
Opiskelijan ja työpaikka-
ohjaajan perehdytys 

• Opetuksen suunnittelusta 
vastaavat 

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä: 
OKKA-säätiö, Eco-One,  PKKY, Samiedu, SAKKY 

Työssäoppimisen arviointi 
  

Osaamisen arviointi 

Työssäoppimispaikka (opettaja, 
työpaikka/työpaikkaohjaaja) 

• Työssäoppimispaikan valinta ja 
vaatimusten mukaisuus 

• Vastuiden ja tehtävien määrittely 
ja sopimukset 

Työssäoppimisen suunnitelma  
(opettaja, opiskelija, 
työpaikkaohjaaja) 

• Suunnittelun perustana tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimukset ja 
niiden kuvaaminen työprosesseina 
ja työtehtävinä 

• Opiskelijalta edellytettävä 
vähimmäisosaaminen ennen 
työssäoppimista 

• Työssäoppimisen tavoitteiden 
henkilökohtaistaminen  

• Ammattiosaamisen näyttöjen 
suunnittelu osana 
työssäoppimisjaksoa 

• Työssäoppimisen 
toteutussuunnitelman kirjaaminen 
osaksi  henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa 

Opiskelijan perehdytys (opettaja) 

• Lähtötason arviointi, tarvittavan 
vähimmäisosaamisen varmistaminen 

• Tutkinnon osan ammattitaitovaati-
mukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit 

• TOP-jakson tavoitteet ja tehtävät 

• Työssäoppimisen käytännön järjestelyt, 
ohjaus ja arvioijat 

• Oman oppimisen itsearviointi 

• Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus 
ja arviointi 

• Työssäoppimisen dokumentointi 
(suunnitelma ja oppimispäiväkirja) 

Työpaikkaohjaajan perehdytys (opettaja) 

• Työpaikkaohjaajan osaamisen varmis-
taminen (ammattitaito, koulutus, työ-
kokemus, arviointi- ja ohjausosaaminen) 

• Lisäkoulutuksen tarjoaminen 

• Tutkinnon osan ammattitaitovaati-
mukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit 

• Työpaikan henkilöstön rooli ja tuki 
työssäoppimisessa 

• TOP-jakson tavoitteet ja tehtävät 

• Työtehtävien kattavuus ja laadukkuus 

• Vastuu opiskelijan työturvallisuudesta 

• Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus 
ja arviointi 

• Opiskelijan perehdytys, oppimisen 
ohjaus, arviointi ja palaute 

• Työssäoppimisen dokumentointi  

Työssäoppimisen arviointi 
(opiskelija, opettaja, 
työpaikkaohjaaja) 

• Opiskelijan itsearviointi 

• Oppimispäiväkirjan/portfolion 
arviointi  

• Palautekeskustelu 

• Palautekeskustelun 
dokumentointi 

• Henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman 
päivittäminen 

Ammattiosaamisen arviointi  
(opiskelija, opettaja, 
työpaikkaohjaaja) 

• Arviointikeskustelu 
ammattiosaamisen näytön jälkeen 

• Arviointikeskustelun 
dokumentointi 

• Arvosanasta päättäminen 
(opettaja/työpaikkaohjaaja) 

Työssäoppimisen kehittäminen 
(koulutuksen järjestäjä, työpaikka) 

• Opiskelijan, opettajan, työpaikka-
ohjaajan ja työpaikan palaute 
TOP-prosessin toimivuudesta ja 
kehittämistarpeista 

• Koulutuksen järjestäjä ja työpaikka 
hyödyntävät palautetta TOP- 
prosessin kehittämiseen 

Opiskelijan työssäoppiminen 

• Oppimistehtäviin perehtyminen 

• Oppimis/työtehtävien suorittaminen 

• Tehtävien ja työssäoppimisen 
dokumentointi oppimispäiväkirjaan 

• Ammattiosaamisen näyttöjen 
suorittaminen osana TOP-jaksoa 

Työssäoppimisen ohjaus työpaikalla 
(työpaikkaohjaaja) 

• Opiskelijan perehdytys työpaikkaan ja 
työtehtäviin 

• Opiskelijan ohjaus työtehtävissä 

• Opiskelijan oppimisen arviointi ja 
palautteen antaminen (arviointi-
keskustelut jakson aikana, 
keskustelujen dokumentointi) 

Työssäoppimisen valvonta ja ohjaus 
(opettaja) 

• Vierailukäynnit työssäoppimispaikkaan 
(aikataulu, teemat) 

• Työssäoppimisen tavoitteiden toteutu-
misen seuranta ja pedagoginen ohjaus 

• Työpaikkaohjaajan tukeminen 
opiskelijan ohjaamisessa 

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus 
(opiskelija, opettaja, työpaikkaohjaaja) 

• Näytössä arvioitavan työn sekä 
arvioinnin kohteiden ja kriteerien 
täsmentäminen 

• Näyttöjen organisointi  

 

Työssäoppimisen prosessikuvaus 

Opiskelijan työssäoppiminen 
  

Työssäoppimisen ohjaus 

Työssäoppimisen 
suunnittelu 


