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OPINTOPISTEIDEN HAKEMINEN OPISKELIJAEDUSTAMISESTA 
 
Opiskelijalle voidaan myöntää opintopisteitä tutkinto-ohjelmatiimissä tai muussa vastaavassa tiimissä 
toimimisesta opintojaksosta Y00031F Opiskelijaedustaminen 3op. Opintopisteet haetaan kirjoittamalla 
oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjalla tarkistetaan, tuetaan ja täydennetään opiskelijajäsenenä opittua ja 
koettua. 
 
Oppimispäiväkirja 
 
Oppimispäiväkirjan tärkein osuus koostuu siitä, mitä olet oppinut opiskelijajäsenenä toimimisesta, tutkinto-
ohjelmatiimin toiminnasta ja mitä kehitettävää tutkinto-ohjelmatiimin toiminnassa mielestäsi on. Kerro siis mitä 
olet tehnyt, mitä olet oppinut ja anna kehittämisehdotuksiasi. Mitä enemmän tietoa ja kokemuksiasi sisällytät 
oppimispäiväkirjaan, sitä parempi. Oppimispäiväkirjan pituus on vähintään kolme sivua. Voit kirjoittaa 
oppimispäiväkirjan vapaamuotoisesti eli kirjoittaa siitä, mikä sinulle on tärkeintä, mutta jos et keksi mitä 
kirjoittaa tai kaipaat tarkempaa ohjeistusta, vastaa näihin kysymyksiin (kaikkiin kysymyksiin ei siis ole pakko 
vastata ja saat kirjoittaa myös muusta): 
 

- Mitkä ovat opiskelijajäsenen tärkeimmät tehtävät tutkinto-ohjelmatiimissä? Kerro tutkinto-
ohjelmatiimin toiminnasta.  

- Millaisia taitoja ja millaista osaamista sinulle on syntynyt tutkinto-ohjelmatiimissä 
opiskelijajäsenenä toimimisen myötä? 

- Miten maailmankuvasi on muuttunut? 
- Mitä tarkoittaa laadunhallintajärjestelmä? 
- Millaista on rakentava ja kehittävä palaute? 
- Arvioi osaamisperustaisten opintosuunnitelmien ja opetuksen kehittämistä omassa tutkinto-

ohjelmassasi. 
- Mitä olet oppinut kokous- ja neuvottelutekniikoista? 
- Mitä olet oppinut ammattikorkeakoulujärjestelmästä ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta?  
- Minkälaisia vaikuttamiskeinoja Oamkissa opiskelevalla on ja miten niiden kautta voi vaikuttaa 

toiminnan kehittämiseen? 
- Mikä tutkinto-ohjelmatiimitoiminnassa on hyvää ja mitä tulisi vielä kehittää? 
- Mitä tutkinto-ohjelmatiimi merkitsee sinulle itsellesi, koulutusosastollesi/kampuksellesi ja koko 

Oamkille? 
- Millä tavoin tutkinto-ohjelmatiimin toimintaa voisi kehittää koulutusalallasi ja miten koko 

Oamkissa?  
 

Lisäohjeet  
 
Nimeä word-tiedosto: Etunimi Sukunimen opiskelijaedustamisen opintopisteet  
 
Oppimispäiväkirja asetellaan seuraavasti:  
 

- Fontti Arial Narrow, fontin koko 12.  
- Vasen ja oikea reuna tasataan, marginaali 2 cm. Ylä- ja alareuna 2,5 cm.  
- Riviväli 1,5. 

 
Otsikoi oppimispäiväkirjasi ja kerro seuraavat tiedot: 
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Nimi: 
Opiskelijanumero: (Iso kirjain ja neljä numeroa, ks. opiskelijakortistasi) 
Tutkinto-ohjelma: 
Tutkinto-ohjelman tutkintovastaava: 
 
Esimerkki: 
 

OPISKELIJAEDUSTAMISEN OPPIMISPÄIVÄKIRJA 
Maija Mehiläinen 
A1234 
Optometria 
Olli Optimisti 

 
Opiskelijaedustajana toimimisesta kirjoitettava oppimispäiväkirja palautetaan oman tutkinto-ohjelmasi 
tutkintovastaavalle. Löydät tutkintovastaavasi yhteystiedot esimerkiksi Oivasta. Tutkintovastaava päättää 
opintopisteiden myöntämisestä. 
 
 


