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   Melba - työkyvyn arviointimenetelmän koulutus 
 

Lähipäivät: ma . .  ja to . .  klo .  - . , 
HAMK Hämeenlinnan korkeakoulukeskus  

Etäharjoitteluvaiheet, loppuraportti 
 

Melba – työkyvyn arviointimenetelmä on työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella työelämän  
erilaisia vaativuustekijöitä ja suhteuttaa ne henkilön taitoihin.  

Arviointimenetelmä on tarkoitettu työn ja tekijän hyvän kohtaamisen tukemiseen.  
Melba on kehitetty työn edellyttämien psykososiaalisten vaativuustekijöiden arviointiin, kuten  

kognitiivisten, sosiaalisten ja työtapaan liittyvien taitojen.   
 

Menetelmää hyödynnetään työhön sijoittumisen, työssä jaksamisen ja työssä oppimisen  
arvioimisessa sekä ohjauksessa.  

Taito– ja vaativuusproiilien vertailun avulla voidaan tunnistaa työnhakijan ja työtehtävän  
yhteensopivuus; millä alueella työn vaativuus ja työntekijän valmiudet vastaavat toisiaan,  
millä alueella työ on liian kuormittavaa vai ovatko henkilön taidot yli työn vaativuuden. 

  
 

Koulutuskokonaisuus: 
 

 Ennakkotehtävä 

 

 I Lähipäivä . ./Vaativuuden arvioiminen 
 

-> • Etäharjoitteluvaihe I / Ohjatut vaativuusharjoitukset  
 

 II Lähipäivä . ./Taitojen arvioiminen ja taitojen ja vaativuuden vertailu  
 

-> • Etäharjoitteluvaihe II / Ohjatut taitoharjoitukset, oman asiakkaan  
taitojen arvioiminen työn vaativuustekijöiden suhteen sekä loppuraportti 

 
 

(yväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja saa todistuksen 5 op   
ja hänelle myönnetään Melba-välineen käyttäjälisenssi. 

 

Koulutuksen järjestää Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS. 
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Paikka 

 

HAMK Korkeakoulukeskus, Visamäki 
C-rakennus, 2.krs, Luokka 205 
Visakaarre 13, Hämeenlinna 

 

Asiantuntija, kouluttaja  
 

Pauli Leinonen 
     Vammaisten lasten ja nuorten  

tukisäätiö Vamlas 
 

Lisätietoja 
 

Lehtori, projektipäällikkö  
Irmeli Lignell 
HAMK AOKK 

irmeli.lignell@hamk.fi 
P. 050 574 5016 

 
 

Tarjoamme ohjelmaan merkityt 
 kahvit/teet. 

OHJELMA 

 

I Lähipäivä ma 27.3.2017 
 
8.15   Aamukahvit koulutustilassa  
8.30  Kokoontuminen ja esittäytyminen 
   

  Melba-arvioinnin yleisesittely 
  Melba: työn vaativuuden arvioiminen    
 

11.30 Lounastauko    
 

12.30 Ennakkotehtävän purku  
  Lukuharjoitus: Melba-vaativuusarvioinnin määritteet 
  Harjoitusvideo 
  Pienryhmätyöskentely 
      Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa 
 

14.45  Pienryhmätyöskentelyn purku 
 

15.45  Loppukeskustelu, etätehtävistä  sopiminen   
 

16.15 Koulutuspäivä päättyy 
 
 

II Lähipäivä to 27.4.2017 
 
8.15   Aamukahvit koulutustilassa  
8.30  Melba: taitojen arvioiminen 
  Ennakkotehtävän purku 
  Lukuharjoitus: Melba-taitoarvioinnin määritteet    
 

10.15 Harjoitusvideo 
  Pienryhmätyöskentely 

 

11.30 Lounastauko    
 

12.30 Pienryhmätyöskentelyn purku  
 

13.45 Iltapäiväkahvit  
 

14.00  Vertailu-metodi, verkkolomakkeet, vertailun raportointi 
  Arviointiprosessin kertaus, tutkimusluvat ja palautteet,  
  muut käytännön kysymykset 
 

16.00  Koulutuspäivä päättyy 
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