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Opetussuunnitelman 

uudistaminen korkeakoulussa. 

Osa III: osaamisteemat 

8.8.2022 - Virkkula Esa 

Opiskelijan on tärkeä ymmärtää, miten hänen opintonsa etenevät ja millaisissa 

opintokokonaisuuksissa osaaminen kehittyy. Opetussuunnitelman uudistamistyön 

loppupuolella määritellään joko lukuvuodelle, lukukaudelle tai periodille sitä 

havainnollistava osaamisteema. 

 

Osaamisteemat konkretisoivat opiskelijalle opintojen etenemisen vaiheet (kuva: 

fauxels/pexels.com). 

Käytän tässä yhteydessä laajoista (15–60 op) opintokokonaisuuksista nimitystä 

osaamisteema. Tarkoitan kokonaisuutta, joka sisältää tyypillisesti yhden tai 

useamman opintojakson. Osaamisteemat suunnitellaan oppimisen kannalta 
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loogisesti eteneviksi kokonaisuuksiksi: ensimmäisen teeman ydinosaaminen luo 

pohjan seuraavan teeman ydinosaamisen kehittämiselle ja niin edelleen. Sama 

logiikka toimii myös osaamisteeman sisällä opintojaksoissa. 

Osaamisteemoiksi rakennetusta tutkintokokonaisuudesta hahmottuu selkeästi, mitä 

osaamista opiskelija hankkii opintojen eri vaiheissa. 

Seuraavassa esimerkissä Oamkin journalismin koulutuksen lukuvuosittaiset 

osaamisteemat kuvaavat vaiheittain etenevän osaamisen kehittämisen [1] [2] [3]. 

Alussa opiskelija keskittyy omien ammatillisten perusvalmiuksien hankkimiseen, 

mutta osaamisen kehittyessä osallistuu koko ajan enemmän journalismin alan 

työskentelyyn ja liittyy vähitellen osaksi sen asiantuntijayhteisöä (kuvio 1). 

 

KUVIO 1. Journalismiopiskelijan ammatillinen kehittyminen ja kasvu 

osaamisteemoittain. 

Oamkin journalistien opinnot ovat esimerkki osaamisteemoittain etenevistä 

korkeakouluopinnoista, joissa ratkotaan aitoja ammatillisia ongelmia yhdistämällä 



teoreettista ja käytännöllistä tietoa. Opettajat hyödyntävät opetuksessa ja 

ohjauksessa monipuolisia itsearviointi- ja vertaisoppimismenetelmiä [4]. 

Osaamisteemat havainnollistavat opiskelijan 

opintopolun ison kuvan 

Opintojen alussa keskeisenä tavoitteena, journalististen perustaitojen kehittämisen 

lisäksi, on oppia tuntemaan oma osaaminen suhteessa tutkinnon tavoitteisiin. 

Osaamisteemoissa ”Journalistiopiskelija” ja ”Kirjoittava toimittaja” juurrutetaan 

opiskelijan tulevaan ammattialaan ja rakennetaan perusta osaamisen syventämiselle 

[5]. 

Seuraavana lukuvuonna osaamisteemana on ”Monimediajournalismi”. Opinnoissa 

ammatillista osaamista syvennetään muun muassa audiovisuaalisessa 

journalismissa sekä erilaisissa verkkojournalismin ratkaisuissa. Lisäksi 

harjaannutaan projekti- ja yleisölähtöiseen työskentelyyn sekä vahvistetaan alan 

käsitteiden hallintaa. Opiskelija oppii itsenäisesti ja ryhmässä, journalistin 

tehtävissä. 

Kolmantena vuonna opinnot etenevät merkittävin osin työelämälähtöisissä 

oppimisympäristöissä, jolloin myös ammatillinen yhteistyöverkosto laajenee. 

Kyseessä on ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta erittäin tärkeä vaihe, jossa 

hyvällä suunnittelulla ja ohjauksella luodaan edellytykset myös onnistuneelle 

alakohtaiselle ammatilliselle suuntautumiselle – erityisosaamisen kehittymiselle [6]. 

Neljäntenä vuonna, opintojen loppupuolella, opiskelija toimii opetustoimituksen 

esimiehenä, esimerkiksi uutispäällikkönä tai -tuottajana nuoremmille 

opiskelijakollegoilleen. Osaamisen kehittyessä vastuu lisääntyy ja oppiminen 

kytkeytyy tiiviisti työelämän todellisuuteen [7]. Tavoitteena on integroituminen 

journalistien asiantuntijakulttuuriin. Erilaiset haasteelliset tilanteet sekä niiden 

ratkaiseminen tulevat tutuiksi, ja journalistin monipuolinen työnkuva selkiytyy [1] [2] 

[3]. 



Osaamisteemat tuovat opintopolun näkyviin. Opiskelijalle konkretisoituu, 

minkälaisten vaiheiden kautta hänen osaamisensa kehittyy. Toisaalta 

osaamisteemojen avulla opinnot rakentuvat loogisesti eteneviksi 

osaamiskokonaisuuksiksi. 

Tässä blogikirjoitussarjassa käsitelty kolmivaiheinen uudistamisprosessi tuottaa 

työelämän vaatimuksia vastaavan, ajanmukaisen tutkintokoulutuksen 

opetussuunnitelman. Se on perusta onnistuneelle toteutukselle. Opetus ja ohjaus 

sekä opiskelija-arviointi toteutetaan siten, että ne tukevat asiantuntijuuden 

kehittymistä osaamisperustaisesti [8] [9] [10]. 
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itsemääräämisoikeus opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lainsäädäntö määrittelee 

lähinnä opintojen rakenteen, laajuuden sekä tutkintojen tason kansallisen viitekehyksen 

mukaan (tasot 6–8). Tutkintokoulutusten opetussuunnitelmia on uudistettava aika-ajoin, 

tyypillisesti työelämän osaamisvaatimuksiin nivoutuen. Kuvaan kolmiosaisessa 

blogikirjoitussarjassa opetussuunnitelmien uudistamisen kolmivaiheisen toteutusmallin ja 

käsittelen esimerkkien kautta mallin hyödyntämistä tutkintokoulutuksen 

opetussuunnitelmauudistuksessa. 


