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Ammatilliset tutkinnot 

Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja 
• Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa 

ammatillisessa peruskoulutuksessa (kolme vuotinen) tai 
näyttötutkintona (aikuiskoulutus) 
– Esim. prosessiteollisuuden perustutkinto 

• Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä 
edellytettävä ammattitaito.  
– Esim. Paperiteollisuuden ammattitutkinto 

• Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien 
työtehtävien hallintaa.  
– Esim. paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 
– Esim. sahamestarin erikoisammattitutkinto 

 



Ammatilliset tutkinnot 

• Jokaisella tutkinnolla on Opetushallituksen 
hyväksymät valtakunnalliset tutkinnon perusteet.  
 

• Tutkinnon perusteista käy ilmi 
– vaadittava ammattitaito,  
– tutkinnon osat,  
– ammattitaidon osoittamistavat,  
– tutkintosuoritusten arviointiperusteet sekä  
– Opiskelijan / tutkinnon suorittajan henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma / henkilökohtaistamisen 
opiskeluohjelmien laatimisen perusteet  

 



Ammatillinen peruskoulutus vs 
näyttötutkinnot (perustutkinnossa) 

Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinto 

• 120 ov 
• Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 
• Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon 

osat (atto-aineet) 20 ov 
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 

ov 

• 90 ov 
• Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 
• Ammatillista osaamista yksilöllisesti 

syventävät tutkinnon osat X ov 

• Yleensä 3 vuotta • Tutkinto aikaa ei määritelty 

• Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma • Henkilökohtaistamissuunnitelma 

• Koulutusohjelmat • Osaamisalat 

• Opetus oppilaitoksessa • Näyttötutkintoon valmistava koulutus (ei 
pakollinen) 

• Ammattiosaamisen näytöt • Tutkintotilaisuudet 

• Tutkintotodistus 
• Päättötodistus 
• Näyttötodistus 

• Koulutuksen järjestäjän toimielin 

• Tutkintotodistus 
• Valtakunnallinen 

tutkintotoimikunta 



Ammattiosaamisen 
näytöt/tutkintotilaisuudet 

• Ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuoriso) 
puhutaan ammattiosaamisen näytöistä 

• Näyttötutkinnoissa (aikuiskoulutus) puhutaan 
vastaavasti tutkintotilaisuuksista 

→  osoitetaan tutkinnon perusteiden 
edellyttämä osaaminen ensisijaisesti työelämän 
aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa 



Ammattiosaamisen 
näytöt/tutkintotilaisuudet 

• Perustuvat tutkinnon perusteisiin 
• arviointimenetelmä, jolla arvioidaan opiskelijan 

ammatillista osaamista pääsääntöisesti aidoissa 
työtilanteissa 

• (osa) opiskelijan arviointia, jonka suorittavat opiskelija, 
opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. 

• opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan yhdessä 
suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai 
työprosessi.  

• opiskelijalla on oltava ollut mahdollisuus oppia asiat 
ennen näyttöä 
 



Ammattiosaamisen näyttöjen 
/tutkintotilaisuuksien suunnittelu 

Kaikki perustuu tutkinnon perusteisiin 
• I-vaihe (etätehtävä) 

– Mietitään sopiva työtehtävä/prosessi kokonaisuus, joka voidaan 
suorittaa työpaikalla 

• II-vaihe 
– Löytyykö kaikki ammattitaitovaatimukset tästä työtehtävästä 

• Jos ei löydy, työtehtävää pitää täydentää (työpaikalla tai 
oppilaitoksessa) 

• III-vaihe 
– Sijoitetaan työprosessi arviointikohteisiin 

• Työprosessin hallinta 
• Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
• Työnperustana olevan tiedon hallinta 
• Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 

 



Ryhmätyö 

• Suunnitelkaa ryhmissä sopiva 
ammattiosaamisen näyttö / tutkintotilaisuus 

• Ryhmät on jaettu etukäteen. 



Ammattiosaamisen näyttöjen 
/tutkintotilaisuuksien arviointi (1/4) 

Tutkinnon perusteet arvioinnin perustana 
• Näytössä arvioidaan opiskelijan / tutkinnon suorittajan 

ammattitaitoa suhteessa suoritettavan tutkinnon 
ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin 
 

Kolmikanta-arviointi 
• Tutkintotilaisuutta arvioivat työnantaja, työntekijä ja tutkinnon 

järjestäjän edustaja 
• arvioijaa valittaessa on huomioitava mahdolliset jääviyskysymykset, 

arvioija ei voi olla työpari, ystävä, oppisopimusopiskelijalla 
työpaikkaohjaaja jne. 

• Ammattiosaamisen näytöissä riittää työpaikkaohjaajan ja ohjaavan 
opettajan arvio sekä opiskelijan itsearviointi 

 



Ammattiosaamisen näyttöjen 
/tutkintotilaisuuksien arviointi (2/4) 

Tee arviointia näin  
• Seuraa opiskelijan/tutkinnon suorittajan työskentelyä  
• Haastattele opiskelijan/tutkinnon suorittajaa 

työskentelyn aikana ja/tai sen jälkeen  
• Pyydä opiskelijan/tutkinnon suorittajaa itse arvioimaan 

omaa suoritustaan  
• Lue opiskelijan/tutkinnon suorittajan kirjallinen tuotos, 

jos sellainen on yhdistetty tutkintosuoritukseen.  
• Vertaa työskentelyn tasoa arvioinnin kohteen 

arviointikriteereihin 



Ammattiosaamisen näyttöjen 
/tutkintotilaisuuksien arviointi (3/4) 

Ammattiosaamisen näytöt /tutkintotilaisuudet arvioidaan 
asteikolla: 
• Tyydyttävä T1,  
• Hyvä H2,  
• Kiitettävä K3  
• (hyväksytty – hylätty: ammatti ja 

erikoisammattitutkinto) 
 
Oikaisupyyntömenettely (näyttötutkinto) 
• tutkinnon suorittaja voi 14 vuorokauden kuluessa 

arvioinnista tiedon saatuaan pyytää oikaisua arviointiin 
oman tutkinnon tutkintotoimikunnilta 
 



Ammattiosaamisen näyttöjen 
/tutkintotilaisuuksien arviointi (4/4) 

Muista, sinulla on aina apuna ohjaava opettaja / 
tutkinnon järjestäjän edustaja (näyttötutkinnot)! 

• Ohjaava opettaja / tutkinnon järjestäjän 
edustaja on viime kädessä vastuussa, että 
näyttö/tutkintotilaisuus on suunniteltu oikein 
sekä arviointi sujuu säännösten mukaan. 


