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Sisältö

• Lyhysti näyttöjen järjestämisestä

• Mitä työelämätoimikuntien tilannekuvat kertovat näyttöjen toteutuksesta ja 

osaamisen arvioinnista?

• Mitä Karvin arviointi kertoo työelämässä oppimisesta ja työelämäyhteistyöstä 

ammatillisessa koulutuksessa?
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Näyttöjen järjestäminen



Näyttöjen suunnittelu ja järjestäminen

• Järjestämistä ohjaa lainsäädäntö, 

tutkinnon perusteet, järjestämislupa 

ja koulutuksen järjestäjän 

laadunhallintajärjestelmä

• Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön 

suunnittelusta osana 

henkilökohtaistamista 

• Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti 

yhdessä opiskelijan ja työpaikan 

edustajan kanssa

• Koulutuksen järjestäjä perehdyttää 

työelämän edustajat

Ammatillista 
koulutusta 
ohjaava 

lainsäädäntö

Tutkintojen 
järjestämis-

lupa

KJ:n
laadunhallinta
järjestelmä, 

OATS

Tutkinnon 
perusteet

HOKS: 
näyttö ja muu 

osaamisen 
arviointi
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Näyttöympäristöt

• Näyttöympäristöillä tarkoitetaan työpaikkoja, joissa ammatillinen 

osaaminen osoitetaan käytännön työtehtäviä tekemällä

• Näyttöympäristöt valitaan siten, että niissä voidaan osoittaa 

tutkinnon perusteiden tutkinnon osissa määrätty osaaminen

• Tutkinnon perusteiden ”Ammattitaidon osoittamistavat” -

kohdassa määrätään tarkemmin tutkinnon osittain 

näyttöympäristöstä ja käytännön työtehtävistä, joissa opiskelija 

osoittaa kyseisen tutkinnon osan osaamisen.

• Perustellusta syystä näyttöympäristöt voivat olla muita paikkoja, 

esimerkiksi oppilaitoksen työmaita, virtuaalisia ympäristöjä tai 

simulaattoreita

• Varmistettava se, että työpaikkaan on saatavissa osaamisen 

arviointiin kriteerit täyttävä työelämän arvioija

• Näytön toteuttaminen työpaikalla mahdollistaa opiskelijalle suoran 

palautteen työelämästä ja tukee työllistymistä
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Henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjataan näyttöjen 
osalta seuraavat tiedot tutkinnon osittain
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näyttöjen ajankohdat 
(näytön alkamis- ja 

päättymispäivämäärä, 
jolloin opiskelija osoittaa 
osaamistaan käytännön 

työtehtävissä)

näyttöjen sisällöt 
ammatillisten tutkinnon 

osien 
ammattitaitovaatimuksien 

tai yhteisten tutkinnon 
osien osaamistavoitteiden 

mukaisesti

näyttöympäristöt 
(työpaikat)

näytön järjestäjä, jos se on 
joku muu koulutuksen 

järjestäjä

vastaavat tiedot muusta 
osaamisen osoittamisesta

erityistä tukea saavan 
opiskelijan osalta 

mahdollinen osaamisen 
arvioinnin mukauttaminen 
ja yksilöllinen osaamisen 

arviointi

osaamisen arvioijat



Mitä työelämätoimikuntien tilannekuvat 

kertovat näyttöjen toteutuksesta ja 

osaamisen arvioinnista?



Työelämätoimikunnat

• Työelämätoimikuntia on 37 kuluvalla toimikaudella 
(1.1.2021-31.12.2023).

• Työelämätoimikuntien tehtävät

• osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja 
osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen

• osallistuvat ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteen sekä ammatillisten 
tutkintojen ja niiden perusteiden 
kehittämiseen

• käsittelevät tutkintokoulutuksessa opiskelijan 
osaamisen arviointia koskevia oikaisupyyntöjä
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Työelämätoimikunnat luonnonvara- ja 

ympäristöalalla

• Hevostalouden ja eläintenhoidon 

työelämätoimikunta

• Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta

• Metsäalan työelämätoimikunta

• Puutarha-alan työelämätoimikunta

• Luonto- ja ympäristöalan 

työelämätoimikunta
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Työelämätoimikuntien tilannekuvat

• Tietopohjana valtakunnallinen seuranta-, palaute- ja arviointitieto (2020-2021)

• Valtakunnallista tietoa täydennetty toimikuntien havainnoilla mm. 

vierailukäynneiltä, oikaisupyynnöistä sekä antamistaan lausunnoista

• Tilannekuvat ja yhteenveto löytyvät toimikuntien sivuilla: 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-

koulutus/tyoelamatoimikunnat

• Kenelle ja mitä varten?

• Koulutuksen järjestäjille toiminnan kehittämiseksi

• Opetushallinnolle eri toimialojen vertailutiedoksi ja hyvien käytäntöjen esiin 

nostamiseksi
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Yleisiä huomioita

• Valtaosalla opiskelijoista tavoitteena edelleen koko tutkinnon suorittaminen

• Covid -19 –pandemian vaikutuksia

• Suoritusmääriin ei kovin suuria vaikutuksia, joskin toimialakohtaisia eroja 

mm. maa- ja metsätalousalalla

• Aloilla, joilla opiskelijat eivät päässeet pandemian aikana työpaikoille 

oppimaan, näyttöjä toteutettiin jonkin verran enemmän oppilaitosten 

näyttöympäristöissä

• Toi joustavuutta tutkintoprosessiin, kun näyttöjä toteutettiin aiempaa 

useammin etäyhteyksiä hyödyntäen. Etäyhteyksien hyödyntäminen edisti 

myös kaksikantaisuuden toteutumista arvioinnissa
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Yleisiä huomiota näyttöjen toteuttamisesta ja 

osaamisen arvioinnista

• osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ovat kehittyneet parempaan 

suuntaan viimeisen kahden vuoden aikana, mutta tutkintokohtaisuudessa ja 

konkreettisuudessa on edelleen puutteita

• perustutkintojen näyttöjä toteutetaan vielä melko paljon oppilaitoksissa

• ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näytöt järjestetään huomattavasti 

useammin työpaikoilla

• arvioinnin kaksikantaisuus näyttäisi toteutuvan aiempaa paremmin

• oppilaitoksissa toteutetuissa näytöissä puuttuu kuitenkin huomattavasti 

useammin työelämän arvioija

• arvioijien arviointiosaamisessa ja tutkinnon perusteiden tuntemuksessa on 

saattanut olla puutteita

• arvioinnin tarkistamis- ja oikaisupyyntöprosesseissa on epäselvyyttä sekä 

koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden kohdalla
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Näytöt luonnonvara-alalla

• Puutarha-alalla näytöt toteutetaan pääosin työpaikalla, lukuun ottamatta kahta 

tutkinnon osaa (viljelyteknologia ja kasvihuonesäätöjärjestelmä). Näyttöjä 

täydennetään oppilaitoksessa

• Metsäalan perustutkinnon näytöistä noin 50 % toteutetaan oppilaitoksessa, 

johon syynä mm. opiskelijan ajokortittomuus

• Luontoalalla 30-50 % näytöistä toteutetaan oppilaitoksissa

• Ympäristöalan tutkintojen näytöt toteutetaan pääosin työpaikoilla

• Erityisesti opintojen alkuvaiheessa näytöt toteutetaan useammin oppilaitoksissa. 

Perusteluna opiskelijan osaamisen kapeus työelämässä vaadittavaan osaamisen 

verrattuna ja työturvallisuus

• Oppilaitosnäyttöjä on perustelu myös oppilaitosten omilla työpaikanomaisille 

oppimisympäristöillä ja ”liian laajoille” tutkinnon osilla, joissa näyttöjen 

toteuttaminen työpaikoilla on vaikeaa
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Hyviä käytäntöjä

• Kattavat työelämäverkostot ja tiivis työelämäyhteistyö edistävät näyttöjen 

toteuttamista työelämässä

• Etäkoulutukset työelämän arvioijien perehdytykseen

• Selkeät verkkomateriaalit ja Parasta osaamista -arviointioppaat ovat 

yhtenäistäneet käytäntöjä ja selkeyttäneet ohjeistusta ja toimineet arvioijien 

perehdytyksen tukena 

• Dialogi näyttösuunnitelman työstämisessä yhteistyössä opiskelijan, 

työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa
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Yleisiä kehittämisehdotuksia

➢ Arvioijien osaamisen varmistamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota

➢ Arvioinnin dokumentointiin kiinnitettävä huomiota opiskelijoiden oikeusturvan 

toteutumisen varmistamiseksi

➢ Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia, että tiedot kirjataan järjestelmiin, 

jotta KOSKI-datan laatu paranee

➢ Opetushallituksen tulee selkeyttää ohjeistusta näyttöjen raportoinnissa 

tehtävistä kirjauksista erityisesti siltä osin, milloin suorituspaikaksi merkitään 

työpaikka ja milloin oppilaitos
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Luonnonvara- ja ympäristöalan 

kehittämiskohteita
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Näytöt toteutettava 
säädösten mukaisesti: 

osaamisen hankkiminen 
ja osaamisen 

osoittaminen erotettava 
selkeästi toisistaan

Kaksikantaisuuden 
varmistettava myös 

oppilaitoksissa 
toteutetuissa näytöissä

Aktiivinen 
näyttöympäristöjen 

kehittäminen 
yhteistyössä työelämän 

kanssa



Karvin arviointi työelämässä 

oppimisesta ja 

työelämäyhteistyöstä 

ammatillisessa koulutuksessa



Karvin arviointi: Kumppanin työelämä

• Arviointi toteutettiin vuosina 2021–2022

• Kohdistui ammatillisen koulutuksen 

työelämäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön 

liittyviin prosesseihin ja käytäntöihin

• Tuotti tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, 

toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä 

kehittämistarpeista

• Arviointiraportti löytyy: https://karvi.fi/wp-

content/uploads/2022/09/Kumppanina-tyoelama-Arviointi-tyoelamassa-

oppimisesta-ja-tyoelamayhteistyosta-ammatillisessa-koulutuksessa.pdf

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/09/Kumppanina-tyoelama-Arviointi-tyoelamassa-oppimisesta-ja-tyoelamayhteistyosta-ammatillisessa-koulutuksessa.pdf


Osaamisen hankkiminen työpaikalla

• Arvioinnin mukaan valtaosa koulutuksen järjestäjistä on kartoittanut alueensa 

työpaikat, joissa voi hankkia tutkinnon perusteiden mukaista osaamista. 

• Lähes kaikilla järjestäjillä on käytössään rekisteri tai vastaava työelämässä 

oppimiseen soveltuvista työpaikoista ja enemmistö huolehtii niiden 

päivittämisestä

• Osalla aloista ja tutkinnoista on haasteita löytää osaamisen hankkimiseen ja 

näyttöihin soveltuvia työpaikkoja

• Työpaikkojen saatavuuden haasteet kohdistuvat enemmän perustutkintoihin

kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

• Työpaikkojen puute tai niiden vähyys sekä alan luonteesta johtuen yritysten 

pienuus ja yksinyrittäjyys sekä työpaikkojen vastaamattomuus tutkinnon 

perusteisiin olivat yleisimpiä syitä, jotka vaikeuttivat soveltuvien työpaikkojen 

saantia työelämässä oppimiseen.
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Näyttöjen toteutus

• Näyttöjen toteutus osana työelämässä oppimista toteutuu hyvin ja 

opiskelijat ovat useimmiten tyytyväisiä näyttöjen toteutukseen

• Useimmat työpaikkaohjaajat kokevat saaneensa riittävästi perehdytystä

näyttöjen arviointiin ja näytön toteutus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa on 

onnistunut pääsääntöisesti hyvin

• Näyttöjen suunnittelu yhdessä opettajan, opiskelijan ja työelämän 

edustajan kanssa ei kuitenkaan aina toteudu

• noin puolella kaikista koulutuksen järjestäjistä näytöt suunnitellaan aina 

yhdessä opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa

• lähes joka kymmenes Amis-palautteeseen vastannut opiskelija kertoi, 

ettei ollut osallistunut näyttönsä suunnitteluun

• Arvioinnin mukaan koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö 

työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja etenkin näyttöjen toteuttamisessa 

on vielä melko vähäistä
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Kehittämisehdotuksia

• Uusia keinoja työelämässä oppimiseen soveltuvien työpaikkojen lisäämiseksi 

tulee kehittää.

• Näyttöjen suunnittelua yhdessä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 

kanssa tulee vahvistaa.

• Koulutuksen järjestäjien tulee edelleen panostaa työpaikkaohjaajien ohjaus-

ja arviointiosaamisen kehittämiseen ja mahdollisuuksia osaamisen 

päivittämiseen ja kehittämiseen tulee tarjota nykyistä useammin.
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Kiitos

Jaana Villikka-Storm

OPH/Ammatillinen osaaminen

jaana.villikka-storm@oph.fi

@JaanaVillikka


