
Yhteiskunnassamme painotetaan nyt toisaalta opintoaikojen lyhentämistä ja toisaaltatyökokemuksen 

merkitystä työn saannissa opintojen jälkeen. Opetuksen suunnittelussa korostetaan osaamisperustaisuutta, 

jolla tavoitellaan linjakkuutta osaamistavoitteissa, oppimismenetelmissä ja -ympäristöissä sekä osaamisen 

arvioinnissa niin, että työelämäläheisyys on jatkuvasti läsnä opiskelijoiden oppimisessa. 

Opiskelun ja työn vuoropuhelua sekä työnteon muuttamista opinnoiksi on mallinnettu monin tavoin, 

mikä on myös työryhmäkeskustelun tavoite. Mallit liittyvät esimerkiksi aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen, työharjoittelujen hyödyntämiseen sekä siihen, että opiskelijat 

osallistetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.  

Näiden lisäksityön ns. opinnollistamisella muutetaan opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottama osaaminen 

opintopisteiksi.Opiskelijat tekevät työtä opintojen ohella sekä taloudellisista että työllistymistä edistävistä 

syistä. Työn opinnollistamisen myötä tämä välttämättömyys on mahdollista valjastaa hyödyksi niin 

opiskelijalle kuin korkeakoululle ja yhteiskunnalle. 

Yhdessä mallissa esimerkiksi työn opinnollistaminen tulisi liittää opetuksen yhteyteen, ja siihen tulisi luoda 

selkeät periaatteet niin, että hyväksiluku on tarkoituksenmukaista. Opinnollistamisen tulisi olla selkeää eri 

koulutustyypeittäin ja korkeakouluasteittain. Tarvitaan selkeä yhtenäinen ohjeistus, joka annetaan 

valtakunnallisesti niin, että se on oppilaitoskohtaisesti selkeä. Oppilaitosten tulee huolehtia siitä, että 

ohjeistus on selkeä myös eri koulutusohjelmille ja opettajille. Ohjeistuksen tulee pitää sisällään selkeät 

ohjeet osaamisen tunnistamiselle, osoittamiselle, arvioinnille ja tunnustamiselle. Tähän liittyy ensin työssä 

oppimisen kautta hankittujen tietojen, taitojen ja asenteiden havaitseminen ja osoittaminen suhteessa 

tutkinnon tavoitteisiin. Osaamisen arvioinnissa ja tunnustamisessa opiskelija, työelämän edustaja ja 

opettaja arvioivat opiskelijan osaamisen vastaavuutta tutkinnon osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, 

minkä jälkeen työssä hankitulle osaamiselle annetaan virallinen asema eli se opintopisteytetään ja luetaan 

osaksi tutkintoa. 

Tässä alustuksessa tarkastellaan aiempia malleja opiskelun ja työn vuoropuhelulle eri hankkeiden ja 

käytännön kokemusten kautta. Alustuksen myötä pyritään jakamaan hyviä käytänteitä ja luomaan myös 

uusia korkeakoulukohtaisia ideoita jatkolle. 
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