
OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op 

Koulutusosiot:  

• Opetussuunnitelman perusteista kansanopiston 
opetussuunnitelmaksi 3 op  

• Opiskelun ohjaus ja tuki 3 op  

• Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 3 op  

Tarkemmat sisältökuvaukset ja aikataulut sivulla 2.  

Parhaan oppimiskokemuksen saat osallistumalla 
kaikkiin osioihin, mutta voit myös valita itseäsi eni-
ten kiinnostavan osion/osiot.  

Läpileikkaavina näkökulmina oppivelvollisuuden 
laajeneminen, opiskelijoiden osaamisidentiteetin 
rakentumisen tukeminen, osaamisperustaisuus, kes-
tävään tulevaisuuteen ohjaaminen ja digitaalisuu-
den hyödyntäminen uraohjauksessa.  

Kohderyhmä:  Vapaan sivistystyön opetus- ja oh-
jaushenkilöstö  

Toteutustapa: Monimuotototeutus. Toteutuksessa 
vuorottelevat verkossa tapahtuva työskentely ja oh-
jaus sekä osallistujien itsenäinen työskentely. 
 

 

 

Kouluttajat: Lehtori Niilo Korhonen ja Keijo Hakala, 
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN  
www.hamk.fi/up 

 
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: 

Lehtori Niilo Korhonen 
puh. 050 436 9930, niilo.korhonen@hamk.fi 

Muut tiedustelut:  

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 ilmoitta-
maan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi pe-
ruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen men-
nessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hy-
väksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 
100 € toimistomaksun. 

 

Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää, että opetus- ja ohjaushenkilöstö tuntee oppivelvollisuutta koske-

vaan lainsäädännön. Myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen ope-

tussuunnitelman perusteet tulee tuntea. OPS-jumppaa kansanopistoille 9 op -koulutus tarjoaa tukea kansan-

opistojen laajenevan oppivelvollisuustehtävän toteuttamiseen sekä varmistaa henkilökohtaisen opiskelusuunni-

telman laatimisen yhteiset käytänteet. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen. 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 

https://www.hamk.fi/hamk-up-jatkuva-oppiminen/opetus-ja-kasvatusala/


Koulutuksen sisältö:  

 

Opetussuunnitelman perusteista kansanopiston 
opetussuunnitelmaksi 3 op  

Koulutuspäivät: 18.1. ja 8.2.2022 klo 9-15                                        
Ohjauskonsultaatio: 1.2. klo 14.30-16.00 

Osallistujat perehtyvät oppivelvollisuutta koskevaan 
lainsäädäntöön ja kansanopistojen oppivelvollisille 
suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetus-
suunnitelman perusteisiin, minkä perustalta he 
osallistuvat oman kansanopistonsa opetussuunnitel-
man kehittämiseen 

Keskeiset sisällöt: 

• Lainsäädännöllinen perusta oppivelvollisuudesta 
ja vapaasta sivistystyöstä 

• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun va-
paan sivistystyön koulutuksen OPS 

• Kansanopiston oman opetussuunnitelman kehit-
täminen 

Toteutus: 

Monimuotokoulutus: 2 koulutuspäivää + Verkko-
työskentely ohjatusti ja itsenäisesti + Itsenäinen 
työskentely (sis. oppimistehtävän) 

ILMOITTAUTUMINEN (4.1.2022 mennessä) 

 

Opiskelun ohjaus ja tuki 3 op  

Koulutuspäivät: 15.2. ja 21.3.2022 klo 9-15                                    
Ohjauskonsultaatio: 15.3. klo 14.30-16.00 

Osallistujat osallistuvat oman kansanopistonsa oh-
jauksen ja tuen kehittämiseen. Sen tarkoitus on tu-
kea ja ohjata opiskelijaa siten, että hän kykenee 
tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltu-
via koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. 
Holistisella ohjauksella tuetaan opiskelijaa myös 
opiskelun aikaisessa elämäntilanteessaan. Tavoit-
teena on lisätä opiskelijan valmiuksia ottaa vastuu-
ta omasta oppimisestaan ja omasta elämästä laa-
jemmin. Ohjauksen keinoin tuetaan opiskelijan 
osaamisidentiteetin rakentumista. 

Keskeiset sisällöt: 

• Opiskelijalähtöinen holistinen ohjausmalli 

• Opiskelijan osaamisidentiteetin rakentuminen ja 
toimijuuden tukeminen 

 

 

 

• Monialainen yhteistyö opiskelijan hyvinvoinnin 
tukena 

• Erityinen tuki 

Toteutus: 

• Monimuotokoulutus: 2 koulutuspäivää + Verkko-
työskentely ohjatusti ja itsenäisesti + Itsenäinen 
työskentely (sis. oppimistehtävän) 

ILMOITTAUTUMINEN (1.2.2022 mennessä) 

 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 3 op  

Koulutuspäivät: 3.5. ja 25.5. klo 9-15                                    
Ohjauskonsultaatio: 19.5.2022 klo 14.30-16.00 

Osallistujat osallistuvat oman kansanopistonsa 
henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien kehittämi-
seen. Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laadi-
taan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon 
kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä kos-
kevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat 
tiedot. Kansanopisto laatii ja päivittää henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan 
kanssa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen 
edetessä. 

Keskeiset sisällöt: 

• Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimi-
nen 

• Erityinen tuki sekä opiskelijan vahvuudet ja tuen 
tarpeet 

• Yksilölliset oppimisprosessit ja -ympäristöt 

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaitojen kehittäminen 

Toteutus: 

Monimuotokoulutus: 2 koulutuspäivää + Verkko-
työskentely ohjatusti ja itsenäisesti + Itsenäinen 
työskentely (sis. oppimistehtävän) 

ILMOITTAUTUMINEN (19.4.2022 mennessä) 

https://www.hamk.fi/koulutus/1907/hamk/ops-jumppaa-kansanopistoille-opetussuunnitelman-perusteista-kansanopiston-opetussuunnitelmaksi-3-op/
https://www.hamk.fi/koulutus/1908/hamk/ops-jumppaa-kansanopistoille-opiskelun-ohjaus-ja-tuki-3-op/
https://www.hamk.fi/koulutus/1909/hamk/ops-jumppaa-kansanopistoille-henkilokohtainen-opiskelusuunnitelma-3-op/

