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Oamk, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu



Sisältö

• Ammatillinen koulutus nyt
• Miltä muutokset ovat näyttäytyneet opettajan arjessa?
• Mikä on mielestäsi muuttunut?

• Tutkintokoulutuksen prosessi
• Säädökset opetus- ja ohjaushenkilöstön toiminnassa
• Keskustelua kysymysten kautta

• Saatavilla olevat tukimateriaalit
• Mitkä ovat opettajan tärkeimmät työvälineet ja mitä on 

hallittava?
• Testaa tietosi (vain liveosallistujille)



• Miltä muutokset ovat näyttäytyneet 
opettajan arjessa?

• Mikä on mielestäsi muuttunut?



Poimintoja osallistujien vastauksista:
• Oppilaitokselle enemmän vapautta ja vastuuta
• Enemmän on opiskelijakohtaista ohjausta ja vastuutetaan enemmän opiskelijaa omista 

opinnoistaan.
• Henkilökohtaiset opintopolut, HOKS prosessi, työelämässä oppiminen, osaamisen arviointi, 

uudet tutkinnon perusteet. Paljon suunnittelua, uuden lain pykälien lukemista ja tulkintaa.
• Opiskelijat saavat opiskella yksilöllisemmin eikä vain massan mukana kaikki yhtä tahtia.
• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen käytänteet (koulutus/oppisopimus), 

henkilökohtaistaminen toteutuu paremmin
• Opintojen suorittaminen lähestyy entistä enemmän aikaisempaa aikuisten suorittamia 

näyttötutkintopohjaisia opintoja.
• Meillä muuttui kaikki. tuli vuosityöaika, yhteisopettajuus, OPSit. HOKSaus. (Opettamiseen ei 

riitä aikaa). Valitettavasti pakollisen TOPin poistuminen johti työpaikalla oppimisen 
vähenemiseen

• Muutosvastarintaa
• Jatkuva haku ja sen toteutumisen suunnittelu



Saatavilla olevia (tuki)materiaaleja

• Ammatillisen koulutuksen sanasto https://minedu.fi/documents/1410845/4586835/Reformisanasto/422f64af-4838-48c7-bff1-
65baf0b48b48/Reformisanasto.pdf

• OPH:n ohjeet ja materiaalit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=oppaat

• e-perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

• OPH:n määräykset 
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot/muut_maaraykset

• Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017)
• Valtioneuvoston asetus (A 673/2017) ammatillisesta koulutuksesta 
• Hallintolaki 434/2003, 27-29 §
• OKM: Lainsäädännön uudistukset https://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset

• Osaamisen arviointioppaat https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/osaamisen-arviointioppaat/

• Eri perehdytysmateriaalit mm. tarkistuslista https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-
materiaalit/perehdytys/

• Työelämässä oppimisen tukimateriaalit mm. 
• muistilistat https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/
• työelämälähtöinen oppiminen https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/osaamisen-hankkiminen-tyoelamassa/

• tietopankki https://trello.com/b/wsHJryxf/ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-oppiminen-tietopankki

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma ym. koulutuksen järjestäjän toimintaohjeet 
ja suunnitelmat



Mitkä ovat opettajan tärkeimmät työvälineet? 
Mitä on hallittava? 

Muutamia esimerkkejä:
Kuuntelevat korvat :)

Tutkinnon perusteiden arviointikriteerit :)
HOKS prosessi, osaamisen arvioinnin tosu, tutkinnon perusteet

Verkostot
Tutkinnon muodostumisen säännön tarkka tuntemus (tutkinnon osat)

Ohjauksen ja tuen perusperiaatteiden tuntemus ja suunnitelmat, jotta 
voidaan ohjata opiskelija oikean palvelun piiriin.





Yhteystiedot:
OAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut

Kiitos!

Webinaaritallenne julkaistaan:

Parasta osaamista –verkostohanke
http://blogit.jao.fi/parastaosaamista/


