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Salon seudun ammattiopisto

Tia-Maria Kenni-Lehtonen ja 
Satu Eeronaho-Koivunen

www.sskky.fi

Toimivat työvälineet 

yksilöllisten ja joustavien 

opintopolkujen suunnitteluun, 

toteuttamiseen, seurantaan ja 
laadunvarmistukseen
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Salon seudun ammattiopisto
-organisaatiomuutos 2016 (nuorten, aikuisten ja 
oppisopimuksen yhdistyminen)
-monialainen oppilaitos, 53 eri tutkintoa
-campus yhdellä paikkakunnalla
-kuntayhtymä, henkilöstöä 230, opiskelijatyövuosia 1969
Pedagoginen kehittäminen
-pedagoginen johtaja
-2 pedagogista koulutussuunnittelijaa / laatuvastaavaa
-järjestelmäsuunnittelija
-2 koulutussihteeriä vastaa kurresta
+ opinto-ohjaus, erityisopetus, opiskeluhuolto, opintotoimisto)
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Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen -
tarjotinperiaatteet

Koko oppilaitoksen yhteiset pedagogiset rakenteet

• tutkinnolla 1 Opinnot –puu, joka koostuu osaamiskorteista

• jatkuva haku (aloitukset 1kk välein - 5krt vuodessa)

• PT Opinnot-puussa ammatin perusteet, ammattityöt, 
työpaikalla järjestettävä koulutus, yhteiset aineet, vastuuopettajan 
tunnit

• 1 opetustapahtuma/päivä, opetusta tarjolla 5pv viikossa, pt-
opiskelijoilla sama koulupäivän pituus (27h/vko)

• yhteiset tutkinnon osat paja- ja verkkomallina
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Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen -
tekniset ratkaisut

Koko oppilaitoksen yhteiset 
pedagogiset rakenteet (Primus, Kurre, Wilma)

• 2016 lähtien opetustapahtumat sijoitettu opettajille, 
ei ryhmille

• vastuuopettaja kiinnittää opiskelijan 
opetustapahtumiin(HOKS), läsnäolojen suunnittelu

• opettajalla eri aikaan aloittaneita, eri tutkintotasoa 
suorittavia, eri järjestämismuodoilla olevia opiskelijoita
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Opintotarjottimet
-esim. Logistiikka pt, 

155 opiskelijaa
-perusteet
-ammattityöt
-yhteiset aineet
-muut rivit tarpeen 
mukaan
-suunnittelun pohjana resurssi-

laskuri (makrot)

Opintotarjottimen 
tekijät

-pedagoginen
koulutussuunnittelija
-tutkintovastaava 
-koulutusalajohtaja

Osaamis
kortti

Osaamiskortit
-opetettava 
sisältö



www.sskky.fi

Kokemuksia tarjotinmallista

Osaamiskortit

• mitä opetetaan, kuinka monta päivää opetetaan, 

osaamiskortin sisältö (päällekkäisyydet pois, 

opettajan sitoutuminen sisältöön)

• kuinka monta kertaa opinto on tarjolla vuoden aikana

Tarjotin

• opetustapahtumissa opiskelijoita eri vastuuopettajilta

• opintojen poluttaminen HOKSin tavoitteen mukaan

Yhteiset aineet (2 viikon jaksoissa)

• vastuuopettaja seuraa myös yhteisten aineiden arviointien 

kertymistä
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Osaamisen dokumentointi ja valmius näyttöön

Osaaminen hankittu

• O-merkintä osaamiskortin suorittamisesta (osa-alue)

• ei "kesken" -merkintää käytössä

• sanallinen arviointi -kenttään voi merkitä keskeneräisiä suorituksia

Osaamisen työkirja (selainpohjainen)

• sisältää tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja työtehtävät

• opiskelijat dokumentoivat tehtyjä 
työtehtäviä osaamisen työkirjaan (teksti, video, kuva, linkit, 
dokumentit)

• opettajan tehtäväkuvaan kuuluu tarkistaa osaamisen työkirjoja ja 
antaa palautetta opiskelijalle

• toimii opiskelijan itsearvioinnin välineenä
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Työvälineiden, tiedonhallinnan ja tiedottamisen 
kokonaisuus

• Lähtökohta "tietoa ylläpidetään yhdessä paikassa"

• Rakennettu uusi tiedonhallinnan kokonaisuus, jossa 
jokaisella tiedolla on oma "kotipaikka”

Henkilökunnan sähköinen työpöytä -
kertakirjautuminen

• Koottu raportteja kohderyhmittäin

• Uudistettu tiedottamisen välineet
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Uusia teknologisia ratkaisuja laadunhallintaan

1. Opiskeluopas, opetuksen ohjeet, intra ja nettisivut

2. Raportointi

1. Tiedottaminen
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Opiskelijan työpöytä
- O365-kirjautumisella 
kaikkiin työvälineisiin

Opiskeluopas
- aktiivinen työkalu henkilöstön 

ja opiskelijoiden tiedonhaussa 
ja viestinnässä 

- Ei erillisiä oppaita ja esityksiä
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1. Opetuksen ohjeet, intra ja nettisivut

• Yhtenäinen kokonaisuus -tiedon ylläpito yhdessä 
paikassa, johon linkitykset

• Opetuksen ohjeet eroteltu intrasta 
omaksi sivustoksi -
prosessikokonaisuuksista työohjeisiin

• Nettisivu-uudistus meneillään: markkinoinnin väline 
– tietoa hakijoille ja sidosryhmille
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2. Raportointi 
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Materiaali siirtyy Primuksesta tietovarastoon, 
josta sitä näytetään eri raporttinäkymin

• Vastuuopettajan työpöytä

• Muut raportit ja käytännöt
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Muut raportit ja käytännöt
-mm. poissaolot, osp-seuranta, jakaumaraportit resurssisuunnittelun tueksi esimiehille
-mm. tuloskorttitiedot, amispalautenäkymä
-koulutussihteeri ja vastuuopettaja 4krt/vuosi, virhemerkinnät, Wilma-osaaminen

Vastuuopettajan työpöytä
-mm. HOKS -tiedot, näytöt, koulutus- ja 
oppisopimukset, opetustapahtumiin kiinnitys - suora 
linkki Wilman lomakkeille
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3. Tiedottaminen
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•Uusi tiedoteväline koostaa henkilöstölle 
tiedotteet helposti löydettäviksi

•Henkilöstön ja opiskelijoiden Wilbotti
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Tiedotteet

- hakusanojen merkintä

- määritetty muoto

- linkitys tiedon 
kotipaikkaa n

- määritellyt tiedotteita 
lähettävät tahot

-lähetys yhdestä 
osoitteesta

- kooste viikkotiedotteeksi

Tyytyväisyys tiedottamiseen

parantunut
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Wilbotti
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• Automatisoitu laadunhallinnan työkalu

• Keskeinen rooli tiedonhallinnan kokonaisuudessa:
- tiedottaminen
- prosessien kulku asiakkaalle ja henkilökunnalle

• Ajankäytön tehostaminen (ei turhaa hakemista 
ja tarkistamista, tehtävälistat s-postiin)

• Työtehtäviin liittyvistä toiminnoista muistuttaminen
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Kiitos

Pedagogiset koulutussuunnittelijat, 
laatuvastaavat:

tia-maria.kenni-lehtonen@sskky.fi

satu.eeronaho-koivunen@sskky.fi
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