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Murroksessa olevat asiat

• Painotukset siitä, mitä pitää osata, ovat muuttuneet

Työ- ja elinkeinoelämän 
muutos ja ammattien 

kehittyminen 

• Arvioidaanko osaamista vai ammattitaitoa? Ammatillinen koulutus

• Arviointiosaaminen korostuu jatkuvasti

• Opettajuuden muutos

• Käsitykset ammattitaidosta, ammattitaitovaatimuksista ja osaamisen arvioinnista 
vaativat tarkentamista

Osaamisen jäsentäminen

• Ammatilliset perustutkinnot

• Yhteiset tutkinnon osat

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinnon perusteet 



Mitä tämä tarkoittaa ammatilliselle koulutukselle? 

Mikä merkitys työelämätaidoilla on ammatilliselle koulutukselle?



Osaamisen ”avaaminen” tekee kokonaisvaltaisesti näkyväksi 

ammattiteknisen osaamisen ja työelämätaidot

Mihin tätä jäsennystä tarvitaan? 

Varmistamaan opiskelijan osaaminen

Tutut osaamisen osa-alueet Työelämätaidot (ja metataidot), jotka ovat MEGAtärkeitä

Mukaeltu Ruohotie, Hägg



Osaaminen 

Työelämätaidot

Osaamisidentiteetin 

vahvistaminen

Henkilökohtaistaminen 

opiskelijan prosessina

Tutkintokoulutuksen 

suunnittelu

Työelämässä oppimisen 

pedagogiikka

Yksilölliset 

opintopolut

Yhteiset 

tutkinnon osat

Osaamisen jäsentäminen on 
työelämätaitojen kehittämisen edellytys

Osaamisen 

arviointi



Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp

PT:n ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit

Osaamisen arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1

•toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti

•toimii yhteistyökykyisesti

•tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita

•hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa

•muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2

•toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti

•toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti

•tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita

•hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti

•muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

•toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti

•toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa

•selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista

•hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti

•arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

•suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti

•toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa

•selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja

•soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti

•arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen 

kohteitaan

Kiitettävä 5

•suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut 

toimijat

•toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa

•soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja 

kriittisesti

•esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia

•arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa 

kehittämiseen

•ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tuntee organisaation toimintakulttuurin

•toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti

•viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti

•toimii ja dokumentoi työnsä organisaation tukipalveluprosessien 

mukaisesti

•kuvaa palvelutasosopimuksen vaikutuksen omaan työhön

Opiskelija hallitsee organisaation tietoteknisen ympäristön

•tukee työpaikan sovellusohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien 

käytössä

•selvittää ja ratkaista laitteisto-, ajuri-, verkko- ja tulostusongelmia

•toimii järjestelmätasolla halliten käyttäjätilejä

Opiskelija ratkaisee asiakkaiden palvelupyyntöjä

•käsittelee ja luokittelee sekä uudelleenohjaa tukipyyntöjä

•tukee ja opastaa asiakasta sekä hallitsee laitetta tarvittaessa 

etäyhteydellä

•ratkaisee asiakkaiden palvelupyyntöjä
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Esimerkkejä työelämä- ja metataitojen ilmentymistä perustutkinnon arviointikriteereissä

Tyydyttävä 1

• toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti

• toimii yhteistyökykyisesti

• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita

• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa

• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Kiitettävä 5

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Perustutkintojen perusteet ja geneeriset arviointikriteerit



Osaamisen arviointi

• Arvioidaan osaamista - ei näyttöä, sillä näyttö on osaamisen osoittamistapa. 

• Mihin osaamiseen ammattitaitovaatimus ja -vaatimukset perustuvat? 
• Ammattitaito perustuu enemmän eri ”osaamisten verkkoon” kuin tekniseen suoritukseen

• Työelämä- ja metataidot erottavat osaajat teknisistä suorittajista. 

• Arviointikriteerit
• Jokaista ammattitaitovaatimusta ei voi arvioida onnistuneesti kunkin osaamistason 

jokaisella arviointikriteereillä 

• Arviointi ei ole osaamistason ja arvosanan määrittämistä yksittäiselle 
ammattitaitovaatimukselle

• Arviointikriteerit auttavat arvioijia tunnistamaan, kuinka hyvin opiskelija osaa

• Haetaan aina arvioinnille perustelut hyödyntämällä kriteereitä ja eri osaamisia. 

Arviointipäätös
• Arvioidaan opiskelijan vahvuudet ja tunnistetaan osaamisen kapeikot

• Arvioijien yhteinen näkemys arvioinnin perusteluista + dokumentointi

• Lopuksi määritetään arvosana tutkinnon osalle



Henkilökohtaistaminen opiskelijan prosessina



Aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Alkukartoitus (sopronet) ja 

ohjaan.fi

Tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan olemassa olevaa ammatillista 

osaamista vertaamalla sitä tutkinnon perusteisiin 

Muut työvälineet (esim. Forms)

Opiskelijan itsearviointi

Tutkinto-, koulutus- ja 

työtodistukset

Työnantajan arviointi

Haastattelu

Pääsykokeet /-testit, 

soveltuvuusarvioinnit

Asia

Tavoite

Työ-

välineet

Opiskelijan jo olemassa olevan osaamisen ja osaamisen kehittämistarpeiden dokumentointi

Työelämätaitojen tunnistaminen
Haasteet



Työelämätaidot tutkintokoulutuksessa 

• Luennot ja 

opetusjaksot 

• Osallistuva ryhmätyö 

• Yhteistoiminnalliset 

harjoitteet 

• Oppimistehtävät

Ohjauskeskustelut

Työelämässä oppimisen jaksot (opso, koso)

Onnistumisen edellytykset: 

• Työelämätaidot ovat 

tunnistettu 

• Suunnitelmallinen 

ohjausprosessi

• Opiskelijan HOKS

Erityinen tuki



Yhteiset tutkinnon osat

• Yhteisten tutkinnon osien merkitys nähtävä uudella tavalla 
• perusta ammatilliselle osaamiselle

• Yhteisten tutkinnon osien osaaminen, ei YTO-aineet

• On havaittavissa, että yhteisten tutkinnon osien tutkintokoulutuksessa 
korostuu koulutussisältö ilman ohjattua kytköstä eri osaamisiin (HOKS) ja 
työssä vaadittavaan ammattitaitoon

• Yhteisen tutkinnon osien osaamisen hankinta- ja osoittamistavat uudelleen 
puntarointiin

=> SUURI vaikutus siihen, mitä yhteisten tutkinnon osat ovat käytännössä ja 
miten ne ymmärretään osaksi ammatillista osaamista ja työelämätaitoja. 



Työelämässä oppimisen pedagogiikka
• HOKSin tietosisältö edellyttää keskeisten työtehtävien kirjaamista tutkinnon 

osittain ammattitaitovaatimusten / osaamistavoitteiden saavuttamiseksi

• Mitä osaamista kukin nimetty työtehtävä kehittää?

• Ohjauskeskustelujen keskiössä osaamisen kehittyminen



Työelämätaitojen kehittyminen 

edellyttää kokemuksellista 

oppimista eri työelämän 

konteksteissa

Valmentava työote

Ohjaus

Reflektointi

Osaamisen kehittämis-

kohteet HOKSille

Opiskelija:

• perehtymistä omaan osaamiseen, vahvuuksien ja 

kehittämiskohteiden tunnistamista ja tunnustamista 

• ymmärrystä opintojen suorittamisesta ammatilliseen ja 

ammatti-identiteetin kasvuun

• sitoutumista tavoitteisiin, jotka tulee nähdä askeleina

• työelämätaidot on ymmärrettävä jatkuvan oppimisen 

pelikenttänä, jossa on jokaisella aina kehitettävää

Ammatillinen opettaja:

• tietoisuus työelämätaitojen sidonnaisuudesta ammatilliseen osaamiseen

• työelämätaidot on kirjattava HOKSiin osaamisen hankkimisen kohteiksi ja sovittava 

hankkimisen tavat / menetelmät

• valmentava työote vahvistaa opiskelijan työelämätaitoja

• osattava ottaa huomioon opiskelijan työelämätaitojen yksilölliset edellytykset ja 

kehittymiseen vaadittava aika sekä huomioitava eri koulutusmuodot

• läsnäoloa, kunnioitusta, kannustusta, rohkaisua opiskelijan oppimisprosessille

Työpaikkaohjaaja:

• tietoisuuden lisääminen, miten opiskelija voi oppia työelämätaitoja 

työelämässä

• fokusta opiskelijan ammattiteknisen kehittymisen edistyessä siihen, 

mitä työelämätaitoja edellytetään tiedon ja taidon soveltamisessa 

(osaaminen eri konteksteissa)

• kannustus opiskelijan itsereflektointiin

Yritykset / työelämä: 

• voiko työelämätaitoja oppia muualla kuin työelämässä?

• opiskelijan osaamisprofiili ja oppimistavoitteet (HOKS) 

suhteessa tarjottavaan työhön => mahdollistetaanko 

työelämätaitojen oppiminen?  

Ohjaus- ja tukipalvelut:

• moniammatillinen tuki ammatillisille opettajille, 

jonka ohjaus- ja tukiresurssit ovat rajalliset

• matalan kynnyksen periaate saavutettavuudelle 

myös työpaikkajakson aikana

Miten varmistetaan opiskelijoiden työelämätaidot?

Kontaktointi

PalautteetSeuranta



”En koskaan lähtenyt lenkille, 
vaan aina tekemään harjoitusta” 

Valentin Kononen, 
maailmanmestari 50 km kävely

Göteborg 1995 

Kiitos!

Jouni Kyllönen

Taitotalo


