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Ammatillinen opettajankoulutus 60 op 2021–2022, aineistoliite  
Lähdeluettelo  

  

Sähköisiä julkaisuja ammatillisesta koulutuksesta  
   

 1. Tutkiva ja kehittävä opettaja 15 op        3  

  

 1.1. Kehittyminen ammatilliseksi opettajaksi 5 op       3  
  

 1.2. Oppimisen ja opetuksen lähtökohdat 5 op (Amkas)      4  
  

 1.3. Oppiminen työelämässä ja verkostoissa 5 op (Amkas)      5  
  

 2. Eettisesti ohjaava opettaja, opetusharjoittelu 35 op      7  

  

 2.1. Opetus- ja ohjaustoiminnan havainnointi 5 op       7  
  

 2.2. Opetus- ja ohjaustoiminta oppilaitoksissa ja yrityksissä 15 op    8  
  

 2.2.1 Vuorovaikutus          8  

 2.2.2 Ryhmäprosessit          10  

 2.2.3 Henkilökohtaistaminen          11  

 2.2.4 Opetussuunnitelmat          11  

 2.2.5 Oppimisprosessit ja -ympäristöt        12  

 2.2.6 Opetus- ja ohjausmenetelmät        14  

  

 2.3. Valinnainen pedagoginen painotus 5 op         15  
  

 2.3.1 Yrittäjyyspedagogiikka          15  

 2.3.2 Erityinen tuki          16  

 2.3.3 Kansainvälisyysosaaminen ja ihmisoikeuspedagogiikka     17  

 2.3.4 Digipedagogiikka          18  

 2.3.5 Taidelähtöinen pedagogiikka         19  

 2.3.6 Pedagoginen johtaminen         20  

 2.3.7 Kestävän kehityksen pedagogiikka         21  

 2.3.8 Omavalintainen painotus         21  

  

 2.4. Osaamisen arviointi 5 op          22  
  

 2.5. Uraohjaus 5 op             24  
  

 3. Yhteiskunnallisesti aktiivinen opettaja 10 op      26  

  

 3.1. Ammattisivistys ja työelämän muutos 5 op (Amkas)      26  
  

 3.2. Uudistuva ammatillinen koulutus 5 op        27  
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Ammatillisen opettajan kehittymisohjelma - Aineistoliite 2021–2022  
  

Sähköisiä julkaisuja ammatillisesta koulutuksesta  

Ammattikasvatuksen aikakauskirja. https://akakk.fi/   

Aikuiskasvatuslehti. https://aikuiskasvatus.fi/   

Haaga-Helia eSignals (aihepiirit: ”pedagogiikka”). https://esignals.haaga-helia.fi/   
  

Haaga-Helia eSignals julkaisut: https://julkaisut.haaga-helia.fi/  

Haaga-Helia eSignals tutkimus: https://esignals.fi/research/ Julkaisutietoportaali 

Juuli: https://www.juuli.fi/  
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1. Tutkiva ja kehittävä opettaja (15 op)  

 

1.1. Kehittyminen ammatilliseksi opettajaksi 5 op    
  

Artikkelit  

Vähäsantanen, K. (2007). Ammatillisen opettajan ammatti-identiteetti muutoksessa. Teoksessa A.  
Eteläpelto, K. Collin & J. Saarinen (toim.), Työ, identiteetti ja oppiminen. (ss. 156-176). Helsinki: WSOY.   
 

Ammattikirjallisuus  

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2015). Tutki ja kirjoita. (20. painos). Tammi  
  

Blogit  

Saranpää, M. (2019). Opettajat ja asenteet. Haaga-Helia eSignals. 

https://esignals.haagahelia.fi/2019/01/30/opettajat-ja-asenteet/   
  

Kirjallisuus  

Heinilä, H., Holmlund-Norrén, C., Kilja, P., Niskanen, A., Raudasoja, A., Tapani, A. & Turunen, K. (2018). 

Rohkeasti uudistumaan! Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet -raportti. Parasta osaamista 

verkostohanke 3/2018. https://blogit.gradia.fi/parastatestia/wpcontent/uploads/sites/20/2018/03/Rohkeasti-

uudistumaan-osaamistarveselvitysten-raportti-3.2018.pdf  

Koski-Heikkinen, A. (2013). Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti. Lapin yliopisto.  
Kasvatustieteiden tiedekunta (erityisesti ss. 153-159).   

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61682/Koski-Heikkinen_ActaE%20138.pdf?sequence=2    
  

Kourus, K. & Vainio, K. (2014). Ihmisoikeudet yritystoiminnassa. Ihmisoikeuskeskus. 

http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/1341478/ihmisoikeudet_yritystoim_FINAL.pdf   
  

Opetushallitus. (2019). MUKANA – Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella.   
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mukana_tasaarvo_ja_yhdenvertaisuustyo_toisella_asteella

.pdf  

Seta Ry. (2013). Älä oleta - Normit nurin! -opas. Seta-julkaisuja 22. 

https://www.globaalikasvatus.fi/vinkit/ala-oleta-normit-nurin-opas   
  

  

Podcastit ja videot    

Alanko-Turunen, M. & Pasanen, H. (2015). Verme - vertaisryhmämentorointi. Haaga-Helia ammatillinen 

opettajakorkeakoulu. https://www.youtube.com/watch?v=WSnwN0WYUUo   

Saranpää, M. (2017). Opettajan osaamisen arvioinnin etiikkaa ja filosofiaa kahdessa osassa. Osa 1. 

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu. https://youtu.be/oECifYjgFTU   

Saranpää, M. (2017). Opettajan osaamisen arvioinnin etiikkaa ja filosofiaa kahdessa osassa. Osa 2. 

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu. https://youtu.be/2WQ5kh0Zx2s   
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblogit.gradia.fi%2Fparastatestia%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2018%2F03%2FRohkeasti-uudistumaan-osaamistarveselvitysten-raportti-3.2018.pdf&data=01%7C01%7CMaija.Kotisilta%40haaga-helia.fi%7Ceab8bc3372464da115cd08d72605e611%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C1&sdata=b%2BxQKSSak7mmAL7R3JhPKmgdSVPd3IIxjFPNgBoJyVM%3D&reserved=0
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Verkkomateriaali  

Ihmisoikeuskeskus. (2014). Mitä ihmisoikeudet ovat?   
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/4357041/IOK-mita-ihmisoikeudet-suomi-2016-DIGI.pdf  
  

Ihmisoikeusliitto. (2021). Ihmisoikeudet-sivusto. http://www.ihmisoikeudet.net  
  

OAJ. (2020). Opettajan ammattietiikka ja eettiset periaatteet.  https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-

eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/  
  

 

1.2. Oppimisen ja opetuksen lähtökohdat 5 op    
  

Artikkelit  

Värri, V-M. (2007). Kasvatusfilosofian tärkein tehtävä. niin & näin, 1/07, ss. 70-73. 

https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn071-16.pdf  
  

Holma, K. & Hyytinen, H. (2015). Filosofian ja empirian dialogi: normatiiviset ja deskriptiiviset ulottuvuudet 

kasvatustutkimuksessa. Kasvatus ,46 (3), ss. 220–232.  

Korhonen, Vesa. (2006). Ohjaus ja opiskelu verkossa – Tarkastelussa ryhmän vuorovaikutus 

verkkoyhteisössä. Kasvatus, 37 (3), ss. 236–248.  

Kähäri, K., Väisänen, A-M., Laurinen, L. & Marttunen, M. (2011). Opiskelijoiden vuorovaikutuksen 

tukeminen verkko-oppimisympäristössä. Kasvatus, 42(4), ss. 337–350.  

Saari, A. & Harni, E. (2014). Kyyhky ja opetuskone: inhimillisen ja ei-inhimillisen yhteenliittymiä B.F. 

Skinnerin behaviorismissa. Kasvatus & Aika, 9(1), 41–55.  

Saari, A. (2016). Elinikäinen oppiminen ja yksilöivä valta. Aikuiskasvatus, 36(1), ss. 4–13.  

Tapani, A. & Salonen, A. (2019). Myönteisten oppimiskokemusten tekijät ja uudistuva opettajuus 

ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(2), ss. 42–57. 

https://akakk.fi/wpcontent/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf   

Tapper, J. & Ratinen, I. (2018). Systeeminen oppimissykli eheyttävän opetuksen tietokäsityksen mallina. 

Kasvatus, 49(1), 47–61.  

Teräs, M., Poikela, P. & Lahtela, M. (2013). Avattaren avulla ammattilaiseksi? Simultaaniovälitteinen 

oppiminen terveysalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 15(3), 66–80.  
 

Kirjallisuus  

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004 tai uudempi painos). Tutkiva oppiminen: järki, tunteet ja 
kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.   

Engeström, Y (2007). Perustietoa opetuksesta. Helsingin yliopisto.  

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3665/engestr%c3%b6m1-175.pdf?sequence=2 Lonka, 

K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.   

Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt: Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY.   
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https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn071-16.pdf
https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn071-16.pdf
https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn071-16.pdf
https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn071-16.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Tapani-et-al.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3665/engestr%c3%b6m1-175.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3665/engestr%c3%b6m1-175.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3665/engestr%c3%b6m1-175.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3665/engestr%c3%b6m1-175.pdf?sequence=2
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Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen , E. 2004 tai myöhempi painos. Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: 

PS-kustannus.   

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedonrakentamisena. Tampere: Kirjayhtymä.  

  

Podcastit ja videot    

OAMK. (2015, 28.1). Resurssivideot: Aktivoivat työtavat. Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.  
https://www.youtube.com/watch?v=5_NgJVBouNI&t=3s    

  

OAMK. (2015, 28.1). Läpikäymisen pedagogiikka. Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.  
https://www.youtube.com/watch?v=BSxZZthxpKo&t=5s   

  

1.3. Oppiminen työelämässä ja verkostoissa 5 op    
  

Artikkelit  

Tynjälä, P. (2007). Integratiivinen pedagogiikka osaamisen kehittämisessä. Teoksessa H. Kotila, A. 

Mutanen, M.V. Volanen (toim.), Taidon tieto (ss. 11-36). Edita.    
  

Blogit  

Mäki, K. (2018). Ovatko oppilaitosheimot johtamistyön määrittäjiä? Haaga-Helia eSignals.   
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509  

  

Kirjallisuus 

Arnkil, T.E. & Seikkula, J. (2009). Dialoginen verkostotyö. Teema / Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL):2. https://www.julkari.fi/handle/10024/79883 

Carina Savander-Ranne, C. Juha Lindfors, J. Pasi Lankinen, P. & Leila Lintula, L. (2013). 
Kehittyvät oppimisympäristöt. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja, TAITO-työelämäkirjat 5/ 
2013. https://www.metropolia.fi/sites/default/files/publication/2019-
11/2013_Savander_ranne_Lindfors_Lankinen_Lintula_Kehittyvat_oppimisymparistot_TAITO5.pdf 

Dufva, M. Halonen, M., Kari, M., Koivisto, T., Koivisto, R. & Myllyoja, J. (2017). Kohti jaettua 
ymmärrystä työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
33/2017. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18301 

Hakkarainen, K., Lallimo, J. & Toikka, S. (2012).  Kollektiivinen asiantuntijuus ja jaetut tietokäytännöt. 

Aikuiskasvatus 32(4), 246 – 256. Avautuu tästä 

Helakorpi, S. (2017). Tiimit ja parviäly. Verkkosivu. Avautuu tästä 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NgJVBouNI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5_NgJVBouNI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BSxZZthxpKo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=BSxZZthxpKo&t=5s
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/ovatko-oppilaitosheimot-johtamistyon-maarittajia/#077f4509
https://www.julkari.fi/handle/10024/79883
https://www.metropolia.fi/sites/default/files/publication/2019-11/2013_Savander_ranne_Lindfors_Lankinen_Lintula_Kehittyvat_oppimisymparistot_TAITO5.pdf
https://www.metropolia.fi/sites/default/files/publication/2019-11/2013_Savander_ranne_Lindfors_Lankinen_Lintula_Kehittyvat_oppimisymparistot_TAITO5.pdf
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18301
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournal.fi%2Faikuiskasvatus%2Farticle%2Fview%2F94003&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416576590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hc9TnlCHGBPKTOC1vPPD4hBz30HH6rWy46p1MrUgYKI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Ftiimitjajaettusaaminen%2F&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416596579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fVnv%2BMDdySuTvSXapxCqhpPFbtLkv2tpXEzXPyHaxow%3D&reserved=0
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Hökkä, P. Paloniemi, S. Vähäsantanen, K. Sanna Herranen, S. Manninen, M. & Eteläpelto, A. (2014). 
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän 
yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-
9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Janhonen, M. Toivanen, M. Eskelinen, K. Heikkilä, H. & Järvensivu, A. (2015). Rajoja rikkova työ. 
Kohti sujuvia toimintakäytäntöjä verkostoituvassa ja lohkoutuvassa työssä. 
Työterveyslaitos. https://www.julkari.fi/handle/10024/132191 

Kotila, H., Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., Moisio, A., Pettersson, A. & Aura, P. (2016). Opi työssä -uusia 
toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Haaga-Helian julkaisut 6/2016. http://www.e-
julkaisu.fi/haaga-helia/opi_tyossa/mobile.html#pid=1 

Kupias. P. & Peltola, R. (2019). Oppiminen työssä. Gaudeamus. 

Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2018) Ammatillisten opettajien näkemyksiä 

opettajantyössä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 

20(4), 10-26. Avautuu tästä  

Lehtonen, P. (2014). Koulutuksen järjestäjien ja työelämäedustajien yhteistyö sosiaali- ja 

terveysalalla. Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/95226/978-951-44-9430-

7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mäki, K. (toim.) (2020). Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? 

Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Haaga-Helian julkaisut 10/2020. Helsinki. 

https://www.haagahelia.fi/sites/default/files/file/2020-2/oppiva-asiantuntija-web.pd 

Ohjaan.fi - verkkosivusto: Työpaikalla oppimisen hyvät käytännöt. Avautuu tästä  

Opi työssä. Uusia malleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Haaga-Helia 2016. Avautuu tästä 

Ojasalo, K., Moilanen,T,; Ritalahti, J. (2014). Kehittämistyön menetelmät. Sanomapro.  

Peltomäki, M. & Silvennoinen, H. (2003). Työssäoppimisen pedagogiset mallit ammatillisessa 

peruskoulutuksessa OPH 2003. s. 13-35. Avautuu tästä 

Riikonen, S. & Turja, H-K (toim.) (2019). Töissä täällä - Näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen. 
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 81. Avautuu tästä 

Risku, P., Laitinen-Väänänen, S., Ojala, A-L., Tiihonen, A-K. & Torvinen, H. (2020). 
Tulevaisuuden opettajuus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  

Ruokolampi, V. (2015). Kehittävästä dialogista Kehittävään vuoropuheluun. Henkilöstön 
osaamiskartoitusja kehityskeskustelujärjestelmän konseptointi Hyvinkään kaupungilla. YAMK-opinnäyte, 
Haaga-Helia. http://docplayer.fi/45730572-Kehittavasta-dialogista-kehittavaan-vuoropuheluun-
henkilostonosaamiskartoitus-ja-kehityskeskustelujarjestelman-konseptointi-hyvinkaan-kaupungilla.html 

 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/handle/10024/132191
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/opi_tyossa/mobile.html#pid=1
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/opi_tyossa/mobile.html#pid=1
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournal.fi%2Fakakk%2Farticle%2Fview%2F84558&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416566604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nlRzpVMD7JSQqyNSog0NqEsVK6aCV5RJCcmguf384JI%3D&reserved=0
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/95226/978-951-44-9430-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/95226/978-951-44-9430-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.haagahelia.fi/sites/default/files/file/2020-2/oppiva-asiantuntija-web.pd
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fohjaan.fi%2F&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416586585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FPP4c5rZ41SCmmrJdFAj5lvTNfIVgPi0VmFe%2FoukHjs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theseus.fi%2Fhandle%2F10024%2F132961&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416586585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iSsY9mywW7Yv484pOLIBEg1HX3TURpZt%2Fxt51TgainQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocplayer.fi%2F16321971-Mikko-peltomaki-ja-heikki-silvennoinen-tyossaoppimisen-pedagogiset-mallit-ammatillisessa-peruskoulutuksessa.html&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416596579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LVjYU22fmcFtMbRRlzbCG1M0nCtePDmyJLt%2BfC0i7Fo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fweb%2Fmaahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus%2Fkotoutuminen-ja-osallisuus%2Ftyoelama&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416606579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sY79TpYQiZ%2BLz2L1VFtagmTRVBF3s7qqgZKV9v3r0%2BI%3D&reserved=0
http://docplayer.fi/45730572-Kehittavasta-dialogista-kehittavaan-vuoropuheluun-henkilostonosaamiskartoitus-ja-kehityskeskustelujarjestelman-konseptointi-hyvinkaan-kaupungilla.html
http://docplayer.fi/45730572-Kehittavasta-dialogista-kehittavaan-vuoropuheluun-henkilostonosaamiskartoitus-ja-kehityskeskustelujarjestelman-konseptointi-hyvinkaan-kaupungilla.html
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Podcastit ja videot  

Kimmo, M. (2020, 28.11). Opettajakuplat. https://www.youtube.com/watch?v=eY4L-T3TC4A 

Integratiivinen pedagogiikka, Päivi Tynjälä, Itä-Suome1.n yliopisto  Avautuu tästä 

Kimmo Mäki: Opettajaheimot ja työn tulkinnat  Avautuu tästä  .Jos linkki ei aukea, kopioi linkki Google tai 
Explore www-selaimeeseesi. Fire Foxin kanssa joskus ongelmia!  https://connect.funet.fi/p9p5ivd8flc/  . 
Nauhoitteen katsomiseen tarvitset ilmaisen Adobe Connect desktop application. 

Kimmo Mäen luennon diat Avautuu tästä 

  

2. Eettisesti ohjaava opettaja, opetusharjoittelu (35 op)   

  

2.1. Opetuksen ja ohjaamisen havainnointi eri toimintaympäristöissä 10 op   
  

Artikkelit  

Airila, A., Mattila-Holappa, P., Kurki, A.-L., & Nykänen, M. (2019). Työelämässä oppiminen, ohjaus ja 

oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(2), ss. 24–41. 

https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.19-Airila-et-al.pdf  
  

Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2018) Ammatillisten opettajien näkemyksiä 

opettajantyössä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 

20(4), ss. 10-26. https://journal.fi/akakk/article/view/84558   
  

Pyykkönen, M., Kumpulainen, K., & Vierimaa, S. (2019). Työn muutoksen haasteet kulttuurialan 

korkeakoulutuksen työelämäpedagogiikalle. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), ss. 45–61.  
https://journal.fi/akakk/article/view/89251   
  

Raudasoja, A. (2019). Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen työelämän näkökulmasta.  
HAMK Unlimited Journal. https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-

jaopetus/ammattikorkeakoulujen-tyoelamayhteistyon-kehittaminen/#.YBfiTOdS82w   
  

Raudasoja, A. (2018). Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyössä tapahtuu. Teoksessa H. Kukkonen 

& A. Raudasoja (toim.), Osaaminen esiin. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja A, ss. 64-74. 

https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/23-Osaaminen-esiin.pdf   

Turunen, H. (2020). Työelämälähtöisyyden ketterää kehittämistä. UAS Journal, 4/2020.  
https://uasjournal.fi/4-2020/tyoelamalahtoisyys/   
  

  

Kirjallisuus  

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (2014). 

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän 

yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-9.pdf?sequence=1  

https://www.youtube.com/watch?v=eY4L-T3TC4A
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.uef.fi%2Ffi%2Fweb%2Fflippaus%2Fintegratiivinen-pedagogiikka&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416606579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PQdqJDGQ0Sj0WT3lq1bYaQspdzqIxdCtQpzWZ4msAig%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconnect.funet.fi%2Fp9p5ivd8flc%2F&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416616575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5V4TnlJI6AyAKU9PpTxTvyLhRNiqRcxC7TOVe6Lfeok%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconnect.funet.fi%2Fp9p5ivd8flc%2F&data=04%7C01%7CIrene.Hein%40haaga-helia.fi%7C5bdd6d7717ba467ad95008d91465f67a%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637563250416616575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5V4TnlJI6AyAKU9PpTxTvyLhRNiqRcxC7TOVe6Lfeok%3D&reserved=0
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Vehviläinen, S. (2017, 25.9). Ohjauksen onnistumisen avaintekijät. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qRpMPIrfkhI   

  

Vehviläinen, S. (2020, 4.6). Johdanto: Ohjausvuorovaikutus tarkastelun kohteena. Avoin etäluento 6/2020. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h37iO7nV_Hw   
  

   

2.2.2 Ryhmäprosessit   
  

Artikkelit  

Hein, I. & Kaukinen, R. (2019). Osallisuus oppimisessa ja opettamisessa. Teoksessa H. Kotila (toim.), 

Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisuja 10/2019. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ss. 74-80.  
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/ammatilliseksi-opettajaksi/mobile.html#pid=74    

Koivuluhta, M. & Puhakka, H. (2015). Ryhmäohjaus opiskelijoiden toimijuuden edellytysten kehittäjänä.  
Teoksessa P.A. Kauppila, J. Silvonen & M. Vanhalakka-Ruoho (toim.), Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. 

Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and 

Theology. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, ss. 69-87.  
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/15099/urn_isbn_978-952-61-1747-8.pdf?sequence=1   
  

Blogit  

Kaukinen, R. & Ryökkynen, S. (2019). Opiskelija kaipaa vuorovaikutusta ja tarvitsee yhteisön. 
HaagaHelia eSignals. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/opiskelija-kaipaa-vuorovaikutusta-ja-
tarvitseeyhteison/#e327409   

  

Kirjallisuus  

Kopakkala, A. (2005). Porukka, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsinki: Edita.  

Nivala, E. & Ryynänen, S. (2019). Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki, 

Gaudeamus.   

  

Podcastit ja videot    

Rautama, A. (2020, 28.8.). Orientaatio ryhmän vuorovaikutusuhteiden tarkasteluun. Oppijan oikeus - 

opettajan taito -hanke. 

https://video.haagahelia.fi/media/Orientaatio+ryhm%C3%A4n+vuorovaikutusuhteiden+tarkasteluun/0_sy3

83ge3  

Vehviläinen, S. (2020, 22.8). Ryhmä ohjauksessa. Uraohjauksen ERKO II 2020 – 2021.  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CPKwm9TaMrc   
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2.3. Valinnainen pedagoginen painotus 5 op   
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2.3.5 Taidelähtöinen pedagogiikka   
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2.3.6 Pedagoginen johtaminen   
  

Artikkelit  

Bergström, H. & Mäki, K. (2019). Pedagoginen johtaminen ja johtajuus – yksin vai yhdessä? Teoksessa H.  
Kotila (toim.), Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisuja 10/2019, ss. 93-99. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267681/ammatilliseksiopettajaksi.pdf?sequence=1&isAllow 

ed=y  

Hyyryläinen A., Kalavainen J. & Ylitervo, R. (2020). Pedagogista johtamista ammatillisen oppilaitoksen 

arjessa. Teoksessa P. Risku, S. Laitinen-Väänänen, A-L. Ojala, A-K.Tiihonen & H. Torvinen (toim.), 

Tulevaisuuden opettaja. 2020. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 283. Jyväskylä. ss. 210-221. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/344999/JAMKJULKAISUJA2832020_web.pdf?sequence=2 

&isAllowed=y  

Mäki, K. (2019). Pedagogiset johtajat. Teoksessa K. Mäki, L. Vanhanen-Nuutinen, S. Mielityinen & S-P.  
Hakamäki. (toim.), Kiviä ja keitaita II. Ammattikorkeakoulutyö muutoksessa. Haaga-Helian julkaisut 3/ 

2019. Grano: Helsinki, ss. 71-74. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-10/kivia-

jakeitaita.pdf  

  

Blogit  

Mäki, K., Marjanen P. & Niinistö-Sivuranta, S. (2019). Onko korkeakoulussa johtaminen mahdollista? 

Haaga-Helia eSignals. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-

johtaminenmahdollista/#077f4509  

  

Kirjallisuus  

Kovalainen, M.T. (2020). Pedagoginen johtajuus ja sen vaje yleissivistävän perusopetuksen järjestelmä- ja 

systeemitason muutoksessa. JYU Dissertations 257. Jyväskylän yliopisto.  
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-

82430_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Podcastit ja videot  

Mäki, K. (2020, 7.9) Pedagogisen johtamisen palapeli –video.  
https://www.youtube.com/watch?v=8QbgS92vrLg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theseus.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F267681%2Fammatilliseksiopettajaksi.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ImB7bTrbKTlUtHfwXLIHG95NMY%2Bc5IGErdNoyR4Lafg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theseus.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F267681%2Fammatilliseksiopettajaksi.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ImB7bTrbKTlUtHfwXLIHG95NMY%2Bc5IGErdNoyR4Lafg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theseus.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F267681%2Fammatilliseksiopettajaksi.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ImB7bTrbKTlUtHfwXLIHG95NMY%2Bc5IGErdNoyR4Lafg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theseus.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F267681%2Fammatilliseksiopettajaksi.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ImB7bTrbKTlUtHfwXLIHG95NMY%2Bc5IGErdNoyR4Lafg%3D&reserved=0
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/344999/JAMKJULKAISUJA2832020_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/344999/JAMKJULKAISUJA2832020_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/344999/JAMKJULKAISUJA2832020_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/344999/JAMKJULKAISUJA2832020_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaga-helia.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2F2020-10%2Fkivia-ja-keitaita.pdf&data=04%7C01%7CJani.Siirila%40haaga-helia.fi%7Cc83d50bc44fc49db05c708d8c8fe49e5%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C0%7C0%7C637480341768011925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2NiZlUHnM%2BLWPx%2BKq08utLv1irxRc1qLjuKsqDDYVwg%3D&reserved=0
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-korkeakoulussa-johtaminen-mahdollista/#077f4509
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71244/978-951-39-8243-0_vaitos04092020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=8QbgS92vrLg
https://www.youtube.com/watch?v=8QbgS92vrLg


           

 21.5.2021  

    

21  

  

2.3.7 Kestävän kehityksen pedagogiikka   
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2.3.8 Omavalintainen painotus  
  

Etsi painotukseesi sopivat aineistot.    
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Podcastit ja videot  

Hannu, H. (2020, 15.4). Uraohjausta – miksi?  

https://www.youtube.com/watchv=GJ_OAOU8k04&list=PLNC_RnNeouBZtfYq3u162uIQ5uKUTDNKy&ind 

ex=4   

Hakala, K. & Rinne, S. (2018, 24.4). Uraohjaus – Osa 1: uraohjaus ammatillisissa tutkinnoissa. Parasta 

osaamista –hanke. https://youtu.be/XRSdD0b9kOM?t=85    

Helander, J. (2015). Onnistuneen ohjauskeskustelun rakentaminen.  

https://www.youtube.com/watchv=9rY4tjXx8Os&list=PLNC_RnNeouBZtfYq3u162uIQ5uKUTDNKy&index= 
11   

Välkkilä, M. (2018, 16.4). Uraohjaus – Osa 2: uraohjaus opintojen eri vaiheissa. Parasta osaamista – 

hanke. https://youtu.be/he6PNydA8WY?t=51   

  

Verkkomateriaali  

Kohtaamo-hanke. (2021). Ohjaamot. https://kohtaamo.info/    

Opetushallitus. (2021). Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita. 

https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietoneuvonta-ja-ohjaustyon-palveluita   

Osata-hanke. (2019). OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen. https://osata.fi/hankeinfo/    

Työväen sivistysliitto. (2020). Opiskelijan uraohjaus. Opas työpaikoille ja oppilaitoksille opiskelijan 

urasuunnitelmien tulemiseen 2020. Ammattitaitoa yhdessä -hanke. 

https://1599253.168.directo.fi/@Bin/eac3e97a26e4ad8cb30cf2715f00bf14/1601534577/application/pdf/18 

5219/AMMATTITAITOAYHDESSA_opas_opiskelijan_uraohjaus_netti.pdf     

Savonia AMK. (2020). Uraohjaus 2020 -hanke. https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/  

Uraohjaajat- ja valmentajat ry. (2021). https://uraohjaajat.fi/     

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus. (2020). https://uraohjauserko.fi/ajankohtaista/    
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3. Yhteiskunnallisesti aktiivinen opettaja (10 op)    

  

3.1 Ammattisivistys ja työelämän muutos 5 op   
 

Artikkelit  

Heikkinen, L.T. & Kukkonen, H. (2019). Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna. Osaaminen, sivistys ja 

tiedon intressit. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88096/47282  

Mannermaa, M. (2013). Tulevaisuudentutkimus tieteellisenä tutkimusalana. Teoksessa O. Kuusi, T.  
Bergman & H. Salminen (toim.), Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Acta 

Futura Fennica 5, 2013. https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2013/03/B01-AFF5_Mannermaa_.pdf  
 

Kirjallisuus  

Haikola, L. & Myllyniemi, S. (2019). Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. 

https://tietoanuorista.fi/wpcontent/uploads/2020/04/Nuorisobarometri_2019-netti.pdf  

Kasa, T., Kouros, K. & Skottman-Kivelä, P. (2020). Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla: 

Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille. [Väitöskirja, Helsingin yliopisto].  

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314105    

Kuosa, T. & Hakala, S. (2017). Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla – Havaintoja ja kehitysehdotuksia 

koulutustoimikuntien ennakointityöskentelystä vuosina 2014-2016. Opetushallitus. Raportit ja Selvitykset 

2017:9. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/muutosilmioita-koulutuksen-rajapinnoilla   

Laukia, J., Isacsson, A. & Mäki, K. & Teräs, M. (toim). (2015). Katu-uskottava ammatillinen koulutus – 

Uusia ratkaisuja oppimiseen. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144421/hh_katuuskottava_verkko2.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y   

Männistö, P., Rautiainen, M. & Vanhanen-Nuutinen, L. (2017). (toim.), Hyvän lähteillä – demokratia ja 

ihmisoikeuskasvatus opetuksessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.   
http://demokratiakasvatus.fi/wp- 
content/uploads/2017/08/Hyv%C3%A4nL%C3%A4hteill%C3%A4_verkkojulkaisu_aukeamat.pdf  

Sitra. (2019). Kohti elinikäistä oppimista. https://www.sitra.fi/julkaisut/kohti-elinikaista-oppimista/  
 

Podcastit ja videot  

Laukia, J. (2020, 8.6). Ammatillinen koulutus historian valossa. Haaga-Helia. 

https://video.haagahelia.fi/media/3.1+opettajankoulutus.+Koulutus%2C+kasvastus%2C+kilpailukyky%2C+

Historiakehitys.+20 20/0_kng8zjxk   
  

Verkkomateriaali  

Jyväskylän yliopisto. (2020). Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus. Demokratiakasvatus.fi  

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2018). Jatkuvan oppimisen Suomi. 

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM047:00/2017     

Sitra. (2021. Osaamisen aika. https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/  
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3.2. Uudistuva ammatillinen koulutus 5 op    
  

Blogit  

Dufva, M. (2018). Ennakoinnin peruskäsitteet haltuun. Sitra. 

https://www.sitra.fi/blogit/ennakoinninperuskasitteet-haltuun-ja-kolme-vinkkia-ennakointiviidakkoon/  

  

Kirjallisuus  

Heilala, V. ym. (2017). Dare 2030. Oppimisen tulevaisuuksissa. 

https://drive.google.com/file/d/0B8Mar4GAgonUQWtRR291alhBaHc/view   

Opetushallitus. (2019). Osaaminen 2035. Raportit ja selvitykset 2019:3.  

https://www.oph.fi/download/196130_osaaminen_2035.pdf  
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