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Työssäoppimisen (ammatillinen 
peruskoulutus) arvioinnin periaatteita 

• kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja ja 
opettaja  

• työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 
arvioidaan opintokokonaisuuksien osana, 
ammattiosaamisen näytöistä annetaan lisäksi erillinen 
näyttötodistus  

• oppimistehtävät, raportit ja työnäytteet ovat osa 
työssäoppimisen arviointia 

• tutkintotodistukseen tulee näkyviin työssäoppimisen 
laajuus, mutta ei erillistä arvosanaa (ammatillinen 
peruskoulutus) 
 



Työssäoppimisen arvioinnin tehtävät: 

 

• tukea oppimista  

• kannustaa ja motivoi  

• kehittää opiskelijan itsearviointikykyä 

• tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja 
työssäoppimisen tavoitteellisuudesta sekä 
tuloksellisuudesta  

 



Mitä arvioidaan? 
Työssäoppija voi osoittaa osaamisensa 

• työskentelemällä 

• antamalla ammattiosaamisen näytön työpaikalla  

• tekemällä täydentäviä kirjallisia tehtäviä 

 

• yleinen työelämäosaaminen 
• asennevalmiudet 
• työprosessivalmiudet 
• työssäoppijan ammatillinen osaaminen 
• tavoitteet ja tehtävät 
 

Työssäoppimisen arvioinnin kohteet 



Miten arvioidaan?  

• Arvioinnin lähtökohtana ovat asetetut tavoitteet.  
Apuna käytetään kiitettävän, hyvän ja 
tyydyttävän arvosanan osaamistason kuvauksia 
http://www.topirkka.fi/sites/default/files/tiedostonhallinta/materi
aali/8_arviointikriteerien_yleinen_tiivistelma.pdf 

 

 Arviointitietoa  kerätään  
• jatkuvasti: toiminnan havainnointi ja 

muistiinpanot  
• kontrolloidusti: ammattiosaamisen näytöt ja 

oppimistehtävät 
http://www.topirkka.fi/sites/default/files/tiedostonhallinta/ma
teriaali/6_ammattiosaaminen_nayton_arviointi.pdf 
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Palaute (1/2) 

Jatkuva vastavuoroinen palaute 

• Jatkuvan vastavuoroisen palautteen osapuolia 
ovat  työssäoppija ja työpaikkaohjaaja 

• välitön palaute: suuntaa ja vahvistaa 
oppimista  

• itsearviointi: ohjaa oman ammattitaidon 
realistiseen arviointiin  

• molemmin puolin annettu palaute ohjaa 
oppivan työyhteisön valmiuksiin 

 



Palaute (2/2) 

Palautteesta oppiminen: 
• Työpaikkaohjaaja antaa palautetta kannustavassa 

ja myönteisessä hengessä. 
• Opiskelijan tulee oppia, että arviointi on osa 

työpaikan päivittäistä arkea. Arvioinnissa tulee 
huomioida opiskelijoiden erilaiset valmiustasot 
vastaanottaa palautetta. Arvioinnissa tulee 
keskittyä opiskelijan vahvuuksiin ja 
kehittämiskohteisiin. 

• Virheistä oppii, kun arvioinnissa pohditaan 
virheiden syntymisen syitä ja parannetaan 
toimintaa niin, ettei uudelleen tehdä samoja 
virheitä. 
 



Arviointikeskustelut 

Arviointikeskustelun osapuolet ovat työssäoppija,  
työpaikkaohjaaja ja opettaja 
 
• työssäoppimisen tavoitteiden mukaista  etenemistä 

tarkastellaan tarpeen mukaan 
• työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta päivittäin 
• työssäoppimisen arviointi  suoritetaan jakson lopussa 
• näytön arviointi mahdollisimman pian näyttötilanteen 

jälkeen 
 
(Tutkintotilaisuudessa osapuolet ovat tutkinnon järjestäjän 
edustaja, työnantajan edustaja, työntekijöiden edustaja) 

 



Työssäoppimisen arviointi 
 

 

• arvioinnin kohteena ovat yleinen työelämäosaaminen ja ammatillinen 
osaaminen 

 

Arviointikeskustelun eteneminen 

 

• työssäoppijan itsearviointi 

• työpaikkaohjaajan arvio työssäoppijan osaamisesta  

• ohjaavan opettajan havainnot oppimisprosessin etenemisestä  

• tarvittaessa keskustelu  työssäoppimista täydentävistä tehtävistä  

• yhteenveto työssäoppijan vahvuuksista ja kehittämistarpeista  

• keskustelu  työssäoppimisprosessin ja yhteistyön onnistumisesta 

 



Osaamisen ja oppimisen arviointi 

Osaamisen arviointi  
• Aidoissa työelämän tilanteissa 

kokonaisuuksien hallinta 
• ammattiosaamisen 

näytöt/tutkintotilaisuudet (+ 
näyttöä täydentävä osaamisen 
osoittaminen) 
– tutkinnon perusteiden mukaisesti 

-> Oppimisen tulos 
 

 

Oppimisen arviointi 
• tavoite on, että opiskelija/tutkinnon 

suorittaja tietää, mitä hän osaa ja mitä 
hänen on vielä opittava koko tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimukset 
hallitakseen 

• koko koulutuksen ja opiskelun ajan 
antamalla opiskelijalle/tutkinnon 
suorittajalle suullista ja kirjallista 
palautetta oppimisen etenemisestä 

• Tukea ja motivointia 
• Kehitetään opiskelijan 

itsearviointitaitoa. 
• Palaute ja ohjaus oleellinen osa 

oppimisen arviointia -> esille 
opiskelijan vahvuudet 

• Numeerinen  arviointi 1-3, 
ammattillisessa peruskoulutuksessa ei 
pakollinen. 


