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mukaisesti
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prosessin
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Ammattiosaamisen
näyttö ja arviointi

Arvionnin
dokumentointi

Työssäoppimisen ja
ammattiosaamisen

näytön prosessin arviointi
ja kehittäminen

Oppiminen työpaikalla ja
työssäoppimisen ohjaus

Prosessin kansilehti

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt prosessin kuvaus kokonaisuudessaan
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Koulutusjohtaja

Tieto-
järjestelmät

Koulutus-
päällikkö

Työpaikka-
ohjaaja/

työpaikan
edustaja

Ryhmänohjaaja

Opiskelija

Opintosihteeri

Ohjaava
opettaja

Hankkii työssäoppimispaikan
ohjatusti ja täyttää sopimuksen

työssäoppimisesta ja
AOS-näytöistä opettajan kanssa

Allekirjoittaa sopimuksen
työssäoppimisesta ja

AOS-näytöistä

Osallistuu
työssäoppimiseen

ja
ammattiosaamisen
näyttöihin liittyvään

ohjaukseen

Ohjaa opiskelijoita
työssäoppimiseen
ja AOS-näyttöihin

Osallistuu
työssäoppimiseen ja

AOS-näyttöihin liittyvään
ohjaukseen

Ohjaa opiskelijoita
työssäoppimiseen ja
AOS-näyttöihin sekä

perehdyttää
työpaikkaohjaajaa

Perehtyy opiskelijan
työssäoppimisen

tavoitteisiin ja arviointiin

AHA

Kirjaa tiedot
työssäoppimispaikoista
ja työpaikkaohjaajista

WinhaProhon

Työpaikka-
rekisterin tiedot

WinhaPro

Työssäoppijat-ilmoitus
opintotoimistolle

Luo edellytykset työssäoppimisen
toteutukselle (mm. ops, modulointi,

puitesopimukset) ja vastaa
työssäoppimisen ja

ammattiosaamisen näyttöjen
prosessin mukaisesta toiminnasta
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SUUNNITTELU JA OHJAUS ENNEN TYÖSSÄOPPIMISTA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÄ

Ohjaus opintojen alussa

Tutustuttaa opiskelijan työyhteisöön ja
perehdyttää työpaikan käytäntöihin,
työtehtäviin ja työturvallisuuteen koko
jakson ajan

Avustaa ja ohjaa
työssäoppimispaikan

hankinnassa ja varmistaa paikan
soveltuvuuden. Täyttää

sopimuksen työssäoppimisesta
ja AOS-näytöistä.

Vastaa opetussuunnitelmien
kehittämisestä
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Ohjaava
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Perehtyy työpaikan
käytäntöihin, työtehtäviin

ja työturvallisuuteen
työpaikkaohjaajan

ohjauksessa koko jakson
ajan

Tutustuttaa opiskelijan
työyhteisöön ja

perehdyttää työpaikan
käytäntöihin, työtehtäviin
ja työturvallisuuteen koko

jakson ajan

Oppii
työssäoppimispaikalla

sekä arvioi
oppimistaan ja
osaamistaan

Ohjaa, arvioi ja antaa
jatkuvaa palautetta
opiskelijalle sekä on

tarvittaessa
yhteydessä ohjaavaan

opettajaan

Ohjaa, arvioi
oppimista ja antaa

palautetta opiskelijalle
sekä tukee

työpaikkaohjaajaa

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS
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Ohjaa opiskelijoita työssäoppimiseen ja
AOS-näyttöihin sekä perehdyttää
työpaikkaohjaajaa

Perehdyttää ja ohjaa
opiskelijan ja

työpaikkaohjaajan
ammattiosaamisen näytön
toteutukseen ja arviointiin

Näyttää
osaamistaan
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Ohjaava
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Opiskelija

Työpaikka-
ohjaaja/

työpaikan
edustaja

Arvioi opiskelijan
osaamista

arviointikeskustelussa,
kirjaa ja dokumentoi

Näyttää
osaamistaan

Arvioi opiskelijan
osaamista

arviointikeskustelussa ja
saa palautetta
opiskelijalta ja

opettajalta

Arvioi osaamistaan
arviointikeskustelussa ja

antaa palautetta
työpaikkaohjaajalle

Seuraa ja arvioi
opiskelijan

osaamista sekä
antaa palautetta

Seuraa, ohjaa
tarvittaessa ja arvioi

opiskelijan
osaamista sekä
antaa palautetta
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA ARVIOINTI

Kirjaa arvioinnin kahden viikon kuluessa
Winhaan, toimittaa alkuperäisen
arviointilomakkeen opintotoimistoon
arkistoitavaksi

Perehdyttää ja ohjaa
opiskelijan ja
työpaikkaohjaajan
ammattiosaamisen
näytön toteutukseen
ja arviointiin
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Koulutus-
päällikkö

Ryhmänohjaaja

Opintosihteeri

Ohjaava
opettaja

Työpaikka-
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työpaikan
edustaja

Opiskelija

Tieto-
järjestelmät

Kirjaa arvioinnin kahden
viikon kuluessa Winhaan,

toimittaa alkuperäisen
arviointilomakkeen
opintotoimistoon
arkistoitavaksi

WinhaPro

Arkistoi
arviointilomakkeen

Seuraa opintojen
etenemistä ja huolehtii

tarvittavista
jatkotoimenpiteistä

SuperTietovarasto
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ARVIOINNIN DOKUMENTOINTI

Arvioi opiskelijan
osaamista
arviointikeskustelussa,
kirjaa ja dokumentoi

Ohjaa opiskelijoita
antamaan palautetta ja
jakamaan kokemuksia
työssäoppimisesta
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TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN PROSESSIN ARVIOINTI JA
KEHITTÄMINEN

INKA

Antaa palautetta
työssäoppimisen ja

AOS-näyttöjen
toteutuksesta

Antaa palautetta
työssäoppimisen ja

AOS-näyttöjen
toteutuksesta

Käsittelee opiskelijoiden ja
työpaikkaohjaajan

antaman palautteen
opettajien kanssa

Saa palautetta opettajalta
antamastaan palautteesta

Raportti
työpaikkaohjaajakyselystä

Ohjaa opiskelijaa ja
työpaikkaohjaajaa

antamaan
palautetta

Käsittelee opiskeljoiden
antaman palautteen

opiskelijoiden kanssa

Raportti
opiskelija-
palautekyselystä

Ohjaa opiskelijoita
antamaan palautetta ja
jakamaan kokemuksia

työssäoppimisesta

Seuraa opintojen
etenemistä ja huolehtii
tarvittavista
jatkotoimenpiteistä

Keskustelee palautteesta
koulutusjohtajan kanssa ja

sopii tarvittavista
kehittämistoimenpiteistä

Keskustelee palautteesta
koulutuspäällikön kanssa

ja sopii tarvittavista
kehittämistoimenpiteistä

1.
Opintojen

jatkuminen
HOPSin

mukaisesti
tai

tutkinnon
suorittaminen

2.
Työssäoppimisen

ja
ammattiosaamisen

näyttöjen
prosessin

kehittäminen
(Työssäoppiminen

ja
ammattiosaamisen

näytöt)
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Koulutusjohtaja

Ohjaava
opettaja

Opiskelija

Tieto-
järjestelmät
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SUUNNITTELU JA OHJAUS ENNEN TYÖSSÄOPPIMISTA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÄ
TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN HANKINTA

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA ARVIOINTI ARVIOINNIN DOKUMENTOINTI
TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN

PROSESSIN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Hankkii työssäoppimispaikan
ohjatusti ja täyttää sopimuksen

työssäoppimisesta ja
AOS-näytöistä opettajan kanssa

Allekirjoittaa sopimuksen
työssäoppimisesta ja

AOS-näytöistä

Osallistuu
työssäoppimiseen

ja
ammattiosaamisen
näyttöihin liittyvään

ohjaukseen

Ohjaa opiskelijoita
työssäoppimiseen
ja AOS-näyttöihin

Osallistuu
työssäoppimiseen ja

AOS-näyttöihin liittyvään
ohjaukseen

Ohjaa opiskelijoita
työssäoppimiseen ja
AOS-näyttöihin sekä

perehdyttää
työpaikkaohjaajaa

Perehtyy opiskelijan
työssäoppimisen

tavoitteisiin ja arviointiin

AHA

Kirjaa tiedot
työssäoppimispaikoista
ja työpaikkaohjaajista

WinhaProhon

Työpaikka-
rekisterin tiedot

WinhaPro

Työssäoppijat-ilmoitus
opintotoimistolle

Luo edellytykset työssäoppimisen
toteutukselle (mm. ops, modulointi,

puitesopimukset) ja vastaa
työssäoppimisen ja

ammattiosaamisen näyttöjen
prosessin mukaisesta toiminnasta

Avustaa ja ohjaa
työssäoppimispaikan

hankinnassa ja varmistaa paikan
soveltuvuuden. Täyttää

sopimuksen työssäoppimisesta
ja AOS-näytöistä.

Ohjaus
opintojen
alussa

Perehtyy työpaikan
käytäntöihin, työtehtäviin

ja työturvallisuuteen
työpaikkaohjaajan

ohjauksessa koko jakson
ajan

Tutustuttaa opiskelijan
työyhteisöön ja

perehdyttää työpaikan
käytäntöihin, työtehtäviin
ja työturvallisuuteen koko

jakson ajan

Oppii
työssäoppimispaikalla

sekä arvioi
oppimistaan ja
osaamistaan

Ohjaa, arvioi ja antaa
jatkuvaa palautetta

opiskelijalle sekä on
tarvittaessa

yhteydessä ohjaavaan
opettajaan

Ohjaa, arvioi
oppimista ja antaa

palautetta opiskelijalle
sekä tukee

työpaikkaohjaajaa

Perehdyttää ja ohjaa
opiskelijan ja

työpaikkaohjaajan
ammattiosaamisen näytön
toteutukseen ja arviointiin

Arvioi opiskelijan
osaamista

arviointikeskustelussa,
kirjaa ja dokumentoi

Näyttää
osaamistaan

Arvioi opiskelijan
osaamista

arviointikeskustelussa ja
saa palautetta
opiskelijalta ja

opettajalta

Arvioi osaamistaan
arviointikeskustelussa ja

antaa palautetta
työpaikkaohjaajalle

Seuraa ja arvioi
opiskelijan

osaamista sekä
antaa palautetta

Seuraa, ohjaa
tarvittaessa ja arvioi

opiskelijan
osaamista sekä
antaa palautetta

Kirjaa arvioinnin kahden
viikon kuluessa Winhaan,

toimittaa alkuperäisen
arviointilomakkeen
opintotoimistoon
arkistoitavaksi

WinhaPro

Arkistoi
arviointilomakkeen

Seuraa opintojen
etenemistä ja huolehtii

tarvittavista
jatkotoimenpiteistä

SuperTietovarasto INKA

Antaa palautetta
työssäoppimisen ja

AOS-näyttöjen
toteutuksesta

Antaa palautetta
työssäoppimisen ja

AOS-näyttöjen
toteutuksesta

Käsittelee opiskelijoiden ja
työpaikkaohjaajan

antaman palautteen
opettajien kanssa

Raportti
työpaikkaohjaajakyselystä

Ohjaa opiskelijaa ja
työpaikkaohjaajaa

antamaan
palautetta

Raportti
opiskelija-
palautekyselystä

Ohjaa opiskelijoita
antamaan palautetta ja
jakamaan kokemuksia

työssäoppimisesta

Keskustelee palautteesta
koulutusjohtajan kanssa ja

sopii tarvittavista
kehittämistoimenpiteistä

1.
Opintojen
jatkuminen
HOPSin

mukaisesti
tai

tutkinnon
suorittaminen

2.
Työssäoppimisen

ja
ammattiosaamisen

näyttöjen
prosessin

kehittäminen

Saa palautetta opettajalta
antamastaan palautteesta

Käsittelee opiskeljoiden
antaman palautteen

opiskelijoiden kanssa

Keskustelee palautteesta
koulutuspäällikön kanssa

ja sopii tarvittavista
kehittämistoimenpiteistä


