
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaamislupaustyöpaja 
 
Kohti kestävää ammattitaitoa opetusta kehittämällä - Osaamislupaustyöpajat opettajille ja 
koulutuksen suunnittelijoille 
 

Miten siirtymä kestävään yhteiskuntarakenteeseen muuttaa osaamisvaatimuksia ja arjen 
työskentelyä oman alan eri työtehtävissä? Osaamislupaustyöpajassa perehdytään ohjatusti oman 
alan muutokseen. Työpajan aikana muodostetaan konkreettisia, opetusta ohjaavia 
osaamislupauksia, jotka muuttavat alan toimintatapoja kestävämmäksi.  

Osaamislupaustyöpaja tuodaan oppilaitokseenne teille sopivana ajankohtana. Työpajatyöskentely 
voi kestää päivän tai puoli päivää ja sitä pohjustetaan aloituswebinaarilla. Työpajat  sopivat niin 
opettajille, keke-koordinaattoreille kuin koulutuksen suunnittelijoille. Osana koulutusta 
tutustutaan muiden oppilaitosten ja alojen osaamislupauksiin. 
 

MIKÄ ON OSAAMISLUPAUS: 

• Konkreettisia lupauksia, jotka oppilaitos antaa työelämälle ja opiskelijoille. 
• Perustuvat oman alan tutkintovaatimuksiin. 
• Voidaan käyttää viestinnässä ja opiskelijarekrytoinnissa 
• Ennen kaikkea ne ohjaavat koulutusta haluamaanne suuntaan.  

 

 

 



 

 

Osaamislupaustyöskentelyn vaiheet 
 
Aloituswebinaari  

Aikataulutetaan osallistujien tarpeiden mukaan. Kesto 45 min – 2 h.  

Sisältö: 

• Johdatus kestävän tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin sekä osaamislupausajatteluun 

• Ohjeet osaamislupaustyöpajaa valmistautumista varten 

 

Osaamislupaustyöpaja tai -työpajat 

Aikataulutetaan osallistujien tarpeen mukaan. Työpaja voi olla kestoltaan päivän tai puoli päivää. 
Tarvittaessa voidaan järjestää myös kaksi erillistä työpajaa tai toteuttaa verkkovälitteisesti. 

Työpajassa saman alan tai eri talojen opettajat kokoontuvat yhteen muodostamaan konkreettisia kestävän 
tulevaisuuden osaamislupauksia. Osaamislupausten lisäksi pohditaan, millaisin opetus- ja 
arviointimenetelmin lupauksiin voidaan päästä.  

 

Päätöswebinaari 

Päätöswebinaarissa tutustutaan ja arvioidaan eri osapuolten tekemiä osaamislupauksia. Samoin pohditaan, 
miten varmistaa osaamislupausten vieminen käytäntöön.  

Kouluttajina toimivat Aura Piha ja Tiina Taipale Suomen ympäristöopisto Syklistä. 

Tietoa kouluttajista 

Aura Piha on toiminut kestävän kehityksen kouluttajana ja asiantuntijana Syklissä kaksi vuotta. Hän on 
työskennellyt erityisesti opettajien kestävän kehityksen osaamisen kasvattamisen parissa. Auran 
työkokemukseen lukeutuu mm. opetusta, verkkokoulutusten kehittämistä, ympäristökasvatusta ja 
viestintää. Pohjakoulutukseltaan hän on ympäristö- ja metsätieteilijä.  

Tiina Taipale toimii kestävän kehityksen ja johtamisen asiantuntijana Suomen ympäristöopisto Syklissä, 
jossa hän kouluttaa viestintää osana Kestävällä tavalla toimimista sekä Laatu- ympäristö- ja 
turvallisuusjohtamista. Tiinalla on pitkä kokemus kestävän kehityksen edistämisestä työelämässä paitsi 
kouluttajana myös tutkimus- ja kehittämishankkeissa. 
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

Voit tilata työpajan teille sopivana ajankohtana ottamalla yhteyttä Tiinaan. 

Tiina Taipale  
Projektipäällikkö, Edistäjät -hanke  
p. 050 470 8503  
tiina.taipale@sykli.fi   
www.sykli.fi 

mailto:tiina.taipale@sykli.fi
http://www.sykli.fi/

