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Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

• Koulutuksen järjestäjä laatii osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
osaksi laadunhallintajärjestelmäänsä

• Suunnitelma tehdään tutkintokohtaisesti ja tarvittaessa tarkemmalla tasolla
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Kansallinen laadun varmistus ja 
seuranta 

Koulutuksen järjestäjän säädöksiin 
perustuvien laadukkaiden 

menettelytapojen varmistaminen 
osaamisen arvioinnissa

Osaamisen arvioinnin 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 

osallistuvien yhdenmukaisen 
toiminnan varmistaminen

Opiskelijan oikeusturvan 
varmistaminen osaamisen 

osoittamisessa ja arvioinnissa
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TyöelämätoimikunnatOKM

Karvi

OPH

TyöelämäarvioijatOpettajat

Ohjaajat Työpaikan edustajat

Laadunhallinta-
järjestelmä

Opiskelija

Miksi osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma tehdään?



Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
laadinta ja käyttö
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Koulutuksen järjestäjä

Päättää suunnitelmien 
tarkemmasta sisällöstä ja 
laadinnasta

Laatii suunnitelmat tutkinto- ja 
koulutuskohtaisesti (ja 
tarvittaessa tarkemmalla tasolla)

Ohjeistaa näyttöjen suunnittelijat 
ja toteuttajat sekä arvioijat 
suunnitelman käyttöön

Arvioi ja seuraa suunnitelmien 
toimivuutta ja tekee tarvittavat 
kehittämistoimenpiteet

Osaamisen arvioija

Perehtyy 
toteuttamissuunnitelmaan 
roolinsa mukaisesti

Toimii suunnitelmassa 
määriteltyjen menettelyiden 
mukaisesti

Antaa tarpeen mukaan 
kehittämisehdotuksia 
suunnitelmiin

OKM, OPH, Karvi ja 
työelämätoimikunnat

OKM käsittelee suunnitelmat osana 
uusia järjestämislupahakemuksia

OPH ja Karvi voivat tehdä kansallista 
seurantaa suunnitelmien laadusta ja 
käytöstä

Työelämätoimikunnat voivat 
vierailuiden yhteydessä tutustua 
suunnitelmiin osana osaamisen 
arvioinnin laadunvarmistusta



Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmn
sisältö löytyy OPH:n ja OKM:n verkkosivuilta

• Opetushallituksen reformintuki-sivuilta

• Opetus- ja kulttuuriministeriön reformisivuilta
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https://www.oph.fi/download/189988_Osaamisen_arvioinnin_toteuttamissuunnitelman_tietosisalto_19.3.2018.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4171155/Osaamisen+arvioinnin+toteuttamissuunnitelma+15.3.2018/a7953b6d-030c-45e4-be13-3d0638ff0d8d/Osaamisen+arvioinnin+toteuttamissuunnitelma+15.3.2018.pdf


Vierailukäynnit 
• Suoritettuja/suunniteltuja 22 kpl (tilanne 5.9.2018), 2 kpl suoritettu keväällä 2018

• Vierailukäyntien perusteluja (riskiperusteisuus - suorittajamäärät, uudet toimijat, 
järjestettävien tutkintojen määrä), mm.:

- Koulutuksen järjestäjällä on järjestämislupa kaikkiin tämän toimikunnan alaan kuuluviin 
tutkintoihin

- Koulutuksen järjestäjällä on järjestämislupa vain yhteen toimikunnan alaan kuuluvaan 
tutkintoon

- Koulutuksen järjestäjä on uusi toimija (esim. ko. tutkinnon osalta)

- Suorittajamäärät ja uudet toimijat tiettyjen tutkintojen osalta

- Vipusen tilaston mukaan paljon suoritettuja tutkintoja vuonna 2016

- Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset näytöt aloitettu
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Vierailukäynneiltä saadut tiedot

• Näyttöympäristöt ja niiden soveltuvuus osaamisen osoittamiseen

• Perustelut muualla kuin työpaikalla järjestettäville näytöille

• Muut ammattitaidon osoittamistavat

• Näyttöjen henkilökohtaistaminen (valmius osallistua näyttöön)

• Osaamisen arviointi (perehdyttäminen, arvioinnin kattavuus ja perusteiden 
mukaisuus) 

• Arvioijien perehdyttäminen ja toiminta ja arviointidokumentaatio

• Koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmä näyttöjen osalta

• Tutkinnon perusteiden toimivuus ja mahdolliset kehittämistarpeet

➢ Vierailuraporttiin kootaan hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet vierailun aikana 
tehdyistä havainnoista (pohja olemassa) 
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Valtakunnallista tietoa

Valtakunnallinen 
palautetieto

Valtakunnallinen 
seurantatieto

Valtakunnallinen 
arviointitieto

• Opiskelijapalaute (ARVO)

• Työnantajapalaute

• Vipunen

• OIVA – järjestämisluvat

• KOSKI – suoritustietoja

• Opintopolku.fi, ePerusteet

• Karvin tuottamat arvioinnit
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Kiitos!

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Amorella
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

