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Uusia mahdollisuuksia
•

Joustava palvelutarjonta: tutkinnot, tutkinnon osat, muu koulutus opiskelijan ja
työelämän osaamistarpeen mukaan.

•

Henkilökohtaistaminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
jatkossakin yksilöllisten opintopolkujen perustana.

•

Koulutuspalveluita voidaan tarjota nykyistä joustavammin työelämän ja
opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti, kun sisäiset raja-aidat poistuisivat
järjestämismuotojen ja tutkintotyyppien väliltä.

•

Valmentavat koulutukset ovat tarpeen vaatiessa myös aikuisten käytössä.

•

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot käytössä kaikilla opiskelijoilla.

•

Erityinen tuki myös ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin

•

Vankien koulutuksen edellytyksiä vahvistettu

•

Työvoimakoulutus osana ammatillisen koulutuksen palveluvalikoimaa.

•

Rahoitusta maksetaan tutkinnoista ja tutkintojen osista – kannustaa
järjestämään koulutusta tarpeeseen sekä tehostamaan koulutuspolkuja

•

Rahoitus sama oppisopimuskoulutuksessa ja muissa toteutusmuodoissa –
ohjaa järjestämään koulutuksen opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaisesti

Opiskelijalle osaamista ja
yksilöllisempiä ratkaisuja
•

Koulutukseen pääsee joustavasti läpi vuoden
– perusopetuksen päättävien pääsy koulutukseen turvataan yhteishaulla.

•

Opiskelijan yksilölliset tavoitteet, tarpeet, edellytykset ja elämäntilanne
opintopolun lähtökohtana.
• Opiskeluaika riippuu tavoitteesta ja yhdessä suunnitelluista keinoista, joilla
tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan
• Opiskelijat saavat tarvitsemaansa ohjausta ja tukea eri vaiheissa opintoja:
– opetusta ja ohjausta eri oppimisympäristöissä
– palautetta osaamisen kehittymisestä opintojen aikana
– henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta
– erityistä tukea tarvittaessa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen
opiskelijoille.
– oppimisvalmiuksia tukevia opintoja tarvittaessa

•

Opiskelua työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä opiskelijalle
soveltuvalla tavalla.

Osaamista ja osaajia työ- ja
elinkeinoelämälle
•
•
•

Ammatilliset tutkinnot ja koulutus perustuvat aiempaa paremmin
työelämän osaamistarpeisiin
Joustavat ja monipuoliset vaihtoehdot vastata osaamistarpeeseen:
tutkinnot, niiden osat sekä muu tutkintoon johtamaton koulutus
Yritykset ja julkisen sektorin työpaikat saavat kokonaisvaltaisempaa
palvelua koulutuksen järjestäjiltä
– henkilöstön osaamisen kehittäminen, rekrytointien tukeminen, osaavan
työvoiman saatavuus pidemmällä jänteellä.

•

Yhdenmukaiset prosessit ja toimintatavat, jolla sujuvoitetaan yhteistyötä
koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välillä.
– selkeys ja toimivuus
– hallinnollisen työn hoitaa koulutuksen järjestäjä.

•

Työ- ja elinkeinoelämä vahvemmin mukaan varmistamaan osaamisen ja
koulutuksen laatua
– tutkinnon perusteiden kehittäminen
– osaamisen arviointi näytöillä

OSAAMISPERUSTEISUUS JA
ASIAKASLÄHTÖISYYS
•

Koulutuspolut rakennetaan asiakkaan tarpeiden, lähtökohtien ja
elämäntilanteen pohjalta
– Ei raja-aitoja nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä – oppija keskiössä
– Opiskelijan osaaminen ja sen kehittymisen tuki keskiöön
– Henkilökohtaistaminen ja HOKS yksilöllisten opintopolkujen ytimenä
• Aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
• Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen
• Osaamisen hankkiminen suunnitellaan yhdessä opiskelijan (ja työpaikan) kanssa –
missä opiskellaan, mitä, millä tavoin, millaista tukea ja ohjausta tarvitaan
osaamistavoitteen saavuttamiseksi

•

– Erilaisia oppimisympäristöjä ja koulutuksen toteutustapoja voidaan
joustavasti hyödyntää opiskelijan edellytysten ja lähtökohtien pohjalta
– Osaaminen osoitetaan näyttämällä aidoissa työelämän konteksteissa ja
tilanteissa

Osaaminen ratkaisee, opiskeluun käytetyllä ajalla ei ole merkitystä.

OSAAMISPERUSTEISUUS JA
ASIAKASLÄHTÖISYYS
• Opetus(aika)keskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen ja
opiskelijalähtöiseen ajatteluun → oppimistulokset ratkaisevat
• Määrällisestä ja ajalla mitattavasta suorittamisesta osaamisen
kerryttämiseen
• Ryhmille tarjottavasta ”standardiannoksesta” yksilölliset valinnat
mahdollistavaan ”seisovaan pöytään”
• ”Kaikki kurssille varmuuden vuoksi” -ajattelusta aitoon
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja yksilöllisiin
polkuihin
• Alituisesta arvioimisesta osaamisen kertymisen ja opiskelijan
vahvuuksien tukemiseen sekä ammattitaidon olemassaolon ja
laadun varmistamiseen
• Erilaiset oppimisympäristöt ja opetusteknologian
mahdollisuudet käyttöön, liikkuvuus tavaksi hankkia osaamista

YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT –
KAIKKI OVAT ERITYISIÄ
• Osaamistarpeet monimuotoistuvat – yksilöt ja työpaikat/tehtävät
• Opiskelijakunta/asiakaskunta monimuotoistuu – erilaisia tarpeita,
oppimisen ja opiskelun edellytyksiä, elämäntilanteita, aikaisempaa
osaamista, kulttuurisia taustoja
•

Oppimisen tavat ja ympäristöt monimuotoistuvat

•

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Ø Yksilölliset opintopolkujen toimivuus vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka
hyvin monimuotoistumisen vaatimukset kyetään ottamaan huomioon
Ø Yksilöllisten opintopolkujen ja henkilökohtaistamisen toimivuus rakentuvat
sen varaan, kuinka hyvin HOKS-prosessi toimii
Ø Pedagogisen osaamisen ja toimintamallien merkitys kasvaa, jotta
erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta
muodostuu oppijan kannalta mielekäs, tuloksekas ja hallittu prosessi

Opettajan työ uudistuu
•

Opettajat ovat sekä ammattialan että pedagogiikan asiantuntijoita,
jotka rakentavat yhdessä ja myös yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän
kanssa motivoivia opintopolkuja opiskelijoille.
• Yksilöllinen opintopolku tekee opiskelijan ohjauksesta ja tuesta entistä
tärkeämpää – OPS -> HOKS
– Opiskelijan osaamistavoitteet ohjaavat tuloksellisiin oppimista tukeviin
ratkaisuihin.
– Opiskelijoita opetetaan ja ohjataan yhä enemmän myös muissa
oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa, erityisesti työpaikoilla.
– Opettajan työssä painottuu yhä enemmän ohjaava ja valmentava ote.

• Opettajien yhteistyö tiivistyy yhteisöllisten työtapojen myötä.
• Opettajien työelämäyhteyksien merkitys kasvaa – tunnetaan asiakkaat
• Työelämän kehittäminen – ratkaisuja yritysten ja julkisen sektorin
työpaikkojen kehittämistarpeisiin

ERITYISOPETTAJAN
TULEVAISUUSKUVA
•

Erityispedagogisen osaamisen merkitys kasvaa
osaamisperusteisuuden ja yksilöllisten opintopolkujen myötä

•

Erityisopetusta ja erityispedagogista osaamista tulee kytkeä joustavasti
yksilöiden opintopolkuihin – opiskelijan status voi vaihtua opintopolun
eri vaiheissa

•

Lähtökohdiltaan, osaamispohjaltaan, oppimisvalmiuksiltaan ja
elämäntilanteeltaan erilaisten oppijoiden eriytyvien tarpeiden huomioon
ottaminen ja vaikuttavien opintopolkujen rakentaminen edellyttävät
erityispedagogista osaamista

•

Uudet oppimisympäristöt ja oppijan tarvitsema tuki – miten työpaikoilla
ja digitaalisilla oppimisalustoilla opiskelevien henkilöiden oppimista
parhaiten tuetaan

TUKEA
UUDISTAMISELLE

KIITOS!

