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Ammatillinen opettajankoulutus 60 op 2021–2022, aineistoliite  
Lähdeluettelo  

  
 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  
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 3.2. Uudistuva ammatillinen koulutus 5 op   
    
7   
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 Research (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_ast
eella.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   
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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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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   

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.  
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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. Haaga-
Helia 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_s
y383ge3  

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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 2.2.3 Henkilökohtaistaminen  
  
Artikkelit  
  
Nokelainen, P. (2019). Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen 
aikakauskirja, 21(1), ss. 4-11. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK.-1.2019-paakirjoitus.pdf   
   
Blogit  
  
Saranpää, M. (2018). Oppimisen osana – minkälainen koulutus edistää osallisuutta?   
https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/oppimisen-osana-minkalainen-koulutus-
edistaaosallisuutta/#c1d667a2  
  
Verkkomateriaali  
  
JAMK. (2021). Elinikäisen ohjauksen verkkolehti. JAMK Verkkolehdet. https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/   

Opetushallitus. (2018). Henkilökohtaistamisen toimintamallin kuvaukset.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5658915   

  

Opetushallitus. (2020). Henkilökohtaistaminen. https://www.oph.fi/fi/koulutus-
jatutkinnot/henkilokohtaistaminen   
  
  
2.2.4 Opetussuunnitelmat  
  
Verkkomateriaali  
  
Laurea AMK. (2020). Opetussuunnitelma. https://ops.laurea.fi/   

  
Metropolia AMK. (2020). Opetussuunnitelmat. https://opinto-opas.metropolia.fi/   
  
Oikeusministeriö. (2017). Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017. Finlex, Edita Publishing Oy.  

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531   
  

Oikeusministeriö. (2017). Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017. Finlex, Edita 
Publishing Oy. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673  
  
Oikeusministeriö. (2014). Ammattikorkeakoululaki. Finlex, Edita Publishing Oy. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932    

Oikeusministeriö. (2014). Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista. Finlex, Edita Publishing Oy. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129   
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Opetushallitus. (2020). Ammatillinen koulutus, tutkintojen perusteet. 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet   
  
  

2.2.5 Oppimisprosessit ja -ympäristöt  
 

Artikkelit  

Alanko-Turunen, M. & Pasanen, H. (2012). Verme ammatillisen opettajan tukena muutosten kentällä.  

Teoksessa H.L.T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen & P. Tynjälä (toim.), Osaaminen jakoon. 
Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. Jyväskylä: PS- kustannus, ss. 173 - 187.   

Heikkinen, H.L.T., Tynjälä, P. & Jokinen, H. (2012): Vermeen teoreettiset perusteet ja toimintaperiaatteet.  

Teoksessa H.L.T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen & I. Tynjälä, P. (toim.) Osaaminen jakoon. 
Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. Jyväskylä: PS- kustannus, ss. 45-85.    

Jyrhämä, R. & Syrjäläinen, E. (2009). Ohjaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2020). Oikeus osata. Ammatillinen koulutus. Laadun ja tasa-arvon 
kehittämisohjelma 2020-2022. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162296/OikeusOsata.pdf    

Talib, M.-T. & Lipponen, P. (2008): Kuka minä olen? Monikulttuuristen nuorten identiteettipuhetta. 
Kasvatusalan tutkimuksia 37. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.  

Teeri, T. (2019). Jokaiselle mahdollisuus kansainvälistymiseen. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2019:15. Saatavana: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161526    

Podcastit ja videot    

Oikeusministeriö. (2017, 21.12). Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys (video 2): Omakohtaisia tarinoita. 
Rainbow Rights – hanke. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fCrWDLVxz_4   

  

Verkkomateriaali  

Opetushallitus. (2021). Erasmus+ -ohjelma: uusi ohjelmakausi 2021-2027.   
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ohjelma-uusi-ohjelmakausi-2021-2027#ab31e498   

  

  

2.3.4 Digipedagogiikka   
  

Blogit  

Ruotsalainen,T. & Riitta Konkola, R. (2021). Hiiltä ja timanttia. Opettajat pedagogiikan rajapinnoilla. 
Metropolia pedagoginen blogi.  https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia  

  

Kirjallisuus  

Huhtanen, A. (2019). Verkko-oppimisen muotoilukirja. Aalto-yliopisto & Akseli  
Huhtanen. https://fitech.io/app/uploads/2019/09/Verkko-oppimisen-muotoilukirja-v-1.4.1-web.pdf    

Marstio, T. (2020). Verkko-opinnon muotoilu käsikirja. Laurea-julkaisut 134.  
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf?sequence=5   

Redecker, C. & Punie, Y.(2017).  European Framework for the Digital Competence of Educators: 
DigCompEdu. European Commission. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technicalresearch-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu    

Silmälä, P. (toim.). (2020). DIGI 2020: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä. Metropolia 
Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 
https://www.theseus.fi/handle/10024/347519  

Timonen, P. & Mäkelä, H. & Lukkarinen, S. (toim.). (2019). Kampuksella digittää. Poimintoja 
verkkooppimisen kehittämisestä. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 80.  
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https://www.humak.fi/wpcontent/uploads/2019/06/kampuksella-digittaa-timonen-makela-lukkarinen-
humanistinenammattikorkeakoulu.pdf   

  

Verkkomateriaali eAMK. (2020). Eamk verkkototeutuksen laatukriteerit. 
https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/   

   
  
  

2.3.5 Taidelähtöinen pedagogiikka   
  

Artikkelit  

Mönkkönen, T. (2020). Kulttuuri tuottaa hyvää. Teoksessa A. Kinnunen & A. Waldén (toim.), Osallisuuden 
lähteillä – Oivalluksia, menetelmiä ja välineitä osallisuuden vahvistamiseen. Kuopio: 
Savoniaammattikorkeakoulu, ss. 81-85. 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345648/OsallisuudenLahteilla.pdf?sequence=1&isAllow
ed= y  

Savolainen, M. (2020). Voimauttava valokuva – Työote, joka sytyttää silmät. Teoksessa A. Kinnunen & A. 
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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  

  
   

2.3.7 Kestävän kehityksen pedagogiikka   
  

Artikkelit  

Siirilä, J. (2019). Ammatillinen opettaja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Teoksessa H. Kotila (toim.),  

Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisuja 10/2019. 
https://www.haagahelia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/opeke.pdf?userLang=fi       

  

Blogit  

Nyberg, C. & Siirilä, J. (2020). Kestävän kehityksen pedagogiikkaa osa 1: ”viheliäinen ongelma”. 
HaagaHelia eSignals. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/kestavan-kehityksen-pedagogiikkaa-
osa-1viheliainen-ongelma/#1b19aec7    

Nyberg, C. & Siirilä, J. (2020). Kestävän kehityksen pedagogiikkaa osa 2: Pedagoginen painotus. 
HaagaHelia eSignals. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/kestavan-kehityksen-pedagogiikkaa-
osa2/#1b19aec7    
 

Kirjallisuus  

Kepa Ry. (2020). Koulut maailmaa muuttamaan. http://www.koulumaailmaamuuttamaan.fi/   

Rohweder, L. & Anne Virtanen, A. (2008). Kohti kestävää kehitystä - Pedagoginen lähestymistapa. 
Opetusministeriön julkaisuja 2008:3  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79112/opm03.pdf?sequence=1   

Salonen, A. (2010). Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. [Väitöskirja, 
Helsingin yliopisto]. Tutkimuksia 318. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20067    

Siirilä, J. (2016). Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä edistävän  
kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005–2014 yhteydessä. [Väitöskirja, Helsingin yliopisto]. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159517         
 

Verkkomateriaali  

Suomen kestävän kehityksen toimikunta. (2013). Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus. http://www.ym.fi/sitoumus2050     
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Suomen YK-liitto. (2020). Kestävän kehityksen tavoitteet. https://www.ykliitto.fi/yk-
teemat/kestavakehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet    

 

2.3.8 Omavalintainen painotus  
  

Etsi painotukseesi sopivat aineistot.    

  

  

2.4 Osaamisen arviointi 5 op   
  

Artikkelit  

Haltia, P. (2011). Toimivaan osaamisperustaisuuteen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 4/2011, ss. 
5757.    

Mäki, K. (2019). Työn opinnollistaminen mullistaa työssä oppimisen ja oppimisen työstä. Teoksessa N. 
Finell, E. Kärnä, T. Römer-Paakkanen, H. Vahtera & T. Vesala-Varttala (toim.), Parasta syntyy yhdessä – 
luovia ratkaisuja liiketoimintaan. Haaga-Helian julkaisut. https://julkaisut.haaga-helia.fi/paras-
syntyyyhdessa-luovia-ratkaisuja-liiketoimintaan/   

Saranpää, M. (2012). Arvostan osaamista, arvioin osaamisia. Kriteerien kriteerit. Teoksessa H. Kotila & K. 
Mäki (toim.), Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa 2. Edita: Helsinki.    

Saranpää, M. (2015): Ensimmäistä pedagogiikkaa – osaamisperustaisuudesta kriteeriperustaisuuteen. 
Teoksessa H. Kotila & K. Mäki (toim.), 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu.    

Virtanen, V. & Postareff, L. & Hailikari, T. (2015): Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? 
Yliopistopedagogiikka, 1/2015.  http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2015/03/27/millainen-arviointi-
tukeeelinikaista-oppimista/    

  

Blogit  

Saranpää, M. (2018): Ohjaus on arviointia, arviointi on ohjausta. Haaga-Helia eSignals.  

https://esignals.haaga-helia.fi/2018/05/08/ohjaus-on-arviointia-arviointi-on-ohjausta/  

  

Kirjallisuus  

Ahokallio-Leppälä, H. (2017). Osaaminen keskiössä. Ammattikorkeakoulun uusi paradigma. Acta 
Universitatis Tamperensis 2127. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98404/978-952-03-
00050.pdf?sequence=1&isAllowed=y .   

Mäki, K., Moisio, A. Aura, P. (2017). Kolme kulmaa opinnollistamiseen – opas opinnollistamisen 
ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Haaga-Helian julkaisut 7/2017. Grano: Helsinki. 
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