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Osaamisperusteisuus -

koulutuksen järjestäjän toimintaa

• Osaamisperusteisuus kaiken pedagogisen toiminnan lähtökohta

> AJATTELUTAVAN MUUTOS!

> OPETUSSUUNNITELMA = OPISKELIJAN OPPIMISSUUNNITELMA

• Opiskelija rakentaa uutta osaamista olemassa olevan osaamisen päälle

• Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehostetaan

• Osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadun varmistaminen lähtökohta

• Osaaminen ja sitä tukevat oppimisprosessit (opetus-, ohjaus- ja 

arviointiprosessit) keskiössä

• Oppiaineiden opiskelusta osaamisen hankintaan ja osaamisen osoittamiseen

• Pois määrällisestä suorittamisesta > valmentamisen, ohjaamisen ja arvioinnin 

lähtökohta: opiskelijan osaaminen ja sen saavuttamisen tukeminen



OSAAMISPERUSTEISUUS
• ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet sekä niiden             

saavuttaminen (oppimistulokset) ovat oppimisen suunnittelun ja 

ohjauksen toteuttamisen sekä arvioinnin lähtökohta

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS
• ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet vastaavat 

työelämän osaamistarpeita ja -odotuksia 

• oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät vastaavat 

mahdollisimman hyvin työelämän todellisuutta

YKSILÖLLISYYS ja JOUSTAVUUS
• opiskelija kehittyy ammattitaitovaatimustensa ja 

osaamistavoitteidensa mukaisesti ja valitsee itselleen parhaiten 

sopivan tavan oppia > HOPS









Opiskelijan arviointi on

• opiskelijan osaamisen tunnistamista 

ja tunnustamista

• opiskelijan oppimisen arviointia

> opiskelijan itsearviointia

• opiskelijan osaamisen arviointia

> opiskelijan itsearviointia.



Oppilaitoksessa                  Työssäoppimispaikassa     Osaamisensa
opiskelija oppii                            opiskelija oppii                            opiskelija osoittaa

tutkinnon osan                            tutkinnon osan                           (ammattitaitonsa)

ammattitaitovaatimuksia.            ammattitaitovaatimuksia             työtä tekemällä

ja harjaantuu jo                           (ammattiosaamisen

oppimassaan.                                näytöissä).                        

OSAAMINEN

Arvioidaan, kuinka 

hyvin opiskelija on 

saavuttanut 

tutkinnon osassa 

edellytetyn 

osaamisen, 

ammattitaito-

vaatimukset > 

arvosana

Itsearviointi

OPPIMINEN

Oppimista arvioidaan opiskelijaa ohjaamalla

ja kannustamalla, seuraamalla edistymistä

ja antamalla palautetta suullisesti ja kirjallisesti.

Opiskelija arvioi myös itse oppimistaan.

Arvosanaa ei anneta oppimisesta.



Opiskelijan osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen

• Osa opiskelijan arviointia

• Ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaava 

osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan

• Tutkinnon osia tunnustetaan kokonaan tai osittain

• Tunnustettavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa

• Selvitetään ja tunnustetaan selvityksen perusteella

• Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista (lomake)

• Tunnustamisen tekee tutkinnon osan opettaja(t)

• Kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään ja HOPSiin



Selvitetään opiskelijan osaaminen

• opiskelun alkuvaiheessa

• uuden tutkinnon osan alkaessa

• opiskelun aikana

Selvityksen perusteella

• opiskelijan osaaminen tunnustetaan

• osaamista hyödynnetään oppimisen ja 

opetuksen suunnittelussa

• suunnitellaan tarvittaessa opiskelun 

tukitoimia



Opiskelijan henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma



Jos haluat saattaa ihmisen tiettyyn

päämäärään, sinun on aloitettava 

sieltä, missä hän on.

- S. Kierkegaard



Infoa

• Opetushallitus: Arvioinnin opas

• Opetushallitus: Ammatillisten 

perustutkintojen toimeenpano 

ammatillisessa peruskoulutuksessa

• Opetushallitus: Osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja 

arvosanojen muuntaminen ammatillisessa 

peruskoulutuksessa


