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Ovi auki ammattiin!

Työpaikkaohjaaja-
koulutukset ja 
valmennukset

Sisältö

Starttivalmennus
Starttivalmennus uusille työpaikkaohjaajille. Saat tiivistetysti tietoa 
työpaikkaohjaajan tehtävistä ja työelämässä oppimisen suunnittelusta, 
ohjaamisesta ja arvioinnista. Valmennus on samalla 
Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutuksen aloitus.

Ke 25.8.2021 klo 13.00 – 14.30 Microsoft Teams -kokous 

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella koulutukseen napsauttamalla tätä tai osoitteessa https://bit.ly/2VYMuUy 

Ti 2.11.2021 klo 13.00 – 14.30 Microsoft Teams -kokous 

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella koulutukseen napsauttamalla tätä tai osoitteessa https://bit.ly/3AUh2oW 

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus (8 tuntia)
1. ke 25.8.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutuksen aloitus/Starttivalmennus uusille työpaikkaohjaajille: Työelämässä oppimisen termit, 

osapuolten vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu.
ke 1.9.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 2. koulutuspäivä: työelämässä oppimisen ohjaus, haastavat ohjaustilanteet, oppimisvaikeuksien ja 
monikulttuurisuuden huomioiminen ja palaute osaamisen kehittymisestä.
ke 15.9.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 3. koulutuspäivä: osaamisen arviointi näytöissä.

2. ti 2.11.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutuksen aloitus/perehdytys uusille työpaikkaohjaajille: Työelämässä oppimisen termit, osapuolten 
vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu.
ti 9.11.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 2. koulutuspäivä: työelämässä oppimisen ohjaus, haastavat ohjaustilanteet, oppimisvaikeuksien ja 
monikulttuurisuuden huomioiminen ja palaute osaamisen kehittymisestä.
ti 16.11.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 3. koulutuspäivä: osaamisen arviointi näytöissä.

Työpaikkaohjaajajana ja arvioijana toimiminen -verkkokoulutus (16 tuntia)
Koulutus on moduulimuotoinen ja se toteutetaan verkko-opetuksena Microsoft Teamsissa.
Koulutuksessa tehdään moduulin aiheeseen orientoivia tehtäviä.

Koulutuksen aikataulut ja sisällöt
Moduuli 1 / tiistai 14.9.2021 klo 12.15 – 15.30, 
liity koulutukseen napsauttamalla tätä tai osoitteessa https://bit.ly/3iShf66 
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu.
Moduuli 2 / tiistaina 21.9.2021 klo 12.15 – 15.30, 
liity koulutukseen napsauttamalla tätä tai osoitteessa https://bit.ly/3iShf66 
Oppiminen, ohjaus ja palautteenanto.
Moduuli 3 / tiistaina 28.9.2021 klo 12.15 – 15.30, 
liity koulutukseen napsauttamalla tätä tai osoitteessa https://bit.ly/3iShf66 
Ohjaus: Erityisohjaus ja monikulttuurinen ohjaus.
Moduuli 4 / tiistaina 5.10.2021 klo 12.15 – 15.30, 
liity koulutukseen napsauttamalla tätä tai osoitteessa https://bit.ly/3iShf66 
Arvioijana toimiminen näytöissä.
Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin moduuleihin.
Yksittäisten moduulien suorittamisesta todistukseksi annetaan opintosuoritusote.

Työpaikkaohjaajana toimiminen -tutkinnon osa (30 osaamispistettä) 
Jos olet toiminut aiemmin työpaikkaohjaajana tai haluat syventää työpaikkaohjausosaamistasi, 
voit suorittaa Työpaikkaohjaajana toimiminen – ammattitutkinnon osan. Tutkinnon osan suorittamiseen
voi valmentautua osallistumalla Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen -koulutukseen.

Lisätietoa: Hannele Lindgren, p.044 705 7444, hannele.lindgren@raseko.fi

Toimitko tai haluaisitko toimia työpaikalla hankittavan 
osaamisen ohjaajana työpaikallasi?

Hakeutuminen 
tapahtuu sähköisesti 
www.raseko.fi/
tyopaikkaohjaajakoulutus

Kustannukset

Koulutukset ja 
valmennukset ovat 
maksuttomia.

Kysy lisätietoja

Selene Jokisaari
p. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi
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