
 

 

 

 

 

Oppilaitoskohtaisten yhteyshenkilöiden tiedot ja muuta lisätietoa löydät osoitteesta http://top-ohjausverkko.purot.net/   

TaustaTaustaTaustaTausta    
• TOP-Ohjausverkko hanke pohjautuu Pirkanmaan alueella tehtyyn pitkäjänteiseen yhteistyö-

hön työssäoppimisen alueellisessa kehittämisessä.  
• Toteutetaan ajalla 1.8.2012—31.12.2013 

Tavoitteet:Tavoitteet:Tavoitteet:Tavoitteet:    
• Kehittää työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua 

• Kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen laatua 
• Kehittää opettajien ja työpaikkaohjaajien pedagogista osaamista    
• Kehittää ja hyödyntää arviointimenetelmiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laa-

dun takaamiseksi 
• Parantaa koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä     

Toimenpiteet:Toimenpiteet:Toimenpiteet:Toimenpiteet: 

1) Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus1) Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus1) Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus1) Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus 

Jalkautetaan ja juurrutetaan  työpaikkaohjauksen valmennusmallia. Valmennetaan opettajia 

koulutusmallin käyttöönottoon, kouluttamaan työpaikkaohjaajia sekä kehitetään 

työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteistyötä opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa. 

2) Työssäoppimisportaalin  sisällön arviointi ja kehittäminen2) Työssäoppimisportaalin  sisällön arviointi ja kehittäminen2) Työssäoppimisportaalin  sisällön arviointi ja kehittäminen2) Työssäoppimisportaalin  sisällön arviointi ja kehittäminen 

Laajennetaan alakohtaisia sivuja yhteistyössä muiden Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen 

järjestäjien kanssa sekä jatketaan portaalin kuvattujen yhteisten toimintatapojen ja työkalujen 

juurruttamista. Levitetään Topirkka.fi työssäoppimisportaalin käyttöä opiskelijan ja 

työpaikkaohjaajien tietolähteenä.  

3) Työympäristöjen kartoitukset3) Työympäristöjen kartoitukset3) Työympäristöjen kartoitukset3) Työympäristöjen kartoitukset 

Kehitetään työssäoppimispaikkojen työympäristöjen kartoituksia varmentamaan työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen vastaavuutta opetussuunnitelmiin.  

4)4)4)4)        Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen toiminnan kehittäminenAmmattiosaamisen näyttöjen toimielimen toiminnan kehittäminenAmmattiosaamisen näyttöjen toimielimen toiminnan kehittäminenAmmattiosaamisen näyttöjen toimielimen toiminnan kehittäminen 

Kehitetään ammattiosaamisen toimielimen toimintaa vertaisoppimisen avulla paikallisesti ja 

eri koulutuksen järjestäjien kanssa sekä järjestetään yhteinen koulutustilaisuus. 

    5) Työssäoppimisen palautejärjestelmien kehittäminen ja palautteen hyödyntämisen 5) Työssäoppimisen palautejärjestelmien kehittäminen ja palautteen hyödyntämisen 5) Työssäoppimisen palautejärjestelmien kehittäminen ja palautteen hyödyntämisen 5) Työssäoppimisen palautejärjestelmien kehittäminen ja palautteen hyödyntämisen 

tehostaminentehostaminentehostaminentehostaminen 

Kehitetään ja tehostetaan työssäoppimisen palautejärjestelmien hyödyntämistä ammatillisen 

koulutuksen kehittämisessä ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa. 

    6) Vertaisarviointi6) Vertaisarviointi6) Vertaisarviointi6) Vertaisarviointi 

Kehitetään työssäoppimisen vertaisoppimista ja saatujen tulosten levittämistä. Kehitetään 

toimintamalli, joka sopii osaksi oppilaitoksen jatkuvaa kehittymisen seurantaa. 
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Yhteyshenkilö:  

Nina Eskola  

p. 050-5761553,  

nina.eskola@pirko.fi 

Pirkanmaan ammat-

tiopisto  

Åkerlundinkatu 8 

33100 Tampere  


