
TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMISEN  
MUISTILISTA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE

Muistilista tukee opiskelijan urasuunnittelua, osaamisen hankkimista, ohjausta 
ja tukea sekä opiskelijalle annettavaa palautetta kehittymisestä ja tavoitteiden 

saavuttamisesta työpaikalla.

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

OSAAMISTAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMINEN JA 
JATKOSUUNNITTELU

SUUNNITTELU • 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



Kerro työyhteisölle 
opiskelijan tulosta 
työpaikalle

HUOMIOITAVAA

 Suunnittele yhdessä 
opiskelijan ja opettajan 
kanssa työelämässä 
oppiminen

HUOMIOITAVAA

Nimeä yhdessä opiskelijan
ja opettajan kanssa
käytännön työtehtävät ja
aikatauluta ne

HUOMIOITAVAA

Määrittele koulutus- tai
oppisopimus yhteistyössä
opettajan ja opiskelijan 
kanssa ja hyväksy sopimus*

HUOMIOITAVAA

Varmista työturvallisuuteen 
liittyvät asiat*

HUOMIOITAVAA

Suunnittele yhdessä 
opiskelijan ja opettajan 
kanssa tarvittava ohjaus ja 
tuki

HUOMIOITAVAA

Saat opettajalta 
perehdytystä tutkinnon 
perusteisiin ja arviointiin
sekä työpaikkaohjaajana
toimimiseen

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HUOMIOITAVAA

Käy läpi yhdessä opiskelijan 
ja opettajan kanssa 
henkilökohtaisen
osaamisen kehittämisen
suunnitelman tavoitteet*

HUOMIOITAVAA

Sovi yhteydenpidosta

HUOMIOITAVAA

SUUNNITTELU



OHJAUS JA PALAUTTEEN 
ANTAMINEN OSAAMISEN 
KEHITTYMISESTÄ HUOMIOITAVAA

* LIITTYY LAKIIN 531/2017 
LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

OK

Perehdytä työpaikan 
käytäntöihin ja sääntöihin 

Perehdytä työturvallisuuteen*

Keskustele yhdessä käytännön 
työtehtävien riittävyydestä ja 
monipuolisuudesta 

Ohjaa, anna ja vastaanota 
palautetta*

Toteuta sovittuja tukitoimia

Kannusta opiskelijaa 
arvioimaan oppimistaan

Tee yhteistyötä opettajan 
kanssa ja ilmoita HOKSin 
päivittämisen tarpeista*

Seuraa HOKSin mukaista 
etenemistä*

Tunnista mahdolliset 
näyttötilanteet

Pidä yhteyttä sovitusti



OSAAMISTAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMINEN JA URAOHJAUS HUOMIOITAVAA OK

Keskustele, miten osaamisen 
hankkiminen on onnistunut 

Keskustele ja anna 
palautetta kehittymisestä 
ja osaamistavoitteiden 
saavuttamisesta*

Keskustele yhteistyössä urasta 
ja/tai ammatissa etenemistä

Keskustele valmiuksista 
näyttöön 

Tue opiskelijan 
valmistautumista näyttöön

Anna palautetta koulutuksen 
järjestäjälle 

Edesauta työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen 
kehittämistä

Pa
ra

st
a 

os
aamista

5/2019bit.ly/pomuistilistat
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