
Tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuk-
sen henkilöstöä järjestämään koulutusta asia-
kaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Koulu-
tuksen avulla parannetaan henkilökohtaista-
misprosessia sekä kannustetaan osallistujaa 
arvioimaan itseään henkilökohtaistajana ja 
oppimisprosessin ohjaajana. Lisäksi perehdy-
tään ammatillisen koulutuksen laadunhallin-
nan kokonaisuuteen.  

 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja 
ohjaushenkilöstö, esimiehet sekä muu henkilöstö  

Koulutusaika ja –paikka: Sovittavissa 

Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakorkea-
koulun asiantuntijat. 

Toteutustapa:   Kukin  koulutusosio sisältää 1-3 
lähipäivää ja ohjattua verkkotyöskentelyä, jousta-
vasti osallistujien tarpeiden mukaisesti.  

Toteutus voidaan sopia järjestettäväksi alueellise-
na avoimena tai organisaatiokohtaisena. Otta-
malla yhteyttä meihin suunnitteluprosessi käynnis-
tyy. 

 

TUTUSTU KOULUTUKSIIN: www.hamk.fi/
taydennyskoulutus/opetusala 

Koulutus sisältää neljä itsenäistä koulutusosiota: 

• Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen 
osaamisen hankkimisessa 3 op 

• Henkilökohtaistamisen taito 3 op 

• Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet 
3 op 

• Jatkuva parantaminen työtapana 3 op 

Sisällöistä tarkemmin seuraavalla sivulla. 

 

Tiedustelut:  Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä,  
puh. 040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi 

Koulutusassistentti: Ann-Mari Apiainen,               

puh. 050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi 

 

 

 

OPH:n koulutukset toteutetaan 12/2020 mennessä.  

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetus-
toimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruo-
kailukuluista osallistujat vastaavat itse.  
 

(Jatkuu sivulla 2) 

 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 

AMMATTIPEDAGOGIIKKAA UUDISTAMAAN! 



Koulutuksen sisältö ja toteutus: 

Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaami-
sen hankkimisessa 3 op 

Tavoitteena on tukea kehittämään uudenlaisia 
oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja.  

Sisältö: 

• Tulevaisuuden työt; oppimisympäristöt ja -
ratkaisut ammattiin oppimisessa 

• Eri pedagogisten lähestymistapojen mah-
dollisuudet ja käytännön ratkaisut 

• Yhteisten tutkinnon osien mahdollistaminen 
työpaikalla 

• Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisym-
päristöissä 

• Kehittämis- ja kokeilukulttuuri 

 

Henkilökohtaistamisen taito 3 op 

Tavoitteena on tukea kehittämään koulutuksen 
järjestäjän henkilökohtaistamisprosessia ja osallis-
tujan omaa henkilökohtaistamisen taitoa. 

Sisältö: 

• Uudistuva ammatti-identiteetti: opettaja oh-
jaajana ja valmentajana 

• Kyky arvioida itseään henkilökohtaistajana 
ja oppimisprosessin ohjaajana  

• Henkilökohtaistamista ja opiskelijan osalli-
suutta edistävät ohjausmenetelmät 

• Eri kohderyhmien erilaiset lähtökohdat opis-
kelijana olemiseen 

• Opiskelijan roolin ja kuulluksi tulemisen 
vahvistaminen; pedagogisten teorioiden 
valossa 

• Yhteisöllisyyden merkitys henkilökohtaista-
misessa 

• Oppimista tukeva vuorovaikutus 

Toteutuksessa voidaan hyödyntää vertaisohjauk-
sen menetelmiä. 

 

 

 

 

 

Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet 3 op 

Tavoitteena on tukea kehittämään työelämäosaa-
miseen liittyvää osaamista oman työn näkökul-
masta. 

Sisältö: 

• Työelämän tulevaisuuskuva; tarkastelu tutki-
musten valossa, miten teemme töitä tulevai-
suudessa 

• Asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen 
toiminta opettajien ja työelämän toimijoiden 
yhteisenä toimintana 

• Sosiaalisen median hyödyntäminen työelä-
mäyhteistyössä 

• Opettaja-tiimit verkostoyhteistyön rakentaji-
na ja toimijoina 

Ohjattu kehittämistyö, jonka tavoitteena on tukea 
tiimiopettajuuden toteutumista erityisesti työelä-
mäyhteistyön koordinoinnissa, voimavarojen jaka-
misessa ja yksilöllisten opintopolkujen kehittämi-
sessä. Osallistujat työskentelevät työelämäyhteis-
työtä edistävissä tiimeissä. 

 

Jatkuva parantaminen työtapana 3 op 

Tavoitteena on tutustua ammatillisen koulutuksen 
laadunhallinnan kokonaisuuteen eri toimijoiden 
näkökulmista. Luodaan ymmärrystä koulutuksen 
järjestäjän laadunhallintaan ja erityisesti käytän-
nön toimenpiteisiin. 

Sisältö: 

• Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja 
laatustrategia; laadunhallinta ja vaikutta-
vuuden arviointi 

• Koulutuksen järjestäjän laadunhallinta: toi-
minnan jatkuva kehittäminen ja sitä tukeva 
laatukulttuuri 

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön rooli: koulu-
tuksen ja muun toiminnan laadun arviointi 
ja vaikuttavuus 

• Vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä hyvät 
käytännöt; arviointi- ja palautetieto; yhteis-
työ työelämän kanssa; jatkuvan parantami-
nen työotteena 

Osallistuja määrittää omaan toimintaan, jatku-
vaan parantamiseen liittyvän kehittämistyön. 


