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§ 5
Stadin ammatti- ja aikuisopiston arvioinnin toteuttamissuunnitel-
man yhteinen osa

HEL 2022-002597 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä Stadin ammatti- ja aikuisopiston arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
yhteisen osan päivityksen liitteen mukaan.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadin ammatti- ja aikuisopiston arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
yhteinen osa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 53 §) edellyttää, että jo-
kainen koulutuksen järjestäjä laatii osaamisen arvioinnin toteuttamis-
suunnitelman tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Osaamisen arvioinnin to-
teuttamissuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän laadunhallintajär-
jestelmää. Suunnitelma on työkalu, jota opettajat, ohjaajat ja osaami-
sen arvioijat käyttävät opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Koulutuksen 
järjestäjän tehtävänä on seurata toteuttamissuunnitelman toimivuutta ja 
tarvittaessa kehittää toimintatapojaan ja päivittää suunnitelmaa. 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma sisältää koulutuksen jär-
jestäjän päättämät yleiset osaamisen arvioinnin menettelytavat. Vä-
himmäisvaatimus toteuttamissuunnitelman tietosisällölle annetaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen antamassa ohjeessa. 
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Stadin ammatti- ja aikuisopiston osaamisen arvioinnin toteuttamis-
suunnitelman yhteinen osa kuvaa kaikkien Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston ammatillisten tutkintojen arviointiin liittyvät yhteiset toimintata-
vat. Ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatti- ja erikoisammattitut-
kintoihin on kuvattu tarvittaessa eri ohjeet. Tutkintojen, osaamisalojen 
ja tutkinnon osien arviointiin liittyvät menettelytavat kuvataan Stadin 
ammatti- ja aikuisopiston tutkintojen toteutussuunnitelmissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielinen jaosto on 11.9.2018 hy-
väksynyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen ja 
valmentavan koulutuksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitel-
man yhteisen osan. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yh-
teistä osaa on aiemmin päivitetty keväällä 2019 Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston organisaatiomuutoksen vuoksi. Tämän jälkeen on tehty toi-
nen päivitys vuonna 2019, joka perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön 
ja Opetushallituksen 9.12.2019 antamaan uuteen osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman tietosisältöön.

Nyt tehdyssä päivityksessä on muutettu osaamisen arvioinnin muotoa 
siten, että se julkaistaan nyt sähköisesti entisen pdf-tiedoston sijaan. 
Tällöin sen käytettävyys ja saavutettavuus paranee. Lisäksi asiakirjan 
ymmärrettävyyttä on parannettu: päällekkäisiä turhaan toistettuja 
osuuksia on poistettu. Tekstin selkeyttä ja toimintatapojen kuvauksia on 
täsmennetty. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen menettelytavat ero-
teltu tarvittaessa erikseen. Perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien 
arvioinnin menettelytavat ovat kuvattu omina kokonaisuuksinaan. Ope-
tushallituksen ja ePerusteiden ohjeet ovat linkitetty suoraan Stadin 
AO:n toimintaohjeisiin. Lisäksi toteuttamissuunnitelmaan sisältyviä 
opiskelijan tarkistus- ja oikaisupyynnön ohjeita on tarkennettu työelä-
mätoimikuntien ohjeistuksen mukaisesti sekä huomioitu Opetushalli-
tuksen 15.1.2022 voimaan tullut määräysmuutos (OPH-5347-2021) 
Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävä tiedot ammatillisessa koulu-
tuksessa. Merkittävä muutos aiempaan on myös se, että osaamisen 
arvioinnin toteuttamissuunnitelma julkaistaan nyt ePerusteet-
palvelussa, jolloin se on jatkossa valtakunnallisesti kaikkien nähtävillä.  

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman seuranta, arviointi ja 
parantaminen ovat osa Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintajärjes-
telmää ja laatutyötä. Perehdytystä, ohjeita ja toimintatapoja kehitetään 
jatkuvan parantamisen periaatteella. Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
nykyisen tekstimuotoiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
yhteinen osa ja tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamis-
suunnitelmat ovat tällä hetkellä julkaistu Stadin ammatti- ja aikuisopis-
ton sisäisessä verkossa. Ne eivät ole toimineet arjen työkaluina, jotka 
olisivat ohjanneet riittävästi arvioinnin menettelyjä. Tästä syystä suunni-
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telmien julkaisutapa ja rakenne on uudistettu. Samalla on myös tarkis-
tettu arviointiin liittyvien menettelytapojen kuvaukset. Verkkomuotoinen 
julkaisutapa mahdollistaa linkkien kautta arviointisuunnitelman yhdis-
tämisen säädöksiin ja Opetushallituksen ohjeisiin, joka lisää sen käytet-
tävyyttä ja vahvistaa tietosisältöä.

Arvioinnin toteuttamissuunnitelma julkaistaan ePerusteet-palvelussa:

Linkki ePerusteisiin

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, ellei toimi-
vallasta ole muutoin säädetty
tai määrätty, Stadin ammatti- ja aikuisopiston arvioinnin toteuttamis-
suunnitelman hyväksymisestä. 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadin ammatti- ja aikuisopiston arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
yhteinen osa

Oheismateriaali

1 Stadin AO laadunhallinnan prosessi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/2752595/tiedot

