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Osaamisportfolio 

 

MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? 

Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien tai 

suoritusten lisänä, että hallitset ja osaat opintojakson ja niiden sisältämien osasuo-

ritusten tavoitteet ja sisällöt. 

Voit liittää portfolioon dokumentteja, jotka osoittavat 

a) koulutuksessa  

b) työssä  

c) vapaa-ajan toiminnassa tai elämänkokemuksen kautta hankkimaasi osaamista. 

Portfoliotyöskentelyn lähtökohtana on henkilökohtainen opetussuunnitelma 

(HOPS). 

Portfolio on reflektoiva oppimiskansio. Se on oppimisprosessi, jossa pohdit ja avaat 

omia oppimisen tavoitteitasi suhteutettuna opintojakson tavoitteisiin. 

 Opiskelijan portfolio-ohje 

 [Asiakirjan nro] 

 Päivitetty viimeksi 

 27.12.2017 
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Portfolion oppimistavoitteet 

Portfoliota työstäessäsi opit 

 tunnistamaan omaa osaamistasi ja osaamistarpeitasi suhteessa opinto-

jakson tavoitteisiin ja sisältöihin 

 etsimään itsenäisesti tietoa sekä soveltamaan ja tuottamaan sitä oman 

kehittymisesi ja ammatillistumisesi perustaksi 

 tarkkailemaan ja arvioimaan omaa oppimisprosessiasi 

 suunnittelemaan ja valikoimaan työskentelytapoja, jotka sopivat tavoittei-

siisi   

 tiedostamaan omat vahvuutesi, kiinnostuksen kohteesi ja oppimishaas-

teesi 

 jäsentämään teoreettisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja omaa osaamistasi 

suhteessa niihin. 

Lisäksi portfoliotyöskentelyssä sinulla on mahdollisuus 

 reflektoida omaa arvomaailmaasi, osaamistasi ja kokemustasi sekä pohtia 

suhdettasi työhön 

 jäsentää ja reflektoida suhdettasi asiakkaaseen tai potilaaseen tai asia-

kas- tai potilasryhmään 

 pohtia tuloksellisen oppimisen perusteita sekä yhteistyön ja oman yrittämi-

sen merkitystä 

 asettaa omia oppimistavoitteita. 

OSAAMISPORTFOLION RAKENNE 

1. Kansilehti 

Katso kansilehden malli tämän dokumentin lopusta. 

2. Opintojakson tai -kokonaisuuden nimi ja opintopisteet, tavoitteet ja sisällöt 

 

Opintojakso: esim. “SOS0010A15S, 10 op” 

- opintojakson tai osasuoritusten tavoitteet 

- opintojakson tai osasuoritusten sisällöt 

 

Huom. Jokaista ahotoitavaksi haettavaa opintojaksoa tai osasuoritusta varten 

tehdään oma AHOT-hakemus. 

 

Voit yhdistää portfolioon hakemuksen liitteeksi opintojakson eri osasuoritusten 

osaamiskuvaukset. 

 

Voit halutessasi tehdä portfolion kaikista osaamiskokonaisuuteen liittyvistä 

osasuorituksista, jos haet AHOTia osaamiskokonaisuudesta (esim. sosiaalialan 

suuntaavat opinnot VAR, MIE 15 op tms. tai hoitotyön syventävät opinnot MIP, 

GHO 15 op). Nimeä tässä tapauksessa portfolio huolellisesti ja käsittele siinä 

erikseen eri osasuorituksiin liittyvää osaamistasi. 
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3. Oman osaamisen kuvaaminen suhteessa opintojakson tai -kokonaisuuden si-

sältöihin ja tavoitteisiin 

 

Yleensä osaaminen koostuu työssä tai vapaa-ajan toiminnassa tai elämänko-

kemuksen kautta hankitusta osaamisesta sekä näihin liittyvästä koulutuk-

sesta. Portfoliossa kannattaa tuoda esiin osaaminen kokonaisuudessaan ja 

huomioida alla olevat viittaukset.  

 

Muistathan, että sellaiset korkeakoulussa suoritetut opinnot, jotka vastaavat 

suoraan opintojakson tai -kokonaisuuden teoreettisten opintojen sisältöjä, 

ahotoidaan yleensä opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun yhtey-

dessä. 

 

a) Koulutuksella hankittu opintojakson tai -kokonaisuuden tavoit-

teiden mukainen osaaminen 

 

 koulutuksen nimi, järjestäjä, kesto, laajuus yms. 

 todistus koulutuksen suorittamisesta 

 opetus- tai kurssisuunnitelma tai muut dokumentit, joista käy 

ilmi opintojakson tai -kokonaisuuden kannalta oleellisten ainei-

den tai opintojaksojen opintopistemäärät ja sisällöt (esim. luen-

tojen aiheet, suoritettu kirjallisuus) 

 koulutuksen aikana tehdyt tehtävät, jotka vastaavat opintojak-

son sisältöjä ja tavoitteita. 

 

b) Työssä tai vapaa-ajan toiminnassa tai elämänkokemuksen 

kautta hankittu osaaminen 

 

 työpaikan ja sen toiminnan, vapaa-ajan toiminnan tai elämän-

kokemuksen kuvaus 

 opiskelijan omat työtehtävät, työn sisältö, tehtävien suoritta-

misaika, omat tehtävät vapaa-ajan toiminnassa tai elämänko-

kemuksen merkitys ja oman osaamisen kuvaus ja arviointi 

opintojakson tavoitteisiin peilaten 

 työhön, vapaa-ajan toimintaan tai elämänkokemukseen liittyvät 

dokumentit portfolion liitteeksi: 

 työtodistus, työnantajalta pyydetyt lausunnot tai todis-

tukset sekä lausunnot vapaa-ajan toiminnasta ja sen 

sisällöistä 

 kopiot kirjallisista tuotoksista (esim. muistiot, raportit, 

tiedotusaineistot) – jos aineistoa on paljon, valitse 

siitä edustava näyte 

 kopiot omaan työhön liittyvistä ja siitä kertovista jour-

nalistisista tuotteista tai muusta media-aineistosta 

(lehtijutut, valokuvat, videot, tv- tai radio-ohjelmat jne.) 

– jos aineistoa on paljon, edustava näyte riittää 

 työssä opiskelijan itse tuottama media-aineisto: kopiot 

lehtijutuista tai digitaalinen tallenne verkko-, radio- tai 
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televisiojutuista – jos aineistoa on paljon, kokoa edus-

tava näyte työsuhteen aikana tuotetuista jutuista 

 

Tarvittaessa voidaan edellyttää dokumenttien aitouden 

varmentamista esim. keskusteluilla tai kirjallisella selvityk-

sellä. 

c) Oma kuvaus ja arviointi omasta osaamisestasi 

 

 Kuinka oma osaaminen on kehittynyt ja lisääntynyt koulutuk-

sen, työn, vapaa-ajan toiminnan tai elämänkokemuksen 

kautta? 

 Kuinka hankittu osaaminen suhteutuu suoritettavan opintoko-

konaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin? 

 Kuinka arvioit omia kehitystarpeistasi? 

 

Omaa osaamista kannattaa kuvata myös suhteessa opintokokonai-

suudessa käytettyyn lähdekirjallisuuteen. Portfolio voi olla kirjoite-

tun tekstin ohella ja osin sen sijasta esim. videolla tai äänitteellä. 

Voit täydentää kirjallista tuotosta myös erilaisilla kuvamateriaaleilla, 

valokuvilla, työprosessien kuvaamisella, videoinnilla tai äänitteellä. 

4. Liitteet 

 

Osaamisportfolion liitteeksi voit laittaa osaamispäiväkirjan tai osia siitä, jos haluat 

sen avulla täydentää työssä, vapaa-ajalla tai koulutuksessa hankitun osaamisesi 

osoittamista. Osaamista arvioiva opettaja voi myös pyytää sinulta osaamispäiväkir-

jaa, joka täydentää muilla tavoin osoittamaasi osaamista. 

 

Osaamispäiväkirja 

- on henkilökohtaisen reflektiivisen ajattelun työväline, jossa arvioit omaa 

osaamistasi suhteessa opintokokonaisuuden tai opintojaksojen tavoittei-

siin ja sisältöihin 

- voi sisältää kuvauksia havainnoista, kokemuksista, tiedoista, taidoista ja 

pätevyyksistä 

- voi sisältää myös kuvauksia käytännön tilanteista, joissa osaaminen ilme-

nee – nämä voivat olla myös äänitteitä tai videoita. 

 

OSAAMISPORTFOLION PALAUTTAMINEN JA ARKISTOINTI 

Tee AHOT-hakemus Wilmassa ja palauta liitteet palautuskansioon. 

Opintojakson AHOT-vastaava tekee päätöksen Wilmassa, jolloin opiskelija nä-

kee hakemuksen käsittelyn vaiheet ja päätöksen myös siellä. Hakemuksen 

perusteella hyväksytty osaamisen osoittaminen kirjautuu opiskelijarekisteriin 

suoritukseksi. 
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OSAAMISPORTFOLIO 

 

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN HYVÄKSYMISEKSI OSAKSI OPINTOJA 

 

 

 

 

 

 
 

Opiskelijan nimi ja opiskelijatunnus  

(esim. c1234) 

Ryhmätunnus (esim. A37nsos) ja tutkinto-

nimike 

Diakin kampus 

Opintojakso tai opintokokonaisuus joihin 

haetaan AHOT-menettelyä  

Päiväys 

 

 

 


