ja vastaa työssäoppimisjakson aikana opiskelijan työturvalli-
suudesta työturvallisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän työssäoppimiseen liittyvä vastuuvakuutus korvaa aino-
astaan ne työtehtävien suorittamisen yhteydessä syntyneet vahingot, joista työssäoppija on 
vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvausvastuuta arvioi-
taessa opiskelija rinnastetaan yrityksen työntekijään. Vahingonkorvauslain mukaisesti mahdol-
lisen korvauksen perusteena on aina päivänarvo, joka tarkoittaa sen hetkistä vahingoittuneen 
omaisuuden arvoa.

Ilman valvontaa työssäoppijalle ei pidä antaa hallintaan kalliita työkoneita, moottoriajoneuvoja 
tai muuta vastaavaa omaisuutta, jonka vahingoittumisesta voi aiheutua merkittävä taloudel-
linen vahinko. Vaikka opiskelija ei ole työsuhteessa, työpaikkaohjaajalla on työnjohdollinen 
vastuu opiskelijan toiminnassa. Opiskelija työskentelee yrityksen työntekijän ohjauksessa, ala-
kohtaisia ohjeita soveltaen.
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• Laatii opetussuunnitelman pohjalta työssäoppimisen suunnitelman.
• Sopii yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen käytännön

järjestelyistä sekä siitä, millaisin tavoittein ja mitä opiskelija työpaikalla tekee ja miten
edistymistä arvioidaan.  Sovitut asiat kirjataan opiskelijan työssäoppimissuunnitel-

                   maan.
• Ohjaa opiskelijaa näyttösuunnittelman tekemisessä ja antaa tarvittavaa tietoa am-           

                   mattiosaamisen näytöistä.
• Listaa yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa opiskelijan työssäoppimisen

arviointilomakkeeseen sovitut työssäoppimisen arviointikohteet.
• Valmentaa opiskelijoita: luokkatunnit, vierailut työpaikoille.
• Ohjaa ulkomaille lähtevät työssäoppijat ammattiopiston kansainvälisen koordinaat-

                   torin luo.
• Valmentaa työpaikkaa työssäoppimiseen: työpaikkaohjaajan tehtävät, työpaikan vel- 

    vollisuudet,  työpaikkaohjaajan koulutusmahdollisuudet.

3.5.2 Työssäoppimisjakson aikana 
• On opiskelijan ja työpaikkaohjaajan käytettävissä (työpaikkakäynnit, puhelin ja

sähköposti).
• Ohjaa työpaikkaohjaajaa opiskelijan ohjaamisessa ja arvioinnissa.
• Ohjaa opiskelijaa tarvittaessa.
• Arvioi yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa opiskelijan edistymistä.
• Tapaturman sattuessa tekee oppilaitoksessa sovitut ilmoitukset ja muut toimet.

3.5.3 Työssäoppimisjakson jälkeen 
• Hankkii työpaikalta palautetta (esim. kysely työpaikkaohjaajille) ja käy keskusteluja

työssäoppimisesta työpaikkakäyntien aikana.
• Kerää palautetta opiskelijoilta, esimerkkeinä henkilökohtainen keskustelu ja luokan

yhteiset palautekeskustelut ja -kyselyt.
• Antaa itse palautetta opiskelijoille.
• Kirjaa työssäoppimisen suoritukset opintorekisteriin.

3.5 Opettajan tehtävät ja vastuut
3.5.1 Ennen työssäoppimisjaksoa

• Hankkii työssäoppimispaikat yhdessä opiskelijoiden kanssa.
• Tekee työssäoppimiseen liittyvät asiakirjat.
• Tutustuu työpaikan olosuhteisiin: selvittää mm. työturvallisuusasiat ja  opetussuunni-                   

                   telma-asiat,  eli mitä opiskelijat voivat työpaikalla oppia. 
• Tekee ilmoituksen työsuojelupiiriin kun kyseessä on nuorelle vaarallisesta työtehtä- 

                   västä.
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4 Työssäoppimisen arviointi

4.1 Arviointikeskustelu
Työssäoppimisjakson päätteeksi käydään arviointikeskustelu, jossa käydään läpi, miten jakso on 
mennyt. Arviointikeskustelussa on hyvä verrata, mitä opiskelija on oppinut jakson aikana siihen 
nähden, mitä opintojakson tavoitteissa on. Arviointikeskusteluun osallistuu opettaja, työpaikka-
ohjaaja ja opiskelija. 

Opiskelijan tulee ensimmäisenä tehdä itsearviointi omasta työssäoppimisjaksostaan. Tämän 
jälkeen työpaikkaohjaaja ja opettaja kertovat rakentavassa ja positiivisessa hengessä omat nä-
kemyksensä ja arviointinsa työssäoppimisjaksosta. Rehellisellä arvioinnilla luodaan opiskelijalle 
mahdollisuus kehittyä ammattilaisena. Työssäoppimisessa osoitetun osaamisen ja arviointikes-
kustelun pohjalta työpaikkaohjaaja ja opettaja päättävät työssäoppimisen arvosanan.

4.2 Arviointilomakkeet
Opettaja ohjaa työpaikkaohjaajaa ja opiskelijaa täyttämään työssäoppimisen arviointilomak-
keen. Arviointilomakkeen arkistoimisesta ja työssäoppimisen kirjaamisesta huolehtii opettaja.
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5 Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näyttö on koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajan yhdessä suun-
nittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi, jossa opiskelija osoittaa tekemällä 
käytännön työtehtäviä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden am-
matillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttö 
mittaa käytännön osaamista ja laaja-alaista toimintaa aidoissa työtilanteissa.

Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne ovat keskeinen osa opis-
kelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttö annetaan ammatillisista tutkinnon osista sekä 
vapaasti valittavista tutkinnon osista, jotka ovat ammatillisia. Pyrkimyksenä on järjestää näytöt 
mahdollisimman pitkälle työssäoppimisen yhteydessä. Samassa näytössä voi olla yksi tai useam-
pi tutkinnon osa kerrallaan.

5.1 Näytön toteutus
Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisjakson yhtey-
dessä. Näin opiskelijat pääsevät osoittamaan osaamistaan tekemällä käytännön työtehtäviä 
aidoissa työtilanteissa. Näyttötehtävänä toimii työssäoppimispaikan tavanomainen työtehtävä. 
Opiskelijalla on oltava mahdollisuus oppia arvioitavat asiat ennen näyttöä esim. työssäoppimis-
jaksolla tai oppilaitoksessa.

Opiskelija sekä arviointiin osallistuva opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja perehtyvät ammattiosaa-
misen näyttöä koskeviin ohjeisiin, arviointikohteisiin ja -kriteereihin ennen näyttöä.

Opiskelija laatii näyttötehtävästä näyttösuunnitelman, jonka opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja 
hyväksyy. Ammattiosaamisen näyttöjen kesto riippuu työstä tai työtehtävistä.

5.1.1 Ennen ammattiosaamisen näyttöä
         Arviointiin osallistuvat käyvät läpi opiskelijan kanssa arviointisuunnitelman:
 •  Mikä on näytössä tehtävä kokonaisuus?
 •  Mitkä ovat tutkinnon osat ja näytön ammattitaitovaatimukset?
 •  Mitkä ovat arvioinnin kohteet ja kriteerit?
 •  Muut näyttöön liittyvät järjestelyt esim. näytön ja arviointikeskustelun ajankohta.

5.1.2 Ammattiosaamisen näytön aikana
 •  Arvioija, työpaikkaohjaaja ja/ tai opettaja seuraa ja havainnoi opiskelijan työntekoa.
 •  Opiskelija voi kysyä neuvoa.
 •  Arvioija voi opastaa opiskelijaa.
 •  Ohjaustarpeella on kuitenkin vaikutus arviointiin.

5.1.3 Ammattiosaamisen näytön päätteeksi
 •  Käydään arviointikeskustelu arviointiin osallistuneiden kesken.
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• Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan kriteerien pohjalta.
• Opiskelija tekee itsearvioinnin kertomalla millainen käsitys hänellä on osaamisensa

tasosta.
• Arvioijat tuovat esille omat käsityksensä opiskelijan osaamisesta.
• Arvioijat antavat palautetta siitä, miten opiskelijan tulee kehittää osaamistaan ja

työskentelyään.
• Lopuksi opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja päättävät ammattiosaamisen näytön

arvosanasta.
• Opettaja tallentaa arviointitiedot perusteluineen opiskelijatietohallintajärjestelmään.

Kaikkien tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat 
hyväksyy JEDUn arviointitoimikunta.

5.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi

Arviointikeskustelu aloitetaan opiskelijan itsearvioinnilla ja sen jälkeen kuullaan työelämän 
edustajan/opettajan näkemys opiskelijan osaamisesta. Jos kasvokkain tapahtuva arviointikes-
kustelu ei onnistu, opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välinen arviointikeskustelu voi-
daan toteuttaa muutoin esimerkiksi puhelinneuvotteluna tai sähköpostitse.

Ammattiosaamisen näytössä opettaja/työpaikkaohjaaja keräävät tietoa opiskelijan osaamises-
ta työntekoa seuraamalla ja havainnoimalla työskentelyä ennalta sovittujen arvioinnin kohtei-
den mukaisesti. Arvioija voi haastatella opiskelijaa ja tehdä arviointia täydentäviä kysymyksiä 
ja tehtäviä. Asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saatua palautetta käytetään ammattiosaamisen 
näytön arvioinnissa.

Opettajaja/taityöpaikkaohjaajaarvioivatammattiosaamisennäyttöävertaamallaopiskelijan
osoittamaaosaamistaammattitutkinnonperusteissaoleviinammattitaitovaatimuksiin(mitä
arvioidaan) ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin (miten osataan). Ammattiosaa-
misen näytöt arvioidaan asteikolla K3, H2 ja T1. Erityisopiskelijan näyttöä voidaan arvioida mu-
kautetusti K3 M), H2 M) ja T1 M) (yksilölliset tavoitteet).

Arviointi kohdistuu näihin osa-alueisiin:

1. Työprosessin hallinta
2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

• Oppiminen ja ongelmanratkaisu
• Vuorovaikutus ja yhteistyö
• Ammattietiikka
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
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Arviointikriteerit yleisellä tasolla:

                Tyydyttävällä tasolla (T1)
  •  Tutut työtehtävät
  •  Käytössä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
  •  Opiskelija tarvitsee ohjausta
  • Työn lopputulos hyväksyttävissä

 Hyvällä tasolla (H2)
  •  Työ etenee sujuvasti
  •  Työskentely omatoimista
  •  Työtehtävät hoituvat alusta loppuun
  •  Lopputulos tavoitteiden mukainen

 Kiitettävällä tasolla (K3)
     •  Työskentely järjestelmällistä ja sujuvaa
  •  Työn kokonaisuus huomioitu
  •  Työskentely omatoimista arvioivaa ja kehittävää vaihtelevissa työtilanteissa
  •  Työhön liittyvät ratkaisut perusteltuja
  •  Lopputulos tavoitteiden mukainen ja sisältää myös työn erityisvaatimuksia

Ammattiosaamisen näytön

     •  Hylätyn arvosanan voi uusia
  •  Hyväksytyn arvosanan voi korottaa
  •  Arviointiin tyytymätön opiskelija voi tehdä arvioinnin oikaisupyynnön
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6 Käsitteet

6.1 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS
Jokaiselle opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskelevalle laaditaan yksilöllisten 
lähtökohtien, tavoitteiden ja valintojen perusteella henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota 
tarkistetaan ja arvioidaan koko koulutuksen ajan.

6.2 Osaamispiste
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon ja tutkinnon 
osien mitoitusperusteena on 1.8.2015 alkaen osaamispiste (osp). Ammatillisen perustutkinnon 
laajuus on 180 osaamispistettä.

6.3 Osaamisperusteisuus
Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne on osaamisperusteinen, mikä edistää aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnustamista eli hyväksilukemista osaksi tutkintoa.

6.4 Työssäoppiminen
Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Työssäoppimisjaksolla opiskelija oppii ja har-
joittelee omaan ammattiin kuuluvia työtehtäviä alan työpaikassa. Työssäoppimisesta tehdään 
oppilaitoksen, työpaikan ja opiskelijan välinen kirjallinen sopimus.

6.5 Erityisopiskelijan työssäoppiminen
Erityisopiskelijoiden työssäoppiminen voi edellyttää erityisiä järjestelyjä. Oppilaitoksen ja työn-
antajan välisessä sopimuksessa määritellään työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät käytän-
nön seikat riittävästä ohjauksesta ja arvioinnista sekä muista järjestelyistä.

6.5.1 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS
          Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan aina kirjallinen henkilökohtainen  
           opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

6.6 Kirjallinen sopimus työssäoppimisesta
Työssäoppimisesta tehdään oppilaitoksen, työpaikan ja opiskelijan välinen kirjallinen sopimus. 
Sopimuksesta selviää työpaikan, työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen edustajan nimet ja yhte-
ystiedot sekä mitkä ovat osapuolten tehtävät työssäoppimisen toteutuksessa sekä merkinnän 
mahdollisesta työssäoppimiseen sisältyvästä ammattiosaamisen näytöstä. Sopimuksesta 
selviää myös työssäoppimisjakson kesto ja ajoitus, opintojakson keskeinen sisältö kyseisellä 
opiskelijalla ja käytännön järjestelyihin liittyviä asioita, kuten työvaate-, ruokailu- ja työmatka-
järjestelyt.

6.7 Ammattiosaamisen näytöt
Ammattiosaamisen näyttö on ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä 
suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi, jossa opiskelija osoittaa, mi-
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ten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän 
ammattitaidon.

6.7.1 Näyttösuunnitelma
          Näyttösuunnitelmassa kuvataan, miten opiskelija osoittaa tutkinnon perusteissa määri- 
          tellyn osaamisen.

6.8 Näyttötutkinto
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jolla voi-
daan osoittaa ammattitaito ja saadaan osaamisesta virallinen tutkintotodistus.

Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona muodostuu vain ammatillisista tutkinnon osista, 
joilla ei ole osaamispistelaajuutta.  Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan 
koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä am-
mattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Tutkintoon 
hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen henkilö-
kohtaistetaan. 

Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuudessa, ja työntekijä, työnantaja sekä 
opetusalan edustaja arvioivat sen yhdessä. Opetushallituksen yhteydessä toimiva tutkintotoi-
mikunta päättää tutkinnon osan arviointiesityksen hyväksymisestä ja allekirjoittaa tutkinto-
todistukset. Näyttötutkintojen järjestämiseksi JEDU tai ammattiopisto ja tutkintotoimikunta 
solmivat järjestämissopimuksen. 

Lisätietoja www.oph.fi/nayttotutkinnot
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7  Työpaikkaohjaajan koulutus

Oppilaitoksen ja työpaikan tiivis yhteistyö ja koulutettu työpaikkaohjaaja ovat etu opiskelijalle, 
ne edistävät opiskelijan ohjauksen laatua ja määrää työpaikalla sekä vahvistavat opiskelijoiden 
työelämävalmiuksien ja ammattitaidon kehittymistä. Työpaikkaohjaajakoulutus edistää työelä-
mässä toimivien valmiuksia toimia ohjaajina.

JEDUn työpaikkaohjaajakoulutuksessa perehdytään:
• Ammatilliseen koulutukseen ja työelämäyhteistyöhön
• Opiskelijalähtöiseen ohjaamiseen
• Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen sekä tutkintosuoritusten

toteuttamiseen
• Opiskelijan arviointiin työpaikoilla

Lisätietoja: www.jedu.fi
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