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31.3.2020



Webinaarin käytänteet

• Webinaari tallennetaan

• Tallenne ja puhujien diat EF-sivuille

• Pidä mikrofonisi mykistettynä ja kamera pois 
päältä

• Kysymykset puhujille chatin kautta – otamme 
kysymykset kullekin puhujalle heti esityksen 
jälkeen



EduFutura-webinaari: Osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen korkeakouluissa  

31.3.2020 klo 14.15  - 16.00

14.15-14.20 Tervetuloa

EduFutura-koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen

14.20-14.40 Jyväskylän yliopiston uudet AHOT-ohjeet

opintopäällikkö Niina Simanainen JYU

14.40-14.50 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

yliopettaja Sirpa Tuomi, JAMK

14.50-15.05 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa – hankkeista opittua 

lehtori Annu Niskanen, JAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu

TAUKO 5 min

15.10-15.50 Esimerkkejä Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta:

JYU Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (Movi)/yliopistonopettaja Salme Korkala

JYU IT-tiedekunta /yliopistonopettaja Leena Hiltunen

Työn opinnollistaminen AMK-opinnoissa: case toimintaterapia /lehtori Mari Kantanen

Opinnollistaminen JAMKin YAMK-opinnoissa: case tutkiva kehittäminen /yliopettaja Sirpa Tuomi

15.50-16.00 Keskustelua ja kysymyksiä



Jyväskylän yliopiston aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 

(AHOT) periaatteet 

Mari Ikonen
Niina Simanainen

JYU. Since 1863. 41.4.2020



JYU. Since 1863. 5

Hyväksilukemisen periaatteet

• Hyväksilukumahdollisuuden taustalla ovat osaamisperustaiset opetussuunnitelmat
• Sovelletaan sekä tutkinto-opintoihin että soveltuvin osin tutkintoon johtamattomiin opintoihin
• Vastuu prosessin käynnistämisessä on opiskelijalla

Oikeus saada ohjausta
• Hyväksiluettu opinto on sisällytettävä tutkintoon, tai mikäli kyseessä ei ole tutkinto-opiskelija, opiskelijan 

opinto-oikeuden mukaisiin opintoihin.
• Hyväksilukemisen edellytyksenä on, että osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon tai sen osan 

osaamistavoitteita. 

Ei saa olla päällekkäistä tutkintoon jo tehtyjen suoritusten tai muun hyväksiluetun osaamisen kanssa. 

Opiskelijan on pystyttävä todentamaan osaamisensa siten, että osaamista pystytään arvioimaan. Voidaan edellyttää 
lisänäyttöjä.

• Tutkinnon myöntäminen Jyväskylän yliopistosta edellyttää, että vähintään puolet opinnoista on tehty 
Jyväskylän yliopistossa. (Siirto-opiskelijoilla osuus voi olla suurempi.)

• Opinnäytteitä ja kypsyysnäytteitä ei hyväksilueta

1.4.2020Anna Grönlund



JYU. Since 1863. 6

Muodollisessa koulutuksessa suoritettujen opintojen 
hyväksilukeminen

• Toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa 
suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea korvaamalla tai 
sisällyttämällä . Hyväksiluettavien opintojen on vastattava 
Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmissa määritettyjä 
osaamistavoitteita ja oltava korkeakouluopintojen tasoisia.

• Hakukelpoisuuden antaneesta tutkinnosta ei ole mahdollista 
hyväksilukea opintoja Jyväskylän yliopistossa suoritettavaan 
tutkintoon.

• Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja ei voida 
hyväksilukea ylempään korkeakoulututkintoon.

1.4.2020



JYU. Since 1863. 7

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

• Vain Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija voi hyväksilukea osaksi 
opintojaan myös muutoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua 
osaamista, joka täyttää suoritettavan tutkinnon tai sen osan 
osaamistavoitteet (opinnollistaminen). Poikkeuksena opettajan 
kelpoisuuden tuottavat erilliset opinnot, joista päättää KPTK-tiedekunta

• Opinnollistettavaa osaamista voi syntyä esimerkiksi omaehtoisen opiskelun 
kautta, luottamustoimissa, harrastuksissa tai työelämässä.

Keskeistä kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei pelkkä kokemus.
• Osaamisen todentamisessa voidaan käyttää todistuksia, tenttejä, 

portfoliota, esseitä, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä.

1.4.2020



JYU. Since 1863. 8

Yhteistyökorkeakoulussa suoritettavien opintojen 
ennakoiva hyväksilukeminen tutkinto-opiskelijoille
• Perustana opetussuunnitelma ja korkeakoulujen välinen yhteistyösopimus
• Yhteistyöoppilaitoksessa suoritettavien opintojen tulee sisältyä 

henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS)
• Kaksi vaihtoehtoa

a. Ennakoiva hyväksilukeminen osana opetussuunnitelmia 

b. Ennakoiva hyväksilukeminen osana opiskelijan henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaa 

• Kansainvälisten yhteistutkinto-ohjelmien opintoja koskevista periaatteista 
päätetään niitä koskevissa sopimuksissa ja opetussuunnitelmissa.

1.4.2020



JYU. Since 1863. 9

Hyväksilukumenettely
• Opiskelija hakee hyväksilukua yliopiston ohjeiden mukaisesti joko 

verkkolomakkeella tai sähköisellä palvelulla
• Liitteenä hyväksiluvun arvioimiseksi tarvittavat dokumentit
• Ulkomailla suoritetuista opinnoista tai osaamisesta on toimitettava tarvittaessa selvitys 

opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä käytetystä arvosteluasteikosta.
• Opiskelijalle voidaan myöntää hyväksiluku kokonaan tai osittain, vaatia lisänäyttöjä tai hylätä 

hakemus.
• Päätös hyväksiluvusta tehdään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa hakemuksen 

jättämisestä.
Päätöksessä tuotava esille, mikäli edellytetään lisänäyttöjä ja annettava ohjeet ja määräaika 
niiden esittämiselle

• Korvaavuus kirjataan opintorekisteriin Jyväskylän yliopistossa hyväksytyn 
opetussuunnitelman mukaisilla opintopistelaajuuksilla ja niistä annetaan arvosana asteikolla 
0–5, ellei ole erityistä syytä käyttää hyväksytty/hylätty-arvostelua.

1.4.2020



JYU. Since 1863. 10

Hyväksilukupäätöksen oikaisumenettely

• Hyväksilukupäätökseen voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisupyynnössä on 
eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. 

• Päätös oikaisupyyntöön on tehtävä kuukauden kuluessa oikaisupyynnön 
jättämisestä. Päätös tulee antaa kirjallisesti. 

• Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua yliopiston 
muutoksenhakulautakunnalta. Opiskelija voi hakea oikaisua 14 päivän 
kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisupyyntö 
toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

1.4.2020



JYU. Since 1863. 11

Voimaantulo

• Päätös tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.
• 31.7.2020 saakka noudatetaan rehtorin 5.2.2013 tekemää 

päätöstä AHOT-periaatteista huomioiden lisäksi se, mitä 
1.8.2019 voimaan tulleen tutkintosäännön 37 §:ssä määrätään 
opinnoilla ja muulla tavoin hankitun osaamisen 
tunnustamisesta.

1.4.2020



Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Sirpa Tuomi



Osaamisen 
tunnistaminen

Osaamisen 
tunnistamisen 
muodot

Osaamisen 
osoittaminen

Osaamisen 
tunnustaminen

Opiskelija tunnistaa osaamistaan ja vertaa sitä moduulin 
tai opintojakson osaamistavoitteisiin

1. Korkeakouluopinnot
hyväksiluku: 

Sisällyttäminen tai 
korvaaminen

2. Muulla tavoin hankittu 
osaaminen (ent. AHOT)

3. Opinnollistaminen
Vaihtoehtoinen tapa kehittää 

osaamista  (study & work)

Todistukset
ym. dokumentit

Osaamisen osoittaminen
Esim. kirjalliset dokumentit, haastattelu, video, 

oppimispäiväkirja, portfolio jne. 

Hyväksilukupäätös Arviointipäätös

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen JAMKssa (Tutkintosääntö 17 §)

31.3.2020 Sirpa Tuomi, JAMK

https://opinto-oppaat.jamk.fi/globalassets/opinto-opas-amk/opiskelu/tutkintosaanto/tutkintosaanto.pdf
https://opinto-oppaat.jamk.fi/globalassets/opinto-opas-amk/opiskelu/tutkintosaanto/tutkintosaanto.pdf


Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa: hankkeista 

opittua

Annu Niskanen



Osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen kehittämisen jatkumoa

2004 - 2020

JAMKin
Tilannekatsaus

analysointi

Parasta ja opi
muilta

Aiemmin hankitun osaamisen (ahot) ja 
opinnollistamisen prosessien joustava yhdistäminen 
osaksi opiskelijan oppimispolkua 

Tutkimus

Annu Niskanen, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK), JAMK

OPS-
uudistus



Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• Tavoitteena on ollut tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen 
ja tunnustamiseen sekä opintojen aikaiseen työn opinnollistamiseen.

• Työtä opinnollistamalla tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan suunnitelman 
mukaisesti työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään 
tietoperustaan.  Opinnollistaminen voi koskea palkkatyötä, yrittäjyyttä, vapaaehtoistyötä 
tai harrastustoimintaa.

• Opiskelijalähtöisessä työn opinnollistamisessa tutkinnossa edellytettävää osaamista 
hankitaan opiskelijan työpaikalla yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.  Opiskelija on 
aloitteentekijä ja prosessin kuljettaja.

• Opinnollistaminen voi olla myös työpaikka- tai korkeakoululähtöistä.

Annu Niskanen, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK), JAMK



OPISKELIJAN rooli:

• Suurin haaste on opiskelijan oman oppimisen ja osaamisen dokumentoiminen ja sanoittaminen. Oma 
osaaminen ja oppiminen pitää tehdä ensin näkyväksi, että sitä voi toinen osapuoli tarkastella ja arvioida. 
OPS:ssa on opintokokonaisuuksittain ilmaistut osaamistavoitteet jotka kertovat, mitä opiskelijan tulee 
hallita. Osaamisen osoittamisessa opiskelija tuottaa erilaisia arviointiaineistoja.

• Ajallisesti ja laadullisesti oikein mitoitettu opiskelijoiden työssäkäynti opintojen aikana tuo 
synergiaa opintoihin, lisää opiskelijoiden motivaatiota sekä kehittää ajan- ja stressinhallintaa.

• Onnistunut työn opinnollistaminen vahvistaa opiskelijan itseohjautuvuutta, oman osaamisen 
tunnistamista, oppimiskyvykkyyttä ja käsitystä omasta toimijuudesta.

TYÖELÄMÄN ja OPETTAJAN rooli: 

• Tarvitaan yhteinen ymmärrys työn ja oppimisen integraatiosta. Osaamisen tunnistamisen menetelmät ja 
työkalut ovat  opettajille vain osittain tuttuja. Toiminta on vielä osin  henkilösidonnaista ja pirstaleista.

• Korkeakouluissa on omat arviointi- ja ohjausprosessinsa ja työpaikoilla omansa. Voisiko niitä hyödyntää 
entistä monipuolisemmin? 

Annu Niskanen, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK), JAMK

Mitä olemme oppineet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hankkeista?



Mitä olemme oppineet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hankkeista?

PEDAGOGIIKKA

• Integratiivinen pedagogiikka, kokemuksellinen oppiminen, itseohjautuvuus 

• Yhteinen ymmärrys työn ja oppimisen integraatiosta 

OPPIMISEN ohjaus ja OSAAMISEN arviointi 

• Työn opinnollistamisen prosessi vaatii opettajalta pedagogista suunnittelua ja ohjaamisosaamista 

• Oppimisympäristöjen monipuolisuuden merkitys ja niiden joustava yhdistäminen

• Kokeile rohkeasti - virheistä viisastuu, jos ei heti kaikki suju odotetusti.

Lähteenä: OSTU-hankkeiden  oppaat ja JAMKin caset

Annu Niskanen, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK), JAMK



Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallit tulee sisällyttää 
konkreettisesti korkeakoulujen opetussuunnitelmiin. 
Lähde: Työn ja oppimisen liitto -opas, 2019 ,14.

Työpaikka KorkeakouluAsian-
tuntija Opiskelija

Osaava 
työvoima

Tutkinto 
& ura

Tuloksel-
lisuus

Kokemuksellinen tieto Käsitteellinen tietoItsesäätely-
taidot

Arviointi 
ja tutkimus

Annu Niskanen, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK), JAMK



T Y Ö S T Ä  O P P I M A S S A ,  T Y Ö H Ö N  | A R B E T E  – K O M P E T E N S  – K A R R I Ä R

Kolmen tason kehittämistyö

• Hallinnolliset kysymykset
– Resurssit, pelisäännöt, 

ohjeistukset
• Ohjauksen kysymykset

– Arvioinnin ja ohjauksen 
kokonaissuunnitelma: miksi, 
milloin, ketkä, miten?

– Neuvoteltavuus ja yhteinen kieli
• Opetussuunnitelmatason 

kysymykset
- Rakenne
– Osaamistavoitteet
– Arviointikriteerit
– Sidos työhön

Lähde: Rautio, Lepänjuuri & Sopanen. 2006. Tunnistatko taiturin. (Toim.) Niskanen, Lepänjuuri & Rautio. 

Hallinnolliset 
kysymykset

Opiskelijan 
ohjaaminen

Opetussuunnitelmatason 
kysymykset

20



Tauko
Webinaari jatkuu klo 15.20



Esimerkkejä osaamisen tunnistamisesta ja 
tunnustamisesta EduFutura-korkeakouluissa



Monikielisen akateemisen viestinnän keskus

AHOT-menettely
Movissa

JYU. Since 1863.

Yliopistonopettaja Salme Korkala
Jyväskylän yliopisto, Movi

salme.korkala@jyu.fi

EF webinaari 31.3.2020



© puheviestintä / Movi / JYU

Prosessin kuvaus (korvaaminen)

• Opiskelija toimittaa sähköisen korvaushakemus-
lomakkeen opintoasioidenpäällikölle

• Opintoasioidenpäällikkö tarkistaa hakemuksen ja sen 
pohjalta ottaa yhteyttä AHOT-menettelyhakemusta 
koskevan aineryhmän AHOT-vastaavaan opettajaan

• Aineryhmän opettaja arvioi, onko AHOT-menettely 
mahdollinen



JYU. Since 1863. 25

Opiskelijan osoitettava osaamisensa

• Hyväksiluku suoraan hakemuksen perusteella, kun 
korvaavuutta haetaan aiempien opintojen 
perusteella

• Arvioidaan
Kurssien sisällöllinen vastaavuus
Kurssien laajuuksien vastaavuus
Kurssien osaamistavoitteiden vastaavuus
Kurssien vaativuustaso

Hyväksiluku korvaamalla Hyväksiluku täydentämällä

1.4.2020



JYU. Since 1863. 26

Täydennyspyyntö AHOT-menettelyssä

• Opiskelija voi tulla kurssille opettamaan muille 
kokemuksensa ja tietojensa (ja kirjallisuuden) pohjalta 
erikseen sovitun asiasisällön, kun kokemus tulee esim. 
työelämästä

Esim. kansainvälinen neuvottelu, B2B neuvottelu, käytännön 
neuvoja viestintätilanteisiin työyhteisössä, työyhteisön 
hyvinvoinnin rakentuminen
Tarvittaessa opettaja antaa etukäteen perehdyttäväksi tekstin, 
jota tulee hyödyntää kokemusten jäsentämisessä
Kurssin opiskelijat ja opettaja voivat esittää tarkentavia 
kysymyksiä aiheesta

• Täydennyspyyntö voi olla myös kirjallisen tekstin 
tuottaminen sovitusta aiheesta

1.4.2020



JYU. Since 1863. 27

AHOT-menettely UVK-opinnoissa
• UVK = uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot

monikielisiä, tieteenalalähtöisiä ja oikea-aikaisia
kytkeytyvät ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden 
akateemista osaamista kehittäen 
muodostuvat ilmiölähtöisistä opintojaksoista (akateemiset tekstitaidot, 
monikielinen vuorovaikutus, tutkimusviestintä), joilla käytetään useita 
kieliä (suomi, englanti, ruotsi ym.) tutkinnon tavoitteiden mukaisesti

• Voidaan korvata kokonaisuuksia, esim. ruotsin osalta ruotsin 
osuus monikielisistä UVK-opinnoista, mikäli opiskelija on 
suorittanut toisaalla lain (424/2003) 6§:n 1 momentin 
mukaisen kielitaidon ruotsissa (valtion henkilöstön suomen ja 
ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset) 
opiskelija voi osallistua kaikkeen opetukseen, mutta hänen ei 
tarvitse osallistua kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen

1.4.2020



JYU. Since 1863. 28

Lisätietoja

• https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ahot
• https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ahot/korvaavuusperiaatteet

1.4.2020

https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ahot
https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ahot/korvaavuusperiaatteet


Osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen 

JYU / IT-
tiedekunnassa

Leena Hiltunen, yliopistonopettaja
Koulutusteknologia
Koulutusvastaava ja opintoneuvoja
JYU / Informaatioteknologian teidekunta



Osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen

○ Hakijoiden ja opiskelijoiden aiemman formaalin ja 
informaalin osaamisen tunnistaminen

◦ Aiemmat eri kouluasteiden opinnot

◦ Kouluttautumiset ja muut kiinnostuksen kohteet

◦ Työkokemus ja asiantuntijatehtävät

○ Opinnollistaminen

◦ Opintosuoritusten suorittaminen työtehtävissä 
opintojen aikana, mm. projektiopinnot, harjoittelu tai 
tietyt opintojaksot

○ Prosessi riippuu tilanteesta

◦ Laajemmin opintojen suunnittelussa joko heti 
opintojen alussa tai myöhemmin opintojen aikana

◦ Yksittäiset opintojaksot vastuuopettajan kanssa



Tyypillisiä 
AHOT-
tapauksia (1)

○ Aiemmat opinnot, opintojen statuksesta riippuen

◦ Osaamisen tunnistaminen  vastaavia opintoja ei 
tarvitse meillä suorittaa, mm. ohjelmointiosaaminen, 
pedagogiset opinnot, …

◦ Osaamisen tunnustaminen  aiempien opintojen 
korvaaminen (osittain tai kokonaan) tai 
sisällyttäminen

○ Työssä hankittu projektiosaaminen 

◦ Pakollisten projektiopintojen AHOTointi
työkokemuksen pohjalta  vaihtoehtoisia 
painotuksia, joista erilliset raportointiohjeet



Tyypillisiä 
AHOT-
tapauksia (2)

○ Työssä hankittu opintojaksojen osaamistavoitteisiin 
liittyvä osaaminen, esim. verkko-opetuksen 
suunnittelu

◦ Aiemman työkokemuksen raportointi

◦ Omien tuotosten esittely videolla tai valokuvin

○ Työpaikan koulutuksissa hankittu osaaminen

◦ Osaamisen hyödyntämisen esittely ja raportointi



Tyypillisiä 
opinnollistamis-
tapauksia

○ Projektiosaaminen hankittu muun alan työtehtävissä

◦ Projektin hallinnan tietotaidot työkokemuksella

◦ Koulutusteknologian kehittämistyö tehdään 
opintojen aikana koulutuksen kehittämisen 
kontekstissa

○ Harjoittelu opintojen aikana

◦ Suoritus raportoinnin kautta

○ Lukuisia opintojaksoja, joista suoritus tulee erilaisten 
tuki- ja opetustehtävien, projektien tai asiakastöiden 
perusteella, esim.

◦ TVT-ohjaajana toimiminen

◦ Tietotekniikan opintojakson suunnittelu ja toteutus

◦ Opettajana tai ohjaajana toimiminen



Kiitos!
Kysymyksiä tai kommentteja?

leena.r.k.hiltunen@jyu.fi



Työn opinnollistaminen amk-tutkinnossa
Mari Kantanen, TtM, lehtori/Hyvinvointiyksikkö



• OPS mukaiset osaamiset ja 
arviointikriteerit

• Työtehtävien analyysi
• Hlökohtaiset 

osaamistavoitteet

Valmistauminen

• Sovitut työtehtävät
• Oppimispäiväkirja
• Mentorointi
• Lisäselvitykset ja lukeminen
• Vertaistuki

Työnteon vaihe
• Näyttöpäivä
• Muu materiaali (tehtävä, 

portfolio)
• Itsearviointi
• Vertaisarviointi
• Työelämäpalaute

Osaamisen 
osoittaminen

Arviointi-
päätös

Opinnollistaminen amk-opinnoissa
Esimerkki opiskelijalähtöisestä opinnollistamisesta

OPETTAJAN OHJAUS JA TUKI



Työpaikan sosiokulttuurinen osaaminen

Itsesäätely

Teoriatieto Omat työtehtävät

Lähipäivissä erilaiset pari- ja 
pienryhmätyöskentelyt (yhdessä 
oppiminen)
Yksilölliset ja yhteiset tehtävät
Itsearviointi
Näyttöpäivä

Soveltaminen
Käsitteellistäminen
Eksplikointi

OPS: opintojaksojen osaamistavoitteet, 
sisällöt ja arviointikriteerit

Soveltaen Tynjälä 2016

Oppimispäiväkirja
HOPS keskustelut
Mentorointi
Vertaistuki



Työpaikka erinomainen oppimisympäristö, 
mutta ei ilman suunnittelua. 

Tuki ja ohjaus tärkeää prosessin kaikissa 
vaiheissa: 
o itseohjautuvuus
o reflektoiva ajattelu

Työelämän muutokset heijastuu opiskelijan 
opintoihin.

Osaamisen kehittyminen laajempaa 
kuin osattiin ennakoida.

Opiskelijan motivaatio vahvaa.

Työelämän kehittymismahdollisuus.

Opettajan työelämätietoisuus ja 
yhteys työelämään vahvistuu.

Opittua ja koettua
Työn opinnollistaminen mahdollistaa osaamistavoitteiden saavuttamisen



Opinnollistaminen JAMKin YAMK-opinnoissa:
case tutkiva kehittäminen

Sirpa Tuomi



Opinnollistamisen kokeilu yamkssa - Tutkiva kehittäminen 5 op 

Osallistujia yhteensä 28 opiskelijaa JAMKsta, avoimen amkin ja CampusOnline opiskelijoita

• Kirjatentti verkossa – lähtötaso ja 
asioiden mieleenpalauttaminen

• Esittäytyminen keskustelupalstalla

• Nauhoitetut luennot ja podcasteja

• 2 webinaaria

• Toteutus on jaettu 5 moduuliin, 
joissa kussakin omat 
oppimistehtävät, jotka tukevat 
seuraavan moduulin oppimista

• Reflektiivinen itsearviointi

• Kirjatentti verkossa

• Omassa työssä kehittämistehtävä, 
johon liittyvä työ opinnollistettiin

• Teamsissä oppimispäiväkirja ja 
keskustelualusta

• Oman työn ja oppimisen reflektointi 
ja dialogi suhteessa opintojakson 
teoreettiseen tietoperustaan

• Opiskelijat kokivat oppineensa 
tutkimuksellisesta 
kehittämistoiminnasta enemmän 
kuin olettivat. 

• Opiskelijat saivat uusia näkökulmia 
omaan työhönsä ja käyttivät uusia 
menetelmiä kehittämistyössään

• Työpaikat saivat opiskelijoiden 
opinnollistamisesta käyttöön 
otettavia tuloksia ja paransivat omia 
prosessejaan tämän pilotin aikakana

• Korkeakoulun näkökulmasta vahvistui 
näkemys opinnollistamisen
soveltuvuudesta yamk-opintoihin

Opinnollistamisen pilotointi 
4 opiskelijaa

Verkkototeutus Hyödyt

Kehittämisen kohteet

• Opiskelijoille selkeämmät ohjeet 
heti alussa

• Opinnollistamisen projektin 
aikataulu

• Työvälineet tukemaan 
vuorovaikutteista oppimista 
verkossa31.3.2020 Sirpa Tuomi, JAMK



Kiitos osallistumisesta!

Tallenne ja materiaalit
edufutura.fi
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