
Täydennyskoulutuksen avulla tuetaan koulu-
tuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilös-
tön osaamisen päivittämisessä ja kehittämi-
sessä. Näin he voivat vastata ammatillisen 
koulutusta ohjaavien säädösten ja ohjeiden 
asettamien tavoitteiden toteuttamisesta.  
Samalla huolehditaan osaltaan valtakunnalli-
sesta laadunvarmistuksesta, joka on oleellista 
opiskelijan oikeusturvan vuoksi.  

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ope-
tus- ja ohjaushenkilöstö 

 
Koulutusaika ja –paikka: Sovittavissa. 

HUOM! Koulutus toteutetaan BYOD-
periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin 
oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin 
tai kannettava tietokone).  

 
Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakor-
keakoulun asiantuntijat. 

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

Koulutus sisältää kolme itsenäistä koulutus-
osiota: 

• Henkilökohtaistaminen 5 op 

• Arviointi 5 op 

• Oppimisen tavat ja mahdollisuudet 5 op 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN: 
www.hamk.fi/taydennyskoulutus/opetusala 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetus-
toimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruo-
kailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautumi-
nen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme 
ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen 
voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen 
mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista il-
man hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä 
perimme 100 € toimistomaksun. 

Koulutukset toteutetaan 12/2020 mennessä.  

 

 

 

 

(Jatkuu sivulla 2) 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 

ARVIOINTI JA OHJAUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA  



Koulutuksen sisältö ja toteutus: 

Henkilökohtaistaminen 5 op 

Koulutuksessa perehdytään henkilökohtaistamisen 
periaatteisiin ja koulutuksen järjestäjän henkilökoh-
taistamisprosessiin. Lisäksi tuetaan osallistujan oh-
jaustaitojen kehittymistä. 

Keskeiset sisällöt: 

• Henkilökohtaistamisen merkitys 
• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-
telma; yhteys osaamisen arvioinnin toteuttamis-
suunnitelmaan; eHOKS 
• Henkilökohtaistaminen prosessina 
• Ohjaus- ja tukitoimet henkilökohtaistamisessa 
•Henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteis-
työnä 
• Uraohjaus 
• Henkilökohtaistamista ja opiskelijan osallisuutta 
edistävä ohjaus 
• Opiskelijan kuulluksi tulemisen vahvistaminen 
• Henkilökohtaistamisen taito; oman toiminnan 
arviointi ja kehittyminen ohjaajana 

Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää ja ohjattua 
verkkotyöskentelyä, joustavasti osallistujien tarpei-
den mukaisesti. Toteutus noudattaa henkilökoh-
taistamisen prosessia; yksilölliset kehittämistarpeet 
määrittävät osaamisen hankkimisen tapaa. Osallis-
tuja voi osallistua vain tähän yksittäiseen osioon. 

 
Arviointi 5 op 

Tavoitteena on, että osallistuja on tietoinen opiske-
lijan arvioinnin eri osa-alueista; palautteen, itsear-
vioinnin ja osaamisen arvioinnin merkityksen arvi-
oinnin kokonaisuudessa. Hän osaa antaa palautetta 
opiskelija osaamisen kehittymisestä ja arvioida 
opiskelijoiden osaamista näyttöjen perusteella. 

Keskeiset sisällöt: 

• Palaute 
• Itsearviointi 
• Näyttöjen suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti 
ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden 
mukaisesti yhteistyössä työelämän kanssa 
• Tutkinnon perusteiden kriteerit osaamisen arvi-
oinnin perusteena 
• Näyttöjen ja arvioinnin toteuttamisen taito; oman 
toiminnan arviointi ja kehittyminen 

Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää ja ohjattua 
verkkotyöskentelyä, joustavasti osallistujien tarpei-
den mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnetään Pa-
rasta perheessä -hankkeissa tehtyjä materiaaleja ja 
toimintamalleja. Yksilölliset kehittämistarpeet mää-
rittävät osaamisen hankkimisen tapaa. Osallistuja 
voi osallistua myös vain tähän yksittäiseen koulu-
tusosioon. 

 
Oppimisen tavat ja mahdollisuudet  
5 op 

Osallistuja ohjaa monipuolisesti yksilöllisille opinto-
poluille ja itseohjautuvuuteen. Osaa suunnitella 
osaamiskokonaisuuksia, joita voidaan toteuttaa 
työelämässä. Osaa käyttää digitaalisia työvälineitä 
pedagogisesti perustellen. 

Keskeiset sisällöt: 

• Omien pedagogisten toimintamallien määrittämi-
nen 
• Erilaisten mahdollisuuksien tunnistaminen sekä 
oppimisen tapojen yksilöllinen suunnittelu ja to-
teuttaminen 
• Digitaalisten työvälineet 
• Yhteisten tutkinnon osien mahdollistaminen työ-
paikalla ja oppilaitoksessa integroiden 
• Erityistä tukea tarvitsevien työelämässä tapahtu-
van oppimisen ohjaus ja organisointi 
• Oppimisen toteuttamisen taito; oman toiminnan 
arviointi ja kehittyminen 

Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää ja ohjattua 
verkkotyöskentelyä, osallistujien tarpeiden mukai-
sesti. Koulutuksessa hyödynnetään Parasta per-
heessä -hankkeen aineistoja. Yksilölliset kehittämis-
tarpeet määrittävät osaamisen hankkimisen tapaa. 
Osallistuja voi osallistua myös vain tähän yksittäi-
seen koulutusosioon. 

 

 

 

 

 

 

 


