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Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen 
toteuttaminen – strateginen kehitysohjelma

• Oppiminen on mahdollista 24/7 opiskelijan kanssa suunnitellussa oppimismaisemassa, 
jossa yhdistyvät hänen henkilökohtaiset ympäristönsä, työelämän aidot ja 
ajantasaiset työtilaisuudet sekä Salpauksen tarjoamat muuntojoustavat aktiiviseen 
vuorovaikutukseen kannustavat oppimisympäristöt.

• Aikaan ja paikkaan sitomaton 24/7-oppiminen tehdään mahdolliseksi sähköisillä 
työskentely- ja oppimisympäristöillä ja yhteistyöverkostolla, jossa kumppaneina ovat 
työpaikat ja toiset oppilaitokset Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla, Suomessa, 
Euroopassa ja toisilla mantereilla. Myös opiskelijan omassa elämässä eteen tulevat 
mahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään oppimisen tilaisuuksina hänen 
henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan



Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen 
toteuttaminen –strateginen kehitysohjelma

• Pedagogiikka on
• monimuotoista ja osaamisperusteista
• perusteltua ja läpinäkyvää,
• opetushenkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemaa sekä 

uudistuvaa

• Henkilökohtaiset ja yksilölliset oppimispolut ovat käytössä. 

• Polut muodostuvat tutkinnon osista ja vaihteluista oppimismaisemassa
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-19 4082 2 293   
20-24 1994 908   
25-29 1457 637   
30- 5891 2 348   

Kaikki 
yhteensä 13424 6 185   

Opiskelijamäärä ja opiskelijavuodet ikäryhmittäin



Itseohjautuvuus on tavoite

• Itseohjautuvuus 

• ei ole pääsyvaatimus
• on opittavissa
• kasvaa motivaatiosta
• on osa elämänhallintaa
• on keskeinen taito työelämässä
• mahdollistaa jatkuvan oppimisen
• näkyy hyvässä ja kiitettävässä suorituksessa mutta 

tyydyttävälläkin voi tutkinnon suorittaa



Kahden tradition perintö yhdistyy ….. 
ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkinnot

• Tavoite
• Puuttuvan osaamisen hankkiminen

• mitä
• miten
• missä
• milloin

• Osaamisen osoittaminen
• näyttö
• työtehtävien yhteydessä 
• työtä tehden

Henkilökohtainen
Osaamisen
Kehittämisen
Suunnitelma



PUUTTUVAN OSAAMISEN HANKKIMINEN
poissa – läsnä – osallistuu – oppii - edistyy

• opettajan ja opiskelijoiden sovitut tapaamiset
• oppimisen tuki ja ohjaus
• opiskelijoiden vertaisoppiminen ja yhdessä tekeminen

• yhteydenpito eri välineillä ja eri kanavissa

• työelämätaitojen oppiminen – työaikojen noudattaminen
• työpaikan ja työammatin työaja

• jokaisella on oma oppimismaisema







Opiskelijatarinoita - oppimisen erilaiset tavat

• Salpauksen kokki- ja tarjoilijaopiskelijat työskentelevät tasavallan presidentin 
itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla:

• https://www.salpaus.fi/2018/11/30/salpauksen-kokki-ja-tarjoilijaopiskelijat-
tyoskentelevat-tasavallan-presidentin-itsenaisyyspaivan-juhlavastaanotolla/

• Päijät-Hämeen sote-alan toimijat valmistautuvat tuleviin muutoksiin JET-koulutuksella:

• https://www.salpaus.fi/2018/03/21/paijat-hameen-sote-alan-toimijat-valmistautuvat-
tuleviin-muutoksiin-jet-koulutuksella/

• Nea sai tietokonepelistä kipinän sisustusalan opintoihin:

• https://www.salpaus.fi/2018/06/20/nea-sai-tietokonepelista-kipinan-sisustusalan-
opintoihin/

Esityksen tarkenne, esittäjän tiedot ym. 10

https://www.salpaus.fi/2018/11/30/salpauksen-kokki-ja-tarjoilijaopiskelijat-tyoskentelevat-tasavallan-presidentin-itsenaisyyspaivan-juhlavastaanotolla/
https://www.salpaus.fi/2018/03/21/paijat-hameen-sote-alan-toimijat-valmistautuvat-tuleviin-muutoksiin-jet-koulutuksella/
https://www.salpaus.fi/2018/06/20/nea-sai-tietokonepelista-kipinan-sisustusalan-opintoihin/


Opiskelijatarinoita - oppimisen erilaiset tavat

• Rekrytointikoulutus auttoi uutta Matkakeidasta:

• https://www.salpaus.fi/2018/07/05/rekrytointikoulutus-auttoi-uutta-matkakeidasta/

• Koulutuksella työkaluja esimiehen päivittäiseen arkeen:

• https://www.salpaus.fi/2018/04/27/koulutuksella-tyokaluja-esimiehen-paivittaiseen-
arkeen/

• Suomeen muuttanut jalkapallofani kouluttautuu oppisopimuksella metallimieheksi:

• https://www.salpaus.fi/2018/05/30/suomeen-muuttanut-jalkapallofani-kouluttautuu-
oppisopimuksella-metallimieheksi/

Esityksen tarkenne, esittäjän tiedot ym. 11

https://www.salpaus.fi/2018/07/05/rekrytointikoulutus-auttoi-uutta-matkakeidasta/
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Projektioppiminen

• Matkailualan perustutkinto, Matkailupalvelujen toteuttaminen
• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/247530/osa/247588

• Tutkinnon osaa voit suorittaa erilaisissa Salpauksen oppimisympäristöissä. Hankit 
osaamista tekemällä käytännön työtehtäviä matkapalvelujen toteuttamisen parissa 
esimerkiksi ohjelmapalvelujen toteuttamisessa tai tapahtuman sisällön tuottamisessa 
ja toteuttamisessa. Hankit osaamista tekemällä monipuolisesti käytännön työtehtäviä 
Salpauksen asiakastilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä keräämällä osaamisportfoliota. 
Osaamista harjaannutetaan myös osallistumalla teoriaopintoihin verkossa ja 
lähiopetuksessa.

• Salpauksen oppimisympäristöissä tapahtuva oppiminen: Teoriaopinnot 
lähiopetuksessa, verkko-opinnot ja erilaiset projekteissa toteutettavat 
asiakastilaisuudet ja tapahtumat kuten Ryhmäyttämispäivät, Salpauksen Joulukalenteri, 
Lahden Joulukylä, Lahden Lasten Talvikarnevaalit, Taitaja 9)

Esityksen tarkenne, esittäjän tiedot ym. 12

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/247530/osa/247588


Käänteinen luokkahuone - flippaaminen
• Asiaan perehtyminen

• materiaali verkossa (Salpauksessa eLSa)
• Videoita ja luettavaa
• lähteitä ja linkkejä
• tehtäviä oppimisen itsearviointia varten
• mahdollisuus kommentointiin

• Yhteinen tapaaminen
• kokemusten vaihto
• vertaisoppiminen
• ymmärryksen jakaminen



Tiimioppiminen
• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/341930/osa/341943

• Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja
• Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla

• Tiimioppimisessa opiskelijoista muodostetaan tiimit, joissa on 4-8 opiskelijaa. Hyvässä tiimissä on 
erilaisia jäseniä, jotka täydentävät toinen toisiaan. Tämä on tärkeää sillä oppiminen tapahtuu 
yhdessä tekemällä ja toisilta oppimalla.

• Tiimioppimista toteutetaan opinnoissa monin eri tavoin. Yleisin tapa toteuttaa sitä ovat erilaiset 
projektit, joissa opiskelijat suunnittelevat sekä toteuttavat omaa ja tiimin toimintaa. Tärkeä 
työtapa ovat yhteiset keskustelut eli treenit, joissa opiskelijat käyvät yhdessä läpi suunnitelmiaan 
ja oppimistaan dialogin keinoin. Lisäksi oppimista edistävät erilaiset kirjalliset tehtävät ja 
seminaarit.

• Tiimien toimintaa ohjaa tiimivalmentaja, eli opettaja. Hän fasilitoi oppimista, eli ohjaa tiimejä 
kysymyksien ja puheenvuorojen avulla niin, että opiskelijat voivat yhdistää tietotaitonsa, oppia 
toinen toisiltaan ja päästä haluttuun lopputulokseen. Oppimista tapahtuu myös erilaisissa 
yhteisöllisissä foorumeissa ja tapahtumissa sekä omassa ryhmässä, jossa opiskelijatiimit kohtaavat, 
vaihtavat ajatuksia ja kokemuksia sekä esittelevät oppimaansa.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/341930/osa/341943


Työelämänkaltaiset oppimisympäristöt

• Rvintola- ja cateringalan perustutkinto, Kahvilapalvelut

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/219816/osa/224192

• Suoritat tutkinnon osan Salpauksen erilaisissa oppimisympäristöissä. Hankit osaamista 
opetuskeittiöllä, tekemällä käytännön työtehtäviä Lahdessa mm. Hetki-keittiössä, 
asiakaspalvelussa kahvila-myymälä Hetki Shopissa ja osallistumalla lähiopetukseen esim. 
kahvikoulutukseen ja Heinolassa mm. Ravintola Haaveessa ja Koo-Kuppila Kisällissä.

• Oppilaitoksella kahvilapalveluita on mahdollisuus opiskella yhtä aikaa 
ravitsemispalveluissatoimisen tutkinnon osan kanssa. Silloin opettelet valmistamaan 
keittiötyöskentelyn yhteydessä myöskin niin makeita kuin suolaisiakin vitriinituotteita 
erityisruokavaliotuotteita unohtamatta ja hoitamaan astiahuoltoa opetuskeittiöllä, ravintolassa 
kuin kahvilassakin. Kahvilan asiakaspalvelua, erikoiskahvien valmistamista, vitriinin kunnostamista 
sekä siitä huolehtimista, kassatyöskentelyä, tilitysten tekemistä ja someosaamista pääset 
tekemään käytännön töissä oppilaitoksen kahviloissa sekä Lahdessa että Heinolassa. Osa 
opiskelijoista suorittaa koko kahvilapalvelut oppilaitoksen omissa kahviloissa, jotka vastaavan 
täysin työelämän vaatimuksia.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/219816/osa/224192


Opiskelu verkossa

• Työpaikalla oppimisen ohjaus verkossa
• Blogit ja Instagram 
• Skype-yhteys
• Suunnitelmat ja tehtävät eLSassa

• Yhteiset tutkinnonosat verkossa
• Avoimet ammattiopistot

Virtuaaliset oppimisympäristöt

• https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisen-uudet-
ymparistot-vrobotiikka-360/

https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisen-uudet-ymparistot-vrobotiikka-360/


Työpaikalla järjestettävä koulutus
• Kaikissa tutkinnoissa

• Kaikissa tutkinnon osissa

• Oppisopimus
• Koulutussopimus
• Oma työpaikka



Kurssi /
myytävä 
koulutus

Koulutuksen perusidea

Esityksen tarkenne, esittäjän tiedot ym. 18

Tiivistys Tiivistys Tiivistys Tiivistys

”Työelämävaltainen toteutus”

Esim. peruskoulusta tuleva nuori

Opiskelija liikkuu työelämän ja 
oppilaitoksen välillä kykyjen ja 
tavoitteiden mukaan.

Kurssi = Ei tutkintotavoitteinen 
koulutus, joka myydään 

yritykselle.

OPISKELUA OPPILAITOKSEN YMPÄRISTÖISSÄ

TYÖELÄMÄSSÄ 

AMMATTI 
JA TYÖ 

Opiskelija voi olla vuoroin 
koulutussopimuksessa ja 
oppisopimuksessa

Yksilöllinen polkuesimerkki

Tiivistys = Tutkintoon liittyvä 
lähiohjauspäivä tai harjoitus

Koulutuskalenterin tarjonta

HOK
S
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Oppimisen brändit
• Kiltakoulu https://www.kiltakoulut.fi/

Kiltakouluissa tavoitteena on rakentaa turvallinen ja digitalisaatiota hyödyntävä 
oppimisympäristö, jossa virheet ovat sallittuja. Kullekin opiskelijalle rakentuu heti 
opintojen alusta oma oppimispolku ja oppimisen ratkaisut tehdään kunkin 
yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tiimi- ja vertaisoppiminen sekä yhteisöllisyys 
luovat hyvää yhteishenkeä ja tukevat oppimista. Oikeat asiakastyöt ja yrittäjämäiset 
toimintatavat kartuttavat pystyvyyden tunnetta. Asiakastöistä syntyneet työnäytteet 
luovat oivan pohjan työelämään siirtymiselle.

• Tiimiakatemia https://tiimiakatemia.com/
Tiimioppiva koulu on yhteisö, jossa hyödynnetään tiimioppimisen pedagogiikkaa niin 
opiskelijoiden opetuksessa kuin opetushenkilöstön ja johdon toiminnassa. Se ei siis 
ole yksittäisiä oppitunteja tai toisistaan irrallisia ryhmätöitä, vaan tapa toimia.
Tiimioppivassa koulussa jokainen on aktiivinen oppija, toimija ja menetelmän 
soveltaja. Tiimioppiva koulu tarvitsee yhteisen vision, tiimioppimista tukevat 
rakenteet ja toimintamallit, tarpeellista osaamista ja yhteisöllistä tukea.

https://www.kiltakoulut.fi/
https://tiimiakatemia.com/
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