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TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN 
NÄYTTÖ  
 

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä) sisältyy vähintään 30 osaamispisteen 
verran työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jonka aikana osa tutkinnon tavoitteista opitaan 
aidossa työympäristössä työtä tehden.  Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista, 
ohjattua ja arvioitua opiskelua, jonka aikana opiskelija saa tilaisuuden harjaannuttaa työ-
taitojaan monipuolisesti aidossa työympäristössä ja syventää ammatillista osaamistaan. 
 
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hy-
vin hän on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttä-
män ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikalla tapah-
tuvan oppimisen yhteydessä. Ammattiosaamisen näyttö on työpaikan aito työtehtävä, 
näyttöä varten ei suunnitella ja järjestetä erillistä tehtävää. 
 

OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA TYÖPAIKALLA 
TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN 

 

  
Tutkinnon osan suunnitelma 
Työpaikan mahdollisuudet 
Opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet 
 

 
 

Työpaikalla tapahtuvan oppimi-
sen tavoitteet ja sisältö 

 
 
Yksilöllisen opiskelusuunnitelman laatiminen on tärkeää, sillä sen avulla: 
 

 opiskelijan tavoitteet selkiytyvät 
 varmistetaan kirjallisesti, että opiskelijan työtehtävät kattavat opetussuunnitelman 

sisällöt 
 henkilökohtaistetaan opinnot 
 tarkennetaan opiskelun suunnitelmallisuus 

 arviointi selkeytyy 
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TYÖPAIKKAOHJAAJAN ROOLIT  
 

Työpaikkaohjaaja on työpaikan nimeämä henkilö, jolla on riittävät valmiudet tehtävän hoi-
tamiseen ja joka toimii työpaikan edustajana työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammat-
tiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
 
Työelämään valmentaja 

 opiskelijan ammatti-identiteetin vahvistaminen 

 kannustus ja tuki 
 esimerkkinä toimiminen 

 
 Oppimistilanteiden varmistaja 

 vastuu opiskelijasta ja opiskelijan ammatillisesta kehittymisestä 

 työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu yhteistyössä opettajan ja opiskelijan 
kanssa 

 opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja oppimisen arviointi säännöllisesti koko 
jakson ajan 

 ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja arviointi yhdessä opettajan ja opiskelijan 
kanssa  
 

Perehdyttäjä 

 opiskelijan vastaanotto ja perehdytys 
 työnopastus 
 työturvallisuusasioiden kertaaminen 

 
Yhteyshenkilö 

 yhteydenpito työpaikan ja oppilaitoksen välillä 
 opiskelijan yhteyshenkilö  työpaikalla 
 työyhteisön tuen järjestäminen opiskelijalle 
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ERILAISET OPPIJAT 

Käsite erilainen oppija on yleisessä käytössä ja kattaa sekä erityisopetuksessa olevat opis-
kelijat että kaikki ne opiskelijat, joiden opintojen sujumiseen on kiinnitettävä erityistä huo-
miota. Lievät oppimisvaikeudet, sosiaaliset ongelmat ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat 
ovat tavallisia. Myös ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista lähes kolmanneksella arvioi-
daan olevan oppimisvaikeuksia. Opiskelijan taustalla voi olla koulukiusaamista ja mielenter-
veysongelmia, jolloin sosiaaliset tilanteet voivat olla hänelle haastavia. Maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden kohdalla haasteena voi olla opiskelijan heikko kielitaito ja erilai-
nen kulttuuritausta. 

 

Erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma eli lyhennettynä HOJKS, jossa määritellään myös opiskelijan opinnois-
saan tarvitsema tuki. Opiskelijalla tulee olla saatavilla tarvitsemansa tuki myös työpaikalla 
ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelmaan tulee kirjata opiskelijan erityiset tar-
peet. 

Usein tekemällä oppiminen ja työpaikan toiminnallisuus sopivat opiskelijan oppimistyyliin 
hyvin eikä hän tarvitsekaan työpaikalla erityisempää tukea. Toisaalta osa 
erityisopetuksessa olevista opiskelijoista tarvitsee runsaasti tukea työpaikan hankkimisessa, 
työpaikalle menemisessä ja erityisen paljon tukea työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
alkuvaiheessa. Erityisopiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen on aina 
yksilöllistä.  

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen edellyttää riittävästi aikaa sekä 
opettajalta että työpaikkaohjaajalta. Opettajan tulee noudattaa salassapitovelvollisuutta, 
mutta hän voi keskustella opiskelijan kanssa siitä, mikä merkitys tiedon antamisella työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen onnistuneeseen toteuttamiseen on. Usein opiskelija antaa 
luvan tietojen luovuttamiseen. 

 

OPISKELIJAN VASTAANOTTO JA PEREHDYTYS TYÖPAIKALLA 
 

Opiskelijan perehdyttämisen avulla voidaan varmistaa, että hän tuntee työympäristön ja 
oppii turvallisen työskentelyn edellyttämät toimintatavat. On hyvä muistaa, että opiskelijal-
la ei välttämättä ole aikaisempaa työkokemusta.  
 
Opiskelijan tuloaika on hyvä sopia työyksikössä sellaiseen ajankohtaan, että opiskelija voi-
daan vastaanottaa rauhallisesti ja perehdyttää kunnolla lähtötasoonsa ja tavoitteisiinsa  
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Tärkeää on, että koko työyhteisö on tietoinen opiske-
lijasta. Oheista lomaketta voi käyttää apuna, kun opiskelijaa perehdytetään työpaikkaan ja 
työyhteisöön. 
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 OPISKELIJAN PEREHDYTTÄMINEN 

 

 
Opiskelija 

 

 
Työpaikkaohjaaja 

 

Työpaikalla tapah-
tuvan oppimisen 
ajankohta 

 

 
1. Työpaikka ja työyhteisö 

 Toiminta-ajatus / liikeidea 
 Esimies 
 Lähimmät työtoverit 

 Asiakkaat 
 
2. Tilat 

 Työtilat 
 Koneet ja laitteet 

 Sosiaali- ja taukotilat 
 
3. Toimintatavat 

 Työajat 
 Ruokailu- ja muut tauot 

 Poissaoloista ja myöhästymisistä il-
moittaminen 

 Puhelimen käyttö 

 Sosiaalisen median käyttö 
 Tupakointi 
 Työ- ja suojavaatetus 
 Työpaikan jätehuolto 
 Siisteys, järjestys 

 Menettely ongelmatilanteissa 
 Toiminta onnettomuus- ja tapatur-

matilanteissa 
 

 
4. Turvallisuusasiat 

 Työhön liittyvät velvollisuudet ja odo-
tukset 

 Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus 
 Tietoturva ja tietosuoja 
 Asiakasturvallisuus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päiväys ___ / ___ 20___ 
 
Opiskelija ___________________________ 
 
Perehdyttäjä _________________________ 
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OPPIMISEN ARVIOINTI 
 

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on 
vielä opittava saavuttaakseen ammattiosaamisen näytössä tarvittavat ammattitaitovaati-
mukset. Oppimista arvioidaan koko työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajan antamalla opis-
kelijalle suullista ja/tai kirjallista palautetta. Oppimisen arvioinnissa painottuu arvioinnin oh-
jaava ja kannustava tehtävä. Siinä korostetaan opiskelijan mahdollisuuksia ja vahvuuksia ja 
tuetaan sekä ohjataan häntä muuttamaan ja kehittämään toimintaansa niin, että pääsisi 
mahdollisimman hyviin suorituksiin. 
 

NÄYTTÖSUUNNITELMA 
 

Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja määrittelevät tutkinnon osan ammattitai-
tovaatimusten perusteella työelämäkokonaisuuden, jonka opiskelija suorittaa ammat-
tiosaamisen näyttönä. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee työpaikan aitoja työ-
tehtäviä, niitä ei tarvitse erikseen järjestää työpaikalle 
 
Opiskelija kuvaa työelämäkokonaisuuden näyttösuunnitelmalomakkeelle työpaikalla tapah-
tuvan oppimisen alussa. Ennen näytön aloittamista opiskelija tarkentaa näyttösuunnitel-
maansa - työvaiheet, työmenetelmät, materiaalit, aikataulutus jne.  ja keskustelee suunni-
telmasta työpaikkaohjaajan kanssa.  
 

 Opiskelija laatii ohjaavan opettajan ohjeiden mukaan opetussuunnitelmaan perustu-
van näyttösuunnitelman ammattiosaamisen näyttöön  
 

 Näyttösuunnitelma tarkennetaan työpaikalla ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työ-
paikkaohjaajan yhteistyönä ennen ammattiosaamisen näyttöä = mitä työtehtäviä 
kyseinen opiskelija tässä työpaikassa ammattiosaamisen näytössä tekee 
 

 Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja varmistavat opiskelijan riittävän osaamisen 
ennen ammattiosaamisen näyttöön osallistumista 
 

 Ohjaava opettaja kertoo ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet ja arviointikri-
teerit opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle 
 

 Ohjaava opettaja huolehtii, että kaikilla osapuolilla on kopiot arvioinnin kohteista ja 
kriteereistä 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 
 

Työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työntekoa ammattiosaamisen näytön aikana ja toimii 
arvioijana. Arvioija kerää tietoa opiskelijan osaamisesta tämän työntekoa seuraamalla ja 
havainnoimalla ennalta sovittuja arvioinnin kohteita. Arvioija voi haastatella opiskelijaa työn 
päätyttyä ja esittää arviointia täydentäviä kysymyksiä.  Ohjaava opettaja vastaa ammat-
tiosaamisen näytön jälkeen käytävästä arviointikeskustelusta. 
 

 Ammattiosaamisen näytön kesto riippuu tehtävästä työstä. Oleellista ammattiosaa-
misen näytössä on, että opiskelijan osaamisesta saadaan luotettavaa tietoa, jonka 
perusteella voidaan antaa arvosana osaamisesta.   
 

 Ammattiosaamisen näytön aikana opiskelija voi kysyä neuvoja tai vastaavasti arvioi-
ja voi opastaa opiskelijaa. Opiskelijan tulee kuitenkin olla tietoinen ohjauksen vaiku-
tuksesta ammattiosaamisen näytön arviointiin 
 

 Jos ammattiosaamisen näytön aikana työ- tai asiakasturvallisuus vaarantuu tai näy-
töstä on aiheutumassa merkittävää taloudellista vahinkoa, arvioijan velvollisuus on 
keskeyttää ammattiosaamisen näyttö 

 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTI 
 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan kunkin ammatillisen tutkinnon osan keskeistä, työn 
tekemisen kannalta oleellista osaamista.  Tutkinnon osan perusteissa kuvattuja arvioinnin 
kohteiden kriteereitä käytetään ammattiosaamisen näytön arvioinnissa. 
 
Ammattiosaamisen näytöissä on tärkeää, että opiskelija arvioi itseään ja vertaa osaamis-
taan asetettuihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointikeskustelu on hyvä aloittaa 
opiskelijan oman oppimisen arvioinnista (= itsearviointi), jonka jälkeen työpaikkaohjaaja 
esittää näkemyksensä opiskelijan osaamisesta. Ohjaavan opettajan tehtävänä on varmis-
taa, että arviointi tehdään sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti. 
Arviointikeskustelussa arvioidaan opiskelijan ammattiosaamisen näyttö ja perustellaan ar-
viointi. Opiskelijan oman oppimisen arviointi, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan an-
tama arviointi kirjataan Ammattiosaamisen näytön näyttöarvosanan dokumentointilomak-
keelle. Lopullisesta arvosanasta päättää opettaja. 
 
Arviointikeskustelu voi edetä esimerkiksi seuraavasti: 
 

 Ohjaava opettaja kuvaa keskustelun tavoitteet 

 Sovitaan käytettävissä olevasta ajasta ja menettelytavoista 
 Käydään yhdessä läpi arvioinnin kohteet ja kriteerit 
 Aluksi opiskelija arvioi omaa osaamistaan, sen jälkeen työpaikkaohjaaja antaa pa-

lautteen ja kertoo oman näkemyksensä opiskelijan osaamisesta 
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 Ohjaava opettaja esittää yhteenvedon opiskelijan osaamisesta 

 Ohjaava opettaja kirjaa arvioinnin Ammattiosaamisen näytön näyttöarvosanan do-
kumentointilomakkeelle 

 
Näytön arvioinnin lisäksi voidaan keskustella esim. seuraavista asioista: 
 

 Työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet 
 Työpaikan ohjaus- ja palautemenettelyt 
 Työyhteisön antama tuki 
 Opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteistyö 

 
Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtoril-
ta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arviointitiedon saamisesta. 
Mikäli opiskelija on tyytymätön saamaansa päätökseen, hän voi hakea kirjallisesti oikaisua 
toimielimeltä 14 päivän kuluessa aikaisemman päätöksen tietoon saattamisesta. 


