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Osaamisen arvioinnista lyhyt kuvaus ePerusteissa
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Ammatillinen
tutkinnon osa
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Ammattitaitovaatimukset

Arviointikriteerit

Ammattitaidon 
osoittamistavat



Ammattitaitovaatimukset

• Muodostuvat tutkinnon osan työprosessista tai tehtäväkokonaisuudesta 

• Ryhmitelty työprosessin vaiheiden (valmistelu, tekeminen, viimeistely) tai 
tehtäväkokonaisuuden osien (xx tehtävissä toimiminen, yy tehtävissä 
toimiminen) mukaan 

• Sisältävät ko. tutkinnon osassa edellytettävät taidot, pätevyydet ja tiedot (= 
ammattitaito, osaaminen)

• Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin ja 
osaamistavoitteisiin
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Ammattitaitovaatimukset ohjaavat
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• Henkilö-
kohtaistamista
(henkilökohtaisten 
oppimispolkujen 
rakentamista)

• Osaamisen 
tunnistamista ja 
tunnustamista

• Osaamisen 
kehittämistä 
(opetusta ja 
ohjausta)

• Osaamisen 
osoittamista ja 
arviointia



Esimerkki puutarha-alan perustutkinnosta, tutkinnon osa 
Myymälätyöskentely puutarha-alalla 30 osp

6

Työkokonaisuudet

Ammattitaitovaatimukset
kuvaavat tutkinnon osassa 
edellytettävän osaamisen 



Yhteinen kriteeristö ammatillisten 
perustutkintojen ammatillisiin tutkinnon osiin

• Kriteeristössä osaamisen taso syvenee ja laajenee edettäessä tyydyttävästä 
kiitettävälle tasolle

• Tyydyttävä 1 taso on minimi tutkinnon osasta suoriutumiseen

• Kriteerit eivät ole kontekstisidonnaisia

• Käytetään opiskelijan osaamisen arvioinnissa
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Arviointikriteerit 
määrittävät, miten ja millä 

tasolla 
ammattitaitovaatimukset 

tulisi osata

KOKONAISARVIOINTI: 
Arvosana määrittyy sen mukaan,
mille tasolle opiskelijan
osaaminen parhaiten asettuu



Ammattitaidon osoittamistavat
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Ammattitaidon osoittamistavat täsmentävät, mitä 
työtehtäviä tehden ja minkälaisissa 

työympäristöissä ammattitaito näytetään sekä 
antaa mahdollisuuden yksilölliseen osaamisen 

osoittamisen täydentämiseen.



Uusi arviointikriteeristö ei muuta arvioinnin 
perusperiaatteita

• Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan 
tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden 
saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. 

• Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaiset 
ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. 

• Arvioijat arvioivat opiskelijan osaamista monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon 
perusteissa määrättyyn osaamiseen ja soveltavat arvioinnissa perusteiden 
arviointikriteeristöä tarkoituksenmukaisella tavalla.

• Arvioijat päättävät tekemiensä arviointien perusteella arvosanat ammatillisiin 
tutkinnon osiin ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin. 

20.1.2022 Opetushallitus

L 531/2017, 53 §



Osaamisen arvioijat

• Arvioijilla tulee olla riittävä suoritettavaan tutkintoon ja erityisesti arvioitavaan tutkinnon osaan, 
yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen tai valmentavaan koulutukseen liittyvä ammattitaito ja 
osaaminen sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon tai valmentavan 
koulutuksen perusteisiin.

• Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät 
yhdessä tutkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista 
on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän 
edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa 
tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.

• Erityinen syy esim. kohtuuton arvioinnin viivästyminen

• Vähintään toisen arvioijista tulee olla paikalla näytössä

• Arvioinnin tekee 2 arvioijaa yksimielisesti
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Osaamisen 
osoittamispaikka, 

näytön suunnittelu

Arvioijien 
ammattitaito ja 
perehtyneisyys 

arvioinnin 
perusteisiin

Työtehtävien 
vastaavuus 

ammattitaito-
vaatimuksiin

Tutkinnon 
perusteiden 

selkeys

Osaamisen arvioinnin laatu


