
 
 
 

   

 

TAKKin henkilöstövalmennukset: 

Koulutustarjotin 
 

Koulutustarjotin 

 

TahtiTAKK osallistui hankeyhteistyönä kehitetyn kouluttajien palvelutarjottimen suunnitteluun 

ja toteutukseen. Hankkeen aikana henkilöstön koulutustarpeita kartoitettiin mm. 

palvelumuotoilutyöpajan avulla, sekä koulutustarvekyselyillä. TahtiTAKKin vastuulla 

palvelutarjottimen teemoista ovat olleet ohjaus- ja valmennusosaaminen, sekä siihen liittyvä 

digiosaaminen. Näissä valmennuksissa on korostettu opiskeluvalmiuksien ja perustaitojen 

merkitystä opintojen sujuvalle etenemiselle sekä erityisesti sitä, miten kouluttaja voi omalla 

toiminnallaan edesauttaa em. taitojen kehittymistä. 

 

Koulutustarjottimella tietyt teemat on kohdennettu osalle henkilöstöä, osa teemoista taas on 

kaikille avoimia ja jokainen voi osallistua joustavasti oman tarpeen mukaan. 

Henkilöstövalmennusten kohdentaminen toteutetaan yksilöllisten opintopolkujen periaatteella, 

missä valmennusten lisäksi hyödynnetään vertaisoppimista sisäisen Digimentori-toiminnan 

myötä. 

 

TahtiTAKK on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa mm. seuraavia: 

 
- Verkkopedagogiikka (fasilitoitu kolmiosainen toteutus; suunnittelu, tekeminen, 

jakaminen) 

- Videoiden hyödyntäminen opetuksessa & ohjauksessa (vinkit, esimerkit, tekeminen) 

- Monimutkaiset Mobiililaitteet (käytännön kokeilua miten erilaisia mobiililaitteita 

käytetään) 

- HOKS-osaaminen, ohjauksen & tuen tarpeen kartoitus ja järjestäminen 

- Erityisen tuen valmennukset (tuen tarpeet ja kartoitus, tukitoimet, TAKKin prosessi) 

Valmennusten toteutus joustavasti tilanteen mukaan sekä verkossa, että paikan päällä.  

Ajankohta pääasiassa iltapäivisin klo 14 jälkeen ja kesto 1–1,5 tuntia. 

 

Koulutustarjottimen sisältö päivitetään puolivuosittain, mutta henkilökohtaista valmennusta 

on mahdollista toteuttaa joustavasti tilanteen & tarpeen mukaan. 

 
 

 

 
  



 

   

 

 

Esimerkkejä TahtiTAKKin 
henkilöstövalmennuksista 
 

 

Kadonneen Opiskelijan Mysteeri 

 

Vahvistamalla opettajien ohjaus- ja digiosaamista tuetaan myös opiskelijoiden perustaitojen 

kehittymistä. TahtiTAKK ja NohevaTAKK kehittivät yhdessä perustaitopelin Kadonneen 

Opiskelijan Mysteeri. Peli on pakohuonekonseptin mukaan opetusalan henkilöstölle kehitetty 

ongelmanratkaisupeli, millä tuodaan esiin perustaitojen merkitystä opintoissa selviytymiselle. 

Se tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja opetuksen ja oppimisen tueksi, sekä tuo esiin 

moniammatillisen yhteistyön merkitystä keskeytysten vähentämisessä.  

Pelin idea on ratkaista kadonneen opiskelijan mysteeri. Mysteeri on tarina opiskelijasta, jonka 

opinnot sujuvat aluksi hyvin. Sitten opiskelija kuitenkin katoaa, eikä vastaa yhteydenottoihin. 

Pelaajien tehtävä on selvittää miksi opiskelija katosi, sekä pohtia, mitä olisi pitänyt tehdä, jotta 

opiskelija ei olisi kadonnut.  

 

Peli pähkinänkuoressa: 

 
- 3-7 pelaajaa/tarina 

- Peliaika 30 minuutta 

- Iso laatikko, sisällä pienempiä laatikoita, rasioita, laukkuja. Kaikki lukittu erilaisilla 

lukoilla (numero-, avain-, suunta-, tai kirjainlukko). Vihjeitä, rekvisiittaa ja 

hämäyskamaa. 

- Tehtäviä vihjeiden avulla ratkomalla selvitetään koodeja lukkoihin ja edetään 

ratkaisulaatikkoon 

 

Pelin jälkeen 30 min. purkukeskustelu, missä yhdessä pohditaan pelissä esiin tulleiden 

asioiden myötä puutteellisten perustaitojen vaikutusta opintojen etenemiselle. 

 
- miten perustaitojen puute näkyy opiskelijan arjessa? 

- mitä kouluttaja voi tehdä, jos opiskelijan opinnot eivät etene?  

- mitä perustaitojen kehittymistä tukevia keinoja ja työkaluja on olemassa? 

- mikä on moniammatillisen yhteistyön merkitys? 



 

   

 

 

 
Mysteeripelin lukitut päälaatikot, joista peli aloitetaan. 

 

 
Pelimestari tarkkailee, ryhmä päälaatikon lukon kimpussa. 

 

 

 
  



 

   

 

 

Erityisen tuen peli 

 

Erityisen tuen pelin tavoitteena on lisätä henkilökunnan tietoutta erityisestä tuesta ja erityisen 

tuen tarpeiden tunnistamista. Lisäksi pelin ideana on rohkaista kouluttajia ajattelemaan 

erilaisia oppimisen vaikeuksia, puutteellisia perustaitoja ja/tai opiskeluvalmiuksia sekä 

miettimään yhdessä, millaisilla kysymyksillä opiskelijalta asioita voisi kysellä. Peliä 

pelaamalla pyritään lisäämään tietoutta erilaisista opiskelu- ja oppimisvaikeuksien tuomista 

ongelmista ja niihin sopivista mahdollisista apukeinoista. 

 

Peli pähkinänkuoressa: 

 

- Peliä pelataan pienissä max. 5 hengen ryhmissä.  

- Erilaisia pelialustoja on neljä. Pelialustalla lukee opiskelijasta tarina, jonka luettuaan 

ryhmä pohtii, mitä haasteita opiskelijalla on.  

- Haasteiden selvittyä ryhmä valitsee erilaisista kysymyskorteista kysymyksiä, joilla 

haastetta voisi selventää opiskelijan kanssa keskustellessa. Tämän jälkeen 

ryhmäläiset saavat opiskelijan tarinaan lisää kertomusta ja luettuaan kertomuksen he 

valitsevat opiskelijalle mahdollisesti soveltuvia tukitoimia, joita kouluttaja voi toteuttaa 

opiskelijan kanssa.  

- Pelin pelaamisen jälkeen purkukeskustelu; ryhmät kertovat toisilleen oman ryhmän 

pelin tarinan ja keskeiset keinot, miten auttaa opiskelijaa.  

 

 

 

 

 


