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1.  Työssäoppiminen osana ammatillista koulutusta

Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää 
tutkinnon perusteiden mukaista tavoitteellista, ohjattua, valvottua ja arvioitavaa opiskelua, joka 
perustuu oppilaitoksen ja työpaikan välisiin kirjallisiin sopimuksiin. Työssäoppimisen laajuus am-
matillisena peruskoulutuksena järjestettävässä ammatillisessa perustutkinnossa on vähintään 20 
opintoviikkoa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa sekä näyttötutkintona järjestettävässä am-
matillisessa perustutkinnossa työsisäoppimisen laajuus määritellään ammattitaidon hankkimista 
koskevassa henkilökohtaisessa suunnitelmassa.

Työssäoppiminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden

•	 tukea ammatillista kasvua ja syventää ammatillista osaamista

•	 saada ajan tasalla olevia työelämän valmiuksia

•	 lisätä opiskelumotivaatiota

•	 oppia erilaisissa oppimisympäristöissä

•	 kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta

•	 kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä yhteistyötaitoja

•	 työskennellä oman alansa ammattilaisten kanssa

2. Työssäoppimisen arviointi

Työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia eli ohjaavaa arviointia.

Opiskelijan arviointi

•	 tukee, ohjaa, kannustaa ja motivoi

•	 kehittää itsearviointia

•	 vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota opiskeluun ja oppimiseen

•	 valmistaa opiskelijaa ammattiosaamisen näyttöihin tai tutkintotilaisuuksiin

•	 tuottaa tietoa osaamisen tasosta, jolloin

•	 opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opiskeltava

•	 työpaikkaohjaaja ja opettaja varmistavat, onko opiskelija valmis näyttämään osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa
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3. Kaksi tapaa suorittaa ammatillinen tutkinto

Ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa 
Ammattiosaamisen näytöllä opiskelija näyttää käytännön työtehtävissä, miten hyvin hän on saavut-
tanut työelämän edellyttämän tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon.

Työelämän edustajat osallistuvat ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun. Näytöt toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä, ja näytöt toteutetaan yhteistyössä työan-
tajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Näyttöjä voidaan suorittaa myös muilla työpaikoilla ja oppilaitos-
ten tiloissa.

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi on osaamisen arviointia. Arviointiasteikko on

1 = Tyydyttävä

2 = Hyvä

3 = Kiitettävä

Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin lähtökohtana ovat tutkinnon perusteiden osaamisvaati-
mukset ja arviointikohteiden arviointikriteerit. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan osaamisen 
tuloksia, eli kokonaisuuksien hallintaa. Osaamisen arviointimenetelmät valitaan niin, että ne

•	 mittaavat asetettuja tavoitteita tai ammattitaitovaatimusten saavuttamista

•	 soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin

•	 tukevat opiskelijan oppimista

Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään

•	 työprosessin hallinta

•	 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta

•	 työn perustana olevan tiedon hallinta

•	 elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tutkintotilaisuudet näyttötutkintona suoritettavassa tutkinnossa
Näyttötutkintona järjestettävässä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa tutkinnon suo-
rittaja osoittaa tutkintotilaisuuksissa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen 
osaamisensa. Tutkintotilaisuudet järjestetään  alakohtaisten tutkintotoimikuntien  koulutuksen jär-
jestäjälle myöntämän näyttötutkinnon järjestämissopimuksen mukaisesti. 

Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan asteikolla

1 = Tyydyttävä

2 = Hyvä

3 = Kiitettävä

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa arviointiasteikko on

Hyväksytty

Hylätty
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4. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen 
 sekä tutkintotilaisuuden osapuolten tehtävät

Opiskelijan tehtävänä on
•	 laatia yhdessä ryhmänohjaajan / työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma (HOPS), joka sisältää työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt/tut-
kintotilaisuuden.

•	 suorittaa opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa sovitut tehtävät ja noudattaa työssäoppimisso-
pimuksen määräyksiä

•	 suorittaa työssäoppimispaikassa ammattiosaamisen näyttö / tutkintotilasuus ja tehdä sen 
onnistumisesta itsearviointi

•	 osallistua arviointiin yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa ja tutkintotilaisuudessa 
yhdessä arvioijien kanssa

•	 noudattaa työpaikan salassapitomääräyksiä ja vaitiolovelvollisuutta

•	 laatia työssäoppimisraportti, tehdä työssäoppimistehtävät ja pitää työssäoppimispäiväkirjaa tai 
vastaavaa sovitusti

•	 vastata työssäoppijan palautekyselyyn

Työnantajan tehtävänä on
•	 nimittää vastaava työpaikkaohjaaja ja ammattiosaamisen näytön arvioija

•	 huolehtia työpaikan turvallisuudesta

•	 toimittaa oppilaitokselle tietoa työolosuhteista ja välineistä

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on
•	 perehtyä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden tavoitteisiin, 

tehtäviin ja arviointiin

•	 perehdyttää opiskelija työtehtäviin ja työolosuhteisiin

•	 ohjata opiskelijaa ja antaa rakentavaa palautetta

•	 arvioida työssäoppimista ja/tai ammattiosaamisen näyttöä yhdessä opettajan kanssa

•	 tutkintotilaisuuden arvioi erikseen nimetty henkilö 

Oppilaitoksen tehtävänä on
•	 vastata opettajien ja työpaikkaohjaajien työpaikkaohjaajakoulutuksesta sekä työssäoppimisen 

perehdytyksestä

•	 solmia yhteistyösopimus ja varmistaa ennen sen allekirjoitusta, että työssäoppiminen ja ammat-
tiosaamisen näyttö tai tutkintotilaisuus voidaan järjestää työpaikalla turvallisesti.

•	 tiedottaa työnantajalle työturvallisuusvastuusta
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Opettajan / kouluttajan tehtävänä on
•	 tiedottaa opiskelijoille ammattiosaaminen näytöistä tai tutkintotilaisuuksista

•	 hankkia työssäoppimispaikat yhdessä opiskelijoiden kanssa

•	 varmistaa etukäteen, että työpaikka soveltuu työssäoppimiseen ja/tai ammattiosaamisen näyt-
töön tai tutkintotilaisuuteen

•	 huolehtia, että työpaikan kanssa on voimassaoleva yhteistyösopimus ja solmia opiskelijakohtai-
nen työssäoppimissopimus

•	 tehdä työsuojelupiirille ilmoitus, kun nuori työntekijä (16-17.v) tekee ns. erityisen haitallisia tai 
vaarallisia töitä

•	 laatia yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

•	 ohjata ja valvoa työssäoppimista

•	 arvioida työssäoppimista ja/tai ammattiosaamisen näyttöä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa

5. Opiskeluvinkkejä työssäoppijalle
•	 ole	aktiivinen	ja	ennakkoluuloton

•	 ole	avoin	uuden	oppimiselle

•	 aseta	itsellesi	oppimistavoitteita,	joita	arvioit	realistisesti

•	 pyydä	tarvittaessa	ohjausta

•	 keskustele	ja	kysy	sinua	askarruttavista	asioista

•	 valmistaudu	oppimistilanteisiin

•	 opettele,	opi	uutta	ja	näytä	opittuja	tietoja	ja	taitoja

•	 arvioi	ja	anna	palautetta
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6. Valmentautuminen työssäoppimiseen

Perehdy asioihin tarkemmin oppilaitoksen www-sivuilta  tai www.finlex.fi

Sisältö Kuittaus

Työssäoppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit

Työelämän pelisäännöt ja normit
- käyttäytyminen ja sosiaaliset taidot
- työssäoppijan velvollisuudet ja vastuu
- työelämän käytännöt (työajat, tauot, ym.)

Työssäoppimisessa käytettävä vaatetus ja suojaimet

Työssäoppimisen aikainen ruokailu

Työsopimuslain keskeisimmät asiat

Työaikalain keskeisimmät asiat

Alan työturvallisuusvaatimukset
- koneet, laitteet, suojavälineet, siisteys
- ohjeet, ensiapu, paloturvallisuus ym.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- riittävä työnopastus
- kieltäytyminen työstä, johon liittyy vakava vaara
- työturvallisuuden edellyttämän varovaisuuden, siisteyden, järjestyksen, 
 työturvallisuusohjeiden ja työsuojelumääräysten noudattaminen
-  laitteiden viallisuudesta ilmoittaminen ja työturvallisuuden edistäminen
-  salassapito

Vakuutusturva

Toiminta sairaustilanteissa ja poissaolosäännökset

Työssäoppimisen arviointi

Ammattiosaamisen näyttö  / tutkintotilaisuus ja sen arviointi



9

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas

Työssäoppimispaikan perehdyttämisen seuranta
(Ensisijaisesti käytetään työpaikan omaa perehdyttämislomaketta)

Työssäoppimispaikan:
Työaika ja työvuorot 
□ työajat ja työvuorot 
□ ruoka- ja kahvitauot 
□ poissaolot

Organisaatio ja henkilökunta 
□ organisaatio 
□ toimipisteet ja työntekijät 
□ oma esimies 
□ oma työpiste 
□ henkilökunnan tilat

Toiminta ja asiakkaat 
□ toiminta-ajatus/liikeidea 
□ asiakkaat 
□ tärkeät asiat/arvot

Tilat ja kulkutiet 
□ eri osastojen ja tilojen sijainti 
□ kulkeminen ja kulunvalvonta 
□ avaimet 
□ varastot ja säilytystilat
□ jätehuolto

Toimintatavat 
□ työasu 
□ ulkoinen olemus 
□ siisteys, järjestys ja hygienia 
□ tietoturvallisuus

Työsuojelu ja työturvallisuus 
□ työturvallisuusohjeet ja turvalliset työtavat 
□ paloturvallisuusohjeet ja sammutusvälineet 
□ ensiapuohjeet 
□ toiminta tapaturman sattuessa 
□ hätäpuhelinnumerot 
□ henkilökohtaiset suojaimet 
□ ilmoitus työsuojeluviranomaiselle erityisen-

haitallisista ja vaarallisista töistä (16 – 17 v.) 
□ työhygienia

Oma tehtävä 
□ työtehtävät ja vastuualueet 
□ työn laatuvaatimukset 
□ oman työn merkitys kokonaisuuteen 
□ yhteistyö ja toisten avustaminen 
□ puhelimen ja tietokoneen käyttö

Muut asiat 
□ oman puhelimen käyttö 
□ työ- ja toimintakyvyn  ylläpito 
□ tupakointi
□ 
□ 

Merkitse rasti ruutuun, kun perehdytys on suoritettu.

Päiväys

Opiskelija

Perehdyttäjä
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Kone- ja laiteturvallisuus
(Ensisijaisesti käytetään työpaikan omaa lomaketta)

  Päiväys ja 
  perehdyttäjän 
  Kone/laite Merkki/malli allekirjoitus 
  ja nimenselvennys
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Vaarallisten aineiden käyttö
(Ensisijaisesti käytetään työpaikan omaa lomaketta)

  Päiväys ja 
  perehdyttäjän 
 Kemikaali/aine  allekirjoitus 
  ja nimenselvennys
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Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät
(Ensisijaisesti käytetään työpaikan omaa lomaketta)

  Päiväys ja 
  perehdyttäjän 
Tekijä  allekirjoitus 
  ja nimenselvennys

Perehdytys suoritettu

Paikka ja aika

Työpaikkaohjaajan allekirjoitus

Työssäoppijan allekirjoitus
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Suunnitelma henkilökohtaiseen opintojen täydentämiseen

Tutkinnon osa/osat ja opintojakso

Puuttuvien opintojen sisällöt

Suunnitelma toteuttamisesta

Henkilökohtaiset tavoitteet

Toteutuminen, sisällöt ja suorittamistapa

Työssäoppimisen ohjaajan allekirjoitus

Opettajan allekirjoitus



Työssäoppimispäiväkirja

Pvm     Työtunnit

Pvm     Työtunnit

Pvm     Työtunnit

Pvm     Työtunnit

Pvm     Työtunnit

Lyhyt työn kuvaus
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Työssäoppimispäiväkirja

Viikko      Työtunnit yhteensä

Oma arviointi
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Palaute
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Välkky
-verkosto

Saksankatu 27, PL 12, 30101 Forssa, puh. 040 7130 555
www.fai.fi

11. Linkkejä ja lisätietoja 

Tutkinnon perusteet www.oph.fi
TONET-tietopalvelu on työpaikoille, opiskelijoille ja oppilaitoksille suunnattu tiedotuskanava työsi-
säoppimisesta.  www.edu.fi/tonet
Tämä opas on seitsemän oppilaitoksen muodostaman Välkky-oppilaitosverkoston yhteinen opas. 
Lisätietoja Välkky-verkoston oppilaitoksista.

Hattelmalantie 8, PL 30, 13101 Hämeenlinna, puh. 03 65 811
www.kktavastia.fi

Välkky
-verkosto

Välkky
-verkostoVälkky

-verkosto
Välkky
-verkosto

Visamäentie 35A, PL 230, 13101 Hämeenlinna, puh. 03 6461 
www.hami.fi

Kiipulantie 507, PL 13, 14201 Turenki, puh. 03 68 521
www.kiipula.fi

Välkky
-verkosto

Torikatu 18, PL 67, 05801 Hyvinkää, puh. 019 7883 000
www.hyria.fi

Vanhankyläntie 2, PL 119, 37601 Valkeakoski, puh. 03 57 421
www.vaao.fi

Välkky
-verkosto

Perkiöntie 9, PL 1, 30101 Forssa, puh. 040 3474 000
www.faktia.fi
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