
Oppijan palvelukartta 
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Osaamistarpeen tunnistaminen
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Oppija kartoittaa osaamis- ja koulutustarpeitaan ja saa ohjausta hakeutumisen tueksi. Oppija etsii ja saa
tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja voi kartoittaa osaamistarpeitaan suhteessa tarjolla oleviin
koulutusvaihtoehtoihin. 

Hakeutumisen
ohjaus

Urasuunni;elun
ohjaus

Koulutus-
tarjonnan
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julkaisu
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perusteiden
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Koulutukseen hakeminen
Oppija tekee valintoja koulutusvaihtoehtojen välillä ja tekee tarvi3avat toimet koulutuksen toteutukseen pääsemiksi. 
Oppija saa hakemiseen ja valintoihin lii3yvää ohjausta ja neuvontaa.

Hakulomakkeen
täyttämisen tuki

Valinta-
perusteiden

suunnittelu ja 
julkaisu
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osallistumisen tuki
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julkaisu
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Osaamisen
hankkimisen

ohjaus
Opintotarjonta

Hankitun
osaamisen

tunnistaminen

Yhteistyö- ja 
liikkuvuus-

palvelut
PalautepalvelutOpintojen

suunnittelu

Opintoneuvonta

Opinto-ohjaus

Tuutorointi

HOPSin tuki ja 
hyväksyminen

Opintojen
etenemisen

seuranta

Opetus-
suunnitelman
laatiminen ja 

julkaisu

Opetustarjonnan
määrittäminen ja 

julkaisu

Vuosisuunnittelu
ja julkaisu

Hyväksiluku Opetusyhteistyön
suunnittelu

Yhteistyö- ja 
liikkuvuus-
palveluiden
valmistelu

Vaihto-opiskelu ja 
harjoittelu

Opintojen
suunnittelun
analytiikan

kehittäminen ja 
hyödyntäminen

Palautekanavien
suunnittelu ja 

julkaisu

Palautteen
käsittely ja 

vastaaminen

Palvelut oppijalle

Oppija tekee omia opintojaan koskevia suunnitelmia ja valintoja sekä aikataulu2aa opintojen
etenemisen. Opintojen suunni2elussa huomioidaan olemassa oleva osaaminen ja osaamistarpeet. Oppija
suunni2elee kansainväliset liikkuvuusjaksot osaksi opintojaan sekä tarkentaa urasuunnitelmiaan. Oppija saa
ohjausta opintojen suunni2elun tueksi.

Ilmoittautumis-
ja 

maksupalvelut
Asiointipalvelut Käyttöoikeus- ja 

pääsypalvelut

Opiskeluoikeuksiin
ilmoittautumisen

tuki

Maksujen 
hallinnointi

Harkinnan
varaisen lisäajan
hakemisen tuki

Opiskeluoikeudesta
luopumisen tuki

Opiskeluoikeuden
palautuksen

hakemisen tuki

Muutoksenhaun
tuki

Käyttöoikeuksien
myöntäminen ja 

hallinnointi

Opintojen suunnittelu (osaamisen hankkimisen suunnittelu) 
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Opetusprosessi

Tilapalveluiden
tuo<aminen

Tenttipalveluiden
prosessi

Opintohin ja 
pienryhmiin

ilmoittautuminen

Oppimis-
ympäristöjen

kehittäminen ja 
hyödyntämisen

tuki

Opetukseen
osallistumisen
tukiprosessit

Arviointi

Opetusteknologian
hyödyntämisen

tuki

Harjoittelu-
prosessi

Harjoi<elu-
sopimusprosessi

(kolmikanta)

Osaamisen hankkimisen ohjaus Opetus
Opsaamisen

osoittaminen ja 
arviointi

Osaamisen
hankkimisen
kehittäminen

Oppimis-
ympäristöt

Työelämä-
palvelut

Opintoihin
ilmoittautu-

minen

Opintoneuvonta

Opinto-ohjaus

Tuutorointi

Opintojen suorittaminen (1/2) (Osaamisen hankkiminen)

Palvelut oppijalle

Korkeakoulun prosessit

Oppija kartuttaa omaa osaamistaan suorittamalla opintoja eri opiskeluvaihtoehtoja hyödyntäen. Oppija osoittaa
osaamisensa sekä saa ja antaa palautetta opiskelusta. Opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen
osaamisen kehittämiselle ja opintojen suorittamiselle.

Datanhalinta

Oppimis-
analyIikan

kehi<äminen ja 
hyödyntäminen

Varhaisen
puuttumisen malli

Prosessit
puuttuvat
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Oppimateriaalit
ja tiedonhallinta

Opiskelijan
hyvinvointi-

palvelut

Opiskelijan arjen
tuki

Yhteistyö- ja 
liikkuvuus-

palvelut

Hankitun
osaamisen

tunnustaminen
Palautepalvelut

Opintojen
rahoituksen tuki

Yhteistyö- ja 
liikkuvuus-

palveluiden tuki

Uuden opiskelijan
orientaatio

Asumis-
järjestelyiden tuki

Hyväksiluku-
prosessiKirjastoprosessit

Tiedonhalinnan
opetus

Julkaisu

Hyvinvointi-
palveluiden

ylläpitoprosessit

Opiskelijaetujen
järjestäminen

Opetusyhteistyö-
prosessi

Palautekanavien
suunnittelu ja 

julkaisu

PalauHeen
käsiHely ja 

vastaaminen

Palvelut oppijalle

Korkeakoulun prosessit

Opintojen suorittaminen (2/2) (Osaamisen hankkiminen)
Oppija kartuttaa omaa osaamistaan suorittamalla opintoja eri opiskeluvaihtoehtoja hyödyntäen. Oppija osoittaa
osaamisensa sekä saa ja antaa palautetta opiskelusta. Opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen
osaamisen kehittämiselle ja opintojen suorittamiselle.
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Valmistumisen tuki

Jatkuvan
oppimisen ohjaus

ja tuki

Valmistumis-
prosessi

Työelämän
suunnittelun tuki

Rekrytoitumisen
tuki Alumnitoiminta

Palautekanavien
suunnittelu ja 

julkaisu

Palautteen
käsittely ja 

vastaaminen

Ohjaus
Työelämään
siirtymisen
palvelut

Rekrytointi-
palvelut AlumnipalvelutPalautepalvelutValmistumisen

tuki

Työelämäseuranta

Työelämä-
palautteen

kerääminen ja 
hyödyntäminen

Osaamisen hyödyntäminen

Palvelut oppijalle

Korkeakoulun prosessit

Oppija osoittaa osaamisensa ja osaaminen tunnustetaan. Oppija saa ohjausta opintojen päättämiseen sekä
työelämään hakeutumiseen ja saa tietoa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista. Oppija päättää opintonsa ja 
hyödyntää osaamistaan esimerkiksi työelämässä jatkaen osaamisen kehittämistä ja kartoittaen uusia osaamisen
kehittämisen tarpeita.

Muu opintojen
päättämisen

tuki

PUUTTUU


