
Osaamisen kehittämisen tukimateriaali

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMISEN ENNAKOINTIA JA VALMISTEL
UA

2.



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. Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus
2. Työelämässä oppimisen suunnittelu ja yhteistyö 
käyntiin
3. Arjen ohjausyhteistyö
4. Osaamisen osoittaminen ja arviointi

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, ohjaus- ja 
tukipalveluita tarjoaville henkilöille avaamaan työelämässä 
oppimisen prosessissa tarvittavaa käytännön osaamista.

Materiaali tukee henkilöstöä työelämässä oppimisen onnistumisessa 
ja soveltuu käsiteltäväksi yhteisöllisesti osana perehdytys ja 
valmennusprosesseja.



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)

Caset ovat pieniä inhimillisiä 
tapauskuvauksia todellisista arjen 
asiakastilanteista. Ne herättelevät 
miettimään kuinka itse toimisit 
vastaavassa tilanteessa.

2. Pohdittavat kysymykset

Pohdittavaksi-osio sisältää 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. Tarvittava osaaminen

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

4. Perustelut osaamiselle

Perustelut-osio avaa 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.

HUOM!

Katso Power Point 
esitystilassa
painamalla 
pikanäppäintä F5 tai 
valitsemalla esitystila 
ylävalikosta.



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: Työelämässä oppimisen ennakointia ja 
valmistelua

Dia 11 11. Opiskelijoita sesongin kiireisiin?
Työnantaja tarvitsee apua, mutta millä sopimuksella?

Dia 13 12. KÄÄK. Kaksi ilman koulutussopimuspaikkaa!
Mitä teet?

Dia 15 13. Yhden tutkinnon osan suunnittelupalapeli
Koulutussopimuksella kahdessa eri työpaikassa

Dia 19 14. Poissa koulusta
Voiko lintsari hyötyä työelämässä oppimisesta?

Dia 21 15. Työpaikka sijaitsee kaukana
Kannattaako sinne lähteä palaveeraamaan?

Dia 23 16. Kapea työnkuva
Saako työpaikasta hankittua puuttuvan osaamisen?

Dia 25 17. Kesäoppisopimus
Kuinka varmistetaan, että kaikki sujuu lomista 

huolimatta?

Dia 27 18. Tukea työpaikalle ja työpaikalla
Onhan kaikki kunnolla suunniteltu ja sovittu?

Dia 29 19. Selkeät sävelet koulutussopimukseen
Voiko työpaikan huonon kokemuksen korjata 

jälkikäteen?

1. Caset 11–19
– 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



Caset materiaaleissa 1, 3, ja 4

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. Osaamisen osoittaminen ja arviointi

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?

1. Tiedottaminen työelämälle

1. Tiedottaminen työelämälle
Miten asiakkaalle puhutaan koulutus- ja oppisopimuksesta 
tai
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta?

2. Tiedottaminen opiskelijoille
Miten työelämässä oppimista voi suorittaa

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

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

5. Uudistuksista tutulle työelämäkumppanille
Miten saat asiakkaan tilanteen tasalle?

6. Haaveena perustutkinto
Oppisopimukseen heti peruskoulun jälkeen?

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

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

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

10.Tulevaisuuden urasuunnitelmat
Miten tavoitteisiin pääsemistä tuetaan?



ASET 29–34

HUOM!

Katso Power Katso Power Point esitystilassa painamalla pikanäppäintä F5 tai 
valitsemalla esitystila ylävalikosta.

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

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



Miltä kuulostaisi tällainen case?

Tätä tavoittelemme

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!”

Tätä tavoittelemme



CASET 11–19 

Työelämässä oppimisen ennakointia ja valmistelua



11. Opiskelijoita sesongin kiireisiin

Työnantaja tarvitsee apua, mutta millä sopimuksella?

Opiskelijoita sesongin kiireisiin?

Lue casekertomus

“ Alan sesonki on kuumimmillaan. Työnantaja otti minuun yhteyttä kysyäkseen, olisiko meillä opiskelijoita, jotka 
tarvitsisivat alan töitä. Kumpi työelämässä oppimisen vaihtoehto - koulutus- vai oppisopimus - sopisi paremmin, vai 
menisivätkö opiskelijat pelkästään 
töihin? Mitä kaikkea pitäisi huomioida?” 



Pohdittavaksi

1. Miten sinä toimisit tässä tilanteessa? 

2. Millaisia periaatteellisia sopimuksia olette tehneet, miten 
reagoidaan lyhyellä varoitusajalla tuleviin työntekijätarpeisiin? 

3. Miten sesonkeja tai ruuhkahuippuja voisi koulutuksen 
suunnittelun vuosikellossa ennakoida ja valmistella? 

4. Missä tilanteissa tutkinnon suorittamista edistävä palkallinen 
työ (= muu työpaikalla käytännön töitä tekemällä tapahtuva 
oppiminen)  ilman oppisopimusta on tarkoituksenmukainen 
vaihtoehto ? 

5. Miten varmistetaan, että työpaikkaohjaaja ja/tai muu 
työyhteisö ehtii perehdyttää ja ohjata riittävästi, jos työpaikalla 
on erittäin kiireinen aika tai paljon vajausta henkilöstössä?

6. Miten osaamisen hankkiminen palkkatyössä otetaan huomioon 
opiskelijan yksilöllistä opintopolkua suunniteltaessa? 

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ hallitsen osaamisperusteisuuden yksilöllisten opintopolkujen 
suunnittelussa

✓ osaan ohjata eri osapuolia valitsemaan tilanteeseen nähden 
soveltuvimman vaihtoehdon (koulutus- tai oppisopimus tai 
työsuhde)

✓ osaan huolehtia väliaikaisen keskeytyksen kirjaamisesta HOKSiin, 
kun opiskelija on töissä (= ei koulutuksen järjestäjän 
järjestämässä tavoitteellisessa tai ohjatussa ympäristössä, ei 
koulutus- tai oppisopimuksessa)

✓ osaan ohjata kaikissa työelämässä oppimisen muodoissa 
opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa ja/tai työnantajaa tunnistamaan 
ja tietämään oman roolinsa tehtävänsä ja vastuunsa

✓ tunnen työelämässä oppimisen vaihtoehtojen rahoitusperusteet  
sekä opiskelijan työsuhteen vaikutuksen rahoitukseen

✓ tunnen osaamisen osoittamisen käytänteet, kun opiskelija 
on töissä ilman oppisopimusta ja hankkii samalla 
kuitenkin osaamista

11. Opiskelijoita sesongin kiireisiin



12. KÄÄK. Kaksi ilman koulutussopimuspaikkaa!

Mitä teet?

KÄÄK. Kaksi ilman 
koulutussopimuspaikkaa! 

Lue casekertomus

Kahden opiskelijan opinnot on siinä vaiheessa, että pitäisi päästä työelämään oppimaan. Paikkoja ei vain tunnu löytyvän. Soitat tutulle 
työnantajalle, joka suostuu pitkin hampain ottamaan heidät vaikka työpaikalla on kamala kiire ja vajetta henkilöstössä. Paikka ja 
työtehtävät ovat sinulle tuttuja. Tiedät, että työpaikassa voi oppia tarvittavia tietoja ja taitoja. Kollegasi ehdottaa, että lähetät opiskelijat 
työpaikalle ja teet parin viikon kuluttua heille koulutussopimuksen, kun nähdään, miten homma lähtee rullaamaan.
Mitä teet? 

A. Olen samaa 
mieltä. Menköön 
kaverit 
työpaikalle. 
Säästyy aikaa ja 
vaivaa. Kai ne 
siellä pärjää. On 
ne ennenkin 
pärjänneet. 
Laitan paperit 
matkaan ja 
ukaasit, että ne 
pitää muistaa 
antaa mulle
käynnin 
yhteydessä.

B. En missään tapauksessa 
lähetä. Kollega ei taida tietää, 
että sopimukset ja suunnitelmat 
pitää olla laadittu ennen 
työelämässä oppimisen 
alkamista tai heti alussa. Ennen 
lähetettiin opiskelijoita 
työpaikoille, olihan meillä 
puitesopimukset alan 
työnantajien kanssa, mutta nyt 
on nyt. Tuohan olisi just sitä, 
mistä työpaikat on laajasti 
antaneet palautetta, että 
opettajat eivät käy työpaikoilla, 
eivätkä työpaikkaohjaajat saa 
tukea. On myös 
työpaikkaohjaajalle hyvä, että 
autan käynnistyksessä. 
Varsinkin, kun homma 
käynnistyy yllättäen ja siellä on 
vajetta henkilöstössä. 

C. En lähetä. Pitää 

varmistaa, että 

työpaikkaohjaajan ja 

opiskelijoiden välinen 

yhteistyö alkaa heti 

toimimaan ja kaikki 

tietävät, miten edetään. 

Ei niitä sinne 

haahuilemaan kannata 

päästää. Sitä paitsi 

toisella kaverilla on ollut 

vähän pulmia, jotka 

saattaa ilmetä myös 

työpaikalla. 

D. Joo. Arveluttaa vähän lähettää. 
Onkohan nyt ihan oikein tehdä, 
miten kollega ehdotti. Meillä 
esimiehetkin sanoo, että kahden 
viikon sisällä riittää. Mutta silloin 
opiskelijat ovat työpaikalla ilman 
sopimusta ja suunnitelmaa. Entä 
jos jotakin sattuu? Mitä ne 
opiskelijat alkuun tekee, kun ei ole 
mitään yhdessä suunniteltu. Mistä 
työpaikkaohjaaja tietää, mitä 
tehdä? Melkoinen riski. 
Suostuisiko työnantaja, jos tietäisi. 
Eikä se ole hyvää palvelua. En 
haluaisi ottaa vastuuta 
sopimuksettomasta ajasta - näin 
viranhaltijana. 

E. En lähetä. Sovin 
työnantajan kanssa, että 
opiskelijat eivät aloita heti 
maanantaina. Ehtivät edes 
vähän työpaikalla 
valmistautua. Opiskelijat 
voivat tehdä muuta 
oppilaitoksessa pari päivää. 
Mullekin jää välystä hoitaa 
asioita ja saan kalenteriin 
raivattua tilaa käyntiä varten. 
Lähdetään työpaikalle 
opiskelijoiden kanssa yhdessä 
ja suunnitellaan kaikki saman 
tien. 



Pohdittavaksi

1. Kenen tarve ohjasi työelämässä oppimisen suunnittelua eri 
vaihtoehdoissa?

2. Miten työelämässä oppimisen ennakointia olisi voinut tehdä 
toisin? 

3. Millaisia haasteita vaihtoehdon A toteuttaminen aiheuttaisi 
työpaikan käytännön arjen ja työpaikkaohjaajan ohjaustyön 
näkökulmasta?

4. Mitä hyötyä yhteisestä suunnittelusta on
– opiskelijan työelämävalmiuksien kehittymiselle
– opintojen etenemiselle & urasuunnitelmille
– työelämäyhteistyön laadulle
– työpaikkaohjaajan ohjaustyölle
– sinulle työelämäyhteistyön tekijänä? 

5. Miten koulutussuunnittelussanne on huomioitu 
työpaikkakäynteihin ja yhteiseen suunnitteluun käytettävä 
aika? 

6. Millä tavoin organisaatiossasi ammatillisen koulutuksen laki 
sekä asetus työelämässä oppimisen osalta on otettu haltuun?  

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ osaan sovittaa yhteen eri osapuolten tarpeet, mahdollisuudet, 
tutkinnon vaatimukset 

✓ osaan tukea työnantajaa niissä tilanteissa, kun opiskelijan ja 
oppilaitoksen tarve ei suoraan kohtaa työnantajan tarpeita 

✓ osaan toteuttaa yhteistä suunnittelua osana pedagogista 
toimintaa kohti yhteistä  tavoitetta, opiskelijan oppimisen ja 
osaamisen kehittymisen varmistamiseksi

✓ osaan tukea opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteistyön 
käynnistymistä

✓ tunnen lain ja asetuksen vaatimukset yhteisestä suunnittelusta 
sekä suunnitelman kirjaamisesta henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan

✓ tunnen oman organisaation työelämässä oppimisen 
laatuprosessit 

✓ tunnen hallinnolliset prosessit ja niihin liittyvät 
tukiprosessit (esim. KOSKI-tietovaranto). 

12. KÄÄK. Kaksi ilman koulutussopimuspaikkaa!



Yhden tutkinnon osan 
suunnittelupalapeli

13. Yhden tutkinnonosan suunnittelupalapeli

Lue casekertomus Kuuntele case

Koulutussopimuksella kahdessa eri työpaikassa

Rakennettiin Juuson kanssa kunnon palapeli osaamisen hankkimiseksi! Hän opiskelee autoalan perustutkintoa ja tavoitteena oli 
suorittaa 15 osaamispisteen valinnainen tutkinnon osa Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus.

Sen suorittaminen vaati paljon! Tarvittiin melko mittavaa diagnostiikkalaitteistoa, yhteydet autovalmistajien korjaamo-ohjelmistoihin, 
kunnon verkkoyhteydet ja paljon osaamista työpaikkaohjaajalta. Kartoitin alueen korjaamot ja niissä ei voinut saada kaikkia 
ammattitaitovaatimuksia kasaan.

Suunniteltiin, että Juuso tekee tutkinnon osan koulutussopimuksella kahdessa eri korjaamossa.  Sen osan, mitä kummassakaan ei
voinut oppia, hän suoritti itsenäisesti verkossa. Esimerkiksi korjausohjeista ja kytkentäkaavioista oli digimateriaalia. Osaamisen Juuso 
osoitti enimmäkseen näytössä aidoissa työtehtävissä ja kertomalla, mitä tekisi, jos olisi kaikki tarvittavat laitteet käytössä.

Juuso tykkäsi tästä opintopolusta ja työpaikkaohjaajat ja minä opittiin monta asiaa siinä sivussa.



Pohdittavaksi

1. Millaisia ratkaisuja olet käyttänyt, että opiskelija pystyy 
hankkimaan laajojen tutkinnon osien edellyttämän osaamisen? 
Miten olet hyödyntänyt eri oppimisympäristöjä osaamisen 
hankkimisessa?

2. Miten sovitat yhteen opiskelijan tarpeet ja tavoitteet, 
työelämän tarpeet sekä tutkinnon vaatimukset? 

3. Miten koulutussuunnittelulla voidaan tukea yksilöllisten ja 
joustavien opintopolkujen toteutumista, myös työelämässä 
oppimisen osalta?

4. Miten osaamisperusteisuus huomioidaan työelämässä 
oppimisen suunnittelussa? 

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ osaan suunnitella eri oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen 
saumattomaksi kokonaisuudeksi

✓ osaan neuvotella ja hyödyntää verkostoja yksilöllisten 
opintopolkujen rakentamiseksi

✓ tunnen tutkinnon perusteet hyvin 

✓ hallitsen osaamisperusteisuuden yksilöllisten opintopolkujen 
rakentamiseksi

✓ tunnen oman alan toimintaympäristön ja työpaikkojen 
mahdollisuuksia, joita osaan myös kartoittaa

✓ tunnen oman organisaationi koulutustarjonnan tai tiedän kenen 
puoleen kääntyä

✓ osaan tukea ja ohjata opiskelijaa hänen oppimistavoitteidensa 
mukaisesti

✓ tunnen hallinnolliset ja tukiprosessit eri 
oppimisympäristöistä toiseen liikuttaessa.

13. Yhden tutkinnonosan suunnittelupalapeli



14. Poissa koulusta

Voiko lintsari hyötyä työelämässä oppimisesta?

Poissa koulusta

Lue casekertomus

”Liisa kävi koulussa lukuvuoden alussa sovitusti ja osallistui ryhmätöihin ja keskusteluihin oikeinkin aktiivisesti. Yhtään kirjallista 
tehtävää hän ei ole tehnyt – ei koulussa, eikä verkossa. Nyt hän on alkanut olla poissa ilman selityksiä. Viime kerralla tavatessamme 
hän tosin sanoi, että haluaisi lähteä jo töihin. Hän voisi kyllä hyötyä työelämässä oppimisesta, mutta mitähän hän jo osaa ja millainen 
työpaikka hänelle voisi tässä vaiheessa sopia? Liisaa kuitenkin näyttää tämä meidän ala kiinnostavan edelleen, kun kerran olisi haluja 
lähteä töihin...”



Pohdittavaksi

1. Miten otat asian puheeksi Liisan kanssa? Ketä muita olisi hyvä ottaa 
mukaan keskusteluun?

2. Miten opiskelijan valmiuksia (ammatillisia tai työelämävalmiuksia), 
työkykyä, tarpeita ja toiveita voidaan kartoittaa?

3. Millaisia keinoja organisaatiossanne on tarjolla työelämävalmiuksien 
hankkimiseksi? Ketkä muut voivat tukea opiskelijaa?

4. Mitä teet, jos opiskelijalla ei ole valmiuksia työelämään? Millaisia 
toimintamalleja ja periaatteita oppilaitoksessanne käytetään tällaisiin 
tilanteisiin?

5. Miten työpaikkojen tarpeita ja sopivien opiskelijoiden kohtaantoa
voidaan tukea?  

6. Miten tuet työpaikkoja ohjaustehtävässä, jos heillä on työelämässä 
oppimassa opiskelijoita, joiden työelämätaidot ovat kehittymässä? 

7. Miten perehdytät työpaikkaohjaajan erityistilanteissa? Keneltä saat 
tukea? 

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ ymmärrän työelämävalmiuksien merkityksen työelämässä oppimiseen

✓ osaan suunnitella opiskelijan kanssa, miten työelämävalmiuksia voi 
kehittää

✓ osaan tukea ja ohjata opiskelijaa työelämävalmiuksien oppimisessa  

✓ osaan ottaa puheeksi työelämävalmiudet ennen työelämässä 
oppimista

✓ osaan tukea opiskelijaa sopivan työpaikan löytämisessä ja tunnistan 
sellaisia työpaikkoja, joissa opiskelija voi rauhassa oppia myös 
työelämätaitoja

✓ osaan tukea opiskelijaa ja työpaikkaohjaaja tilanteissa, joissa ilmenee 
valmiuksiin liittyviä pulmia 

✓ osaan hyödyntää sisäisiä yhteistyöverkostoja työelämässä oppimisen 
onnistumiseksi (esim. erityisopettajat, opinto-ohjaajat, YTO-opettajat, 
oppisopimuksen asiakasvastaavat ym.)

✓ osaan tehdä yhteistyötä opiskelijan tukihenkilöiden ja verkoston 
kanssa 

✓ osaan suunnitella työelämässä oppimisen ohjaus- ja tukitoimia 
opiskelijan, työpaikkaohjaajan sekä tarvittavan verkoston kanssa

✓ osaan tukea työpaikkaohjaajaa hakeutumaan erityistä tukea 
tarvitsevien ohjaukseen liittyviin koulutuksiin tai palveluihin

14. Poissa koulusta



15. Työpaikka sijaitsee kaukana

Kannattaako sinne lähteä palaveeraamaan?

Työpaikka sijaitsee kaukana

Lue casekertomus

“Opiskelija kertoi juuri suunnitelmastaan, miten ja missä hän aikoo hankkia osaamista työelämässä oppien. Työpaikka 
sijaitsee kaukana, todella kaukana oppilaitoksesta ja minulla ei ole ole aikaa ja mahdollisuuksia lähteä työpaikalle 
suunnittelemaan koulutus- tai oppisopimusta ja siihen liittyvää henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. 
Opiskelija ehdotti, että tekisin vaan paperit valmiiksi ja hän ottaa niihin työnantajan allekirjoitukset ja toimittaa takaisin. 
Tartunko tarjoukseen?”



Pohdittavaksi

1. Kenen vastuulla työelämässä oppimisesta sopiminen on?

2. Mm. työelämässä oppimisen keskeiset työtehtävät, 
osaamistavoitteet ja aikataulut pitää sopia. Millaisia keinoja 
sinulla on tehdä suunnitteluyhteistyötä kaukana olevan 
työpaikan edustajan ja opiskelijan kanssa? 

3. Miten varmistat, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja 
(+työnantaja) ovat ymmärtäneet, mitä osaamista ja 
työtehtäviä opiskelijan on tarkoitus oppia?

4. Miten varmistat työpaikkaohjaajan osaamisen? Entä opiskelijan 
ja työpaikkaohjaajan välisen ohjauksen käynnistymisen?

5. Miten varmistat työpaikan edellytykset osaamisen 
hankkimiseen?

6. Millaisia palveluita teidän organisaatiossanne on kaukana 
sijaitseville  työelämässä oppimisen työpaikoille?

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ osaan käyttää työelämässä oppimisen suunnittelussa, 
seurannassa ja yhteydenpidossa työpaikalle ja opiskelijalle 
soveltuvia välineitä

✓ osaan neuvoa ja ohjata opiskelijaa ja työpaikan edustajaa 
tilanteissa, joissa työpaikka sijaitsee kaukana 

✓ osaan suunnitella koulutus- tai oppisopimuksen sekä sitä 
koskevan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman  
yhteistyössä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan ja/tai työnantajan 
edustajan kanssa

✓ osaan huomioida opiskelijan aiemman osaamisen suunnittelussa

✓ osaan neuvotella keskeisistä työtehtävistä ja aikatauluista 
yhteistyössä eri osapuolten kanssa

✓ osaan työpaikkakohtaistaa ammattitaitovaatimukset hankkimalla 
tietoa työpaikasta monipuolisesti eri tavoilla

15. Työpaikka sijaitsee kaukana



16. Kapea työnkuva

Saako työpaikasta hankittua puuttuvan osaamisen?

Kapea työnkuva

Lue casekertomus Kuuntele case

”Tervemenoa opiskelijan rahahuolet! Näin ajattelin, kun sain työpaikan kaupan kassalla ja työnantaja sanoi, että suoritat 
oppisopimuksella saman tien itelles tutkinnon.

Leijuin jo palkkatyön mahdollistamissa rantalomaunelmissa, kun opettaja palautti mut maanpinnalle. Hän halusi ottaa 
yhteyttä työnantajaan mahdollisimman pian, ennen kuin työt alkavat. Ajattelin, että ope sopii jonkun papereiden 
allekirjoituksen työpaikalle, mutta ei se ihan niin mennytkään.

Meillä on kuulemma joku yhteinen p a l a v e r i, jossa käydään läpi mun työtehtäviä ja suunnitellaan muutenkin yhdessä 
koko hommaa. Katsotaan kuulemma vielä läpi, mitä osaamista mulla jo on ja mitä vielä puuttuu. Ja että saanko sen 
osaamisen sitten hankittua kaupassa. Mitä ihmettä!?!”



Pohdittavaksi

1. Miten lähtisit selvittämään osaamisen hankkimista ja parasta 
tapaa hankkia sitä työelämässä oppien?

2. Keiden olisi hyvä osallistua palaveriin? 

3. Jos työnkuva näyttää liian kapealta tutkinnon osan 
vaatimuksiin, mitä muita keinoja on edistää tutkinnon 
suorittamista?

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ tunnen tutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja 
arviointikriteerit sekä oppilaitoksen osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman ja/tai tutkintokohtaisen 
toteuttamissuunnitelman

✓ tunnen työelämän oppimisympäristöt ja mitä siellä voi oppia

✓ osaan rakentaa kokonaisuuden, jossa yhdistyvät työelämän ja 
opiskelijan tarpeet sekä tutkinnon perusteet

✓ osaan neuvotella osaamisen hankkimisen kannalta riittävistä 
työtehtävistä

✓ osaan toimia yhteistyössä ratkaisukeskeisesti eri osapuolten 
kanssa 

✓ tunnen työelämässä oppimisen prosessit

16. Kapea työnkuva



17. Kesäoppisopimus

Kuinka varmistetaan, että kaikki sujuu lomista huolimatta?

Kesäoppisopimus

Lue casekertomus Kuuntele case

”Olin keväällä koulutussopimuksessa kahtena päivänä viikossa ja opettaja rohkaisi kysymään samasta paikasta oppisopimusta kesäksi. Opinnot etenis, saisin ohjausta, palkkaa 
ja oisin osa työporukkaa. Mahtavaa! Voisin valmistuakin vähän aikaisemmin. Työnantaja kiinnostui ja alettiin suunnitella palaveria työpaikalle. Siihen osallistui työnantaja, 
työpaikkaohjaaja, opettaja ja oppisopimusasiantuntija ja tietenkin mä.

Sovittiin yhdessä kaikenlaista: tavoitteet, keskeiset työtehtävät ja näytön aikataulut. Päätettiin yhteydenpidosta ja milloin opettaja tulee käymään. Puhuttiin siitä, mitä opin 
töissä, mitä taas oppilaitoksessa ja että miten ne liittyy yhteen. Siinä kohtaa meinasin vähän jäätyä, kun työpaikkaohjaaja halus tietää mun osaamistavoitteista. Mut totesin, 
et aion tavoitella vähintään nelosta. 

Pari tutkinnon osaan kuuluvaa koulupäivää sovittiin kesäkuulle, kun muuten ne olisi ollut vasta syksyllä. Lisäksi teen yhden työelämään liittyvän yto-verkkokurssin kesän 
aikana. Palaverissa kuulin, et saan 15 euroo päivärahaa koulupäiviltä, koska työnantaja ei maksa niiltä päiviltä palkkaa. Koulupäivät kuitenkin sisältyy mun työaikaan, joka on 
37 tuntia. Koska asun lähellä työpaikkaa, mutta kaukana koululta, saan hakee koulupäiviltä matkakorvausta. Nämä rahat tulee siis koululta. Nyt mun pitää selvitellä Kelan 
kanssa, miten työt vaikuttaa opintotukeen ja muihin mun saamiin tukiin. 

Kiva, että sama työpaikkaohjaaja jatkaa ohjaamista. Sen loman aikana ohjaajana on toinen työkaveri ja sekin kirjattiin jo suunnitelmaan. Työpaikka saa koulutuskorvausta 
mun ohjaamisesta, kun niillä on isompi vastuu oppisopimuksen aikana.

Samassa palaverissa käytiin vielä läpi työsopimusasioita. Opin tosi paljon esimerkiksi työajan ja sopimuksen keston sopimisesta, työehtosopimuksista, koeajoista ja yleensäkin 
tällaisten asioiden suunnittelusta. Keskusteltiin myös, miten oppisopimus vaikuttaa esim. vakuutuksiin ja vastuisiin tai mitä tapahtuu, jos sopimus purkautuu.

Kun kaikki asiat oli suunniteltu, sovittiin, milloin paperit allekirjoitetaan. Juhlallinen fiilis! Mun ensimmäinen kesätyö ja oppisopimuksella. Pitää vielä muistaa viedä verokortti 
työnantajalle ja kysyä opelta, että miten noi päivärahat ja matkakulut haetaan.”



Pohdittavaksi

1. Mitkä ovat koulutus- ja oppisopimuksen väliset erot ja hyödyt 
työnantajan ja opiskelijan näkökulmasta?

2. Mistä kaikesta ennen palaveria ja sen aikana sovittiin?  Mikä oli 
sinulle tuttua ja mikä uutta?

3. Miten opiskelijoiden tietoa koulutus- ja oppisopimuksista 
voidaan lisätä, jotta myös he voivat toimia tiedonvälittäjinä 
työpaikoille?

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ Osaan neuvotella ja suunnitella työelämässä oppimista 
yhteistyössä opiskelijan ja työelämän edustajien sekä 
tarvittaessa muun verkoston kanssa 

✓ tunnen eri osapuolten vastuut ja niiden erot koulutus- ja 
oppisopimuksen aikana 

✓ osaan niveltää työelämässä oppimisen ja muissa 
oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen yhteen

✓ tiedän perusperiaatteet oppisopimuksesta ja tiedän, mistä 
pyydän tarvittaessa apua

✓ tiedän perusasiat oppisopimuksen opintososiaalisista etuuksista

✓ tiedän perusasiat oppisopimuksen työsuhdeasioista 

✓ osaan suunnitella ja ohjata työpaikkaohjaajan ohjaustyötä

✓ tiedän mistä löydän tietoa työsuhdeasioista 
sekä oppisopimuksen purkamisen perusteista

17. Kesäoppisopimus



18. Tukea työpaikalle ja työpaikalla

Onhan kaikki kunnolla suunniteltu ja sovittu?

Tukea työpaikalle ja työpaikalla

Kuuntele caseLue casekertomus

”Riina lähtee maanantaina ensimmäistä kertaa työelämässä oppimaan. Täytyy vielä tarkistaa, että työelämässä oppimisen 
kannalta olennaiset erityisen tuen jutut on varmasti kirjattu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Onneksi 
käytiin työpaikalla rauhassa etukäteen suunnittelemassa ja sopimassa asioista. Mahtavaa oli, että Riina suostui kertomaan 
ihan itse, millaista apua hän mahdollisesti tarvitsee ja just nuo asiat kirjasin HOKSiin. Kyllä me mietittiinkin moneen kertaan 
jo koululla, miten ja missä vaiheessa nuo asiat kannattaa ottaa työpaikalla puheeksi. Aina ei opiskelijat ole halunneet 
kertoa, että tarvitsevat jotain apua tai tukea töissä. Monesti onkin käynyt niin, että puhelin on soinut noin kolmen päivän 
päästä työelämässä oppimisen alkamisesta ja työpaikkaohjaaja tai työnantaja on ihmetellyt, mikä tää juttu oikein on. 

Aikamoinen luottamuksen osoitus oli sekin, että Riina pyysi minut mukaan ekana työpäivänä. Samalla saan käytyä kaikki 
viralliset paperit läpi työnantajan, työpaikkaohjaajan ja Riinan kanssa ennen kuin he allekirjoittavat ne. Check!”



Pohdittavaksi
1. Miten ja kenen kanssa suunnittelette erityiseen tukeen liittyvää 

ohjausta ja tukea työelämässä oppimisen aikana?

2. Mitä erityisen tuen asioita voi ottaa puheeksi työpaikalla koulutus-
tai oppisopimusta suunniteltaessa? Kenen tehtävä on ottaa asiat 
puheeksi?

3. Miten varmistat, että opiskelija saa työelämässä oppimisesta 
positiivisia kokemuksia?

4. Miten, kenen kanssa ja missä vaiheessa opiskelijan työelämässä 
oppimista laadit yksilöllisen osaamisen arvioinnin (=osaamisen 
arvioinnin mukauttaminen)? 

5. Miten tuet ja ohjaat työpaikkaohjaajaa sellaisen opiskelijan 
ohjaamisessa, joka tarvitsee erityistä tukea?

6. Kuka tai ketkä vastaavat teidän organisaatiossanne erityisen tuen 
suunnittelemisesta työelämässä oppimiseen (osaamisen 
hankkimiseen, osoittamiseen ja arviointiin)  liittyen?

Millaista osaamista 
tarvitsemme?
✓ tunnen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ja tiedän, millaisesta 

tuesta ja ohjauksesta hän hyötyy

✓ osaan kysyä, keskustella ja neuvotella, jotta kaikkien osapuolten 
tarpeet, tavoitteet ja odotukset kohtaavat työelämässä oppimisessa

✓ osaan laatia henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
huomioiden erityisen tuen tarpeet yhteistyössä opiskelijan ja 
työelämäkumppaneiden sekä tarvittavien asiantuntijoiden / 
verkostokumppaneiden kanssa

✓ osaan tehdä verkostoyhteistyötä esim. opiskelijan 
kokonaiskuntoutukseen liittyvien henkilöiden kanssa (esim. 
psykiatrinen sairaanhoitaja)

✓ Tunnen salassa pidettävät ja ei-salassa pidettävät asiat, ja toimin 
niiden mukaisesti, opiskelijaa kunnioittaen 

✓ osaan selvittää ja havainnoida työelämässä oppimisen eri 
mahdollisuuksia 

✓ osaan eri tapoja ohjata opiskelijaa työpaikalla ja hyödynnän niitä 
ohjatessani työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässä

✓ osaan seurata ohjauksen määrää ja laatua sekä tukea 
ohjausta riittävästi 

18. Tukea työpaikalle ja työpaikalla

Opas: Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa
JAMK: Erityisen tuen perusteet
Ammatillinen opettajakorkeakoulu: Hei me HOKSataan -opas

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4426603/tiedot
https://oppimateriaalit.jamk.fi/erkkaperusteet/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-501-2


Kuuntele case

19. Selkeät sävelet työelämässä oppimiseen

Voiko työpaikan huonon kokemuksen korjata jälkikäteen?

Selkeät sävelet koulutussopimukseen

Lue casekertomus

“Paikallisesta ammatillisesta oppilaitoksesta kysyttiin, ollaanko kiinnostuneita ottamaa opiskelijoita koulutussopimukseen. Emmin 
vähän, mitä vastaan, mutta lopulta kerroin huonoista kokemuksista.

Ensimmäinen opiskelija ei tullu ollenkaan. Toinen oli meillä hetken ja lähti ennen kuin opettaja ehti käymään. Oppilaitoksen henkilö 
kysyi, haluammeko vielä yrittää, jos meille etsittäisiin sopiva tyyppi. Lupasin.

Pian yksi opiskelija otti yhteyttä ja sovittiin palaverista. Keskusteltiin yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa, millaisia työtehtäviä meillä 
voisi olla tarjolla. Vertailtiin työtehtäviä tutkinnon osien vaatimuksiin ja sitten suunniteltiin, millä aikataululla niitä tehtäisiin. Pohdittiin, 
millaista päivittäinen ohjaus on ja miten muu työyhteisö voi siihen osallistua. Sovittiin, mistä saan tarvittaessa apua ja miten pidetään 
yhteyttä. Minulle selvisi, miten voin seurata opiskelijan tekemisiä ja oppimista. Opettaja kirjasi kaiken ja lopuksi katsottiin suunnitelma 
yhdessä ja tarkistettiin sovitut asiat. 

Oli mielenkiintoista pohtia, mitä kaikkea meillä voi oppia ja mitä opiskelijan pitää oppia. Katsottiin arviointijuttujakin ja sovittiin 
alustavasti näytön aikataulusta. Opettaja jätti vielä ohjauksen muistilistan ja tutkinnon osaan liittyvää materiaalia. Opiskelija on ollut 
ainakin nyt alkuun aktiivinen ja homma on lähtenyt hyvin käyntiin.”



Pohdittavaksi

1. Miten voit tukea opiskelijoiden ja työpaikkojen kohtaamista, 
jotta syntyisi kaikille osapuolille positiivisia kokemuksia?

2. Miten yhteisellä suunnittelulla voit vahvistaa työelämässä 
oppimisen ja ohjauksen käynnistämistä sekä oppimisen 
onnistumista?  

3. Miten työpaikkaohjaajia voidaan tukea ohjauksen 
käynnistämisessä? Miten muu työyhteisö voidaan saada 
mukaan ohjaukseen?

4. Jos työpaikoilla on ollut huonoja kokemuksia, miten niitä 
voidaan korjata jälkikäteen?

Millaista osaamista 
tarvitsemme?

✓ osaan suunnitella työelämässä oppimista ratkaisukeskeisesti 
opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja/tai työnantajan kanssa

✓ osaan perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan työelämässä 
oppimiseen ja sen ohjaukseen 

✓ osaan tukea opiskelijoita löytämään sopivia työpaikkoja

✓ osaan tukea työpaikkoja löytämään sopivia opiskelijoita

✓ osaan tukea työpaikkaohjaajaa ohjauksen käynnistämisessä 

✓ osaan selvittää opiskelijan valmiudet ennen työelämässä 
oppimista

19. Selkeät sävelet työelämässä oppimiseen



Perustelut

Suunnitteluosion yhteenvetoon on koottu keskeisiä linkkejä 
lakeihin ja asetuksiin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin, joihin 
suunnitteluosion tapaukset pohjautuvat.
Lisäksi linkkejä työkaluihin, joita voit hyödyntää.

Luku 5: Henkilökohtaistaminen § 44-49

Luku 6: Tutkinnon ja valmentavan koulutuksen suorittaminen ja 
osaamisen arviointi § 50-56

Luku 8: Työpaikalla järjestettävä koulutus § 69-79

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Työsopimuslaki (26.1.2001/55)

Oppisopimustyösuhteen päättäminen

Työkaluja ja lisätietoja caseista

Avointen verkko-opintojen hyödyntäminen: Arjen Arkin menetelmäpankki

Opetushallituksen ohjeet: Työelämässä oppiminen

Oppimisen ja ohjaamisen suunnittelu: Ohjaan.fi

Työelämässä oppimisen muistilista opettajalle: Ohjaan.fi

Työnantajan velvoitteet: Oppisopimus.fi/työnantajalle

Autoalan verkko-opiskelumateriaaleja: Prodiacs.com

Työelämätaidot: Ohjaava opettaja –peli

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) 

Luku 3, Henkilökohtaistaminen: Henkilökohtaistamiseen merkittävät 

tiedot § 9

Luku 5, Työpaikalla järjestettävä koulutus:

Oppisopimus § 16

Sopimus oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä § 17

Koulutussopimus 18 §

Koulutuskorvauksen määräytyminen oppisopimuskoulutuksessa § 19

Luku 6, Erinäiset säädökset

Tiedotettavat asiat 23 §

Tutkimuksia ja selvityksiä

Työnantajien näkemyksiä: Ammattitaitoa yhdessä (2019)
OAJ: Vastuut sopimusten tekemisessä –artikkeli (2019)
Tampereen yliopisto: NeMo-hankkeen julkaisut 2014-2019
Laura Pylväs: Opiskelijan itsesäätely
OAJ: Opetustyön eettiset periaatteet

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446878176
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446904432
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp445812608
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1585
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen
https://ohjaan.fi/suunnittelemme/tyossa-oppimisen-suunnittelu/
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2018/11/1315_muistilista_opettajalle_VEDOS3.pdf
https://www.oppisopimus.fi/tyonantajalle/oikeudet-velvoitteet/
https://prodiags.com/fi/teacher/
https://taitavapelit.sedu.fi/yhdessa/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp446314912
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp448583552
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp448586576
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp448591312
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp448596576
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673#Pidp448618448
https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/kyselyt-tyopaikoille-ja-opettaji/tyoterveyslaitoksen-kysely-tyopa/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/nimi-vain-sutaistaan-alle--koulutuksen-jarjestajat-salyttavat-vastuuta-oppi--ja-koulutussopimusten-solmimisesta-opettajille/
https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/


Miten organisaatio voi tukea 
osaamisen kehittymistä?

✓ vahvistamalla osaamisperustaisen, henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelmaosaamista 

✓ vahvistamalla työelämässä oppimisen johtamista, 
rakentamalla yhteisiä pelisääntöjä, toimintamalleja sekä 
palvelun periaatteita

✓ rakentamalla erilaisia vertaistuen- ja asiantuntijuuden 
malleja työelämässä oppimiseen

✓ tukemalla urasuunnittelun kiinnittämistä työelämässä 
oppimiseen

✓ rakentamalla palvelulupauksen ja palveluprosessin 
työelämäyhteistyöhön, tekemällä siihen 
toteutussuunnitelman ja seurantajärjestelmän

✓ vahvistamalla työelämäyhteistyötä tekevien 
ohjausosaamista

✓ ohjaamalla ohjausosaamisen kehittämiseen 
(työpaikkaohjaajien palvelut)

” Koko organisaatiota koskeva työelämässä 

oppimisen visio, strategia, suunnitelma 

edistävät osaamisen kehittymistä.”

✓ perehdyttämällä ja tukemalla ja osallistamalla uuden 
yhteistyö- ja toimintakulttuurin rakentamiseen

✓ kiinnittämällä työpaikkaohjaajakoulutuksen osaksi uuden 
henkilökunnan perehdytysohjelmaa. (Mahdollisuus myös 
muille kuin opettajille tutustua työelämän edustajiin ja 
toisinpäin.)

✓ tukemalla Parasta palvelua -hankekokonaisuuden 
materiaalien käyttöönotto: yhtenäisiä käytänteitä tukevat 
materiaalit, oppaat, muistilistat, tallennetut webinaarit, 
esitepohjat ja muut keskeiset materiaalit.



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, rajat ylittävää 
yhdessä kehittämistä ja yhteistyötä. Siinä myös 
osaaminen kehittyy.


