
	 	 	 	    
  
 
	 	 	  
 
 
 

	

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen reformissa 
Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamat koulutuskokeilut 
 
Koulutuskokeilut Seinäjoella                                         Koulutuskokeilut Kemissä / Torniossa 
  
HOKS-työpaja  
Tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä 
HOKS:n laadinnassa.  
Sisältöjä: henkilökohtaistamisen toimintamalli ja 
kokonaisuus, HOKS:n merkitys henkilökohtaistami-
sessa, roolit/vastuut, opiskelijan ja muiden 
tarvittavien asiantuntijoiden osallistaminen  
 
Työpajapäivä Seinäjoella 
20.2.2018 a) klo 8.30-11.30 ja b) 12.30-15.30 
Sama sisältö a ja b -työpajoissa  
 
Arviointiosaaminen: Henkilökohtaistaminen 
& Osaamisen arviointi  
Tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä 
henkilökohtaistamiseen liittyvässä arvioinnissa ja 
osaamisen arvioinnissa.  
Sisältöjä: osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen, opiskelijan vahvuuksien ja tuen ja 
ohjauksen tarpeiden selvittäminen, arvioinnin 
suunnittelu, arviointiin valmistautuminen, arvioijana 
toimiminen  
 
Koulutus sisältää kaksi työpajapäivää Seinäjoella ja 
verkko-ohjausta lähipäivien välillä 
13.3.2018 a) klo 8.30-11.30 ja b) 12.30-15.30 
22.3.2018 a) klo 8.30-11.30 ja b) 12.30-15.30 
Sama sisältö a ja b -työpajoissa 
 
Tutkinnon peruste -klinikka  
Tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä 
perehtymään ja avaamaan tutkinnon perusteita.   
Sisältöjä: oman alan tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin yhteisen 
ymmärryksen rakentaminen, tutkinnossa vaadittavan 
osaamisen konkretisointi    
 
27.3.2018 a) klo 8.30-11.30 ja b) 12.30-15.30  
Työpajatyöskentely Seinäjoella, sama sisältö a ja b -
työpajoissa 
 
Kouluttajat ja tiedustelut: 
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu  
Päivi Kilja, paivi.kilja@oamk.fi,  
Ulla Mäntykangas, ulla.mantykangas@oamk.fi  ja 
Hannu Korkala, hannu.korkala@oamk.fi   
 
 
 

HOKS-työpaja "Hoksaus haltuun"  
Tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä 
HOKS:n laadinnassa.  
Sisältöjä: henkilökohtaistamisen toimintamalli ja 
kokonaisuus, HOKS:n merkitys henkilökohtaistami-
sessa, roolit/vastuut, opiskelijan ja muiden 
tarvittavien asiantuntijoiden osallistaminen   
 
Koulutus sisältää kaksi työpajapäivää + 
verkkotyöskentelyä päivien välillä: 
28.2.2018 klo 12.30-16.00 Kemi 
14.3.2018 klo 12.30-16.00 Tornio  
  
Arviointiosaaminen: Henkilökohtaistaminen 
"Osaaminen ja tuen tarve keskiöön"   
Tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä 
henkilökohtaistamiseen liittyvässä arvioinnissa.  
Sisältöjä: osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen, opiskelijan vahvuuksien ja tuen ja 
ohjauksen tarpeiden selvittäminen  
  
Koulutus sisältää starttipäivän + 2 x verkko-
ohjaus/verkkotyöskentely vk:lla 14-16: 
20.3.2018 klo 12.30-16.00 starttipäivä, Tornio  
  
Tutkinnon peruste -klinikka  
Tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä 
perehtymään ja avaamaan tutkinnon perusteita.   
Sisältöjä: oman alan tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin yhteisen 
ymmärryksen rakentaminen, tutkinnossa vaadittavan 
osaamisen konkretisointi   
 
Koulutus sisältää kaksi lähipäivää  
27.3.2018 klo 12.30-16.00 Kemi 
4.4.2018 klo 12.30-16.00 Tornio 
 
 
 
 
 
 
Koulutuskokeilut kuuluvat Parasta Osaamista –
verkostohankkeeseen ja ne on suunnattu 
ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaus-
henkilöstölle. Koulutukset ovat osallistujille 
maksuttomia. 
 


