
 
 

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN (OAMK) OSAAMISEN 
ARVIOINTIKEHIKOT – KYSELY KOULUTUSOHJELMAVASTAAVILLE 
 
Taustaa 
Oamkissa toteutettiin vuosina 2008-2009 Osaamisperustaisten opintosuunnitelmien arviointi- ja 
kehittäminen koulutus 5op. Koulutuksen aikana kehitettiin Oamkin amk-tutkinto-opiskelijan ja 
ylemmän amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikot, jotka vahvistetaan keväällä 2010 
valmistuvassa Opetus ja oppiminen kehittämissuunnitelmassa. Osaamisen arviointikehikot on 
otettu käyttöön tammikuussa 2010 ja niitä on ryhdytty testaamaan Oamkin eri koulutusyksiköissä. 
 
Osaamisen arviointikehikot toimivat laadunvarmistuksen välineenä, sillä tutkinnon myöntämisen 
taso on määritelty niissä Eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen (EQF) ja 
kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen (NQF) mukaisesti. Arviointikehikon 
avulla pyritään varmistamaan, että jokainen tutkinnon saanut opiskelija on saavuttanut vähintään 
viitekehyksissä määritellyn osaamisen tason.  
 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamisen arviointikehikkojen tarkoitus 
Osaamisen arviointikehikkojen tarkoituksena on auttaa opettajia osaamisen kehittymisen ja 
osaamisen arvioinnin suunnittelussa, opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa sekä tukea 
arviointimenetelmien kehittämistä. Erityisenä tavoitteena on edistää koulutusohjelmien opettajien 
välistä yhteistyötä ja osaamiskeskeisen toimintakulttuurin kehittymistä. Opiskelijoille 
arviointikehikot toimivat osaamisen vaativuustasojen hahmottamisen välineenä sekä oman 
osaamisen kehittymisen suunnittelun ja arvioinnin välineenä. Lisäksi ne edesauttavat 
opiskelijoiden tasavertaista kohtelua osaamisen arvioinnin suhteen. Osaamisen arviointikehikot 
selkiyttävät myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Oamkissa, sillä 
AHOT prosessissa on kyse osaamisen arvioinnista ja sen kehittämisestä määriteltyjen 
osaamistavoitteiden pohjalta. Arviointikehikkojen pohjalta määritellään opintokokonaisuuksien ja 
opintojaksojen arviointikriteerit. Arviointikehikkoja käytetään kaikissa muissa opinnoissa, paitsi 
kieliopinnoissa ja opinnäytetyössä (amk-tutkinto). 
 
Osaamisen arviointikehikkojen tarkoitus: 

1. Oamkista valmistuvien opiskelijoiden osaamisen laadun varmistaminen  
2. Osaamisen kehittymisen suunnittelun tukeminen 
3. Osaamisen arvioinnin suunnittelun tukeminen 
4. Osaamisen arvioinnin tukeminen 
5. Osaamiskeskeisen ajattelutavan ja opettajien välisen yhteistyön edistäminen 
6. Opiskelijoiden tasavertainen kohtelu osaamisen arvioinnin suhteen 

 
Kyselyn tarkoitus 
Kyselyn avulla tarkastellaan Oamkin opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi työstettyjen 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamisen arviointikehikkojen merkitystä ja toimivuutta 
opettajien näkökulmasta. Lisäksi saadaan tietoa arviointikehikkojen käyttöön liittyvästä 
tuen/koulutuksen tarpeesta. Kysely tehdään keväällä 2010 Oamkin koulutusohjelmavastaaville. 
Tämän lisäksi koulutusohjelmavastaavia haastatellaan loppukeväästä 2010. Lukuvuonna 2010–
2011 kysely/haastattelut laajennetaan koskemaan myös muita Oamkin opettajia. Lukuvuonna 
2011–2012 selvitetään opiskelijoiden näkemyksiä osaamisen arviointikehikoista. 
 
Kerätyn aineiston avulla analysoidaan sitä, miten arviointikehikot ohjaavat osaamisen 
kehittymisen suunnittelua, osaamisen arvioinnin suunnittelua ja opiskelijoiden osaamisen 
arviointia sekä arviointitapojen kehittämistä. Lisäksi analysoidaan miten osaamisen 
arviointikehikot edesauttavat opettajien ja opiskelijoiden osaamiskeskeistä ajattelua ja toimintaa 
sekä opettajien välistä yhteistyötä. Opettajille tarjotaan tarpeen mukaan tukea osaamisen 
arviointikehikkojen käyttämiseen. 
 



 
 
 
 
Kyselyyn vastataan Webropolin kautta 7.5.2010 mennessä 
 
 
Ennen vastaamista: tutustu Oamkin amk-tutkinto-opiskelijan ja yamk-
tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoihin sekä niiden 
käyttöohjeeseen. 
 
 
Vastaajan nimi ja koulutusohjelma 
      
 
Valitse näkökulma, josta vastaat kyselyyn 

 amk-tutkinto   
 ylempi amk-tutkinto 

 
Olen toiminut opettajana 

 0-2 vuotta   
 3-6 vuotta  
 7 vuotta tai yli  

 
1.) Jos olit mukana kehittämässä Oamkin amk-tutkinto-opiskelijan ja yamk-

tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoja (Ops-koulutuksessa vuosina 
2008 ja 2009), niin kuvaa niiden kehittämisprosessia. Mikä oli sinun roolisi 
kehittämistyössä? Mikä oli vaikeaa/helppoa? 

      
 
2.) Kuvaa tämän hetkisiä ajatuksiasi osaamisen arviointikehikoista. Mikä merkitys 
osaamisen arviointikehikoilla mielestäsi on? 
      
 
3.) Millä tavoin osaamisen arviointikehikon käyttö tulee vaikuttamaan työhösi 

opettajana? Miten aikaisempi toimintatapasi mahdollisesti muuttuu? 
      
 
4.) Millä tavoin osaamisen arviointikehikon käyttö tulee vaikuttamaan osaamisen 
kehittymisen suunnitteluun, esim. opintokokonaisuus-/opintojaksokohtaisten 
osaamistavoitteiden määrittämiseen? Kuvaa mahdollista muutosta aikaisempaan 
käytäntöön. 
      
 
 
 
 



 
 
 
5.) Millä tavoin osaamisen arviointikehikon käyttö tulee vaikuttamaan osaamisen 
arvioinnin suunnitteluun, esim. opintokokonaisuus-/opintojaksokohtaisten 
arviointikriteereiden määrittämiseen? Kuvaa mahdollista muutosta aikaisempaan 
käytäntöön.  
      
 
6.) Millä tavoin osaamisen arviointikehikon käyttö tulee vaikuttamaan 
opiskelijoiden osaamisen arviointiin? Kuvaa mahdollista muutosta aikaisempaan 
käytäntöön. 
      
 

7.) Millä tavoin osaamisen arviointikehikon käyttö tulee vaikuttamaan 
arviointimenetelmien valintaan ja kehittämiseen? Kuvaa mahdollista muutosta 
aikaisempaan käytäntöön.  
      
  
8.) Teetkö muiden opettajien kanssa yhteistyötä osaamisen kehittymisen 
suunnittelussa ja osaamisen arvioinnin suunnittelussa, esim. jonkin 
opintokokonaisuuden tai osaamisalueen osalta? Kuvaa yhteistyötä.  
      
 
9.) Vaikuttaako osaamisen arviointikehikon käyttö opettajien väliseen 
yhteistyöhön? Kuvaa mahdollista muutosta aikaisempaan käytäntöön.  
      
 
10.) Jos koulutusohjelmassasi on jo testattu osaamisen arviointikehikkoa, niin 
kuvaa testausprosessia. Mikä arviointikehikon käytössä on helppoa/vaikeaa? 
Kuvaa tämän hetkisiä ajatuksia osaamisen arviointikehikon käytöstä. 
      
 
11.) Miten edistät arviointikehikon käyttöönottoa koulutusohjelmassasi?  
      
 
12.) Millaista tukea koulutusohjelmassasi tarvitaan arviointikehikon 
käyttämiseen?  
      
 
13.) Mitä hyötyjä/haasteita näet arviointikehikon käytössä? Kuvaa tämän hetkisiä 
ajatuksiasi.  
      
 
 
 



 
 
 
14.) Mitä arviointikehikon käyttö vaatii/edellyttää opettajilta? Kuvaa tämän 
hetkisiä ajatuksiasi.  
      
 
15.) Oletko kiinnostunut toimimaan haastateltavana osaamisen 
arviointikehikkoihin liittyen? Mikä olisi Sinulle sopiva haastattelun ajankohta 
toukokuussa (ehdota päivämääriä)? Haastatteluun varataan aikaa 1h. 
      
 
16.) Muut kommentit. 
      
 
Kiitos vastaamisesta! 


