
 

 

   Erkkaa kaikille - ERKKA  

Tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan 

erityisen tuen laadukasta johtamista, toteutta-

mista ja kehittämistä. Koulutuksen keskeisenä 

tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertai-

suuden toteutumista moniarvoistuvan maailman 

haasteet huomioiden. Koulutuksen keskiössä 

ovat erityispedagogisten taitojen syventäminen, 

erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja 

työnjako sekä uudenlainen osaaminen.   

 

Koulutukset: 

• Erityinen johtaminen 1 pv 

• Opettajan taito - oppimisen tuki 3 op 

• Uudistava ammatillinen erityisopettajuus 3 
op 

 
Koulutuspaikka ja –aika: Ajankohdat ovat sovitta-
vissa. Koulutukset toteutetaan 12/2021 mennessä. 
 
Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakorkea-
koulun asiantuntijat. 
 
 

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

 

 

Toteutustapa: Monimuotokoulutus. Hanke muo-
dostuu kolmesta itsenäisestä koulutusosiosta: Eri-
tyinen johtaminen, Opettajan taito – oppimisen 
tuki ja Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus.  
 
HUOM! Koulutukset toteutetaan BYOD-
periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman 
laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kan-
nettava tietokone).  
 
Tiedustelut:  
Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä,  
puh. 040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi 

Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen                       
puh. 050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi 

 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoi-

men henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokai-

lukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen 

on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme il-

moittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen 

voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen 

mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman 

hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä 

perimme 100 € toimistomaksun. 
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Koulutuksen sisältö ja toteutus: 

 

Erityinen johtaminen 1 pv 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen johto, eri-

tyisestä tuesta tai vaativasta erityisestä tuesta vas-

taavat toimijat  

Keskeiset sisällöt: 

• Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen joh-

taminen 

• Saavutettava ja asiakaslähtöinen ammatilli-

nen koulutus sekä sen  

• Laadukas ja tehokas toteuttaminen 

• Erityisen tuen prosessit ja rakenteet sekä 

niiden kehittäminen 

Toteutus: Koulutus toteutetaan vertaisoppimisen 

menetelmiä hyödyntäen yhden lähipäivän aikana. 

 

Opettajan taito – oppimisen tuki 3 op 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja 

ohjaushenkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet  

Keskeiset sisällöt: 

• Moninaisuuden kohtaaminen ja vuorovaiku-

tus sekä arvot ja asenteet opettajan työssä 

• Oppimisen tuen muodot ja niiden toteutta-

minen opettajan työssä.  

Sisällöt räätälöidään tarpeen perusteella: pedago-

gisten ratkaisujen pohtiminen, yksilöllisten oppi-

mispolkujen toteuttaminen, tuen suunnittelu ja 

kirjaaminen, moniammatillisen yhteistyön merkitys 

sekä sen hyödyntäminen, saavutettavien oppimis-

ympäristöjen kehittäminen, työpaikalla järjestettä-

vän oppimisen tukeminen ja verkko-oppimisen 

mahdollisuudet. 

Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuotoisesti 

sisältäen 1-2 lähipäivää, omaa työtä kehittävän 

työskentelyn, verkossa tapahtuvan ohjauksen sekä 

ennakkotehtävän.  

 

 

Uudistava ammatillinen erityisopettajuus 3 op 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen erityis-

opettajat, erityisen ja vaativan erityisen tuen tehtä-

vissä toimivat  

Keskeiset sisällöt: 

• Erityisopettajan monenlaiset roolit  

• Työhyvinvointi  

• Konsultatiivisen työotteen mahdollisuudet ja 

sen kehittäminen  

Lisäksi sisältönä on erityisopettajan rooli inklusiivi-

sen koulutuksen toteuttamisessa, työyhteisön yh-

teisöllisen ja osallistavan työotteen tukeminen. 

Koulutuksella tuetaan yhteisopettajuuden ja tiimi-

työskentelyn hyödyntämistä erityisen tuen to-

teuttamisessa. 

Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuotoisesti 

sisältäen 1-2 lähipäivää, omaa työtä kehittävän 

työskentelyn, verkossa tapahtuvan ohjauksen sekä 

ennakkotehtävän.  


