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Yksilölliset joustavat opintopolut

Osallistava keskustelu dialogin 
keinoin

Arja Koli
koulutusjohtaja, vararehtori
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Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen  – pedagoginen 
johtaminen: dialogi ja tiimityö
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•Pedatori 29.4. – 15.5.
•Tiimissä toimiminen ja 
osaamisperusteisuus ‐ passit 
•HOKS ‐dialogialusta
•Dialogialusta, tehtävä 1 ja 4

1. huhti‐touko

•Pedatori 5.8 ‐15.9.
•Palautteesta ohjautuva 
kehittäminen
•Dialogialusta 2,3 ja 5 

2.elo‐syys
•Pedatori
•Kumppanuuksien luominen 
ja ylläpitäminen
•Dialogialusta 6 ja 7

3.marras‐joulu 

•Pedatori
•Erilaisen oppijan 
kohtaaminen
•Digitaalisuus ja kielitietoisuus

4.tammi‐
helmikuu

Valmennukset toteutetaan esimiesten voimin

Välitehtävä, testit, 
yrittäjien materiaali

Välitehtävä, 
parasta 
materiaali

Välitehtävä, 
digitaalisuus

Päällikkövalmennus
2.4. dialogialustan 
käyttövalmennus

Valmennusohjelma henkilöstölle 2019‐2020
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HOKS 
Opiskelija ja opettaja

dialogissa
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”Opiskelija ja opettaja dialogissa” -
suunnittelupohja 

• HOKS – suunnittelupohja on työkalu, joka tukee sekä opiskelijoita että 
opettajia yksilöllisen oppimispolun suunnittelussa.  Pohjaa voi käyttää 
sekä yksilö että ryhmäkeskustelussa ja myös työpaikoilla.

• Suunnittelupohja tukee aitoa dialogia opiskelijan ja 
opettajan/työpaikkaohjaajan välillä ja se tarjoaa yhteisen visuaalisen 
näkymän suunniteltuun oppimispolkuun.

• Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen on 
jatkuva prosessi.  Suunnittelupohjan avulla voidaan seurata edistymistä, 
asettaa välitavoitteita ja konkretisoida tekemistä.

• Post‐it lappujen avulla voi vielä konkretisoida keskustelun tavoitteet 
kullakin osa‐alueella.

• Pohjan lisäksi on hyvä käyttää AMOSAA työkalua, jossa on Keudan 
toteutussuunnitelmat tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta.
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Valmistautuminen

• Varmista, että opiskelijalla on selvillä seuraavat perustiedot 
ennen HOKS – dialogia:

o mitkä opinnot opiskelija on aloittamassa
o mitä dialogisella keskustelulla tavoitellaan

• Varaa HOKS – dialogille rauhallinen tila, jossa on pöytä, jolle 
voit levittää HOKS dialogialustan. 

• Dialogia varten tarvitset 1 alustan (ja post it lappuja).

• Varaa riittävästi aikaa HOKSille.  Dialogi suunnittelupohjan 
kanssa vie n. 30min. ja sen jälkeen tietojen syöttäminen  
Studentaan 10‐20min. 

• Tutustu ennakkoon suunnittelupohjan sisältöön – erityisesti 
takakannessa oleviin hyvän HOKS – dialogin periaatteisiin.
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HOKS – dialogin aikana  

• Aloita dialogi ”PÄÄMÄÄRÄ” alueesta ja kirjaa 
post it lapulle opiskelijan tavoite/ tavoitteet.

• Siirry seuraavaksi ”OSAAMISEN 
TUNNISTAMINEN”alueelle ja kirjaa post it lapulle 
opiskelijan aiemmat opinnot/osaaminen.

• Etene suunnittelupohjalla seuraavassa 
järjestyksessä ja lisää asianmukaiset post it laput 
pohjaan teidän molempien nähtäväksi: 

1. PÄÄMÄÄRÄ
2. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN 
3. OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
4. TUTKINNON / KOULUTUKSEN 

MUODOSTUMINEN
5. OPPIMISYMPÄRISTÖ
6. OPPIMISEN TUKI
7. MIHIN VOI ITSE VAIKUTTAA
8. OSAAMISEN KEHITYKSEN SEURANTA
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HOKS – dialogin jälkeen  

• Kerro opiskelijalle milloin 
suunnitelmaan palataan ja millaisia 
muutoksia suunnitelmaan voidaan 
tehdä mikäli tarpeen. 

• Kirjaa suunnitelma Studentaan.

• Huolehdi tiedonsiirto myös KOSKEen.



KEUDA • 10

Rakennetaan vahvuuksien varaan

https://www.youtube.com/watch?v=Dff5c7cnnxI
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Nostoja 
päättövaiheesta
• 28% suorittanut opintoja oppisopimuksella
• Minulle laadittu HOKS mahdollisti joustavan 

etenemisen 4,10
• Sain vaikuttaa opintojeni suunnitteluun 3,86
• Opintojeni aikana muualla hankittu osaaminen 

huomioitiin HOKSia päivitettäessä 3,82
• Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin 

mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla 4,20
• Minua ohjanneilla työpaikkaohjaajilla on hyvät 

ohjaustaidot 4,18
• Opettajat, työpaikkaohjaajat ja muu henkilöstö 

tekivät hyvää yhteistyötä 4,14
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Nostoja 
aloitusvaiheesta
• Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa  

4,59
• Aiempi osaamiseni selvitettiin monipuolisesti 4,40
• HOKSia laadittaessa suunniteltiin, minkälaiset 

oppimisympäristöt soveltuvat opintoihini 4,00
• Tiedän, miten osaamistani arvioidaan 4,23
• Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden (opettaja, 

työpaikkaohjaaja ja muu ohjaushenkilöstö) kanssa 
toimii hyvin 4,53
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