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Opiskelijalähtöinen

Korkeakoululähtöinen            työn  opinnollistaminen

Työpaikkalähtöinen



OPISKELIJALÄHTÖINEN  
TYÖN  OPINNOLLISTAMINEN

Esim. päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä oleva opiskelija, joka 
esittää työssä hankkimaansa osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista opintojaksojen suorittamiseksi.
Hän liittää työhönsä ao. osaamisen teoreettisen tason 
opintojakson tavoitteiden mukaisesti.



Tutkinnossa  edellytettävää  osaamista  
hankitaan  suunnitelman  mukaisesti  työtä  
tekemällä  ja  kytkemällä  käytännön  
tekeminen  aiheeseen  liittyvään  
tietoperustaan.
Opinnot  ja  työ  kulkevat  silloin  käsi  
kädessä,  opiskelijan  ammattitaito  kehittyy,  
opinnot  ja  tutkinnon  valmistuminen  
vauhdittuvat  ja  työpaikallakin  voidaan  
opiskelijan  tuoma  osaaminen  hyödyntää  
oman  työn  ja  toiminnan  kehittymisenä.  
Opetuksen  ja  työn  yhteistyönä  syntyy  
uusia  verkostoja  ja  uudenlaista  
yhteistyötä.



KETÄ OPINNOLLISTAMINEN
KOSKEE? 

Yli puolet suomalaisista yksinasuvista korkeakouluopiskelijoista 
työskentelee opintojensa ohella.

Noin 60 % heistä koulutusalaansa vastaavissa työtehtävissä. 
(Eurostudent V)

Työllä on vaikutusta osaamisen syntyyn ja kasvuun myös osana AMK-
koulutusta ja tilanne pitää osata ja voida hyödyntää koulutuksessa.



TYÖN, OPISKELUN JA 
KORKEAKOULUTUKSEN LIITTO

WIN – WIN - WIN



…Mihin  kaikkeen  tämä  mm.  liittyy?
Koulutuksen  työelämävastaavuuteen:  
Opetus- ja  kulttuuriministeri  Sanni  Grahn-Laasonen:  Laadullinen  työllistyminen  korkeakoulujen  rahoituksen  
kriteeriksi
tiedote  08-07-2016,  OKM
- Korkeakoulujen  rahoitusmallissa  palkitaan  tulevaisuudessa  valmistuneiden  työllistymisestä  koulutustasoa  
vastaavasti.  Opetus- ja  kulttuuriministerin  asettama  työryhmä  laatii  mallin  laadullisen  työllistymisen  sisällyttämiseksi  
rahoituskriteereihin  vuodesta  2019  alkaen.  Tavoitteena  on  edistää  työllisyyttä  sekä  kannustaa  korkeakouluja  
yhteistyöhön  työelämän  kanssa.  - -

Koulutuksen  yhdenvertaisuuteen:
- Korkeakoulujen  työn  opinnollistamisen kehittämistä  tuetaan  korkeakoulujen  välisenä  yhteistyönä  (mm.  
Verkkovirta- ja  Tyyli-hankkeet)
- AHOT  =>  HOT,  korkeakoulujen  AHOT-toiminta ja  sen  määrittely  uudelleen  on  yhtenä  
tarkastelun  kohteena
- Joustavat  opintopolut rakentuvat  paitsi  ammattikorkeakoulujen  sisällä,  myös  niiden  välillä  ja  
osana  elinikäisen  oppimisen  ideaa  koulutussektoreiden  välillä.

Pedagogiikan  uudistamiseen:
Digitalisaatio laajenee,  myös  digitaalisuuden  hyödyntäminen  ohjauksessa  kehittyy,  
oppimisympäristökäsitys  laajenee  ja  pedagogiikan  pitää  uudistua  sen  myötä.  



STRATEGIA #SAMK2022
Visio

JOKAINEN OPISKELIJAMME TYÖLLISTYY

Alueen tarpeiden mukaan profiloitu koulutus, laaja työelämäyhteistyö ja 
yrittäjämäinen asenne luovat opiskelijoille kaikki edellytykset työllistyä.

TUTKINTOUUDISTUS 2017



OPSEISSA KONKRETISOIDAAN OPISKELIJALLE, MITÄ 
HÄNELTÄ ODOTETAAN OSAAMISEN OSOITTAMISEKSI  
OPINTOJAKSOLLA TAI VAIHTOEHTOISENA SUORITUSTAPANA
Osaaminen:
Projektihallinnan peruskäsitteisiin ja menetelmiin sekä organisaation rakenteisiin, 
rooleihin ja sidosryhmiin tutustuminen. Projektin tavoitteiden, keinojen, tehtävien, 
vastuiden, aikataulun ja budjetin sekä raportoinnin määrittely perustasolla. 
Projektitoiminnan viestintäkeinoihin ja viestinnän suunnitteluun tutustuminen. 
Harjoitusten ja tehtävien avulla perehdytään kunkin alan erityispiirteisiin.

Käsiteltävät asiat:
Projektihallinnan peruskäsitteet, projektiorganisaation erilaiset roolit, projektin 
resursointi ja seuranta, projektisuunnitelma, viestintä osana projektia, projektin eri 
sidosryhmät, asioiden ja ihmisten johtaminen osana projektihallintaa. Toteutuksessa 
huomioidaan myös alan erityisvaatimukset.

Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen



OPETTAJAN TYÖ UUDISTUU

Opetuksen suunnitteluun, opintojakson ja sen arvioinnin ennakkovalmisteluun 
käytettävä aika tulee koko ajan tärkeämmäksi, kun 

- opetus monimuotoistuu => digitalisaatio, verkostoissa oppiminen, toiminnallisuus
- opettajan roolin muutos oppimisen ohjaajaksi muuttaa opetustilannetta => 

pedagogiikka uudistuu, ohjauksen tarve kasvaa
- tarvitaan vaihtoehtoisia suoritus- ja arviointitapoja => HOT (AHOT, työn 

opinnollistaminen), projektiopinnot tms.
- kriteeriviitteinen arviointi otetaan oppimisen ohjauksen välineeksi
- opettamisen sijaan oppiminen ja osaaminen tulee keskiöön
- opetus avaa oviaan yhä enemmän => työelämäyhteistyö



OPISKELIJALTAKIN ODOTETAAN

- OPS ja HOPSin mahdollisuudet pitää tuntea.
- Oma vastuu omista opinnoista on tärkeää ottaa ajoissa.
- Tiedonhankintataitojen ja kriittisen lukutaidon merkitys on kasvava.
- Digitaaliset välineet oppimisessa otetaan haltuun vastuullisesti.
- Yhteisöllinen oppiminen, itseohjautuvuus ja joustavuus osaamisina 

tulevat tärkeiksi oppimisessa, ja työelämässä ne ovat osa myös 
ammatti-taitoa.


