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2. Opiskelijan hyvinvointi
ja opiskeluilmapiiri

Henkilökohtaistamisen kriteeristö
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Mikäs tää nyt 
on?

Eiks nää hommat 
toimi jo meillä?

Voisko tämän 
lukea ihan itsekseen
sopivan ajan tullen?

Pitäiskö meidän 
yhdessä tutkailla

tätä tiimissä?

Eikse riitä, 
että hoidan itse
hommani hyvin?



Tavoittemme on yhdenvertaisuus 
henkilökohtaistamisessa
• Kriteeristö on työkalu, jonka avulla voimme

• Rakentaa yhteistä ymmärrystä ja 
tasalaatuisia toimintatapoja

• Asettaa arjen laatutavoitteita yhdessä
• Käydä yhteistä keskustelua siitä, miten 

ymmärrämme henkilökohtaistamisen 
laadun  

• Kriteeristö on konkreettinen väline 
henkilökohtaistamisen laadun jatkuvaa 
parantamiseen johdolle, esihenkilöille, 
laatuhenkilöstölle vertaisvalmentajille ja 
opettajatiimeille.

29.8.2022 Yhdessä Parasta 3

Arviointikriteerit
Minun 

osaamistani

Osaamistavoiteet
Työyhteisömme 

yhteistä osaamista

Kriteeristön osat 1-5
Uusia merkityksiä ja näkökulmia 

henkilökohtaistamisessa 



Henkilökohtaistamisen kriteeristön teemat
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1. HENKILÖKOHTAISTAMISEN 
DIALOGISUUS JA VAIKUTTAVUUS

2. OPISKELIJAN HYVINVOINTI JA 
OPISKELUILMAPIIRI

3. OPETTAJAN TIEDOT JA TAIDOT 
HENKILÖKOHTAISTAMISESSA

4. OSAAMISEN HANKKIMINEN 
TYÖPAIKALLA

5. NÄYTTÖ JA 
OSAAMISEN ARVIOINTI 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN



2. Opiskelijan hyvinvointi ja opiskeluilmapiiri
Kuvaus: 
Tuemme opiskelijaa hyvinvoinnissa ja hyvän opiskeluilmapiiriin saavuttamisessa.

• Työturvallisuus- ja hyvinvointi

• Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

• Ryhmäytyminen ja opiskeluilmapiiri

• Opiskelijan osallisuus ja yhteisöllisyys

• Oppilaitoksen palvelut opiskelijalle 
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a. 
Työturvallisuus-

ja hyvinvointi

b. Tasa-
arvoisuus ja 

yhdenvertaisuus

c. 
Ryhmäytyminen 

ja 
opiskeluilmapiiri

d. Opiskelijan 
osallisuus ja 
yhteisöllisyys

e. Oppilaitoksen 
palvelut 

opiskelijalle
1. Opiskelijan hyvinvointi

ja opiskeluilmapiiri



a. Työturvallisuus- ja 
hyvinvointi

• Ohjaamme opiskelijaa toimimaan 
opiskelu- ja näyttöympäristössään 
työhyvinvointi ja -turvallisuus 
huomioiden.

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)

• Tunnen oman alan näyttö- ja 
opiskeluympäristöjen työhyvinvointiin 
ja –turvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät.

Arviointikriteerit (Minun osaamistani)



b. Tasa-arvoisuus ja 
yhdenvertaisuus

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)

• Toimimme yhteistyössä opiskelijan 
kanssa. Kohtaamme opiskelijan 
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti sekä 
puutumme tarvittaessa epäasialliseen 
kohteluun.

Arviointikriteerit (Minun osaamistani)

• Perehdytämme opiskelijaa toimimaan tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuus-periaatteiden 
mukaisesti ja puuttumaan tarvittaessa 
epäasialliseen kohteluun.

• Tunnen oman oppilaitoksensa käytännöt ja 
ohjeistukset tasa-arvoisesta kohtaamisesta ja 
epäasiallisesta kohtelusta sekä soveltaa niitä 
omaan ja opiskelijan toimintaan.



c. Ryhmäytyminen ja
opiskeluilmapiiri

• Tuemme opiskelijaa toimimaan 
ryhmässä, ylläpitämään hyvää 
opiskeluilmapiiriä.

• Luon turvallisen ja hyvän 
opiskeluilmapiirin.

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)

Arviointikriteerit (Minun osaamistani)



d. Opiskelijan 
osallisuus ja 
yhteisöllisyys

• Ohjaamme opiskelijaa osallisuuteen 
ja yhteisöllisyyteen omissa 
opinnoissaan ja oppilaitoksen 
toiminnassa.

• Ohjaamme opiskelijaa arvioimaan 
omia opiskeluvalmiuksiaan sekä 
kannustaa ja motivoida opinnoissa.

• Huomioin opiskelijan yksilölliset 
opiskeluvalmiudet ja ymmärtää 
kannustamisen ja motivoinnin 
merkityksen opiskelijan opintopolulla

• Tunnen opiskelijan 
osallistumismahdollisuudet ja -
käytänteet oppilaitoksen 
toiminnassa.

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)

Arviointikriteerit (Minun osaamistani)



e. Oppilaitoksen 
palvelut opiskelijalle

• Opastamme opiskelijaa oppilaitoksen 
tarjoamissa palveluissa, opetukseen 
kuuluvissa välineissä ja varusteissa sekä 
tietoteknisissä järjestelmissä ja ohjelmissa.

• Toimimme yhteistyössä opettajien, 
työpaikkaohjaajien ja muun ohjaus- ja 
tukihenkilöstön sekä huoltajien kanssa 
opiskelijan opintojen suunnittelussa ja 
järjestämisessä.

• Tunnen oppilaitoksen tarjoamat palvelut, 
opetukseen kuuluvat välineet ja varusteet sekä 
opiskelijan tarvitsemat tietotekniset 
järjestelmät ja ohjelmat. 

• Toimin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 
opiskelijan opintojen suunnittelussa ja 
järjestämisessä.

Osaamistavoite (Työyhteisömme yhteistä osaamista)

Arviointikriteerit (Minun osaamistani)



Henkilökohtaistamisen kriteeristö
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1. HENKILÖKOHTAISTAMISEN 
DIALOGISUUS JA VAIKUTTAVUUS

2. OPISKELIJAN HYVINVOINTI JA 
OPISKELUILMAPIIRI

3. OPETTAJAN TIEDOT JA TAIDOT 
HENKILÖKOHTAISTAMISESSA

4. OSAAMISEN HANKKIMINEN 
TYÖPAIKALLA

5. NÄYTTÖ JA 
OSAAMISEN ARVIOINTI 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN
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