
Väylä on valtion rataverkon haltija ja vastaa osaamis- 
ja pätevyysvaatimuksien asettamisesta valtion rataver-
kolla Väylän toimeksiannosta ja Väylän yhteistyöhank-
keissa työskenteleville henkilöille ja varmistaa heille 
riittävän koulutuksen. Väylä myöntää hakemuksesta 
oikeudet Väylän koulutusohjelmien koulutuslaitostoimin-
nalle sekä koulutusohjelmakohtaisesti vastuukouluttajal-
le, muille kouluttajille sekä käytännön kokeen vastaan-
ottajalle. 1.7.2018 julkaistussa Liikenneviraston ohjees-
sa Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaa-
timukset on kirjattu vaatimukset koulutuslaitoksille sekä 
kouluttajina toimiville henkilöille. 
 
Väylän pätevyyskoulutuksissa vastuukouluttajana tai 
kouluttajana toimivalta henkilöltä edellytetään pedago-
gisia opintoja. Pedagogiset opinnot voidaan todentaa 
ylemmän korkeakoulun tai yliopiston pedagogisten 
opintojen opettajakelpoisuudella tai suorittamalla ROK 
Pedapakki 1 ja Pedapakki 2 -koulutusohjelmat. 
ROK Pedapakki 1 & 2 -koulutukset vahvistavat osaa-
mistasi, auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan entis-
tä toimivampaa koulutusta sekä tukevat verkostoitumis-
ta. Tervetuloa mukaan päivittämään osaamistasi! 
 
Kohderyhmä: Väylän Ratateknisen oppimiskeskuksen 
kouluttajat. 
 
Paikka: Kouvola Ratatekninen oppimiskeskus sekä  
Eerokki verkko-oppimisympäristö. Lähipäivissä on tar-
jolla kevyt keittolounas tai vastaava. Huomioithan tä-
män, mikäli kaipaat vahvempaa lounasta. 
 
Hinta ja lisätiedot: 500,00 € (+ alv 24 %) osallistuja / 
koulutus. ROK Pedapakki-koulutuksesta myönnetään 
todistus, jonka edellytyksenä on osallistuminen lähipäi-
viin ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.  
 
 

ROK Pedapakki-koulutukset ovat hyväksiluettavissa am-
matillisessa opettajakorkeakoulussa kunkin opettajakor-
keakoulun käytänteiden mukaisesti. HAMK Ammatilli-
seen opettajakorkeakouluun hakeuduttaessa tästä kou-
lutuksesta voi saada pisteitä (hakuvaiheen pisteytys); 
pisteytys vahvistetaan vuosittain.  
 
Ilmoittautuminen  
Pedapakki 1: Viimeistään 20.3.2020 
Pedapakki 2: Viimeistään 8.5.2020 
 
• Käytä ilmoittautumislinkkiä.  

Jokaiselle toteutukselle on oma linkki. 
• Täytä laskutustiedot huolellisesti. 

• Mainitse mahdollisesta erityisruokavaliosta  
ao. kohdassa ilmoittautumislomakkeessa. 

 
Kouluttaja: HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 
lehtori Anita Eskola-Kronqvist,  
anita.eskola-kronqvist@hamk.fi 
 
Koulutuksen yhteyshenkilö:  
Väylä, kehittämispäällikkö Miia Asikainen, 
miia.asikainen@vayla.fi, puh. 029 534 3815 
 
Koulutuksen hallinto:  
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu,  
koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,  
puh. 050 575 9023 ja  
koulutusassistentti Pia Nurmi, puh.  040 774 9715, 
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@hamk.fi 
 
 

 
 
 

 

KOULUTTAJAKOULUTUS 

ROK-PEDAPAKKI 1 & 2 



PEDAPAKKI 1 (2 op) 
 
Ajankohdat:  
7.4. ja 29.4.2020, klo 9.00 - 15.30  
 
Toteutus: Lähipäivien (2) toimintamuotoina ovat alus-
tukset ja osallistavat toiminnalliset menetelmät. Lisäksi 
orientoiva ennakkotehtävä sekä lähipäivien välillä osal-
listujien itsenäistä, soveltavaa työskentelyä Eerokki- 
oppimisympäristöä hyödyntäen. 
  
Tavoitteet  
• Tunnistaa oma opettajuus, sen vahvuudet  

ja kehittämiskohteet. 
• Tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat opiskelijan  

oppimiseen ja koulutuksen suunnitteluun. 
• Lisätä osallistujan pedagogisia valmiuksia  

suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulutusta. 
 
1. päivä  
• Minä opettajana/kouluttajana 

- opettajan työn arvot ja eettiset periaatteet  
- oman opettajuuden tutkiskelua  
- hyvän kouluttajan ominaisuudet 

• Oppimisen ja ohjaamisen keskeisiä  
lähtökohtia  

 - ihmiskäsitys 
 - oppimiskäsitys 
 - oppiminen ja asiantuntijuus 
• Pedagogisia malleja 
• Erilaiset oppimisympäristöt 
• Erilaiset oppijat: oppimistyylit,  

oppimisstrategiat 
• Aikuinen oppijana 

 
2. päivä  
• Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu  
 - oppimisprosessin suunnittelu ja siihen  
 vaikuttavat tekijät (pitkä/lyhyt koulutus) 
 - opetusmenetelmät ja niiden valintaan  
 vaikuttavat tekijät 
• Arviointi 
 - suunnittelu 
 - oppimisen ja osaamisen arviointi 
 - itsearviointi 
 - vertaisarviointi 
 - palaute ja sen merkitys oppimiseen 
• Työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus työpaikal-

la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDAPAKKI 2 (1 op) 
 
Ajankohdat:  
27. - 28.5.2020, klo 9.00 - 15.30 
 
Toteutus: Lähipäivien (2) toimintamuotoina ovat alus-
tukset ja osallistavat toiminnalliset menetelmät.  
Tavoitteet 
• Kehittää kouluttajan kykyä huomioida opiskelijoi-

den oppimisvaikeuksia ja ottaa ne huomioon 
opetuksessaan. 

• Tiedostaa monikulttuurisuuden merkitys ja vaiku-
tus oppimiseen. 

• Syventää kouluttajan tietoisuutta hiljaisen tiedon  
hyödyntämisestä työyhteisössä. 

• Vahvistaa kouluttajan identiteettiä yksilönä ja tii-
min jäsenenä. 

 
1. päivä 
• Oppimisvaikeudet  

 - yleistä oppimisvaikeuksista 
 - aikuisten oppimisvaikeudet 
 - kielellinen erityisvaikeus 
 - hahmotusvaikeus 
 - tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen  
 vaikeudet 
 - motoriset erityisvaikeudet 

• Opettajan oma osaaminen monikulttuurisessa  
opetuksessa ja ohjauksessa 

 - tiedot, taidot, asenne 
 - opiskelijan huomioiminen monikulttuurisessa  
 opetustilanteessa  
 

2. päivä 
• Taidon oppiminen 
• Kouluttaja organisaation edustajana 
 - kouluttajan esiintymisen perussäännöt 
• Opettajien välinen tiimityö 

• Hiljainen tieto ja sen jakaminen 
 
Ilmoittautuminen on sitova. Koulutukseen osallistumi-
sen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymi-
seen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 
ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämises-
tä peritään 100 € toimistomaksu. Osallistujapaikkoja 
on rajoitetusti ja koulutuksiin valitaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Koulutukset toteutetaan, mikäli osallistujia 
on riittävästi. Tarvittaessa järjestetään myös lisätoteu-
tuksia. 
 
 
 
 
 
 
 


