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5. Näyttö ja
osaamisen arviointi

Henkilökohtaistamisen kriteeristö
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Mikäs tää nyt 
on?

Eiks nää hommat 
toimi jo meillä?

Voisko tämän 
lukea ihan itsekseen
sopivan ajan tullen?

Pitäiskö meidän 
yhdessä tutkailla

tätä tiimissä?

Eikse riitä, 
että hoidan itse
hommani hyvin?



Tavoittemme on yhdenvertaisuus 
henkilökohtaistamisessa
• Kriteeristö on työkalu, jonka avulla voimme

• Rakentaa yhteistä ymmärrystä ja 
tasalaatuisia toimintatapoja

• Asettaa arjen laatutavoitteita yhdessä
• Käydä yhteistä keskustelua siitä, miten 

ymmärrämme henkilökohtaistamisen 
laadun  

• Kriteeristö on konkreettinen väline 
henkilökohtaistamisen laadun jatkuvaa 
parantamiseen johdolle, esihenkilöille, 
laatuhenkilöstölle vertaisvalmentajille ja 
opettajatiimeille.
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Arviointikriteerit
Minun 

osaamistani

Osaamistavoiteet
Työyhteisömme 

yhteistä osaamista

Kriteeristön osat 1-5
Uusia merkityksiä ja näkökulmia 

henkilökohtaistamisessa 



Henkilökohtaistamisen kriteeristö
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1. HENKILÖKOHTAISTAMISEN 
DIALOGISUUS JA VAIKUTTAVUUS

2. OPISKELIJAN HYVINVOINTI JA 
OPISKELUILMAPIIRI

3. OPETTAJAN TIEDOT JA TAIDOT 
HENKILÖKOHTAISTAMISESSA

4. OSAAMISEN HANKKIMINEN 
TYÖPAIKALLA

5. NÄYTTÖ JA 
OSAAMISEN ARVIOINTI 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN



Kuvaus: 
Suunnittelemme näytön eri osapuolten kanssa dialogisessa 
vuorovaikutuksessa huomioiden suunnittelussa lainsäädännön, 
HOKSin ja tutkinnon perusteet. Toteuttamme osaamisen arvioinnin 
näytössä lainsäädännön ja tutkinnon perusteet huomioiden. 
Hallitsemme osaamisen arvioinnista päättämisen prosessin.

a. Näytön suunnittelu
b. Osaamisen arviointi näytössä
c. Osaamisen arvioinnista päättäminen

5. Näyttö ja osaamisen arviointi 



5. Näyttö ja osaamisen arviointi

Näytön 
suunnittelu

Osaamisen 
arviointi 
näytössä

Arvioinnista 
päättäminen
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• Ymmärrämme, mitä näyttöjen suunnittelusta ja osaamisen arvioinnista 
säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa sekä 
ammatillisesta koulutuksesta annetusta asetuksessa, tutkinnonperusteissa, 
näitä täsmentävissä ohjeissa ja määräyksissä

• Osaamme toimia niiden mukaisesti yhteistyössä muiden näyttöön ja 
osaamisen arviointiin liittyvien toimijoiden kanssa (opiskelija, opettaja, 
työpaikka-arvioija) ja hallitsemme aktiivisen, ammatillisen ja rakentavan 
vuorovaikutustavan.

Näyttö ja osaamisen arviointi 

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)



• Toimin näyttöjen suunnittelussa ja osaamisen arvioinnissa ammatillisen 
koulutuksen lainsäädännön (531/2017, luvut 5 ja 6), asetuksen 
(673/2017, 9 §) ja tutkinnon perusteiden mukaisesti ottaen huomioon 
koulutuksen järjestäjän tutkintokohtaisen osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman.

• Toimin yhteistyössä muiden näyttöön ja osaamisen arviointiin liittyvien 
toimijoiden kanssa (opiskelija, opettaja, työpaikka-arvioija) dialogisessa 
vuorovaikutuksessa. 

• Arvioin omaa näyttöihin ja osaamisen arviointiin liittyvää osaamistani ja 
kehitän työskentelyään tarvittaessa.

• Kehitän osaamistani saamani palautteen mukaisesti

Näyttö ja osaamisen arviointi 
Arviointikriteerit (Minun osaamistani)



a. Näytön suunnittelu

• Suunnittelemme näytön yhteistyössä opiskelijan ja työelämän kanssa 
huomioiden HOKSiin opiskelijakohtaisesti määritellyt tavoitteet ja tuen 
tarpeet. 

• Perehdyttämme eri osapuolet näyttöön.

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)



• Varmistan opiskelijan valmiudet näyttöön.

• Suunnittelen näytön ja sen ajankohdan yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa.

• Otan huomioon näytön suunnittelussa opiskelijan HOKSin.

• Suunnittelen tarvittaessa osaamisen osoittamiseen vaihtoehtoisia tapoja.

• Tunnen tutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset/osaamistavoitteet ja arviointikriteerit ja huomioi ne näytön 
suunnittelussa.

• Perehdytän opiskelijan ja työelämän edustajan sekä muut yhteistyötahot näyttöön.

• Arvioin näyttöympäristön soveltuvuuden osaamisen osoittamiseen.

• Varmistan näyttöympäristön vastaavuuden tutkinnonosan/osa-alueen ammattitaitovaatimusten/osaamistavoitteiden 
osoittamiseksi.

• Otan HOKSin mukaisesti huomioon ohjauksen ja tuen tarpeet näytössä ja varmistan, että opiskelijalla on riittävät 
valmiudet näyttöön.

• Laadin tarvittaessa mukautetut yksilölliset arviointikriteerit hyödyntäen osaamistasokuvauksia ja moniammatillista 
yhteistyötä.

• Tunnen poikkeamista koskevan ohjeistuksen ja huomioin, että poikkeamisella on vaikutusta näytön sisältöön ja 
opiskelijan todistukseen.

• Tunnen opiskelijan HOKSin mukaiset tavoitteet sekä mahdolliset tukitarpeet. Perehdytän työelämän edustajan näihin.

a. Näytön suunnittelu Arviointikriteerit (Minun osaamistani)



• Toteutamme osaamisen arvioinnin näytössä tutkinnon perusteet huomioiden. 
Perehdytämme opiskelijan ja työelämän edustajan osaamisen arviointiin ja 
varmistamme, että arviointi perustuu lainsäädäntöön.

b. Osaamisen arviointi näytössä

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)



• Varmistan arviointiin osallistuvan työelämän edustajan arviointiosaamisen ja riittävän ammattitaidon 
suoritettavaan tutkinnonosaan. Huomioin työelämän edustajan mahdollisen esteellisyyden arviointiin 
(Hallintolaki 27-29 §).

• Ohjaan työelämän edustajaa dokumentoimaan opiskelijan osaamisen osoittamista näytön aikana.
• Dokumentoin monipuolisesti ja työprosessiin soveltuvasti opiskelijan osaamisen osoittamista näytössä.
• Toimin muuttuvissa tilanteissa (esim. näyttö keskeytyy odottamattomasta syystä) ja ohjaan tarvittaessa 

opiskelijan muuhun osaamisen osoittamiseen. 
• Varmistan, että näytössä on vähintään toinen arvioija läsnä.
• Arvioin opiskelijan osaamista vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin 

ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin.
• Hyödynnän monipuolisia menetelmiä osaamisen arvioinnissa (esim. havainnointi, keskustelu, syntyneisiin 

dokumentteihin ja aineistoihin perehtyminen).
• Hallitsen arvioijien valintakriteerit.
• Annan palautetta opiskelijalle.
• Annan mahdollisuuden opiskelijan itsearviointiin ja tukee opiskelijaa oman osaamisen arvioinnissa.
• Huomioin opiskelijan itsearvioinnin osana arviointia, mikäli se on tutkinnon perusteiden arviointikriteeri.

b. Osaamisen arviointi näytössä
Arviointikriteerit (Minun osaamistani)



c. Osaamisen arvioinnista päättäminen

• Toteutamme arviointikeskustelun ja arvosanasta päättämisen kollegiona.

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)



• Tiedän miten arviointi suoritetaan ja miten arvioinnista päätetään 
kollegiona arviointikeskustelussa yhdessä työelämän arvioijan kanssa.

• Ilmoitan opiskelijalle arviointipäätöksen viipymättä noudattaen 
määräyksiä ja ohjeistuksia.

• Dokumentoin arviointipäätöksen tietohallintajärjestelmiin viipymättä 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti ymmärtäen dokumentoinnin 
merkityksen osana eHOKSia sekä koulutuksen järjestäjän rahoitusta.

• Hallitsen ja tiedotan arvosanan uusimiseen ja korottamiseen liittyvistä 
prosesseista.

• Hallitsen ja tiedottan arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisuun liittyvät 
menettelyt opiskelijalle ja työelämän arvioijalle.

c. Osaamisen arvioinnista päättäminen
Arviointikriteerit (Minun osaamistani)
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1. HENKILÖKOHTAISTAMISEN 
DIALOGISUUS JA VAIKUTTAVUUS

2. OPISKELIJAN HYVINVOINTI JA 
OPISKELUILMAPIIRI

3. OPETTAJAN TIEDOT JA TAIDOT 
HENKILÖKOHTAISTAMISESSA

4. OSAAMISEN HANKKIMINEN 
TYÖPAIKALLA

5. NÄYTTÖ JA 
OSAAMISEN ARVIOINTI 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN
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