Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö
Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö on vähimmäisvaatimus siitä, mitä tietoja
laadunhallintajärjestelmän osaksi laadittavan osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tulee
ainakin sisältää. Tietosisältö määrittää toteuttamissuunnitelmassa linjattavat asiat, mutta se ei
määritä kunkin koulutuksen järjestäjän päätettävissä olevia toimintatapoja ja menettelyitä
osaamisen arvioinnin toteuttamiseen. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan kirjataan
koulutuksen järjestäjän päättämät linjaukset ja menettelytavat osaamisen arvioinnin toteuttamiseen.
Laadunhallintajärjestelmä sisältää menettelyt osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman
laatimiseen, hyväksymiseen ja päivittämiseen sekä dokumentointiin ja arkistointiin.
Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa käyttävät eri tahot. Koulutuksen järjestäjä käyttää
suunnitelmaa jatkuvasti osaamisen arvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Käyttäjinä ovat
opettajat, ohjaushenkilöstö ja osaamisen arvioijat. Suunnitelman toimivuutta ja sen tehtävää osana
osaamisen arviointia myös seurataan ja arvioidaan ja saatavan tiedon pohjalta tehdään
kehittämistoimenpiteitä. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma toimii opetus‐ ja
kulttuuriministeriön päätöksenteon tukena ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa
haettaessa. Lisäksi se toimii kansallisen seurannan välineenä. Työelämätoimikunnat, opetus‐ ja
kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus voivat tehdä kansallista
seurantaa hyödyntäen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmia ja ehdottaa sen pohjalta
tarvittaessa kehittämistoimenpiteitä kansalliselle tasolle tai koulutuksen järjestäjän tasolle.
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laadunhallintajärjestelmäänsä. Suunnitelma tehdään tutkinto‐ tai koulutuskohtaisesti ja tarvittaessa
tarkemmalla tasolla. Suunnitelma voi olla tarpeen tehdä tutkinnon osan tasolla esimerkiksi silloin,
kun tutkinnon osa on poikkeava erillissäädösten vuoksi tai tutkinnon osa kuuluu useampaan eri
tutkintoon. Osa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman sisällöistä voi olla koulutuksen
järjestäjällä eri tutkinnoille yhteistä. Koko suunnitelma tulee kuitenkin olla saatavissa tutkinto‐ tai
koulutuskohtaisena.
Kun koulutuksen järjestäjä hakee uutta tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa tai muutosta
olemassa olevaan järjestämislupaan, liitteeksi tulee ko. tutkinnon tai koulutuksen osaamisen
arvioinnin toteuttamissuunnitelma.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman sisältö
Ammatillinen tutkintokoulutus
Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1. Perustiedot
‐ Koulutuksen järjestäjä
‐ Tutkinto ja tarvittaessa osaamisalat ja tutkinnon osat
‐ Yhteystiedot (organisaatio ja yhteyshenkilö)
Seuraaviin alakohtiin kirjataan linjaukset ja menettelytavat siitä, miten koulutuksen järjestäjä
toteuttaa asiat: kuka tekee, miten tehdään, mihin kirjataan ja miten tiedotetaan opiskelijalle,
henkilöstölle ja sidosryhmille.
2. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
‐ Osaamisen tunnustaminen
o Asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017, 10 §:n mukaiset menettelyt
3. Osaamisen osoittamisen suunnittelu
‐ Näyttöympäristöjen valinta
‐ Muu osaamisen osoittaminen
‐ Osaamisen arvioijien valinta ja nimeäminen
‐ Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen
o Ohjaus, tuki ja erityinen tuki sekä osaamisen arvioinnin mukauttaminen
‐ Yhteistyö opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa
‐ Palaute osaamisen kehittymisestä
o Opiskelijan valmiuksien (valmiusnäyttöön) varmistaminen ennen näyttöä
o Palautteen antaminen näytön jälkeen
4. Osaamisen arvioinnin toteutus ja arvioinnista päättäminen
‐ Osaamisen arvioijien perehdyttäminen
‐ Osaamisen arviointi näytössä
‐ Osaamisen arviointi muussa osaamisen osoittamisessa
‐ Opiskelijan itsearviointi
‐ Arvioinnista päättäminen
‐ Osaamisen arvioinnin ja arviointipäätöksen dokumentointi
o Arviointipäätös ja sen perustelut
o Arviointiaineiston säilyttäminen
‐ Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus‐ ja tutkintotietorekisteriin (Koski)
5. Arvioinnin uusiminen
6. Arvosanan korottaminen
7. Arvioinnin tarkistaminen
8. Arvioinnin oikaisu
9. Todistus tutkinnon suorittamisesta, tutkinnon osan suorittamisesta tai todistus opiskelijan
osaamisesta
‐ Todistusten ja tarvittavien liitteiden antaminen
10. Salassapito ja tietosuoja
11. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman seuranta, arviointi ja parantaminen

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman sisältö
Valmentavat koulutukset
Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1. Perustiedot
‐ Koulutuksen järjestäjä
‐ Koulutuksen nimi ja tarvittaessa koulutuksen osat
‐ Yhteystiedot (organisaatio ja yhteyshenkilö)
Seuraaviin alakohtiin kirjataan linjaukset ja menettelytavat siitä, miten koulutuksen järjestäjä
toteuttaa asiat: kuka tekee, miten tehdään, mihin kirjataan ja miten tiedotetaan opiskelijalle,
henkilöstölle ja sidosryhmille.
2. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
‐ Osaamisen tunnustaminen, laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 47§:n mukaiset
menettelyt
3. Osaamisen osoittamisen suunnittelu
‐ Osaamisen osoittaminen
‐ Osaamisen arvioijan valinta ja nimeäminen
‐ Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen
o Ohjaus ja tuki sekä erityinen tuki
‐ Yhteistyö opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa
‐ Palaute osaamisen kehittymisestä
4. Osaamisen arvioinnin toteutus ja arvioinnista päättäminen
‐ Osaamisen arvioijan perehdyttäminen
‐ Osaamisen arviointi
‐ Opiskelijan itsearviointi
‐ Arvioinnista päättäminen
‐ Osaamisen arvioinnin dokumentointi
o Arviointipäätös ja sen perustelut
o Arviointiaineiston säilyttäminen
‐ Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus‐ ja tutkintotietorekisteriin (Koski)
5. Arvioinnin uusiminen
6. Arvioinnin tarkistaminen
7. Arvioinnin oikaisu
8. Todistus koulutuksen suorittamisesta tai koulutuksen osan suorittamisesta
‐ Todistusten ja tarvittavien liitteiden antaminen
9. Salassapito ja tietosuoja
10. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman seuranta, arviointi ja parantaminen

