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KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN ESR-HANKEKOKONAISUUS

Oulun yliopisto, terveystieteiden koulutus, 
työn opinnollistaminen Tyyli-hanketyönä

• Taustana: alan opiskelijat ovat paljon töissä opintojen aikana 
pääosin julkisella sektorilla, osaamistavoitteisiin liittyvää 
osaamista kertyy työtä tehden

• Tavoitteena on kehittää terveystieteiden koulutukseen 

• yritysyhteistyömalli, joka helpottaa alan yritysyhteistyön 
suunnittelua, toteutusta ja arviointia koulutuksessa

• työn opinnollistamista ja näyttöpäivä
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KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN ESR-HANKEKOKONAISUUS

Taustatöitä Tyyli-hankkeessa terveystieteiden osalta

• Yritysyhteistyötahoja ja yhteistyötarpeita selvitetty
• Uusinta tutkimustietoa, innovatiivisia ratkaisuja, työelämätarpeisiin vastaaminen

• Harjoittelupaikkoja koottu listaksi, päivitetään nettisivuille, harjoittelusivujen 
päivitys menossa

• Curriculum Mapping -matriisilla tarkasteltu työelämäyhteistyön tilannetta: 
eri työelämäyhteistyön muotoja huonosti opsissa näkyvissä 

• Tutkinto-ohjelmatoimikunnassa ja TOV:ien kanssa: ei yritysyhteistyötä 
(paitsi opinnäytetöissä vähän), yhteinen ymmärrys merkityksestä ja ideointia

• Työelämäyhteispilotit (olemassa oleviin opintojaksoihin)
• Yritysyhteistyö Vaikuttava ohjaus 8op –opintojaksolla (Motimind, Caritas) 

”Toimeksianto, konsultointi, ratkaisut yritykselle”
• ”Tunnista oma osaamisesi”– oppimisen ja opetuksen kehittämispäivä 9.10.2017 

(yhteistyössä mm. SIILI solutions+, OP-sairaala, ODL, Caritas, Mikeva Oy), 
pakollinen, osa orientoivaa opintojaksoa

• PPSHP-yhteistyö Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op –
opintojaksolla: ” Työkaluja tutkimus- ja kehittämistoimintaan”: opiskelijat 
työelämälle mentoreina

• Opetusyhteistyötä 2 pakollisen harjoittelun opintojaksojen osalta, kannustetaan 
muualle kuin omalle työnantajalle (esim. PPSHP, OUKA)
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KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN ESR-HANKEKOKONAISUUS

Käsite: Työn opinnollistaminen

• TYÖN OPINNOLLISTAMINEN tarkoittaa opintojen suorittamista 
työsuhteessa opiskeluaikana

• Opinnollistamisen tulee olla tarkasti ennalta suunniteltua ja 
sovittua

• Työtehtävien tulee vastata opintojakson osaamistavoitteita

• Korkeakoulu vastaa työsuhteen hyväksymisestä osaksi opintoja.
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KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN ESR-HANKEKOKONAISUUS

Tyyli-hanketoimintoja, työn opinnollistaminen, 
terveystieteet

• Suunnittelu yhteistyössä etenkin Verkkovirta-hankkeen 
toimijoiden ja työelämän edustajien kanssa

• Työn opinnollistamisen ohje on hyväksytty tutkinto-
ohjelmatoimikunnassa

• Opetushenkilöstöä informoitu, infot opiskelijoille osana 
omaopettajainfoja

• Pilotointi syksyllä 2017 (työskentely korvaa jonkin 
opintojakson tai osia siitä)
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(yhteistyössä Verkkovirta-hanke/OAMK ja työantajataho)

OPISKELIJA:

Ennen työsuhdetta

 perehdy opintojakson osaamistavoitteisiin ja sisältöön 

 arvioi, saavutatko työssäsi opintojaksolla vaadittavaa osaamista

 esitäytä opinnollistamisen lomake ja ota yhteyttä opintojakson 

vastuuopettajaan

 sovi opettajan kanssa, miten osoitat työsuhteessa hankkimasi osaamisen 

(oppimistehtävät/näyttö, itsearviointi, työtodistus)

 sovi työnantajan kanssa suullisesti, että suoritat työsuhteessa opintojaksoa 

Työsuhteen aikana

 työskentele työsopimuksen mukaisesti

 tee opinnollistamiseen liittyvät oppimistehtävät muuna kuin työaikana

Työsuhteen jälkeen

 toimita opintojakson vastuuopettajalle sovitut oppimistehtävät, itsearviointi ja 

työtodistus

Eri osapuolien roolit työn opinnollistamisessa:
opiskelija, opettaja, työnantaja
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OPETTAJA:

Ennen työsuhdetta

 Sovi, miten opiskelija osoittaa työn opinnollistamisesta 

työsuhteessa: oppimistehtävät/näyttö, itsearviointi, työtodistus

 ohjaa opiskelijaa ennen työsuhdetta, ei työsuhteen aikana

Työsuhteen jälkeen

 arvioi opiskelijan oppimistehtävät/näyttö

 toimita opiskelijan suoritus kirjattavaksi opintorekisteriin

(yhteistyössä Verkkovirta-hanke/OAMK ja työantajataho)

Eri osapuolien roolit työn opinnollistamisessa:
opiskelija, opettaja, työnantaja
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TYÖNANTAJA:

Ennen työsuhdetta

 Opiskelija sopii työnantajan kanssa suullisesti, että hän suorittaa 

työsuhteessa opintojaksoa 

Työsuhteen aikana ja jälkeen

 Opintojakson suorittaminen työsuhteessa ei edellytä työyksiköltä erillistä 

ohjausta.

 Opintojakson suorittaminen työsuhteessa ei edellytä työyksiköltä erillistä 

arviointia, vaan opiskelija saa työntekijänä työtodistuksen työsuhteen 

päätyttyä.

(yhteistyössä Verkkovirta-hanke/OAMK ja työantajataho)

Eri osapuolien roolit työn opinnollistamisessa:
opiskelija, opettaja, työnantaja
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KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN ESR-HANKEKOKONAISUUS

Terveystieteiden Tyyli-hankkeen pilotti: 
Näyttöpäivä

Näyttöpäivä

• Näyttöpäivä osaksi ahotointia ja työn opinnollistamista

• Ohjeet hyväksytty tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

• Opetushenkilöstöä informoitu, infot opiskelijoille osana 
omaopettajainfoja

• Ahot- pilotointi: 3 opiskelijaa ilmoittautui näyttöpäivän 
prosessiin, ei edennyt näyttöpäivään asti

• Pilotointi työn opinnollistamisessa: opiskelijoita etsitään
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KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN ESR-HANKEKOKONAISUUS

Terveystieteet, Tyyli-pilotti: Näyttöpäivä työn 
opinnollistamisessa

Vaihe I - ILMOITTAUTUMINEN Aikataulu 

1. Näyttömahdollisuuksien kartottaminen ja näyttöpäivään ilmoittautuminen 
DL17.8.2017 

Vaihe II 

1.TEHTÄVÄN SUORITUS
(040025Y, 040026Y, 040027Y Tieto ja tutkimus 3.5op) 

2. TEHTÄVÄN SUORITUS
(352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op)
(353235A Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10op; 
353234A Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10op)

11.9.2017
klo 8-11.00

klo 12-16.00

1. Näytön antaminen
2. Opettajan arviointi ja opiskelijan itsearviointi (kriteerien mukaisesti)
3. Palautteenanto
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KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN ESR-HANKEKOKONAISUUS

Terveystieteet, Tyyli-pilotti: Näyttöpäivä työn 
opinnollistamisessa

 

 Ennen näyttöpäivää  
 

Näyttöpäivänä  
 

Näyttöpäivän jälkeen  
 

 
Koordinaattori  

 Näyttömahdollisuuksien 
kartoittaminen 

 Näyttöpäivästä 
tiedottaminen  

 Näyttöjen suunnittelu 
yhdessä opettajien 
kanssa 

 Ilmoittautumisten 
kerääminen  

 Näyttöpäivän 
aikatauluttaminen ja 
käytännön järjestelyt  

 Arvioijien rekrytointi ja 
perehdyttäminen  

 Näyttöpäivän 
käytännön 
järjestelyt  

 Kokonaisuuden 
ja muutosten 
hallinta  

 Opettajien ja 
opiskelijoiden 
tukeminen  

 Palautteen 
kerääminen 

 Palautteen purku ja 
yhteenveto tutkinto-
ohjelmatoimikunnassa 

 Näyttöpäivän edelleen 
kehittäminen  

 

 
Opettaja  
 

 Näyttöjen suunnittelu 
koordinaattorin kanssa  

 Näytön 
järjestäminen   

 Näytön arviointi  
 

 Arvosanan kirjaaminen  

 Oman näytön ja 
opintojakson 
kehittäminen  

 
Opiskelija  
 

 Näyttöpäivään 
ilmoittautuminen 17.8. 
koordinaattorille 
(jaana.orava@oulu.fi). 
Tutustu näyttöpäivän 
arviointikriteereihin 
ennen näyttöpäivää.   

 Näytön 
toteutuminen 
 

 Itsearviointi  

 Palaute 
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Kiitos!


