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1. Johdanto

Tässä julkaisussa kuvattujen pedagogista johtajuutta tukevien toimintatapojen kehit-
täminen on tapahtunut OPEDA – Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen 
johtajuuden kehittäminen -hankkeen tuella Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakun-
nissa ja Vaasan seudulla vuosina 2011–2014 .

Julkaisussa kuvatut toimintatavat on nivottu osaksi Kartta pedagogisen toiminnan joh-
tamiseen (2012) -oppaassa1 esille nostettuja pedagogisen johtamisen teemoja: ope-
tussuunnitelmatyö ja opetussisällöt, yksilölliset opintopolut, pedagoginen toiminta, 
oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen ja johtamisen foorumit . 

1 Kartta pedagogisen toiminnan johtamiseen -opas syntyi Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy:n ja Koulutuskeskus Sedun 
Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi -pedagogisen johtamisen kehittämishankkeen 2011 – 2012 ja hankkeessa mukana olleiden 
useiden toisen asteen koulutusorganisaatioiden yhteistyönä .  
(http://www.amke.fi/www/fi/liitetiedostot/2013/muitamateriaaleja/Peda_kartta_hm.pdf)
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Aluksi
”Kohti yhteistä päämäärää, kaikki häärää. Tää organisaatio ei tarvii enää yhtään jäärää, henkilöö 
väärää tai pedagogista peränpitäjää.” Näin riimittelivät OPEDA-hankkeen tuotteistamispäivässä 
keskeiset toimijat siitä, mistä hankkeessa on kyse . Hankkeen aikana on sparrattu johtoa ja rohkais-
tu opetus- ja ohjaushenkilöstöä kehittämään ja kokeilemaan uusia pedagogisia toimintamalleja ja 
rakenteellisia ratkaisuja .

OPEDA-hankkeen tavoitteena on ollut opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä oppilaitoksen johdon pe-
dagogisen osaamisen lisääminen ja pedagogisen johtajuuden vahvistaminen . Hankkeen onnistu-
misen kannalta tärkeää on ollut johdon sitoutuminen koko kehittämisprosessiin; toisaalta johdon 
täytyy mahdollistaa henkilöstön osallistuminen, toisaalta linjata ne strategiset suuntamerkit, joi-
den puitteissa kehittämistyötä tehdään .

Monissa toteuttajaorganisaatioissa käynnistettiin samaan aikaan organisaatiomuutokset, joka toi 
tullessaan sekä mahdollisuuksia että haasteita hankkeen tavoitteiden näkökulmasta . Maailma ei 
tullut valmiiksi tälläkään hankkeella, mutta monet asiat liikahtivat eteenpäin ja pedagogiikan ke-
hittämisprosessit käynnistyivät .

Kädessäsi oleva julkaisu on osa OPEDA-hankkeen tuloksia esittelevästä sarjasta . Uusia innovatiivi-
sia ratkaisuja toteuttaa opetusta on koottu Lupa kokeilla -julkaisuun . Opiskelija oman oppimisensa 
johtajana -kirjasessa on puolestaan kuvattu malleja ja tapoja tukea opiskelijaa oman oppimisensa 
keskeisenä toimijana . Tässä julkaisussa kerrotaan, minkälaisia rakenteellisia ja pedagogista johta-
mista tukevia malleja hankkeessa kehitettiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa sekä 
Vaasan seudulla . Toivomme, että se innostaa lukijoita tekemään työssään rohkeita pedagogisia 
ratkaisuja, jotka tukevat monenlaisten opiskelijoiden oppimista . Sillä opiskelijoita vartenhan me 
työtä teemme .

OPEDA-hankkeen projektipäällikkö Anu Parantainen
Turun kaupungin sivistystoimiala
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Pedagoginen johtaminen oppilaitoksissa
Pedagoginen johtaminen on 2000-luvulla noussut keskeiseksi ihmisten johtamisen teemaksi. 
Pedagogisen johtamisen käsitemäärittely ja merkityksen tarkastelu on verkostomaisen toiminnan ja 
jaetun johtajuuden myötä yhä tärkeämpää paitsi osaamisen johtamisen kannalta myös oppilaitosten 
johdon rooleja ja ammattitaitovaatimuksia analysoitaessa.

Pedagoginen johtajuus on johtajien kykyä tehdä mää-
ritellyt visiot ja tavoitteet näkyviksi, ohjata toimijoita 
kohti yhteistä päämäärää ja opettaa näitä ymmärtä-
mään, tulkitsemaan ja keskustelemaan sekä hallitse-
maan vuorovaikutusta positiivisen, keskinäisen riippu-
vuuden keinoin . On tärkeää ymmärtää, että kyseessä 
on nimenomaan pääoma, jota syntyy pedagogisen 
johtamisen toimenpiteitä tekevien pedagogisten joh-
tajien ja toimijoiden vuorovaikutuksen tuloksena . 
Johtamistyötä tekevien keskinäinen yhteistyö ja luot-
tamus ovat olennaisia asioita .

Oppilaitoksissa niin rehtorit kuin opettajatkin ovat ar-
jessaan vaihtelevasti pedagogisen johtajan roolissa . 
Esimiestyötä tekevät toimivat tietysti myös tässä ase-
massa . Opettajien on tärkeää pystyä vertaiskollegojen-
sa ohjaukseen silloin, kun heillä tiedon tai osaamisensa 
kautta on pedagogisen johtajan ja vetäjän rooli erilai-
sissa työryhmissä ja tiimeissä . Pedagoginen osaaminen 
tarttuu yksittäisistä tapahtumista ja yksittäisten henki-
löiden pedagogisen johtamisen tuloksena, kun asioista 
on olemassa yhteinen tulkinta ja näkemys sekä linjakas 
ja sovittu yhteistyöhön perustuva toiminta .

OPEDA-hankkeessa koulutuksen järjestäjät ovat yh-
dessä työstäneet pedagogisen johtamisen menetel-
miä ja vieneet organisaatioissaan läpi erilaisia raken-
teellisia, ohjauksellisia ja opetuksellisia pedagogisen 
johtamisen kehittämisprosesseja . Oppilaitoksissa 
pedagogista johtamista tarvitaan niin opetussuunni-
telmatyön johtamisessa, toimintakulttuurin kehittä-
misessä, tulevaisuuden tahtotilan ja tavoitteiden luo-
misessa sekä niihin sitouttamisessa kuin perustehtävän 
täsmentämisessäkin . 

Oppilaitosten toiminnan kehittämisen kannalta olen-
naista on johtamisresurssien keskittäminen pedago-
giseen johtamiseen ja ihmisiin erilaisen hallinnoinnin 
sijasta . Rehtorien ja päälliköiden on uudella tavalla us-
kallettava luottaa asiantuntijoiden osaamiseen ja toi-

saalta osattava tehdä selkeitä valintoja ja asioiden pri-
orisointia . Pedagogisen johtajuuden alueesta ollaan 
vastuussa yhdessä, vaikka oman vastuualueensa ta-
voitteista jokainen vastaa lisäksi yksin omana itsenään . 
Mitä suurempi organisaatio on, sitä enemmän on kiin-
nitettävä huomiota esimiestyötä tekevien henkilöiden 
yhteistyöhön ja siihen, että he saavat tarvitsemansa 
tuen johtamistyölleen . Yhteistoiminnallisuuden omak-
suminen ja toteuttaminen on vaikeaa ja palkitsevaa . 
Yhteistoiminnallinen tekeminen ei ole mahdollista 
ilman aitoa vuorovaikutusta . Oppilaitosten suuri käy-
tännön haaste onkin ajankäytön hallinnassa, keskuste-
lumahdollisuuksien luomisessa sekä mahdollisuudessa 
aidosti jakaa asioita . 

Pedagogisen johtamisen käsitteeseen liittyy ammatil-
lisen kasvun näkökulma . Pedagoginen johtaja on myös 
itse liikkeessä, hänen on kyettävä jatkuvasti oppimaan 
itse ja osoittamaan näin uskottavasti ympärillään ole-
ville toimijoille reflektiivisen toiminnan, palautteen 
vastaanottamisen ja jatkuvan parantamisen vaikutuk-
sen . Osaava johtaja saa myös toimia useissa erilaisissa 
rooleissa: hän maalaa kuvan tulevasta, joka on epä-
varma, antaa palautetta, jonka toimija tietää oikeaksi, 
ohjaa ja tukee yksilöä tavalla, joka sopii juuri hänelle ja 
määrittää ennakkoluulottomasti uudenlaisen, henki-
lölle paremmin sopivan tehtävänkuvan . Pedagoginen 
johtajuus edellyttää uudenlaista ja rohkeaa ajattelua . 
Se on lähtökohtaisesti sen tosiasian hyväksymistä, että 
olemme jatkuvasti matkalla emmekä koskaan valmiita . 
Kuinka suuri haaste tämä on rehtorille ja opettajalle… 
hehän perinteisesti tiesivät - jos ei kaiken, niin ainakin 
melkein .

Johtava rehtori, kasvatustieteen tohtori  
Maria Taipale
Raision seudun koulutuskuntayhtymä



2. Yhtenäiset rakenteet 
opetussuunnitelmatyön 

viitekehyksenä

Miltä oppilaitoksen rakenteet ja toimintakulttuuri 
näyttäytyvät opiskelijalle? Miten ne vaikuttavat 

opiskelijan oppimiseen?

Tutkinnon perusteet ja koulutuksen järjestäjän pedagogiset linjaukset ohjaavat 
opetussuunnitelmatyötä ja oppilaitoksen toimintakulttuuria. Pedagogisen johtamisen 
keskeinen työkalu on opetussuunnitelma. Sen avulla koulutuksen järjestäjä panee 
käytäntöön tutkinnon perusteet ja tekemänsä linjaukset, määrittelee käytännössä 
koulutuksen etenemisen ja toteutuksen sekä ohjaa toimintaa. (Kartta pedagogisen toiminnan 
johtamiseen 2012, 7.)
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Yhtenäiset rakenteet  

opetussuunnitelmatyön viitekehyksenä

Yhtenäiset koulutuksen ja opetuksen 
rakenteet WinNovassa

Yhtenäisillä rakenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä koulutuksen järjestäjän yhdessä sopimia 
opetuksen suunnittelun ja toteutuksen raameja ja järjestelmää, jota kaikki tutkinnot käyttävät. 
Yhtenäisillä rakenteilla pyritään selkiyttämään opetuksen suunnittelua, mahdollistamaan tutkintojen 
välinen yhteistyö ja parantamaan koulutuksen taloudellisuutta, opiskelijan läpäisyä sekä opiskelijan 
mahdollisuuksia ohjata omaa oppimistaan ja oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
laatimista.

Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudate-
taan muodostumis- ja suoritussääntöä, jonka mukaan 
tutkinnon kaikille pakolliset ammatilliset tutkinnon 
osat opiskellaan ensin . Tämän jälkeen suoritetaan kou-
lutusohjelman pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 
kolmanneksi kaikille valinnaiset sekä muut valinnaiset 
tutkinnon osat ja opiskelun päätteeksi vapaasti valit-
tavat tutkinnon osat . Ammattitaitoa täydentävät tut-
kinnon osat opiskellaan kahden ensimmäisen vuoden 
aikana pääsääntöisesti omissa moduuleissaan .

Muodostumis- ja suoritussääntö selkeyttää opetus- ja 
oppimisprosessia, kun sekä opetushenkilöstöllä että 
oppijoilla on selvä käsitys oppijan hankkimasta ja osoit-
tamasta osaamisesta ennen seuraavaan portaaseen 
siirtymistä . Samalla voidaan välttää opetuksen sisäl-
löllisiä päällekkäisyyksiä eri tutkinnon osien opetuksen 
toteutussuunnitelmissa ja keskittyä opetuksessa ja op-
pimisessa paremmin siihen osaamiseen, jota oppijalla 
ei vielä ole hankittuna .

Vaikka ammatilliset perustutkinnot ovat rakentuneet 
keskenään eri tavalla, on muodostumis- ja suoritussään-
tö sovellettavissa kaikkiin tutkintoihin . Pääsääntöisesti 
opiskellaan yhtä tutkinnon osaa kerrallaan . Joissakin 
tutkinnoissa voidaan opetus suunnitella niin, että opis-
kellaan kahta ammatillista tutkinnon osaa limittäin 
samanaikaisesti, mikäli ne kuuluvat samaan tutkinnon 
osien ryhmään ja se on opiskelun mielekkyyden kannal-
ta perusteltua .

Oppijan tulee aina tietää, mitä tutkinnon osaa hän 
parhaillaan opiskelee, mitä osaamista hän on hank-
kimassa ja miten tutkinnon osassa vaadittava osaa-
minen osoitetaan ja arvioidaan . Olemassa oleviin 
rakenteellisiin sääntöihin voidaan tehdä poikkeuk-
sia oppijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitel-
massa, mikäli oppijalla on tunnistetun ja tunnus-
tetun osaamisen lisäksi edellytyksiä opiskella ja 
hankkia osaamista muodostumis- ja suoritussään-
nöstä poikkeavassa järjestyksessä .
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”Tutkinnon osa 
kerrallaan”

esimerkki tutkinnon 
muodostumis- ja 
suoritussäännön 
mukaisesta opiskelun 
toteutuksesta

mod A

mod A

mod C

mod C

mod C

mod D

mod B

mod B

mod D

mod D

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 1

Kaikille valinnainen  
tutkinnon osa 1

Kaikille valinnainen  
tutkinnon osa 2

ATTO / Yhteiset tutkinnon osat

Koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osa 1

1. jakso

3. vuosi

2. vuosi

1. vuosi

2. jakso

AON

AONAON

AON

Lukuvuosi neljässä jaksossa
Lukuvuoden opetus suunnitellaan neljään jaksoon, 
joista kaksi sijoitetaan syksyyn ja kaksi kevääseen . 
Jokaiseen jaksoon suunnitellaan opetusta 10 opinto-
viikon verran . Kaikki neljä jaksoa sisältävät keskenään 
yhtä monta työpäivää (esim . 44 opiskelijatyöpäivää) ja 
jaksoilla on kaikissa tutkinnoissa yhtenäiset alkamis- 
ja päättymisajat . Kukin jakso muodostuu kahdesta 
moduulista . Moduulit muodostuvat joko yhdestä tai 
useammasta samaan ammatilliseen tutkinnon osaan 
sisältyvästä oppimisjaksosta tai vaihtoehtoisesti am-
mattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista tai niiden 
oppimisjaksoista . Näin saadaan edistettyä eri tutkinnon 

osien sisällöllistä integroitumista; esimerkiksi kahden 
rinnakkaisryhmän opetus voidaan suunnitella limittäin 
niin, että samanaikaisesti mahdollistetaan tiettyjen 
oppimissisältöjen samanaikaisopetus . Vaihtoehtoisesti 
voidaan suunnitella pienryhmäopetusta sitä vaativissa 
sisällöissä .

Kun opetus järjestetään tutkinnon osa kerrallaan ja 
opiskelijan osaaminen arvioidaan heti kun tarvittava 
osaaminen on hankittu, saa opiskelija tutkinnon osat 
arvosteluineen päätökseen tehokkaassa tahdissa . 
Osaava opiskelija voi tehokkailla osaamisen tunnista-
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Yhtenäiset rakenteet  

opetussuunnitelmatyön viitekehyksenä

mod A

mod A

mod A

mod C

mod C

mod B

mod B

mod D

Koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osa 2

Kaikille valinnainen  
tutkinnon osa 3

Vapaasti valinnaiset 
tutkinnon osat

Koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osa 1

ATTO / Yhteiset tutkinnon osat

3. jakso 4. jakso

AON

AON

Järjestys:
1 . Kaikille pakolliset ammatilliset  

tutkinnon osat

2 . Koulutusohjelman / osaamisalan  
tutkinnon osat

3 . Kaikille valinnaiset ja muut valinnaiset 
tutkinnon osat

4 . Vapaasti valittavat tutkinnon osat

5 . Ammattitaitoa täydentävät/yhteiset 
tutkinnon osat kahden ensimmäisen 
vuoden aikana

AON =Osaamisen arviointi /  
ammattiosaamisen näyttö 

misen ja tunnustamisen menetelmillä nopeuttaa opis-
keluaan ja siirtyä tutkinnon osan suorittamisen jälkeen 
seuraavaan tutkinnon osaan henkilökohtaisen opiske-
lusuunnitelmansa mukaisesti . Käytännössä opiskelija 
siirtyy tällöin opiskelemaan esim . rinnakkaisryhmään 
niissä tutkinnoissa, joissa on useampi vuosiluokka, tai 
edellisen vuosiluokan ryhmään tutkinnoissa, joissa on 
vain yksi vuosiluokka .

Lehtori Ben Schrey
Länsirannikon koulutus Oy WinNova



Kehittämisprosessin eteneminen 
WinNovassa

Siirtyminen yhtenäiseen opetuksen järjestämisen rakenteisiin on WinNovassa vaatinut tähän 
mennessä noin kolmen vuoden työn. Työ jatkuu edelleen. Kehittämistyön lähtökohtana oli 
tarve yhtenäistää vuonna 2010 viidestä eri oppilaitoksesta omanlaisine toimintakulttuureineen 
muodostetun WinNovan toimintatapoja.

Ensimmäisessä vaiheessa opetus- ja ohjaushenkilöstö 
perehdytettiin ja koulutettiin tutkintojen perusteiden 
keskeiseen sisältöön, osaamisen ja oppimisen arvioin-
tiin sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
periaatteisiin . Samassa yhteydessä koulutettiin henki-
löstö käyttämään opintohallintojärjestelmän osaami-
sen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä arvioinnin 
työkaluja . 

Tavoitteena oli määrittää tutkinnon osan opetus- ja 
oppimisprosessia osaamisen hankkimisen ja osoitta-
misen näkökulmista . Aihetta lähestyttiin opiskelijan 
henkilökohtaisen prosessin näkökulmasta, joka alkaa 
aikaisemmin hankitun osaamisen ja tarvittavan osaa-
misen hankkimisesta ja päättyy osaamisen osoittami-
seen ammattiosaamisen näytöissä ja tarvittaessa muil-
la tavoin . Tutkinnon osien rakenteet mallinnettiin tälle 
pohjalle myös ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon 
osissa .

Toisessa vaiheessa opetus- ja ohjaushenkilöstö sai 
koulutusta mm . opiskelijan ohjaamiseen ja työssäop-
pimisen järjestämiseen . Näin saatiin vähitellen luotua 
yhtenäiset toimintatavat ja perusta rakenteiden yhte-
näistämiselle . Samaan aikaan työstettiin ja uudistettiin 
opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin pro-
sesseja (ns . IMS-prosesseja) ja kehitettiin oppilaitoksen 
opintohallintajärjestelmää (Eduerp) palvelemaan en-
tistä paremmin yhtenäisten käytäntöjen ja toiminnan 
laadun kehittämistyötä .

Ops:n yhteisen osan kehittämistyö 
käynnistyy
Syksyllä 2012 käynnistettiin opetussuunnitelman yh-
teisen osan uudistamistyö, jonka tavoitteena oli yhte-
näistää ja kirjata ylös WinNovan opetuksen suunnitte-
lun, toteutuksen ja arvioinnin käytännöt ja periaatteet 
niin ammatillisessa peruskoulutuksessa kuin näyttö-



15
Yhtenäiset rakenteet  

opetussuunnitelmatyön viitekehyksenä

tutkinnoissakin . Lisäksi yhteisessä osassa painotetaan 
mm . tutkinnon osien opetuksen tuotteistamisen peri-
aatteita ja oppijoiden oikeuksia ja mahdollisuuksia yk-
silöllisiin joustaviin opintopolkuihin . Rinnalla työstet-
tiin oppilaitoksen ammattikoulutusstrategiaa vuosille 
2014–2017 .

Kehittämistyötä tehtiin käytännössä suunnitteluryh-
mässä, jossa olivat rehtorit, osa koulutuspäälliköis-
tä, kehityspäällikkö, opiskelijapalvelupäällikkö sekä 
opetussuunnitelmien, opintohallintojärjestelmän ja 
laatutyön asiantuntijat . Ryhmän rinnalla asiaa vietiin 
eteenpäin seitsemässä ns . klusteritiimissä, jotka muo-
dostuivat toisiaan ammatillisesti lähekkäin toimivien 
opintoalojen koulutuspäälliköistä ja tutkintojen kou-
lutusvastaavista sekä opinto-ohjaajista . Tiimeissä oli 
eri tutkintojen ja koulutusmuotojen välisen yhteistyön 
edistämiseksi sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksen 
edustajia .

Uudistettu opetussuunnitelman yhteinen osa, sen rin-
nalla kehittyvä opintohallintojärjestelmä ja koulutuk-
sen järjestäjän asteittainen liittyminen kansallisiin op-
pijan verkkopalveluihin muodostavat kokonaisuuden, 
jonka avulla lisätään koulutuksen laatua, saavutetta-
vuutta, läpinäkyvyyttä ja oppijan mahdollisuuksia toi-
mia oman oppimisensa ohjaajana .

Opetussuunnitelman yhteinen osa hyväksyttiin jou-
lukuussa 2013 . Sen periaatteet otetaan asteittain 
käyttöön niin, että syksyllä 2015 kaikki koulutukset 
noudattavat yhtenäistä järjestelmää . Nyt hyväksyt-
tyä opetussuunitelman yhteistä osaa ohjeistuksineen 
täytyy päivittää ammattikoulutuksen lainsäädännön ja 
yhteisten tutkinnon osien uudistuessa . Tästä syystä sen 
käyttöönotto tulee myös tapahtumaan vaiheittain . (Ks . 
liite 1, s . 46 .)

Lehtori Ben Schrey 
Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Ops-asiantuntijat avainasemassa
Uudistetun opetussuunnitelman yhteisen osan 
periaatteet jalkautetaan opintoaloille kaksivai-
heisesti . Ensimmäisessä vaiheessa koulutus-
päälliköt, tutkintojen opetussuunnitelma-asi-
antuntijat ja opinto-ohjaajat perehdytetään 
ops:n yhteiseen osaan ja siihen, miten tutkinnot 
rakennetaan yhteisen periaatteen mukaisesti . 
Koulutus toteutetaan kevään 2014 aikana .

Tämän jälkeen ops-asiantuntijoiden tehtävänä 
on suunnitella tutkintojen toteutusmalli sovit-
tujen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti ja 
viedä prosessia eteenpäin omissa tutkinnois-
saan . Tarvittaessa he saavat käytännön työhön 
apua ja opastusta oppilaitoksen kehitystiimiltä, 
joka vie uudistusprosessia kokonaisuudessaan 
eteenpäin .

Toisessa vaiheessa koko opetus- ja ohjaushen-
kilöstö koulutetaan opetussuunnitelman yh-
teiseen osaan ja erityisesti rakenteistetun ja 
tuotteistetun koulutus- ja opetusjärjestelmän 
kehittämiseen . Koulutus toteutetaan opinto-
aloittain syksyllä 2014 . Koulutuksen tavoittee-
na on, että opettajilla on jatkossa edellytykset 
tuotteistaa vastuullaan olevat tutkinnon osat 
opintohallinto-ohjelman tuotteistamistyökalua 
käyttäen .



3. Yksilöllisten  
opintopolkujen johtaminen

Miten arvioidaan yksilöllisten opintopolkujen 
tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta?

Miten ylipäätään määritellään yksilöllisten 
opintopolkujen tuloksellisuus?

Opetussuunnitelma ohjaa osaltaan henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien, osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen, opiskelija-arvioinnin sekä opintopolkujen toteutumista 
tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän pedagogisten linjausten mukaisesti. 
Opetussuunnitelman pohjalta laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, 
joka perustuu opiskelijan yksilöllisiin ohjaus- ja tukitarpeisiin sekä oppimiselle asetettuihin 
tavoitteisiin. Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden 
myös yksilöllisten opintopolkujen mukaiseen etenemiseen. (Kartta pedagogisen toiminnan 
johtamiseen 2012, 7-8.)



17
Yksilöllisten 

opintopolkujen johtaminen

Ammatillisia väyliä pitkin Vaasassa
Kun opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 2008,  Vaasan ammattiopistossa kartoitettiin 
sen tarjoamat mahdollisuudet toteuttaa opintopolkuja, joiden myötä opiskelijat voisivat suorittaa 
opintoja erilaisten painopisteiden mukaisesti. Opintopolkuja ryhdyttiin kutsumaan väyliksi. 
Lähtökohtana oli, että väylien valitsemisen pitää olla mahdollista tasa-arvoisesti kaikissa tutkinnoissa.

Ensi vaiheessa lähdettiin suunnittelemaan väyliä, joi-
den tavoitteena oli joko ammatillisen osaamisen syven-
täminen tai jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen . 
Näitä väyliä olivat yrittäjyysväylä, kansainvälisyysväylä 
ja ammattikorkeakouluopintoihin valmentava väylä, 
joka suunniteltiin yhteistyössä Vaasan ammattikorkea-
koulun kanssa . Kaksoistutkintoväylä oppilaitoksessa oli 
jo ennestään . Vielä tässä vaiheessa ei suunniteltu väy-
liä, joiden toteutuksessa lähtökohtana olisi tutkinnon 
suorittamisaika .

Väyläopinnot koostuivat tässä vaiheessa ammattitai-
toa täydentävien (yhteisten) tutkinnon osien valinnai-
sista opinnoista (4 ov) sekä vapaasti valittavista tutkin-
non osista (10 ov), ja ne suunniteltiin toteutettavaksi 1 . 
ja 2 . opiskeluvuonna . Eri tutkinnoista väylän valinneet 
opiskelijat opiskelivat samassa ryhmässä yhteistoi-
minta-ajoilla . Toteutusmalli todettiin toimivaksi myös 
suunniteltaessa uusia väyliä, joista syksyllä 2013 käyt-
töön otettiin huippu-urheiluväylä .

Väyläopintojen toteutusmalli arvioitiin lukuvuoden 
2012–2013 aikana opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaus-
henkilöstön toimesta .  Tuloksena todettiin, että väylä-
opintojen toteuttamisella heti opintojen alkuvaiheessa 
ei saavuteta tavoitteiden mukaista osaamista . Yhtenä 
syynä pidettiin sitä, ettei opinnoissa ollut vielä silloin 
opiskeltu kieliä eikä matematiikkaa . Yrittäjyysväylä ei 
myöskään ollut toteutunut tavoitteiden mukaisesti; sen 
miellettiin soveltuvan lähinnä vain kaupalliselle alalle .

Uudet tuulet
Syksyllä 2014 oppilaitoksessa siirrytään 4-jaksojärjes-
telmään, jonka toteutusmallissa huomioidaan tulevat 
tutkintojärjestelmän muutokset .  Uusi malli tukee tut-
kinnon toteuttamisen työelämälähtöisyyttä, valinnai-

suutta ja joustavuutta . Ensimmäisen 2,5 vuoden aikana 
suoritetaan paitsi kaikki ammattitaitoa täydentävät 
(yhteiset) tutkinnon osat myös ammatillisista tutkin-
non osista suurin osa (80 ov) . Viimeisen opiskeluvuoden 
keväällä suoritetaan vapaasti valittavat tutkinnon osat 
sekä loput ammatillisista tutkinnon osista (10 ov) .

Näiden muutosten ja väyläopintojen arvioinnin myö-
tä myös väyläopintojen toteutusmallia muutetaan . 
Uuden mallin mukaan näihin opintoihin käytetään 
kolmannen opiskeluvuoden kevään opintoja (valinnai-
set tutkinnon osat 10 ov tai vapaasti valittavat tutkin-
non osat 10 ov) . Väylien tutkinnon osat on muutettu 
10 ov:n kokonaisuuksiksi, joiden tarjonnasta opiskelija 
voi oman kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaan valita 
sisältöjä joustavasti . Valinnaisia atto-aineita ei enää si-
dota väyliin, vaikka opiskelijalle suositellaankin näissä 
väyläopintoja tukevien atto-aineiden opintojen valitse-
mista . Oppilaitoksen nykyiset väylät ovat ammattikor-
keakouluopintoihin valmentava väylä, huippu-urheilu-, 
kaksoistutkinto-, kansainvälisyys- ja yrittäjyysväylä .
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Vaasan ammattiopiston väylät
Valinnaisia tai vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 ov

Amk-opintoihin valmentava väylä

Huippu-urheiluväylä

Kaksoistutkintoväylä

Kansainvälisyysväylä 

Yrittäjyysväylä 

• Valmentava ruotsi ja englanti
• English conversation
• Muntlig framställning
• Äidinkieli ja viestintä
• Valmentava matematiikka ja fysiikka

• Liiketoimintasuunnitelma
• Yrittäjyysleiri
• Yrittäjyys
• Yritystoiminta

• Kulttuurien tuntemus
• Maailmankansalaisuus-opinnot
• Ready to go, ready to host
• Vieraiden kielten alkeiskursseja
• Työssäoppimisjakso opintojen aikana 

ulkomailla tai kotimaassa kansainvälisessä 
työympäristössä

• Lajivalmennusopintoja

• Lukio-opintoja
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Poikkeus vahvistaa säännön
Kansainvälisyysväylään kuuluva, ulkomaille lähteville opiskelijoille suunnattu lähtö- ja kulttuurivalmennus suorite-
taan poikkeuksellisesti verkkokurssina toisen vuoden aikana . Tällöin opiskelija on jo suorittanut osan kolmannen 
vuoden väyläopinnoistaan ja voi näin nopeuttaa valmistumistaan .

Yrittäjyysväylän toteutusta suunnitellaan muutettavaksi niin, että sen voi tutkintokohtaisesti valita siihen tutkin-
non osaan, johon se luontevasti sopii . Tällöin opiskelija oppii yrittäjyyden tavoitteet samanaikaisesti ammatillisen 
tutkinnon osan kanssa . Hän voi osoittaa yrittäjyysväyläopintojen (10 ov) osaamisensa näytöllä, mikä nopeuttaa 
valmistumista .

Tehtyjen muutosten myötä väyläopinnoilla voidaan nyt vaikuttaa opintojen suoritusaikaan . Niiden toteutus on en-
tistä joustavampaa . Ne myös lisäävät valinnaisuutta ja mahdollistavat etenemisen henkilökohtaista opintopolkua 
pitkin . Ammatillisten väylien kehittämiseen liittyvä kartoitustyö on tehty ja toteutuksen käytännön suunnittelu jat-
kuu tulevana lukuvuonna .

Yksikönjohtaja Kaija Jyrkkänen
Vaasan ammattiopisto

Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä
Vaasan ammattiopisto
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Vaiheittain joustavaa opintopolkua 
WinNovassa

Oppijan on todennäköisesti helpompi keskittyä osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen ja edetä 
opinnoissaan määrätietoisesti eteenpäin, kun hän suorittaa opintojaan tutkinnon osa kerrallaan. 
Erilaisista elämäntilanteista johtuvat keskeytykset ja muutokset ovat helpommin hallittavissa, kun 
työn alla ei ole samanaikaisesti useita tutkinnon osia. Saman tutkinnon rinnakkaisryhmät mahdol-
listavat oppijan siirtymisen tarpeen tullen toiseen ryhmään tilanteissa, joissa hän on osoittanut 
osaamisen ryhmän muita oppijoita nopeammin tai ei ole kyennyt osoittamaan osaamistaan oletus-
ajassa. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä ”ryhmäsuunnitelmista” oppijoiden henkilökohtaisiin 
opiskelusuunnitelmiin ”hopseihin”.

Joustavat yksilölliset opintopolut ja henkilökohtaiset 
opiskelusuunnitelmat muodostuvat koulutuksen ede-
tessä vaiheittain (ks . liite 2, s . 48) . Keskeiset vaiheittain 
laadittavan hopsin merkkipaalut ovat:

A) ennen koulutuksen alkua laadittava hops, jossa ote-
taan huomioon aikaisempi koulutus ja sen perusteella 
tehtävät mahdolliset osaamisen tunnustamiset

B) koulutusohjelmavalinnat, jotka tehdään kaikille pa-
kollisten tutkinnon osien loppuvaiheessa

C) valinnaisten ammattitaitoa täydentävien (yhteisten) 
tutkinnon osien valinnat

D) kaikille valinnaisten, muiden valinnaisten ja vapaasti 
valittavien tutkinnon osien valinnat 

E) koulutuksen päättövaiheen suunnittelu, joka liit-
tyy työllistymisen edistämiseen, urasuunnitteluun ja 
jatko-opintoihin

Jaksojen (ja oppijan tilanteesta riippuen myös moduu-
lien) vaihtumisajankohdat ovat samalla ryhmien uudel-
leen muodostamisen ajankohtia . Ne oppijat, joilla on 
tunnustettua osaamista (esim . ylioppilastutkinto tai 
aikaisempi ammatillinen tutkinto) siirtyvät joustavasti 
ryhmästä ja tutkinnon osasta toiseen nopeuttaen näin 
valmistumistaan .

Yhtenäiset rakenteet palvelevat oppijoita erityisen 
hyvin valittaessa valinnaisia tutkinnon osia koulutuk-
sen päättövaiheen suunnittelussa . Tällöin oppijoille 
tarjotaan mahdollisuutta profiloitua ammatillisesti 
työllistymisen ja urasuunnittelun kannalta tärkeisiin 
osa-alueisiin . Tässä yhteydessä on mahdollista myös 
laajentaa osaamista valitsemalla tutkinnon osia sa-
man klusterin (ammatillisesti lähekkäin olevien alojen) 
muista tutkinnoista .

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat pääsääntöi-
sesti 10 ov:n laajuisia, jolloin tutkinnon osan toteutus 
suunnitellaan aina yhden jakson ajalle . Valinnat näihin 
tutkinnon osiin tehdään edellisen lukuvuoden loppu-
vaiheessa, jolloin ne toimivat opetuksen resursoinnin 
ja työjärjestysten pohjana . Valintoja ohjataan asetta-
malla valinnaiset tutkinnon osat jaksoittain niin, että ne 
mahdollistavat oppijoille samalla myös koulutusohjel-
mien kannalta järkevät suuntautumisvaihtoehdot .

Lehtori Ben Schrey 
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
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Lääkealan opiskelijoiden joustavat 
opintopolut

Syksyllä 2013 lähdettiin Turun ammatti-instituutissa kokeilemaan mallia, joka mahdollistaa 
ylioppilastutkinnon tai toisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneille opiskelijoille lääkealan 
perustutkinnon suorittamisen kahdessa vuodessa nuorisoasteella. Oman opintopolun kehittäminen 
näille opiskelijoille vastasi todelliseen tarpeeseen, sillä aiemmin yhteisten tutkinnon osien tuntien 
aikaan sijoittuneet hypytunnit ovat vaikuttaneet heikentävästi heidän opiskeluviihtyvyyteensä. 
Sysäyksen kehittämistyöhön antoi myös se, että erityisesti ylioppilastutkinnon suorittaneilla 
opiskelijoilla olisi enemmänkin kiinnostusta hakeutua opiskelemaan lääkealaa mikäli heidän aiemmin 
suorittamansa opinnot pystyttäisiin paremmin huomioimaan käytännön järjestelyissä.

Jotta toisen asteen tutkinnon jo suorittaneilla opiskeli-
joilla on käytännössä mahdollisuus suorittaa lääkealan 
perustutkinto kahdessa vuodessa, opetus on suunni-
teltu periodeittain niin, että ammattitaitoa täydentä-
vien (yhteisten) tutkinnon osien opiskeluun on varattu 
omat periodit . Koska toisen asteen tutkinnon suoritta-
neiden opiskelijoiden osaaminen on näiden tutkinnon 
osien osalta tunnistettu ja tunnustettu, valitsevat he 
uuden suunnitelman mukaan näiden periodien tilalle 
ammatillisten tutkinnon osien opintoja tai työssäoppi-
mista toisen vuoden peruskoulupohjaisten opiskelijoi-
den opetussuunnitelmasta . Suunnitelma mahdollistaa 
myös sen, että kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat 
voivat keskittyä ko . periodien aikana lukio-opintoihin . 

Lääkealan perustutkintoon voidaan sisällyttää tutkin-
non osia vain muutamista muista ammatillisista perus-
tutkinnoista . Muun kuin tutkinnon perusteissa maini-
tun perustutkinnon suorittaneet opiskelijat suorittavat 
etänä ylimääräisen 10 ov:n laajuisen ammatillisen osion 
toisena opintovuotena, jotta he valmistuvat kahdessa 
vuodessa .

Suunnitelman tekeminen edellytti koko opetussuun-
nitelman tarkistamista niin sisältöjen kuin työnjaonkin 
näkökulmasta . Muutos oli melkoinen niille opettajille, 
jotka eivät olleet mukana suunnittelemassa uutta jär-
jestelmää tai eivät uhranneet aikaa sen miettimiseen, 
mitä se tulee tarkoittamaan heidän työnsä kannalta . 

Kalle Kahdenvuodensuorittaja etenee nuolien 
mukaan .

Kosti Kolmenvuodensuorittaja etenee kaikki 
vaakarivit järjestyksessä .

Ylermi Ylioppilaaksikirjoittava valitsee halua-
mallaan tavalla lukiokursseja vihreissä periodeis-
sa, jolloin vain kirjoitettaviin aineisiin voidaan 
rauhassa keskittyä .

Milja Milloinvainaloittajalle löytyy vuoden 
ympäri keltaisista tai vihreistä jokin sopiva 
aloitusperiodiksi .

AMMA 1 
8 ov

AMMA 9 
 8 ov

AMMA 10 
TOP 8 ov

AMMA 5 
8 ov

ATTO 1 
tai LUKIO 

8 ov

ATTO 2 
tai LUKIO 

8 ov

Kallen 1. vuosi

Kallen 2. vuosi
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AMMA 2 
8 ov

AMMA 11 
tai LUKIO 

10 ov

AMMA 6 
TOP 8 ov

AMMA 7 
 8 ov

AMMA 8 
TOP 8 ov

AMMA 3 
TOP 8 ov

ATTO 3 
tai LUKIO  

8 ov

AMMA 4 
8 ov

ATTO 4 
tai LUKIO 

6 ov

Oman haasteensa mallin toteuttamiseen käytännössä 
tuo se, että ryhmäkoon vuosittaista vaihtelua on mah-
dotonta ennustaa . Lisäksi aiemmin tutkinnon suoritta-
neille tarjottavien valinnaisten ammatillisten tutkinnon 
osien järjestäminen monimuoto-opiskeluna vaatii vielä 
suunnittelua . Sen sijaan opintopolun keskeinen kohde-
ryhmä, toisen asteen tutkinnon aiemmin suorittaneet, 
ovat olleet enemmän kuin tyytyväisiä järjestelyyn .

Uudistukset eivät jää tähän . Työn alla on sen suunnit-
telu, miten lääkealan perustutkintoa opiskelemaan 
voitaisiin ottaa uusia opiskelijoita vapaille opiskelu-
paikoille joustavasti pitkin vuotta . Tämä mahdollistaisi 
esimerkiksi lukio-opintonsa keskeyttäneille lääkealasta 
kiinnostuneille nuorille ammattiopintojen aloittami-
sen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti . Jatkuva 
uusien opiskelijoiden sisäänotto tekee mahdolliseksi 
vapaiden opiskelupaikkojen nopean täyttämisen, mikä 
osaltaan auttaa myös nuorisotakuun toteutumista 
maakunnassa .

Koulutuspäällikkö Kalle Ojanen
Turun ammatti-instituutti

Samaan aikaan Loimaan  
ammatti- ja aikuisopistossa

Hiusalan opettajat Loimaan ammatti- ja aikuiso-
pistolla olivat saman haasteen edessä – miten 
mahdollistaa niiden hiusalan perustutkinnon 
opiskelijoiden joustava ja nopeampi opinnois-
sa eteneminen, joilla on jo aiemmin suori-
tettu toisen asteen tutkinto takataskussaan . 
Kehittämistyön tuloksena syntyi opintojen to-
teutusmalli, joka mahdollistaa näiden opiskeli-
joiden valmistumisen 2,5 vuodessa . Keskeistä 
myös tässä toteutusmallissa on ammattitaitoa 
täydentävien (yhteisten) tutkinnon osien opin-
tojen käytännön järjestely . Määrättyinä at-
to-päivinä pidettävät yhteisten aineiden tunnit 
mahdollistavat sen, että ammatillisten aineiden 
opinnoista saatiin rakennettua loogisesti etene-
vä opintopolku .

Käytännössä aiemmin toisen asteen tutkinnon 
suorittaneiden opinnot etenevät yhdessä perus-
koulun päättäneiden ryhmän kanssa kaikkina 
muina päivinä paitsi atto-päivinä, jolloin opis-
kelijat ovat työssäoppimassa joko oppilaitoksen 
omissa oppimisympäristöissä tai alan yrityksis-
sä . Poikkeuksen muodostaa toinen vuosi, jonka 
yhdessä periodissa nämä opiskelijat suorittavat 
atto-päivinä ammatillisia aineita yhdessä 3 .vuo-
den opiskelijoiden kanssa . 

Uusi, selkeä opintojen etenemisen toimintamalli 
helpottaa oppilaitoksessa kaikkien asianomais-
ten työtä ja erityisesti alan perusopintojen 
markkinointia aiemmin tutkinnon suorittaneille . 
Toimintamalli selkeyttää myös ennen kaikkea 
opiskelijoiden itsensä tilannetta ja mahdollis-
taa heidän valmistumisensa jo syyslukukauden 
päättyessä .

Opettajat Satu Kaurala ja Maarit Sami
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
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Paperisesta HOPS-lomakkeesta 
sähköiseen hopsaukseen

Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, hopsin, laatimisen käytäntöjen yhtenäistäminen 
ja uuden eHopsin luominen osaksi oppilaitoksen opiskelijahallinto-ohjelma Wilmaa aloitettiin 
Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa alkuvuodesta 2013. Sysäyksen kehittämistyölle 
antoi Raision seudun koulutuskuntayhtymän laatutyön esille nostamat erot hopsin laatimisen 
toimintamalleissa. Työ jatkuu yhä, sillä siirtyminen perinteisestä paperimuotoisesta sähköiseen 
hopsiin vie aikaa niin teknisesti kuin asenteiden tasollakin.

Parhaimmillaan hops on opiskeluprosessia tukeva 
suunnitelma, joka saa ja jonka kuuluukin muuttua 
matkan varrella . Sitä on tärkeää päivittää määräajoin, 
esimerkiksi opiskelijan kanssa käytävien, opintojen 
etenemiseen liittyvien kehityskeskustelujen yhteydes-
sä vähintään kerran vuodessa . Mikäli opiskelija tarvit-
see erityistä tukea opinnoissaan esim . oppimisvaikeuk-
sien vuoksi, laaditaan hänelle lisäksi henkilökohtainen 
opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS . 
Opintojen loppuvaiheessa pysähdytään yhdessä tar-
kastelemaan erityisesti sitä, mihin opiskelijan polku 
johtaa opintojen jälkeen . Opiskelijan polkuhan ei pää-
ty, vaikka opinnot ammatillisessa oppilaitoksessa sillä 
kertaa päättyvätkin .

Koska paperisten lomakkeiden laatiminen on jo van-
hanaikaista, on monella koulutuksen järjestäjällä työn 
alla hopsien saattaminen sähköiseen muotoon osaksi 
opiskelijahallinto-ohjelmaa . Säilyttämisen, päivittä-
misen ja salassapidon näkökulmasta sähköinen hops 
on monin tavoin paremmin hallittavissa kuin sen pa-
perinen versio . Wilmassa opiskelijan hopsia täydentää 
opintosuoritusote, johon kirjataan oppimisen ja osaa-
misen arviointi ja palaute opintojen etenemisestä . 
Lisäksi siihen voidaan viedä tieto mahdollisesti uusit-
tavista opinnoista perusteluineen . Kaikki tämä edellyt-
tää, että opiskelijaa ohjaava henkilöstö on perehtynyt 
hyvään tiedonhallintatapaan, dokumentoitiin ja salas-
sapitosääntöihin myös eHopsin laadintaan liittyen . Kun 
lomakkeet poistuvat kansioista ja toimistojen hyllyiltä 
ja ne viedään sähköiseen järjestelmään, paranee myös 
niiden luottamuksellisuus .

Uusia mahdollisuuksia opiskelijan sekä häntä ohjaavien 
opettajien ja ohjaajien yhteistyölle tuo eHopsin eri osa-
puolten vuorovaikutuksen ja keskustelun mahdollistava 
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ominaisuus . Opiskelija voi itse kirjoittaa, täydentää ja 
päivittää eHopsiaan itsenäisesti ilman ohjaavan opet-
tajan läsnäoloa . Ohjaaja voi vastaavasti kommentoida 
eHopsia Wilmassa silloin, kun se hänen aikatauluihinsa 
parhaiten sopii . Wilmassa oleva opiskelijan suunnitel-
ma voidaan jakaa tiedoksi myös opiskelijan huoltajille, 
jolloin he voivat seurata nuoren ammatillista kasvua ja 
kehittymistä .

Haasteena poisoppiminen vanhoista 
toimintatavoista
Paperisesta lomakkeesta eHopsiin siirtyminen on pitkä 
prosessi, jonka kehittämisen kannalta tärkeää on joh-
don työlle antama tuki, työrauha, tarvittavat resurssit 
(mm . työaika, työvälineet) ja palaute tehdystä työstä . 
Kehittämistyön lähtökohtana on työtä käytännössä te-
kevän ryhmän jäsenten yhteinen tahtotila ja näkemys 
siitä, miten erilaiset säädökset, asetukset ja ohjeistukset 
työtä ohjaavat . Kaikkien yksiköiden on hyvä olla edustet-
tuina ryhmässä, ja sen jäsenillä on hyvä olla laaja-alais-
ta eri alojen ja oman yksikön koulutuksen tuntemusta .  
Alusta asti mukaan tarvitaan vähintään yksi sähköisen 
ympäristön asiantuntija . Työn edetessä kannattaa käy-
dä keskustelua ja pyytää palautetta alustavista ratkai-
suista muilta oman organisaation erityisosaajilta (esi-
merkiksi erityisopettajilta HOJKS:n laadinnan suhteen) 
sekä testata eHopsin alustavaa mallia tulevista käyttä-
jistä koostuvalla pienemmällä ryhmällä .

Ison haasteen työlle asettaa poisoppiminen tutuista 
toimintatavoista ja itse kunkin asennoituminen oppilai-
toksen arkeen enenevässä määrin tulevaan sähköiseen 
maailmaan . Tarkoitus olisi kuitenkin saada laadittua 
työkaluja, jotka auttavat meitä tekemään työtämme ja 
opiskelijoita ymmärtämään paremmin omaa polkuaan 
ammatillisen koulutuksen parissa .

Apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Inna Ahlqvist
Raseko Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto
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Arvioinnilla parhaaseen osaamiseen
Kannustava, ohjaava, motivoiva ja opiskelijaa tukeva arviointi on keskeinen osa opintoja ja opiskelijan 
kasvua ammattiosaajaksi. Samalla kaikki – opiskelija, opettaja ja työnantaja – saavat tietoa opiskelijan 
osaamisesta ja vahvuuksista. Opetussuunnitelmissa korostetaan arvioinnin moninaisuutta. Jotta 
opiskelijaa kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, on arviointi kriteeriperusteista ja oppimista ja osaamista 
arvioidaan aina suhteessa tavoitteisiin.

Arvioinnin tärkein tehtävä on tukea opiskelijaa oman 
osaamisensa arvioinnin oppimisessa . Tätä taitoa hän 
tarvitsee työelämässä . Opetus on suunniteltava tark-
kaan, jotta se tukee tämän keskeisen tavoitteen toteu-
tumista . Opettajan tai työpaikkaohjaajan työskentelyn 
ohessa opiskelijalle antama ohjaus on oppimisen arvi-
ointia parhaimmillaan . Tällöin tarkoituksena on: 

• kiinnittää opiskelijan huomio työskentelyprosessin 
eri vaiheisiin . Näin hän oppii hahmottamaan työs-
kentelyn prosessina, jonka yksi osa lopputuotos on . 

• avata arviointikriteerit työsuoritusta vastaaviksi ko-
konaisuuksiksi, jotta opiskelija ymmärtää, mitä hä-
neltä edellytetään

• ohjata opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan, 
jolloin hän kokee osallistuvansa omaan arviointiinsa 
koko opiskelun ajan

• valita opiskelijalle sopivin oppimisympäristö (esim .
pidennetty työssäoppimisjakso)

• tukea opiskelijaa oikea-aikaisesti, jotta opiskelija 
saa mahdollisimman hyviä suorituksia ja hänen vah-
vuutensa tulevat esille

• saada selville, mitä muutoksia tehdään opiskelijan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan opiske-
lun ja oppimisen tukemiseksi

• korvata ohjauksella ja palautteella numeerinen 
arvosana .

Oppimisen arvioinnilla opiskelija ohjaa itse omaa op-
pimisprosessiaan kohti parasta mahdollista osaamista .
Osaamisen arviointi tapahtuu arvioimalla työelämä-
lähtöisesti kokonaisuuksien hallintaa . Osaamisesta an-
netaan arvosana, josta päättävät työelämän edustajat 
ja opettaja . Myös opiskelija arvioi omaa osaamistaan . 
Tavoitteena on kaikkien yhteinen näkemys osaamisen 
tasosta . Arviointi on oppimistilanne, jossa opiskelijaa 
ohjataan ja tuetaan tarvittaessa .

Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen 
näytössä . Tämä on siten oppimisen arvioinnin viimei-
nen vaihe, johon mennessä sekä opiskelija että opet-
taja ovat varmistuneet opiskelijan osaamisen tasosta . 
Arviointikeskustelussa arvioidaan osaamisen taso, pää-
tetään arvosanasta ja perustellaan päätös .

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteis-
ten) opintojen kohdalla menetellään samoin . Vaikka 
näyttöä ei anneta, oppimista ohjataan yhdistämällä 
opetustilanteet ja -sisällöt mahdollisimman lähelle am-
matillisia opintoja . Jopa niin, että ne opiskellaan yhtä 
aikaa samanaikaisopetuksena . Opiskelija ja opettaja 
arvioivat yhdessä opiskelijan kehittymistä ja mahdol-
lista tuen tarvetta koko opiskelun ajan . Kun osaamisen 
taso on lopussa selkiytynyt, arvioidaan osaaminen .
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Näkökulman laajentaminen
Erillisten tutkintojen osien oppimisen tai osaamisen ar-
vioinnin sijasta pitäisi pyrkiä laajennettuun opiskelijan 
arviointiin . Laajennetussa arvioinnissa opettajat arvioi-
vat yhdessä opiskelijan kehittymistä eri opintojen nä-
kökulmasta . Mitä enemmän opiskelussa on yhdistetty 
sisältöjä ajallisesti tai niitä opiskellaan samanaikaisope-
tuksena, sitä hyödyllisempää olisi laajentaa arviointia 
yli opintorajojen . Opettajien arviointipohja laajenee ja 
opiskelijan on helpompi arvioida ammatillista osaamis-
taan, kun oppimista tarkastellaan näin laajemmasta 
näkökulmasta .

Työelämässä työntekijä vastaa tietystä tehtäväkentäs-
tä . Työ on kokonaisuus, jossa eri osatehtävät sulautu-
vat yhteen . Opiskelijaa on siis ohjattava opiskeluaikana 
hahmottamaan kokonaisuuksia . Yhdistämällä opetet-
tavia asioita yli opintorajojen autamme omalta osal-
tamme opiskelijaa saavuttamaan tämän tavoitteen . 
Työpäivä ei  koostu kokeista eikä tenteistä, vaan työ- 
prosessin hallinnasta ja oman työn arvioinnista . Tätä on 
myös ammatillisen koulutuksen oltava .

Tuleva osaamispisteisiin perustuva arviointi tarkoittaa 
juuri tätä laajennettua arviointia . Tällöin oppimista ja 
osaamista ei enää voida tarkastella tiettyyn opintoon si-
toen . Opinnon keskeisistä sisällöistä tulee nostaa esille, 
millaista osaamista opiskelija hankkii tässä opinnossa . 
Saman osaamisen opiskelija voi hankkia missä tahansa 
muussakin soveltuvassa opinnossa . Osaamispisteisiin 
siirryttäessä tietyn opinnon ja tutkinnon osan suoritta-
misesta päästään arvioimaan ammatillisen osaamisen 
karttumista .

Opettajat Juha Pusa ja Liisa Tähtikari
Turun ammatti-instituutti

Arviointi onnistuu, kun otetaan huomioon, että

• arvioitavan kokonaisuuden ja sen kohteiden 
tulee avautua konkreettisesti opiskelijalle

• yhteistyö ammatinopettajien ja yhteisten ai-
neiden opettajien kanssa on välttämätöntä

• opiskelijan luottamus omiin taitoihin lisään-
tyy ja hän kehittää omaa suoristustaan, kun 
samat harjoitukset toistetaan aina jotain uut-
ta lisäten

• työn tuotokset toimivat oppimisen välineinä, 
eivätkä ole itsetarkoitus . Taitavaksi tullaan 
tekemällä .

• oppimista tapahtuu eniten, kun opiskelija löy-
tää itse vastaamalla ratkaisun oppimista oh-
jaaviin kysymyksiin

• pienetkin onnistumiset motivoivat opiskelijaa 
tarttumaan haastavampiin tehtäviin .



4. Pedagogisen  
toiminnan johtaminen

Miten henkilöstö sitoutetaan tehokkaasti 
ja onnistuneesti yhteisiin tavoitteisiin ja 

toimintakulttuuriin?

Koulutuksen järjestäjän pedagoginen tahtotila ja pedagogisen johtamisen kehittämistoimet 
määritellään strategiatyön tuloksena syntyvässä ohjelmassa. Tämä ohjelma vuosittaisine 
painopisteineen antaa toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot oppilaitoksessa tehtävälle 
opetus- ja ohjaustyölle. Strategian mukaisen pedagogisen toiminnan toteutumista 
arvioidaan myös säännöllisesti. (Kartta pedagogisen toiminnan johtamiseen 2012, 10.)
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Yhteisessä veneessä, samaan suuntaan
– Yhteiset toimintatavat tukemassa pedagogista johtajuutta

Pedagoginen johtajuus koostuu monista eri osatekijöistä ja toimenpiteistä, joihin oppilaitoksen 
kaikki jäsenet voivat osallistua. Yhteinen näkemys oman organisaation nykytilasta, tulevaisuudesta 
ja kehittämistarpeista syntyy yhteisestä keskustelusta ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Oppilaitoksen 
johdon tulee tarjota osallistumistilaisuuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia kaikille toimijoille, 
niin opetus- ja ohjaushenkilöstölle kuin opiskelijoillekin. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa 
järjestämällä säännöllisin väliajoin opetus- ja ohjaushenkilöstön keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia.

Tärkeää pedagogisen johtamisen käytännön toteut-
tamisessa on varata tilaisuuksille ja yhteiselle toimin-
nalle riittävästi aikaa keskusteluun ja uusien toiminta-
tapojen ja tiedon omaksumiseen . Tilaisuudet tukevat 
toinen toisiaan ja valittua teemaa lähestytään useasta 
näkökulmasta . Jatkuvuuden kannalta on tärkeää sopia 
yhteisistä tilaisuuksista etukäteen ja laatia tueksi peda-
gogisen johtamisen vuosikello, etteivät ne pääse unoh-
tumaan arjen pyörityksessä .

Osaamista omassa talossa
Salon seudun ammattiopistossa kunkin lukuvuoden 
teema valitaan sisäisen auditoinnin tulosten perus-
teella . Kehittämiskohteista keskustellaan henkilöstön 
workshopeissa, Opetreffeillä, joita toteutetaan koulu-
tusaloittain tai usean alan yhteisenä . Tärkeää on, että 
ryhmät ovat riittävän pieniä, jotta varmistetaan kaik-
kien mahdollisuus osallistua keskusteluun. Opetreffeillä 
sovitaan käytännön toimenpiteistä ja arvioidaan voi-
massaolevien yhteisten toimintaohjeiden toimivuutta .

Ammattiopiston aamukahvitilaisuuksissa tavoittee-
na puolestaan on keskustella hyvässä hengessä arjen 
työasioista ja tavata kollegoja . Samalla myös tiedo-
tetaan oppilaitoksen ajankohtaisista asioista kaikille 
yhteisesti .

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestetään vuosittain 
Opiskelijan kohtaaminen -koulutus, jonka sisältö on 
lukuvuoden teeman mukainen . Koulutuspäivät toteu-
tetaan ”osaamista omassa talossa” -hengessä, vaikka 
myös talon ulkopuoliset kouluttajat tuovat uusia näkö-
kulmia oppilaitoksen yhteiseen toimintaan .

Opiskelijoiden osallistuminen turvataan järjestämällä 
opiskelijoille keskustelu- ja palautetilaisuuksia koulu-
tusjohtajien koolle kutsumina . Palautetta opiskelijoilta 
kerätään myös useiden kyselyjen avulla opintojen eri 
vaiheissa .

Pedagogisen kehittämisen koulutusjohtaja  
Riikka Riihimäki
Salon seudun ammattiopisto
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Salon seudun ammattiopiston  
pedagogisen johtamisen malli

Pedagogisen johtamisen tärkein tavoite on hyvinvoiva oppilaitos. Toiminnasta vastaa pedagogisen 
kehittämisen koulutusjohtaja, joka ylläpitää avointa keskustelua, valmistelee asioita johtoryhmälle 
ja huolehtii yhteydenpidosta verkostoissa opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoiva 
oppilaitos muodostuu, kun henkilöstön voimavaroista huolehditaan ja opiskelijaa sekä kotiväkeä 
osallistetaan toimimaan yhdessä.

• Opiskelijoiden hyvinvointi
• Opiskeluhuolto
• Opiskelijoiden palautetilaisuudet
• Kotiväenillat

• Ammattiopiston aamukahvit
• Opetreffit
• Opiskelijan kohtaaminen -koulutus
• Koulunaloituspäivät/opintomatkat
• Ryhmänohjaajien koulutukset

• Laatutyö
• Seuranta ja arviointi
• Sisäinen auditointi
• Opiskelijakyselyt
• Työelämäkyselyt

• Ammattiopiston strategiatyö
• Strategiapäivät
• Johtoryhmän teemapäivät

• Oppilaitoksen rakenteet
• Yksilölliset oppimispolut
• Opetussuunnitelmatyö

• Verkostotyö
• 2 . aste/perusaste
• Muut verkostot
• Hanketoiminta

pedagogisen kehittämisen koulutusjohta-
ja (pj), koulutussihteeri (siht.), johtoryhmä, 
laatukoordinaattori, opettajien edustaja, 
edustajat oppilaitoksen tiimeistä (esim. eri-

tyisopetuksen tiimi), kutsuttuna eri alojen 
asiantuntijoita

Pedagogisen kehittämisen ryhmä:
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5. Uusien oppimisympäristöjen 
kehittämisen johtaminen

Miten kehittämisen tuloksia arvioidaan  
oppimisen näkökulmasta?

Koulutuksen järjestäjän pedagogisessa strategiassa linjataan oppilaitoksen toiminnan 
painopisteet ja otetaan kantaa uusien innovatiivisten toteutustapojen kehittämiselle 
asetettuihin tavoitteisiin. Strategian mukaisten uusien oppimisympäristöjen ja 
-menetelmien kehittämisen lähtökohtana on aina opiskelijalähtöisyys ja opiskelijan 
oppimisen edistäminen. (Kartta pedagogisen toiminnan johtamiseen 2012, 8.)
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Kehittämisen johtaminen
Uusien opiskelijalähtöisten pedagogisten mallien kehittäminen vaatii innostuneita opettajia. Sen 
lisäksi se vaatii erityisesti oppilaitoksen johdon tukea, jos tavoitteena on saada aikaan todellisia 
muutoksia, jotka tukevat opiskelijan oppimista. Monet opettajat kehittävät mielellään erilaisia 
asioita ja näin tapahtui myös OPEDA-hankkeessa. Monenlaisia opetuksellisia pilotteja kokeiltiin eri 
oppilaitoksissa, mutta se, että hyvät ja toimivat mallit jäivät olemaan, edellytti johdon tukea ja halua 
uusien mallien käyttöön.

Kehittämisen kannalta tärkeää on, että johto on muka-
na jo mallien suunnittelussa ja ottaa kantaa siihen, että 
pilotit ja uudet opetuksen mallit ovat oppilaitoksen 
strategisten tavoitteiden ja toimintakulttuurin mukai-
sia . Tämä on kehittämisen johtamista . Ylimmän johdon 
pitää olla tietoinen kehittämistoiminnan sisällöstä, ta-
voitteista ja keinoista sekä määritellä ne . Lisäksi kehit-
tämisen pitää olla koordinoitua . Tämä ei tarkoita, että 
oppilaitoksen johto sanelee, mitä tehdään (sehän tap-
paisi luovuuden ja innostuneiden opettajien innovaati-
ot); sen pitää kuitenkin antaa ne raamit, joiden puitteis-
sa toimitaan .

Turun sivistystoimialan aikuiskoulutuksen tulosalue-
johtaja Päivi Lehtisen mukaan tärkeää on, että kehit-
tämistyö on linjattu ja avattu johdon puolelta – tärkeää 
on yhteinen suunta . ”Henkilöstön sitoutuminen uusiin 
toimintatapoihin on huomattavasti parempaa, kun 
he itse ovat olleet kehittämisessä ja käynnistämisessä 
mukana . Luotan henkilöstön osaamiseen ja olen kyllä 
valmis keskustelemaan ja ohjaamaan, toimin lähinnä 
suunnan näyttäjänä . Sen sijaan, että sanotaan pelkäs-
tään miten, ennemminkin haastetaan henkilöstöä itse 
miettimään, miten meidän tulee oppilaitoksessa toimia 
ja mitä tehdä, jotta asiat etenevät haluttuun suuntaan .”

Koulumaailmassa opiskelijalähtöisyyden pitäisi aina 
olla kehittämisen lähtökohta, sillä juuri opiskelijoita 
varten oppilaitokset ovat olemassa . Kehittämisen joh-
tamisessa johdon rooli on nimenomaan tämän näkö-
kulman esillä pitäminen . Opetuksen kehittämisessä 
ja uusien pedagogisten ratkaisujen käyttöönotossa 
keskeistä on se, miten opetus entistä paremmin tukee 

opiskelijan oppimista . Minkälaisin ratkaisuin pystym-
me huomioimaan monenlaiset oppijat koulupolun eri 
vaiheissa?

Kun uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen mallien 
kehittämiseen liittyviä tuloksia arvioidaan, mittareita 
voivat olla määrälliset mittarit, kuten keskeyttämislu-
vut tai läpäisyn tehostuminen . Toisaalta voidaan mitata 
opiskelijahyvinvointia ja opiskelijoiden kokemusta op-
pimisestaan . Eikä pidä unohtaa opettajien arvioita, sillä 
tulosten paranemiseksihan he ovat uusia tapoja kehit-
täneet . Kaikki nämä erilaiset mittarit liittyvät toinen 
toisiinsa . Johdon tehtävä on hyödyntää saatuja tulok-
sia ja seurata kehittämistyön tuloksellisuutta sekä ot-
taa käyttöön uudet hyvät mallit ja tavat . Kehittämisen 
johtaminen on osa oppilaitoksen strategista johtamista 
ja suunnan näyttämistä . 

Projektipäällikkö Anu Parantainen
Turun kaupungin sivistystoimiala
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Yhdessä opettaminen – 
yhteisestä suunnittelusta yhteiseen arviointiin

Opettaja Juha Pusa
Turun ammatti-instituutti 

• eri opintojen opettajien välinen keskustelu 
lisääntyy

• irralliset asiat opintojen sisällä sulautuvat laajem-
miksi kokonaisuuksiksi

• opiskelijan opinnoissa etenemisen seuranta hel-
pottuu, kun opettajat tietävät mistä opinnoista 
kokonaisuus muodostuu

• perehdytään, mitä opintoja tutkinnon osiin 
sisältyy ja pohditaan, mitkä opintoparit tukevat 
toisiaan

• kerrotaan opiskelijoille, mitä yhdessä opettami-
nen tarkoittaa ja mikä on sen tavoite

• nostetaan yhdessä esille opintojen keskeisimmät 
sisällöt

• sisällöt ajoitetaan opetettavaksi samaan aikaan 
vuosisuunnitelmassa

• opetushetket suunnitellaan yhdessä käytännön 
toteutusta myöten

• opetussisällöt on hyvä kuvata Moodle-
oppimisalustalle yms . tehtävineen

• esimiehen lupa ja tuki
• lukujärjestyksen tekijä mukaan suunnitteluun

• keskeisimpien sisältöjen opettamisen suunnittelu 
tukee molempia opettajia

• oma opettajuus kehittyy ja vahvistuu

• opettajien tulisi olla tietoisia muiden opintojen 
pääsisällöistä ja -tavoitteista

• yhdessä opetettavien opintojen tulisi olla mah-
dollisimman laajoja

• opetus tulee toteuttaa niin, että asioihin on mah-
dollista palata myös myöhemmin

• vuosisuunnitelman rakentaminen toimivaksi ei 
välttämättä onnistu kerralla

• yhdessä opettamista ei voida lukita viikko/päi-
vätasolla suunnitelmaan, koska lukujärjestykset 
eivät välttämättä osu kohdalleen

• em . syiden vuoksi opintojen sisältöjen on hyvä 
olla joustavia

Hyödyt

Alkuvalmistelut Suunnittelu

Hyödyt

Haasteet

Haasteet
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kehittämisen johtaminen

• opettaessa voidaan noudattaa opettaja/asia -pe-
riaatetta tai toisiaan täydentävää vuoropuhelua

• toinen seuraa ja ohjaa ryhmän toimintaa ja neu-
voo opiskelijoita toisen opettaessa tiettyä asiaa

• eriyttäminen, käydään pienryhmässä läpi joku 
yksityiskohta toisen opettajan johdolla, vaihto

• HOPS/Oppimisen arviointi -keskustelut toisen 
opettajan kanssa

• kaksi tai useampi opettaja opettaa samaa tai eri oppiainetta samassa paikassa samaan aikaan yhdelle tai useammal-
le opiskelijaryhmälle

• ei tuota lisäkustannuksia, kun aiemmin lukujärjestyksen mukaan eri aikoihin opetetut aineet opetetaan yhtä aikaa
• tavoitteena opiskelijoiden oppimistulosten paraneminen, läpäisyn edistäminen ja opetettavien kokonaisuuksien 

työelämävastaavuuden parantaminen
• auttaa jakamaan opettajien kasvatusvastuuta, tukee työssä jaksamista ja viihtymistä sekä vahvistaa opettajien arvi-

ointitaitoja ja ammatti-identiteettiä

• oppituntien aikana toteutetaan mm . oppimis-
tehtäviä, joilla testataan sekä työskentelyä että 
asianhallintaa

• annetaan opiskelijalle heti tehtävän jälkeen oppi-
mista ohjaavaa palautetta

• kirkastetaan opiskelijalle sitä, mitkä ovat ko . 
opintojen keskeiset tavoittet ja miten hän niistä 
tässä vaiheessa suoriutuu

• opittava asia avautuu opiskelijalle ilman, että 
hänen täytyy soveltaa toisen aineen teoriatietoa 
mielessään käytäntöön

• helpottaa opiskelijaa hahmottamaan opiskelta-
via kokonaisuuksia

• opettaja saa omaan aineeseensa laajemman 
pohjan opettajaparin opetussisällöistä

• erinomainen tapa tutustua kollegoihin ja raken-
taa yhteinen työtapa

• arvioinnista tulee kokonaisvaltaisempaa, tarkoi-
tuksenmukaisempaa ja mielekkäämpää myös 
opiskelijan näkökulmasta

• oppimisen edistymistä on helpompi arvioida, kun 
sitä arvioidaan useamman aineen näkökulmasta 
ja yhdessä useamman opettajan kanssa

• voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa opis-
kelijan valmiutta ammattiosaamisen näyttöön

• voidaan korvata atto-aineiden ”loppukokeet”
• opiskelija oppii kiinnittämään huomiota opinto-

jen keskeisiin tavoitteisiin ja arvioimaan omaa 
suoritustaan entistä paremmin• sujuva, opetustilanteessa toinen toistaan tukeva 

vuoropuhelu vaatii aikaa ja harjoittelua
• yhteisten oppituntien kuluessa tulee kiinnittää 

huomiota erityisesti siihen, että molempien 
aineiden käsiteltäväksi sovitut asiat tulevat suun-
nitelman mukaisesti tasapuolisesti käsitellyiksi

• arvioitavien tehtävien tulee tukea molempien 
opintojen sisältöjä

• arviointikeskustelujen käyminen vie aikaa

Toteutus Oppimisen arviointi

Hyödyt Hyödyt

Haasteet

Haasteet



6. Johtamisen foorumit

Miten arvioidaan yhteistyöfoorumien työn 
tuloksellisuutta opiskelijan oppimisen 

näkökulmasta?

Pedagogisen toiminnan johtamisesta, strategiatyöstä sekä yhteisistä toimintaperiaatteista 
ja linjauksista sopimisesta suuri osa tapahtuu käytännössä yhteistyönä erilaisissa 
työryhmissä. Osa näistä pedagogisen toiminnan johtamisen foorumeista on formaaleja, 
lakisääteisen toiminnan toteuttamiseksi perustettuja yhteistyöryhmiä, osa epämuodollisia, 
yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi perustettuja kehittämisyhteisöjä. Niin yksilön 
kuin organisaationkin oppiminen kehittyy yhteistyössä muiden kanssa – pedagogisen 
toiminnan kehittämisen kannalta tärkeissä, usein myös oppilaitoksen ulkopuolella 
toimivissa moniammatillisissa työryhmissä. (Kartta pedagogisen toiminnan johtamiseen 2012, 10–11.)
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Porukalla potkua pedagogiikkaan
Moneen ammatilliseen oppilaitokseen on perustettu pedagogisen kehittämisen työryhmä. Nämä 
pedagogiset tiimit, työryhmät ja foorumit ym. kokoonpanot ovat jokaisella koulutuksenjärjestäjällä 
omanlaisensa ja -näköisensä. Työryhmät voivat olla yksikkökohtaisia tai koko organisaation tasolla 
toimivia ja myös niiden kokoonpanot vaihtelevat. Yhdistävänä tekijänä työryhmillä on oman 
organisaation pedagogiikan kehittäminen sekä erilaisten pedagogisten menetelmien ja käytäntöjen 
edistäminen ja luominen.

Pedagoginen kehittäminen organisaatiossa vaatii 
suunnitelmallisuutta ja aikaa . Työn edistymisen kannal-
ta keskeistä on pedagogisen kehittämisen tavoitteiden 
määrittäminen sekä työryhmän nimeäminen näiden 
tavoitteiden vaatimien toimenpiteiden valmistelemi-
seen ja eteenpäin viemiseen käytännössä . Työryhmän 
perustaminen ei tarkoita opetushenkilöstön oman, 
henkilökohtaisen pedagogisen kehittämistyön ja -vas-
tuun päättymistä . Ryhmät kehittävät organisaation 
pedagogiikkaa yhdessä henkilöstön ja johdon kans-
sa määriteltyjen tavoitteiden ja tehtävien puitteissa . 
Osaltaan ne voivat edistää myös yksilötasolta kumpua-
via pedagogiikan kehittämistarpeita ja -ideoita .

Tärkeää on toiminnan vakiinnuttaminen osaksi oppi-
laitoksen toimintakulttuuria . Avaintekijöitä toiminnan 
vakiinnuttamisessa ovat säännölliset työryhmän ko-
kousajat sekä järjestelmällinen tiedottaminen ryhmän 
toiminnasta ja sen tekemistä päätöksistä . Avoimuus ja 
toiminnallisuus näyttelevät myös tärkeää roolia .

Ryhmän työn tunnettuutta ja uskottavuutta edistävät 
erilaiset koko oppilaitoksen yhteistoiminnalliset tilai-
suudet, kuten esimerkiksi pedagogiset aamu- ja iltapäi-
vät, koulutukset ja infot . Näissä voidaan sekä tiedottaa 
ryhmän toiminnasta, levittää ja jalkauttaa ryhmän työn 
tuloksia, että kerätä palautetta pedagogisen kehittämi-
sen työn tuloksista .

Parhaimmillaan pedagoginen työryhmä on muuntau-
tumiskykyinen ja joustava . Kokoonpanoa ja toimintata-
poja on pystyttävä tarvittaessa muuttamaan esimerkik-
si saadun palautteen tai uusien kehittämishaasteiden 

perusteella . Työryhmät kehittävät organisaation peda-
gogiikkaa yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa määri-
teltyjen tavoitteiden ja tehtävien puitteissa .

Toiminta on usein melko vapaamuotoista, mutta sen 
on kuitenkin oltava johdettua ja organisoitua . Näin työ-
ryhmä lunastaa paikkansa osaksi organisaation vakiin-
tunutta toimintaa .

Koulutus- ja hankesuunnittelija Essi Erävesi
Ammattiopisto Livia
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Ammattiopisto Livian pedagoginen tiimi
Ammattiopisto Livian pedagogiseen tiimiin kuuluvat oppilaitoksen opintojen ohjaajat, rehtorit, koulutus- ja 
hankesuunnittelija sekä tiiminvetäjä jokaisesta opistosta . Tiimi kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa ja sen 
toimintaan kuuluu mm . oppilaitoksen pedagogisten kehittämishankkeiden ohjaus, valmistelu ja suunnittelu 
sekä sen pedagogisen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen .

Tärkeänä osana tiimin toimintaa on tiedottaminen ja vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa tehtävä työ . 
Pedagogisen tiimin jokaisesta kokouksesta laaditaan tiedote, joka lähetetään opetushenkilöstölle tiedoksi ja 
tallennetaan oppilaitoksen intraan . Kuka tahansa voi myös esittää asioita käsiteltäväksi pedagogisen tiimin 
kokouksissa .

Tiimi toteuttaa lukuvuodessa kaksi pedagogista aamu- tai iltapäivää . Näiden tilaisuuksien tarkoituksena 
on virittää keskustelua yhteisistä asioista ja luoda yhteisiä käytänteitä, joihin henkilöstöllä on mahdollisuus 
vaikuttaa . Yleensä tilaisuuksien keskustelun aiheet saadaan henkilöstöltä itseltään . Tilaisuudet pyritään to-
teuttamaan oman henkilöstön voimin . Ne ovat toiminnallisia ja edesauttavat henkilöstön verkostoitumista 
keskenään .

Koulutus- ja hankesuunnittelija Essi Erävesi
Ammattiopisto Livia

Salon seudun ammattiopiston pedagogisen kehittämisen ryhmä
Salon seudun ammattiopiston pedagogisen kehittämisen ryhmä edistää toiminnallaan ammattiopistolle 
strategiatyössä asetettujen tavoitteiden saavuttamista . Tärkein opetukseen ja ohjaukseen liittyvä strateginen 
tavoite on opintojen keskeyttämisen vähentäminen ja läpäisyn parantaminen .

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, viikkoa ennen ammattiopiston johtoryhmää . Pedagogisen kehittä-
misen ryhmän asiat viedään johtoryhmään tiedoksi tai päätettäviksi . Johtoryhmän käsittelyn jälkeen asiat 
pannaan koulutusaloilla toimeen koulutusjohtajien johdolla .

Pedagogisen kehittämisen ryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtajana toimiva pedagogisen kehittämisen 
koulutusjohtaja, koulutussihteeri (sihteeri), johtoryhmä (rehtori, neljä koulutusjohtajaa), laatukoordinaat-
tori, yhteisten opintojen opettajien edustaja sekä edustajat oppilaitoksen tiimeistä (esim . erityisopetuksen 
tiimistä) .

Ryhmän tehtäväkenttä on monipuolinen . Se käsittää toimenpiteitä aina läpäisyn edistämisestä ammattiopis-
ton laatujärjestelmän kehittämiseen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön ja henkilöstön positiivisen työil-
mapiirin ylläpitämiseen .

Pedagogisen kehittämisen koulutusjohtaja Riikka Riihimäki
Salon seudun ammattiopisto
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Tehoa toimintaan suunnitelmallisella 
moniammatillisella yhteistyöllä

Vanha totuus on, että yhteistyössä on voimaa ja asioiden ratkaiseminen on helpompaa yhdessä kuin 
yksin. Mirja Määttä on väitöskirjassaan Yhteinen verkosto? (2007) määritellyt moniammatillisuuden 
käsitteen ammattilaisten väliseksi suunnitteluksi, tavoitteiden määrittelyksi ja yhteisen työn 
koordinoinniksi. Moniammatillisella yhteistyöllä pyritään tietoja, taitoja, tehtäviä, kokemuksia ja/tai 
toimivaltaa jakamalla yhteisen päämäärän saavuttamiseen.

Useimmat meistä kuuluvat erilaisiin verkostoihin ja 
moniammatillisiin yhteistyöryhmiin, joilla on Määtän 
määrittelemät tehtävät ja tavoitteet . Miten ne toteu-
tuvat? Osaammeko ottaa kaiken hyödyn irti yhdessä 
toimimisesta, vai jäämmekö vain päivittelyn ja totea-
musten tasolle?

Moniammatillista yhteistyötä tehdään oppilaitoksissa 
erilaisissa työryhmissä, joiden jäsenet edustavat eri am-
mattiryhmiä . Työskentelyn tulos riippuu siitä, miten hy-
vin työryhmä pystyy hyödyntämään jäsentensä osaa-
mista ja luottamaan toinen toisiinsa . Parhaimmillaan 
moniammatillinen yhteistyö toimii vaikeissa asiakas-
tilanteissa, joissa ongelmat ovat monimutkaisia eikä 
”kukaan selviäisi niistä yksin” . Luottamus syntyy, kun 
yhteiset onnistumisen kokemukset saavat työryhmän 
jäsenet huomaamaan, ettei yhteistyö ole kilpailua vaan 
kaikki hyötyvät siitä .

Moniammatillisen yhteistyön kompastuskiviä on mm . 
työryhmän tai tiimin jäsenten sitoutumattomuus teh-
tävään . Yhteistyö vesittyy, jos yhteisesti sovitut tehtä-
vät jätetään tekemättä tai ei pysytä annetuissa aika-
tauluissa . Pahimmillaan moniammatillinen yhteistyö 
tuhlaa työaikaa ja on tehotonta .

Projektipäällikkö Anu Parantainen
Turun kaupungin sivistystoimiala

Projektisuunnittelija Mervi Leino
Salon seudun ammattiopisto
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1. Asiantuntijuuden jakaminen
Moniammatillinen verkosto koostuu eri alojen tai am-
mattikuntien asiantuntijoista, jotka tuovat yhteistyö-
hön oman organisaationsa toimintatavat niin hyvässä 
kuin pahassakin . Onnistuneen yhteistyön yhtenä edel-
lytyksenä on, että verkoston jäsenillä olisi ammatillisen 
kokemuksen ja laajan tietopohjan lisäksi uskallusta 
kokeilla uusia ratkaisuja, sietää epävarmoja tilantei-
ta sekä kykyä kyseenalaistaa omat toimintatapansa . 
Asiantuntijoiden tulee kyetä arvioimaan, milloin ”hy-
viksi koetut” menetelmät eivät enää riitä, sekä, miten 
uusia lähestymistapoja voitaisiin kehittää yhdessä .

2. Taustayhteisön tuki
Verkostossa toimivien asiantuntijoiden taustaorgani-
saatioiden ja erityisesti niiden johdon tulee varmistaa, 
että asiantuntijoilla on riittävästi aikaa osallistua ja si-
toutua verkoston työhön .

3. Jaettu visio ja yhteiset periaatteet
Näiden jäsentely voi helposti jäädä taustalle, koska ”oi-
kea työ” halutaan aloittaa mahdollisimman nopeasti . 
Kestävä yhteistyö kuitenkin vaatii, että työn perustas-
ta ollaan yksimielisiä . Se antaa työlle suuntaa ja lisää 
verkoston jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta . 
Tarvitaan yhteisymmärrys siitä, kuka pyrkii mihinkin 
tavoitteisiin ja minkä periaatteiden mukaisesti toimi-
taan . Yhteisymmärryksen luominen on tärkeää heti toi-
minnan alussa, mutta sen tulee myös olla jatkuva osa 
verkoston työskentelyä – suunnassa pysyminen vaatii 
välillä korjausliikkeitä .

4. Realistiset tavoitteet
Verkosto on pitkäikäinen vain, jos se saavuttaa me-
nestystä, koska menestys antaa sille uskoa omaan ky-
kyynsä kehittyä . Alusta asti on kiinnitettävä huomiota 
tavoitteiden tarkkaan ja realistiseen määrittelemiseen .  
Niitä ei saa asettaa liian korkealle – eikä sekoittaa yh-
teistyölle asetettuun visioon .

5. Roolien määrittely
Verkoston jäsenten roolien määrittely parantaa verkos-
ton tehokkuutta ja on tärkeä signaali myös ulospäin . 
Missä roolissa verkoston jäsen toimii? Mitä vastuita 

rooliin kuuluu? Sama koskee verkoston koordinoijan 
tehtävän selkeyttämistä . Johtaminen voi perustua mu-
kanaolijoiden sopimukseen, tehtävien kierrätykseen 
tai ammattiryhmiä noudattelevaan työnjakoon .

6. Viestintä
Verkoston jäsenten suhteet voivat perustua luottamuk-
selle, jos etenkin alkuvaiheessa tiedonkulku on sään-
nöllistä ja riittävää . Tuntuu itsestään selvältä todeta, 
että hyvän yhteistyön edellytys on hyvä viestintä, mut-
ta usein yhteistyö epäonnistuu juuri tästä syystä .

7. Avoin keskustelu ja konfliktien sietäminen
Avoin keskustelu ja näkemyserojen sietäminen ovat 
rakentavan ajatustenvaihdon perustoja . Ne tukevat 
osaltaan sitä, että verkoston kumppanit ottavat tehdyt 
päätökset tosissaan ja voivat luottaa niihin . Tämä tekijä 
on eräs vaikeimmista, koska monet saattavat yhdistää 
suorat vastaväitteet ja yhteisymmärryksen puutteen 
epämiellyttäviin tilanteisiin . 

Totuus on kuitenkin, että ilman avointa keskustelukult-
tuuria saattaa verkosto vaikeuksia kohdatessaan hajota 
tai olla kykenemätön toimimaan .  Juuri sen vuoksihan 
ihmiset haluavat työskennellä yhdessä – laajentaak-
seen näkemystään ja omaa osaamistaan .

8. Mitään ei tule pitää itsestään selvänä: kysy!
Kysyminen on avaintekijä toimivassa yhteistyös-
sä: Eri ammattiryhmät puhuvat eri kieltä ja heillä on 
osin eri toimintatavat, arvot, näkökulmat ja ajatuk-
set siitä, miten tilanteeseen voi parhaiten puuttua . 
Kysymykset auttavat saamaan vahvistuksen siitä, mitä 
toinen ajattelee, ja se osaltaan edesauttaa yhteistyön 
onnistumista .

Projektipäällikkö Anu Parantainen
Turun kaupungin sivistystoimiala

Projektisuunnittelija Mervi Leino
Salon seudun ammattiopisto

Moniammatillisen yhteistyön keskeiset avaintekijät

Moniammatillisen yhteistyön avaintekijöiden kuvauksen pohjana on käytetty Huippu-hankkeen 
kautta saatua INPRO -käsikirjaa, jossa on kuvattu moniammatillisen yhteistyön kannalta keskeiset 
asiat. (Lähde: INPRO Handbook, www.inpro-childcare.eu)
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Mynämäen käsi- ja 
taideteollisuusopiston uusi opo-tiimi

Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon perus-
tettiin OPEDA-hankkeen aikana uusi toimintaa 
ja yhteistyötä tiivistänyt työryhmä – opo-tiimi . 
Tiimin tavoitteena on miettiä uusia opintojen oh-
jauksen malleja sekä tuoda ohjausta lähemmäksi 
opiskelijan arkea .

Opo-tiimiin kuuluu oppilaitoksen kunkin osaston 
opintojen ohjaaja, neljännen vuoden vuosikurs-
sin ryhmänohjaaja ja oppilaitoksen kuraattori . 
Oppilaitoksen opinto-ohjaaja toimii tiimin vetäjä-
nä . Osaston opo toimii oman osaston opiskelijoi-
den ja ryhmänohjaajien tukihenkilönä opintojen 
ohjaustilanteissa sekä mahdollisissa ongelmata-
pauksissa . Hän toimii samalla myös koko oppilai-
toksen opinto-ohjaajan ja kuraattorin työparina 
sekä osaston kontaktihenkilönä .

Opo-tiimin toiminta on tiivistänyt oppilaitoksen 
osastojen välistä yhteistyötä, tehostanut opis-
kelijoiden ohjaamista ja varhaista puuttumista . 
Vaikeissa tilanteissa tiimin jäsenet ovat saaneet 
voimaa yhteistyöstä, mikä puolestaan on edistä-
nyt työssä jaksamista ja työhyvinvointia . Tiimin 
toiminta on vakiintunut ja sen toimintaa pyritään 
jatkuvasti kehittämään saadun palautteen ja oman 
toiminnan arvioinnin pohjalta .

Apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Inna Ahlqvist 
Raseko Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto
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Lukiokoulutus

Sujuvasti toiselta asteelta korkeakouluun
Toisella asteella niin lukiokoulutuksessa kuin ammatillisellakin puolella usein tuskaillaan, että 
aloittavien opiskelijoiden lähtötaso ei vastaa vaatimuksia. Erityisen huolestuttavana pidetään 
matemaattisten taitojen tasoa. Ongelman ratkaisemiseksi ja nuorten opiskeluvalmiuksien 
kehittämiseksi on valtakunnallisesti tehty monenlaisia malleja. OPEDA-hankkeessakin on asiaan 
tartuttu esimerkiksi tarjoamalla ammatillisen koulutuksen matematiikan oppimateriaalia ja tehtäviä 
perusopetuksessa vielä oleville oppilaille.

Hankkeen aikana tuli esille mielenkiintoinen asia: am-
mattikorkeakoulussa tuskaillaan saman asian kanssa . 
Myös siellä huolta aiheuttaa aloittavien opiskelijoiden 
heikko matemaattisen osaamisen taso . Asiaa voi har-
mitella loputtomasti, mutta hankkeessa päätettiin läh-
teä ratkaisemaan asia perustamalla eri kouluasteiden 
matematiikan opettajista työryhmä . Ryhmässä olivat 
edustettuina perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen 
toinen aste ja ammattikorkeakoulu .

Ammattikorkeakoulun matematiikan opettaja pereh-
dytti toisen asteen opettajat korkeakoulun matema-
tiikan lähtötasovaatimuksiin, antoi käyttämiään teh-
täviä ja kokeita opettajien käyttöön sekä oli mukana 
suunnittelemassa AMK-opintohin orientoivaa opinto-
kokonaisuutta, joka voidaan toteuttaa toisen asteen 
päättövaiheessa .

Mallin levittämiseksi ja juurruttamiseksi Turun mate-
matiikan opettajille järjestettiin yhteisiä kehittämis- ja 
koulutuspäiviä hankkeen aikana .

Mallin hyödyt on nähtävissä monella tasolla: 

• Jatko-opintoihin suuntaavat opiskelijat ovat val-
miimpia ja osaavampia aloittaessaan opinnot

• Opintojen keskeytyminen korkeakoulussa vähenee
• Opettajien oma osaaminen kasvaa 
• Oppiaineesta tulee kokonaisuus, joka alkaa perus-

opetuksesta ja jatkuu korkeakouluun
Ammattikorkeakouluun orientoiva opintokokonaisuus 
on otettavissa käyttöön myös esimerkiksi ilman opis-
kelupaikkaa jääneiden tai armeijan jälkeen jatko-opin-
toihin suuntaavien nuorten preppauksessa . Eikä 
matematiikka toki ole ainoa aine – osaamisen lisää-
minen kaikissa oppiaineissa tehostaa uusien opintojen 
alkuvaihetta .

Projektipäällikkö Anu Parantainen
Turun kaupungin sivistystoimiala

AMK-opintoihin orientoiva opintoko- 
konaisuus opintonsa päätösvaiheessa 
oleville tai opintonsa päättäneille

kieliä
matematiikkaa

äidinkieltä
ammatillisia aineita

Ammattikorkeakouluopintoihin 
orientoivat opinnot

Ammatillinen  
koulutus (TAI)
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Johtamisen 

foorumit

Matikkapankki – 
Yhteistyötä peruskoulun ja 
ammatillisen koulutuksen 

matematiikanopettajien kesken
Turun ammatti-instituutin matematiikan opetta-
jat ryhtyivät syksyllä 2012 kokoamaan Moodle-
oppimisalustalla olevaan Matikkapankkiin esi-
merkkejä eri ammatillisen alojen matematiikan 
tehtävistä . Tarve tähän nousi esille perusope-
tuksen puolelta . Tehtäviä käytetään perusope-
tuksen matematiikan tunneilla ja oppilaanoh-
jauksessa, kun oppilaan kanssa suunnitellaan 
siirtymistä toiselle asteelle . Materiaalin avulla 
oppilas voi tutustua häntä kiinnostavan ammatil-
lisen alan matematiikan sisältöön ja samalla poh-
tia omia valmiuksia siirtyä alalle opiskelemaan . 
Matikkapankin materiaalit palvelevat myös am-
matilliseen peruskoulutukseen valmentavia ja val-
mistavia koulutuksia .

Perusopetuksen matematiikan opettajilta ja 
opoilta on tullut runsaasti positiivista palautetta 
Matikkapankin materiaalista . Pankista löytyy teh-
täviä ratkaisuineen lähes kaikkien ammatillisten 
alojen matematiikan keskeisimmistä sisällöistä . 
Oppilaitoksen koulutuspäälliköt ja opettajat koke-
vat Matikkapankin konkreettisena välineenä teh-
dä yhteistyötä perusopetuksen ja ammatillisen 
toisen asteen koulutuksen välillä . Matikkapankki 
toimii osaltaan myös ammatillisen koulutuksen 
markkinoinnin välineenä . Tutustuminen matema-
tiikan tehtäviin vie opiskelijan jo etukäteen keskel-
le ammatillisia opintoja ja tekee siirtymisestä am-
matilliseen koulutukseen tältä osin helpompaa .

Opettaja Juha Pusa
Turun ammatti-instituutti 

Matikkapankki löytyy osoitteesta:

taito.edu.turku.fi 
> Julkiset kurssiesittelyt > Matikkapankki

Matikkapankkiin pääse kirjautumaan vierailijana . 
Tehtävät ratkaisuineen ovat julkisia ja kaikkien 
käytössä .



7. Lopuksi
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Pedagogisen johtamisen kehittäminen tässä ajassa
Olemme Suomessa tottuneet ajattelemaan, että koulutuksemme on korkeatasoista ja laadukasta 
ja oppimistulokset maailman huippuluokkaa. Viimeiset PISA- ja PIAAC-tulokset kuitenkin kertovat 
omaa kieltään siitä, että paikalleen ei saa jäädä, vaan tarvitaan jatkuvaa parantamista ja toiminnan 
kehittämistä kaikilla tasoilla. Edellä mainitut tutkimukset eivät suoraan koskeneet ammatillista 
koulutusta, mutta kaikissa oppilaitoksissa on nyt varmasti oppimisen paikka. 

Pedagoginen johtaminen edistää tuloksekasta oppi-
mista sekä opiskelijoiden että opetushenkilöstön näkö-
kulmasta . Muuttuva maailma edellyttää myös uuden-
laisten oppimisympäristöjen ja -tapojen kehittämistä; 
vanhoilla, sinänsä hyväksi havaituilla metodeilla ei ehkä 
enää digikauden globaaleja nuoria saada innostumaan 
oppimisesta entiseen tapaan .

Koulutus on avainasemassa myös Suomen toipumises-
sa talousvaikeuksista . Tässäkin tarvitaan uutta osaa-
mista . Menetetyt työpaikat eivät palaa samanlaisina 
takaisin, vaan haasteena on löytää uutta osaamista, 
jolla voimme varmistaa tulevan menestyksemme . 
Lisäksi julkisen talouden kestävyysongelmat ja tuotta-
vuuspaineet edellyttävät, että ammatillinen koulutus 
tuottaa joustavasti, laadukkaasti ja etenkin kustannus-
tehokkaasti työelämän edellyttämää korkeatasoista 
osaamista . Lyhyesti ja karusti: enemmän vähemmällä 
rahalla .

Parhaillaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta kehi-
tetään palkitsemaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan 
vaikuttavuudesta, tuloksista ja laadusta . Samalla karsi-
taan järjestäjäverkkoa ja kehitetään ohjausta . Näiden 
muutosten keskellä tarvitaan johtajuutta, joka ohjaa 
organisaatiota toimimaan kohti yhteisesti asetettuja 
tavoitteita ja päämääriä nopeasti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä . Tässä pedagogisella johtajuudella 
on tärkeä rooli mm . oppimisprosessin johtamisessa ja 
oppimisympäristöjen kehittämisessä . Koulutuksen jär-
jestäjän tulisikin luoda toimintakulttuuri, jossa kaikki 
työyhteisön jäsenet toimivat tavoitteiden suuntaisesti 
ja tiedostavat oman rooliinsa yhteisissä ponnisteluissa . 

Koulutuksen järjestäjän kannalta johtajuuden ja toi-
mintajärjestelmän kehittäminen on oleellista . Yhtenä 
koulutuspoliittisena tavoitteena onkin ollut varmistaa, 

että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on 
toimiva toimintajärjestelmä viimeistään vuonna 2015 . 
Toimivan laadunhallinnan tulee olla oleellinen osa toi-
mintajärjestelmää . Tämän arvioimiseksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön asettama Ammatillisen koulutuk-
sen laatutyöryhmä on valmistellut kriteerit, joilla voi-
daan arvioida onko toiminta(laatu)järjestelmä toimiva . 
Yhtenä kriteeristön keskeisenä elementtinä on johta-
juus kaikilla toiminnan tasoilla ylimmästä johdosta aina 
opettajiin ja työpaikkaohjaajiin saakka . Kuten olemme 
ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon saaneista or-
ganisaatioista voineet huomata, vain kehittämiseen ja 
laatutyöhön sitoutunut johtajisto voi taata organisaa-
tion menestyksen .

Lyhyesti voidaan todeta, että laatuympyrä pyörii, kun 
ensin sovitaan mitä tehdään, sitten tehdään mitä on 
sovittu ja lopuksi kerätään palautetta, jonka perusteella 
voidaan todeta, että näin on tapahtunut . Mikäli poik-
keamia tai parannettavaa ilmenee, edellyttää toimiva 
laadunhallinta toiminnan kehittämistä palautteen ja 
muun mm . toimintaympäristöstä tulevan tiedon poh-
jalta . Tähän tarvitaan toimivat prosessit, jotta esim . 
pedagoginen johtajuus toimii myös tilanteessa, joka 
edellyttää toiminnan muuttamista tai kehittämistä 
palautteen (opiskelijat, työelämä, muut sidosryhmät) 
perusteella . 

Pedagoginen johtaminen parhaimmillaan antaa ope-
tuksen ja oppimisen kannalta optimaaliset työkalut kai-
kille oppimisprosessin osallisille onnistuneeseen loppu-
tulokseen pääsemiseksi – oppimisen iloa unohtamatta!

Opetusneuvos Tarja Riihimäki
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Kansalliset ePerusteet ja eHops

Esim. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

WinNovan sähköisen hops-työkalun kehittäminen ja käyttöönotto

Opetussuunnitelman tutkintokohtaisten osien uudistaminen

Opetussuunnitelman yhteisen osan uudistaminen
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Ammattikoulutusstrategia 2014 – 2017

WinNovan rakenteistettu ja tuotteistettu opetustarjonta

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen 
perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja suurtalous- 
esimiehen erikoisammattitutkinto

Ravintolakokin 
ammattitutkinto

Hotellivirkailijan 
ammattitutkinto

Tarjoilijan  
ammattitutkinto

Suurtalouskokin 
ammattitutkinto

Matkailualan perustutkinto

Baarimestarin 
erikoisammattitutkinto

Elintarvikealan perustutkinto

Dieettikokin  
erikoisammattitutkinto

LIITE 1: Prosessin eteneminen WinNovassa

Yhteistyö klusterin tutkintojen välillä
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Valmis joulukuussa 2013

Opetussuunnitelmatyö syksyllä 2014

Yhteistyö klusterin tutkintojen välillä

WinNovan Ops-asiantuntijoiden 
koulutus huhtikuussa 2014

Lukuvuoden 2014 – 2015 aikana



LIITE 2: Tutkinnon osien tarjonta ja oppijan yksilöllisen ja joustavan  
opintopolun vaiheittainen muodostuminen

Majoitus ja ravitsemispalv . toim . 20 ov

Lounasruokien valmistus 20 ov

Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov

Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov

Kahvilapalvelut 10 ov

À la carte -tarjoilu 10 ov

Majoitusliikkeen  
varaustoim . 10 ov

Suurkeittiön ruoka- 
tuotanto 10 ov

À la carte -ruoanvalmistus 
10 ov

Yrittäjyys 10 ov  
4)

Pikaruokapalvelut 10 ov

Tilaus- ja juhlaruokien 
tarj . 10 ov

Matkailupalvelut 10 ov  
1)

Palvelu- ja jakelukeittiön 
toim . 10 ov

Tilaus- ja juhlaruokien 
valm . 10 ov

Jatko-opintoihin  
valment . 10 ov 4)

1. jakso

Muut valinnaiset

”Kokin polut”

”Hotellipolku”

”Tarjoilijan polut”

Kokki

Tarjoilija

Vastaanottovirkailija

2. jakso

4. HOPS
Siirtyminen 
työelämään/
jatko-opintoihin

3. HOPS
Valinnaisten tutkinnon 
osien valinnat 30 ov 
+ vapaasti valittavat 
10 ov  
(ammatillinen profi-
loituminen, nivelvaihe 
työelämään)

2. HOPS
Osaamisalan/koulu-
tusohjelman valinta . 
(ammatillisen suun-
tautumisen vaihe)

1. HOPS
Hakeutumisvaihe . 
(ammatillisen perus-
osaamisen hankkimis-
vaihe, kaikille pakolli-
set tutkinnon osat)

esimerkkinä Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt.
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Majoitus- ja ravit-
semispalveluissa 

toimiminen 

Àla carte -ruokien 
valmistus 

AON

Yrittäjyys 
AON

Annosruokien 
valmistus

Majoitus- ja ravit-
semispalveluissa 

toim . AON

Tilaus- ja juhla-
ruokien valmistus 

AON

Vapaasti valit-
tavat tutkinnon 

osat  
AON

Annosruokien  
valmistus  

AON

Lounasruokien 
valmistus A

ATTO A

Lounasruokien 
valmistus B

ATTO C

Lounasruokien 
valmistus C

ATTO B

Lounasruokien 
valmistus D AON

ATTO D

Yrittäjyys 10 ov  
4)

Yrittäjyys 10 ov  
4)

Juomien myynti ja  
tarjoilu 10 ov

Kokouspalvelut 10 ov

Erik . tuotteiden valm .  
10 ov 3)

Ylläpitosiivous 10 ov  
2)

Laivatalous 10 ov VapVal -tarjonta A 
10 ov

VapVal -tarjonta B 
10 ov

VapVal -tarjonta C 
10 ov

Atto pakolliset 16 ov

Annosruokien valmistus 20 ov

Annosruokien ja juomien tarj . 20 ov

Vastaanoton asiakaspalvelu 20 ov

Atto valinnaiset 4 ov

Esimerkkiopiskelijan 
yksilöllisen opintopolun 
muodostuminen

3. jakso 4. jakso

1. v

2. v

3. v

1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso

1) Tutkinnon osa Matkailualan pt:sta

2) Tutkinnon osa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt:sta

3) Tutkinnon osa Elintarvikealan pt:sta

4) Tutkinnon osat WinNovan yhteisestä opetustarjonnasta

AON =Osaamisen arviointi/  
ammattiosaamisen 
näyttö 







Tässä julkaisussa kuvattujen pedagogista johtajuutta tukevien 
toimintatapojen, mallien ja rakenteellisten ratkaisujen kehittäminen on 
tapahtunut OPEDA – Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen 
johtajuuden kehittäminen -hankkeen tuella Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
maakunnissa sekä Vaasan seudulla vuosina 2011–2014. Julkaisuun 
kuvattujen hankkeen kehittämistyön tulosten ja kokemusten tavoitteena 
on innostaa lukijoita kokeilemaan ja kehittämään ennakkoluulottomasti 
oppilaitosten pedagogista toimintakulttuuria ja uusia malleja, jotka 
tukevat monenlaisten opiskelijoiden oppimista. Sillä heitä vartenhan me 
työtä teemme.
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