
Osaamisen kehittämisen tukimateriaali

ARJEN OHJAUSYHTEISTYÖ3.



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: Arjen ohjausyhteistyö

Dia 8 20. Arjen yhteydenpitoa
Mitä välineitä valitset?

Dia 10 21. Välitsekkauksia
Onhan toimintamallit kunnossa?

Dia 12 22. Työpaikalla ohjaamassa
Tarvitseekohan opiskelija apua?

Dia 14 23. Erityistä tukea opiskelijalle
Mitä tehdä, kun työelämässä oppimisessa on vaikeuksia?

Dia 16 24. Työpaikkaohjaajana koulutus- ja oppisopimusopiskelijalle
Ihan sama?

Dia 18 25. Muutokset työtehtävissä
Miten muutostilanteet hoidetaan?

Dia 20 26. Muutoksia koulutussopimuksen kestoon
Kenen kanssa näistä pitää sopia?

Dia 22 27. Tutkinto etuajassa!
Voiko oppisopimuksen kesto muuttua?

Dia 24 28. Erimielisyyksiä opiskelijan osaamisesta
Miten tuet työpaikkaohjaajaa palautteen antamisessa?

1. Caset 20–28
– 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, 2, ja 4

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, neuvonta ja ohjaus

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?

2. Työelämässä oppimisen 
ennakointia ja valmistelua

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

12. KÄÄK. Kaksi ilman koulutussopimuspaikkaa!
Mitä teet?

13. Yhden tutkinnon osan suunnittelupalapeli
Koulutussopimuksella kahdessa eri työpaikassa

14. Poissa koulusta
Voiko lintsari hyötyä työelämässä oppimisesta?

15. Työpaikka sijaitsee kaukana
Kannattaako sinne lähteä palaveeraamaan?

16. Kapea työnkuva
Saako työpaikasta hankittua puuttuvan osaamisen?

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

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

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



ASET 29–34

HUOM!

Katso Power Katso Power Point esitystilassa painamalla pikanäppäintä F5 tai 
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.



Miltä kuulostaisi tällainen case?

Tätä kohti menemme

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 20–28

Arjen ohjausyhteistyö



Lue casekertomus

20. Arjen ohjausyhteistyö

Mitä välineitä valitset?

Arjen yhteydenpitoa

Kuuntele case

”Meillä on työpaikkaohjaajien kanssa ollut tapana pitää yhteyttä tekstiviesteillä, nykyisin Whatsappilla tai muilla sovelluksilla ja 
tarvittaessa soitella.

Kyselen säännöllisesti kuulumisia. Olen etsinyt toimivaa ratkaisua, että olisi mahdollisimman jouhevaa matalan kynnyksen yhteistyötä. 
Kokeilin puoli vuotta someryhmätapaamisiakin ja videoneuvotteluja kerran kuukaudessa.

On usein keskusteltu kollegoiden kanssa ja mietitty yhteydenpitoratkaisua. Semmonen yhteinen työkalu opiskelijoiden ja 
työpaikkaohjaajien kanssa olisi hieno. Hoituisi samalla seuranta ja yhteydenpito. Olisi kaikki asiat ja ihmiset samassa paikassa. Meitä 
kun on useampia opettajia, jotka käy samoilla työpaikoilla.

Olen aina sanonut, että on tärkeä olla yhteydessä, kun siltä tuntuu, mutta iltaisin en ole tavoitettavissa. Loman ajaksi on aina sovittu 
varamiehestä ja olen saanut tästä hyvää palautetta työelämältä.”



Pohdittavaksi

✓ Millaisia yhteydenpitotapoja käytät työelämässä oppimisen eri 
puolten kanssa? 

✓ Mikä on yhteydenpidon merkitys työelämässä oppimisen aikana? 

✓ Miten hyötyä yhteydenpidosta työelämässä oppimisen aikana on 
opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja sinulle?  

✓ Millaisia yhteydenpitomenetelmiä tai -tapoja olet kirjannut 
sopimuksiin ja niiden liitteenä oleviin HOKS-liitteisiin? 

✓ Millaisia yhteydenpitomalleja tai -välineitä sinun organisaatiosi 
suosittelee ja tukee?

Millaista osaamista tarvitsen?

✓ ymmärrän oman roolini, tehtäväni ja velvollisuuteni ohjausyhteistyön 
tekijänä ja sen ylläpitäjänä 

✓ osaan tehdä ohjausyhteistyötä ja sopia ohjauksesta työpaikkaohjaajien 
ja muun verkoston kanssa

✓ tunnen erilaisia yhteydenpitotapoja ja osaan valita sopivimmat 
yhteydenpitotavat ja -välineet työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa

✓ tunnen yhteydenpidon merkityksen opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 
näkökulmasta

20. Arjen yhteydenpitoa 



21. Välitsekkauksia

Onhan toimintamallit kunnossa?

Välitsekkauksia

Lue casekertomus

”Tehtiin Harrin ja työpaikkaohjaajan kanssa välitsekkausta. Oli mukava, että työpaikalta oli mukana palaverissa muitakin ohjaajia. Harri tekee 
vuorotyötä ja ohjausvastuuta on jaettu, kun aina ei voi olla ohjaajan kanssa samassa vuorossa.

Tsekattiin, miten oppiminen ja ohjaus ovat sujuneet ja sovittiin, miten edetään jatkossa. Päivitettiin kaikki sovitut asiat HOKSiin. Näyttää siltä, että 
opiskelija pääsee tekemään kaikkea, mitä on sovittu. Pieniä lisäyksiäkin työtehtäviin oli tullut, koska opiskelija oli edistynyt nopeammin. Alustavasti 
kävimme läpi näyttöön liittyviä asioita.

Olimme tehneet tosi hyvän suunnitelman ennen koulutussopimuksen alkamista, mutta joskus suunnitelmat jonkin verran muuttuvat. Tutkinto ja 
arviointi on niin paljon uudistunut, että työpaikkaohjaajat tarvitsevat perehdytystä niihin. Hyödynsin uutta arviointiopasta, kun nyt on niin hyvää 
materiaalikin tarjolla. Ollaankin välillä tekstailtu työpaikkaohjaajan kanssa ja tarkisteltu ammattitaitovaatimuksien tulkintoja suhteessa työpaikan 
työtehtäviin.

Mulla on työpaikkakäynneille hyvä ohjaussapluuna tukimateriaaleineen, jota olemme hioneet tiimin kanssa. On säästänyt tosi paljon aikaa, kun on 
yhteiset tavoitteet, materiaalit ja pohjat. Ei tarvitse itse kaikkea tehdä. Työpaikalta ovat antaneet palautetta, että kun meidän alalta käydään 
työpaikalla, kaikki käyttävät yhtenäistä työelämässä oppimisen sanastoa ja materiaaleja. Ollaan kuulemma kaikki hyvin valmistautuneita 
työpaikkakäynteihin. Esimiehen mukaan olemme hyvässä tilanteessa, kun työelämäpalaute alkaa vaikuttamaan rahoitukseen.”



Pohdittavaksi
1. Millainen suunnitelma sinulla on ohjauskäynneille työpaikalla? 

2. Millaisia yhteisiä, suunnitelmallisia toimintamalleja tai sovittuja käytänteitä 
teillä on sovittu työpaikkakäyntien tai muulla tavalla toteutetun ohjauksen 
sisältöihin? 

3. Millaisia materiaaleja hyödynnätte ohjauksen välineenä?

4. Millaista nimeä käytätte ohjauskäynneistä työpaikoilla? Ketä niissä on 
läsnä?

5. Miten seuraatte työpaikkakäynneillä tehtyjen suunnitelmien toteutumista?  

6. Miten loputkin “vanhat” työpaikkaohjaajat perehdytetään uusiin tutkinnon 
perusteisiin?

7. Miten loputkin “vanhat” työpaikkaohjaajat perehdytetään uuteen 
arviointiin? 

8. Millainen suunnitelma teillä on organisaatiossanne työelämässä oppimisen 
aikaiseen ohjaamiseen?

Millaista osaamista tarvitsen?
✓ tunnen organisaatioissamme sovitut työpaikkakäyntien toimintamallit ja 

hyödynnän niitä

✓ osaan suunnitella työpaikkakäyntien ohjaukselliset sisällöt opiskelija- ja 
työpaikkaohjaajakohtaisesti

✓ osaan tukea työpaikkaohjaajia ohjaustehtävässä ja ohjausvastuun 
jakamisessa

✓ osaan tukea opiskelijan ja työpaikkaohjaajan välistä yhteistyötä

✓ osaan perehdyttää työpaikan ohjaajat tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksiin

✓ osaan perehdyttää työpaikan ohjaajat nykylainsäädännön edellyttämään 
arviointiin

✓ osaan hyödyntää valtakunnallisia työelämässä oppimisen materiaaleja 
ohjaustyössäni työpaikoilla (ohjaan.fi, työpaikkaohjaajan ja opettajan 
muistilistat, arviointioppaat)    

✓ tunnen HOKSin päivittämistä ohjaavat säädökset työelämässä 
oppimisen osalta (työpaikkaohjaajan ja/tai työnantajan 
edustajan edustus ja hyväksyntä)

21. Välitsekkauksia



22. Työpaikalla ohjaamassa

Tarvitseekohan opiskelija apua?

Työpaikalla ohjaamassa

Lue casekertomus

“Rafan työpaikkaohjaaja soitteli ja kertoi, että muuten menee tosi hyvin, mutta joitakin työtehtäviä ei vaan ehdi ohjaamaan 
opiskelijalle riittävästi, kun töissä on niin kiire. Rafan kielitaito on kehittynyt sekin hyvin, mutta tarvitsee kuitenkin aikaa enemmän 
asioiden ymmärtämiseen.

Työpaikkaohjaaja tiesi, että työtehtävät pitää osata niin hyvin, että Rafa voi näytössä osaamisensa osoittaa. Tiedettiin jo 
koulutussopimusta suunniteltaessa, että työpaikalla näitä töitä on harvakseltaan, mutta riittävästi osaamisen hankkimiseen. Mietittiin 
puhelimessa, mikä voisi olla avuksi ja löydettiin ratkaisu. Työpaikkaohjaaja katsoi, milloin näitä työtehtäviä on tulossa ja sovittiin, että 
menen käymään työpaikalla tuolloin. Käyn ohjaamassa Rafaelia ja samalla kerralla pidetään näyttöön liittyvä suunnittelupalaveri.”



Pohdittavaksi
1. Miten tuet työpaikkaohjaajaa ja työyhteisöä ohjaustehtävässä?

2. Mitä hyötyä eri osapuolille on ohjauksen jakamisesta työpaikalla?

3. Millaisia yhteisiä malleja ja ratkaisuja organisaatiossanne on tällaisiin 
tilanteisiin?

4. Miten opettajan tekemä ohjaus työpaikalla on huomioitu koulutus-
ja työaikasuunnittelussanne? 

Millaista osaamista tarvitsen?
✓ osaan keksiä ratkaisuja työelämässä oppimisen tavoitteiden 

saavuttamiseksi kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla

✓ osaan tukea opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa ratkaisemaan 
työelämässä oppimisen aikana tapahtuvia pulmia

✓ osaan tukea työpaikkaohjaajaa suunnittelemaan ohjausta työpaikalla

✓ tunnen oman alani työtehtävät ja olen päivittänyt ammattialakohtaista 
osaamistani, jotta voin ohjata opiskelijaa työpaikoilla

✓ tunnen työaikasuunnittelun periaatteet ja osaan arvioida työelämässä 
oppimisen ohjaukseen ja arviointiin tarvittavan resurssoinnin
työtehtävieni suunnittelussa

22. Työpaikalla ohjaamassa 



23. Erityistä tukea opiskelijalle

Mitä tehdä, kun työelämässä oppimisessa on vaikeuksia?

Erityistä tukea opiskelijalle

Kuuntele caseLue casekertomus

“Työnantaja laittoi sähköpostia. Tämä työpaikka on ihan huippu ja siellä koko työyhteisö on todella sitoutunutta opiskelijoiden
ohjaamiseen. Nyt siellä on meidän opiskelijoista Mari työelämässä oppimassa. Työnantaja kirjoitti sähköpostissa, että ovat käyttäneet 
kaikkia keinoja, mutta jokin nyt mättää. Mari tulee kyllä joka päivä töihin ja on ajoissa paikalla. Hän on yleensä aurinkoinen ja vastaa 
kysyttäessä, mutta ei puhu oma-aloitteisesti mitään.

Mari saattaa olla pitkään poissa muiden näköpiiristä, yleensä kuulemma sosiaalitiloissa, ja on sen jälkeen taas hyvin hommissa mukana. 
Työpaikalla he eivät tiedä, mikä on oikea tapa jutella Marin kanssa ja saada lisää tietoa, miten Maria kannattaa ohjata ja tukea. Mari on 
heistä kiva opiskelija ja hänessä on potentiaalia alalle, mutta ovat hämmästyneitä näistä päivittäin toistuvista pikkujutuista. 

Tiedän kyllä, miksi Mari käyttäytyy tuolla tavoin. Tiedän myös, että hän ei haluaisi puhua vieraille ihmisille niistä asioista. Sanoin 
Marille, että todennäköisesti jossain vaiheessa työpaikalla tähän kiinnitetään huomioita ja sitten minuun otetaan yhteyttä. Sovittiin, 
että jos näin käy, tulen käymään työpaikalla ja jutellaan yhdessä työnantajan, työpaikkaohjaajan ja - no, kaikkien niiden ihmisten 
kanssa, jotka tiedon tarvitsevat.”



Pohdittavaksi

1. Miten sinä toimit erityisopiskelijan työelämässä oppimista 
suunniteltaessa? 

2. Millaisia toimintatapoja ja käytänteitä teillä on sovittuna erityistä 
tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämässä oppimiseen liittyen?

3. Millaisista opiskelijan erityisen tuen asioista työpaikkaohjaajan on 
tärkeä tietää?

4. Miten tieto näistä asioista siirtyy työpaikalle?

5. Miten työelämässä oppimisen aikainen erityinen tuki  on yhdessä 
suunniteltu ja kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan?

Millaista osaamista tarvitsen?

✓ osaan keskustella opiskelijan kanssa niistä asioita, joihin hän tarvitsee 
tukea ja apua työelämässä oppimisen aikana

✓ osaan sopia opiskelijan kanssa, miten hänen erityisen tuen 
suunnitelmaan liittyvistä asioista tiedotetaan työelämässä oppimiseen 
liittyen

✓ osaan kirjata ohjaukseen ja tukeen liittyvät asiat HOKSiin selkeästi ja 
konkreettisesti, jotta niistä on hyötyä työpaikalla tapahtuvassa 
ohjauksessa

✓ tunnen oppilaitoksemme erityisen tuen toimintatavat ja prosessin

✓ tunnen salassapitosäädökset ja noudatan niitä

23. Erityistä tukea opiskelijalle 



24. Työpaikkaohjaajana koulutus- ja oppisopimusopiskelijalle

Ihan sama?

Työpaikkaohjaajana koulutus- ja 
oppisopimusopiskelijalle

Lue casekertomus

Matti on tähän saakka ollut työpaikalla koulutussopimuksella, mutta hän on hoitanut hommansa niin hyvin, että työpaikka haluaa ottaa 
hänet töihin koko loppukevääksi ja mahdollisesti kesäksikin. Koulutussopimus siis loppuu ja tilalle tehdään oppisopimus. Sama ihminen 
jatkaa Matin työpaikkaohjaajana, mutta häntä mietityttää, miten oppisopimus ja sen perustana oleva työsuhde vaikuttaa hänen 
ohjaustyöhönsä. Mitä vastaat?

A. Ei mitenkään. B. Tätäpä täytyy oikein miettiä! Ohjauksen perusydin pysyy samana ja 
ohjauksen tavoitteetkin. Mutta opiskelijasta tulee työntekijä 
oppisopimuksessa ja sillä on monenlaista vaikutusta opiskelijan 
vastuisiin ja velvollisuuksiin. Tämä on hyvä myös työpaikkaohjaajan 
tietää ja tunnistaa. Se voi tarkoittaa työpaikkaohjaajan näkökulmasta 
perehdyttämistä myös työsuhteeseen ja sen käytänteisiin liittyviiin
asioihin. Työpaikkaohjaajasta tulee siis työkaverinsa ohjaaja. 

Myös työnantajan täytyy olla vielä vahvemmin mukana 
keskusteluissa. Hän kuitenkin päättää, mihin työtehtäviin ihmisen 
palkkaa ja siten opiskelijalle saattaa tulla jonkin verran muitakin 
työnantajan määrittämiä työtehtäviä. Työnantajan kanssa pitää sopia 
muitakin  työsuhteeseen liittyviä  asioita,  esimerkiksi minkä verran 
työpaikkaohjaaja käyttää työaikaansa ohjaukseen.

C. Oho. Pitääkin selvittää, 
ennen kuin vastaan. Otan 
yhteyttä meidän talon 
oppisopimusasiantuntijaa
n ja juttelen hänen 
kanssaan.



Pohdittavaksi

1. Miten tuet ja ohjaat sitä, että kaikki osapuolet ovat kaikissa vaiheissa 
tietoisia omista tehtävistään, rooleistaan, vastuistaan ja 
velvollisuuksistaan? 

2. Miten oppilaitoksessanne työelämässä oppimisen koulutusmuodosta 
toiseen siirtyminen tapahtuu?

3. Kenen vastuulla on työpaikkaohjaajien perehdyttäminen koulutus- ja 
oppisopimuksessa?

4. Miten työpaikkaohjaajien perehdytyksessä, ohjaamisessa sekä 
tukemisessa on huomioitu  työpaikkaohjaajan erilainen rooli, vastuu 
ja tehtävät koulutus- ja oppisopimuksessa?

Millaista osaamista tarvitsen?

✓ osaan työelämässä oppimisen koulutusmuodot ja niiden yhtäläisyydet 
ja erot, myös työpaikkaohjauksen näkökulmasta

✓ tunnen oman organisaatiomme koulutus- ja oppisopimusprosessit ja 
tiedän, kuka vastaa niiden eri vaiheista

✓ osaan tehdä yhteistyötä organisaatiomme sisällä eri asiantuntijoiden 
kanssa

24. Työpaikkaohjaajana koulutus- ja oppisopimusopiskelijalle



25. Muutokset työtehtävissä

Miten muutostilanteet hoidetaan?

Muutokset työtehtävissä

Kuuntele caseLue casekertomus

”Työpaikalla oli ollut todella paljon muutoksia oppisopimuksen aikana. Oppisopimusopiskelija Pinja oli saanut uuden esimiehen. 
Esimies oli kertonut, että Pinja voisi ryhtyä tekemään vähän toista hommaa kuin hän nykyisessä työssään tekee.

Työpaikkakäynnillä huomasin erilaisia muutoksia ja otin asian puheeksi työpaikkaohjaajan kanssa. Meidän olisi tärkeä tarkastella
työtehtäviä uudelleen ja sopia asiasta myös esimiehen kanssa. Ei voida ilman esimiehen suostumusta sopia työtehtävistä, joten parasta 
on palaveerata niistä hänen kanssaan.

Sovittiin Pinjan ja työpaikkaohjaajan kanssa tapaamisesta uuden esimiehen kanssa niin voidaan keskustella työtehtävistä, osaamisen 
kehittymisestä ja avata uudelle esimiehelle oppisopimukseen liittyviä asioita.”



Pohdittavaksi

1. Miten erilaiset muutostilanteet hoidetaan opiskelijan ja työelämän 
edustajien kanssa työelämässä oppimisen ajalla? 

2. Miten erilaiset muutostilanteet on organisaatiossanne sovittu 
hallinnollisesti hoidettavan (työtehtävien muutokset, opettajan, 
työpaikkaohjaajan tai yhteyshenkilön vaihtuminen, sopimusten 
muutokset kuten pidennykset ja lyhennykset sekä purkamiset, muut 
keskeiset muutokset)? 

3. Miten muutokset kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittymisen suunnitelmaan?

4. Mitkä päivitykset suunnitelmiin tulee hyväksyttää eri osapuolilla ja 
miten?

Millaista osaamista tarvitsen?

✓ osaan hoitaa ratkaisukeskeisesti erilaiset muutostilanteet yhteistyössä 
opiskelijan, työpaikkaohjaaja ja/tai työnantajan kanssa

✓ tunnen oman taloni hallinnolliset ja tukiprosessit ja toimin niiden 
mukaan

✓ tunnen koulutus- ja oppisopimuksen erot niiden purkamiskäytänteissä

✓ tiedän, miten lyhennykset tai purkamiset vaikuttavat oppisopimuksella 
opiskeleviin opiskelijoihin

✓ tiedän oppisopimuksen (työsuhde) purkamisen perusteet ja osaan 
kysyä neuvoa tai ohjata tarvittaessa jonkun asiantuntijan puoleen 
esim. oppisopimusvastaava

25. Muutokset työtehtävissä 



26. Muutoksia koulutussopimuksen kestoon

Kenen kanssa näistä pitää sopia?

Muutoksia koulutussopimuksen kestoon

Kuuntele caseLue casekertomus

”Juha on ollut nyt kolmisen viikkoa työelämässä oppimassa. Kävin työpaikalla ennen koulutussopimuksen alkamista ja suunniteltiin
yhdessä työtehtävät, aikataulut ja muut tärkeät asiat, ja tehtiin tietysti sopimuskin.

Sovittiin myös, miten seurataan työpaikkaohjaajan kanssa oppimisen etenemistä ja osaamisen kehittymistä. Työpaikkaohjaaja laittoi 
eilen viestiä. että aluksi Juha oli vähän arkaillut tehdä joitakin asioita, mutta nyt on päästy pikkuhiljaa eteenpäin. Ei kuulemma olla 
kuitenkaan ihan aikataulussa ja voi olla, että alunperin sovittu koulutussopimusaika ei riitä ja näyttökin siirtyy. Se on päivityksen 
paikka!”



Pohdittavaksi

1. Miten työelämässä oppimisen aikana tehtävät muutokset 
aikatauluissa kirjataan HOKSiin ja sopimuksiin. 

2. Kenen kanssa muutoksista sovitaan ja kenen kaikkien pitää hyväksyä 
muutokset?

3. Mihin kaikkeen muutos koulutussopimuksen kestossa vaikuttaa? 

4. Miten työelämässä oppimisen aikainen arjen ohjausyhteistyö  
parhaimmillaan toimii?

Millaista osaamista tarvitsen?

✓ osaan henkilökohtaistamisen ja siihen liittyvät päivityskäytänteet

✓ osaan suunnitella työelämässä oppimisen toteutumisen seurannan 
yhdessä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa

✓ osaan kirjata HOKSissa tapahtuneet muutokset sähköiseen 
järjestelmään

✓ tiedän, miten muutokset kirjautuvat KOSKI-tietovarantoon sekä 
eHoksiin

26. Muutoksia koulutussopimuksen kestoon



27. Tutkinto etuajassa!

Voiko oppisopimuksen kesto muuttua?

Tutkinto etuajassa!

Lue casekertomus

“Viivi on ollut suorittamassa tutkintoa loppuun oppisopimuksella. Huomattiin jossakin vaiheessa, että hän on hankkinut osaamista
suorastaan ennätysajassa. Viivi on ollut hyvin aktiivinen ja ollut mielellään tekemässä kaikkia niitä asioita, mitä pitääkin.
Suunniteltaessa oppisopimusta arvioitiin, että osaamisen hankkimiseen menee vielä puoli vuotta, mutta nyt näyttää siltä, että
valmistuminen voisi aikaistua ainakin parilla kuukaudella. Onneksi joku kysyi, miten valmistuminen vaikuttaa oppisopimusopiskelijan 
määräaikaiseen työsuhteeseen. Loppuuko se myös opiskelijan valmistuessa ja tietojen siirtyessä Koskeen? Jääkö Viivi ja työpaikka
sitten pulaan? Voiko oppisopimuksen kesto muuttua ja mihin kaikkeen se vaikuttaa?”



Pohdittavaksi

• Kenen tehtäviin kuuluu neuvotella työpaikan kanssa oppisopimuksen 
kestossa tapahtuvista muutoksista?

• Miten työpaikkojen kanssa voi ennakoida hyvissä ajoin mahdollisista 
muutoksista? 

• Mitä tapahtuu oppisopimukselle (määräaikainen työsuhde) kun 
opiskelijan osaamistavoitteet on saavutettu? 

• Mitä keinoja on niissä tapauksissa, joissa valmistuminen on 
tapahtunut etuajassa?

Millaista osaamista tarvitsen?

✓ osaan ja ymmärrän oppisopimuksen työsuhdeperustaisuuden 
merkityksen tutkinnon suorittamiselle

✓ tunnen oman organisaation työelämässä oppimisen (koulutus- ja 
oppisopimus) prosessit ja osaan hyödyntää niihin liittyvää 
asiantuntemusta 

✓ tunnen koulutus- ja oppisopimuksen keskeyttämis- ja 
purkamiskäytänteet ja niihin liittyvät  hallinnollisten prosessien erot

✓ osaan neuvotella ja löytää yhteistyössä opiskelijan ja työelämän 
kannalta soveltuvimmat ratkaisut muutos- ja purkutilanteissa 

✓ osaan tehdä yhteistyötä niin oppilaitoksen sisällä kuin työpaikkojen ja 
verkostokumppanienkin kanssa

27. Tutkinto etuajassa!



28. Erimielisyyksiä opiskelijan osaamisesta

Miten tuet työpaikkaohjaajaa palautteen antamisessa?

Erimielisyyksiä opiskelijan osaamisesta

Kuuntele caseLue casekertomus

“Me käydään opiskelijoiden kanssa tasaisin väliajoin palaute- ja kehittymiskeskustelua. Siis istutaan oikein kahville ja käydään läpi 
tavoitteita, mitä opiskelija on tehnyt ja miten osaaminen on kehittynyt. Lähes päivittäin myös työntekijät, jotka tekevät opiskelijoiden 
kanssa töitä, antavat just siihen työtehtävään liittyvää ohjausta ja palautetta.

Tänään palautekeskustelussa tuli eteen tilanne, jossa minun ja opiskelijan ajatukset eivät kertakaikkiaan kohdanneet. Omasta 
mielestään hän osaa jo kaiken hyvin ja olisi valmis näyttöön. Minun ajatukset on ihan erilaiset. En sillä hetkellä oikein osannut sanoa 
mitään, joten sovittiin uusi keskusteluaika. Lupasin kysellä vähän muidenkin työntekijöiden ajatuksia ja olisi ehkä hyvä, että joku 
toinenkin tulisi mukaan tuohon seuraavaan tapaamiseen.

Tosi hankalaa antaa palautetta, joka samalla sekä ohjaa että kannustaa oppimaan asioita, joita pitää oppia. Vielä hankalampaa löytää 
sanat, jotka auttaa opiskelijaa arvioimaan omaa osaamista realistisesti ja tavoitteisiin peilaten.

Voikohan opettajakin tulla käymään, niin olisi helpompi jutella porukalla näistä asioista? Tai ainakin nyt soitan hänelle ja kerron, missä 
täällä mennään!”



Pohdittavaksi

1. Miten tukisit työpaikkaohjaajaa tällaisessa tilanteessa? 

2. Millaista palautetta sinä annat työelämässä oppimisesta matkan 
varrella?  

3. Miten tuet työpaikkaohjaajaa, että opiskelija saa työpaikalla 
riittävästi oppimista edistävää ja kannustavaa palautetta?

4. Millaisia palautteenantamistapoja voi työelämässä oppimisessa 
käyttää?

5. Millaisissa tilanteissa palautetta on hyvä antaa? Miten usein 
palautetta annetaan?

6. Millaisia tietoja opiskelijasta työpaikkaohjaaja ja muu työyhteisö 
tarvitsee antaakseen opiskelijakohtaista palautetta?

7. Millaisia keinoja teillä on tukea työpaikkaohjaajaa palautteen 
antamisessa?

Millaista osaamista tarvitsen?

✓ tunnen työpaikkojen työtehtävät ja tiedän, millaista osaamista niiden 
tekemiseen tarvitaan

✓ tiedän, millainen palaute edistää oppimista ja millainen ei

✓ osaan ohjata työpaikkaohjaajalle hyviä palautteen antamistapoja

✓ teen yhteistyötä työelämän edustajien kanssa varmistuakseni siitä, 
että työelämässä oppiminen sujuu tavoitteellisesti ja osaamisen 
hankkimista tukien

✓ osaan neuvotella hankalissa tilanteissa eri osapuolten näkökulmat 
huomioiden ja osaan löytää ratkaisuja yhdessä muiden osapuolten 
kanssa

✓ toteutan työpaikkakäynnit eri osapuolten tarpeiden mukaan

28. Erimielisyyksiä opiskelijan osaamisesta



Perustelut Keskeisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin, joihin edelliset caset pohjautuvat.

45 § Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
laadinta ja hyväksyminen

Työnantaja tai muu työpaikan edustaja osallistuu 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
laadintaan ja päivittämiseen, jos koulutus järjestetään 
oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimukseen 
perustuvana koulutuksena taikka osaaminen osoitetaan 
työpaikalla. Jos työvoimakoulutukseen sisältyy työpaikalla 
tapahtuvaa osaamisen hankkimista, suunnitelman laadintaan 
voi osallistua myös työ- ja elinkeinoviranomaisen edustaja.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

51 § Palaute osaamisen kehittymisestä

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä 
tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aikana. Tutkintokoulutuksen ja 
valmentavan koulutuksen aikana opiskelijan osaamisen kehittymistä 
arvioivat ja siitä antavat palautetta opetuksesta vastaavat opettajat ja 
muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat 
koulutuksen järjestäjän edustajat, sekä työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen aikana myös vastuullinen työpaikkaohjaaja. Jos opiskelija 
suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan osallistumatta 
tutkintokoulutukseen, hänen osaamisensa kehittymistä arvioivat ja siitä 
antavat palautetta 54 §:ssä tarkoitetut osaamisen arvioijat osaamisen 
arvioinnin yhteydessä.<
Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.

74 § Osaamistavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä huolehtiminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppisopimuskoulutuksessa ja 
koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa käytännön työtehtävät ovat 
sellaisia, että opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaiset osaamistavoitteet voidaan niitä tekemällä saavuttaa. 

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa koulutussopimustyöpaikan 
tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä, 
velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista osaamista ei pystytä 
saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle opiskelijan 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumisesta.

§ 75 Oppisopimuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan 
sopimuksen purkaminen sekä oppisopimuskoulutuksen keskeytyminen

§ 76 Koulutussopimuksen purkaminen ja koulutussopimukseen perustuvan 
koulutuksen keskeytyminen

Välineitä työhön ja ohjaukseen

Ohjaan.fi: Opetushallituksen suosittelema monipuolinen 
sivusto työpaikkaohjauksen tueksi. Mm. työpaikkaohjaajan 
muistilistat, arviointioppaat, testit, itseopiskelumateriaali 
työpaikkaohjaukseen

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446949536
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446973248
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446002032
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446005632
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446015824
https://ohjaan.fi/


Miten organisaatio voi tukea 
osaamisen kehittymistä?

✓ viestimällä ja johtamalla aktiivisesti laaja-alaista yhteistyökulttuurin 
rakentumista

✓ ottamalla työpaikkaohjaajakoulutuksen uuden henkilöstön 
perehdytyksen välineeksi

✓ käsittelemällä työpaikkaohjaajien antamia palautteita yhdessä 
tiimien/alojen tai muiden tarpeellisten ryhmien kanssa

✓ työpaikkaohjaajien perehdytysten varmistaminen ja seuranta sekä 
kehittäminen (laatujärjestelmä)

✓ työpaikkaohjaajakoulutusten toteuttaminen, henkilöstön 
osallistuminen niiden toteuttamiseen osana osaamisen kehittämistä

✓ työpaikkaohjauksen sähköisten välineiden käytön tukeminen

✓ henkilöstön valmennukset työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen ja 
ohjaamiseen

✓ ohjausyhteistyöhön liittyvien suunnitelmien tekeminen osana 
työelämässä oppimisen tavoitteita ja strategiaa

✓ ohjausyhteistyön kytkeminen osaksi sisäistä ja työelämäviestintää 
esim. miten työelämässä oppimisesta ja ohjausyhteistyöstä 
viestitään ja puhutaan sekä mitä ne tarkoittavat 

” Koko organisaatiota koskeva työelämässä 

oppimisen visio, strategia, suunnitelma edistävät 

osaamisen kehittymistä.”

✓ ohjausyhteistyön kytkeminen osaksi työelämässä oppimisen 
organisaatiokohtaista suunnittelua esim. suunnittelemalla 
ohjausyhteistyön tavoitteita, periaatteita ja käytänteitä esim. 
yhteinen käsitys työpaikkakäyntien sisällöistä 

✓ resursoimalla sen mukaan ohjausyhteistyöhön   

✓ suunnittelemalla työpaikkaohjaajien palveluja kohderyhmittäin 
(kokeneet, erityistä tukea tarvitsevien tai eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten ohjaajat)

✓ tukemalla henkilöstön tekemää arjen ohjaustyötä

✓ suunnittelemalla yhteistyössä henkilöstön kanssa muutoksia ja 
poikkeustilanteita koskevista opas, johon perehdytetään koko 
henkilöstö, joiden työtä se koskee (sihteerit, opot, erityisopettajat, 
opettajat…). 



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.


