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Päivitys- ja hyväksymismerkinnät 

Versio Päivämäärä Hyväksytty 

1 7.4.2020 TAIn johtoryhmä 

2 15.9.2020 TAIn johtoryhmä, luku 6 päivitetty 

   

Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 53§:ssä on säädetty koulutuksen järjestäjän velvolli-

suudesta laatia osaksi laadunhallintajärjestelmäänsä suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttami-

sesta tutkinto- tai koulutuskohtaisesti.  Suunnitelman sisältö ja rakenne perustuvat lainsäädäntöön 

ja Opetushallituksen antamiin ohjeisiin. Opiskelijoiden osaamisen arviointi toteutetaan tämän suun-

nitelman mukaisesti. Toteuttamissuunnitelma sisältää Turun ammatti-instituutin päättämät yleiset 

osaamisen arvioinnin menettelytavat ja alaviitteissä on linkit toimintaohjeisiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmia päätöksen-

teon tukena, kun koulutuksen järjestäjät hakevat ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

mislupaa. Toteuttamissuunnitelmia käytetään myös kansallisessa osaamisen arvioinnin seuran-

nassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja 

työelämätoimikunnat seuraavat toteuttamissuunnitelmien sisältöä ja toimeenpanoa sekä ehdotta-

vat kehittämistoimenpiteitä kansallisesti tai koulutuksen järjestäjätasolla. 

1. Perustiedot 

1.1. Koulutuksen järjestäjä  
Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti 

 

1.2 Tutkinto 

 
 

1.3  Tutkinnon osaamisalat silloin kun koulutuksen järjestäjä hakee järjestämislupaa 
kulttuuriministeriön asetuksessa säädetyille osaamisaloille (Laki 531/2017, 6§)  

 
 

1.4 Tutkinnon osaamisalat silloin kun tutkinnon osan osaamisen arvioinnista säädetään 
muulla kuin ammatillisen koulutuksen lainsäädännöllä 
 

 

1.4.1. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat, mikäli niitä on 
suunniteltu 

 
1.5 Yhteystiedot 
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2 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 

2.1 Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (673/2017, 10§) mukaiset menette-
lyt    
 
Vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan 1 tehtävänä on selvittää opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen 
tämän esittämien asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella. Tunnustaminen tehdään tutkinnon pe-
rusteiden mukaisesti ja se kirjataan HOKSiin2.  
 

A) Tutkintoon voidaan sisällyttää (= suora siirto) voimassa olevia 

 ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mu-

kaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, 

 lukio-opintoja,  

 korkeakouluopintoja tai 

 muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja 

HOKS keskustelussa vastuuopettaja keskustelee ja sopii opiskelijan kanssa valinnaisten tutkinnon 

osien ja YTOn osa-alueiden sisällyttämisestä tutkintoon. Tällöin vastuuopettaja tarkistaa alkuperäiset 

todistukset ja liittää (tai ohjaa opiskelijaa liittämään) HOKSn tarvittavat todistukset. Vastuuopettaja kir-

jaa sovitut asiat HOKSn ja ilmoittaa opinto-ohjaajalle opiskelijoiden tunnistetiedot, jotta opinto-ohjaaja 

voi kirjata ne suorana siirtona Primukseen.  

 

B) Tutkintoon voidaan tunnustaa kumoutuneiden perusteiden mukaan suoritetut  

 tutkinnot, tutkinnon osat, yhteisten tutkinnon osien osa-alueet  

 lukio-opintoja,  

 korkeakouluopintoja tai  

 muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja 

HOKS keskustelussa vastuuopettaja keskustelee ja sopii opiskelijan kanssa valinnaisten ja pakollisten 

tutkinnon osien ja YTOn osa-alueiden esittämistä tunnustettavaksi tutkintoon. Tällöin vastuuopettaja 

tarkistaa alkuperäiset todistukset ja liittää (tai ohjaa opiskelijaa liittämään) HOKSn tarvittavat todistuk-

set.  Vastuuopettaja kirjaa sovitut asiat HOKSn ja ilmoittaa arvioijille niiden opiskelijoiden tunnistetiedot, 

joiden aikaisempia suorituksia esitetään tunnustettavaksi.  

 

Arvioija/t arvioivat, vastaavatko suoritukset suoritettavan tutkinnon perusteita ja varmistavat opiskelijan 

osaamisen ajantasaisuuden. Arvioija/t varmistavat osaamisen ajantasaisuuden opiskelijan esittämien 

työtodistusten ja/tai muiden ammattitaidon ylläpitoa ja ajantasaisuutta todistavien todistusten perus-

teella. Lisäksi arvioija/t keskustelevat opiskelijan kanssa tunnustettavan tutkinnon osan ammattitaidon 

ajantasaisuudesta. Ammatillisissa tutkinnon osissa arvioijina toimii 2 opettajaa. Yhteisten tutkinnon 

osien osa-alueissa arvioi 1 opettaja. Jos tunnustetaan valinnaiseksi tutkinnon osaksi toisesta tutkin-

nosta vastaavuusvertailu ei tarvitse tehdä. Osaamisen arvioijana toimii pätevä opettaja, jonka koulutus-

päällikkö on nimennyt tähän tehtävään.  

 

C) Opiskelija ohjataan suoraan näyttöön, mikäli hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen vas-

taa tutkinnon perusteita. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja 

todennettu.  

HOKS keskustelussa vastuuopettaja keskustelee opiskelijan kanssa osaamisen osoittamisesta näy-

tössä ja asia kirjataan HOKSn. Tällöin vastuuopettaja ohjaa opiskelijan osoittamaan osaamisensa näy-

tössä ja osaamisen arvioijat arvioivat osaamisen. 

                                                
1 kts. Toimintaohje https://www.turkuai.fi/aiemman-osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen 
2 kts. Wilmaohje 

https://www.turkuai.fi/aiemman-osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen
http://www.turkuai.fi/sites/default/files/atoms/files/osaamisentunnustaminenwilmassa.pdf
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Osaamista tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksessa ja arvosanojen muuntamisessa noudatetaan 
määräystä OPH-501-2018.  
Tämän lisäksi seuraavista: 

a) suoritetulla ammatillisella (AT/EAT) tutkinnon osalla tunnustetaan määritelty tutkinnon osa, josta 

ei ole määritelty perustutkinnon mukaista arvosanaa 

(= soveltuu sisällöllisesti suoritettavan tutkinnon osaan) nyt suoritettavasta tutkinnosta-  

1. arvioijat (2) tekevät vastaavuusvertailun 

2. arvioijat arvioivat ajantasaisuuden (ei-voimassaolevat)  

3. arvioijat (2) määrittelevät arvosanan 

b) suoritetulla ammatillisella (PT) tutkinnon osalla tunnustetaan määritelty tutkinnon osa (= sovel-

tuu sisällöllisesti suoritettavan tutkinnon osaan) nyt suoritettavasta tutkinnosta 

1. arvioijat (2) tekevät vastaavuusvertailun 

2. arvioijat arvioivat ajantasaisuuden (ei-voimassaolevat)  

3. arvioijat (2) muuntavat arvosanan 

c) korkeakouluopinnot tunnustetaan YTO osa-alueeseen/alueisiin  

1. arvioija muuntaa arvosanan ja määrittelee laajuuden osaamispisteinä 

d) korkeakouluopinnot tunnustetaan ammatilliseen tutkinnon osaan 

1. arvioijat (2) määrittelevät laajuuden osaamispisteinä  

2. arvioijat (2) muuntavat arvosanan 

e) yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia 

opintoja tunnustetaan ammatilliseen tutkinnon osaan Yhteisiä tutkinnon osia, lukio-opintoja tai 

muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 

1. Vastuuopettaja sopii opiskelijan kanssa tunnustamisen laajuudesta osaamispisteinä 

(voimassaolevat ja lukio-opinnot) 

i. Opinto-ohjaaja merkitsee Primukseen ja tarvittaessa muuntaa arvosanat (voi-

massaolevat) 

2. arvioijat (2) määrittelevät laajuuden osaamispisteinä (ei-voimassaolevat ja muina laa-

juuksina annetut) 

i. arvioijat (2) määrittelevät arvosanan (ei-voimassaolevat) 

f) valinnaiseksi tutkinnon osaksi tunnustetaan tutkinnon osa muusta tutkinnosta  

1. arvioijat (2) tekevät vastaavuusvertailun 

2. arvioijat arvioivat ajantasaisuuden (ei-voimassa olevat)  

3. arvioijat (2) muuntavat arvosanan tarvittaessa (PT) 

 

Seuraavan sivun taulukossa on tiivis kuvaus siitä, kuka tekee aikaisemmin hankitun osaamisen tunnis-
tamisen ja tunnustamisen toimenpiteitä ja mihin tieto kirjataan. 
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Vastuuopettaja kirjaa tunnustamisehdotuksen HOKSn kohtaan Osaamisen tunnistamisen johtopäätök-
set 
Opiskelija näkee aiemmin hankitun osaamisen arvioijien tunnustamiset ja niiden päätökset, Wilman 
opinnot välilehdellä. Vastuuopettaja tiedottaa opiskelijaa tunnustamispäätöksistä viipymättä. 
 
    

2.2. Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintorekisteriin (KOSKI)    
 
Opiskelijan tunnustettujen tutkinnon osien sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden suoritustiedot 
siirtyvät Primus -järjestelmästä valtakunnalliseen Koski –järjestelmään siten kuin on säädetty. Kos-
kessa opiskelijan tietojen tulee olla aina ja viipymättä ajan tasalla. Opettajien ja opinto-ohjaajien tulee 
tehdä ja kirjata opiskelijoiden tunnustamiset HOKSn viipymättä. Opintosihteerit vastaavat tietojen ma-
nuaalisesti siirrosta Koskeen ja siirron yhteydessä esiin tulleiden virheiden käsittelystä ja tarvittavista 

Tunnustettava osaaminen, opiskelijalla on 

aiempaa tai muualla hankittua osaamista 

Vastuuopet-

taja 

Opinto- 

ohjaaja 

Pätevä YTO-opettaja Kaksi pätevää opettajaa 

Lukio-opinnot  

voimassa oleva 

tarkistaa kirjaa  

Primukseen 

  

Lukio-opinnot  

ei voimassa oleva 

tarkistaa ja kir-

jaa HOKSn 

 tunnustaa tai 

ohjaa näyttöön/ 

osaamisen hankkimiseen 

 

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lu-

kio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuk-

sia tukevat opintoja – voimassa oleva/am-

matillinen tutkinnon osa,  

sopii opiskelijan 

kanssa laajuu-

desta/osp 

kirjaa  

Primukseen ja 

muuntaa arvosa-

nat 

  

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lu-

kio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuk-

sia tukevat opintoja – ei voimassa 

oleva/ammatillinen tutkinnon osa,  

tarkistaa   määrittelevät laajuu-

den/osp sekä 

muuntaa 

arvosanan 

Korkeakouluopinnot/YTO osa-alueiksi/ 

lukio‐opintoihin/muihin jatko‐opintoval-

miuksia tukeviin opintoihin 

tarkistaa  muuntaa arvosanan ja 

määrittelee osp:t 

 

Korkeakouluopinnot/ perustutkinnon 

osaksi 

tarkistaa   muuntavat arvosanan ja 

määrittelee osp:t 

Korkeakouluopinnot/ammatti- tai erikois-

ammattitutkinnon osaksi 

tarkistaa   arvioivat ajantasaisuuden, 

tekevät vastaavuusvertai-

lun ja määrittelevät osp:t 

YTOn tutkinnon osa tai osa-alue  

suora siirto (=voimassa olevat tutkinnon pe-

rusteet) 

tarkistaa  kirjaa  

Primukseen 

  

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 

  Voimassa olevat tutkinnon perusteet 

* suora siirto, tunnustetaan aina. 

tarkistaa kirjaa  

Primukseen 

  

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat   

Voimassa olevat tutkinnon perusteet 

* suora siirto, jos HOKSssa niin sovitaan. 

tarkistaa kirjaa  

Primukseen 

  

YTOn tutkinnon osa tai osa-alue  

ei voimassa olevat tutkinnon perusteet 

tarkistaa ja kir-

jaa HOKSn 

 tunnustaa tai ohjaa 

näyttöön/osaamisen 

hankkimiseen  

 

Ammatilliset tutkinnon osat  

ei voimassa olevat tutkinnon perusteet 

tarkistaa ja kir-

jaa HOKSn 

  tunnustavat tai 

ohjaavat näyttöön/ 

osaamisen hankkimiseen 

Ammatillinen tutkinnon osa /  

vastaa sisällöllisesti suoritettavan tutkin-

non osaan 

tarkistaa   tekevät vastaavuusvertai-

luun ja arvioivat ajantasai-

suuden (ei voimassa oleva) 

sekä muuntavat arvosanan 
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tietojen korjaamisista. Ongelmallisissa tapauksissa Primuksen pääkäyttäjät toimivat tukena ja tarvitta-
essa ottavat yhteyttä OPH:n Koski-tiimiin. 

Opiskelija voi tarkistaa Koskesta suoritustietonsa ja opiskeluoikeustietonsa.   

3. Osaamisen osoittamisen suunnittelu  

 
3.1. Näyttöympäristöjen valinta 
 
Näyttöympäristöjen valinta tehdään sillä perusteella, että siellä pystytään osoittamaan tutkinnon osassa 
edellytettävää osaamista ja että toiminta vastaa tutkinnon osan ammattitaidon osoittamistavoissa ku-
vattua toimintaa ja näyttöympäristön valintakriteerejä. Samassa työpaikassa ja saman aikaisesti voi-
daan osoittaa yhden tai useamman tutkinnon osan tai osa-alueen osaamista. Jos yhdessä työpaikassa 
ei voida osoittaa kaikkea tutkinnon osan edellyttämää osaamista, voidaan näyttöä jatkaa toisessa näyt-
töympäristössä. Vastuuopettaja tai muu pätevä opettaja ohjaa ja keskustelee opiskelijan kanssa näyt-
töympäristön valinnasta. Näyttöympäristön hyväksyy pätevä opettaja, joka kirjaa tiedot HOKSn.   
 

 
 
 
Pääsääntöisesti tutkinnon osien näytöt järjestetään työelämässä, mutta seuraavin perustein ne voidaan 
järjestää oppilaitoksessa: 
 
1. Lainsäädäntö kieltää kyseisen näytön työtehtävän toteuttamisen tai pääsyn työpaikalle henkilöltä, 

jolta puuttuu tehtävässä vaadittava ikä tai säädetty ammattipätevyys. Jos vaadittava pätevyys sisältyy 

tavoitteena olevaan tutkintoon, opiskelijan on hankittava ko. pätevyys ennen näyttöä eikä tällä perus-

teella näyttöä ei voi siirtää oppilaitoksessa toteutettavaksi. Jos opiskelija saavuttaa suunniteltuna opis-

keluaikana näytön työtehtävässä vaadittavan iän, ei näyttöä voi siirtää oppilaitokseen iän perusteella, 

vaan näytön ajankohtaa siirretään.     

2. Työpaikkaa, jossa kyseinen osaaminen voitaisiin osoittaa, ei löydy opiskelijan opiskelupaikkakun-
nalta (Turusta), opiskelijan kotipaikkakunnalta eikä opiskelijan koulutus- tai oppisopimustyöpaikalta.   
 
3. Näytön toteuttaminen työpaikalla voi aiheuttaa opiskelijalle suuren terveyteen tai henkeen   
kohdistuvan riskin, jota ei voida työpaikalla käytössä olevin suojaus- ja työsuojelumenetelmin poistaa.    
 
4. Näytön toteuttaminen työpaikalla voisi aiheuttaa työpaikalle merkittävän taloudellisen tai toiminnalli-
sen riskin, jota ei voida näyttötilanteessa riittävin suojaus- ja varmistustoimenpitein poistaa tai työpai-
kan vakuutukset eivät sitä kata.     
     
5. Oppilaitoksen työpaja voi toimia näyttöympäristönä (tutkinnon perusteiden mukainen työpaja), jos 
opiskelijan ohjaksen ja tuen tai erityisen tuen suunnitelmassa näin sovitaan.  
 
 

3.2. Näytön sisällön suunnittelu 
 
Näytön sisältö suunnitellaan tutkinnon perusteiden mukaisesti. 
Näyttö sisältää tutkinnon osittain käytännön työtehtävien lisäksi tutkinnon perusteiden edellyttämät do-
kumentit, erillispätevyydet ja työtehtävissä syntyvät dokumentit.   
 
Näytön ajankohta määritellään työpaikalla opiskelijan osaamisen ja työpaikan toimintatapojen perus-
teella. Pätevä opettaja kirjaa näytön ajankohdan ja sisällön  HOKSn3 joko Wilmassa tai MobilTAIssa.  
 

                                                
3 kts. Wilmaohje 

 

http://www.turkuai.fi/sites/default/files/atoms/files/naytot_wilmaohje.pdf
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3.3 Muu osaamisen osoittaminen 
 

A) Ammatilliset tutkinnon osat 

Mikäli jo ennen näyttöä on tiedossa, että osaamisen osoittaminen jonkun yksittäisen työpaikan työteh-
tävissä ei kata kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä, opiskelija ja opettaja 
ja/sekä tarvittaessa työpaikan edustaja suunnittelevat etukäteen, miten muulla osaamisen osoittami-
sella yksilöllisesti täydennetään näyttöä. Pätevä opettaja kirjaa suunnitelman HOKSn.   
 
Mikäli näytön yhteydessä tulee ilmi, että osaamista ei voida kattavasti osoittaa opiskelija ja opettaja 
sekä mahdollisesti työpaikan edustaja suunnittelevat, miten muulla osaamisen osoittamisella näyttöä 
täydennetään. Suunnitelma kirjataan HOKSn.  Samassa yhteydessä suunnitellaan, miten muu osaami-
sen osoittaminen arvioidaan arviointipäätöstä tehtäessä. 
 

B) Yhteiset tutkinnon osat 

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaaminen osoitetaan oppilaitoksessa järjestettävillä 

kokeilla ja tehtävillä, jotka oppilaitoksen pätevät opettajat arvioivat. Mahdollisuuksien mukaan yhteisten 
tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammatillisten tutkinnon osien näyttöjen yhteydessä. Yksilöllinen 
osaamisen osoittaminen kirjataan HOKSn. 

 
 

3.4. Osaamisen arvioijien valinta ja nimeäminen  
 

Ammatillisissa tutkinnon osissa on kaksi osaamisen arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toi-
nen on työelämän edustaja. Tiimivastaava nimeää opiskelijan osaamista arvioivan opettajan. 
Työelämän edustajan nimeää hänen esimiehensä ja opettaja varmistaa arvioijan pätevyyden. 
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvioijat nimeää koulutuspäällikkö. Osaamisen arvioi-
jina toimivat opettaja ja työelämän edustaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän 
edustaja ja työelämän edustaja tai erityisestä syystä kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen jär-
jestäjän edustajaa. Oppilaitoksen työpajoissa toimivat ammatilliset ohjaajat toimivat arvioijina 
muuna koulutuksen järjestäjän edustajana. Toisena arvioijana toimii opettaja.  
 
Arvioijaksi valitaan henkilö, joilla on riittävä osaaminen sekä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan 
tutkinnon perusteisiin sekä erityisesti arvioitavaan tutkinnon osaan, yhteisen tutkinnon osan osa-aluee-
seen. Opettaja-arvioijalta edellytetään lisäksi perehtymistä tähän tutkintokohtaiseen Osaamisen arvi-
oinnin toteuttamissuunnitelmaan ja sitä täydentäviin ohjeisiin sekä toimimaan näiden mukaisesti. Opis-
kelijan osaamista arvioi opettaja, joka ei ole pääsääntöisesti ollut hänen opettajansa opintojen aikana. 
Arvioijien nimet kirjataan HOKSn. Arvioijien valinnan ja nimeämisen yhteydessä selvitetään kunkin ar-
vioijan perehdyttämistarve ja – tapa. 
 
Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamisen arvioi pätevä opettaja. Seuraavissa osa-
alueissa arvioinnin voi tehdä myös ammatinopettaja: Toiminta digitaalisessa ympäristössä, Yhteiskun-
nassa ja kansalaisena toimiminen, Työelämässä toimiminen, Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet ja 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta. Silloin kun yhteinen tutkinnon osa tai sen osa-alue toteutetaan ja 
arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän 
edustajaa. 
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Esteellisyysperusteet (läheisyys, hyöty tai vahinko, toimeksiantosuhde sekä erityiset syyt) ker-
rotaan arvioijille arvioijien valinnan ja osaamisen arvioinnin perehdytyksessä, jolloin arvioija voi 
ilmoittaa esteellisyytensä. Mikäli arvioija katsoo olevansa esteellinen, vaihdetaan arvioijaa.  

Arvioinnin perehdytys toteutetaan aina ennen näyttöä, joko ohjaamalla arvioija arviointikoulu-
tukseen tai opettaja arvioija perehdyttää yksittäisen arvioijan arviointiin. 

 
 

3.5 Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen 
 
Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen sisältää tutkinnon perusteiden mukaisen näytön ja 
muun osaamisen osoittamisen toteutuksen suunnittelun, ohjauksen sekä osaamisen osoittamisen. Al-
kuvaiheessa vastuuopettaja ohjaa opiskelijaa osaamisen osoittamisen suunnittelussa ja osaamisen 
osoittamisen lähestyessä osaamista arvioiva opettaja ohjaa näyttöön valmistautumisessa ja tarvitta-
essa muissa osaamisen osoittamisen menettelyissä. Jokaisen opiskelijan kanssa vastuuopettaja käy 
henkilökohtaisen keskustelun tutkintokoulutuksen alussa, jossa suunnitellaan yksilöllisesti alustavasti 
tutkinnon suorittaminen, ohjaus, tuki, erityinen tuki osaamisen osoittamisen aikana. Suunnitelma kirja-
taan HOKSn ja sitä päivitetään ja täsmennetään (aikataulujen, näyttöympäristön ja arvioijien sekä mah-
dollisen mukauttamisen tai poikkeamisen osalta) tutkintokoulutuksen aikana ja ennen näyttöä osaami-
sen arvioijana toimivan opettajan ohjaamana. Mahdollisesti HOKSn päivittämiseen ja tietojen kirjaami-
seen osallistuu myös opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edus-
taja. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskeli-
jan HOKSin laadintaan ja päivittämiseen. Tietyiltä osin HOKSa voidaan päivittää myös MobilTAIssa 
 
Jos koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuk-
sena ja kun osaaminen osoitetaan työpaikalla, osallistuu HOKSin laadintaan ja päivittämiseen sekä hy-
väksymiseen muutoksineen työnantaja tai muu työpaikan edustaja. HOKSin laadintaan ja päivittämi-
seen voi osallistua muita tahoja, jotta mahdollistetaan opiskelijan yksilölliset valinnat ja siltä osin, kun 
se vaikuttaa osaamisen osoittamisen järjestelyihin taikka ohjaus- ja tukitoimiin. Vastuuopettaja suunnit-
telee opiskelijan kanssa ja kirjaa HOKS suunnitelman sekä tekee yhteistyötä sovittujen tahojen kanssa. 
  
HOKS tulostetaan ja allekirjoitetaan, kun se on ensimmäisen kerran hyväksytty (viimeistään 2 kk opis-
kelijan koulutuksen alkamisesta). Vastuuopettaja kokoaa aakkostetut allekirjoitetut ensikertaiset HOKSt 
toimistoon arkistoitavaksi. HOKS:aa päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa ja aina, kun osaami-
sessa tai ohjaus- ja tukitarpeissa tapahtuu olennaisia muutoksia. HOKS:n muutokset hyväksytään opis-
kelijan läsnä ollessa keskustelussa ja tallennuksella Wilmaan. 
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3.6. Ohjaus, tuki ja erityinen tuki sekä osaamisen arvioinnin mukauttaminen 
 
Kaikille opiskelijoille tarjotaan sekä yksilöllistä ohjausta että ryhmäohjausta. Ohjausta tarjoavat amma-
tinopettajat, YTO-opettajat, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat sekä työpaikan edustaja riippuen ohjauk-
sen tarpeesta ja luonteesta. 

 
 
Ohjauksen ja tuen muodoista sekä tarvittavista toimenpiteistä ja niiden tarjoamisesta sovitaan yhteis-
työssä eri osapuolten kesken (oppisopimustoimistot, TE-toimisto, kuntouttavat tahot, työpajat, Oh-
jaamo, Työllisyyspalvelut ja muut oppilaitokset). Tarjottava tuki ja ohjaus kirjataan HOKSn. Ohjausta ja 
tukea voidaan antaa myös reaaliaikaisesti MobilTAIlla. 
 
Erityistä tukea antavat arvioiva opettaja, mahdollisesti erityisopettaja ja työpaikkaohjaaja/työelämän ar-
vioija. Erityinen tuki osaamisen osoittamisessa voivat olla esim. näyttöympäristön valinta, suullinen 
osaamisen täydentäminen, kuvien ja videoiden käyttö sekä apuvälineiden ja avustajapalveluiden käyttö 
sovittujen yhteistyötahojen kanssa.  
 
Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen 
arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arvi-
ointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiu-
det huomioon ottaen välttämätöntä. Mukautetut osaamisen arvioinnin kriteerit laativat yhteistyössä am-
matinopettaja ja erityisopettaja, jotka kirjaavat ne HOKSn ennen osaamisen osoittamista. Mukautettu-
jen kriteerien määrittely perustuu tutkinnon perusteisiin ja vain niiltä osin kuin on opiskelijan henkilökoh-
taiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä, muokataan opiskelijalle yksilöllinen osaa-
misen arviointi huomioiden myös tutkinnon perusteiden rajoitukset mukauttamiseen. 
 
Opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen erityisestä tuesta 
ja mukauttamisesta tehtävää päättämistä. Koulutuspäällikkö tekee päätökset sekä erityisestä tuesta 
että mukauttamisesta, jonka jälkeen opiskelijan arviointi voidaan mukauttaa. Arvioiva opettaja toimittaa 
työpaikkaohjaajalle ja työelämän arvioijalle opiskelijan yksilöllisen osaamisen arvioinnin kriteerit ja pe-
rehdyttää hänet/heidät niihin ja sovittuihin erityisen tuen tapoihin.  
 

Opiskelija anoo ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista koulutuspäälliköltä 
HOKSn ensikertaisen laadinnan jälkeen tai tutkintokoulutuksen aikana.  Yhteisten pakollisten tutkinnon 
osien osa-alueiden osalta suunniteltaessa poikkeamista, tulee saman aikaisesti suunnitella, mitä sa-
man tutkinnon osan valinnaisia osaamistavoitteita sisällytetään poikkeaman sijaan. Osaamistavoitteista 
voidaan poiketa vain siinä määrin kuin se välttämätöntä. Kyseisen suunnittelun tekee opiskelijan 
kanssa vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa YTO-opettaja. Opintosihteeri kirjaa koulutus-
päällikön poikkeamispäätöksen opiskelijan HOKSn.   
 

OPISKE- 
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Suunnittelee näytön yhdessä 

opiskelijan ja työpaikan edustajan 

kanssa ja kirjaa suunnitelman 

Wilmaan.   

Suunnittelee näytön yhdessä opiskeli-

jan ja arvioivat opettajan kanssa.   

Osallistuu tarvittaessa näytön 

suunnitteluun, kun opiskelijalla 

on erityisen tuen tarpeita.   

Perehdyttää arvioijat arviointiin.         

Arvioi opiskelijan osaamista. 

Kannustaa opiskelijaa itsearviointiin. 

Antaa palautetta opiskelijan osaamisesta. 

 

Tarvittaessa ohjaa opiskelijaa arvi-

oinnin   

tarkistuspyynnön laatimisessa ar-

vioijille tai  oikaisupyynnön laatimi-

sessa työelämätoimikunnalle.   

   Tukee tarvittaessa opiskelijaa 

näyttöön valmistautumisessa 

ja näytössä.   
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Ammatinopettajan, erityisopettajan ja opiskelijan suunnitellessa ammatillisen tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksista poikkeamista, tulee tarkistaa tutkinnon perusteiden kirjaus miltä osin poikkeaminen 
ei ole mahdollista kyseessä olevassa tutkinnon osassa. Opintosihteeri kirjaa koulutuspäällikön poik-
keamispäätöksen opiskelijan HOKSn.  Erityisopettaja kirjaa tiedot HOKSn. 
 
 

 
  

3.7. Yhteistyö opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa 
 
Yhteistyötä työelämän ja muiden tahojen kanssa tehdään tämän tutkinnon ja tutkinnon osien suunnitte-
lun ja toteutuksen eri vaiheissa tarkoituksen mukaisissa kokoonpanoissa. 
Alla olevassa taulukossa toimijoita ja yhteistyön teemoja, joiden kanssa vastuuopettaja tekee yhteis-
työtä. 
 

Vastuuopettajan  
yhteistyön teemoja 
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Näyttöympäristön valinta X X X X X  X   

Osaamisen osoittamisen suunnit-
telu 

X X X X X  X X  

Muu osaamisen osoittaminen X      X X  

Arvioijien valinta ja nimeäminen X X X       

Arviojien perehdyttäminen  X    X X   

Arvioinnin toteutus       X X  

Ohjaus, tuki ja erityinen tuki X X  X X X X X  

Palautteen anto X X X X X  X X  

AMIS –palaute X X X       

Arvioinnin tarkistus X      X X  

Arvioinnin oikaisu X        X 

 
 
3.8. Palaute osaamisen kehittymisestä  
 
3.8.1 Opiskelijan valmiuksien (valmius näyttöön) varmistaminen ennen näyttöä 
 
Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle palautetta hänen osaamisensa kehittymisestä osaa-
misen hankkimisen aikana pääosin suullisesti ja/tai kirjallisesti MobilTAIn. Palautteella opiskelija saa 
tietää mitä osaamista hänen tulee vielä saavuttaa ollakseen valmis osaamisensa osoittamiseen näy-
tössä. Tämän perusteella varmistetaan näytön ajankohta. Mikäli opiskelijalla on riittävästi osaamista 
(opiskelijan omiin tavoitteisiin ja tutkinnon perusteiden vaatimuksiin nähden), hänen näyttönsä toteutuu 
sovittuna ajankohtana. Jos osaamista ei vielä ole tarpeeksi, näytön ajankohtaa siirretään eteenpäin ja 
opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat oppimaan lisää joko työpaikalla tai muilla tavoin. Näytön ajankoh-
taa aikaistetaan siinä tapauksessa, että opiskelija osaa jo riittävästi. 

 
3.8.2 Palautteen antaminen näytön jälkeen 

 
Osaamisen arvioijat antavat opiskelijalle suullisen palautteen arviointikeskustelun jälkeen. Opettaja ar-
vioija varmistaa, että molemmat arvioijat antavat palautetta opiskelijalle hänen osaamisestaan; vah-
vuuksista ja kehittämiskohteista. Palautteella ohjataan ja kannustetaan osaamisen jatkokehittymiseen 
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ja ammattitaidon kehittymiseen sekä vahvistetaan edellytyksiä itsearviointiin ja palautteen vastaanotta-
miseen. 
 

4. Osaamisen arvioinnin toteutus ja arvioinnista päättäminen  
 

4.1. Osaamisen arvioijien perehdyttäminen  
 
Koulutuspäällikkö huolehtii opettajien arviointiosaamisen ajantasaisuudesta. 
TAI järjestää yhdessä Varsinais-Suomen ammattioppilaitosten, ns. Laakeriverkoston kanssa työpaikka-
ohjaajakoulutuksia, joissa perehdytetään työpaikkaohjaajia arvioinnin periaatteisiin ja yksittäisten tutkin-
tojen perusteisiin ja arviointiin. 

 
Arvioiva opettaja perehdyttää työelämän edustajan arviointiin hyödyntäen tutkinnon osan/osa-alueen e-
perusteita ja varmistaa hänen perehtyneisyyden arviointiin. Arvioijien perehdyttämisessä käytetään 
TAIn yhteisiä materiaaleja, joissa on ainakin seuraavaa sisältöä: 
 ammatillisen koulutuksen toimijat ja heidän työjakonsa 
 tutkintokohtaiset arviointikysymykset 
 opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 
 arvioinnin kattavuus ja luotettavuus 
 arvioinnin mukauttaminen ja  
 ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen 
 arviointimenetelmät 
 arviointiasteikot 
 osaamisperusteisuus 
 arvioinnin dokumentointi 
 arviointipäätöksen dokumentointi 
 arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu 
 arvioijien mahdollinen esteellisyys  
 arvioijien tehtävät 
 työelämäpalaute, arvio 7/2021 alkaen 
 ohjaus  
 arviointiosaamisen ylläpitämisen mahdollisuudet ja tiedossa olevat muuttuvat osaamistarpeet 

 
Lisäksi perehdytyksessä hyödynnetään erilaisia oppaita4. 
 

4.2. Osaamisen arviointi näytössä 

  

Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuk-
siin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon 
osan mukaiset ammattitaitovaatimukset. Tarvittaessa osaamisen osoittamista voidaan täydentää 
muulla osaamisen osoittamisella5. 

 

Riippumatta siitä onko näyttö samassa näyttöympäristössä tai eri näyttöympäristöissä tai, onko sa-
maan aikaan osoitettu osaamista useammasta tutkinnon osasta/osa-alueesta on vähintään toinen ar-
vioija (opettaja tai työelämäarvioija) paikalla näytössä. Kaikissa tutkinnon osissa/osa-alueissa kaikki 
osaaminen tulee olla osoitettu ennen arviointikeskustelua, johon arvioijat tuovat oman arviointinsa. 

 

 

                                                
4 kts. Arvioinnin oppaat 
5 kts. Toimintaohje 

 

 

https://www.turkuai.fi/arviointi-ja-todistukset
https://www.turkuai.fi/arviointi-ja-todistukset


12 
 

 

 

4.3. Osaamisen arviointi muussa osaamisen osoittamisessa 

 

A) Ammatilliset tutkinnon osat 

Mikäli ammatillisen tutkinnon osan näyttöä täydennetään muulla osaamisen osoittamisella, sopivat ar-
vioijat keskenään työnjakonsa muun osaamisen osoittamisen arvioinnissa. Arvioijat tuovat arviointinsa 
arviointikeskusteluun.  

 

B) Yhteiset tutkinnon osat 

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaaminen osoitetaan tekemällä annetut tehtävät tai kokeet. 

Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan osa-alueen osaamistavoitteet.  

 

4.4. Osaamisen arvioinnin dokumentointi 

 

Osaamisen arvioijat dokumentoivat ja kirjaavat arviointinsa Arvioijan lomakkeelle tai MobilTAIn viesti-
kenttään. Arvioijat kirjaavat arviointilomakkeelle havaintonsa opiskelijan osaamisesta ammattitaitovaati-
muksittain ja allekirjoittavat dokumentin sekä antavat sen arvioivalle opettajalle arviointikeskustelun 
päätteeksi. 

 
Arviointi näytössä  
1. Opiskelija osoittaa osaamistaan näytössä 
2. Arvioijat arvioivat opiskelijan osaamista ennalta sovitun työnjaon mukaan 
3. Arvioijat kirjaavat omat arviointinsa ja niiden perustelut omille arviointilomakkeilleen 
 

4.5. Opiskelijan itsearviointi  
 
Arvioiva opettaja tai vastuuopettaja tiedottavat opiskelijaa näytön suunnittelun yhteydessä itsearvioinnin mahdolli-
suudesta. Arvioijat kuulevat/lukevat opiskelijan itsearvioinnin arviointikeskustelussa. Itsearviointi ei vaikuta osaa-
misen arviointiin näytössä tai siitä annettavaan arvosanaan, mikäli tutkinnon perusteissa ei tätä edellytetä. 

 
 
 

4.6. Arvioinnista päättäminen  
 

4.6.1 Arviointipäätös ja sen perustelut 
 
Arvioijat tekevät arviointipäätöksen viipymättä, kun kaikki tutkinnon osaan liittyvä osaaminen on osoi-
tettu ja arvioitu.  
 
Arviointikeskustelun kulku näytön jälkeen: 
1. Arvioijat sopivat arviointikeskustelun ajankohdan viipymättä näytön jälkeen 
2. Arvioijat ja opiskelija kokoontuvat arviointikeskusteluun 
3. Arvioijat kuulevat opiskelijan mahdolliset suulliset täydennykset ja kuulevat/lukevat opiskelijan itsear-
vioinnin 
4. Mikäli näyttöä on täydennetty muulla osaamisen osoittamisella (pois lukien suullinen), tuodaan se 
arvioituna arviointikeskusteluun. 
5. Arvioijat pyytävät tarvittaessa opiskelijaa poistumaan  
6. Arvioijat keskustelevat opiskelijan osaamisesta ja määrittelevät perustutkinnossa arvosanan yhtei-
seen näkemykseen perustuen. Arvioijat keskustelevat omien muistiinpanojensa pohjalta, joita ovat kir-
janneet näytön aikana arviointilomakkeelle.  
7. Arvioijat tekevät arviointipäätöksen 
8. Arvioijat dokumentoivat päätöksen perusteluineen Tutkinnon osan arviointi- lomakkeelle tai Osa-alu-
een arviointi –lomakkeelle, jos kyseessä on Yhteisten tutkinnon osien osa-alueen arviointi. 
9. Arvioijat antavat opiskelijalle tiedoksi arvioinnin ja ohjeet arvioinnin tarkistamisesta ja oikaisusta 
10. Arvioijat antavat opiskelijalle palautetta hänen osaamisestaan 
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Osaamisen arvioijat tekevät opiskelijan osaamista koskevan arviointipäätöksen tutkinnon osittain yksi-
mielisesti. Arvioinnin perusteluiden tulee aina perustua tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvi-
oinnin kriteereihin. Perusteluihin kirjataan, keskeiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja 
arviointikriteerit annetulle arvosanalle. Arvioinnista päätetään aina kollegiona arviointikeskustelussa. 

 
4.6.2. Arviointipäätöksen dokumentointi 
 
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin. Amma-
tillisissa tutkinnon osissa arvioijat dokumentoivat yhteisesti päättämänsä arvioinnin arviointipäätökseen 
ja perustelevat arviointinsa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamisen arvioinnin mu-
kaisesti. Osaamisen arviointi kirjataan ja allekirjoitetaan arviointikeskustelussa Tutkinnon osan arviointi-
päätös Wilma tulosteelle, jonka arvioiva opettaja tulostaa Wilmasta ja ottaa mukaansa arviointikeskus-
teluun.  Arvioiva opettaja siirtää tiedot opiskelijan Wilman Tutkinnon osan arviointilomakkeelle.   
 
Yhteisissä tutkinnon osien osa-alueen arvioiva opettaja kirjaa arviointipäätöksen suoraan Wilmaan, mi-
käli osaaminen on osoitettu tehtävillä/kokeilla. Jos yhteisten tutkinnon osa-alueiden osaaminen osoite-
taan ammatillisten tutkinnon osien näyttöjen yhteydessä, arvioiva opettaja kirjaa arviointipäätöksen pe-
rusteluineen Yhteisten tutkinnon osa-alueen arviointipäätös – Wilma tulosteelle. Osaamisen arviointi 
varmennetaan arvioijan allekirjoituksella ja päiväyksellä. Arvioiva opettaja siirtää tiedot opiskelijan Wil-
maan Opiskelijakohtainen arviointi lomakkeelle. 
 
Opiskelijalle kerrotaan arviointipäätös, kun se on tehty ja sen lisäksi opiskelija näkee oman arviointi-
päätöksen Wilmasta sekä MobilTAIsta heti sen jälkeen, kun arviointipäätös on sinne kirjattu. Arvioiva 
opettaja kirjaa arviointikeskustelussa tehdyn arviointipäätöksen opiskelijan Wilmaan viipymättä tai vii-
meistään kahden viikon kuluessa (2 viikkoa). Opiskelijan katsotaan saaneet tiedon arvioinnista viimeis-
tään seitsemän (7 päivää) päivää siitä, kun tieto on kirjattuna Wilmaan. Opiskelija on saanut arviointi-
päätöksen tiedoksi jo silloin, mikäli hän on arviointikeskustelussa allekirjoittanut saaneensa tiedon arvi-
ointipäätöksestä.      

  
4.7. Arviointiaineiston säilyttäminen 
 
Opiskelijalla on oikeus tutustua arvioinnin perusteena käytettyyn arviointiaineistoon. Osaamisen arvi-
oinnissa mukana ollut opettaja vastaa siitä, että arviointiin liittyvä arviointiaineisto (arvioijien osaamisen 
arvioinnit, jotka on kirjattu arviointilomakkeelle sekä arvioijien allekirjoittama arviointipäätös) säilytetään 
6 kk arviointikeskustelun jälkeen. Tämän lisäksi opettaja arvioija varmistaa opiskelijan Wilmasta, että 
tarvittavat mahdolliset erillispätevyydet on suoritettu. Yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueen arviointiai-
neistona säilytetään arvioinnin päätös, johon arvioija on kirjannut arvioinnin perusteluineen. 

Arvioijat palaavat arviointiaineistoon, mikäli opiskelija tekee arvioinnin tarkistus- ja/tai oikaisupyynnön. 

4.8. Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus‐ ja tutkintotietorekisteriin (Koski)  
 
Arvioiva opettaja kirjaa suoritettujen tutkinnon osien sekä yhteisten tutkinnon   
osien osa-alueiden suoritustiedot opiskelijahallintajärjestelmään (Wilma), josta tiedot siirtyvät automaat-
tisesti kansalliseen opintosuoritus‐ ja tutkintotietorekisteriin (Koski).  

5. Arvioinnin uusiminen  
   

Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen (näyttö tai muu arviointi) uusimiseen, jos tutkin-
non osan tai osa-alueen arviointi on hylätty. Opettaja tekee opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa 
suunnitelman siitä, mitä osaamista opiskelija hankkii sekä miten ja missä opiskelija hankkii lisää osaa-
mista. Opettaja kirjaa suunnitelman opiskelijan HOKSn. Opettaja ja työpaikkaohjaaja tukevat opiskeli-
jan osaamisen kehittymistä. Opiskelija, opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja seuraavat sekä ar-
vioivat yhdessä sitä, milloin opiskelija on valmis uudelleen osoittamaan osaamistaan. Arvioinnin uusimi-
sen pyyntö on esitettävä oppiaikana. 
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6. Arvosanan korottaminen 
 
Opiskelijalla on oikeus pyytää mahdollisuutta korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Arvosanan korottamis-
mahdollisuus koskee vain arvosana-asteikolla arvioituja (arviointipäätös) tutkinnon osia ja osa-alueita.  
 
Opiskelija voi esittää arvosanan korottamispyynnön, kun opiskelija on saanut tiedon arviointipäätök-
sestä. Opiskelija voi tehdä arvioinnin arvosanan korottamisen myös myöhemmin oppiaikana, mikäli hän 
on hankkinut lisää osaamista ja kokee, että hänen osaamisensa on kehittynyt aiemman arvioinnin 
osoittamisen jälkeen. Opiskelija keskustelee korottamispyynnöstä aina vastuuopettajan tai ammat-
tiopettajan tai aineen opettajan kanssa. Suunnitelman korottamisesta vastuuopettaja kirjaa tiedon opis-
kelijan HOKSn. 
 
Mikäli opettaja toteaa, että opiskelija on hankkinut lisää osaamista ja siten arvosanan korottamiselle on 
perusteet olemassa, opettaja ohjaa opiskelijan osoittamaan uudelleen osaamisensa. Arvosanan korot-
tamisessa osaaminen osoitetaan siltä osin, kun se on arvosanan korottamiseksi tarpeellista.   
 
Valmistumisen jälkeen tai toisessa oppilaitoksessa opiskellut opiskelija voi tiedustella arvosanan korot-
tamismahdollisuutta www.taiturku.fi/tiedostelulomake arvosanan korottamiseen. Tilanteen mukaan tut-
kinnon vastuuopettaja, ammattiopettaja tai YTO opettaja ottaa yhteyttä arvosanan korottajaan ja laatii 
hänen kanssaan HOKSn näytön suunnitelman osuudelta ja sopii näytön toteuttamisen. Arvosanan ko-
rottaminen tehdään uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Mikäli haetaan arvosanan korottamista edel-
listen tutkinnon perusteiden tutkinnon osiin/osa-alueisiin, joissa ei ole nykyistä vastaavaa tutkinnon 
osaa/osa-aluetta, tekee vastuuopettaja, ammattiopettaja tai YTO- opettaja vastaavuusvertailun ja valit-
see uusista perusteista vastaavan tutkinnon osan. Arvosanan korottaminen maksaa 150 € tutkinnon 
osa tai osa-alue. 
 

7. Arvioinnin tarkistaminen 
 
Vastuuopettaja, opinto-ohjaaja ja arvioiva opettaja selvittävät opiskelijalle arvioinnin tarkistamisen ja 
oikaisumenettelyn ennen näyttöä. Vastuuopettaja ohjaa opiskelijaa tarkistuspyynnön laatimisessa ja 
lähettämisessä arvioijille. Opiskelijalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon liittyvistä kirjallisista do-
kumenteista sekä arviointia suoritettaessa käytetyistä tai asiaa ratkaistaessa käytettävistä muista asia-
kirjoista (esim. arvioijien arvioinnit ja arviointipäätös tai Päätös osaamisen tunnustamisesta). 
 
Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta/arvioijalta 14 päivän kulu-
essa siitä ajankohdasta, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisen arvioinnin pää-
töksen tutkinnon osan tai osa-alueen arvioinnista. Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin 
tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun arviointipäätös on kirjattu opiskelijan Wilmaan. TAIssa kat-
sotaan opiskelijan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun opettaja on vienyt arvioinnin Wil-
maan. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää arvioijien tai arvioijan päättämästä arvosanasta tai tunnusta-
mispäätöksestä. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Arvi-
oinnin tarkastamisen päätös ja mahdollisesti korjattu arviointipäätöksen tiedot arvioiva opettaja kirja-
taan opiskelijan Wilmaan ja keskustelee opiskelijan kanssa tarkistamista koskevasta päätöksestä.   
 
 
   

8. Arvioinnin oikaisu 
  

Jos opiskelija on tyytymätön arvioinnin tai tunnustamisen tarkistamista koskevaan päätökseen (luettu-
aan Wilmasta), niin hän voi pyytää siitä oikaisua asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti. Oi-
kaisua on pyydettävä 21(14+7 pv) päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tietoonsa tarkista-
mista koskevan päätöksen. Vastuuopettaja ohjaa opiskelijaa oikaisupyynnön tekemisessä ja oikai-
supyynnön osoittamisessa oikealle työelämätoimikunnalle.  Työelämätoimikunta pyytää arviointi- tai 
tunnustamispäätöksen tehneiltä arvioijalta/arvioijilta selvityksen arviointipäätöksestä. Mikäli työelämä-
toimikunta katsoo oikaisupyynnön aiheelliseksi, se lähettää opettaja arvioijalle päätöksen asiasta, jol-
loin  

http://www.taiturku.fi/tiedostelulomake
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a) arvioiva opettaja yhdessä työelämän edustajan kanssa toteuttaa uuden arviointikeskustelun ja ar-

vioijat tekevät uuden arviointipäätöksen perusteluineen sekä kuulevat opiskelijaa vielä ennen pää-

töksen tekoa  

b) tai arvioiva opettaja/opettajat toteuttaa uuden arviointikeskustelun ja tekevät uuden tunnustamis-

päätöksen perusteluineen sekä kuulevat opiskelijaa vielä ennen päätöksen tekoa  

c) koulutuspäällikkö asettaa uudet arvioijat, jos siihen on perusteltu syy. Uudelleen nimetyt arvioijat 

tekevät uuden arviointipäätöksen perustelineen ja kuulevat opiskelijaa ennen päätöksen tekoa. 

Arvioiva opettaja lähettää uuden arviointipäätöksen tiedoksi opiskelijalle ja työelämätoimikunnan sih-
teerille. Päätös ei ole lopullinen. Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu voi alkaa uudelleen, kun on tehty 
työelätoimikunnan määräämä uusi arviointi.  
 
Mikäli työelämätoimikunta katsoo, että oikaisupyyntö on aiheeton ja loppuun käsitelty, se lähettää pää-
töksen opiskelijalle ja koulutuksen järjestäjälle/arvioivalle opettajalle tiedoksi. Arvioinnin oikaisupäätös 
ja mahdollisesti korjattu arviointipäätöksen arvioiva opettaja kirjataan opiskelijan Wilmaan. 
 
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arviointiin pyydetään oikaisua Kasvatus- ja ohjausalan työelä-
mätoimikunnalta. 

   
Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, voivat arvioijat suorittaa uuden arvioinnin ilman arvioinnin 
tarkistamista tai oikaisupyyntöä (itseoikaisu). 

9. Todistus tutkinnon suorittamisesta, tutkinnon osan suorittamisesta tai 
todistus opiskelijan osaamisesta  

 
9.1.Todistusten ja tarvittavien liitteiden antaminen  
 
Opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki tutkinnon muodostu-
miseksi vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 
Jos opiskelija suorittaa vain tutkinnon osan tai osia, saa hän todistuksen suoritetusta tutkinnon 
osasta/osista. Jos opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia osaa-
misen arvioinnin mukauttamisen tai poikkeamisen vuoksi, annetaan hänelle todistus osaamisesta, jo-
hon kuvataan sanallisesti opiskelijan osaaminen. Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan myös 
opiskelijan pyynnöstä tai jos hänet katsotaan eronneeksi kesken tutkinnon suorittamisen.   
  
Todistukseen liitetään opintosuoriteote, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon 
osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet sekä niiden osaamispisteet ja arvosanat ja muut tutkinnon 
osaa pienemmät kokonaisuudet.  Opettaja tarkistaa Wilmasta opiskelijan opintorekisterin tietojen ajan-
tasaisuuden ja ilmoittaa opintosihteerille, kun opintorekisteriote on ajan tasalla valmis annettavaksi 
opiskelijalle. Opintosihteeri voi allekirjoittaa opintorekisteriotteen. 

   
Todistus annetaan opiskelijalle maksimissaan kuukauden päästä viimeisen arviointipäätöksen tekemi-
sestä, mutta opiskelijalla on oikeus saada todistus myös nopeammin. Vastuuopettaja tiedottaa opiskeli-
jaa todistustenantokäytännöstä ja kyseinen tieto löytyy myös opiskelijaoppaasta. 

10. Salassapito ja tietosuoja 
 
TAI noudattaa Turun kaupungin salassapito ja tietosuojaohjeita. 
Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä tiedot sisältävät aina henkilötietoja, joten niiden 
käsittelyssä on huomioitava, mitä on säädetty tietosuojasta ja salassapidosta. Opiskelijan osaamisen 
arvioinnissa käytettävää arviointiaineistoa ja arviointipäätöstä, jossa on opiskelijan nimi tai muu tunniste 
(esim. opiskelijanumero), käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja niistä saavat käsitellä vain ko. opiske-
lijan lisäksi arviointiin osallistuvat arvioijat. 
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 11. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman toimeenpanon seu-
ranta, arviointi ja kehittäminen 

 
Toiminnan arviointisuunnitelmassa on kuvattu seuranta, arviointi ja parantaminen. Tutkintoon johtavan 
koulutuksen järjestäminen arvioidaan sisäisillä auditoinneilla. Sisäisillä auditoinneilla varmistetaan, 
että toiminta on ammatti-instituutin ohjeiden ja sopimusten mukaista.  
Opiskelijoilta ja työpaikkaohjaajilta kerätään kyselyjen avulla palautetta osaamisen osoittamisen 
suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinneista. Lisäksi opiskelijoilta ja työelämän edustajilta (syk-
systä 2021 lähtien) kerätään valtakunnallista ”amis palautetta”. 
Näiden kaikkien arviointien ja palautteiden tulokset analysoidaan ja ne vaikuttavat Osaamisen arvi-
oinnin toteuttamissuunnitelman parantamiseen sekä sen mukaisen toiminnan varmistamiseen.  
 
 
 
TAIn tasoiset päivitykset tekee TAIn johtoryhmä. Päivittämistä tehdään mm. kun: 

 Lainsäädäntö muuttuu  

 OPHn määräykset muuttuvat tai  

 TAIn arviointitieto edellyttää muutoksia 

 TAIn toimintatapa/toimintaohjeet/prosessit muuttuvat 

 TAIssa työnjako/työtehtävät muuttuvat 

Johtoryhmä hyväksyy TAIn tasoiset muutokset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan, 
jonka mukaista toimintaa seurataan seuraavilla määrällisillä mittareilla: 

 osaamisen tunnustamiset 

 arvioinnin tarkastus- ja oikaisupyynnöt 

 todistusvirheet 

 näytöt työpaikoilla/oppilaitoksessa 

 arvosanojen kirjaaminen  

sekä toiminnan kestona; osaamisen osoittamisesta arvosanan kirjaamiseen Wilmaan. 
Yhteisten tutkinnon osien osalta päivitysvastuu on TAIn johtoryhmällä. 
 
Koulutuspäällikkö hyväksyy oman koulutusyksikkönsä tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin to-
teuttamissuunnitelman ja toimeenpanee sekä varmistaa koulutusyksikkönsä tutkintokohtaiset 
osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisen toiminnan. 
 
Tiimivastaava arvioi yhdessä alakohtaisen tiimin kanssa puolivuosittain toteutuneiden tutkinnon 
osien näyttöjen ja osaamisen arviointien menettelyt ja toimintatavat työelämätoimikunnalta, opiske-
lijoilta ja työelämältä saadun palautteen ja arvioijien kokemusten perusteella.  Muutoksia ja päivi-
tyksiä tehdään myös tutkinnon perusteiden päivittyessä sekä lainsäädännön muutosten vaikutuk-
sesta. Tiimivastaava päivittää tutkintokohtaisen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman ja 
koulutuspäällikkö hyväksyy sen.  
 
 
 


