
Parasta DigiOhjausta esittää:
Workseed työpaikalla oppimisen
ohjauksen ja arvioinnin välineenä

2019 Digivälineitä työelämässä 
oppimisen ohjaamiseen ja 
yhteydenpitoon työpaikoille



INTEGRAATIO 
OPISKELIJAHALLINTOON:

-ei uusia tunnuksia 
opiskelijalle

- ei erillistä henkilörekisteriä

OPISKELIJALLE
Ennen työpaikalla oppimisjaksoa:

- lyhyt perehdytystarve käyttöönottovaiheessa
- toimii mobiililaitteilla ilman asennuksia
- tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

ja niiden arviointikohteet sovelluksen
mukana (integrointi ePerusteisiin)



OPISKELIJALLE
Jakson aikana:

- työsuoritusten dokumentointiin mobiili-
laitteilla useita tapoja, myös äänitys

- ei tiedostojen kokorajoitteita

PÄIVÄKIRJA:
-muokattavissa 

alakohtaisten tarpeiden ja 
tutkinnon osakohtaisten 
painotusten mukaisesti



OPISKELIJALLE

OHJAAJIEN NÄKYMÄ:
-helppo seurata opiskelijan 

etenemistä, arvioida 
ohjaustarvetta ja antaa 

palautetta

Jakson aikana:

- työsuoritusten dokumentointiin mobiili-
laitteilla useita tapoja, myös äänitys

- ei tiedostojen kokorajoitteita



OPISKELIJALLE
Jakson jälkeen:

- opiskelija tekee itsearvioinnin tutkinnon
perusteiden ammattitaitovaatimusten
mukaisesti

- arviointikutsu työpaikkaohjaajan sähkö-
postiin kun päiväkirja merkitty tehdyksi

ARVIOINTI:
-Workseed on integroitu

ePerusteisiin, josta 
tutkinnon osan 

arviointikohteet tulevat 
valmiina



OPISKELIJALLE

OMAN OPPIMISEN 
SEURANTA:

-visuaalinen näkymä 
kertyneestä osaamisesta

Jakson jälkeen:

- opiskelija tekee itsearvioinnin tutkinnon
perusteiden ammattitaitovaatimusten
mukaisesti

- automaattinen arviointikutsu työpaikka-
ohjaajan sähköpostiin



TYÖPAIKKAOHJAAJALLE

MATALAN KYNNYKSEN RATKAISU 
TYÖPAIKKAOHJAAJALLE:

- käyttäjätunnuksia ei tarvitse etsiä
- sähköposti-ilmoitukset

- käyttöönoton koulutustarve vähäistä

- kirjautumistunnuksia ei tarvita
- linkki työpaikkaohjaajan sähköpostiin
- palautteenantomahdollisuus



TYÖPAIKKAOHJAAJALLE
- itsearvioinnin jälkeen arviointikutsu
työpaikkaohjaajan sähköpostiin

- työpaikkaohjaaja tekee arvioinnit ja
perustelee niitä tarvittaessa

- voi kirjata arviointeja jo jakson
aikana

OPISKELIJA
tulostaa näyttöaineistot 

liitteineen ja 
arviointitietoineen ja lisää 

ne portfolioonsa pdf-
tiedostona 



OPETTAJALLE

OPPIMISEN JA OSAAMISEN 
SEURANTA:

-visuaalinen näkymä kertyneestä tai 
puuttuvasta osaamisesta tutkinnon 
osa-, opiskelija- ja ryhmäkohtaisesti

Ennen työpaikalla oppimisjaksoa: 
- visuaaliset näkymät opettajalle

- mitä osaamista opiskelijalle on kertynyt
- milloin opiskelijalla on valmius työpaikalla
oppimiseen ja tutkinnon osan näyttöön

- mitä puuttuvaa osaamista hankitaan
työpaikalla



OPETTAJALLE
Ennen työpaikalla oppimisjaksoa:

- hyvät mahdollisuudet tutustuttaa 
opiskelijat tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksiin ja niiden arviointi-
kriteereihin

OPPIMISEN JA OSAAMISEN 
ARVIOINTI:

- visuaalinen näkymä opiskelijalla 
- värisymbolit kertovat osaamisen 

tason ammattitaitovaatimuksittain



OPETTAJALLE

TYÖPAIKALLA OPPIMISEN PÄIVÄKIRJA
Ylempi kuva:

-opiskelija valitsee listalta päivän 
aikana toteutuneet tehtävät ja voi 
liittää niihin kuvia tai muita liitteitä

-toimii myös ilman kirjoittamista

Ennen työpaikalla oppimisjaksoa:

- ala-, tutkinnonosa- tai opiskelija-
kohtaisesti muokattavat päiväkirjat

- useita alakohtaisia  toteutus-
mahdollisuuksia



OPETTAJALLE
Jakson aikana:

- opiskelijan etenemisen seuranta
- ohjauksen tarpeen arviointi
- palaute ja kommentointi

OHJAAJIEN NÄKYMÄ:
-helppo seurata opiskelijan 

etenemistä, arvioida 
ohjaustarvetta ja antaa 

palautetta



OPETTAJALLE
Jakson jälkeen:

- tutkinnon perusteiden mukainen 
arviointi ja palaute 

SAATAVISSA LISÄINTEGRAATIO:
-näytön kuvaus – ja 

arviointitietojen siirto 
opiskelijahallintojärjestelmään



• Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
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