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OSAAMISEN 
HANKKIMINEN

OSAAMISTAVOIT-
TEIDEN SAAVUT-
TAMINEN JA JAT-
KOSUUNNITTELU

SUUNNITTELU

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMISEN MUISTILISTA OPISKELIJALLE
Muistilista tukee urasuunnitteluasi, osaamisen hankkimista, ohjausta ja tukea, 
itsearviointitaitojesi kehittymistä sekä palautteen saamista kehittymisestäsi ja 

tavoitteiden saavuttamisesta työpaikalla.

Osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi eivät kuulu muistilistalle. Näytön 
suunnittelu on mainittu, jotta se tehdään tarvittaessa.

• Sopimukset 
• Tutkinnon perusteet
• Ammattitaitovaatimukset
• Urasuunnittelu
• Työpaikan valinta

• HOKS 
• Palaute osaamisen 

kehittymisestä
• Ohjaus ja tuki
• Seuranta

• Palaute
• Urasuunnittelu
• Valmiudet näyttöön

• HOKS 
• Keskeiset työtehtävät
• Tuki ja ohjaus
• Yhteydenpito



SUUNNITTELU

Perehdy tutkinnon osan
ammattitaitovaatimuksiin 
ja kysy opettajalta, jos jokin 
kohta jäi epäselväksi

OK

HUOMIOITAVAA

Sovi yhteydenpidosta
ja yhteydenpidon
tavoista

OK

HUOMIOITAVAA

Keskustele ja sovi millaista
ohjausta ja tukea tarvitset

OK

HUOMIOITAVAA

Keskustele ja sovi yhdessä
opettajan ja työpaikkaohjaajan
kanssa tavoitteista ja 
keskeisistä työtehtävistä

OK

HUOMIOITAVAA

Tee opettajasi kanssa urasuunnittelua HOKSiin ja osallistu 
sovitusti työpaikan hankintaan

OK

HUOMIOITAVAA

Käy läpi opettajasi ja työelämän edustajan 
kanssa koulutus- tai oppisopimus ja 
hyväksy sopimus

HUOMIOITAVAA

Tee suunnitelma työelämässä tapahtuvaan 
oppimiseen opettajan ja työelämän edustajan 
kanssa ja päivitä tarvittaessa yhdessä HOKSia

OK OK

HUOMIOITAVAA



OSAAMISEN HANKKIMINEN HUOMIOITAVAA OK

Perehdy työpaikkaan, noudata 
työstä ja turvallisuudesta 
annettuja ohjeita ja määräyksiä, 
ilmoita poissaolot, noudata 
salassapitovelvollisuutta

Pyydä, anna ja ota vastaan 
palautetta

Perehdy työpaikkaohjaajan 
kanssa käytännön työtehtäviin ja 
tee töitä sovitusti

Arvioi ja keskustele 
työpaikkaohjaajan kanssa omasta 
roolistasi työyhteisön jäsenenä

Tee itsearviointia sovitusti 
työpaikkaohjaajan ja opettajan 
kanssa siitä, mitä olet oppinut ja 
miten olet saavuttanut tavoitteesi

Pidä yhteyttä sovitusti



K E S T Ä V Ä N  T U L E V A I S U U D E N  T E K I J Ä

OSAAMISTAVOITTEIDEN  
SAAVUTTAMINEN JA 
JATKOSUUNNITTELU

Tee itsearviointia 
työpaikkaohjaajan ja opettajan 
kanssa siitä, oletko saavuttanut 
ammattitaitovaatimusten 
mukaisen osaamisen sovituissa 
käytännön työtehtävissä

Valmistaudu näyttöön

Anna palautetta ja arvioi 
saamaasi ohjausta ja tukea 
työpaikkaohjaajalle ja opettajalle

Keskustele opintojen jatkosta/
työllistymisestä

bit.ly/pomuistilistat
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