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Urareitti osaamispolut
Tekniikka
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Osaamispolut tavoite

• Yhteiset toimintaperiaatteet osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen 
• Tekniikan alalla pilotointi 

• Mikäli pilotointi onnistuu myös 
• Terveys

• Liiketoiminta

• Ammatillinen opettajankoulutus

• Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen=AHOT
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Osaamispolku suunnitelma

Maahanmuuttaja

• Oman osaamisen näkyväksi tekeminen 
osaan.fi palvelussa

• Arvioiti asteikolla 1-4

• Kertoo kirjallisesti missä tehnyt ja mitä 
arvioinnin kohteena oleva toiminta on 
käytännössä

• Linkin lähettäminen AHOToinnin suorittavaan 
AMK:hon

Osaan.fi (nyt OPH:n palvelu)

• Lisätään koulutustason valinta AMK

• Ydinosaamisalueiden selvittäminen aloittain

• Suuntautumisvaihtoehtojen sisältö

• Suomalaisen työkulttuurin tai/ja elinikäisen 
oppimisen avaintaidot

• (Ohjataan vastuukorkeakouluhankkeen 
korkeakouluun (Metropolia, Jyu) ohjaa 
puolestaan mihin korkeakouluun kannattaa 
hakea tai suoraan AMK:hon. )

Ammattikorkeakoulu

• AHOTointi osaamisesta sanallisen arvioinnin 
perusteella – AMK:n omien kriteerien ja 
käytäntöjen mukaan

• Annetaan palautetta mahdollisen 
täydentämisen osalta

• Arvioinnissa otetaan huomioon oman alan 
suomen kielen taito 

• Voidaan huomioida suomalaisen työkulttuurin 
tuntemus, verkosto-osaaminen, työllistymisen 
näkökulmia yrittäjäksi, palkkatyöläiseksi?
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Osaan.fi -sisältö

• Digitaalinen työkalu AHOToinnin avuksi maahan muuttaneille sekä tarvittaessa myös 
kantaväestölle.

• Pidimme kokouksen OPH:n projektipäällikön Riikka Vackerin ja Solita oy -toimittajan edustajan 
kanssa 8.6., ja heidän mielestään tämä olisi erittäin hieno yhteistyön paikka. 

• Palveluun siis lisättäisiin koulutustason valinta AMK ja AMK-tutkinnoista tekniikka toimii 
pilottina 
• Ydinosaamisalueiden selvittäminen aloittain

• Suuntautumisvaihtoehtojen sisältö

• Suomalaisen työkulttuurin tai/ja elinikäisen oppimisen avaintaidot

• Sanallinen selvitys, miten ja missä osaaminen on hankittu

• Raportit voi lähettää vastuukorkeakouluhankkeen korkeakouluun tai suoraan 
ammattikorkeakouluun, jossa AHOTointi suoritetaan
• Yliopistoiksi on valittu Helsinki, Turku ja Jyväskylä

• Ammattikorkeakoulujen osalta on valittu Metropolia ja 2 muuta ovat vielä valitsematta

• Hanketoimijat: Kaisu-Maria Piiroinen OKM, Heidi Stenberg Metropolia ja Sinikka Tamminen OPH
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Hinta-arvio

• Arvio työstä ja Kokonaishinnasta? Noin 35.000,-€
• Vuosikustannukset? OKM-sitoutuisi noin 1000,-€

• Ylläpidon kustannukset

• Muutoksen hallinta, kustannukset kehittämiseen

• Haasteena mistä saame rahoituksen
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Vastuukorkeakouluhanke ja Koski-palvelu

• Vastuukorkeakouluhankeessa tunnistetaan mihin korkeakouluun ko. 
osaamisella maahanmuuttaja ohjataan.
• Kaavailleet kolmea yliopistoa ja kolmea ammattikorkeakoulua vastuukorkeakouluiksi

• Opetushallitus rakentaa Koski-palvelua (aiemmin TOR) yhdessä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. Valmistuessaan Koski kerää yhteen tiedot kunkin 
oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin 
tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä 
suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.
• Jatkossa olisi ko. palvelusta saada osaamisvaatimukset mahdollisesti suoraan Koski-

palvelusta?

• Tukee myös AMK-kentällä tehtävää Peppi-järjestelmän käyttämää AHOTointi
käytäntöä.
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Yhteyshenkilöt – keneen voi olla yhteydessä, 

jos haluaa vaikuttaa sisältöihin

• Ammattikorkeakouluilla sisällöt ja niiden painotukset vaihtelevat 
opetussuunnitelmittain, jonka vuoksi haasteita ydinasioiden 
löytämisessä

• Projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvistiin voi olla yhteydessä 
kaikissa Osaamispolut-työpakettia koskevissa asioissa

• Tekniikan alalla
• Keijo Hakala & kumppanit /HAMK

• Tommi Franssila & kumppanit /JAMK
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