
Toimintaohje osaamisen osoittaminen ja arviointi näytössä. Johtoryhmä 15.9.2020 

Menettely Opiskelija Näytöstä vastaava opettaja/opettaja-arvioija Arvioija: työpaikan edustaja /toinen 
arvioija 

Opintosihteeri 

Yksilöllisen näytön 
suunnitelman laatiminen 

Osallistuu näytön suun-
nittelemiseen yhdessä 
työpaikan edustajan ja 
opettajan kanssa.  
 
 
 

Arvioi näyttöpaikan sopivuuden näyttöympäristöksi tut-
kintokohtaista arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa nou-
dattaen, kohta 3.1. Varmistaa, että näyttöympäristö mah-
dollistaa tutkinnon perusteissa määrätyn osaamisen 
osoittamisen. Kirjaa opiskelijan näytön tiedot Wilmaan 
Tutkinnon osan arviointi–lomakkeelle. (Katso Wilma-
ohje). Tiedot siirtyvät Wilmasta MobilTAIn 

  
 
 
 
 
 
 

Laativat yhdessä Näytön lyhyen kuvauksen, jonka opettaja kirjaa Wilmaan. Tieto siirry MobilTAIn Wilman välillä. (KOSKI-kenttä) 

Perehdyttäminen Katsoo  videon 
https://www.you-
tube.com/watch?v=i6xV
qpcQ0Yg&fea-
ture=youtu.be 
 
Perehtyy ohjeeseen 
https://www.turkuai.fi/si-
tes/default/files/atoms/fi-
les//arviointiopas_opis-
kelijalle.pdf 
 

Perehdyttää arvioijat arviointitehtävään. Perehdytyk-
sessä käytetään  

- tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja arvi-
ointikriteereitä (ePerusteet),  

- laatukäsikirjan materiaaleja https://blogit.gra-

dia.fi/parasta_osaamista/osaamisen-arviointiop-
paat/  

- Tutkintokohtaista osaamisen arvioinnin toteutta-
missuunnitelmaa 

- HOKS/opiskelijan näytön suunnitelmaan sekä 
tutkinnon osan arviointiin 

- MobilTAIn käyttö arvioinnissa (katso MobilTAIn 
ohje) 

Perehtyy  
- osaamisen arviointiin, tutkinnon 

osan/osa-alueen ammattitaitovaati-
muksiin/osaamistavoitteisiin ja arvi-
ointikriteereihin 

- Tutkintokohtaista osaamisen arvi-
oinnin toteuttamissuunnitelmaa 

- HOKS/opiskelijan näytön suunnitel-
maan sekä tutkinnon osan arvioin-
tiin 

- MobilTAIn käyttö arvioinnissa 
(katso MobilTAIn ohje) 

 

 Ohjaa opiskelijan näyttöön.   

Osaamisen osoittami-
nen ja arviointi näytössä  

Osoittaa tutkinnon osan 
edellyttämän ammattitai-
don ja osaamisen teke-
mällä käytännön työteh-
täviä aidoissa työtilan-
teissa ja työprosesseissa 
HOKSin mukaisesti  
(= Näytön lyhyt kuvaus 
tutkinnon osan arviointilo-
makkeella).  
 
Arvioi omaa osaamistaan 
kirjallisesti ja/tai suulli-
sesti (itsearviointi). 

Arvioivat opiskelijan osaamista näytössä. 
Kuulevat opiskelijan itsearvioinnin. Arvioivat arviointikeskustelussa opiskelijan osaamista näytössä tut-
kinnon perusteiden arviointikriteerien mukaisesti.  
Perustelevat arviointinsa arviointikriteerien mukaisesti.  
Dokumentoivat yhteisesti päättämänsä arvioinnin joko tulostetulle Tutkinnon osan arviointi” lomakkeelle 
(huom! allekirjoitus) tai MobilTAIn, josta tiedot siirtyvät Wilmaan (huom! sähköinen allekirjoitus).  
Antavat opiskelijalle palautetta hänen osaamisestaan. 
Arvioijat allekirjoittavat ”Tutkinnon osan arviointi” lomakkeen. Opettaja säilyttää itsellään sen 6 kk. arvi-
ointikeskustelusta, jonka jälkeen dokumentti hävitetään. 
 Arviointi on kirjattava Wilmaan/MobilTAIn viivytyksettä, kuitenkin kahden viikon kuluessa. 

Tulostaa pyyn-
nöstä tutkintoto-
distuksen tai to-
distuksen suorite-
tusta tutkinnon 
osasta/osista ja 
toimittaa sen kou-
lutuspäällikölle al-
lekirjoitettavaksi. 
Huolehtii todis-
tusten toimittami-
sesta opiskeli-
joille. 

Opiskelija saa arvioinnin 
tiedoksi viimeistään sil-
loin, kun arviointi on luet-
tavissa Wilmasta. (Tästä 
alkaa 14+7 arvioinnin 
tarkistuspyyntöaika) 

Tarvittaessa ohjaa opiskelijaa arvioinnin tarkistuspyyn-
nön laatimisessa arvioijille tai arvioinnin oikaisupyynnön 
laatimisessa työelämätoimikunnalle. Oikaisua on pyydet-
tävä 14+7 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut 
tietoonsa tarkistamispyyntöä koskevan päätöksen, eli ar-
viointipäätöksen. 

 

Vastuuopettaja huolehtii että opiskelijalle järjestetään uusi näyttö, jos osaaminen arvioidaan hylätyksi tai jos ammatillisen perustutkinnon opiskelija haluaa korottaa arvosanaa. 
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