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Ammattiosaamisen näytöt ovat tulleet osaksi ammatillista koulutusta 1.8.2006. 
Ammattiosaamisen toimielimellä on vastuullinen ja merkittävä tehtävä ammat-
tiosaamisen näyttötoiminnassa. Koulutuksen kehittäminen yhteistyössä työelä-
män kanssa sekä koulutuksen laadunvarmistaminen ovat asioita, joihin koulu-
tusorganisaation on panostettava. Ammattiosaamisen näyttötoiminta on yksi 
mahdollinen kanava kehittämiseen.  
 
Opetushallitus on 13.6.2011 myöntänyt Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja 
Länsirannikon koulutuskuntayhtymän hakemalle Toimielin mallin kehittämis-
hankkeelle rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on Satakunnan koulutuskuntayh-
tymän ja Länsirannikon koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen näyttöjen 
toimielinten kokoonpanon, toiminnan ja käytäntöjen kartoittaminen, toimielimen 
jäsenten aktivoiminen ja sitouttaminen tehtäväänsä mm. perehdyttämisen ja 
koulutuksen avulla 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän osalta ammattiosaamisen toimielin mallin 
kehittämishankkeessa lähdettiin liikkeelle selvittämällä koulutuksen järjestäjien 
edustajien ja ammattiosaamisen toimielimen jäsenten tietoutta ammattiosaami-
sen toimielimen toiminnasta sekä siihen kohdistuvasta perehdytys- ja koulutus-
tarpeesta. 
 
Ammattiosaamisen toimielimen toiminnasta, perehdytys- ja koulutustarpeesta 
lähetettiin webropol-kysely 240:lle Satakunnan koulutuskuntayhtymän koulutuk-
sen järjestäjän edustajalle (opettajille) sekä 22:lle ammattiosaamisen toimieli-
men jäsenelle. 
 
Kyselyn vastausprosessi jäi pieneksi ja vastausten perusteella voidaan tehdä 
suuntaa antavia johtopäätöksiä. Suuntaa antaviksi johtopäätöksiksi tuli, että 
ammattiosaamisen toimielin, sen tehtävät ja toiminta olivat heikosti tiedossa 
koulutuksen järjestäjien edustajilla. Koulutuksen järjestäjien edustajat kiinnos-
tuivat saamaan perehdytystä ja koulutusta ammattiosaamisen toimielimen toi-
mintaan. Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimikunnan 
jäsenet suhtautuivat myönteisesti kehittämään toimikunnan toimintaa ja saa-
maan koulutusta. 
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1 JOHDANTO  

 

Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja työelä-

män yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai -prosessi. 

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut 

opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn 

työelämän edellyttämän ammattitaidon, tekemällä käytännön työtehtäviä mah-

dollisimman aidoissa työtilanteissa. (Opetushallitus 2006.) 

 

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen asettaminen ja toiminta perustuu la-

kiin L 601/2005 ja asetukseen A 603/2005. Ammattiosaamisen näyttöjen suun-

nittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestäjä asettaa toimielimen, johon 

kuuluu koulutuksen järjestäjän edustajia, opettajia, opiskelijoita sekä asian-

omaisen alan tai alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä.  Ammat-

tiosaamisen näyttöjen toimielimen tehtävänä on hyväksyä koulutuksen järjestä-

jän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-

jen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa, päättää ammat-

tiosaamisen näyttöjen arvioijista sekä käsitellä opiskelijoiden arviointia koskevat 

oikaisuvaatimukset. (L 601/2005 25 a §.) 

 

Opetushallitus on päätöksessään 13.6.2011 myöntänyt Satakunnan koulutus-

kuntayhtymän ja Länsirannikon koulutuskuntayhtymän hakemalle Toimielin  

-mallin kehittämishankkeelle rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on Satakunnan 

koulutuskuntayhtymän ja Länsirannikon koulutuskuntayhtymän ammattiosaami-

sen näyttöjen toimielinten kokoonpanon, toiminnan ja käytäntöjen kartoittami-

nen, toimielimen jäsenten aktivoiminen ja sitouttaminen tehtäväänsä mm. pe-

rehdyttämisen ja koulutuksen avulla.  Lisäksi tavoitteena on ammattiosaamisen 

näyttöjen toimielimen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä mm. työelämä-

lähtöisyyden tukeminen koulutuksessa sekä ammattiosaamisen näyttöjen laa-

dun parantaminen. (Opetushallituksen hankepäätös 2011.) 

 

Tässä kehittämishankkeessa kuvataan ammattiosaamisen toimielin mallin 

hankkeen toimintaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän osalta. Kehittämishank-

keen osuutena kuvataan opetuksen järjestäjien edustajille ja ammattiosaamisen 

toimielimen jäsenille tehtyä kyselytutkimusta, sen tuloksia ja jatkotoimenpiteitä. 
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2  SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2010 alkaen. Tällöin 

fuusioituvat Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Satakunnan 

koulutuskuntayhtymä. Satakunnan koulutuskuntayhtymän organisaatio rakentuu 

kolmesta osasta: Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus 

ja kehitys- ja palvelutoimintayksikkö. Kehitys- ja palvelutoimintayksikkö organi-

soi kaikkien alojen ja toimipisteiden kehitys- ja palvelutoimintaa. (Satakunnan 

koulutuskuntayhtymä, 2012.) 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymässä on noin 3000 opiskelijaa.  Henkilöstömää-

rä on noin 400 työntekijää. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä on jäsenkuntia 

yhteensä 17. Jäsenkunnat ovat Eura, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijär-

vi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kokemäki, Köyliö, Lavia, Merikarvia, Nakkila, 

Pomarkku, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.  Kuntayhtymä kattaa valta osan Sata-

kunnan maakunnasta. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 100 000 asukasta. 

(Satakunnan koulutuskuntayhtymä, 2012.) 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän visio on olla luova oppimis- ja kehittämis-

verkosto, joka aktiivisena koulutuksen kehittäjänä tuottaa uudistuvaa ammatillis-

ta osaamista ja hyvinvointia. Toiminta-ajatuksena on olla merkittävä aluekehittä-

jä. Monipuolinen yhteisö kasvattaa maakunnan hyvinvointia kestävän kehityk-

sen periaatteita noudattaen. Lisäksi toiminta-ajatuksena on toimia paikallisissa, 

kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. sekä kehittää monipuolisia peda-

gogisia ratkaisuja ja yksilöllisiä koulutus- ja kehittämispalveluja. Mahdollistaa 

elinikäisen oppimisen ja ammatillisen osaamisen kehittymisen. (Satakunnan 

koulutuskuntayhtymä, 2012.) 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän arvot ovat asiakaslähtöisyys, innostunei-

suus ja turvallisuus. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä työskennellään asia-

kaslähtöisesti sekä kehitetään joustavia ja yksilöllisiä tapoja tarjota koulutus- ja 

kehittämispalveluja. Koulutuskuntayhtymässä koulutetaan eri-ikäisiä ja erilaisia 

oppijoita ja toimitaan työelämän palveluyksikkönä ja yhteistyökumppanina. Kou-

lutuskuntayhtymässä luodaan positiivista innostusta osaamisen ja ammattitai-

don kehittymiseen sekä maakunnan kehittämiseen. Huolehditaan opiskelijoiden 
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ja henkilöstön hyvinvoinnista sekä toimitaan vastuullisesti ja avoimesti. Koulu-

tuskuntayhtymässä rakennetaan tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosi-

aalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Hyvä työskentelyilmapiiri on kou-

lutuskuntayhtymässä tärkeä. (Satakunnan koulutuskuntayhtymä, 2012.) 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjataan strategialla, joka perus-

tuu kuntayhtymän arvoihin, toiminta-ajatukseen ja visioon. Strategia on laadittu 

Valtioneuvoston vahvistamana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunni-

telmana suunnitelmakaudelle. Maakunnan väestö- ja talouskehitys luo puitteet 

strategialle. Kuntayhtymän ensimmäinen strategia on laadittu vuosille 2010–

2012. Sataedun strategia on sidottu arkityöhön ohjelmien avulla. Sataedulle on 

laadittu kolme ohjelmaa: henkilöstöohjelma, aikuiskoulutusohjelma ja pedagogi-

nen ohjelma. (Satakunnan koulutuskuntayhtymä, 2012.) 
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3 AMMATILLINEN PERUSOPETUS 

 
 
Ammatillinen perustutkinto on 120 opintoviikon laajuinen kokonaisuus, joka an-

taa monipuoliset ammatilliset taidot alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman 

osaamisen suoritetun koulutusohjelman mukaisesti.  Ammatillisen perustutkin-

non voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvana koulutuksena, näyt-

tötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. (Opetushallitus 2012, 46.) 

 

Ammatillisia osia perustutkinnosta on yhteensä 90 opintoviikkoa. Ammatillisiin 

osiin sisältyy työssäoppimista, opinnäyte sekä mm. yrittäjyysopintoja. Ammatilli-

siin tutkinnon osiin sisältyy pakollisia, koulutusohjelmien ja valinnaisia ammatilli-

sia tutkinnon osia. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja) 

on 20 opintoviikkoa, joista pakollisia on 16  ja valinnaisia 4 opintoviikkoa. Va-

paasti valittavia tutkinnon osia on 10 opintoviikkoa. Vapaasti valittavat osat voi-

vat sisältää ammatillisia opintoja, ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yh-

teisiä opintoja) tai lukio-opintoja. (Opetushallitus 2012, 46-48.) 

 

Työssäoppimista sisältyy ammatillisiin perustutkintoihin vähintään 20 opintoviik-

koa. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista, jolla 

varmistetaan työelämässä vaadittava ammattitaito. Koulutuksen järjestäjä vas-

taa työssäoppimisen järjestämisestä, ja tekee yhdessä työnantaja kanssa kirjal-

lisen sopimuksen siitä. Opettajat ja työpaikan edustajat yhteistyössä opiskelijan 

kanssa suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat työssäoppimisen aikana tavoit-

teeksi sovitun oppimisen. (Opetushallitus 2012, 47- 48.) 

 

Ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan muun arvioinnin ohella opiskelijan 

osaamista käytännön työtilanteissa. Näytöillä osoitetaan miten hyvin ammattitai-

to on saavutettu ja niiden suorittamisesta tulee erillinen todistus, joka on osa 

tutkintotodistusta. (Opetushallitus 2012, 47- 48.) 
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3.1 Opiskelija arviointi 

 
 

Opiskelijoiden arviointia ohjaavat laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 

(L 601/2005; A 603/2005) ja Opetushallituksen määräys arvioinnista (OPH 

30.9.2005, Dnro32/011/2005), joka on sisällytetty tutkinnon perusteisiin. 

 

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelmaansa opiskelijan arvioin-

nin kokonaisuuden suunnitelma, johon sisältyy ammattiosaamisen toimikunnan 

hyväksymä suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvi-

oinnista. 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymässä opiskelija arviointia on määritelty ja oh-

jeistettu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. ”Arvioinnin tehtävänä on tukea 

opiskelijan oppimista sekä ohjata ja kehittää opiskelijan valmiuksia itsearviointiin 

ja itseohjautuvuuteen. Arvioinnin tehtävänä on myös opiskelijan myönteisen 

minäkuvan ja opiskelumotivaation vahvistaminen sekä opiskelijan kasvun tuke-

minen ammatti-ihmisenä. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on opiskelijan omien 

arviointitaitojen kehittyminen ” ( Sataedu 2011, 25). 

 

Arvioinnilla tuotetaan tietoa opiskelija osaamisesta ja opiskelijalle itselleen sekä 

heidän huoltajilleen, opettajille, oppilaitokselle, työnantajalle, jatko-opintoihin 

pyrkimistä varten. Arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelijan oppimista ja osaamista arvioidaan 

kokonaisuutena painottaen opiskelijan opintojen loppuvaiheen osaamista. Opis-

kelijan arvioinnin keskeisimmät osat ovat lähtötason kartoitus eli osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen, oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi. 

(Sataedu 2011, 35-36.) 

  

 

Opiskelijan oppimista ja osaamista arvioidaan monipuolisesti. Arviointi perustuu 

opiskelijan omaan itsearviointiin sekä opiskelijan ja opettajien väliseen arviointi-

keskusteluun, johon osallistuu myös työssäoppimisen osalta työpaikan edusta-

ja. Arvioinnin kohteet ovat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa työproses-

sin hallinta, työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta, työn perustana 
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olevan tiedon hallinta sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot.  (Sataedu 2011, 

35-36.) 

 

Opiskelijan oppimista arvioidaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, ta-

voitteiden ja arviointikriteerien pohjalta. Opiskelijan osaamista arvioitaessa me-

netelmät on valittava siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimus-

ten tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat opiskelumenetelmiin ja tukevat 

opiskelijan oppimista. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan 

ammattiosaamisen näytöllä tai muulla osaamisen arvioinnilla. (Sataedu 2011, 

36.) 
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4 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT 

 

 

Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opis-

kelijan arviointia uudistettiin siten, että ammatillista osaamista arvioidaan myös 

näyttöperusteisesti. Uudistuksen taustalla oli ammatillisen koulutuksen laadun 

varmistaminen, työelämäyhteyksien kehittäminen, oppimistulosten ja arvioinnin 

yhdenmukaistaminen ja kehittäminen. (Räkköläinen 2011, 33-34.) 

 

Opetusministeriö teki päätöksen vuonna 1998 siitä, että ammatillisiin perustut-

kintoihin liitetään näyttöön perustuva osoitus ammatillisten opintojen tavoittei-

den saavuttamisesta (opetusministeriön päätös 212/430/98). Näytöt on kehitetty 

laajan valtakunnallisen kokeilu- ja kehittämisvaiheen kautta kaikkiin ammatillisiin 

perustutkintoihin. Koulutuksen järjestäjien on pitänyt ottaa näytöt käyttöön 

1.8.2006 alkaneesta koulutuksesta lähtien (laki ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain muuttamisesta L 601/2005). Ammatillisten perustutkintojen näyttö-

jä kutsutaan ammattiosaamisen näytöiksi. Ne on tärkeää erottaa näyttötutkinto-

järjestelmässä toteutettavista tutkintotilaisuuksista. Näyttötutkinnot ovat erityi-

sesti aikuisten koulutustarpeisiin suunnattuja ammattitaidon hankkimistavasta 

riippumattomia tutkintoja (Räkköläinen 2011, 30-31.) 

 

Ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan muun arvioinnin ohella opiskelijan am-

matillista osaamista työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjes-

täjän osoittamassa paikassa. Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulu-

tuksessa ammattiosaamisen näytöt ovat osa koulutusta ja sijoittuvat koko koulu-

tuksen ajalle. Ammattiosaamisen näytöissä käden taidot ja käytännön tekemi-

nen pääsevät oikeuksiinsa. Tämä monipuolistaa arviointimenetelmiä. Ammat-

tiosaamisen näytöillä saadaan tietoa opiskelijoiden oppimistuloksista. Tiedon 

perusteella voidaan päätellä, tuottaako opetus riittävää ja työelämän näkökul-

masta relevanttia osaamista. (Opetushallitus 2006, 5-7.) 

 

Työelämälle on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen laatu varmennetaan ja 

opiskelijoiden ammatillinen osaaminen arvioidaan luotettavasti. Tiivistyvä yh-

teistyö oppilaitosten kanssa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaista 
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ammatillista osaamista työelämään siirtyvillä opiskelijoilla on. (Opetushallitus 

2006, 7.) 

 

Opiskelijan näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt tuovat mm. opiskeluun ta-

voitteellisuutta, lisäävät koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja käytännönläheisyyt-

tä, antavat mahdollisuuden näyttää ammatillinen osaaminen käytännössä, li-

säävät opiskelumotivaatiota, yksilöllistävät opiskelua sekä helpottavat työllisty-

mistä. (Opetushallitus 2006, 7.) 

 

Koulutuksen järjestäjän ja opettajan näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt 

ohjaavat mm. opetusta ja arviointia opetussuunnitelman perusteiden ja muuttu-

van työelämän tarpeiden suuntaiseksi, monipuolistavat opiskelijan arviointia ja 

arviointimenetelmiä, tuovat tavoitteellisuutta ja käytännönläheisyyttä työssäop-

pimiseen ja muuhun opetukseen, auttavat opettajia ylläpitämään ammattitaitoa, 

sekä tietoa koulutuksen kehittämisen pohjaksi. (Opetushallitus 2006, 8.) 

 

Näyttöperusteinen arviointi on määritelmien mukaan autenttista arviointia tai 

suoritusarviointia, jolloin arviointi kohdistuu siihen, miten tietoja ja taitoja käyte-

tään ja sovelletaan. Näyttöperusteisessa arviointiajattelussa suoritusta itses-

sään pidetään osoituksena oppimisesta. Arvioinnin kohteena voi olla suoritus-

prosessi tai sen tuotos. Ajatuksena on, että opiskelijoita koulutetaan aitojen ja 

elämänläheisten tehtävien avulla kohti asiantuntijuutta ja ammattilaisuutta. 

Näyttöperusteisessa arvioinnissa arvioidaan toteennäytettyä osaamista. Näyttö 

tarkoittaa suoritusta tai esitystä oikeassa elämässä, jossa arvioinnin kriteerit on 

johdettu todellisista (työ)elämän vaatimuksista. Autenttisessa arvioinnissa hyö-

dynnetään usein monipuolisia ja laadullisia arviointiaineistoja ja -menetelmiä. 

(Räkköläinen 2011, 49.) 

 

 

 



 

 

12 

5  AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOIMIELIN 

 

 

Ammattiosaamisen näyttöjen myötä koulutuksen järjestäjälle määrättiin toimeksi 

asettaa toimielin tai useampia toimielimiä ammattiosaamisen näyttöjen suunnit-

telua ja toteuttamista varten. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen asetta-

minen ja toiminta perustuu lakiin L 601/2005 ja asetukseen A 603/2005. 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 601/2005 §:ssä 25 a edellyttää, että ammat-

tiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestä-

jän tulee asettaa toimielin tai useampia toimielimiä, joihin kuuluu koulutuksen 

järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä asianomaisen alan tai asianomaisten 

alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Toimielin voi olla myös kahden 

tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. (L 601/2005 25 a §.) Toimieli-

men puheenjohtaja ja muut jäsenet nimetään enintään kolmeksi vuodeksi ker-

rallaan. Toimielimeen kuuluvan opiskelijajäsenen on oltava vähintään 15-

vuotias, eikä hän voi toimia toimielimen puheenjohtajana. Toimielimen toiminta-

kausi on enintään kolme vuotta (Opetushallitus 2006, 20.) 

 

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että toimintaa ohjaavissa asiakir-

joissa, kuten johtosäännössä, on otettu huomioon toimielimen asettaminen sekä 

toimielimelle tulevien tehtävien ja toimintatapojen määrittely. Koulutuksen järjes-

täjän tulee huolehtia siitä, että toimielimen jäsenet on koulutettu tehtäväänsä. 

(Opetushallitus 2006, 18.) 

 

Toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat 

suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, val-

voo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Li-

säksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. (L 

601/2005 25 a §.) Aiemmin arvioinnista tuli valittaa lääninhallitukseen. Toimieli-

mellä on annettu lainsäädännössä hyvin merkittävä tehtävä opiskelijan arvioin-

nissa sekä oppilaitosten toiminnan ohjaajana ja valvojana. (Räkköläinen 2011, 

30-31.) 
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Laista ja asetuksesta toimielimen kokoonpanosta on määrätty siten, että sen 

tulee olla koostumukseltaan asianomaista koulutusalaa/-aloja tunteva ja sillä 

tulee olla perehtyneisyyttä ammatillisesta koulutuksesta annettuihin säädöksiin 

ja määräyksiin sekä kansallisten näyttöaineistojen tuntemusta. (L 601/2005 25 a 

§.)  

 

Toimielintyöskentelyyn nimettäviltä jäseniltä odotetaan kiinnostusta koulutuksen 

kehittämiseen sekä halukkuutta perehtyä ammatillisesta koulutuksesta annet-

tuihin säädöksiin, määräyksiin ja kansallisiin ammattiosaamisen näyttöaineistoi-

hin. Koulutuksen järjestäjä voi kutsua toimielimeen esimerkiksi etujärjestöjä tai 

muita asiantuntijoita. Toimielimeen voidaan myös kutsua alueen työnantajia ja 

työntekijöitä yrityksistä, joissa on panostettu työpaikkaohjaukseen ja oppilai-

tosyhteistyöhön. ( Opetushallitus 2006, 22.) 

 

Usean koulutuksen järjestäjän tukena toimii ammatillisia neuvottelukuntia tai 

muita ohjausryhmiä, joilla on kokemusta koulutuksen ja työelämän yhteistyön 

edistämisestä. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää olemassa olevien ja hyväk-

si kokemiensa koulutuksen ja työelämän välisten yhteistyöelinten, kuten esi-

merkiksi ammatillisten neuvottelukuntien, osaamista. (Opetushallitus 2006, 22.) 

 

5.1 Ammattiosaamisen toimielimen toimintaa ja toimintamalleja 

 
 
Koulutuksen järjestäjän asettaessa ammattiosaamisen toimielimen, se voi mää-

ritellä säädösten pohjalta toimintatavat, joilla toimielin suunnittelee ja järjestää 

ammattiosaamisen näytöt. Toimielimen kutsumanimi voi myös vaihdella toimie-

limen kokoonpanon mukaan. Kutsumanimiä voivat olla esim. arviointitoimikunta, 

näyttötoimikunta, ammattiosaamisen näyttöelin ja toimikunta. (Opetushallitus 

2007,2.) 

 

Toimielimen jäsenmäärää ja kokoonpanoa suunniteltaessa sekä nimetessä tuli-

si ottaa huomioon mm. koulutusalojen tasa-arvoinen edustus koko oppilaitok-

sesta sekä työelämästä. Kielten ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen on 

hyvä kiinnittää huomiota. Isojen oppilaitosten haasteena on saada edustajia 

kaikkien tutkintojen aloilta, niin että jäsenmäärä pysyy kuitenkin toiminnallisena. 
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Yhtenä ratkaisuna tähän on nimetä jäseniä koulutusalakohtaisesti esim. työ-

elämän edustajat ovat usein edustaneet montaa eri perustutkinnon alaa yhtä 

aikaa. Ammattialakohtaiset neuvottelukunnat tarjoavat myös mahdollisuuden 

saada alakohtaista asiantuntijuutta käyttöön. Asiantuntijuutta tarvitaan erityisesti 

ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisessä. (Opetushallitus 2007,2 -4.) 

 

Ammattiosaamisen toimielin voi laatia toimintasuunnitelman. Toimintasuunni-

telma olisi suositeltavaa laatia erityisesti monialaisessa toimielimessä, jotta voi-

daan ottaa huomioon myös alakohtaiset määräykset tai ohjeistukset. 

.(Opetushallitus 2007,4-5.) 

 

5.2 Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimielin 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimielimen toiminnasta 

ja rakenteesta oli tietoa saatavilla vähän ja hankalasti. Satakunnan ammat-

tiosaamisen toimielin on nimitetty ammattiosaamisen toimikunnaksi, jonka yh-

tymähallitus nimittää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ammattiosaamisen toimi-

kuntaan valitaan 12 jäsentä, jotka edustavat eri toimijoita seuraavasti: 

 

 3 työntekijän edustajaa 

 3 työnantajan edustajaa 

 2 opiskelijaedustajaa 

 2 opettajaedustajaa 

 2 koulutuksen järjestäjän edustajaa 

 

Ammattiosaamisen toimikunnan puheenjohtajana toimii koulutuskuntayhtymän 

johtaja. 

 

Kuntayhtymän johtajan ja ammattiosaamisen toimikunnan esittelijän haastatte-

luissa nousi yhtenä kehitettävänä asiana esille ammattiosaamisen toimikunnan 

toiminnasta tiedottaminen. Ammattiosaamisen toimikunnan rakenne ja toiminta 

tulisi olla helpommin ja kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä tieto on hankalasti löy-

dettävissä. 
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6 WEBROPOL- KYSELYT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN EDUSTAJILLE 
JA AMMATTIOSAAMISEN TOIMIELIMEN JÄSENILLE 

 
 

Ammattiosaamisen toimielimen toiminnasta, perehdytys- ja koulutustarpeesta 

lähetettiin webropol-kysely 240:lle Satakunnan koulutuskuntayhtymän koulutuk-

sen järjestäjän edustajalle (opettajille) sekä 22:lle ammattiosaamisen toimieli-

men jäsenelle. 

 

Kyselyyn liitettiin lyhyt saate, jossa kerrottiin kehittämishankkeesta, kyselyn tar-

koituksesta ja kohderyhmästä. Kyselyn saate ja kysymykset on esitetty liittees-

sä 1 ja 2. 

 

Ensimmäinen kysely lähetettiin 16.1.2012, vastausaikaa oli 31.1.2012 asti. En-

simmäinen muistus kyselyyn vastaamisesta lähetettiin 31.1 2012, vastausaikaa 

annettiin 27.2.2012 asti. Viimeinen muistutus kyselystä lähetettiin 28.2.2012 ja 

vastausaikaa annettiin viikko, eli 5.3.2012 asti.   

 

6.1 Koulutuksen järjestäjien edustajien Webropol- kyselyn tulokset 

 
 

Kyselyyn vastasi 5.3.2012 mennessä 86 koulutuksen järjestäjän edustajaa. 

Heidän vastausprosenttinsa oli 35 %. (Liite 3.) 

 

Kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjien edustajista 10 % tiesivät Sata-

kunnan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimikunnan kokoonpanon. 

Osittain kokoonpanon tiesivät 21 % vastanneista. Ammattiosaamisen toimikun-

nan tehtävät tiesivät 24 % vastanneista.  Ammattiosaamisen toimikunnan tehtä-

vistä tiedettiin parhaiten ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät toiminta.  Valvon-

ta ja arvioinnin oikaisutehtävään liittyvät toiminnat tiedettiin huomattavasti hei-

kommin. Opetuksen näkökulmasta valvonta ja arvioinnin oikaisutehtävä ovat 

kuitenkin hyvin tärkeitä. 

 

Ammattiosaamisen toimikunnan toiminnasta kokemusta oli 10 %:lla vastanneis-

ta. Kokemus oli pääosin näyttösuunnitelmien esitystyöstä toimikunnalle. 
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Toimikunnan toiminnan kehittämistarvetta koki 52 % vastanneista. Kehittämis-

tarpeiksi koettiin erityisesti työelämän ja opetuksen kehittäminen.  Avoimeen 

kysymykseen kehittämistarpeesta tuli seuraavanlaisia vastauksia: 

  

”Enemmän näkyväksi ja osaksi normaalia opetustoimintaa” 

”Toimintaa suunnattava yhä enemmän kentälle (yrityksiin)” 

”Kouluttajien jalkauduttava enemmän yrityksiin kuuntelemaan yritysten tarpeita” 

”Tietoa toiminnasta, lähemmäksi opetustyötä. Alakohtaisesti ammattiosaamisen 

näyttöjen kehittäminen yhdessä työelämän ja oppilaitoksen edustajien kanssa” 

”Mitä kaikkea toimikunta voisi tehdä koulutuksen ja työelämän kehittämisen nä-

kökulmasta” 

”Työelämän näkemys opetussuunnitelmien kehittämiseen” 

 

Koulutus- ja perehdytystarvetta toimikunnan toimintaan koki 76 % vastanneista. 

Koulutus- ja perehdytys tarpeena koettiin ammattiosaamisen toimikunnan toi-

minnasta ja tehtävistä kaikenlainen perehdyttäminen ja kouluttaminen. Avoi-

meen kysymykseen koulutus- ja perehdyttämistarpeesta, tuli seuraavanlaisia 

vastauksia: 

 

”Mitä tekee? Miten opiskelijat hyötyvät? Miten kouluttaja/opiskelijoita ohjaavat 

hyötyvät? Onko maahanmuuttajaopiskelijoiden näkökulma huomioitu?” 

”Ketkä kuuluvat toimikuntaan? Kenen puoleen kääntyä, jos on kysyttävää” 

”Henkilökunnasta melko etäinen, joten jonkin asteinen tutustumiskierros paikal-

laan" 

”Tiedotusta mitä toimielin tekee ja miten se toimii myös ketä siihen kuuluu.” 

” Esim. yhteisissä koulutuspäivissä voisi asiaa tuoda esiin. Vaikka kaikkia opet-

tajia se ei koskisikaan niin olisi kuitenkin jonkinlainen kuva/tieto asiasta kaikilla.” 

”En löydä esim. ruorista mitään tietoja ko. toimielimestä. On tietysti mahdollista 

että en vain osaa etsiä oikeilla termeillä” 

”Koska Sataedussa toiminta on uudelleen organisoitunut olisi henkilöstön pe-

rehdyttäminen toimintaa paikallaan. Joukossa on myös uusia opettajia, joille 

asia ei välttämättä ole tuttu” 
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6.2 Ammattiosaamisen toimikunnan Webropol-kyselyn tulokset 

 
 
Koulutuksen ammattiosaamisen toimielimen kyselyyn vastasi 5.3.2012 men-

nessä 8 ammattiosaamisen toimielimen jäsentä. Kysely lähetettiin 22:lle ammat-

tiosaamisen toimielimen jäsenelle. Vastausprosentiksi tuli näin ollen 36%. (Liite 

4.)  Vastaajista neljä toimi jäsenenä ammattiosaamiseen toimielimessä, kolme 

toimi varajäsenenä ja yksi oli sihteerin/esittelijän tehtävässä. 

 

Vastaajista 75 %, yhteensä kuusi, kokivat kehittämistarvetta, jota he ilmaisivat 

mm. seuraavasti: 

 

”Tutustuminen koulutusaloihin ennen näiden näyttöjen arviointia. Tämän järjes-

täminen käytännössä voi olla vaikeaa, mutta koen sen tärkeäksi toimikunnan 

työn kannalta” 

 

”Koulutus/seminaari Ammattiosaamisen toimielimen jäsenille” 

 

”Olen ymmärtänyt, että toimikunnan tarkoitus on lisätä ja kehittää oppilaitosten 

välistä ja erityisesti oppilaitosten ja työelämän ja muiden sidosryhmien yhteis-

toimintaa jotta kaikilla olisi samansuuntaiset käsitykset eri toimijoiden työstä, 

toimintamalleista, tavoitteista, arvioinnista jne. Lisäksi henkilökontaktit lisäänty-

vät. Nämä olisivat mielestäni hyvä alku toiminnalle.” 

 

”Valvonta velvoitteen toteuttamiseksi pitäisi luoda järjestelmä mistä löytyy missä 

näyttö suoritetaan, minkä tutkinnonosan näyttö, opettaja / yhteyshenkilö joka 

ottaa näytön vastaan, jolta voi tarkemmin tiedustella näytöstä. Samoin kuin 

edellä sopia miten valvonta hoidetaan.” 

 

Vastaajista 65 %, yhteensä viisi, koki koulutus- ja perehdytystarvetta. Tarve il-

maistiin seuraavasti: 

 

”Opsin perusteiden/ perus tarkoituksen läpikäymiseen.” 
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”Tähän mennessä on käyty läpi ammattiosaamisen näyttöjä ja niiden arviointia 

sekä kuljettajien 

ammattipätevyyskokeita koskevat suunnitelmat ja hyväksytty ne. Seuraavaksi 

ovat toimikunnan käsittelyyn tulossa sen muihin tehtäviin kuuluvat asiat. Näihin 

tarvitaan perehdytystä.” 

 

”Toimikunnan pitäisi päästä katsomaan ammattiosaamisen näytön suorittamis-

ta. Samalla voitaisiin käydä läpi miten tutkinnonosa suoritetaan alusta loppuun, 

millaisia näyttöön liittyviä asioita toteutuksessa on.” 

 

”Esimerkiksi opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset - työntekijän 

edustus, työantajan edustus, opiskelijan edustus - on vaativa tehtävä” 
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5 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 

 
 
Opiskelijan osaamisen arvioinnissa ammattiosaamisen näytöillä on tärkeä rooli. 

Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamisensa aidoissa tilanteissa ja ympä-

ristöissä, jolloin hänen ammatillista osaamista voidaan arvioida monipuolisesti. 

Ammattiosaamisen näytöt lisäävät myös opiskelija-arvioinnin oikeudenmukai-

suutta. Arviointi tapahtuu kolmen tahon suorittamana eli opiskelijan, työpaikan 

edustajan ja opettajan yhteisenä arviona. Oikeudenmukaisuuden voidaan aja-

tella edistyvän myös, jos opiskelijalla on ollut vaikeutta osoittaa kirjallisesti 

osaamistaan, voi hän osoittaa osaamisensa käytännön tehtävissä. 

 

Työssäoppimisen ohjauksella, niin ohjaavan opettajan kuin työpaikan edustajan 

ohjauksella, on suuri merkitys opiskelijan ammatillisen osaamisen edistämiseen 

ja tukemiseen. Ohjaavalla opettajalla on lisäksi tärkeä osuus avata tutkinnon 

vaatimuksia ja kriteereitä työpaikalle ja opiskelijalle. Esimerkiksi sosiaali- ja ter-

veysalan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat hyvin vaativat ja ne 

ovat kuvattu hyvin laajasti. Sosiaali- ja terveysalan arviointikriteerit muodostuvat 

isoista kokonaisuuksista asiakkaan hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatus-

työssä. Opettajalta vaaditaan näin ollen hyvää alan substanssiosaamista ja pe-

rehtyneisyyttä ammattitaitovaatimuksiin ja -kriteereihin, jotta hän pystyy ohjaa-

maan opiskelijaa ja avaamaan työpaikalle ammattitaidon vaatimuksia. Opiskeli-

jan ja työpaikan yhteinen ymmärrys vaatimuksista on aina arvioinnin perusta. 

Ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on mm. valvoa ammattiosaamisen 

näyttötoimintaa ja päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Ohjaavien 

opettajien hyvällä perehdytyksellä ja substanssiosaamisen vaatimuksella voi-

daan edistää opiskelijoiden ohjaamisen ja osaamisen arvioinnin laatua. 

 

Kyselyiden vastausprosentti jäi niin koulutuksen järjestäjien edustajien kuin toi-

mielimen jäsenten kohdalla pieneksi. Vähäisen vastausprosentin syiksi voidaan 

ajatella mm. tiedon puutetta. Ammattiosaamisen toimielimen toiminnan tiedon-

puutteen vuoksi vastaamista siirrettiin myöhemmäksi tai jätettiin vastaamatta. 

Taustalla voi olla ajatus, että ei haluta osoittaa tietämättömyyttä tai sitten ei jak-

seta perehtyä asiaan. Toisena syynä voidaan ajatella sitä, että sähköpostin 
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kautta tulee valtavasti informaatiota ja tietoa, jolloin kysely voi jäädä huomiotta, 

tai jos se ei vaikuta omaan työhön konkreettisesti.  

 

Kyselyn luotettavuuden näkökulmasta saatujen vastausten perusteella voidaan 

tehdä suuntaa antavia johtopäätöksiä. Suuntaa antavana johtopäätöksenä on, 

että tiedottamista tarvitaan. Ammattiosaamisen toimielin, sen tehtävät ja toimin-

ta (Satakunnan koulutuskuntayhtymässä ammattiosaamisen toimikunta) ovat 

heikosti tiedossa koulutuksen järjestäjien edustajilla. Koulutuksen järjestäjien 

edustajat ovat kiinnostuneita saamaan perehdytystä ja koulutusta ammat-

tiosaamisen toimielimen toimintaan. Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammat-

tiosaamisen toimikunnan jäsenet ovat halukkaita kehittämään toimikunnan toi-

mintaa ja saamaan koulutusta. 

 

Saadut kyselyjen tulokset tukevat Toimielin mallin kehittäminen -hankkeen ta-

voitteita, kuten toimielimen jäsenten aktivoimista ja sitouttamista tehtäväänsä 

perehdyttämisen ja koulutuksen avulla.  Sekä tavoitteita työelämälähtöisyyden 

tukemisesta koulutuksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantami-

sesta.  

 

Jatkotoimenpiteinä esitetään koulutuskuntayhtymän yksiköihin koulutusta ja 

perehdyttämistä syksyn 2012 aikana. Koulutuksen järjestäminen on viety johto-

ryhmään käsiteltäväksi asiaksi. Ammattiosaamisen toimikunnan tehtävien ja 

toiminnan tiedottamisen tehostamiseksi tullaan tekemään Satakunnan koulu-

tuskuntayhtymän www-sivuille lyhyt kuvaus ammattiosaamisen toimikunnasta.  

Perehdytykseen ollaan alustavien suunnitelmien mukaan tekemässä pientä in-

formaatiolehtistä, joka jaetaan työelämän yhteistyötahoille, opiskelijoille ja ope-

tushenkilökunnalle. 

 

Jatkokehittämisaiheena ja mahdollisena uutena hanke-ideana nousi uusien 

opettajien perehdyttämisen yhtenäistäminen ja kouluttaminen ammattiosaami-

sen näyttöjen arviointiin.  
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LIITTEET 
 

LIITE 1 

 

Toimielin mallin kehittäminen / Kysely koulutuksen järjestäjien edustajille 
 
Opetushallitus on myöntänyt Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja WinNovan 
hakemalle Toimielin mallin kehittämishankkeelle rahoituksen. Hankkeen tavoit-
teena on kartoittaa ja kehittää Sataedun ja WinNovan toimielinten kokoonpa-
noa, toimintaa ja käytänteitä. Huomioitavaa on, että Sataedussa  toimielin on 
nimitetty ammattiosaamisen toimikunnaksi. 
 
Seuraava kysely on kohdistettu Satakunnan koulutuskuntayhtymän koulutuksen 
järjestäjien edustajille. Kyselyllä kartoitamme koulutuksen järjestäjien edustajien 
kokemuksia sekä kehittämis- ja perehdyttämistarpeita ammattiosaamisen toimi-
kunnan toimintaan.  
 
Pyydämme vastausta 31.1 .2012 mennessä 
 
Ystävällisin terveisin 
Margit Grönroos, hankepäällikkö 
Krista Toivonen, hanketyöntekijä 
 

 

1. Tiedätkö Satakunnan koulutusyhtymän ammattiosaamisen toimikunnan ko-

koonpanon? 

2. Tiedätkö Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimikunnan 

tehtävät? 

3. Mainitse joitakin ammattiosaamisen toimikunnan tehtäviä 

4. Onko sinulla kokemusta ammattiosaamisen toimikunnan toiminnasta? 

5. Minkälaista kokemusta? 

6. Koetko kehittämistarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toimintaan? 

7. Minkälaista kehittämistarvetta? 

8. Koetko koulutus- / perehdytystarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toi-

minnasta? 

9. Minkälaista koulutus- / perehdytystarvetta? 
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LIITE 2 

Toimielin mallin kehittäminen / Kysely  ammattiosaamisen toimikunnan 
/toimielimen jäsenille 
 
Opetushallitus on myöntänyt Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja WinNovan 
hakemalle Toimielin mallin kehittämishankkeelle rahoituksen. Hankkeen tavoit-
teena on kartoittaa ja kehittää Sataedun ja WinNovan toimielinten kokoonpa-
noa, toimintaa ja käytänteitä. Huomioitavaa on, että Sataedussa  toimielin on 
nimitetty ammattiosaamisen toimikunnaksi. 
 
Seuraava kysely on kohdistettu Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammat-
tiosaamisen toimikunnan jäsenille. Kyselyllä kartoitamme Satakunnan koulutus-
kuntayhtymän ammattiosaamisen toimikunnan toimintaa ja selvitämme sen jä-
senten kokemia toiminnan kehittämistarpeita. 
 
Pyydämme vastausta 31.1.2012 mennessä 
 
Ystävällisin terveisin 
Margit Grönroos, hankepäällikkö 
Krista Toivonen, hanketyöntekijä 

 

1. Minkälaisessa roolissa olet työskennellyt ammattiosaamisen toimikunnassa? 

 

2. Mitkä ammattiosaamisen toimikunnan lakisääteisistä tehtävistä koet haasta-
vimmiksi?  Minkä vuoksi? 
 
3. Minkälaisena koet ammattiosaamisen toimikunnan rakenteen? 

 

4. Koetko kehittämistarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toimintaan? 

 

5. Minkälaista kehittämistarvetta? 

 

6. Koetko koulutus- / perehdytystarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toi-

minnasta? 

 

7. Minkälaista koulutus- / perehdytystarvetta? 
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LIITE 3 

 

 

 

Ammattiosaamisen toimielin mallin kehittäminen 

 

1. Tiedätkö Satakunnan koulutusyhtymän ammattiosaamisen toimikunnan ko-
koonpanon? 

Vastaajien määrä: 86 

 

 

 

 

 

 

2. Tiedätkö Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimikunnan 
tehtävät? 

Vastaajien määrä: 86 

 

 

 

 

 

 

3. Onko sinulla kokemusta ammattiosaamisen toimikunnan toiminnasta? 

Vastaajien määrä: 86 
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4. Koetko kehittämistarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toimintaan? 

Vastaajien määrä: 86 

 

 

 

 

 

 

5. Koetko koulutus- / perehdytystarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toi-
minnasta? 

Vastaajien määrä: 86 
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LIITE 4 

 

Ammattiosaamisen toimielin mallin kehittäminen / jäsenet 

 

1. Minkälaisessa roolissa olet työskennellyt ammattiosaamisen toimikunnassa? 

Vastaajien määrä: 8 

 

 

 

 

 

 

2. Koetko kehittämistarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toimintaan? 

Vastaajien määrä: 8 

 

 

 

 

 

 

3. Koetko koulutus- / perehdytystarvetta ammattiosaamisen toimikunnan toi-
minnasta? 

Vastaajien määrä: 8 

 

 

 

 


