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Kenelle materiaalit on tarkoitettu? ”Keskustele ja kehitä osaamistasi itsenäisesti 
tai yhdessä työyhteisön kanssa.”

Kukin materiaali on jaettu neljään osaan, joista jokainen käsittelee 
työelämässä oppimisen ydinprosessiin liittyviä kysymyksiä:

1. Asiakaslähtöinen tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus
2. Työelämässä oppimisen yhteissuunnittelu
3. Arjen ohjausyhteistyö
4. Näyttöjen laatu

Kukin osa koostuu case-tarinoista, pohdittavista kysymyksistä ja 
osaamisen perusteluista, joita ovat mm. lait ja asetukset.

Teemat

Tämä materiaali on tehty ammatillisten oppilaitosten työelämässä 
oppimisen prosessissa toimiville opettajille sekä ohjaus- ja tukipalveluita 
tarjoaville henkilöilleavaamaan työelämässä oppimisen prosessissa 
tarvittavaa käytännön osaamista.

Materiaali on laaja ja soveltuu käsiteltäväksi yhteisöllisesti
osana perehdytys ja valmennusprosesseja.

Materiaalin tuottaja:
Parasta Palvelua kehittämisohjelma 2019

Käyttöoikeudet:
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Materiaalien rakenne

5. Miten osaamista voidaan tukea?

”Casejen, kysymysten ja perustelujen 
on tarkoitus herättää ajatuksia, mutta 

auttaa myös vastausten löytymistä.”

1. Caset (tekstit ja nauhoitteet)
Casetovat pieniä inhimillisiä 
tapauskuvauksia todellisista arjen 
asiakastilanteista. Ne herättelevät 
miettimään kuinka itse toimisit 
vastaavassa tilanteessa.

2. Pohdittavatkysymykset
Pohdittavaksi-osiosisältää keskeisiä kysymyksiä, 
joiden äärelle on tärkeä pysähtyä, vaikkapa oman 
tiimin, alan, yksikön, jonkun muun 
moniammatillisen työryhmän tai koko 
organisaation kanssa. Pysähtymistä tarvitaan, 
jotta omaa ja yhteistä työtä voidaan kehittää.

3. Tarvittavaosaaminen
Mitä osaamista tarvitsen? -osio kertoo, mitä osaamista 
tarvitaan casessa kuvattujen asioiden hoitamiseen. 
Setekee näkyväksi osaamisen, jota asiakaskohtaamisissa 
kunkin tapauskuvauksen kohdalla tarvitaan esim. 
lainsäädännön näkökulmasta.

4. Perustelut osaamiselle
Perustelut-osioavaa mihin käsitys 
tarvittavasta osaamisesta perustuu. 
Se sisältää keskeiset casejen ratkaisuja 
ohjanneet lait, asetukset sekä yleiset 
periaatteet.

Miten organisaatiossa voidaan tukea 
osaamisen kehittymistä? -osion tarkoitus on 
avata, miten yksilöllistä ja yhteistä/yhteisöllistä 
oppimista voidaan tukea ja/tai, minkä asioiden 
on tärkeä olla kunnossa, jotta sekä yksilöllisellä 
että yhteisellä osaamisella on mahdollisuus 
kehittyä ja onnistua toiminnassa.



Tavoitteet
Työelämässä oppimisen toteuttaminen yhteistyössä opiskelijoiden, 
työelämän ja tarvittavan yhteistyöverkoston kanssa ei ole rasti ruutuun 
suoritus, jossa kaikissa tapauksissa toimitaan samalla tavalla ja joihin 
kaikkiin löytyy mekaaninen toimintaohje. Siksi materiaalissa annetaan 
harvoja suoria ohjeita, vaan tavoite on houkutella pysähtymään asian 
äärelle sekä oivaltaa ja kehittyä yhdessä. 

Jokainen kohtaaminen opiskelijan, työpaikkaohjaajan sekä työnantajan 
kanssa on ainutlaatuinen. Asiakastilanteiden toteuttamista ohjaavat 
organisaatiokohtaiset ja palvelun toteuttamista koskevat periaatteet 
sekä yhteistyöhön liittyvät käsitykset. Kehyksenä kohtaamisia 
raamittavat tietysti myös lakien ja asetusten vaateet toiminnasta.

Jokaisen on tunnettava raamit, jotka toimintaamme ohjaavat.

”Osaamisen kehittämisen tukimateriaalit ovat 
parhaimmillaan ryhmässä käytettynä. Ne sopivat 

koulutusmateriaaliksi tai vaikkapa  kahvipöydän 
keskustelun herättelijäksi.”



Sisällysluettelo: Asiakaslähtöinen tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta

1. Caset 1–10
– Case
– Pohdittavat kysymykset (jokaisen casen jälkeen)
– Mitä osaamista tarvitsen? (jokaisen casen jälkeen)

2. Perustelut tarvittavalle osaamiselle

3. Miten organisaatio voi tukea osaamista?

4. Yhdessä kehittäen eteenpäin

Dia 9 1. Tiedottaminen työelämälle
Miten asiakkaalle puhutaan koulutus- ja oppisopimuksesta 
tai henkilökohtaisenosaamisen kehittämissuunnitelmasta?

Dia 11 2. Tiedottaminen opiskelijoille
Miten työelämässä oppimista voi suorittaa

Dia 13 3. Työvoimaa tarvitaan…nopeasti!
Kuka meidän talossa oikein palvelee?

Dia 15 4. Uusi työnantaja ottaa yhteyttä
Kenelle ohjaat ja kuka ottaa kopin?

Dia 17 5. Uudistuksista tutulle työelämäkumppanille
Miten saat asiakkaan tilanteen tasalle?

Dia 19 6. Haaveena perustutkinto
Oppisopimukseen heti peruskoulun jälkeen?

Dia 21 7. Opiskelu kesäloman aikana
Voiko tehdä tutkinnon osan toisesta tutkinnosta?

Dia 23 8. Miten olisi ammatti- tai erikoisammattitutkinto?
Ja miten ne vaikuttavat rahoitukseen?

Dia 25 9. Palkan vaikutus tukiin?
Eihän opiskelijan talousasioihin tule yllätyksiä?

Dia 27 10. Tulevaisuuden urasuunnitelmat
Miten tavoitteisiin pääsemistä tuetaan?



Caset materiaaleissa 2, 3 ja 4 

2. Työelämässä oppimisen yhteissuunnittelu
1. Opiskelijoita sesongin kiireisiin?

Työnantaja tarvitsee apua, mutta millä sopimuksella?

2. KÄÄK. Kaksi ilman koulutussopimuspaikkaa!
Mitä teet?

3. Yhden tutkinnon osan suunnittelupalapeli
Koulutussopimuksella kahdessa eri työpaikassa

4. Poissa koulusta
Voiko lintsari hyötyä työelämässä oppimisesta?

5. Työpaikka sijaitsee kaukana
Kannattaako sinne lähteä palaveeraamaan?

6. Kapea työnkuva
Saako työpaikasta hankittua puuttuvan osaamisen?

7. Kesäoppisopimus
Kuinka varmistetaan, että kaikki sujuu lomista huolimatta?

8. Tukea työpaikalle ja työpaikalla
Onhan kaikki kunnolla suunniteltu ja sovittu?

9. Selkeät sävelet koulutussopimukseen
Voiko työpaikan huonon kokemuksen korjata jälkikäteen?

3. Arjen ohjausyhteistyö
20.Arjen yhteydenpitoa

Mitä välineitä valitset?

21.Välitsekkauksia
Onhan toimintamallit kunnossa?

22.Työpaikalla ohjaamassa
Tarvitseekohan opiskelija apua?

23.Erityistä tukea opiskelijalle
Mitä tehdä, kun työelämässä 
oppimisessa on vaikeuksia?

24.Työpaikkaohjaajana koulutus- ja
oppisopimusopiskelijalle
Ihan sama?

25.Muutokset työtehtävissä
Miten muutostilanteet hoidetaan?

26.Muutoksia koulutussopimuksen 
kestoon
Kenen kanssa näistä pitää sopia?

27.Tutkinto etuajassa!
Voiko oppisopimuksen kesto muuttua?

28.Erimielisyyksiä opiskelijan osaamisesta
Miten tuet työpaikkaohjaajaa palautteen 
antamisessa?

4. Näyttöjen laatu
29.Näytön suunnittelu

Miten kerrot uudistuksista työpaikkaohjaajalle ja 
opiskelijalle?

30.Erityisen tuen tarve
Miten kerrot uudistuksista työpaikkaohjaajalle ja 
opiskelijalle?

31.Ryhmäperehdytys verkkotapaamisena
Osaatko järjestää webinaarin?

32.Näytön arvioija vaihtuu työpaikalla
Onko työpaikkaohjaaja kauankin sairaslomalla?

33.Näyttö suunniteltua aiemmin
Mitä kaikkea pitikään huomioida?

34.Kriteerit arvioinnissa
Mitä teen, kun työpaikalla ei sisäistetä 
kriteereitä?



ASET 29–34
HUOM!

Katso Power Point esitystilassa
painamalla pikanäppäintäF5tai valitsemalla esitystila ylävalikosta.

Klikkaamalla Lue casekertomus,  pääset lukemaan tekstin 
ja Kuuntele case -kohdasta voit kuunnella saman tarinan.

Jos Power Point ei ole esitystilassa, et näe kaikkia dioja.



Klikkaa

Näin onnistuimme

Miltä kuulostaisi tällainen case?

Näin onnistuimme

Kuuntele caseLue casekertomus

“Niin vain valmistuin ja kaikki meni lopulta oikein hyvin. Ensinnäkin löysin työpaikan ja mulla on siis niin mahtavat opettajat! Yksi ope kertoi 
työpaikkakäynnillä, että koko opetiimi on miettynyt päänsä puhki erilaisia ratkaisuja, että oppimisesta työpaikoilla ja oppilaitoksessa rakentuu hyvä 
kokonaisuus jokaiselle opiskelijalle. Siinä on kyllä varmasti kova duuni.

Suunniteltiin opettajan kanssa mun HOKSia ja kerroin silloin unelmasta, että voisin olla lopussa oppisopimuksella. Olin täällä pari kertaa 
koulutussopimuksessa ja suunnitelmia rustattiin jatkuvasti siihen suuntaan, et täällä opittua täydennettiin koulupäivissä tai verkkotehtävillä.

Kun on ollu niin paljon uudistuksia, niin eihän tää kaikki oo menny niinku Strömsössä, mut yhteistyöllä on selvitty! Moneen kertaan on selvitelty yhtä 
sun toista ja annettu palautetta puolin ja toisin. Mut kaikki mun opintoihin liittyvät henkilöt on aina ollu auttavaisia ja suhtautunu positiivisesti multa 
ja työpaikalta tuleviin kysymyksiin.

Välillä on jouduttu tekemään kaikenlaisia temppuja, kun sähköiset järjestelmät ei oo taipunu mun opintojen vauhdissa ja muutoksissa. Mun 
osaamista on tunnistettu, yto-opintoja on integroitu mun työtehtäviin ja oon käyny siis niin monta hyvää keskustelua meidän yto-opettajien kaa 
työhön liittyen. Pari niistä tuli työpaikallakin käymään ja tekemään arviointia. Opettajatkin on oppineet paljon uutta ja yhdessä tätä muutosta on 
eletty, niinku ope sanoi. 

Nyt päästään työpaikkaohjaajan kanssa antamaan koululle palautetta – ja se tulee olemaan HYVÄÄ!”






Asiakaslähtöinen tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta

CASET 1–10

HUOM!

Katso Power Point esitystilassa
painamalla pikanäppäintä F5 tai 

valitsemalla esitystila ylävalikosta.

Näin pääset lukemaan tai 
kuuntelemaan caset.



1. Tiedottaminen työelämälle

Miten asiakkaalle puhutaan koulutus- ja oppisopimuksesta tai henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS)?

Tiedottaminen työelämälle

Lue casekertomus Kuuntele case

”Pidettiin työelämän kumppaneille infoiltapäivä työelämässä oppimisesta. Huomasin, että meillä on edelleen aika kirjavaa käytäntöä, 
miten asiakkaille puhutaan koulutus- ja oppisopimuksesta tai henkilökohtaisesta osaamisen kehittämisen suunnitelmasta.

Pari tuttua työnantajaa sanoi kahvittelun lomassa, että eivät oikein pysy mukana. Otin tilaisuuden jälkeen asian puheeksi tiimin kanssa. 
Käytiin katsomassa nettisivuilta ja esitteistä, millaista tietoa sieltä oikein löytyy. Huomattiin, että käytetään työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen muodoista monenlaisia termejä.

Kävin puhumassa viestinnän ihmisen kanssa. Kun käytiin läpi sisältöjä, hän kertoi, millaisia lakeja oppilaitoksen viestinnässä pitää ottaa 
huomioon. Yksi näistä on saavutettavuusdirektiivi, joka taitaa olla uusin huomioitava asia.

Päätettiin tiimissä, että aletaan puhua asioista samoilla, nykyisen ammatillisen koulutuksen, termeillä. Löydettiin netistä monta 
tuoretta esitettä ja opaskirjaa työelämässä oppimisesta. Säästettiin aikaa jalostamalla vanhasta hyvästä materiaalista uutta ja 
poimimalla muiden materiaaleista meille parhaiten sopivat. Näin me tehtiin viestinnän kanssa uutta materiaalia koko oppilaitoksen 
käyttöön.”









Pohdittavaksi
1. Ketkä teillä osallistuvat työelämässä oppimisen viestinnän 

toteuttamiseen?

2. Miten lähiyhteisössäsi (esim. ala) tiedotatte asiakkaita (opiskelijat ja 
työelämä) nykyisen ammatillisen koulutuksen työelämässä 
oppimisesta (käsitteet ja niiden sisällöt)?

3. Millä tavoin työelämässä oppiminen näkyy teidän viestinnässänne 
(esitteet, www-sivut, some, oppaat jne.)?

4. Mitä hyötyä opiskelijoille ja työelämälle on, että jokainen 
henkilökunnan edustaja viestii työelämässä oppimisesta 
yhtenäisesti, voimassa olevilla termeillä ja käsitteillä?

5. Miten keräätte palautetta viestinnästä ja hyödynnätte sitä?
(selkeys, ymmärrettävyys, asiakkuuden huomioiminen). 

6. Julkisen organisaation viestintää (mm. www-sivut, sosiaalinen 
media, esitteet, sähköpostiviestintä) ohjaavat monet lait, säädökset 
ja ohjeet Kuka teidän organisaatiossanne on perehtynyt näihin? 

7. Keiden kaikkien pitää olla näistä tietoinen?

Mitä osaamista tarvitsen?
 tiedostan, että työelämässä oppimisesta viestiminen yhdenmukaisilla 

käsitteillä on tärkeää, koska samalla työpaikalla voi käydä a) samasta 
oppilaitoksesta useita henkilöitä ja b) henkilöitä useasta eri 
oppilaitoksesta

 ymmärrän oman roolini viestinviejänä, yhteistyökumppanina sekä 
oppilaitoksen imagon rakentajana työelämään

 osaan käyttää viestinnässäni nykyisiä ammatillisen koulutuksen 
käsitteitä siten, että opiskelijat ja työelämäasiakkaat ymmärtävät

 tunnen nykylain mukaiset työelämässä oppimisen muodot ja osaan 
kuvailla sekä opiskelijoille, että työelämälle niiden yhtäläisyydet ja erot 
sekä tarjota heille sopivinta vaihtoehtoa

 osaan tehdä työelämässä oppimisen tiedotukseen ja viestintään 
liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

 tiedän työelämässä oppimisen viestintäkanavat ja osaan hyödyntää 
organisaatiossamme yhteisesti käytettäväksi sovittuja valtakunnallisia 
materiaaleja.

 tunnen oman organisaationi viestintäsuunnitelman ja hyödynnän sitä 
viestinnässäni työelämälle

1. Tiedottaminen työelämälle 



2. Tiedottaminen opiskelijoille

Miten työelämässä oppimista voi suorittaa?

Tiedottaminen opiskelijoille

Lue casekertomus Kuuntele case

”Opiskelijat on alkaneet kysellä, miten työelämässä oppimista voi suorittaa. Ovat selvästi löytäneet uuden amiksen mahdollisuudet! Mietittiin 
tehokasta ja selkeää keinoa, miten opiskelijat saa yhtenäistä tietoa työelämässä oppimisesta – meidän alalla ja miksei ihan kaikilla aloilla.

Kerrottiin tarpeista ja ideoista työelämän palveluita koordinoivalle henkilölle. Hän lupasi viedä asiaa eteenpäin. Palaveri järjestettiin ja oli mahtavaa, 
kun meidän opettajien lisäksi mukana oli viestinnän porukkaa, opo ja opintosihteeri. Käytiin katsomassa  OPH:n ja OKM:n www-sivuilta sekä 
Ohjaan.fi- ja Oppisopimus.fi-sivustoilta työelämässä oppimiseen liittyviä valmiita materiaaleja.

Otettiin mietittäväksi myös niin sanottu ”kolmas tilanne” eli kun opiskelija menee töihin ja hankkii siinä samalla osaamista. Työnantajatkin ovat 
kyselleet tästä paljon. Tosi tärkeää on tuossakin tilanteessa tietää, missä työpaikalla opiskelija on, mitä hän siellä tekee ja olisiko osaamisen 
näyttäminen mahdollista työsuhteen aikana. Tämähän on nykyisin myös mahdollista. Puhuimme tästä “kolmannesta tilanteesta” erityisen paljon, 
koska se vaikuttaa myös koulutuksen rahoitukseen ja siihen, miten työssäolo suunnitellaan ja kirjataan HOKS:iin ennen opiskelijan töiden 
aloittamista. Aina on myös niitä työnantajia, jotka ei halua oppisopimusta. Opiskelijan kannalta on tärkeää miettiä, voiko opinnot edistyä siitä 
huolimatta ja miten hankittua osaamista voi näyttää. 

Nyt kääritään hihat ja tehdään ensimmäiseksi sisäinen tiedotuskampanja työelämässä oppimisesta. Sovittiin, ketkä ottavat vastuun materiaalien 
tekemisestä. Halutaan myös meidän kaikkien työntekijöiden roolit työelämässä oppimisen prosessissa näkyviin. Opiskelijoiden ja työnantajien ei 
tarvitse kysellä niin paljon, kun materiaalissa on selkeästi selitetty työelämässä oppimisen ydinasiat. Samalla opiskelijoiden mukana menee tietoa 
työpaikoille, joten sekin helpottaa tiedottamisurakkaa kaikkien osalta. Monta kärpästä yhdellä iskulla!”






Pohdittavaksi
1. Miten kerrot opiskelijoille työelämässä oppimisen vaihtoehdoista, 

oppi- ja koulutussopimuksesta? 

2. Miten neuvot opiskelijaa, kun hän tekee töitä ja kartuttaa 
osaamistaan ilman oppisopimusta tai koulutussopimusta?

3. Mitä hyötyä sinulle itsellesi on siitä, että työelämässä oppimisesta 
viestitään yhdenmukaisesti?

4. Millaisia asioita työelämässä oppimisesta mielestäsi henkilöstön 
tulee osata, jotta voi tiedottaa, neuvoa ja ohjata opiskelijoita?

5. Miten opiskelijoille tarkoitetussa työelämässä oppimisen 
tiedotusmateriaalissa huomioidaan henkilökohtaistaminen ja 
osaamisperusteisuus?

6. Keiden pitäisi osallistua työelämässä oppimisen 
viestintämateriaalien suunnitteluun?  

7. Miten teillä hyödynnetään valtakunnallisesti tuotettuja 
tukimateriaaleja viestinnän tueksi?

Mitä osaamista tarvitsen?
 tunnen työelämässä oppimisen muodot ja osaan kertoa niistä 

opiskelijoille ja työelämälle

 tiedän, milloin voi solmia koulutus- tai oppisopimuksen ja milloin ei. 
Osaan perustella asian eri osapuolille

 osaan ottaa huomioon soveltuvin osin työsuhteessa 
(= ei oppisopimusta) hankitun osaamisen ja kirjaan sen HOKS:iin

 tiedän, miten eri työelämässä hankitun osaamisen tavat vaikuttavat 
koulutuksen rahoitukseen

 tunnen oman organisaationi työelämässä oppimisen prosessin ja eri 
toimijoiden roolit ja tehtävät prosessin aikana

 tunnen oman roolini, tehtäväni ja vastuuni työelämässä oppimisen 
prosessin osalta

 osaan tehdä sisäistä yhteistyötä tiedottamisen, neuvonnan 
ja ohjauksen osalta yli koulutusalojen tai työtehtävien 

2. Tiedottaminen opiskelijoille



3. Työvoimaa tarvitaan…nopeasti!

Kuka meidän talossa oikein palvelee?

Työvoimaa tarvitaan…nopeasti!

Lue casekertomus

“Työnantaja on hädissään ja hän on soitellut sinne ja tänne oppilaitoksen työntekijöille. Alalla on hurja työvoimapula ja heillä olisi 
tarvetta aloittaa rekrytoiva oppisopimus jo ensi viikolla ja työntekijän palkkaukseen tarvitaan kuulemma ainakin palkkatukea. Muutkin 
avustukset kelpaavat, näin hän sanoi. Miten ja mistä sitä palkkatukea haetaan? Kuka tätä asiaa meillä hoitaa? Kuka voisi auttaa minua 
ja työnantajaa?  Onko meillä jotain ohjeistusta somessa tai nettisivuilla?” 



Pohdittavaksi
1. Miten toimit, kun työnantaja haluaa rekrytoida uuden työntekijän 

oppisopimuksella ja asialla on kiire?

2. Keneltä pyydät apua tai kenen puoleen ohjaat, jos et vielä tunne 
oppisopimusta? 

3. Kenelle organisaatiossanne kuuluu työelämässä oppimisen eri 
muodoista tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus? 

4. Kuka teillä hoitaa työllistämisen tuella (palkkatuki, kuntalisä, 
vakuutusyhtiö jne.) rekrytoitavien oppisopimusopiskelijoiden 
oppisopimukset? 

5. Millaista osaamista ja tietoa työelämässä oppimisen vaihtoehdoista 
pitäisi olla koko henkilöstöllä? 

6. Millaista materiaalia teillä on neuvonnan ja tiedottamisen tueksi?

7. Mitä hyötyä ja merkitystä oppilaitokselle on rivakalla työelämän 
tarpeisiin vastaamisella?

8. Mitä hyötyä työelämälle ja opiskelijalle on nopeasta palvelusta?

Mitä osaamista tarvitsen?
 tiedän, miten toimin, jos uusi opiskelija- tai työelämäasiakas ottaa 

minuun yhteyttä

 tiedän, keneen uudet työnantajat tai oppisopimukseen hakeutuvat 
opiskelija-asiakkaat voivat ottaa yhteyttä ja/ tai kenelle voin välittää 
soittopyynnön

 tunnen oman organisaationi työelämässä oppimisen materiaalit 
(www-sivut, työelämälle jaettavat esitteet, oppaat jne)

 tiedän oppilaitoksemme opiskelijaksi ottamisen (hallinnollisen) 
prosessin

 tunnen oman organisaation palveluprosessin ja palvelulupauksen sekä 
niihin liittyvät käytänteet (kuka tekee, mitä tekee ja missä aikataulussa)

 tunnen valtakunnallisen palveluprosessin suositukset

3. Työvoimaa tarvitaan…nopeasti!



4. Uusi työnantaja ottaa yhteyttä

Kenelle ohjaat ja kuka ottaa kopin?

Uusi työnantaja ottaa yhteyttä

Lue casekertomus

“Eräs työnantaja soitteli ja kertoi, että ovat miettineet, voisivatko he ottaa opiskelijoita oppimaan. Aikaisemmin heillä ei ole ollut opiskelijoita 
työelämässä oppimassa ja ammatillisen koulutuksen tutkinnot ja niiden perusteet ovat heille myös melko vieraita. Haastattelin vähän työnantajaa 
saadakseni käsityksen, mitä yritys tekee ja millaisia työtehtäviä opiskelijat pääsisivät oppimaan. Sain siitä kuvan, mitä tutkintoa tai tutkintotasoa 
(pt, at, eat) heillä voisi suorittaa ja mitkä tutkinnon osat työpaikalla voisivat tulla kyseeseen. 

Selasin samalla ePerusteita, koska sieltä löytyy kaikki muutkin kuin meidän alan tutkinnot. Kyselin heidän ajatuksiaan siitä, mitä opiskelijoiden 
oppiminen ja ohjaus tarkoittaa työpaikan näkökulmasta. Kerroin lyhyesti koulutus- ja oppisopimusten yleisistä periaatteista sekä niiden eroista ja 
hyödyistä työnantajalle. Alustavasti kyselin myös, millaista ohjaus- tai perehdytysosaamista heiltä löytyisi sekä utelin alustavaa aikataulua 
opiskelijoiden työelämässä oppimiselle. 

Työnantaja antoi minulle yrityksen www-sivujen osoitteen ja innostui samalla kertomaan heidän kasvusuunnitelmistaan. Kysyin, olisiko heillä 
lisäkoulutukselle tai uusille osaajille tarvetta ja kerroin meidän tarjoamista muistakin tutkinnoista, esimerkiksi tuotekehitystyöstä ja taloushallinnosta 
– sen verran mitä osasin. Työnantajan kiinnostus yhteistyöstä vain lisääntyi  ja lupasin välittää soittopyynnön parille kollegalleni, jotka tuntevat näitä 
muita tutkintoja ja vastaavat niistä. Saa nähdä, millainen yhteistyökuvio tästä vielä syntyy! Toivottavasti heille tulee yrityksestä paljon uusia 
opiskelijoita.” 



Pohdittavaksi
1. Mitä sinä vastaisit tai tekisit, jos saisit tällaisen puhelun? 

2. Millainen rooli työelämässä oppimiseen liittyvällä tiedottamisella, 
neuvonnalla ja ohjauksella on sinun työnkuvassasi? 

3. Millaista osaamista tarvitaan tällaiseen puheluun vastatessa?

4. Millaista hyötyä työelämälle, opiskelijalle sekä oppilaitokselle on 
uusien yritysten kanssa tehtävästä työelämässä oppimisen 
yhteistyöstä?  

5. Miten varmistat työelämässä oppimisen edellytykset uudessa 
työpaikassa?

Mitä osaamista tarvitsen?
 osaan palvella asiakkaita niin, että he löytävät ratkaisun joko minun tai 

organisaationi muiden asiantuntijoiden avulla 

 tunnen organisaationi jatkuvan haun toimintatavat

 tunnen oman roolini palveluprosessissa

 osaan etsiä tietoa oppilaitoksemme koulutustarjonnasta ja 
yhteyshenkilöistä, jotta voin  tiedottaa ja/  tai osaan ohjata eteenpäin 
tai ottaa vastaan soittopyynnön

 tiedän oman organisaationi yhteyshenkilöt, joilta saan lisätietoja 
asiakkaalle 

 osaan varmistaa työelämässä oppimisen edellytykset

 tiedän, millaisia taloudellisia tukia työnantajalle on tarjolla ja osaan 
ohjata työnantajan sellaisen henkilön luo, joka vie prosessia eteenpäin 
(esim. oppisopimusosaajat)

4. Uusi työnantaja ottaa yhteyttä



5. Uudistuksista tutulle työelämäkumppanille

Miten saat asiakkaan tilanteen tasalle?

Uudistuksista tutulle työelämäkumppanille

Lue casekertomus

“Tutun työpaikan esimies soitti. Hän kertoi, että he voisivat pitkästä aikaa ottaa opiskelijoita. Yrityksessä on aiempina vuosina ollut 
paljonkin opiskelijoita TOP:ssa, mutta ei vielä yhtään uuden lain ja tutkintouudistusten jälkeen.

Kerroin alkuun koulutussopimuksesta ja siitä, mikä sen suhteen on muuttunut. Samalla kuvasin toista työelämässä oppimisen 
vaihtoehtoa eli oppisopimusta ja kerroin, että näistä toteutuu se, mikä parhaiten sopii työpaikalle ja opiskelijan yksilölliseen
opintopolkuun.

Kun vielä kerroin, että heidän työpaikkaan liittyvät tutkinnon perusteetkin ovat muuttuneet sitten edellisen opiskelijan työelämässä  
oppimisen, niin sovittiin, että tavataan ihan kasvokkain ennen kenenkään työelämässä oppimista. Esimies totesi, että on paljon, 
oikeastaan liikaa, omaksuttavaksi yhden puhelun aikana.” 



Pohdittavaksi
1. Mitkä ovat olennaisimmat työelämässä oppimiseen liittyvät 

muutokset, joista tiedotat työnantajalle?

2. Millaista materiaaleja hyödynnät apuna viestinnässäsi työnantajille? 

Millaista osaamista tarvitsen?
 osaan huomioida työelämän tarpeet tietojen päivittämiseksi

 tunnen koulutussopimuksen ja entisen työelämässä oppimisen (TOP) 
yhtäläisyydet ja erot ja osaan tiedottaa ja neuvoa työelämää niistä 

 osaan kertoa myös oppisopimuksesta

 osaan hyödyntää tukimateriaalia tiedottamisessa 

 tunnen uudistuneet tutkinnon perusteet ja osaan tiedottaa niistä 
työelämän edustajia

5. Uudistuksista tutulle työelämäkumppanille



6. Haaveena perustutkinto

Oppisopimukseen heti peruskoulun jälkeen?

Haaveena perustutkinto

Lue casekertomus Kuuntele case

”Joulukuussa Lennin isä soitti. Hän kyseli, voiko 16-vuotias aloittaa heti peruskoulun jälkeen oppisopimuskoulutuksen. Lenni on ollut paikallisessa yrityksessä 
kaikki TET-jaksot, loma-aikoina ja viikonloppuisin. Alan valinta on pojalle selvä, mutta työnteko kiinnostaa enemmän kuin opiskelu oppilaitoksessa.

Isä kertoi, että työnantaja-yrittäjällekin oppisopimuskoulutus on tuttu. Uskomattoman hienoa meidän molempien mielestä, että hän on vakuuttunut nuoren 
miehen taidoista ja mikä tärkeintä - motivaatiosta ja halusta oppia lisää.

Tammikuulle sovittiin tapaaminen yläkoululle. Mukana oli iso porukka: Lenni ja isä, koulutusalan opettaja, oppisopimusvastaava, yläkoulun opo ja minä. Oli 
tiivis tunnelma! Lenni kertoi, millaisia hommia hän on jo tehnyt ja koulutusalan opettaja laittoi saman tien merkintöjä papereihin. Oppisopimusvastaava kertoi 
oppisopimuksesta ja mitä sen onnistuminen vaatii nuorelta työntekijältä. Tämän jälkeen opettaja kertoi tutkinnosta. Lennillä jo oleva osaaminen huomioidaan 
siinä vaiheessa, kun oppisopimusta suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa. Oppisopimusvastaava otti kaikkien yhteystiedot ja lupasi kutsua koolle 
suunnittelupalaverin.

Sovittiin, että Lenni hakee opiskelupaikkaa myös yhteishaussa, vaikka oppisopimuspaikka onkin jo tiedossa. Oppisopimusta vartenhan ei tarvitse erikseen hakea 
oppilaitokseen, mutta aina pitää olla varasuunnitelma B.

Koulutusalan opettaja ja oppisopimusvastaava tuntevat yrityksen, minne Lenni on menossa. Se helpottaa henkilökohtaistamista ja yhteistyötä. Ytojen
suorittamisen selvittely jäi minun hoidettavaksi. Monenlaista selvitettävää on ennen kuin Lennin peruskoulu päättyy ja työt alkaa heti kesäkuun alussa. Hyvä, 
että isä otti yhteyttä ajoissa!”






Pohdittavaksi
1. Millaisia asioita huomioit alaikäisen oppisopimuskoulutuksesta 

informoitaessa? 

2. Miten peruskoulunsa päättävän nuoren oppisopimuskoulutus 
poikkeaa muusta oppisopimuskoulutuksesta?

3. Miten teillä informoidaan yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen 
työelämälähtöisestä tavasta (=oppisopimiskoulutus) suorittaa 
tutkintoa ja/tai tutkinnon osia?

4. Keneltä tai mistä voi saada lisätietoa erityisesti peruskoulunsa 
päättävien nuorten oppisopimuksesta?

5. Miten yhteisten tutkinnon osien suorittaminen on järjestetty teidän 
oppilaitoksessanne, jos opiskelija hankkii osaamista enimmäkseen 
työelämässä oppien?

Millaista osaamista tarvitsen?
 osaan etsiä tietoa, selvittää ja tiedottaa nuorille oppisopimuksen 

hyödyistä, edellytyksistä ja vaatimuksista

 tunnen työlainsäädännön ja työturvallisuusasioiden vaikutukset 
alaikäisten työntekoon

 osaan tehdä monialaista yhteistyötä nuoren työelämässä oppimisen 
polkua suunniteltaessa ja tunnen eri osapuolten roolit ja tehtävät

 osaan tehdä yhteistyötä alaikäisen huoltajien kanssa 

 osaan rakentaa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen eri 
osapuolten välille

6. Haaveena perustutkinto

Opintopolku: Oppisopimuskoulutus nuorille
OKM:n ohje: Ilmoitus nuorten tekemistä vaarallisista töistä

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ammatillisen koulutuksen laki (531/2017) § 70:Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (oppisopimus).

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/oppisopimuskoulutus-nuorille/
https://minedu.fi/documents/1410845/4171155/Ohje+ty%C3%B6turvallisuusilmoitus+ty%C3%B6paikalla+j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4+koulutuksessa+10.9.2018/60bcf841-dcab-47bf-99a4-b450eb6091c8/Ohje+ty%C3%B6turvallisuusilmoitus+ty%C3%B6paikalla+j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4+koulutuksessa+10.9.2018.pdf


7. Opiskelu kesäloman aikana

Voiko tehdä tutkinnon osan toisesta tutkinnosta?

Opiskelu kesäloman aikana

Lue casekertomus

“Liia tuli innoissaan käymään. Hän ei ollut saanut oman alan töitä, mutta oli saanut kesätyöpaikan yhdestä myymälästä. Ehdotin 
hänelle heti kesäoppisopimusta, koska tiesin, että Liia pystyy tekemään itsenäisesti tehtäviä ja meillä on tarjolla ohjattuja verkko-
opintoja kesällä. Kerroin Liialle, mitä oppisopimus tarkoittaisi opintojen kannalta. Hän voisi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnosta 
yhden tutkinnon osan, jonka voisi valita hänen varsinaiseen tutkintoonsa yhdeksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Sovittiin, että Liia
kysyy työnantajalta oppisopimusmahdollisuudesta. Minä selvitän, onnistuuko myös osaamisen osoittaminen kesällä, työsuhteen 
aikana. 

Liian elämäntilannetta helpottaisi, jos hän saisi koko tutkinnon alun perin suunniteltua aikaisemmin suoritettua. Kesätyö 
oppisopimuksella auttaisi asiaa huomattavasti. Kirjasin sovitut asiat Liian HOKSiin ja nyt vaan peukut pystyyn, että tämä onnistuisi.”



Pohdittavaksi
1. Mitä hyötyä osaamisen hankkimisesta toisen alan tutkinnon osaan 

voisi olla opiskelijalle? Mitä hyötyä oppilaitokselle ja työelämälle?

2. Miten ja millaisissa tapauksissa olette hyödyntäneet tutkinnon osan 
suorittamista toisesta tutkinnosta? 

3. Miten teillä on sovittu sisäisestä yhteistyöstä (opettajat, opot, 
sihteerit) näissä tapauksissa?

4. Miten teillä on järjestetty työelämässä oppimisen ohjaus 
kesäaikana? 

5. Millaisia verkkokursseja tai muita vaihtoehtoja teillä on tarjolla 
kesäaikaan opintojen edistämiseksi?

6. Miten teillä hyödynnetään kesäajan oppisopimuksia tai muuten 
kesätöiden aikana hankittua osaamista?

Millaista osaamista tarvitsen?
 tunnen henkilökohtaistamista koskevan lainsäädännön ja osaan tarjota 

opiskelijalle hänen elämäntilanteeseen ja sen vaihteluihin sopivia 
ratkaisuja suorittaa opintoja

 osaan huomioida yksilöllisten polkujen rakentamisessa myös 
työelämän ja oppilaitosten loma-aikojen henkilöstötilanteet

 tunnen työelämässä oppimisen muotojen (koulutus- ja oppisopimus) 
soveltamismahdollisuudet loma-aikoina

 tunnen riittävässä määrin tutkintoja ja tutkinnon perusteita, jotta 
osaan soveltaa niitä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan

 tunnen organisaationi sekä lain edellyttämät periaatteet HOKS:n
päivittämisen osalta ja toimin niiden mukaan 

 osaan tehdä yhteistyötä yli koulutusalojen

 tunnen ammatillisen koulutuksen rahoituksen 
rakentumisen

7. Opiskelu kesäloman aikana



8. Miten olisi ammatti tai erikoisammattitutkinto?

Ja miten ne vaikuttavat rahoitukseen?

Miten olisi ammatti- tai 
erikoisammattitutkinto?

Lue casekertomus Kuuntele case

“Kävin yhdessä koulutussopimustyöpaikassa. Opiskelijan työpaikkaohjaaja tarttui hihasta ja kysyi, voisiko hänkin aloittaa opinnot. Kysyin tarvitseeko 
hän osaamista tähän nykyiseen vai johonkin uuteen työhön. Työpaikkaohjaaja naurahti ja sanoi, ettei aio työpaikkaa vaihtaa, mutta tarvitsee lisää 
osaamista ja on kuullut jostain meillä olevista opinnoista. Selvisi, että hän tarkoitti ammattitutkinto-opintoja. Kerroin tutkinnosta ja siitä, että se 
varmaan kannattaisi suorittaa oppisopimuksena, kun kerran lisäosaaminen tulee nykyiseen työhön. Työkaverit ovat suorittaneet tutkinnon 
monimuotona ja niin hänkin haluaisi sen suorittaa. Kerroin työelämässä oppimisessa tapahtuneista muutoksista ja oppisopimuksen hyödyistä niin 
hänelle, työyhteisölle kuin työnantajallekin. Työpaikkaohjaaja lupasi jutella työnantajan kanssa ja palata asiaan.

Palasin keskusteluun koulutusalapalaverissa, missä suunniteltiin tulevaa tarjontaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Esimies selitti 
työelämässä oppimisesta myös oppilaitoksen rahoituksen näkökulmasta. Kaikissa tutkinnoissa työelämässä oppimisen ajaksi laaditaan joko koulutus-
tai oppisopimus, ja omassa työssä ei voi olla koulutussopimuksella. Esimies näytti meille pari erilaista opiskelijaesimerkkiä, joissa oli laskettu 
rahoitusta vertaamalla eri koulutusmuotoja. Niissä oli laskettu perus- ja suoritusrahoitusta kaikenlaisine kertoimineen, suoritettavien tutkinnon 
osien määriä ja niihin liittyviä näyttöjä, ja myös niitä KOSKI-tietovarantoa varten laskettavia prosentteja opiskelijavuosiin kuuluvista päivistä.

Hyvä oli, että käytiin läpi myös koulutuksen rahoitusta, mutta kuitenkin työelämän ja opiskelijan tarpeesta lähdetään liikkeelle ja yritetään löytää 
niihin yhdessä hyviä ratkaisuja - myös taloudellisesti. Kokonaisuus ratkaisee.”






Pohdittavaksi
1. Millaisia lisä- ja jatkokoulutusvaihtoehtoja teillä on jo työelämässä 

oleville?

2. Miten tiedotatte ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista alueen 
työpaikoille?

3. Tunnetko eri tutkintotasojen erot? 

4. Mitä hyötyä työnantajalle voi olla, että työntekijä suorittaa 
oppisopimuskoulutuksena at:n tai eat:n?

5. Miten järjestetään at- ja eat-opiskelijoiden työelämässä oppiminen, 
jos he eivät ole oppisopimuskoulutuksessa? 

6. Millaisia ajatuksia rahoitusjärjestelmä sinussa herättää? Kuinka 
tarpeellista koko oppilaitoksen henkilöstön on tietää ja ymmärtää 
rahoitukseen liittyviä asioita ja niiden vaikutusta koulutuksen 
järjestämiseen?

7. Miten suuri merkitys erilaisilla ammatti- ja erikoisammattitutkinnon 
suorittamistavoilla on oppilaitoksenne rahoitukseen?

Millaista osaamista tarvitsen?
 tunnen työelämässä oppimisen muodot 

 tunnen eri tutkintotasojen erot

 ymmärrän rahoituksen yleiset periaatteet 

 osaan rahoituksen kirjaamisen, myös muutostilanteissa, 
opiskelijahallintojärjestelmään siinä määrin kuin se kuuluu työnkuvaani

 tunnen yleisesti organisaationi muun koulutustarjonnan ja/ tai tiedän 
kenelle ohjata

8. Miten olisi ammatti tai erikoisammattitutkinto?



9. Palkan vaikutus tukiin

Eihän opiskelijan talousasioihin tule yllätyksiä?

Palkan vaikutus tukiin

Lue casekertomus

”Huomasin, että Riku on ollut kaikki kevään työelämässä oppimiset oppisopimuksella yhdessä ja samassa työpaikassa. Työnantaja olisi 
kuulemma työllistämässä häntä myös kesäksi ja mahdollisesti myös syksyllä. Pitää pyytää Rikua olemaan yhteydessä minuun. 

Muistaakseni Riku saa KELAsta jotain tukea, mutta mitä? Onkohan tässä sellainen vaara, että hän joutuu maksamaan jotakin jo 
takaisin? Vaikuttaakohan tämä työelämässä hankittu oppiminen myös Rikun valmistumisajankohtaan ja sitä kautta myös Kelasta 
saatuihin tukiin. Täytyy selvitellä asiaa, päivittää HOKSia ja kysyä Rikulta, onkohan hän jo hoitanut noihin tukiin liittyviä asioita?”



Pohdittavaksi
1. Millaisissa tilanteissa varmistat, että opiskelija selvittää tulojensa 

vaikutukset opinto- ja asumistukiin?  

2. Miten teidän organisaatiossanne on varmistettu, että henkilöstöllä 
on osaamista opiskelijan toimeentuloasioiden neuvomiseksi?

3. Millaista materiaalia teillä on tuotettu opiskelijoiden tukiasioista 
tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen tueksi?

4. Miten varmistetaan alle 18-vuotiaiden huoltajien informoiminen 
työelämässä oppimisen aikaisista opintososiaalisista etuuksista ja 
niissä tapahtuvista muutoksista?

Millaista osaamista tarvitsen?
 osaan opintososiaalisten etuuksien perusperiaatteet ja osaan ohjata 

niihin liittyvän tiedon äärelle (koulutuksen järjestäjällä on 
tiedottamisvastuu, vaikka Kela, TE-hallinto tai vakuutusyhtiö ym. 
maksaisi etuuksia)

 osaan kertoa opiskelijalle ja työnantajalle oppisopimuksen 
opintososiaalisten etuuksien periaatteista

 osaan huomioida opiskelijan kokonaistilanteen työelämässä 
oppimisten suunnittelussa ja muutostilanteissa

 tunnen opinto- ja tutkintorekisterin toimintaperiaatteet sekä sen, 
miten niistä luovutetaan tietoja muille viranomaisille

9. Palkan vaikutus tukiin

Finlex: 102 § Opintososiset etuudet oppisopimuskoulutuksessa

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
 Opiskelija ohjataan tarkistamaan, menettääkö hän Kelan tukia esimerkiksi siirryttäessä koulutussopimuksesta tai oppilaitoksesta oppisopimukseen,  oppisopimuksen purkautuessa tai opiskelijan valmistuessa etuajassa.Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), luku 10 Opiskelijan oikeudet ja muut  velvollisuudet 1. § 100 Oikeus maksuttomaan ruokailuun Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa, esimerkiksi koulutussopimuksen aikana. Jos ei pääse ruokailemaan oppilaitoksen tai työpaikan opiskelijaruokalaan, maksetaan opiskelijalle ateriakorvausta Oppisopimusopiskelijalle ei makseta ruokarahaa/ateriakorvausta työelämässä oppimisen ajalta.  2. § 101 Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaaliset etuudet 3. § 102 Opintososiaaliset etuudet oppisopimuskoulutuksessa  OPPISOPIMUSOPISKELIJA VOI HAKEA1. Päivärahaa, jos työnantaja ei maksa palkkaa työelämässä oppimisen ajalle sijoittuvilta koulupäiviltä 15 €/päivä. HUOM! 2.  Osallistumisesta ja niihin liittyvistä kustannuksista neuvotellaan aina työnantajan kanssa. Halutessaan työnantaja voi maksaa palkan koulupäiviltä. Joka tapauksessa koulupäivät ovat työhön rinnasteista aikaa/kuuluvat työaikaan! Tämä tiedotettava ja neuvoteltava asia. 3. Matkakorvausta koulupäiviltä 0,20 €/km. Matkakorvauksen raja 10 km. 4. Majoituskorvausta, silloin osaamisen hankkiminen tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa  Koulutuksenjärjestäjä hoitaa maksatuksen oppisopimusopiskelijoille (ei KELA) Opintotukilaki (65/1994) § 25, Opintotuen tarkistaminen ja keskeyttäminen	Kun opiskelija valmistuu tai keskeyttää opintonsa ennen kuukauden 18:ta päivää, opintotuki lakkautetaan valmistumis- tai keskeyttämiskuukauden alusta lukien. Muussa tapauksessa opintotuki lakkautetaan valmistumis- tai keskeyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. (21.12.2007/1388)Muun olosuhteissa tapahtuneen muutoksen kuin opintojen keskeyttämisen tai valmistumisen perusteella tuki tarkistetaan sen kuukauden alusta lukien, jonka aikana uusi olosuhde kestää ensimmäisen kerran vähintään 18 päivää. (21.12.2007/1388)Määrätyn ajan kestävissä olosuhteiden muutoksissa tuki tarkistetaan niiltä kalenterikuukausilta, joina muuttunut olosuhde kestää vähintään 18 päivää. (30.12.2013/1243)Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, erityisesti § 9 ja 10)http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170884#L2P10 Muuta huomioitavaa Jos työnantajalla ei ole mahdollisuutta/halua tehdä oppisopimusta, on opiskelijan edun mukaista (esim. taloudellisin perustein, myös tulevaisuuden työnsaannin vuoksi) hankkia osaamista tekemällä töitä. Työsuhteessa hankittu osaaminen tunnistetaan ja osaaminen osoitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446614640


10. Tulevaisuuden urasuunnitelmat

Miten tavoitteisiin pääsemistä tuetaan?

Tulevaisuuden urasuunnitelmat

Lue casekertomus Kuuntele case

”Parasta media-alan opinnoissa on ollut projektien tekeminen ja jopa ihan oikeiden asiakkaiden kanssa!

Puhuttiin opettajan kanssa, miten mun työelämässä oppimisen paikat vois tukee mun jatko-opintoja ja tulevaisuuden suunnitelmia. Mitkä ois hyviä 
paikkoja ja mistä tutkinnon osista mulle on eniten hyötyä? Opettaja ehdotti jopa tutkinnon osaa ammattitutkinnosta ja onhan meillä mahdollisuus 
tehdä jotain AMK-opintojakin!

Onkohan jatkon kannalta väliä oonko koulutus- vai oppisopimuksella? Tiedän, että meidän alalla on vaikee päästä työpaikkoihin oppimaan. Oisin
kyllä valmis yrittämään johonkin isompaan viestintätoimistoon, koska siellä sais hyvää työkokemusta ja verkostoja alalta.

On tosi hienoo, et koulussa puhutaan opettajan ja opinto-ohjaajan kans tulevaisuuden tavoitteista ja millaista osaamista työelämässä tarvitaan. 
Työpaikoillakin on sit helppo keskustella tavoitteista ja sopia, mitä tarvii oppia. Ja oli muuten kiva huomata, että opo kirjoitti koosteen meidän 
keskusteluista mun henkilökohtaiseen urasuunnitelmaan.

Työelämässä oppimisen jälkeen me kerrataan koululla, mitä työpaikoilla on opittu. Omista ja muiden kokemuksista on kyllä tosi paljon hyötyä, sillä 
mä aion elättää itseni media-alan töillä jatko-opintojen aikana.”









Pohdittavaksi
1. Kuka tai ketkä teidän oppilaitoksessanne tekevät uraohjausta ja 

kirjaavat uraohjauksessa esille tulleet asiat opiskelijan 
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitemaan?

2. Miten kytket työelämässä oppimisen osaksi kaikkien opiskelijoiden 
uraohjausta?

3. Millaisia tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen materiaaleja voisi 
hyödyntää uraohjuksen tukena?

4. Miten tuetaan opiskelijalle rakentuvaa käsitystä, miten työelämässä 
oppiminen edistää hänen uravalintojaan?

5. Miten työelämässä oppiminen on kytketty osaksi laajempaa 
oppilaitoskohtaista ura- ja ohjaussuunnitelmaa? 

6. Millaisia esim. ryhmän ohjaukseen liittyviä keinoja voidaan käyttää 
työelämässä oppimisen ja uraohjauksen yhdistämiseen?  

Millaista osaamista tarvitsen?
 osaan ohjata ja tukea opiskelijoita pohtimaan työelämässä oppimisen 

merkitystä osana hänen urasuunnitelmaansa ja tulevaisuuttaan 

 osaan niveltää työelämässä oppimisen osaksi koko ammattilaiseksi tai 
ammattilaisena kehittymisen prosessia sekä tulevaisuuden 
elämänsuunnitelmien rakentamista

 tunnen oman alani työelämän tulevaisuuden trendejä ja ennakointitietoa 

 tunnen oman alani tutkinnon perusteet ja työelämän 

10. Tulevaisuuden urasuunnitelmat

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017
Luku 3: Henkilökohtaistaminen 9 §

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp445995264


Perustelut
Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle on määritelty 
tiedotusvastuu Valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta 
koulutuksesta ja hallintolaissa. Ammatillisen koulutuksen 
asiakkaille (opiskelijat ja työelämä) tiedotettaessa, heitä 
neuvottaessa ja ohjatessa korostuvat uuden lain mukaan kaksi 
asiaa: jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma sekä laadinnan perusteena 
oleva osaamisperusteisuus.

Opintopolku: Tutkintojen perusteet

OPH: Ammatillinen koulutus

Laki ammatillisesta koulutuksesta:
Luku 1, §4: Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa
Luku 8: Työpaikalla järjestettävä koulutus 

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset, tietoa ja ohjeita:
Saavutettavuusvaatimukset.fi

Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa ainakin seuraavista asioista:

1) tutkintojen ja valmentavien koulutusten suorittamismahdollisuuksista ja muusta 
järjestettävästä koulutuksesta;

2) hakumenettelyistä

3) opiskelijoiden valintaperusteista;

4) tutkintokoulutuksen ja valmentavan koulutuksen opiskelijan yksilöllisistä valinnan 
mahdollisuuksista;

5) ammatillisen koulutuksen toteuttamistavoista ja oppimisympäristöistä;

6) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien järjestämisestä yhteistyössä muiden 
koulutuksen järjestäjien, työelämän, nuorten työpajojen tai muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa;

7) opetuksesta, opinto-ohjauksesta sekä muusta tarjolla olevasta ohjauksesta ja tuesta, 
mukaan lukien opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja erityinen tuki; ja

8) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 105 §:ssä tarkoitetuista 
opiskelijoilta perittävistä maksuista.

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta
23 § Tiedotettavat asiat

Tähän yhteenvetoon on koottu keskeisiä linkkejä lakeihin ja 
asetuksiin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin, joihin edelliset
tapaukset pohjautuvat.

Lisäksi linkkejä työkaluihin, joita voit hyödyntää.

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017):1.  (§ 45) Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta ja hyväksyminen ja 2. (§ 48) Osaamisen hankkimisen suunnittelu Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), Tiedottamisesta §123:Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että tutkinnon suorittamismahdollisuuksista ja annettavasta koulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta on tietoa yleisesti saatavilla. Hallintolaki (621/1999) 20 §:n 2 momentti: Viranomaisen velvollisuus tiedottaa: 1. Viranomaisella velvollisuus tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissahttps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#O1L2

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp446196992
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#O1L2
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutus
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446499344
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Lidp448121088
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/


Miten organisaatio voi tukea 
osaamisen kehittymistä?

 Perehdyttämällä henkilöstöä työelämässä oppimisen 
muotoihin ja koulutuksenjärjestäjän tiedottamisvastuuseen

 Huolehtimalla ajantasaisesta tiedotusmateriaalista, joiden 
hyödyntäminen yhdenmukaistaa käytettäviä termejä ja 
käsitteitä

 Hyödyntämällä ja jakamalla henkilöstön perehdytyksissä 
valtakunnallisesti yhteisesti tuotettuja materiaaleja ja muita 
aineistoja työelämässä oppimiseen sekä keskustellaan niiden 
sisällöistä (esim. OPH:nja OKM:nmateriaalit, Ohjaan.fi-
sivusto)

 Osallistamallahenkilöstöä sisäisten ja ulkoisten 
viestintäsuunnitelmien tekemiseen sekä palveluprosessien 
suunnitteluun

”Jokainen asiakastilanne sisältää tiedottamista, neuvontaa 
ja ohjausta. Jokaisella kohtaamisella on merkitystä. 
Viestintää on kaikkialla ja siksi se on yhteinen asia.”



Yhdessä kehittäen eteenpäin



Yhdessä yksilöinä
Meille ammatillisen koulutuksen toimijoille on 
annettu työkalupakki, josta eivät mahdollisuudet 
lopu. Entistä tiiviimpään työelämäyhteistyöhön ja 
yksilöllisiin polkuihin kannustava lainsäädäntö 
ohjaa löytämään uusia, erilaisia mahdollisuuksia ja 
samalla uudistamaan koko ammatillista koulutusta.

Yksittäisen opiskelijan koulutuksen suunnittelu 
perustuu henkilökohtaistamiseen, mutta miten 
onnistumme yhdistämään opiskelijoiden yksilölliset 
polut koko organisaation toiminnaksi, prosessiksi, 
jossa työelämässä oppiminen on jouhevasti sisällä? 
Siihen tarvitaan kaikkia ja saumatonta, 
rajatnylittävääyhdessä kehittämistä ja yhteistyötä. 
Siinä myös osaaminen kehittyy.
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