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1. Kokeiluhankkeen tausta ja tavoitteet 
 

Laajennetun työssäoppimisen valtakunnallinen kokeiluhanke pohjautuu valtioneuvoston hyväksymään 

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2007–2012. Hallitusohjelman mukaan koulutuksen ja 

työelämän välisiä yhteyksiä parannetaan sekä työllistymistä ja työllisyyttä edistetään ja kehitetään 

vahvistamalla työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä edelleen 

työssäoppimista, kehittämällä ammattiosaamisen näyttöjä sekä laajentamalla työpaikalla tapahtuvaa 

opiskelua nykyisestä. 
 

Laajennetun työssäoppimisen valtakunnallisen kokeiluhankkeen tavoitteeksi asetettiin työssäoppimisen 

laajempi ja monipuolisempi hyödyntäminen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden ammattitaitojen 

kehittämisessä ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeet ja suunnitelmat. Tavoitteena oli lisätä ja 

monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen 

opiskeluun, edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista, työelämän edellyttämän ammattitaidon 

saavuttamista, edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista sekä tukea siirtymistä 

ammatillisesta koulutuksesta työelämään.  

 

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen keskeisiä sisällöllisiä toteutustavoitteita ovat: 

• käytäntöorientaation lisääminen opetuksessa 

• koulutuksen ja työn vuorottelun lisääminen opetuksessa  

• yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen 

• työnantajien kannustaminen ja tukeminen laajennettuun työssäoppimistoimintaan 

• opettajien tukeminen työssäoppimistoiminnassa  

• uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton tukeminen 

• työssäoppimisen laatutyön kehittäminen  

• tukea ammatillista koulutusta, johon on vaikea saada opiskelijoita  

• tukea ammatillista koulutusta, jonka opetusta on vaikea toteuttaa oppilaitoksessa  

• kehittää työssäoppimisen tukitoimia ja ohjauspalveluita 

2. Kokeiluhankkeen toteuttaminen ja toimijat 

2.1 Kokeiluhankkeen valtakunnallinen koordinointi 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Pirkanmaan 

koulutuskonserni-kuntayhtymä (Pirkanmaan ammattiopisto), projektipäällikkönä Nina Eskola. 

 

Koordinointihankkeen tehtävänä on tukea ja edistää kokeilujen keskinäistä vuorovaikutusta, niiden 

kehittämistyötä ja arviointia sekä tulosten mallintamista ja levittämistä. Valtakunnallisen koordinoinnin 

keskeiset toimenpiteet ovat olleet:  

• Hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan koordinointi, ohjaaminen ja tukeminen 

• Kokeilusta tiedottaminen ja tulosten levittäminen sekä niiden koordinointi 

• Vertaisarvioinnin suunnittelu ja ohjaaminen 

• Hankkeen wikisivujen kehittäminen, päivittäminen ja ylläpito 

• Hankeseminaarien ja tiimien työleirien yms. tilaisuuksien järjestäminen 

• Tiimiverkosto toiminnan innovointi, käynnistäminen ja ohjaaminen 

• Raportointi 
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2.2 Tiimiverkosto 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden välille muodostettiin tiimiverkosto, joka aloitti toimintansa 

keväällä 2011. Verkosto muodostui Työelämän tukemisen, Opiskelijan yksilöllisen ohjauksen, Sosiaalisen 

median sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ja Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat 

työssäoppien -tiimeistä. Verkoston tiimit muotoutuivat kokeiluhankkeissa esiinnousseiden kysymysten ja 
aihealueiden pohjalta. Verkoston tavoitteena on ollut lisätä laajennetun työssäoppimisen kokeilun 

vaikuttavuutta tunnistamalla, testaamalla ja jalostamalla omaan käyttöön soveltuvaksi kokeiluhankkeiden 

hyviä käytänteitä ja malleja. Verkosto on edistänyt myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikan 

kehittämistä. (ks. Liite 1) 

 

Tiimiverkoston tavoitteena olivat: 

1. Tunnistaa ja nostaa esiin hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja, käytänteitä ja työkaluja 

• Löytää mallit ja käytänteet jotka toimivat 

• Löytää ne mallit ja käytänteet, joissa on haasteita, mutta jotka voisivat toimia esim. ohjausta 

uudelleen kohdentamalla tai muilla lisätoimilla 

• Löytää ne mallit ja käytänteet, joiden levittäminen ei ole järkevää joko pedagogisista tai 

taloudellisista syistä 

• Löytää ne mallit, jotka eivät toimi ja joiden levittäminen valtakunnallisesti ei ole järkevää 

2. Auttaa hankkeiden toimijoita mallien kuvaamisessa 

3. Kehittää edelleen esiin nostettuja malleja, käytänteitä ja työkaluja sekä testata niiden toimivuutta toisessa 
kontekstissa, toisen koulutuksenjärjestäjän toiminnassa 

4. Kehittää uusia työkaluja tai ratkaisuja hankkeissa esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi 

5. Edistää koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista entisestään. 

6. Luoda tai löytää laatukriteerejä työssäoppimisen laajentamiseen tai ohjaamiseen. 

 

Tiimiverkoston toiminnan varmistamiseksi koulutuksen järjestäjien keskuudesta valittiin tiimileaderit, jotka 

toimivat tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen koordinointihankkeen kanssa.  

 

Tiimileaderin tehtävinä on ollut: 

• Ylläpitää keskustelua tiimin aihealueesta 

• Osallistua valtakunnallisissa seminaareissa oman tiiminsä työskentelyn ohjaamiseen 

• Huolehtia oman tiiminsä osalta, että mallit ja käytänteet kootaan yhteiseen tarkasteluun 

• Toimia kannustajana ja toimijoiden välisen yhteistyön edistäjänä omassa tiimissään 

• Ylläpitää tiimin alasivuja wikissä 

• Osallistua valtakunnallisen koordinaattorin kanssa koko kokeiluhankkeen tulosten kokoamiseen 

2.3 Kokeiluhankkeessa mukana olleet koulutuksen järjestäjät   

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke on toteutettu Opetushallituksen myöntämällä 

valtionavustuksella, jota on vuosina 2008 -2011 myönnetty 25 koulutuksen järjestäjälle. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö on asettanut hankkeelle osoitetun määrärahan Opetushallituksen käytettäväksi.  

 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionavustusta saaneet koulutuksen järjestäjät 

2008 rahoitusta 

saaneet 

koulutuksen 

järjestäjät 

1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

2) Hyria koulutus Oy 

3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto 

4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 

5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
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6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO) 
7) Länsirannikon koulutus Oy WinNova 

8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto 

9) Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 

10) Koulutuskeskus Sedu 

11) YA! - Yrkesakademin i Österbotten 

12) TTS - Työtehoseura 

13) Turun Ammattiopistosäätiö 

14) Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti 

 

2009 rahoitusta 

saaneet uudet 

koulutuksen 
järjestäjät 

 

15) Sastamalan koulutuskuntayhtymä 

16) Helsingin kaupunki, Helpa ja Hesote 

17) Koulutuskeskus Tavastia 
18) Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia 

19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 

20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä 

21) Koulutuskeskus Salpaus 

 

2010 rahoitusta 

saaneet uudet 

koulutuksen 

järjestäjät 

 

22) Savon ammatti- ja aikuisopisto 

23) Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto 

24) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto 

25) Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto 

 

2011 rahoitusta 

saaneet uudet 

koulutuksen 
järjestäjät 

Toteutettiin kohdennettuna hakuna kokeilussa mukana oleville, ei uusia koulutuksen 

järjestäjiä.  

 

Kokeiluhankkeiden keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat: 

• alan työpaikat ja yritykset 

• oppilaitoksen eri tutkintoalat 

• alueen muut oppilaitokset 

• koulutuksen järjestäjän muut hankkeet ja projektit  

• laajennetun työssäoppimisen muut kokeiluhankkeet 

• laajennetusta työssäoppimisesta kiinnostuneet oppilaitokset 

 

Hankkeet ovat kattavasti verkostoituneet alueen työelämän kanssa. Työelämä nähdään laajasti 

oppimisympäristönä ja yhteistyökumppanina, ei vain työssäoppimispaikkojen tarjoajana. 

 

Isoissa koulutusorganisaatioissa oppilaitoksen eri tutkintoalat nähdään tärkeänä verkostona. Tutkintoalojen 
välinen yhteistyö nähdään merkittäväksi työelämälähtöisyyden mahdollistajaksi yhteisen toimintakulttuurin 

kautta. Laajennetun työssäoppimisen mallintaminen ja levittäminen oppilaitoksen sisällä ovat edellyttäneet 

uudenlaista verkostoitumista silloin, kun yhteistä toimintakulttuuria ei ole ollut. Organisaation johdon tuki 

hankkeille on ollut merkittävää, jotta laajennettu työssäoppiminen on saatu osaksi koko organisaation 

toimintaa ja osaksi oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. 

 

Jotkin hankkeista tekevät yhteistyötä myös alueen muiden oppilaitosten kanssa. Kokeiluhankkeet tekevät 

yhteistyötä myös koulutuksen järjestäjän muiden kehittämishankkeiden kanssa. Kokeiluhankkeiden toimijat 

ympäri Suomen ovat verkostoituneet keskenään ja ovat tutustuneet toistensa kokeiluhankkeisiin. Tietoa 

muista toimijoista ja malleista verkostoitumisen tueksi on saatu wikisivuilta ja yhteisistä 
hankeseminaareista.  
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Laajennetun työssäoppimisen kokeilut ulottuvat varsin laajasti kattamaan eri tutkintoaloja. Useiden 

koulutuksen järjestäjien kokeiluhankkeet kohdentuvat useille tutkintoaloille ja osassa hankkeista laajennettu 

työssäoppiminen on käytössä kaikilla tai suurimmalla osalla koulutuksen järjestäjän tutkintoaloista. 

Taulukossa (ks. Liite 2) on kuvattu kokeiluhankkeessa mukana olevat perustutkinnot tutkintoaloittain.  

3. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa kehitetyt 

toimintamallit ja -tavat 
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa työssäoppimisen laajentamisella tarkoitetaan a) 

työssäoppimisen määrän ja ajan laajentamista, b) ohjauksen ja tuen laajentamista, c) oppimisympäristöjen 

laajentamista tai d) työpaikalla opittavien sisältöjen laajentaminen (ks. kuvio 1). 

 

 
Kuvio 1. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamisen muodot laajennetun työssäoppimisen 

kokeiluhankkeissa 

 
Ajallisen ja määrällisen laajentamisen lisäksi huomiota on kiinnitetty sekä opiskelijoiden ohjauksen että 

työelämän tukemisen laajentamiseen. Oppimisympäristöt ovat kokeiluissa laajentuneet työelämän 

ympäristöjen lisäksi myös verkko-ohjausympäristöihin sekä sosiaalisen median kanaville. Sisällöllisellä 

laajenemisella tarkoitetaan ammatillisten tutkinnon osien entistä laaja-alaisempaa oppimista työpaikalla 

sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia 

työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Kokeiluhankkeen edetessä kaikkien näiden osa-alueiden merkitys on 

korostunut työssäoppimista laajennettaessa. Yhtä osa-aluetta ei voi laajentaa huomioimatta muita. 

 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on kehitetty ja testattu sekä ryhmäkohtaisia että opiskelijan 

yksilölliseen ohjaukseen perustuvia malleja sekä muita malleja, toimintatapoja ja työkaluja, jotka muutoin 
tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

 

Työssäoppimisen laajentaminen eri mallien avulla on lisännyt ammatillisen peruskoulutuksen 

työelämälähtöisyyttä, työvaltaisuutta, opiskelijoiden motivaatiota ja tukenut työllistymistä koulutusta 

vastaaviin tehtäviin. Työssäoppimisen laajentaminen nykyisestä minimimäärästä, sen monipuolistaminen ja 
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yksilöllisten opintopolkujen tukeminen edellyttää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen edelleen 

kehittämistä. Alla olevaan taulukkoon on kerätty laajennetun työssä oppimisen yleisiä etuja, edellytyksiä ja 

haasteita. 

 

Laajennetun työssäoppimisen yleisiä etuja, edellytyksiä ja haasteita 

Edut: 

 
• lisää työelämäorientaatiota, työvaltaisuutta ja käytöntöorientaatiota ammatillisessa 

peruskoulutuksessa: aidot asiakkaat, välineet ja prosessit 

• integroi teorian ja käytännöntaitojen oppimista 

• tukee elinikäisten oppimisen avaintaitojen oppimista ja sisäistämistä 

• mahdollistaa ammatillisten valmiuksien oppimista tutkintoaloilla, joilla kyseisiä 

valmiuksia ei voi oppia oppilaitosympäristössä 

• mahdollistaa hiljaisen tiedon välittymisen sukupolvelta toiselle 

• mahdollistaa erityisosaamisen hankkimisen 

• mahdollistaa ajantasaisen tiedon saamisen työelämästä, mikä on erityisen tärkeää 
nopeasti kehittyvillä aloilla 

• lisää opiskelijan valinnan mahdollisuutta: yksilöllisemmät henkilökohtaiset 

opiskelusuunnitelmat ja joustavammat opintopolut  

• lisää opiskelijoiden motivaatiota: opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikoilla ja 

toisille tekemällä oppiminen sopii parhaiten 

• ehkäisee osaltaan opintojen keskeyttämistä 

• mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen 

• mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen  

• opiskelija aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin 

oppisopimukseen perustuvissa malleissa) 

• tukee opiskelijoiden työllistymistä koulutusta vastaaviin töihin 

Edellytykset: 

 
• opiskelijan aktiivisuus ja omatoimisuus 

• opiskelija omaa riittävät työelämätaidot ennen työssäoppimisjaksolle lähtemistä 

• opiskelija dokumentoi oppimistaan työssäoppimisjaksoilla 

• työelämäyhteistyön laaja-alainen kehittäminen (työpaikkaohjaajakoulutus, opettajien 
työelämäjaksot, opiskelijoiden työssäoppiminen ja sen ohjaaminen) 

• aika jatkuvalle ja säännölliselle oppilaitoksen ja työelämän väliselle yhteistyölle 

• työpaikkaohjaajien tuki ja motivointi 

• työpaikkaohjaajien ja työssäoppimispaikkojen perehdyttäminen 

• työpaikkaohjaajilla aikaa työssäoppijan ohjaukseen muun työn ohessa ja opiskelijan 
kanssa käytäviin rekleftointi- ja arviointikeskusteluihin 

• yhteisopettajuus, yhteissuunnittelu ja moniammatillinen yhteistyö 
Haasteet: • opettajan ajallisten resurssien riittävyys ja resursoinnin periaatteiden selkeys 

• erilaiset pedagogiset haasteet  

• pitkät työssäoppimisjaksot samassa työpaikassa voivat asettaa haasteita opiskelijan 

laaja-alaiselle oppimiselle  

• opiskelijan vertaistuen puute 

• koulutuksen järjestäjien käytänteet työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursoinnista 

• palkanmaksusta, lukujärjestyksistä ja arviointijärjestelmistä tulevat tekniset haasteet 

• suhdannevaihtelut  

• työssäoppimisen ohjauksen järjestäminen työpaikalla 

 

Seuraavassa tarkastellaan laajennetun työssäoppimisen keskeisiä malleja, niiden etuja, edellytyksiä ja 

haasteita. 
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3.1 Ryhmäkohtaiset mallit työssäoppimisen laajentamisesta 

 

Ryhmäkohtaiset mallit pähkinänkuoressa 

• Koko ryhmällä yhtä paljon työssäoppimista 

• Koko ryhmällä työssäoppimista 1–52 viikkoa enemmän kuin tutkinnon perusteissa määritelty 

minimimäärä on 

• Työssäoppiminen sijoittuu yleisimmin koko opiskeluajalle: 

o Yleensä orientoivia jaksoja 1. lukuvuonna 
o Pitkät työssäoppimisjaksot painottuvat 2. ja 3. lukuvuodelle 

o Useissa kokeiluissa valinnaiset tutkinnonosat toteutetaan koko ryhmällä työssäoppien 

• Keskeisimmät ryhmäkohtaiset mallit ovat: 

o Pidemmät ja laajemmat perinteiset työssäoppimisjaksot  

o Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen säännöllinen 

vuorottelu 

 

Ryhmäkohtaiset laajennetun työssäoppimisen mallit tarkoittavat sitä, että koko ryhmällä on työssäoppimista 

tutkinnon perusteissa määriteltyä minimimäärää enemmän. Ryhmäkohtaisista malleista puhuttaessa 

tarkoitetaan sellaisia malleja, joissa kullakin ryhmän opiskelijalla on pääsääntöisesti yhtä paljon 
työssäoppimista opintojensa aikana. Ryhmäkohtaisiin malleihin on saatettu kokeiluissa yhdistää myös 

yksilöllisesti suunniteltuja opintopolkuja, joita kuvataan myöhemmin. 

 

Ryhmäkohtaisissa malleissa työssäoppimisen määrällinen lisääminen on vaihdellut yhden opintoviikon 

lisäyksestä lähes koko tutkinnon työvaltaistamiseen, jolloin työssäoppimista on koko ryhmällä ollut jopa 72 

opintoviikkoa. 

 

Esimerkkejä ryhmäkohtaisista malleista: 

• Työssäoppimisen määrän yhtenäinen lisääminen koko ryhmälle tutkinnon perusteiden 
minimivaatimusta suuremmaksi, jolloin työssäoppimista tutkinnossa 21–72 ov 

• Yhtenäiset pidemmät työssäoppimisjaksot 

• Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun säännöllinen vuorottelu koko ryhmällä 

samanlaisena  

• Koko opiskeluajan työvaltaistaminen esimerkiksi työelämälähtöisten projektien avulla 

• Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroiminen työssäoppimiseen   

• Kahden ryhmän yhdistämiseen perustuvia malleja, joissa kustakin ryhmästä osa opiskelijoista 

työssäoppimassa ja oppilaitoksella tapahtuvat opinnot yhdistetään, jolloin on mahdollista 

tehokkaammin hyödyntää opetus- ja ohjausresurssia opiskelijoiden tarpeiden mukaan   

• Oppilaitoksessa toteutettavat projektit, kuten oppilaitoksen nettiradio 

• Oppilaitoksen sisäiset tapahtumat sekä tilaustyöt 

• Työsaliopiskelu yrittäjän johdolla (Kulttuuripajat) 

 

Ryhmäkohtaisten mallien erityiset edut: 

• Lisääntynyt työelämäyhteistyö ja lisääntynyt käytäntöorientaatio oppilaitoksessa tapahtuvassa 

oppimisessa 

• Opettajan on helpompi irrottautua ohjaamaan työpaikalle silloin, kun koko ryhmä on yhtä aikaa 

työssäoppimisjaksolla. 

• Työpaikkaohjaajalle mahdollistuu tilaisuus laajemmin tarkastella ammatillisia kysymyksiä yhdessä 

opiskelijan kanssa.  
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Ryhmäkohtaisten mallien erityiset edellytykset: 

• Työssäoppimisen ohjausresurssin sopiminen siten, että opettajalle mahdollistuu laadukkaan 

ohjauksen toteuttaminen myös työssäoppimisen aikana. Laajennettu työssäoppiminen ei saa olla 

koulutuksen järjestäjän säästökeino. 

• Yhteinen suunnittelu opettajan ja työelämän edustajien kanssa. Työelämänedustajilla tarkoitetaan 

sekä työnantajaa että työpaikkaohjaajaa. 

Ryhmäkohtaisten mallien erityiset haasteet: 

• Suurten opiskelijaryhmien samanaikainen pitkä työssäoppimisjakso saattaa rasittaa kyseisen 

tutkintoalan työpaikkoja liiaksi 

• Malli on herkkä suhdannevaihteluille. Matalan suhdanteen aikana voi olla vaikeaa löytää kaikille 

opiskelijoille laadukasta työssäoppimispaikkaa pitkälle työssäoppimisjaksolle. Korkeasuhdanteen 

aikana malli toimii paremmin. 

• Etenkin ryhmäkohtaisissa malleissa opettajat eivät ole malttaneet luopua kirjallisten tehtävien 

teettämisestä opiskelijoilla työssäoppimisen aikana. Pahimmassa tapauksessa opiskelijat ovat 

joutuneet tekemään samat kirjalliset tehtävät kuin opettajalla on ollut tapana teettää perinteisessä 

oppilaitospainotteisessa koulutuksessa. 

• Monissa kokeiluissa myös ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien oppimista työpaikoilla on 

kehitetty, joskin vain harvoissa oppilaitoksissa on onnistuttu integroimaan kyseisiä tutkinnon osia 

osaksi laajennettua työssäoppimista. 

• Ryhmäkohtaiset mallit eivät juurikaan lisää opiskelijan aitoa valinnaisuutta eivätkä tue yksilöllisiä 

opintopolkuja. Ryhmäkohtaisissa malleissa valinnaisuuden lisääntyminen on toteutunut lähinnä 

vain työpaikan valinnan kautta. Osassa ryhmäkohtaisista malleista opiskelija on itse voinut 

vaikuttaa työssäoppimispaikkansa valintaan ja osallistua itse työpaikan hankintaan. Muutoin 

ryhmäkohtainen suunnitelma on määrittänyt myös yksittäisen opiskelijan oppimispolkua.  

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen keskeisimmät ryhmäkohtaiset mallit ovat 1) pidemmät ja 

laajemmat perinteiset työssäoppimisjaksot ja 2) työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitoksessa 

tapahtuvan oppimisen säännöllinen vuorottelu.  

3.1.1 Yhtämittaisten työssäoppimisjaksojen laajentaminen 

Joissain kokeiluissa koko opiskelijaryhmän työssäoppimista on laajennettu yhtämittaisilla 

työssäoppimisjaksoilla. Laajentaminen on kohdistunut joko niin sanottuihin perinteisiin lukusuunnitelmassa 

jo aiemmin olleisiin työssäoppimisjaksoihin tai sitten koko ryhmän lukusuunnitelmaan lisättiin uusia 

työssäoppimisjaksoja. Työssäoppimisen määrällinen lisääminen vaihtelee kokeilluissa malleissa yhden 

opintoviikon lisäyksestä lähes koko tutkinnon työvaltaistamiseen. Kuviossa 2 on esimerkki Kokkolan 
kauppaopiston työvaltaisesta opiskelupolusta. 

 

Laajentaminen kohdistui kaikille eri lukuvuosille, mutta eniten työssäoppimista ryhmäkohtaisissa malleissa 

oli kahden viimeisen lukuvuoden aikana. Joissakin kokeiluissa työssäoppimisen laajentaminen on aloitettu jo 

ensimmäisenä lukuvuonna lyhyellä tutkintoalaan orientoivalla työssäoppimisjaksolla. Lisäksi useissa 

kokeilumalleissa valinnaiset tutkinnon osat toteutetaan kokonaan tai osittain työelämässä. Tällöin opiskelijat 

pääsevät mukaan laajempiin työelämän kokonaisuuksiin ja opettajien kontakti työelämään syventyy.  
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Kuvio 2. Esimerkki koko ryhmän työssäoppimisen määrällisestä laajentamisesta siten, että 

työssäoppimisjaksojen määrää ja kestoa on lisätty. Lähde: http://toplaaja.purot.net 

 
Yhtämittaisten työssäoppimisjaksojen lisäämisen ja pidentämisen edut: 

• Yhtämittaisten jaksojen etuna on se, että oppijan työssäoppimisjakso ja työpaikalla olo ei 

pirstaloidu. Opiskelija tekee tavanomaista työviikkoa ja työaikaa, jolloin hän saa realistisen kuvan 

työpaikan työviikosta. 

• Ajallisesti lyhempiin työssäoppimisjaksoihin verraten pidempien jaksojen etuna pidetään myös sitä, 

että opiskelija pääsee paremmin ja syvemmin sisälle kyseisen työpaikan käytänteisiin eikä 

työssäoppimisjakso lopu heti kun opiskelija hallitsee perusasiat. Tämä nähdään etuna sekä 

opiskelijan että työpaikan näkökulmasta. 

• Ensimmäiseen lukuvuodelle sijoitetut orientoivat työssäoppimisjaksot tukevat opiskelijan 

ammatillisen identiteetin muodostumisen käynnistymistä jo opintojen varhaisessa vaiheessa. 

Orientoivien jaksojen avulla työelämän käytännöt tulevat tutuiksi ja niiden on huomattu lisäävän 

opiskelijoiden motivaatiota ja tietoa työelämän pelisäännöistä. 

Yhtämittaisten työssäoppimisjaksojen lisäämisen ja pidentämisen haasteet: 

• Opiskelijat kaipaavat kontaktia muihin opiskelijoihin pitkien työssäoppimisjaksojen aikana 

• Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi ja sijoittaminen lukusuunnitelmaan on 

pitkien työssäoppimisjaksojen ohella ollut haasteellista. 

3.1.2 Oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ja työn säännöllinen vuorottelu 

Työn ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun jatkuvaan vuorotteluun perustuvissa malleissa opiskelu 

tapahtuu vuoroin työssäoppien ja vuoroin oppilaitoksella oppien. Joissakin malleista osa viikosta opiskellaan 

työpaikalla ja osa oppilaitoksessa esimerkiksi kaksi päivää teoriaa oppilaitoksessa ja kolme päivää 
työssäoppimista työpaikalla tai yksi päivä oppilaitoksessa ja neljä päivää työelämässä. Toisissa malleissa 

työssäoppimisjaksojen välillä on selkeitä teoriajaksoja ja toisissa taas työpaikalla tapahtuva oppiminen on 

projektiluonteista. Esimerkiksi yksi viikko oppilaitoksessa opiskelua ja 4–5 viikkoa työelämässä tai 2–3 päivää 

oppilaitoksessa ja 7 viikkoa työssäoppimassa. 
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Kuvio 3. Esimerkki koko ryhmän työssäoppimisen määrällisestä laajentamisesta siten, että 

oppilaitoksessa tapahtuva opiskelu ja työssäoppiminen vuorottelevat säännöllisesti. Lähde: 

http://toplaaja.purot.net 

 

Tavastian mallissa työssäoppimista koko ryhmälle kertyi 72 opintoviikkoa (ks. kuvio 3). Tässä mallissa 

tutkinnonosien suoritusjärjestys on vapaa, mikä mahdollistaa joustavan opiskeluajan, esimerkiksi opintojen 

aloittamisajankohta on joustava. Olennaista mallille on työssäoppimisen aloitus nopeasti opintojen alussa 

sekä lyhyet, 4–5 päivän, ammatillisten opintojen lähijaksot 4–5 viikon välein.  Omnian sosiaali- ja 

terveysalan mallissa työssäoppiminen toteutettiin siten, että opiskelijoilla oli 2 päivää teoriaa koulussa ja 3 

päivää työssäoppimista työpaikalla.  Jakson alussa ja lopussa on kokonaisia työviikkoja, jotta opiskelija saa 
keskittyä rauhassa työpaikkaan tutustumiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. 

 

Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen säännöllisen vuorottelun erityiset edut: 

• Opiskelijoille tarjoutuu nopeampi mahdollisuus päästä soveltamaan teoriassa opittuja asioita 

käytäntöön, mikä lisää opiskelijoiden motivaatiota sekä teoreettisen osaamisen tärkeyden 

ymmärtämistä.  

• Jatkuva kiinteä kontakti työelämään luo puitteet teoriaopetuksen kiinnittymiselle käytännön 

työhön sekä mahdollisuuden reflektoida työpaikalla opittua ryhmässä ja opettajan ohjauksessa.  

• Opiskelijat kokevat merkitykselliseksi säännöllisen kontaktin muuhun opiskeluryhmään. Suurella 

osalla opiskelijoista on tarve ryhmän jäsenyyteen.  

• Säännöllinen opiskelijoiden tapaaminen mahdollistaa kiinteän ohjaussuhteen koko ryhmään.  

Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen säännöllisen vuorottelun erityiset haasteet: 

• Viikottaisten työssäoppimispäivien lisäämisessä haasteena on jatkuvuuden turvaaminen niin, ettei 

oppimisprosessi pirstaloidu.  

• Haasteita työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen vuorotteluun ovat tuoneet 

koulutuksen järjestäjien joustamattomat opetussuunnitelmat sekä rakenteet, joissa opetus on 

suunniteltu toteutettavaksi vuosi-, jakso-, moduuli- tai viikkosuunnitelman mukaisesti.  

• Vuorottelun toteuttaminen vaatii ajankäytön ja opintojen etenemisen huolellista suunnittelua, 

mikä edellyttää opettajien yhteistyötä ja -suunnittelua. Tähän on joskus vaikea löytää riittävästi 

aikaa. 

Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen säännöllisen vuorottelun yleiset huomiot: 

Tähänastisten kokemusten mukaan näyttää siltä, että työelämän näkökulmasta parhaiten palvelevat pitkät 

työssäoppimisjaksot, jolloin opiskelija pääsee paremmin sisälle työyhteisöön ja työpaikan työtehtäviin.  

Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan vuorottelun malleista parhaiten työelämän rytmiin näyttävät 
sopivan mallit, joissa työviikko työpaikalla ei jää kovin lyhyeksi. Kolme päivää työpaikalla ja kaksi 

oppilaitoksessa rytmiin perustuvat mallit näyttävät useilla työpaikoilla olevan hankalasti järjestettävissä ja 

oppiminen työpaikalla jää rikkonaiseksi.  
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3.2 Mallit työssäoppimisen yksilöllisestä laajentamisesta  

Valtaosa laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa kehitetyistä malleista ovat malleja siitä, miten 

työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisäämällä voidaan toteuttaa opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja 

heidän tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. Työssäoppimisen määrät vaihtelivat opiskelijoittain ja niiden 

sijoittuminen saattoi vaihdella samankin ryhmän opiskelijoiden kesken huomattavasti. Yksilöllisissä 

työssäoppimisen laajennuksissa työssäoppimisen osuus koko perustutkinnosta saattoi olla jopa lähes 70 %. 

 

Yksilölliseen ohjaukseen perustuvissa malleissa opintojen valinnaisuus kasvaa ja yksilölliset opintopolut 
mahdollistuvat. Yksilölliseen ohjaamiseen perustuvat mallit tukevatkin paremmin yksilöllisten 

opintopolkujen toteutumista kuin ryhmäkohtaiset mallit. Opiskelijalle on mahdollista ”räätälöidä” hänen 

tarpeitaan vastaava malli suorittamistapoineen ja aikatauluineen.  

 

Yksilöllisten opintopolkujen yleiset edellytykset: 

• Huolellinen yhteissuunnittelu: tavoitteet, toteutus ja arviointi kaikkien osapuolten tiedossa 

• Moniammatillinen yhteistyö 

• Opiskelijan sitoutuminen ja motivaatio 

• Opintojen ja oppimisen etenemisen dokumentointi (Ei vain yksittäisen opettajan tiedossa!) 

 

 

Usein oppilaitoksen rakenteet ja pedagoginen ajattelu perustuvat ryhmämuotoisen opetuksen 

toteuttamiseen, mikä asettaa haasteita aidosti yksilöllisten polkujen toteuttamiselle. Yksilöllisten polkujen 

laaja-alainen toteutuminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä tietoista päätöstä kehittää opiskelijoiden 

yksilöllisiä opintopolkuja ja tukea sekä mahdollistaa tämä pedagoginen kehittämistyö. Yksilöllisten 

opintopolkujen toteuttaminen edellyttää myös selkeää sopimista ohjauksen resursoinnista. Opettajalla tulee 

olla riittävästi resurssia ohjata sekä oppilaitoksella opiskelevia opiskelijoita että työssäoppijoita. 

 
Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu edellyttää ammatillisten aineiden opettajien ja 

ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajien yhteistyön lisäksi tiivistä yhteistyötä oppimisen 

tukipalvelujen ja työelämän edustajien kanssa. Dokumentoinnin merkitys korostuu työssäoppimista 

laajennettaessa ja yksilöllisiä opintopolkuja suunniteltaessa. 

 

Esimerkkejä opiskelijan yksilöllisistä laajennetun työssäoppimisen poluista: 

• Nopeutetut polut  

• Hitaampaan tahtiin etenevät  

• Erityisesti tuetut polut 

• Aiemmin keskeyttäneet opiskelijat, eli palaajat  

• Yritysyhteistyöhön perustuvat polut 

• Kahden tutkinnon suorittajat 

• Oppisopimuksella tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat 

• Muut yksilölliset opintopolut, eli normaaliin tahtiin, mutta yksilöllisen työssäoppimissuunnitelman 
mukaan etenevät  

 

 

Nopeutetun polun opiskelijan tavoitteena on valmistua ryhmäänsä nopeammin. Erityisopiskelijalla voi olla 

esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai sosiaalisia haasteita elämässään. Joku opiskelija etenee muita 

hitaammin, koska hänen elämäntilanteensa voi olla syystä tai toisesta haastava, tai hän on aktiiviurheilija, 

taiteilija, muusikko tai hakee vielä omaa alaansa. Opiskelija joka on keskeyttänyt opintonsa äitiysloman, 

armeijan tai työelämään siirtymisen takia palaa suorittamaan opintonsa loppuun. Muilla yksilöllisillä 

opintopoluilla tarkoitetaan yksilöllistettyä työvaltaista opiskelupolkua, jossa työssäoppimisen osuus on 
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merkittävä. Opintoja voidaan toteuttaa myös sopimuksen mukaan ”täsmäkoulutuksena” yrityksessä, jossa 

tavoitteena on opiskelijan työllistyminen. (Lähde: Laajennetun työssäoppimisen RoadShow aineisto – 

Yksilölliset opintopolut) 

 

Yksilöllisten polkujen käynnistyminen, suunnittelu ja ohjaus 

Aloite yksilölliselle työvaltaiselle opintopolulle siirtymisestä voi tulla opiskelijalta itseltään, hänen 

huoltajaltaan, opettajalta, ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, opiskelijahuoltoryhmältä, 

työpaikkaohjaajalta, työnantajalta tai oppisopimuskeskukselta. Yksilöllistä opiskelupolkua suunniteltaessa 

pohditaan ensin hyötyykö opiskelija työvaltaisesta opiskelusta ja onko se aikataulullisesti hänen 
opinnoissaan mahdollista. Opiskelupolkua suunnitellessa huomioidaan ja tunnistetaan opiskelijan tarve ja 

soveltuvuus laajennetulle polulle. Hänen henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa tarkennetaan, tehdään 

työssäoppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

(HOJKS). Opiskelijan työvaltaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja hänen työssäoppimisensa 

ohjaamiseen osallistuu oppilaitoksen nimeämät henkilöt. He vastaavat myös siitä, että yksilöllinen 

opiskelusuunnitelma toteutuu. Suunnitelman laatimiseen voivat opiskelijan lisäksi osallistua esimerkiksi 

opettaja, ammatinohjaaja, coach, työpaikkaohjaaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, työvalmentaja, 

opiskelijahuolto, jne. (Lähde: Laajennetun työssäoppimisen RoadShow aineisto – Yksilölliset opintopolut) 

 

Yksilölliset opintopolut on nähty mahdollisuudeksi kiinnittää erityistä huomiota ohjaukseen ja opintojen 
etenemisen suunnitteluun opiskelijan lähtökohdista käsin. Opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarve voi 

vaihdella suurestikin opiskelijoittain ja eri vaiheissa opintoja. Seuraavassa kuvataan keskeisimmät 

laajennetun työssäoppimisen yksilölliset opintopolut, niiden etuja ja haasteita.  

3.2.1 Nopeutetut polut 

Kenelle? 
 

• Opiskelijoille, joilla on aiemmin hankittua osaamista 

• Opiskelijoille, joilla on edellytyksiä oppia nopeammassa tahdissa 

• Lahjakkaat opiskelijat, jotka turhautuvat ryhmämuotoisen opetuksen hitaampaan 

tahtiin 

• Opiskelija, joka muutoinkin tekee alan työtä opintojen ohessa 

 

Mitä erityistä? 

 
• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla on voitu nopeuttaa 

opiskelijoiden valmistumista. 

• Opiskelija voi suorittaa opintoja myös kesällä sekä muina loma-aikoina. 

 

Erityiset edut: 

 
• Opiskelijan nopeampi valmistuminen 

• Opiskelija nopeammin työmarkkinoiden käyttöön 

• Nopeampi tapa opiskella tukee lahjakkaiden opiskelijoiden motivaatiota 
 

Erityiset 
haasteet: 

 

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eivät kaikilta osin vielä toteudu 
optimaalisesti 

• Opettajien ajattelu ja koulutuksen järjestäjien prosessit perustuvat liiaksi 

opintoviikkoajatteluun osaamisperusteisuuden korostamisen sijaan. 

• Laaja-alaisen ammattitaidon saavuttamisen varmistaminen koetaan osin 

haasteellisena, kun opintopolkua nopeutetaan. 

• Laskentapäiviin perustuva rahoitusmalli ei kannusta koulutuksen järjestäjää 
kehittämään nopeutettuja polkuja 

• Myöskään tuloksellisuusmittarissa ei oteta lainkaan huomioon sitä, että osa 

opiskelijoista suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa nopeammin. 

 



15 
 

 

3.2.2 Hitaat polut 

Kenelle? 

 
• Opiskelijalle, jonka henkilökohtainen elämäntilanne ei mahdollista opiskelua 

muun ryhmän tahdissa, esimerkiksi: 

o Huippu-urheilijat 
o Äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevat 

o Muusta syystä väliaikaisesti opiskelemaan estyneet, jotka “tippuvat” ryhmän 

lukusuunnitelman ulkopuolelle, esimerkiksi pitkät sairaslomat. 

 

Erityiset edut: 

 
• Mahdollistaa opiskelujen edistymisen henkilökohtaisesta elämäntilanteesta 

huolimatta 

• Opiskelija ei joudu keskeyttämään opintojaan, vaikkei kykene opiskelemaan 

muun ryhmän tahdissa, mikä on sekä opiskelijan, että koulutuksen järjestäjän etu 

 

Erityiset 
haasteet: 

• Laajennetun työssäoppimisen ja yksilöllisten polkujen yleiset haasteet 

3.2.3 Erityisesti tuetut polut 

Kenelle? 

 
• Erityistä tukea tarvitsevalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskevan 

suunnitelman (HOJKS) mukaan opiskelevalle 

• Mukautettujen tavoitteiden mukaan opiskelevalle 

• Opiskelijalle, joka ei ole HOJKS:in mukaan opiskeleva, mutta joka muulla tavoin 

tarvitsee erityistä tukea. Syynä voi olla esim: 

o sosiaalisten taitojen kehittymättömyys 

o yhteydenottojen hankaluus työssäoppimispaikkoihin, syynä esimerkiksi 

aloitekyvyttömyys, ujous ja arkuus tai välimatkat 

o työelämätaitojen puute 

o heikko itsetunto 

o kielitaitohankaluudet (maahanmuuttajat) 
o tai muita tarpeita työssäoppimisen erityiseen tukeen ja ohjaukseen  

 

Erityiset edut: 

 
• Työvaltainen tapa opiskella sopii monille paremmin kuin oppilaitoksessa tapahtuva 

opiskelu 

• Opintojen yksilöllistäminen mahdollistaa mukautettujen tavoitteiden mukaan 

opiskelevien opiskelijoiden osallistumisen työssäoppimiseen esimerkiksi 

henkilökunnan työparina ja yksilöllisesti ohjattuna.  

 

Erityiset 

haasteet: 

 

• Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen edellyttää riittävästi aikaa 

sekä opettajalta että työpaikkaohjaajalta 

• Riittävän tuen antaminen sekä työssäoppimisjaksojen suunnittelu- että 

toteuttamisvaiheessa ei aina toteudu 

• HOJKS-resurssi ei välttämättä kohdennu erityisopiskelijan opiskelijan työpaikalla 

tapahtuvan ohjauksen lisäämiseen vaikka työssäoppimista laajennetaan ko. 

perustein 

• Työssäoppimispaikkojen löytäminen erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on 
toisinaan haasteellista 

• Salassapitovelvollisuus estää opettajaa antamaan oppimisen ja 

työssäoppimisjakson onnistumisen kannalta tärkeää tietoa työpaikkaohjaajalle 

ilman opiskelijan suostumusta. Aina näissä tilanteissa ei riittävästi käydä 

opiskelijan kanssa yhteistä keskustelua siitä, mikä merkitys ohjauksen kannalta sillä 

on, että myös työpaikkaohjaaja tietää oppimisen ongelmista 
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3.2.4 Yrittäjyyteen ja yritysyhteistyöhön perustuvat polut 

Kenelle? 

 
• Kenelle tahansa, jolle löytyy sopiva yritysyhteistyökumppani 

• Yleensä aktiiviset, motivoituneet ja mahdollisesti nopeutetusti etenevät opiskelijat 
 

Mitä erityistä? 

 
• Opiskelija voi perustaa oman yrityksen tai toiminimen ja toimia alihankkijana 

yritykselle. 

• Voi toteutua osana Nuori Yrittäjyys- tai osuuskuntatoimintaa. 

• Yritysyhteistyöhön perustuva polku voi tarkoittaa laaja-alaista työssäoppimista 

tietyssä yrityksessä, jolloin opiskelija kouluttautuu täsmäosaajaksi ja usein 

työllistyy kyseiseen yritykseen. Tämä perustuu koulutusyhteistyösopimuksiin ja 
molemman puoleiseen sitoutumiseen. 

• Yritysyhteistyössä voidaan hyödyntää myös tilaajamallia, jossa yritys “tilaa” 

opiskelijoita työssäoppimaan silloin kun yrityksessä on perustutkinnon tavoitteisiin 

nähden mielekkäitä työtehtäviä tarjolla. (Ks. kuvio 4 Salpauksen esimerkki) 

 

Erityiset edut: 

 
• Yritys saa motivoituneita, osaavia ja luotettavia työntekijöitä 

• Opiskelijan oma polku toteutuu, opiskeluaika lyhenee ja työllistyminen paranee 

• Oppilaitoksen ja yritysten välinen jatkuva, luottamuksellinen ja tavoitteellinen 
yhteistyö mahdollistaa molempienosapuolten hyödyn. 

 

Erityiset 

haasteet: 
• Mallin toteutuminen edellyttää huolellista yhteissuunnittelua, perehdytystä ja 

sitoutumista kaikkien osapuolten välillä. 

 

 

Esimerkkinä tiiviiseen yritysyhteistyöhön perustuvista yksilöllisistä mallista Salpauksen ”Sitä saa, mitä tilaa” -

malli (ks. kuvio 4). Salpauksen mallissa opiskelijat siirtyvä oppilaitoksesta työssäoppimiseen aina silloin kun 

yrityksestä tulee tieto, että tiettyyn työprosessiin tai tutkinnonosan tavoitteisiin liittyvää työtä olisi tarjolla 

työssäoppijalle. Tässä mallissa opiskelijat työskentelevät opiskelijastatuksella, eivät työntekijöinä ja saavat 

ohjauksen sekä opettajalta että työpaikkaohjaajalta. 
 

 
Kuvio 4. ”Sitä saa, mitä tilaa!” -mallin aikajana. Lähde: http://toplaaja.purot.net 

3.2.5 Kahden tutkinnon suorittajat 

Kenelle? 

 
• Aktiivinen ja motivoitunut opiskelija 

• Mahdollisesti nopeasti opinnoissaan etenevä 

 

Mitä erityistä? 

 
• Laajennettu työssäoppiminen mahdollistaa kahden tutkinnon samanaikaisen 

suorittamisen joustavien opiskelujärjestelyjen vuoksi, esimerkiksi lukion sekä 

koneistajan tutkinnon tai kokin- ja leipurikondiittorin tutkinnon suorittamisen. 
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Erityiset edut: 
 

• Valmistuvan opiskelijan osaamisen laaja-alaisuus, kun on mahdollista suorittaa 
kaksi perustutkintoa.  

• Mahdollisuus oppilaitosten usein joustamattomista rakenteista ja 

lukujärjestyksistä huolimatta suorittaa kaksi ammatillista perustutkintoa 

rinnakkain 

 

Erityiset 

haasteet: 

 

• Edellyttää huolellista suunnittelua, opintojen ja osaamisen dokumentointia sekä 

joustavuutta niin koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijaltakin. 

3.2.6 Oppisopimus tutkintoon johtavassa koulutuksessa ns. 2+1-malli  

Kenelle? 

 
• Opiskelijalle, jonka ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat on suoritettu 

• Opiskelija, joka on löytänyt tai jolle yhdessä löydetään oppisopimuspaikka 

• Alasta riippuen oltava mm. ajokortti, vartijakortti, tulityökortti tai hygieniapassi 

• Itsenäinen ja vastuullinen ote työhön ja opiskeluun 

 

Mitä erityistä? 

 
• Oppisopimusten laajuus vaihtelee 4kk–12kk 

• Oppisopimusopiskelija menettää taloudelliset opiskelijaetuutensa ja siirtyy 

työntekijäksi yritykseen, eli saa palkkaa. 

• Opiskelija suorittaa tutkintonsa tutkintoon johtavana koulutuksena ja suorittaa 

ammattiosaamisen näytöt. 

• Opiskelijan jatko-opintokelpoisuus varmistetaan 

• Opiskelija saa ohjauksen ja teoriaopetuksen ammattiopiston opettajilta usein 

oman ryhmänsä mukana. 

• Oppisopimusopiskelun mahdollisesti keskeytyessä opinnot jatkuvat normaalilla 

tavalla oppilaitoksessa 

 

Erityiset edut: 

 
• Opiskelija saa palkkaa työstään. Palkan saanti motivoi. 

• Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen 

• Lisää valinnaisuutta 

• Pienentää keskeyttämisriskiä 

• Mahdollisuus nopeuttaa opiskelijan valmistumista 

• Edistää työllistymistä 

• Opiskelija siirtyy aiemmin työmarkkinoiden käyttöön 

• Yrityksen on mahdollista saada motivoitunut, kyseiseen työpaikkaan perehtynyt 

työntekijä valmistumisen jälkeen 

 

Erityiset 

haasteet: 

 

• Oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmä ei nuorten tutkintoon johtavan 

koulutuksen osalta ole koulutuksen järjestäjän näkökulmasta kaikilta osin 
kannustava. Nuori opiskelija tarvitsee pääsääntöisesti enemmän ohjausta ja tukea 

kuin aikuinen oppisopimusopiskelija, jolla usein on aiemmin hankittua osaamista. 

 

3.2.7 Opintoihin palaavien polut 

Kenelle? 

 
• Aiemmin opintonsa syystä tai toisesta keskeyttäneille opiskelijoille 

• Usein kyseessä niin sanotusti ”työhön karanneet”, joilla vain pieni osa tutkinnosta 
on jäänyt suorittamatta 

 

Mitä erityistä? 

 
• Usein ovat työsuhteessa sen ammattialan töissä jota opiskelevat, joten polku 

suunnitellaan toteutettavaksi oman työn ohella ja sitä hyödyntäen. 
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• Myös keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille on laajennetun työssäoppimisen 
kautta kyetty räätälöimään mielekkäitä polkuja saattaa opinnot loppuun 

 

Erityiset edut: 

 
• Tutkintojen loppuun saattaminen, opiskelijoiden valmistuminen 

• Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta läpäisyn tehostuminen 

 

Erityiset 

haasteet: 

 

• Edellyttää joustavuutta koulutuksen järjestäjältä, opettajalta ja työnantajalta 

• Vaatii huolellista yhteissuunnittelua 

• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen suhteen tässäkin mallissa on ollut 

haasteita. Opettajat eivät kaikilta osin ole kyenneet siirtymään 

osaamisperustaiseen ajatteluun ja luopumaan ajattelusta, että opiskelijan pitäisi 

suorittaa tietty viikkomäärä opintoja oppilaitoksella valmistuakseen. 

 

 

Aiemmin opintonsa keskeyttäneiden polut voivat käynnistyä joko opiskelijan yhteydenotolla tai työnantajan 

yhteydenotolla. Omnian laajennetun työssäoppimisen kokeilussa aiemmin keskeyttäneiden yhteystiedot 

poimittiin rekistereistä ja heidät kutsuttiin koululle kuulemaan mahdollisuudesta suorittaa tutkintonsa 

loppuun. 

3.2.8 Muut yksilölliset opintopolut, niin sanotut ”normi”-polut 

Kenelle? 

 
• Kaikille ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille 

• Opiskelijalle, joka ei motivoidu tai kykene keskittymään ryhmämuotoisessa 
opetuksessa 

• Opiskelijalle, joka on käytäntöorientoitunut, niin sanottu tekijä 

• Ulkomailla opiskeleville 

Mitä erityistä? 

 
• Opetussuunnitelman mukainen opiskelu 120 opintoviikkoa 3 vuodessa, jolloin 

työssäoppimista on joustavasti opiskelijan aiemman osaamisen ja yksilöllisten 

tavoitteiden tai taipumusten perusteella 20–80 opintoviikkoa. 

• Opiskelu tapahtuu samassa aikataulussa kuin muullakin ryhmällä, mutta 
opiskelijalla on yksilöllisen suunnitelman mukaan suunniteltu minimimäärää 

enemmän työssäoppimista.  

• Jokaiselle ryhmän opiskelijalle on voitu laatia henkilökohtainen 

työssäoppimissuunnitelma, jolloin ryhmän kullakin opiskelijalla on vaihtelevasti 

oma määrä työssäoppimista.  

Erityiset edut: 

 
• Lisää opiskelijan valinnaisuutta 

• Mahdollistaa koulutuksen järjestäjälle laajemman valinnaisuuden tarjoamisen 

esimerkiksi sellaisissa perustutkinnoissa, joissa se pienillä opiskelijaryhmillä 
muutoin olisi mahdotonta. Esimerkiksi luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 

jossa kaikille valinnaisia tutkinnon osia tutkinnon perusteissa on 40 .  

• Lisää opiskelijan motivaatiota 

• Voi ehkäistä opintojen keskeyttämistä 

• Työelämä oppimisympäristönä nähdään mahdollisuutena opiskelijoille, jotka eivät 

sopeudu luokkamuotoiseen opetukseen (opetus joko liian hidasta tai opiskelijalla 
itsellään vaikeus seurata luento-opetusta). 

 

Erityiset 

haasteet: 

 

• Laajennetun työssäoppimisen ja yksilöllisten polkujen yleiset haasteet 
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3.3 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kytkeytyminen tutkinnon perusteisiin 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kytkeminen tutkinnon perusteiden tavoitteisiin on kokeilluissa malleissa 

toteutettu kahdella tavalla: 

• Ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista on yhdessä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 

kanssa sovittu, mitä tehtäviä opiskelija työpaikalla tekee ja minkä tutkinnonosan tavoitteisiin tällöin 

vastataan. Tässä mallissa tyypillisesti sovitaan etukäteen myös se, mitkä ammattiosaamisen näytöt 

opiskelija kyseisellä jaksolla tekee. Tyypillisesti tässä mallissa yksi työssäoppimisjakso kohdentuu 

vain yhteen tutkinnon osaan ja siihen liittyviin ammattiosaamisen näyttöihin. 

• Ennen työssäoppimista opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja keskustelevat pääpirteittäin, minkä 

tyyppisiä työtehtäviä työpaikalla yleensä on. Työssäoppimisen aikana opettaja on tiiviissä 

kontaktissa opiskelijaan ja työpaikka ohjaajaan. Opiskelijan oppiminen suhteessa tutkinnon 

perusteiden tavoitteisiin dokumentoidaan. Tässä mallissa opiskelija voi antaa ammattiosaamisen 

näyttöjä sujuvasti aina siinä vaiheessa kuin hän tiettyjen tavoitteiden osalta on saanut riittävästi 

harjoitusta ja mahdollisuus näyttöön on. Tällöin yksi työssäoppimisjakso ei välttämättä kohdennu 

vain yhteen tutkinnon osaan vaan samalla jaksolla saattaa olla osia eri tutkinnon osista. 

3.4 Työelämäyhteistyön kehittäminen 

 

Työelämä yhteistyön kehittäminen: 

• Työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmät  

• Opettajien työelämäjaksot 

• Opettajat enemmän työpaikoilla ohjausresurssina 

• Oppaat ja ohjeistukset 

 

Työnantajilla nähdään olevan tärkeä rooli opiskelijan itsenäistymisessä ja aikuisuuteen kasvattamisessa. 

Jotta työpaikalla tapahtuvaa oppimista pystyttäisiin toteuttamaan laadukkaasti, olisi keskeistä, että myös 

työnantaja tietää, mitä opiskelijan on tarkoitus oppia työssäoppimisen aikana ja millaista osaamista häneltä 

voidaan vaatia ja millä perustein arvioidaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä tutkinnon perusteiden että 

opiskelijan henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien sisältöjen tuntemista. Työnantajien tueksi onkin 

kokeiluissa laadittu erilaista perehdytys- ja tukimateriaalia.  

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen nähdään tärkeäksi osaksi laadukkaan 
työssäoppimisen turvaamista. Työssäoppimisen laatu ja sille asetettavat tavoitteet korostuvat 

työssäoppimista laajennettaessa. 

 

Työelämän edustajat toivovat työpaikkaohjaajakoulutukselta konkreettisuutta sekä tukea ohjaus- ja 

arviointityöhön (näyttösuunnitelman tekemisessä ohjaaminen, oppimisen ohjaaminen, arviointikriteerien 

ymmärtäminen ja arviointiosaaminen). Myös työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamistapoja on edelleen 

kehitettävä.  Usean päivän mittaiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka järjestetään oppilaitoksen 

tiloissa, on monien alojen työpaikkaohjaajien mahdotonta osallistua. Etenkin pienistä yrityksistä 

työntekijöiden on lähes mahdotonta irrottautua työpaikan ulkopuolella pidettävään koulutukseen.  

Työpaikkaohjaajakoulutuksen uudet toteutustavat ovat nousseet keskeiseksi kehittämiskohteeksi.  
 

Esimerkkejä kehittämiskohteista: 

• Työpaikkaohjaajien koulutuksessa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 

tulisi hyödyntää ja edelleen kehittää, vrt. työelämälähtöisten perustutkintojen osaamisperustaisuus 

• Työpaikkaohjaajan osaamisen arviointi näyttöön perustuen  

• Työpaikkaohjaajakoulutuksen verkko-opintojen edelleen kehittäminen 
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• Työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttaminen työpaikalla työntekijöille sopivana aikana esimerkiksi 

opettajien työelämäjaksojen yhteydessä.  

 

Työelämän näkökulmasta tärkeänä nähdään myös se, että työssäoppimista ohjaaville opettajille on voitu 

järjestää riittävästi resurssia, jolloin heidän on ollut mahdollisuus viettää työpaikalla enemmän aikaa. 

Lisäresurssia on voitu saada esimerkiksi liittämällä ohjaavan opettajan työelämäjakso opiskelijoiden 
laajennetun työssäoppimisen yhteyteen. Opettajien työelämäjaksojen nähtiin lisäävän työelämän ja 

oppilaitoksen välistä vuoropuhelua ja näin tukevan myös työnantajia. Toimiva vuorovaikutus puolin ja toisin 

mahdollistaa laadukkaan ohjauksen sekä tarvittavat tukitoimet ja muut toimenpiteet.  

 

Yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämän kesken on lisäksi pyritty edistämään monin muin tavoin. Näin on 

pyritty saamaan työelämän ääni paremmin kuuluville yhteistä työtä suunniteltaessa ja kehitettäessä. 

Tällaisia keinoja ovat muun muassa erilaiset tutkintoalakohtaiset tai laajemmat kokoukset, 

kahvitustilaisuudet tai muut sellaiset. Tapaamisten yhtenä tavoitteena on ollut työpaikkaohjaajien 

vertaistuen kehittäminen ja lisääminen. Samaan tavoitteeseen on pyritty myös kahden työpaikkaohjaajan 
mallin kehittämisellä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadukkaan ohjauksen ja työpaikkaohjaajan oman 

jaksamisen näkökulmasta on todettu hyväksi ratkaisuksi nimetä yhdelle opiskelijalle kaksi työpaikkaohjaajaa, 

jotka jakavat ohjausvastuun. Ohjaajaparilla voi olla ohjattavan myös kaksi opiskelijaa, mikäli parityöskentely 

ei muutoin ole mahdollista. Pienissä yrityksissä ohjausvastuu usein kuitenkin jää yhdelle ohjaajalle, jolloin 

hän tarvitsee sekä työnantajan että ohjaavan opettajan tuen. 

 

Työpaikkaohjaajan tueksi ja työelämäyhteistyön ylläpitäjäksi opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan 

välillä voidaan nimetä oppilaitoksen puolesta TOP-valmentaja, mentor tai coach, joka tehtävänä on tukea 

sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaajaa työssäoppimisen aikana. 

 

3.5 Ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen 

 

Ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen  

• Oppimis- ja ohjausympäristöjen laajentaminen 

• Ohjauskäytänteiden ja työkalujen kehittäminen 

• Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot työprosessit ja työvälineet oppimisen 

välineinä  

• Sosiaalisen median ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen: verkko-oppimisalustat 

ja sosiaalinen media osaksi työssäoppimisen ohjausta 

• Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen 
 

 

Opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen on keskeinen osa laajennettua 

työssäoppimista. Opiskelijan ohjaus tarvitsee uusia muotoja ja tapoja silloin kun opinnot tapahtuvat 

laajamittaisina työpaikoilla oppilaitoksen ulkopuolella. Laadukas työssäoppiminen edellyttää laadukasta 

ohjaamista kaikissa oppimisprosessin eri vaiheissa.  

3.5.1 Ohjauksen kehittäminen 

Ohjauksen yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijan itseohjautuvuutta. Opiskelijan perehdyttäminen ennen 

jaksoa ja yksilöllinen ohjaus jakson aikana ovat tärkeitä lähtökohtia jakson onnistumisen kannalta. 

Opiskelijoiden työssäoppimista tukee heidän lähtökohdistaan ja tarpeistaan sekä yhteistyössä 

työssäoppimispaikan kanssa laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijan itseohjautuvuutta 

tuetaan ja sitä lisätään asteittain arvioinnin ja palautteen avulla. Opettajan mukanaolo työpäivissä 
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työpaikalla on uudenlainen mahdollisuus ohjauksen kehittämisessä.  

 

Laajennetun työssäoppimisen myötä ohjauksen moniammatillisuus ja laaja-alaisuus korostuvat. Tuki- ja 

ohjauspalveluissa on mukana myös opiskeluhuolto, joka tukee niin opiskelijoita kuin opettajia 

työssäoppimisen toteuttamisessa ja sen mahdollisissa haasteissa. Yhteistyö oppimisen tukipalvelujen kanssa 

sekä alle 18 -vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien kanssa on tärkeää. Laajennetun työssäoppimisen 

ohjausta voidaan tehostaa myös muiden tahojen, kuten nuoriso-ohjaajan, työssäoppimisen valmentajan tai 

työelämämentorin rekrytoimisella työssäoppimisprosessin ohjaajiksi.  

 
Työssäoppimisen ohjaamisen resursoinnin periaatteista ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukimuodoista 

on selkeästi sovittava. Työssäoppimisen tukitoimien ja ohjausprosessien läpinäkyvyyden ja laadun 

kehittäminen on jatkossa tärkeää.  

 

Esimerkkejä opiskelijan ohjauksen kehittämisestä laajennetun työssäopimisen yhteydessä: 

• Coach / Mentor -mallit, jossa coachina, mentorina tai tutorina toimii, joko oppilaitoksen edustaja kuten 

opettaja / erityisohjaaja, työelämän edustaja tai joku muu, esimerkiksi nuorisotyöntekijä. Coachilla tai 

mentorilla on resurssit toimia työelämän ja oppilaitoksen linkkinä sekä opiskelijalle tukena 

työssäoppimisjaksoihin liittyen.  

• Oppilaitoksen työntekijäksi palkattu nuorisotyöntekijä työssäoppijan ohjaajana ja verkostojen luojana 

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan ovat useissa kokeiluissa osallistuneet vastuuopettaja, 

opiskelija sekä opinto-ohjaaja. Myös nuorisotyöntekijän osallistumista henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman laadintaan sekä ohjaukseen on kokeiltu onnistuneesti. Nuorisotyöntekijä on voinut 

tukea opiskelijoita heidän muissa tuentarpeissaan, kuten tarvittavien koulun ulkopuolisten palvelujen 

suunnittelussa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman rinnalle laajennetussa työssäoppimisessa oleville 

opiskelijoille on syytä laatia myös ohjaussuunnitelma. On tärkeää yhteisesti sopia, mitä ohjauksen kanavia 

käytetään, millainen on kunkin opiskelijan ohjauksen tarve ja vaihteleeko se jakson kuluessa. Työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen tueksi on laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa hyödynnetty verkko-oppimista ja 

sosiaalisen median mahdollisuuksia.  

3.5.2 Sosiaalisen median sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 

Sosiaalista mediasta sekä tieto- ja viestintätekniikasta hyötyä laajennetussa työssä oppimisessa on muun 

muassa monitahoisen yhteistyön mahdollistaminen eri työssäoppimisen toimijoiden kesken: opiskelijan ja 

opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan sekä oppilaitoksen ja yrityksen välillä.  

Sosiaalista mediaa sekä tieto- ja viestintä tekniikkaa voidaan hyödyntää muun muassa:  

• yhteydenpitoon (ks. kuvio 5) 

• oppimisprosessin dokumentointiin, näkyväksi tekemiseen 

• ohjaukseen 

• oppimistehtäviin 

• yhteisölliseen työskentelyyn ja vertaistukeen 

• materiaalien kokoamiseen ja luomiseen 

• kyselyihin ja palautteisiin 

• opiskelijalähtöisyyden lisäämiseen 

• osaamisen arviointiin ja ammattiosaamisen näyttöihin 

• työelämän avaintaitojen kehittämiseen 

• työelämän edustajien kouluttamiseen 

• työelämäyhteistyö 
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Kuvio 5. Sosiaalisen median sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen eri toimijoiden välillä 

laajennetussa työssäoppimisessa. Lähde: http://toplaaja.purot.net    

Sosiaalisen median sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen luonteeseen kuuluu nopea ja matalan 

kynnyksen reagointi, jolloin kyseisiä ohjauskeinoja käytettäessä ohjaustarve ja -määrä ennemminkin 
lisääntyvät kuin vähenevät. Sen sijaan matkustustarve työpaikalle vähenee, eli aikaa säästyy varsinaiseen 

asiaan eli ohjaukseen. Tärkeää onkin aluksi sopia pelisäännöt: kuinka usein opettaja käy lukemassa 

opiskelijoiden viestejä ja millaisia ovat tehtävänannot ja kysymykset, joihin opiskelijat vastaavat. Jos 

alkuohjaus ontuu ja pelisäännöt jäävät epäselviksi, ohjausta tarvitaan työssäoppimisen edetessä 

moninkertaisesti. Lisäksi tulee varmistaa, että ohjauksen osapuolet hallitsevat laitteiden ja sovellusten 

käytön tai saavat niihin perehdytystä niin, etteivät ne nouse ohjauksen esteeksi.  

Tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median mahdollisuuksista laajennetun työssäoppimisen tukena on 

hyödynnetty muun muassa sähköistä oppimispäiväkirjaa, wikispace-sivuja, Facebookia, virtuaalisia 

oppimisympäristöjä sekä blogeja. Sosiaalisen median sovelluksista erityisesti wikien ja Google Docs 

-tyyppisten yhteiseen kirjoittamiseen tarkoitettujen sovellusten on koettu sopivan erityisen hyvin sisällön 

tuottamiseen ja yhteisölliseen työskentelyyn. Sosiaalista mediaa tai verkko-oppimisympäristöjä 

hyödynnettäessä oppimisprosessi dokumentoituu ja tulee siten läpinäkyväksi, kun verkkohistoria tallentuu 

näihin sovelluksiin. Laajennetun työssäoppimisen ohjaamisen välineenä voidaan hyödyntää myös erilaisia 

mobiilisovelluksia, kuten eTaitava tai MobileTools. 

3.5.3 Kiinteiden oppimisympäristöjen kehittäminen  

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa kehitetyissä malleissa on kehitetty myös oppilaitoksen omia 

oppimisympäristöjä: 

• Yritysyhteistyössä perustettu oppimisympäristö oppilaitokseen, johon pelkästään oppilaitoksen 

budjetilla ei olisi ollut mahdollista. Yritys käyttää tiloja myös omaan henkilöstökoulutukseensa. 

o Esimerkiksi teollisuuden alojen simulaatio-oppimisympäristöt on taloudellisesti mielekästä 

perustaa yhteistyössä työelämän kanssa, jolloin samaa ympäristöä voivat hyödyntää sekä alueen 

yritykset ja oppilaitokset 

• Oppilaitoksen tiloihin on rakennettu oppimisympäristö, johon on ulkoistettu yksi tai useampi 

yhteistyöyrityksen prosessi ja josta tehdään alihankintana työtä yritykselle 
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• Joissain tapauksissa osa opetuksesta on järkevää toteuttaa oppilaitoksen omissa tiloissa, mutta 

niissäkin tapahtuvaa opiskelua voidaan erilaisten projektien tai työpajatoiminnan avulla muokata 

lähemmäksi aitoja työelämän tilanteita.  

o Esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tuotteen suunnittelun ja valmistuksen 

koulutusohjelman (artesaanit: hopeaseppä, kultaseppä, kaivertaja ja taidekehystäjä) opintojen 

työssäoppiminen voidaan toteuttaa oppilaitoksen tiloihin perustettavassa laadukkaassa 

työpajaympäristössä ja sinne palkatun alan yrittäjän ohjauksella. Tällä alalla opiskelijoiden on 

muutoin hankala saada työssäoppimispaikkaa ja mahdollisuutta toteuttaa ammattiosaamisen 

näyttöjä aidossa työelämässä  

• Joissain oppilaitoksissa laitteiston ja välineistön tekninen taso on tiettyjen työprosessien osalta niin 

hyvä, että sellaisia töitä, joita on vaikea harjoitella yrityksen tiloissa tai yrityksen laitteilla voidaan 

harjoitella oppilaitoksessa. 

o Esimerkiksi oppilaitoksen tekninen kalusto voi olla alueen yritysten kalustoa monipuolisempi ja 

nykyaikaisempi 

• Useissa kokeiluissa työssäoppimisen määrällisen kasvattamisen lisäksi on työpaikalla tapahtuvaa 

oppimista monipuolistettu. Perinteisesti oppilaitoksessa opittavien ammattiteorioiden opintoja ja 

työpaja tai -sali opintoja on siirretty ainakin osittain työpaikalla opittaviksi. 

3.6 Työssäoppiminen osana koulutuksen järjestäjän laatutyötä 

Työssäoppimista laajennettaessa on kokeiluissa nähty tärkeäksi huolehtia työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

ja ohjaamisen laadun edelleen kehittämisestä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ei saa olla 

koulutuksen järjestäjän keino säästää, vaan taata laadukkaampaa opetusta ja oppimisen kannalta 
mielekkäämpiä oppimisympäristöjä.  

 

Työssäoppiminen osana koulutuksen järjestäjän laatutyötä 

• Työssäoppimisen laatutyön kehittäminen arvioinnin kehittämisen ja palautejärjestelmien 

kehittämisen kautta 

• Työpaikkarekisterit 

• eHOPS (sähköinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma) laajennetun työssäoppimisen 

dokumentoinnin apuna 

• Ohjausprosessien kuvaaminen ja mallintaminen  
 

 

3.6.1 Sähköiset palautejärjestelmät, työpaikkarekisterit ja eHOPS 

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen myötä toimivien palautteenkeruujärjestelmien merkitys on 
noussut esiin. Työssäoppimisen toteuttamisesta kerätään laaja-alaisesti palautetta etenkin opiskelijoilta, 

mutta palautteenkeruuta työelämän edustajilta ja opettajilta tulee kehittää. Useilla koulutuksen järjestäjillä 

työssäoppimisen palautteenkeruu pohjautuu työssäoppimisen oppaan kriteeristöön. Laatutyön 

kehittämisen näkökulmasta parannettavaa on etenkin kerätyn palautteen hyödyntämisessä.  

 

Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen näkökulmasta opiskelijahallinnon järjestelmät, kuten Primus- ja 

Wilma-järjestelmien lomakkeiden tulee vastata yksilöllisen suunnittelun tarpeita. Myös sähköisen 

henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS:n) kehittäminen nähdään osaksi työssäoppimisen laadun 

kehittämisestä. Työpaikkarekisterit tukevat laajennetun työssäoppimisen suunnittelua ja ohjausta, mutta 

niiden ylläpitäminen ja ajan tasalla pitäminen on usein haasteellista.  
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3.6.2 Prosessien kehittäminen sekä eri toimijoiden roolien ja vastuiden kuvaaminen 

Laajennetun työssäoppimisen toteuttaminen ja ohjaaminen eivät koulutuksen järjestäjien sisällä ole vielä 

laaja-alaisesti vakiintunutta toimintaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen kehittäminen ja laajentaminen on ollut vain muutaman opettajan vastuulla, mikä luo osaltaan 

haasteita työssäoppimisen laatutyön kehittämiselle.  

 

Kokeilujen tavoitteena on monessa oppilaitoksessa tuottaa laadun hallinnan tueksi prosessikuvauksia ja 

toimintamalleja, jotka sisällytetään koulutuksen järjestäjän toimintaohjeisiin ja laatukäsikirjoihin. Eri 

toimijoiden rooleja on joissain kokeiluissa kyetty mallintamaan prosesseiksi, kuvattu muulla tavoin tai 

mallinnettu. Kokeiluissa laaditut prosessikuvaukset ja toimintaohjeet ovat selkiinnyttäneet eri osapuolten 

vastuita ja velvollisuuksia ja täten varmistaneet toiminnan laatua.  

 

Monissa oppilaitoksissa mahdollisuus laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tai vaihtoehtoinen 
työpainotteinen polku, on kirjattu opetussuunnitelmiin. Työssäoppimisen ohjaamisen resursoinnin 

periaatteet ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukimuodot vaihtelevat suuresti riippuen koulutuksen 

järjestäjästä. Työssäoppimisen tukitoimien ja ohjausprosessien läpinäkyvyyden ja laadun kehittäminen 

nähdään tärkeäksi jatkossa. 

3.6.3 Oppilaitoksen sisäiset vertaisarvioinnit koulutuksenjärjestäjän tutkintoalojen 

kesken 

Vertaisarvioinnin järjestäminen koulutuksen järjestäjän tutkintoalojen välillä ja koulutuksen järjestäjien 
kesken nähdään tehokkaaksi laadunvarmistuksen ja kehittämisen keinoksi. Oppilaitoksissa on nähty, että 

ensin tulee parantaa työssäoppimisen laatua, ennen kuin laajennetaan. Tavoitteena on ollut laadukkaiden 

työssäoppimisen käytänteiden kehittäminen. 

 

4. Työssäoppimisen laajentamisen edut, haasteet ja edellytykset eri 

toimijoiden näkökulmista 

4.1 Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen näkökulma 

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä 

• laskentapäiviin perustuva rahoitus ja nuorten oppisopimuskoulutuksen rahoitusmalli eivät tue 

laajennettua työssä oppimista 

• Tuloksellisuusmittarit eivät kaikin tavoin kannusta laajennetun työssäoppimisen kehittämiseen 
(esim. nopeutetut polut) 

 

Uusien tutkinnon perusteiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet 

• pääosin paremmat mahdollisuudet toteuttaa laajennettua työssäoppimista 

• Joillakin tutkintoaloilla (esim. liiketalous sekä sosiaali- ja terveysala) työssäoppimisen 

laajentamisessa haasteena liian laajoiksi tai liian lähellä toisiaan oleviksi koetut tutkinnon osat 

• Tutkinnon perusteiden ajatus aitojen työelämän toimintakokonaisuuksien oppimisesta ja 

arvioinnista tutkinnon osittain ei kaikissa perustutkinnoissa kokemuksen mukaan toteudu tai on 

vaikea toteuttaa (esim. hiusalan perustutkinnon perusteet) 

 

Ammatillisen koulutuksen käsitteistön selkeyttäminen 

• työelämän edustajille edelleen vaikeaselkoista (esim. ammattiosaamisen näyttökriteeristöt) 

• käsitteiden epäselvyys ja kirjavuus (esim. merkitys koulutusmuodosta riippuen) 
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Opettajan työehto- ja virkaehtokysymykset 

• työaikakysymykset uuden opettajuuden myötä. Oppituntien pitämiseen perustuva 

palkkausjärjestelmä ei vastaa opettajan nykyaikaista työnkuvaa 

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen 

• edelleen kansallisen kehittämisen fokukseksi. Kehitettävä monipuolisia tapoja 

työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamiseen. 

 

 

4.1.1 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä 

Nykyinen ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusjärjestelmä ei kaikilta osin tue työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen laaja-alaista kehittämistä.  

 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on kehitetty muun muassa nuorten ammatillista perustutkintoa 
suorittavien opiskelijoiden oppisopimuskoulutusta ja oppisopimuksen laaja-alaisempaa hyödyntämistä 

nuorten koulutuksessa. Kokemusten perusteella voidaan todeta, että nyt kokeiltu toimintamalli tulisi 

merkittäväksi ja myös taloudellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi, jos myös tutkintoon johtavaan 

oppisopimuskoulutukseen osallistuvista opiskelijoista määräytyisi koulutuksen järjestäjälle samansuuruinen 

valtionosuus kuin oppilaitoksessa opiskelevista. Tällä tavoin saataisiin huomattava osa nyt opiskelupaikkojen 

ulkopuolelle jääneistä nuorista opiskelemaan ja monilla aloilla kyettäisiin myös helpottamaan ammattiin 

valmistuvien nuorten sijoittumista aikaisemmin työelämään. Etenkin tulevilla työvoimapula-aloilla nuorten 

oppisopimus voisi olla yhtenä ratkaisuna ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi. Tutkintoon johtava 

oppisopimuskoulutus on herättänyt laajaa kiinnostusta koulutuksenjärjestäjien keskuudessa, mutta sen 

laaja-alaisempi käyttöönotto edellyttää rahoitusjärjestelmän avointa tarkastelua sekä valtionosuuksien että 
tuloksellisuusrahoituksen näkökulmasta. 

 

Nykyisen laskentapäiviin perustuvan rahoitusjärjestelmän ei nähdä kannustavan ja tukevan nopeasti 

valmistuvien opiskelijoiden opintojen kehittämistä. Laajennettu työssäoppiminen nähdään mahdollisuutena 

lahjakkaiden opiskelijoiden nopealle siirtymiselle työmarkkinoiden käyttöön, mutta nykyinen käytäntö ei 

rahoituksellisesti tue tätä. Myöskään tuloksellisuusmittarit eivät huomioi nopeammin valmistuneita. 

 

Tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen kokonaisuudessaan, 

laajennettu työssäoppiminen nähdään mahdollisuutena myös mukautetuin tavoittein opiskeleville 
opiskelijoille suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia ja näin työllistyä esimerkiksi avustaviin tehtäviin. Myöskään 

vain tiettyjen tutkinnonosien suorittajien opintojen kehittämisen kannalta laskentapäivään perustuva 

rahoitusmalli ei ole kannustava.  

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajetessa on käyty keskustelua myös ohjauskorvauksista ja työelämän 

taloudellisesta tukemisesta ja kannustamisesta ohjaustoimintaan. Epäyhtenäinen käytänne sosiaali- ja 

terveysalan ohjauskorvauksista suhteessa muiden alojen järjestelmiin nähdään haasteellisena laaja-alaisen 

työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä.  

 

Tärkeänä nähdään edelleen kehittää rahoituksellisia ja muita tukikeinoja muun muassa erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen. Työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen lisääminen nähdään heidän kohdallaan lisäävän mahdollisuutta työllistyä koulutusta vastaaviin 

tehtäviin, mutta nykyiset ohjausresurssit koetaan liian pieniksi yksilöllisesti suunniteltujen opintopolkujen 

toteuttamiseen. Toisena ryhmänä esiin nousevat ne opiskelijat, joilla olisi mahdollisuuksia edetä nopeasti 

opinnoissaan. Näiden opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun tulee satsata yhtälailla kuin 

erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden. 
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Yhteiskuntatakuuseen kuuluva koulutustakuu luo omat haasteensa oppilaitosten rahoitukseen. 

Koulutustakuun myötä opiskelemaan siirtynee aikaisempaa enemmän erilaista tukea tarvitsevia opiskelijoita 

ja osalle läsnä olevana opiskelijana pysyminen sekä tutkinnon loppuun suorittaminen voi olla haasteellista. 

 

4.1.2 Uusien tutkinnon perusteiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen kokemusten mukaan uudistetut ammatillisten 

perustutkintojen perusteet tukevat aiempia opetussuunnitelman perusteita paremmin työelämälähtöistä 

oppimista ja opetusta. Uusien tutkinnon perusteiden lähtökohtana ovat työelämän aidot 

toimintakokonaisuudet ja opiskelijoiden yksilöllisten polkujen tukeminen. Tutkinnon perusteet antavatkin 

hyvän pohjan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiselle osana ammatillisen koulutuksen laajempaa 

kehittämistä. 

Joissain perustutkinnoissa (esim. liiketalous) tutkinnon osat koetaan kuitenkin liian laajoiksi ja liian lähellä 

toisiaan oleviksi. Myös sosiaali- ja terveysala perustutkinnon perusteiden laajuuden ja yksityiskohtaisuuden 

nähdään asettavan haasteita työssäoppimisen laajentamiselle. 

Tutkinnon perusteiden ajatus aitojen työelämän toimintakokonaisuuksien oppimisesta ja arvioinnista 

tutkinnon osittain ei kaikissa perustutkinnoissa kokemuksen mukaan toteudu tai on vaikea toteuttaa. 
Tällaiseksi koetaan esimerkiksi hiusalan perustutkinnon perusteet. Saatujen kokemusten perusteella 

tutkinnonosittainen toteutus ei ole mielekästä. Käytännön päivittäisessä työssä seuraavat prosessit ja 

työtehtävät a) hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, b) kampaukset ja ehostus, c) värjäyskäsittelyt sekä d) 

permanenttikäsittelyt toteutuvat limittäin, eikä yksittäisinä työkokonaisuuksina. Näin ollen niitä ei ole 

mielekästä toisistaan irrottaa. Uusien tutkinnon perusteiden toteuttamisesta olisi hyvä kerätä 

valtakunnallista palautetta perustutkinnoittain, sillä niissä on selkeästi tutkintokohtaisia eroja. 

4.1.3 Ammatillisen koulutuksen käsitteistön selkiyttämien  

Tutkinnon perusteiden ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointikriteerien kieli ja käsitteet koetaan edelleen 

monimutkaisiksi etenkin työelämän näkökulmasta. Käsitteiden epäselvyys ja käytön kirjavuus on noussut 

esiin myös laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa. Tutkintoon johtavan ja näyttötutkinnon suorittamiseen 
valmistavan koulutuksen käsitteistö on osittain samanlainen, mutta samoilla käsitteillä tarkoitetaan hieman 

eri asiaa koulutusmuodosta riippuen. Tämä aiheuttaa sekaannusta sekä opetushenkilöstön että työelämän 

edustajien keskuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä ja kriteerejä muokkaamalla voidaan tukea 

työpaikkaohjaajia heidän ohjaus- ja arviointityössään. Myös työpaikkaohjaajakouluttajien koulutusta tulee 

kehittää samassa linjassa kohti konkreettisemman koulutuksen, tuen ja ohjauksen antamista 

työpaikkaohjaajille. 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa keskiöön on noussut muun muassa nuoren opiskelijan 
opintojen yksilöllistäminen sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tutkintoon johtavassa 

koulutuksessa näillä käsitteillä tarkoitetaan kuitenkin hieman eri asiaa kuin näyttötutkintoperusteisessa 

koulutuksessa. Myös tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta kehitettäessä on törmätty tähän 

haasteeseen. 

4.1.4 Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen nähdään kokeiluhankkeen kokemusten pohjalta erittäin 

tärkeäksi. Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman 2 opintoviikon perusteita ollaan uudistamassa. Kokemusten 

myötä työpaikkaohjaajakoulutuksen monimuotoinen kehittäminen tulee olla myös valtionhallinnon 

intressien kohteena. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen ei saisi olla yksittäisten 
koulutuksenjärjestäjien työn varassa, vaan sitä tulee kehittää valtakunnallisesti ja luoda vaihtoehtoisia 

toteutustapoja työpaikkaohjaajakoulutukselle. Myös työpaikkaohjaajien näyttöön pohjautuvaa osaamisen 
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tunnustamista tulisi edelleen kehittää. 

4.1.5 Opettajien työelämäjaksojen kehittäminen 

Opettajien työelämäosaamisen kehittämiseen täydennyskoulutuksen ja ohjauksen avulla tulisi jatkossakin 

kiinnittää huomiota. Kokeiluhankkeen myötä on herännyt kysymys siitä, olisiko syytä määritellä opettajien 

työelämäjaksot tai työelämäosaamisen päivittäminen muutoin pakolliseksi osaksi opettajan 

täydennyskoulutusta ammatillisessa koulutuksessa. Työelämäosaamisen päivittäminen pitäisi taata kaikille 

ammatillisen koulutuksen ammattiryhmille säännöllisesti ja riittävän usein. 

4.2 Koulutuksen järjestäjän näkökulma 

 

Työssäoppimisen pedagogiikka ja pedagoginen johtaminen 

• asiakaslähtöisten toimintatapojen luominen 

• oppilaitoskeskeisyydestä ja koulumaisuutta korostavasta ajattelu- ja toimintatavoista 
poisoppiminen 

• ohjauspainotteisen opettajuuden vahvistaminen 

• osaamisperustaisuuden korostaminen opettamisperustaisuuden sijaan 

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-alainen kehittäminen 

• kehittämistyö oppilaitosten sisällä, oppilaitosten kesken ja yhdessä työelämän edustajien 

• yhteistyökehittäminen mahdollisesti myös nuorisotoimen kanssa 

• ennakointi: työssäoppimisen laajentamisen edellyttää työvoimapoliittista suunnittelua 

• työssäoppimisrekisterien systemaattinen ylläpito oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä 

 

Ohjausprosessien ja eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja dokumentointi 

• laajennetun työssäoppimisen mallit vakiinnutettu opetussuunnitelmiin eli osaksi normaalia 

toimintaa 

 

Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi 

• pysyvät ratkaisut resursointiin, työnjakoon ja oppilaitoksen rakenteisiin 

 

Opetuksen järjestäminen rakenteet ja niiden joustavuus 

• työelämän sesonkiluonteisuuden hyödyntäminen työssäoppimisjaksojen toteuttamisessa 

• ammattitaitoja täydentävien tutkinnon osien integrointi laajennettuun työssäoppimiseen 

• tiukasti moduuleihin ja jaksoihin sidottu opetuksen suunnittelu asettaa haasteita työssäoppimisen 

laajentamiselle ja aidosti yksilöllisille opintopoluille 

• joustamattomat lukujärjestystekniset ratkaisut usein joustavien ratkaisujen esteenä 

 

Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen 

• työelämäosaamisen sisällyttäminen työn vaativuuden arviointijärjestelmään perustuvaan 

palkkaukseen (TVA-palkkaukseen) 

 

Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittäminen 

• sulautuva opetus (Blended Learning), eli eri oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen 

tarkoituksenmukainen integroiminen toisiinsa 

• etäohjauksen kehittäminen, esim. sosiaalista mediaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa 

hyödyntämällä 

 

Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen  

• henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS ja eHOPS) ja ohjaussuunnitelmien kehittäminen 
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laaja-alainen hyödyntäminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia 

ammatillisen koulutuksen kehittämiseen myös koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Laajennetun 

työssäoppimisen kokeiluhankkeen kokemusten myötä koulutusorganisaation johdon antama tuki on 

edellytys laajennetun työssäoppimisen suunnittelulle, toteuttamiselle ja edelleen kehittämiselle. Työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen sekä työelämäosaamisen kehittäminen on tärkeää sekä koulutuksen järjestäjien 

sisällä että niiden kesken. Uusien tutkinnon perusteiden edellyttämä työelämälähtöinen osaaminen ja vaade 

opintojen yksilöllistämisestä myös nuorten koulutuksesta pakottavat koulutuksen järjestäjät kehittämään 

joustavia ratkaisuja opintojen toteuttamiselle. 

4.2.1 Työssäoppimisen pedagogiikka ja pedagoginen johtaminen 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä kuten ammatillisen koulutuksen kehittämisessä 
yleisestikin pedagoginen johtajuus, kehittäminen, kokeileminen ja visiointi nähdään tärkeäksi. Keskustelua 

työssäoppimisen pedagogiikasta tulisi lisätä koulutuksen järjestäjien sisällä ja valtakunnallisestikin. 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen tulisi nähdä osana koulutuksen järjestäjän strategiatyötä. 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen systemaattista kehittämistä voidaan tehostaa ottamalla työelämän 

edustajat mukaan koulutuksen järjestäjän työryhmiin (kehittämisryhmät, laaturyhmät, yms.). 

Ohjausryhmien ja neuvottelukuntien työn nähdään tukevan laajennetun työssäoppimisen toteuttamista. 

Positiivinen suhtautuminen työssäoppimisen laajentamiseen on mahdollistanut monimuotoisten mallien 

kokeilun. Kokeilujen välillä toteutetut vertaisarvioinnit ovat osaltaan tukeneet työssäoppimisen strategista 

johtamista. 

4.2.2 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-alainen kehittäminen  

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työelämäyhteistyön 

kehittäminen nähdään tärkeäksi tehtäväksi kaikilla organisaation tasoilla niin johdon kuin yksittäisen 

opettajankin työssä. Kokemusten perusteella toivotaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelun ja 

yhteistyön kehittämistä pedagogisten ja hallinnollisten toimijoiden välille. Oppimista, viihtymistä sekä 

jaksamista tukevien ratkaisujen toteuttamista lisätään huomioimalla jaksotukset, pedagogiset ratkaisut ja 

viestintä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisen näkökulmasta yhteistyötä tulisi kehittää kaikkien 

osapuolten, opiskelijoiden, ammatillisten opettajien, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien 

opettajien, työpaikkaohjaajien, oppimisen tukipalvelujen ja oppilaitosten johdon, välillä.  

Ennakointi 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä ennakointia ja 

alueellista yhteistyötä työelämän ja eri koulutusmuotojen ja -asteiden välillä. Työssäoppimisen 

laajentaminen edellyttää työvoimapoliittista suunnittelua, mutta tarjoaa sen toteuttamiselle myös uusia 

mahdollisuuksia. Suhdanteet vaikuttavat mahdollisuuksiin toteuttaa laajennettua työssäoppimista ja tähän 

tulee varautua. Osalla aloista tulee olemaan tulevaisuudessa työvoimapula, joka haastaa oppilaitokset 

löytämään keinoja opiskelijoiden nopean valmistumisen mahdollistamiseksi. Laajennettu työssäoppiminen 

on nähty keinona parantaa myös tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen mahdollisuutta vastata 
muuttuviin työelämän tarpeisiin. Esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinnossa laajennetun 

työssäoppimisen keinoin voitiin nopeasti kouluttaa työvoimaa kaivosalan tarpeisiin paikkakunnalla, jossa 

koulutus ja työssäoppiminen aiemmin oli toteutettu vahvan paperiteollisuuden rinnalla. Esimerkiksi sosiaali- 

ja terveydenhuoltoalalla tämän tapainen koulutusohjelmavalinnan rinnalla kulkeva ohjaava suuntautuminen 

voi tulevaisuudessa olla tarpeen.  

 

Osaksi koulutuksen järjestäjän tekemää ennakointityötä nähdään myös suunnitelmallinen opetus- ja 

ohjaushenkilökunnan rekrytointi. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on lupaavin tuloksin rekrytoitu 

koulutuksenjärjestäjän ohjaushenkilökunnaksi myös työelämän asiantuntija ja nuoriso-ohjaajia, jotka 

toimivat oppilaitoksen ja työelämän välimaastossa opiskelijan ohjauksen parhaaksi. 
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Työelämä 

Laajennetun työssäoppimisen kannalta työelämä nähdään tärkeimpänä ulkopuolisena 

yhteistyökumppanina. Yhteistyön kehittämistä ei voida nähdä vain ohjaavien opettajien ja 

työpaikkaohjaajien väliseksi työksi vaan yhteistyötä on kehitettävä laajalla rintamalla myös 

koulutusorganisaatioiden johdon ja työpaikkojen johdon kesken. Yhteistyötä työelämän kanssa tulee 

kehittää sellaiseksi, että työelämä on tietoinen tutkinnon perusteista ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

tavoitteista. Työssäoppimispaikkarekisterejä on jo kehitetty kokeiluissa. Rekisterit pohjautuvat analyysiin, 

joissa työnantajat suhteessa tutkinnon tavoitteisiin arvioivat, mitä heillä on mahdollista oppia. Ajantasainen 

työssäoppimispaikkarekisteri auttaa opettajia ohjaamaan opiskelijoita heille soveltuvaan 
työssäoppimispaikkaan. Haasteena työssäoppimispaikkarekistereissä nähdään niiden systemaattinen 

ylläpito, jota tulisi edelleen kehittää yhteistyössä oppilaitosorganisaatioiden ja työelämän kanssa. 

 

Alueen muut oppilaitokset 

Työssäoppimista laajennettaessa ja etenkin ryhmäkohtaisia laajennuksia suunnitellessa, tulee huomioida 

myös alueen muiden oppilaitosten työssäoppimisen ajankohdat. Näin voidaan taata, että alueellisesti 

työssäoppimispaikkoja on tarjolla kaikille opiskelijoille riittävästi. 

 

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajat ja ammatilliset opettajat 

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien roolia suhteessa ammatillisiin tutkinnon osiin tulee tarkastella 
ja hyvin alkanutta yhteistyötä edelleen kehittää. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on saatu jo hyviä 

tuloksia ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osittaisesta suorittamisesta työpaikoilla ja 

ammattitaitoa täydentävien aineiden opettajien ja ammatillisten opettajien yhteistyön tiivistämisestä. 

Keskustelua tarvitaan lisää muun muassa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien 

tutkintoalakohtaistamisesta, sijoittumisesta suhteessa ammatillisiin opintoihin ja merkityksestä jatko-

opintokelpoisuuden suhteen. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tarkoituksena on tukea 

ammattitaidon saavuttamista ja täydentää ammattitaitoa. Jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi 

opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa esimerkiksi lukio-opintoja. 

 

Oppimisen tukipalvelut ja opiskeluhuolto 

Oppimisen tukipalvelujen toimijoiden rooli on kokeiluhankkeen edetessä nähty yhä merkittävämmäksi 

työpaikalla tapahtuvan oppimisen laaja-alaisessa kehittämisessä. Oppimisen tukipalvelujen mukana olo 

laajennetun työssäoppimisen ohjauksen ja tukitoimien toteuttamisessa tulisi varmistaa. Opiskelijan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan perustuvassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamisessa 

on tärkeää hyödyntää eri ammattiryhmien osaamista ja tarjota opiskelijalle hänen tarvitsemansa tuki ja 

ohjaus. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen tarve työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana 

lienee vähintään yhtä suuri kuin oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun aikana. Ohjauksen toteutustapojen ja 

ohjauspalvelujen saatavuuden kysymykset nousevat esiin, kun opiskelija on enemmän poissa 

oppilaitosympäristöstä. Nopeasti etenevien opiskelijoiden kohdalla taas ohjausta opintojen suorittamiseen 

tarvitaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista suunniteltaessa, huolehdittaessa osaamisen tunnistamisesta ja 
tunnustamisesta sekä ammatillista osaamista arvioitaessa. Yksilölliset opintopolut asettavat uudenlaiset 

vaateet osaamisen arvioinnille ja sen kehittämiselle oppilaitoksissa.  

 

Kuntasektori 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on kehitetty malleja yhteistyöstä nuorisotoimen toimijoiden 

kanssa ohjauksen ja tuen saamiseksi etenkin keskeytysuhan tai syrjäytymisuhan alla olevien opiskelijoiden 

kohdalla. Tehostamalla yhteistyötä kuntatahon työntekijöiden kanssa voidaan entisestään vahvistaa 

opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintonsa loppuun. Voimaan tullut nuorisolaki tukee osaltaan 

tämän tyyppistä kehittämistä. 

 
Muiden hankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö 

Osa kokeiluhankkeista on tehnyt yhteistyötä muiden valtionavustusta saaneiden hankkeiden kanssa sekä 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien hankkeiden kanssa siten, että ovat pyrkineet hyödyntämään 
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muissa hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja ja työkaluja. Hankkeiden välisestä yhteistyötä ja 

vertaiskehittämistä on mahdollista ja tarpeellista kehittää edelleen. 

4.2.3 Ohjausprosessien ja eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja dokumentointi 

Laajennetun työssäoppimisen prosessit tulee koulutuksen järjestäjittäin mallintaa ja kuvata sekä kirjata 

selkeät tehtävänkuvaukset, vastuut ja roolit prosesseineen eri toimijoille. Selkeät tehtäväkuvaukset ja 

vastuunjako osaltaan takaavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja opiskelijan saaman ohjauksen laatua. Eri 

osapuolille tulee kirjata vastuut, velvollisuudet ja oikeudet sekä varmistaa, että toimijat ovat tietoisia näistä. 

 

Etenkin yksilöllisten opintopolkujen suunnittelua ja ohjausta tulee kehittää ja mallintaa. Kenties opintojen 

alkuvaiheessa tulisi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen käyttää nykyistä enemmän aikaa. 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessissa on syytä huomioida myös opiskelijan henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman dokumentointi siten, että se on kaikkien osapuolten hyödynnettävissä. Sähköisen 

dokumentoinnin ja sen edelleen kehittämisen tarve on noussut esiin myös laajennetun työssäoppimisen 
kokeiluissa. 

 

Laajennetun työssäoppimisen prosessin suunnittelussa on tärkeä huomioida myös tiedottaminen ja vastuun 

jakaminen eri osapuolten tiedottamisesta, samoin palautteenkeruun ja saadun palautteen systemaattinen 

hyödyntäminen. 

 

Nuoren työntekijän suojeluun liittyvät kysymykset huomioidaan opetuksessa ja työelämäyhteistyössä eri 

tavoin eri oppilaitoksissa. Nuoren työntekijän suojeluun liittyvien kysymysten esille nostaminen vaikuttaa 

olevan kehittämisen tarpeessa osassa oppilaitoksissa. Sinänsä nuoren työntekijän suojelu on usein kirjattu 

työssäoppimissopimukseen, mutta sen sisältöä ei ole aina keskusteltu auki opiskelijoiden ja 
työpaikkaohjaajien kanssa.  

4.2.4 Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi 

 

Resursointi opetus- ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta  

Laajennettu työssäoppiminen ja etenkin opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu asettaa uusia 

haasteita opetus- ja ohjaustyön resursoinnin suunnittelulle. Työssäoppimisen laajentaminen pysyväksi 

toimintatavaksi vaatii resurssien suunnittelua siten, että yksilöllinen suunnittelu ja ohjaus mahdollistuvat. 

Tämä tarkoittaa resurssien jaon uudelleen ajattelua. Keskustelua on käyty muun muassa lähiopetustuntien 

määrästä suhteessa opettajalle resursoitavaan opiskelijan yksilöllisen ohjaamisen resurssiin.  

 

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen kokemusten mukaan parhaat tulokset työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen laajentamisesta saadaan silloin, kun opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen on varattu 

riittävästi aikaa. Mikäli työssäoppimista laajennetaan huomattavasti nykyisestä minimimäärästä ja 
työssäoppimispolut suunnitellaan yksilöllisesti, on yksilölliseen ohjaukseen panostettava nykyistä enemmän 

myös resursoinnin näkökulmasta. Tämä taas pakottaa miettimään, mistä olemme valmiita luopumaan tai 

mitä resursointia vähentämään. Yksilökohtaisten mallien toteuttaminen vaatii koulutusorganisaatiolta 

suunnitelmallisuutta, joustavuutta ja resursseja, jotta opettajien on mahdollista tehdä opiskelijoiden kanssa 

henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja toteuttaa ohjaustyötään.  

 

Saatujen kokemusten pohjalta on käyty keskustelua myös työssäoppimisen resursoinnista suhteessa 

lähiopetuksen resursointiin. Useilla koulutuksen järjestäjillä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen 

resursoinnin periaatteet ovat erilaiset kuin oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ja ohjaamisen 

resursoinnin periaatteet. Opettajuuden muuttuessa ohjaajuudeksi oppimisympäristöstä riippumatta on 
käyty keskustelua mahdollisuudesta tarkastella opiskelijan ohjaamisen resurssia yhtenä kokonaisuutena 

siten, että opiskelijakohtainen perusresurssi olisi sama riippumatta siitä, missä ympäristössä oppiminen ja 

ohjaus tapahtuvat. Tämä voisi osaltaan edesauttaa ammatillisen opetuksen kehittämistä pedagogisista 
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lähtökohdista ilman, että opettajan tarvitsee huolestua omien työtuntiensa puolesta. Nykyisellä 

järjestelmällä ryhmäkoosta riippuen opettajan on joissain tilanteissa, resurssiensa näkökulmasta, 

”kannattavampaa” pitäytyä perinteisessä luokkamuotoisessa opetuksessa. 

 

Resursoinnin näkökulmasta on lisäksi pohdittu mahdollisuutta tarkastella työelämäyhteistyötä laajana 

kokonaisuutena sekä resursoinnin että käytännön työn näkökulmasta. Voisiko laaja työelämäyhteistyön 

resurssi muodostua opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen resurssista, työpaikkaohjaajakoulutuksen 

resurssista ja opettajien työelämäjaksojen resurssista? Toimintoja yhdistämällä ja tavoitteita uudelleen 

tarkastelemalla voidaan saada opettajille lisäresurssia työpaikoilla tapahtuvaan toimintaan. Toiminta 
kokonaisuudessaan voisi muodostua opiskelijoiden ohjaamisesta, työpaikkaohjaajien kouluttamisesta ja 

oman osaamisen päivittämisestä. Resursseja ja toimintoja yhdistämällä voitaisiin saada synergiaetua ja 

kustannustehokkuutta. 

 

Kokeiluhankkeissa pilotoidut työssäoppimisen laajentamisen ja monipuolistamisen kokeilut ja tavat ovat 

osittain mallintamatta. Jatkossa onkin tärkeää koulutuksen järjestäjän tasolla suunnitella, miten malleista 

saadaan pysyviä käytänteitä ja kuinka yksilölliset opintopolut mahdollistetaan koulutuksen järjestäjän 

perusrahoituksella, ilman hankerahaa. 

 

Koulutuksen järjestäjien sisällä työpaikalla tapahtuvan oppimisen resursointiin tulee suunnitella yhtenäiset 
käytänteet sekä yksilökohtaisiin että ryhmäkohtaisiin malleihin. Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen 

myötä työpaikalla tapahtuva oppiminen on monimuotoistunut, eivätkä koulutuksen järjestäjien 

työssäoppimisen resursointiperiaatteet välttämättä enää vastaa nykyisiin haasteisiin. 

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen on herättänyt opettajien keskuudessa huolta heidän 

töidensä loppumisesta tai siirtymisestä muiden ammattikunnan edustajien tehtäväksi. Samalla opettajien 

keskuudessa on esiintynyt huolta opettajan työn laajenemisesta niin, ettei se enää vastaa aiempaa 

resursointia tai opettajan työn kuvauksia. Yhteinen keskustelukulttuuri opettajien, oppilaitosjohdon ja 

oppimisen tukipalvelujen kesken nähdään tärkeäksi jo suunnitteluvaiheessa.  

 
Opiskelijan työn näkökulmasta 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kuormittavuutta on tarkasteltu myös opiskelijan lähtökohdista käsin. 

Opiskelijat kokevat pääsääntöisesti oppivansa paremmin työpaikkaympäristössä, mutta kokevat 

työssäoppimispainotteisen opiskelun raskaammaksi kuin oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun. Opiskelu ja 

osallistuminen työpaikalla nähdään ainakin osittain intensiivisemmäksi kuin oppilaitosympäristössä.  

 

Opintojen nopeuttamisen kysymys on noussut esiin työssäoppimista laajennettaessa. Ammatillisen 

perustutkinnon tutkinnon laajuus 120 opintoviikon opiskelijan työnä määritellään, asetuksessa 

ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 2 § seuraavasti: ”Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua 

opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammatilliseen 

perustutkintoon johtavat opinnot on järjestettävä siten, että opinnot voidaan päätoimisesti opiskellen 

suorittaa niiden laajuutta vastaavassa ajassa.” Lainsäädäntö ei siis aseta rajoituksia opintojen nopeammalle 

suorittamiselle, mutta säädöstä tulkitaan eri tavalla eri koulutuksen järjestäjien kesken. Asetusten mukaan 

perustutkinnon suorittaneen opiskelijan tulee osata 120 opintoviikon laajuisesti määritellyt asiat ja 

koulutuksen järjestäjän tulee mahdollistaa opintojen suorittaminen edellä määritellyssä ajassa.  

 

Asetusten perusteella tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija voi kuitenkin suorittaa opintonsa 

nopeammin. Monilla koulutuksen järjestäjillä oppilaitoksen tiloissa tapahtuvan opetuksen tuntimäärä 

opiskelijan työnä on 28–30 tuntia per opintoviikko, mutta työpaikalla tapahtuvan oppimisen tuntimäärä 

opintoviikkoa kohden on huomattavasti suurempi. Monet nuoret opiskelijat tarvitsevat kypsyäkseen aikaa, 
eikä ole mielekästä pyrkiä nopeuttamaan kaikkien opiskelijoiden opintoja. Koulutuksen järjestäjien 

keskuudessa tulisi kuitenkin aiempaa laaja-alaisemmin tarkastella asiaa ja tukea joustavia mahdollisuuksia 

opintojen nopeampaan suorittaminen niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on edellytykset oppia 
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nopeammin esimerkiksi autenttisessa työelämän ympäristössä. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika voi 

vaihdella riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Tämä edellyttää 

opettajien arviointiosaamisen ja arviointimenetelmien kehittämistä niin, että uskalletaan siirtyä osaamisen 

arviointiin opintojaksojen ja -viikkojen suorittamisen sijaan.  

4.2.5 Opetuksen järjestämisen rakenteet ja niiden joustavuus 

Työnjako, lukujärjestys ja muut organisatoriset ratkaisut ovat tärkeitä elementtejä, joilla mahdollistetaan 

opettajien laajennetun työssäoppimisen suunnittelu, ohjaus ja arviointityö. Uudet tutkinnon perusteet 

asettavat vaateen opiskelijan valinnaisuuden lisäämiselle ja monimuotoisten opintopolkujen 

toteuttamiselle. Laajennettu työssäoppiminen on nähty hyvänä keinona vastata tähän tarpeeseen. 

Koulutuksen järjestäjien organisatoriset ja opetuksen järjestämisen rakenteet kuten modulointi, 

jaksojärjestelmä ja muut esimerkiksi lukujärjestystekniset syyt asettavat osittain haasteita työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen laaja-alaiselle integroinnille teoriaopetukseen, samoin kuin opiskelijoiden 

yksilöllisten opintopolkujen suorittamiselle.  
 

Opetuksen järjestäminen työelämän tarpeet ja toimintojen rytmi huomioiden on ollut osittain haasteellista 

rakenteellisista seikoista johtuen. On ollut vaikea reagoida nopeasti työelämän sesonkiluonteisuuteen tai 

työelämän mahdollisuuteen ottaa opiskelijoita työssäoppimiseen. Työssäoppimisen määrällistä lisäämistä ja 

toteutusmalleja pohtiessa on hyvä huomioida myös tutkintoalakohtaiset erot ja hyväksyä tutkinnon 

perusteiden ja tutkintoalojen perusluonteiden erilaisuudet. Myös ammattitaitoa täydentävien opintojen 

integroimisessa ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen on ollut haasteita. Monet koulutuksen 

järjestäjät ovat päätyneet moduloimaan ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat siten, että opiskelijan on 

mahdollista suorittaa kyseisiä opintoja oman suunnitelmansa ja tarpeensa mukaan ristiin eri tutkintoaloilla. 

Tämä on aiheuttanut sen, että ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien moduulien sisällöt eivät 
välttämättä tue samassa jaksossa opiskeltavia ammatillisia aineita ja täten niiden yhdistäminen myös 

työssäoppimiseen on vaikeutunut. 

 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden mahdollisuus valinnaisuuteen on lisääntynyt, mutta tässä on 

edelleen kehitettävää. Työelämävaltaisia valinnaisia tutkinnonosia voitaisiin tarjota nykyistä enemmän. 

Kokeiluhankkeen kokemusten myötä myös opettajien työaikajärjestelyihin pitää kiinnittää huomiota 

työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisättäessä. Opettajalle on työaikajärjestelyin tarjottava mahdollisuus 

työpaikalla oppimassa olevien opiskelijoiden ohjaamiseen. Kesäaikaa on hyödynnetty osassa kokeiluissa, 

mutta sen hyödyntämistä hankaloittaa opettajien virka- ja työehtosopimus. 
 

Kaikki opiskelijat eivät halua työssäoppimisen laajentamista, eivätkä kaikki opiskelijat ole siihen valmiita. 

Oppilaitoksen tuleekin suunnitella, miten näiden opiskelijoiden kohdalla toimitaan laajennettaessa 

työssäoppimista ryhmäkohtaisesti. Joissain malleissa opiskelijat osallistuvat säännöllisesti teoriaopetukseen 

muun ryhmän mukana tai heille on yksilöllisesti räätälöity ohjelma niistä opinnoista joihin heidän tulee 

osallistua.  

4.2.6 Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen kehittäminen ja laajentaminen liittyvät kiinteästi 

oppimisympäristöjen laaja-alaiseen kehittämiseen. Työpaikka nähdään oppimisympäristönä, jossa 

tapahtuva ohjaus tulee suunnitella siten, että se parhaiten palvelee opiskelijan oppimistarpeita ja 

yhteistyötä työpaikkaohjaajan kanssa. Etäohjauksen haasteet ja mahdollisuudet ovatkin nousseet esiin 

laajennetun työssäoppimisen kokeiluhakkeissa ja on herännyt tarve entisestään kehittää tieto- ja 

viestintätekniikan (TVT) hyödyntämistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa ja 

työelämäyhteistyössä. Kehittämishaasteeksi noussee edelleen tieto- ja viestintätekniikan välineistön 
ajanmukaisuus ja esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuus päästä verkkoon työpaikoilta. Sosiaalisen median 

hyödyntäminen on nähty mahdollisuutena ohjauksen tehostamiseksi, mutta edelleen kaivataan keskustelua 

työelämän ja oppilaitosten yhteisistä sosiaalisen median hyödyntämisen pelisäännöistä ja sen tarjoamista 
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mahdollisuuksista. Myös mobiiliteknologian hyödyntämistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa 

on syytä laaja-alaisesti kehittää (ks. kpl 3.5.2). 

 

Joissakin kokeiluissa on todettu opiskelijoiden käyttävän mieluummin omia sosiaalisen median laitteitaan. 

Sosiaalisen median sekä tieto- ja viestintätekniikan välineistön hyödyntämisessä pedagoginen kehittäminen 

nähdään tärkeäksi. 

4.2.7 Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen 

Työelämäosaaminen nähdään uudistuneen ammatillisen opettajuuden keskeiseksi osa-alueeksi ja sen 

sisällyttämisestä työn vaativuuden arviointijärjestelmään perustuvan palkkauksen (TVA-palkkauksen) 

yhdeksi perusteeksi on keskusteltu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen edellyttää opettajilta 

mahdollisuutta kehittää omaa ohjaus- ja arviointiosaamistaan. Lisäksi laajentunut työelämäyhteistyö 

asettaa opettajille uusia osaamisvaatimuksia. Kokeiluhankkeen kokemusten mukaan opettajien 

työelämäopinnot ja työelämäjaksot nähtiin tärkeiksi ammatillisen kehittymisen kannalta. Ohjauksellisen 
opetuksen siirtyminen työpaikoille lisää työpaikkaohjaajien ja opettajien välistä yhteistyötä ja tätä voisikin 

olla hedelmällistä lisätä. Yhteistyön kehittämisen mahdollisena foorumina nähdään työelämän osaajien ja 

opettajien yhteiset täydennyskoulutukset uudenlaisen ohjauskulttuurin luomiseksi.  

 

Sekä opettajien että työpaikkaohjaajien arviointi- ja ohjausosaamisen vaateen nähdään kasvavan 

opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen myötä. Myös elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ohjaaminen ja 

arviointi on alue, jossa on kehittämistä. 

4.2.8 Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 

Yksilöllisen ohjauksen ja opiskelijan omat lähtökohdat huomioivien mallien edelleen kehittäminen nähdään 

kokeiluhankkeen kokemusten valossa tärkeäksi. Kehittämistyöhön eivät koulutuksen järjestäjien omat 

resurssit yksistään riitä, vaan mallien edelleen kehittämiseen tarvitaan valtakunnallista rahoitusta. 

 

Opiskelijan tutorointiin, coachaamiseen tai mentorointiin perustuvien mallien kehittelyä ja levittämistä olisi 
hyvä jatkaa, sillä kokemusten perusteella erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla riittävän tuen 

saanti etenkin työssäoppimisen alkuvaiheessa on erittäin tärkeää sekä ammatillisen kehittymisen että 

tutkinnon loppuun suorittamisen kannalta. 

 

Lisäksi esimerkiksi tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen laaja-alaisempi hyödyntäminen nähdään 

mahdollisuutena sekä opiskelijan että työelämän näkökulmasta. Mahdollisuutena on 1+1-mallien 

kehittäminen niillä opiskelijoilla, joilla on jo aiempi toisen asteen tutkinto tai 1+2-mallin kehittäminen 

tietyillä tutkintoaloilla ja tietyillä opiskelijoilla. 

 

4.3 Opettajan työn näkökulma 

Uusi opettajuus - opettajasta ohjaajaksi 

• ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen: opiskelupolkujen yksilöityessä ja työssäoppimisen 

laajentuessa opettajan tehtävänä varmistaa, että opiskelija saavuttaa asetetut 

ammattitaitovaatimukset  

• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suhteessa tutkinnon perusteisiin korostuu 

• opiskelijan osaamisperusteisuus opettajan opettamisperusteisuuden sijaan 

 

Työelämäosaaminen ja työelämän tukeminen 

• opettajien työelämäjaksot tai työelämäosaamisen päivittäminen 

• työpaikkaohjaajakouluttajien koulutuksen kehittäminen kohti konkreettisempaa tuen ja ohjauksen 
antamista työpaikkaohjaajalle 
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Opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutus 

• opettajan tärkeitä osaamisalueita laajennetussa työssäoppimisessa arviointi-, ohjaus- ja 

työelämäosaamisen lisäksi ovat: verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä osaaminen, verkosto-

osaaminen ja opetusmenetelmäkoulutus 

 

Palkkaus- ja työehtokysymykset 

• työaikakysymykset uuden opettajuuden myötä 

 
Työnjako ja työjärjestelyt 

• resurssi yksilölliseen ohjaukseen ja laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun 

• työelämäyhteistyön yhdistetty resurssi: opiskelijan työssäoppimisen ohjaukseen, 

työpaikkaohjaajakoulutukseen ja opettajien työelämäjaksoihin resurssi 

 

4.3.1 Uusi opettajuus 

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista laajennettaessa myös opettajan rooli muuttuu. Opettajan roolin 

muuttumiseen liittyy kiinteästi asenne ja osaaminen sekä työaikajärjestelyt. Ohjauksellinen opettajuus 

suhteessa opiskelijoihin lisääntyy, arviointiosaamisen ja työelämäosaamisen vaateet kasvavat. Opettajan työ 

on perinteisesti ollut hyvin itsenäistä työtä, mutta laajennetun työssäoppimisen mallien myötä 

yhteisopettajuus on lisääntynyt samoin kuin yhteistyö eri toimijoiden (oppimisen tukipalvelut, 

ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajat ja ammatilliset opettajat, työelämä jne.) kesken. 
 

Opetuksen kehittäminen kytkeytyy tiiviisti myös opettajan oppimiskäsitykseen eli siihen, millaiseksi opettaja 

näkee esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaavan arvioinnin merkityksen. Oppimiseen 

liittyvistä uskomuksista ja oppimiskäsityksistä on tärkeää keskustella opetusta kehitettäessä. Erityisen 

tärkeänä nähdään opettajan asennoituminen suhteessa muuttuvaan rooliinsa kohti ohjaavaa opettajuutta. 

Vertaistuen merkitys tässä muutoksessa nähdään tärkeäksi. 

 

Nuorten koulutuksen parissa opettajat tarvitsevat lisää koulutusta ja kehittymistä osaamisen 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Lisäkoulutusta tarvitaan osaamisen arvioinnin kehittämiseen oppimisen 

arvioinnin rinnalla. Opettajien koulutuksessa on tärkeää huomioida ohjaavan oppimisen arvioinnin ja 
osaamisen arvioinnin erot.  

 

Ohjausosaamisen yhtenä kasvavana osa-alueena tulevaisuudessa nähdään verkko- ja mobiiliohjauksen 

taidot ja valmiudet. Myös verkko- ja mobiiliohjauksen osa-alueella tarvitaan lisää opettajien koulutusta ja 

tukemista. Opettajien vertaisoppimista voitaisiin entistä laaja-alaisemmin hyödyntää uusien taitojen ja 

valmiuksien oppimisessa. 

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja verkko-oppimisen lisääntyminen ovat vieneet ammatillista koulutusta 

kohti sulautuvaa opetusta. Sulautuvalla opetuksella (Blended Learning) tarkoitetaan opetuksen pedagogisen 

suunnittelun tapaa, jossa opetus ja oppiminen toteutetaan siten, että eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa 
oppimista integroidaan tarkoituksenmukaisesti toisiinsa (esim. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 

lähiopetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen rinnalla ja tukena). Laajennetun työssäoppimisen etuna 

on nähty teorian ja käytännön taitojen oppimisen parempi integroituminen. Opetuksen järjestäminen 

uudella tavalla uusia oppimisympäristöjä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen edellyttää 

opettajalta uuden oppimista ja aikaa yhteiselle suunnittelulle. 

 

Opettajan työn muuttuessa ja monimuotoistuessa tulee huolehtia opettajien jaksamisesta. Yhteistyö 

oppimisen tukipalveluhenkilöstön kanssa, hyvän johtamisen, työnohjauksen ja työkykyä ylläpitävän 

toiminnan (Tyky-toiminnan) nähdään tukevan opettajien jaksamista työn kuvan muuttuessa.   
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4.3.2 Työelämäosaaminen ja työelämän tukeminen 

Opiskelijoiden laajennettu työssäoppiminen tarkoittaa opettajan näkökulmasta laajennettua työssä 

opettamista, ohjaamista ja tukemista. Lisäksi opiskelijoiden ohjaaminen heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan 
vastaaviin työpaikkoihin edellyttää laaja-alaista työelämän tuntemusta opettajilta. Erityisesti tämän 

nähdään korostuvan erityisopiskelijoiden ohjauksessa ja heille sopivan paikan löytämisessä. 

Työssäoppimisen laajentamisen ja monimuotoistamisen tukena opettaja hyötyisi ajantasaisesta 

työssäoppimispaikkarekisteristä, jonka avulla voisi ohjata opiskelijat heille sopiviin paikkoihin. Sähköisten 

työssäoppimisen verkkopalvelujen nähdään vähentäneen opettajan työtä ja edistäneen yhteydenpitoa 

työpaikkaan. Kaikkein tärkeimmäksi nähdään kuitenkin opettajan ja työelämän välinen jatkuva vuoropuhelu 

ja se, että opettajalla on riittävästi aikaa viettää työpaikoilla työpaikkaohjaajan tukena. Työpaikkaohjaajien 

tukeminen ja työpaikkaohjaajakoulutusten toteuttaminen monimuotoisin tavoin muuttavat osaltaan myös 

opettajan työnkuvaa. 

 
Opettajan tulee tuntea työelämän tarpeet ja vaatimukset voidakseen suunnitella laajennettua 

työssäoppimista joko yksittäiselle opiskelijalle tai koko ryhmälle. Laajennetun työssäoppimisen nähdään 

lisänneen opettajien työelämätietoutta ja lisänneen yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. 

 

Arviointiosaaminen korostuu myös yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa. Osaamisen arviointi on 

ammattiosaamisen näyttöjen ja uusien tutkinnon perusteiden myötä siirtynyt yhä enemmän työpaikoilla 

tapahtuvaksi. Opettajan roolissa korostuukin arvioinnin ohjaaminen suhteessa tutkinnon perusteiden 

tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opettaja avaa tutkinnon perusteiden kriteerejä keskustelussa 

työpaikkaohjaajan kanssa ja tuo oman pedagogisen asiantuntemuksensa arviointitilanteeseen. Opettajan 

tehtävänä laajennetussa työssäoppimisessa ja opiskelijoiden opintopolkujen yksilöityessä on varmistaa, että 
tutkinnon perusteet toteutuvat kunkin opiskelijan kohdalla ja opiskelijan on mahdollista työssä tai 

oppilaitoksessa oppien saavuttaa asetetut ammattitaitovaatimukset. Tämä työ yhteistyössä työelämän ja 

opinto-ohjaajan kanssa edellyttää opettajien työn resursoinnin uudelleen tarkastelua.  

4.3.3 Opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutus 

Opettajakoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota ohjaustaitoihin, 

arviointitaitoihin sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan. Opettajan oman osaamisen 

kehittäminen ja hyödyntäminen on ensisijaisen tärkeää sekä opetuksen kehittämisen että opettajien 

jaksamisen näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjä työnantajana luo edellytykset ja mahdollisuudet opettajan 

oman työn kehittämiseen ja itsensä kouluttamiseen. Vertaisoppimista ja vertaisopettamista voitaisiin 

opettajien keskuudessa hyödyntää entistä laaja-alaisemmin 

Keskeisiä osa-alueita, johon laajennetun työssäoppimisen näkökulmasta opettajien osaamisen 

kehittämisessä tulisi ottaa huomioon ovat: 

• Arviointiosaaminen 

• Ohjausosaaminen: 

o sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden että nopeasti etenevien osalta 

o sekä työssäoppimisen ohjaus että työelämän tukeminen ohjaustyössä 

• Työelämäosaaminen 

• Verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä osaaminen 

• Verkosto-osaaminen ja yhteistyötaidot 

• Opetusmenetelmäkoulutus 

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

• Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

• Integrointiosaaminen eri ammattialojen ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osalta 
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4.3.4 Palkkaus ja työehtokysymykset 

Opettajien virkaehtosopimukseen liittyvät kysymykset ovat nousseet esiin työpaikalla tapahtuvaa oppimista 

laajennettaessa ja ammatillista koulutusta kehittäessä. Opetusvelvollisuus tunteihin perustuvan 
palkkausjärjestelmän ei kaikilta osin nähdä tukevan monimuotoista ammatillisen koulutuksen kehittämistä. 

Opettajan työ on ammatillisen koulutuksen kehittymisen myötä muuttunut monimuotoisemmaksi. 

Pidettyjen oppituntien ohella opettajan työ hyvin suurelta osin muodostuu opiskelijan yksilöllisestä 

ohjaamisesta oppilaitoksessa, työpaikoilla tai verkkoympäristöissä. Ammatilliseen opettajuuteen kuuluu 

lisäksi sekä oman työn että oman osaamisen kehittäminen. Oppituntien pitämiseen pohjautuvasta 

opettajan työnkuvan hahmottamisesta johtuen usein muu kuin tuntiopetus nähdään opettajan työhön 

kuulumattomana ylimääräisenä työnä. Opettajan työn kehittämisen näkökulmasta tarvitaan edelleen 

keskustelua opettajan työehtosopimuksiin liittyen luottamusmiesten ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n 

kanssa. 

 
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen lisääntyminen asettaa haasteensa myös opettajan työajan 

suhteen. Esimerkiksi kesäaikaisen työssäoppimisen järjestäminen opetuksettomana aikana opettajien 

työajan ulkopuolella koetaan haasteelliseksi. Kesäaika olisi usein työelämän näkökulmasta hyvää aikaa ottaa 

työssäoppijoita, mutta opettajan ohjauksen puuttuessa kesäaikaista työssäoppimista ei laajasti ole voitu 

hyödyntää. 

4.3.5 Työnjako ja työjärjestelyt 

 

Laajennetun työssäoppimisen prosessikuvaukset ja tehtävänkuvaukset selkeyttävät eri osapuolten vastuita 

ja täten varmistavat toiminnan laatua. Opettajan tulee olla tietoinen omista tehtävistään laajennetun 

työssäoppimisen eri vaiheissa. Opettajan tulee hahmottaa myös laajennetun työssäoppimisen prosessi 

kokonaisuudessaan, jotta voi ohjata ja neuvoa sekä opiskelijaa että työelämää. 

 

Integroidessa erilaisia opintoja työelämässä toteutettavaksi, tulee eri oppiaineiden opettajien kyetä 
osallistumaan yhteiseen suunnitteluun. Täten voidaan varmistaa, että työssäoppiminen siihen liittyvine 

tavoitteineen ja mahdollisine tehtävineen tukevat opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteinen 

suunnittelu on tärkeää myös siksi, etteivät opiskelijat ylikuormitu liiallisista työn ohessa tehtävistä 

kirjallisista tehtävistä.  

 

Yksilön ohjaamiseen perustuvat mallit jäävät helposti yksittäisten opettajien vastuulle. Tiedon puute on 

todellinen ongelma opettajan vaihtuessa. Sähköiset kirjausjärjestelmät voisivat osaltaan tukea tiedon 

siirtymisen varmistamista. Opettajat tarvitsevat riittävästi resursseja sekä säännöllisiä yhteisiä palavereita, 

joissa asioista tiedotetaan ja joissa asioita yhdessä suunnitellaan. 

 
Ryhmäkohtaisen mallin suunnitteluvaihe vaatii opettajalta aikaa, jotta hän kykenee kartoittamaan, mitä 

kaikkea kussakin työssäoppimispaikassa voidaan opiskella, sekä varmistaa ammattiosaamisen näytön 

toteuttamisen mahdollisuudet kunkin opiskelijan osalta. Niiden toteuttaminen työelämässä vaatii 

työelämän mahdollisuuksien kartoittamista ja tuntemista. Ryhmäkohtaisessa mallissa tulee turvata riittävät 

ohjauksen resurssit sekä opiskelijalle että työpaikkaohjaajalle.  

4.4 Työelämän näkökulma 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen 

• joustavat ja monimuotoiset järjestelyt sekä työpaikkaohjaajien yksilöllisten tarpeiden 

huomioiminen 

• tutkinnon perusteiden ja työssäoppimisen tavoitteiden tunteminen 

• ohjaamisosaaminen, erityisesti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen 

• arviointiosaaminen, erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen arvioiminen 
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Työssäoppimisen suunnittelu 

• työelämän ja koulutuksenjärjestäjän yhteistyöllä on työssäoppimisen suunnitteluvaiheessa 

erityinen painoarvo 

• koetaan opettajavoittoiseksi (tutkintoalakohtaisia eroja näkemyksissä: sosiaali- ja terveysala vähän 

yli 20 %, matkailu-, ravitsemus- ja talousala lähes 60 % ja tekniikan ala yli 50 %)* 

 

Oppilaitosyhteistyö 

• laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön: työnantaja, työntekijä ja työpaikkaohjaaja 

• sähköisten työssäoppimisen verkkopalvelujen edelleen kehittäminen 

 

Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen 

• opiskelijan tuntemus ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman huomioiminen 

 

Työpaikkaohjaajan tukeminen, kannustaminen ja jaksamisesta huolehtiminen 

• esim. kahden työpaikkaohjaajan -malli 

 

*Yhteinen palautekysely kokeilussa mukana olleille opiskelijoille (N=369), opettajille (N=111) ja 

työpaikkaohjaajille (N=194) syksyllä 2011, jossa yhteensä vastaajia 674. 

 

Keskusteltaessa laajennetusta työssäopimisesta on syytä tarkastella työelämää laaja-alaisesti ja huomioida 

sekä työnantajan näkökulma että työpaikkaohjaajan näkökulma. Joiltakin osin nämä näkökulmat poikkeavat 

toisistaan. Työnantajan näkökulmasta laajennettu työssäoppiminen tarjoaa mahdollisuuden opiskelijoiden 

nopeampaan valmistumiseen tai muulla tavoin siirtymiseen aiemmin työmarkkinoille. Työnantajan 

näkökulmasta laajennettu työssäoppiminen voi toimia myös uuden työntekijän perehdyttämisenä. 
Työnantajan toiminnasta toisaalta riippuu se, miten opiskelijoihin työpaikalla suhtaudutaan, miten 

systemaattisesti työssäoppimista ja työssäoppijoiden ohjaamista johdetaan ja hoidetaan tai miten taataan 

työpaikkaohjaajille riittävät resurssit ja mahdollisuus opiskelijan ohjaukseen. Työpaikan esimiehen rooli 

työpaikkaohjaajan tukena ja oppilaitoksen organisaation johdon keskustelukumppanina on kokeilun aikana 

noussut esille. Keskustelua on käyty myös siitä, nähdäänkö koulutus ja opetus työelämän tehtävänä 

tuotantotehtävän rinnalla ja miten nämä kaksi nivotaan yhteen.   

Myös työssäoppimispaikkojen laadunvarmistus korostuu työssäoppimista laajennettaessa. Mahdollisina 
keinoin nähdään työpaikkojen auditoinnit ja sertifioinnit. 

4.4.1 Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen 

Työpaikkaohjaajakoulutusten merkitys työssäoppimista laajennettaessa on noussut selkeästi esille. 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen nähdään mahdollistavan myös vertaistuen työssäoppimisen ohjaajille. 

Laajennettu työssäoppiminen on muuttuvan opettajuuden ohella herättänyt keskustelua myös muuttuvasta 

työpaikkaohjaajuudesta sekä muuttuvasta työelämäyhteistyöstä. Työpaikkaohjaajakoulutuksen edelleen 

kehittämiseen on noussut tarve. Työelämä kaipaa vaihtoehtoisia tapoja työpaikkaohjaajakoulutuksen 

suorittamiseksi ja ohjaus ja arviointiosaamisen kartuttamiseksi. Työelämän edustajat kaipaavat etenkin 

sellaisia koulutuksia, jotka eivät sido heitä pois työpaikalta kokonaisiksi päiviksi. Opiskelijoiden osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen sekä osaamisen arvioinnin rinnalla on käyty keskustelua työpaikkaohjaajien 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä työpaikkaohjaajien ammattiosaamisen näytön 

kehittämisestä. Työpaikkaohjaajakoulutukseen tulee luoda monipuolisia mahdollisuuksia siten, että ne 

palvelevat työelämän tarpeita ja mahdollistavat työpaikkaohjaajakoulutuksen yksilöllistämisen. Laajennetun 

työssäoppimisen kokeiluissa on kehitetty malleja työpaikkaohjaajakoulutuksen viemisestä työpaikoille. 

Opettajat ovat työelämäjaksojensa aikana suunnitelman mukaisesti toteuttaneet koulutusta työpaikoilla 

työn lomassa. Työelämän tukemisen tiimi paneutuu jatkossa työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen 

mahdollisuuksiin. Lisäksi laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke tekee valtakunnallisesti yhteistyötä 
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työpaikkaohjaajakoulutusta kehittävien hankkeiden kanssa. Työpaikkaohjaajakoulutusta on syytä edelleen 

valtakunnallisesti yhteistyössä kehittää.  

 

Työpaikkaohjaajakoulutusten sisällöllisiksi kehittämiskohteiksi ovat nousseet tutkinnon perusteiden 

tunteminen, ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen. Arviointiosaamisen kohdalla kehittämishaaste 

kohdentuu arvioinnin kolmikantaiseen toteuttamiseen ja kriteeripohjaiseen arviointiin tutkinnon 

perusteiden pohjalta. Kriteerit ja perustutkintojen perusteiden kieli vaativat edelleen selkiyttämistä. 

4.4.2 Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen 

Työssäoppimista laajennettaessa etenkin yksilölliseen ohjaukseen perustuvissa malleissa korostuu ohjaajan 

ja opiskelijan suhde ja työpaikkaohjaajan asennoituminen suhteessa opiskelijaan ja opiskelijan ohjaukseen. 

Nuoren opiskelijan ohjaaminen pitkän työssäoppimisen aikana mahdollistaa ohjaussuhteen syntymisen, 

mutta myös vaatii ohjaajalta sitoutumista ja nuoresta välittämistä. Monilla nuorilla elämänhallintataidot 

eivät kaikilta osin ole vielä yhtä kehittyneet kuin aikuisilla opiskelijoilla, joten heidän ohjaamisensa 
työelämän näkökulmasta on erilaista, kuin aikuisen opiskelijan. Ohjaamisen, arvioinnin ja palautteenannon 

taidot, kyky motivoida ja kannustaa opiskelijaa sekä yhteydenpito oppilaitokseen ovat tärkeitä elementtejä 

ohjaamisen onnistumisessa. Oman haasteensa ohjaukselle asettavat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja 

ohjaajan kyky ymmärtää opiskelijoiden erilaisuutta. 

 

Tavoitteellisen ohjauksen näkökulmasta tärkeää on, että kaikki osapuolet ovat selvillä työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen yleisistä ja opiskelijan yksilöllisistä tavoitteista. Oppimisen ohjaamisen näkökulmasta 

on tärkeää, että työpaikkaohjaaja ymmärtää opiskelijan roolin oppijana ja oman roolinsa oppimistilanteiden 

mahdollistajana. Elinikäisen oppimisen avaintaidoissa ohjaaminen on yksi osa-alue, joka tulee esille myös 

työssäoppimista ohjatessa. Näiden avaintaitojen ohjaamiseen voisi kiinnittää enemmän huomiota 
työssäoppimista laajennettaessa ja muuttaessa opiskelua työvaltaisemmaksi.   

 

Yhteiskuntatakuun ja siihen kuuluvan koulutustakuun myötä korostunee tarve yhteistyöhön eri kunta- ja 

palvelusektorien välillä, jotta erilaista tukea tarvitsevat syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneet nuoret saavat 

tarvitsemiaan palveluja ja tukea myös opintojen ajan. 

4.4.3 Oppilaitosyhteistyö 

Työpaikkaohjaajat tulisi entistä laaja-alaisemmin ottaa mukaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen mallien 

suunnitteluun ja kehittämiseen, jotta työelämän näkökulma mahdollisuuksineen voidaan huomioida 

parhaalla mahdollisella tavalla työssäoppimista laajennettaessa. 

 

Työelämän keskeiseksi tukijaksi nähdään laajennetussa työssäoppimisessa toimivan ohjaavan opettajan 

antama tuki työelämälle. Toimiva vuorovaikutus puolin ja toisin mahdollistaa hyvän ohjaamisen ja 

tarvittavat tukitoimet ja muut toimenpiteet. Työelämän edustajien tulee olla tietoisia työssäoppimisen ja 
oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen vuorottelusta sekä eri toimijoiden rooleista ja vastuista. Työelämän 

tulee olla myös tietoinen, mihin eri tahoihin hän voi tarvittaessa olla yhteydessä silloinkin kun ohjaava 

opettaja ei ole tavoitettavissa.  

 

Työelämän tukemisen näkökulmasta oppilaitosyhteistyössä keskeisiksi tekijöiksi ovat lisäksi nousseet 

työssäoppimisen rytmitys, tiedon siirto, yhteinen ennakointi ja luonteva palautteenanto puolin ja toisin. 

Osassa kokeiluissa työelämäyhteistyötä on kehitetty myös siten, että työelämän edustajia on rekrytoitu 

opettajien työpariksi oppilaitoksessa pidettävään opetukseen. Yhteisopettajuuden ja yhteisohjauksen 

nähdään tarjoavan runsaasti mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen kehittämiselle. Tällöin opettajan 

pedagoginen osaaminen voidaan opiskelijan näkökulmasta mielekkäällä tavalla yhdistää työelämän 
osaamiseen. 
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä on tärkeää huomioida myös oppilaitosten alueellinen 

yhteistyö. Alueellisesti yhtenäiset pelisäännöt, lomakkeet ynnä muut helpottavat työpaikkaohjaajien työtä 

ja vapauttavat aikaa ohjaustyöhön. 

 

Oppilaitoksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittämisen näkökulmasta tärkeää on sekä opiskelijan 

valmentaminen työssäoppimiseen että työssäoppimista ohjaavan opettajan työelämävalmiudet. Opiskelijan 

perehdyttämisessä tulisi kyetä huomioimaan sekä opiskelijan omat tavoitteet ja edellytykset että työpaikan 

vaatimukset ja tarjoamat mahdollisuudet. Työelämän näkökulmasta on hyvin raskasta ohjata pitkällä 

työssäoppimisjaksolla opiskelijoita, joilla on selkeä motivaation puute ja riittämättömät työelämävalmiudet. 

4.4.4 Tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelma 

Yhteistyötä työelämän kanssa tulee kehittää sellaiseksi, että työelämä on tietoinen tutkinnon perusteista.  

Tutkinnon perusteiden ja niiden asettamien ammattitaitovaatimusten ymmärtämien mahdollistavat 

työssäoppimisen suunnittelun siten, että se vastaa asetettuja tavoitteita. Yksilökohtaisissa malleissa 
työpaikan mahdollisuuksien kartoittaminen tavoitteiden saavuttamiseen on tärkeää. Tämän lisäksi tulee 

varmistaa, ettei opiskelijalle jää liian kapea-alaista osaamista alalta. Tarvittaessa opiskelija voi 

yksilökohtaisissa malleissa suorittaa joitakin osia näyttöineen eri työpaikoissa tai oppilaitoksessa. Tämä 

vaatii myös työelämältä joustavuutta. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on ammatillisten opintojen 

lisäksi kehitetty mahdollisuuksia ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opiskeluun työssäoppimisen 

yhteydessä. Tämä edellyttää yhteistä keskustelua opettajien ja työelämän edustajien kesken myös 

ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroimisesta ja tutkintoalakohtaistamisesta.  

4.4.5 Työpaikkaohjaajan tukeminen, kannustaminen ja jaksamisesta huolehtiminen 

Työssäoppimista laajennettaessa on kiinnitettävä huomioita myös työpaikkaohjaajien jaksamiseen ja 

motivoimiseen ohjaustoiminnassa. Työpaikkaohjaajien tuen tarvetta on laajennetun työssoppimisen 

kokeiluissa jonkin verran kartoitettu, mutta systemaattinen tuentarpeen ja tarvittavien tukimuotojen 

kartoittamien eri tutkintoaloilla voisi olla tarpeen.  

 
Työpaikkaohjaajien jaksamisen näkökulmasta on tärkeää, että käytössä on laaja 

työssäoppimispaikkaverkosto, jolloin yksi työnantaja ei rasitu liikaa. Pitkillä työssäoppimisjaksoilla on lisäksi 

havaittu hyväksi kahden ohjaajan malli, jolloin kumpikaan ohjaajista ei kuormitu kohtuuttomasti ja ohjaajat 

saavat toisistaan vertaistukea sekä opiskelijan ohjaamiseen että osaamisen arviointiin. Myös 

työpaikkaohjaajan näkökulmasta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ohjaukseen 

varatun ajan lisäämiseen ja ohjauskuorman jakamiseen pitäisi olla mahdollisuuksia. Erityisesti heidän 

kohdallaan tiivis yhteistyö opettajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tutor-opiskelijoiden hyödyntämistä 

ohjaamisen tukena voitaisiin laaja-alaisemmin hyödyntää ja näin helpottaa työpaikkaohjaajan kuormaa. 

 

 

4.5 Opiskelijan näkökulma 

 

Työelämävalmiudet 

• työelämävalmiuksien omaksuminen ennen työssäoppimisjaksoille lähtemistä 

 
Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja intensiivisyys 

• vertaistuen takaaminen työssäoppimisjaksojen aikana 

• työssäoppimisen ja kirjallisten töiden integrointi 

• nuoren työntekijän suojelu työn kuormittavuudelta 
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Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen varmistaminen 

• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, esim. kesätyöt 

• ohjaaminen työssäoppimisjaksoja suunnitellessa korostuu, erityisesti nopeasti etenevien 

opiskelijoiden kohdalla 

• oppimisprosessin dokumentoinnin merkitys, esim. opettajan vaihtuessa 

 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ohjaussuunnitelma 

• varsinkin yksilökohtaisissa laajennetun työssäoppimisen malleissa korostuu henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman tekemisen tärkeys 

• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman dokumentointi 

• ohjaussuunnitelman laatiminen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman rinnalle 

 

 

Työssäoppimisen laaja-alainen hyödyntäminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia aidossa 

työympäristössä aitojen asiakkaiden, välineiden ja prosessien parissa. Tämän nähdään edesauttaneen 
teorian ja käytännöntaitojen oppimisen parempaa integroitumista. Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin 

työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin. 

 

Laajennetun työssäoppimisen nähdään lisäävän ammatillista perustutkintoa opiskelevan opiskelijan 

valinnaisuutta. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa opiskelijoille on laadittu aikaisempaa 

yksilöllisemmät henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, joissa on kyetty ainakin jossain määrin 

huomioimaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet. Laajennettu työssäoppiminen on 

joissakin tapauksissa näyttänyt ehkäisevän opintojen keskeyttämistä. Lisäksi laajennettu työssäoppiminen 

on mahdollistanut jo aiemmin opintonsa keskeyttäneiden opintojen loppuun suorittamisen ja ammatillisen 

tutkinnon saamisen etenkin niissä malleissa, jotka perustuvat henkilökohtaiseen suunnitelmaan ja 
ohjaukseen. 

 

Joissain tapauksissa laajennettu työssäoppiminen on mahdollistanut opiskelijan nopeamman valmistumisen 

ja etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa opiskelija siirtyy jo aikaisemmassa vaiheessa 

työmarkkinoiden käyttöön. 

 

Laajennetun työssäoppimisen ajatellaan edesauttavan opiskelijoiden parempaa työllistymistä 

valmistuttuaan. Luotettavia vertailukelpoisia tuloksia tästä ei ole saatavissa, mutta eri osapuolten 

palautteen perusteella, opiskelijan on helpompi työllistyä työssäoppimispaikkaan, kun työssäoppimisjaksot 

ovat olleet pitkät ja opiskelija on saanut alan työkokemusta jo opiskeluaikana (esim. kesätyöt).  
 

Laajennettu työssäoppiminen on tukenut sekä niitä opiskelijoita, joiden on erinäisten syiden vuoksi ollut 

vaikeaa oppia tai kyetä keskittymään luokkaopetuksessa että niitä, joilla on valmiudet edetä nopeasti 

opinnoissaan ja jotka ovat turhautuneet muun ryhmän hitaammassa tahdissa. Lisäksi laajennettu 

työssäoppiminen on tukenut niitä opiskelijoita, jotka muutoinkin tekevät töitä opintojen ohella. Esimerkiksi 

oppisopimusmallissa opiskelijat ovat saaneet luvan kytkeä ansiotyön tekemisen opiskeluunsa. Laajennettu 

työssäoppiminen on lisäksi mahdollistanut opiskelijan kiinnittymisen kotipaikkakuntansa työelämään 

oppilaitoskunnan työelämän sijaan. Näin on voitu tukea opiskelijoiden parempia mahdollisuuksia työllistyä 

muualle kuin opiskelupaikkakunnalle. Tämä on nähty tärkeäksi kasvukeskusten ulkopuolisen työllistymisen 

näkökulmasta. 

4.5.1 Työelämävalmiudet, motivaatio ja sitoutuminen 

Lisääntynyt opiskelu työpaikoilla edellyttää opiskelijalta vastuullisuutta, motivaatiota ja työelämävalmiuksia. 

Toisaalta työelämälähtöinen oppiminen myös kasvattaa ja harjaannuttaa näitä. Työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen lisääntyminen edistää sekä edellyttää opiskelijalta itsearviointitaitoja ja kykyä esittää oma 

näkökulmansa. Toiset laajennetun työssäoppimisen mallit perustuvat lisääntyneeseen tuen saantiin, mutta 
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osa lahjakkaille opiskelijoille suunnatuista malleista edellyttää opiskelijalta aiempaa suurempaa 

itsenäisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista opiskeluun. Työssäoppimisen laajentamisen haasteena eri 

malleissa on se, että työelämä "nielaisee" opiskelijan, eivätkä he sitoudu suorittamaan oppilaitoksessa tai 

muulla tavoin kuin työelämässä sovittuja opintosuoritteita ajallaan.  

Työpaikalla tapahtuva oppiminen edellyttää ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia. Oman elämän 

hallinta, ajanhallinnan oppiminen, työaikojen noudattaminen ja ammatillinen käytös korostuvat 
opiskeltaessa työpaikoilla aitojen prosessien ja asiakkaiden parissa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 

mahdollistaa oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista paremmin niin sanotun hiljaisen tiedon siirtymisen 

opiskelijalle ja työelämän lainalaisuuksien ja vakiintuneiden käytäntöjen oppiminen. Työssäoppimisen 

lisääntyminen monissa malleissa on edellyttänyt lisääntynyttä aktiivisuutta opiskelijalta. Pääsääntöisesti 

opiskelijat ovat itse hankkineet työssäoppimispaikkansa, mutta opettajat ovat tarvittaessa auttaneet.  

Opiskelijoiden yksilöllisiä taitoja voisi hyödyntää entistä enemmän työssäoppimisjaksoilla. Useat opiskelijat 

osaavat hyödyntää esimerkiksi sosiaalista mediaa ja voisivat antaa taitojaan työelämän ja yrityksen käyttöön 
työssäoppimisjaksojen aikana. 

4.5.2 Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja intensiivisyys 

Opiskelijat ovat kokeneet, että työpaikalla tapahtuva oppiminen on intensiivisempää ja raskaampaa kuin 

oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen. Työpaikalla taukoja on harvemmin ja yleensä opiskelijat tekevät 

keskimäärin pidempää työpäivää työpaikoilla kuin oppilaitoksessa. Etenkin silloin jos työssäoppimisen 

rinnalle on laadittu runsaasti oppimistehtäviä, ovat opiskelijat kokeneet olevansa väsyneempiä kuin 

perinteisessä opiskelumuodossa. Opiskelijan ja oppimisen näkökulmasta tärkeää onkin tarkoin harkita 

työssäoppimisen ohella tehtävien kirjallisten tehtävien tarkoitusta. Miettiä, ovatko ne pakollisia joko 

ohjaavan arvioinnin tai ammattitaitovaatimusten saavuttamisen näkökulmasta. Joissain kokeiluissa 

opiskelijat ovat kokeneet, että tehtäviä on liian paljon eivätkä ne integroidu työskentelyyn työpaikalla. 

Pitkien työssäoppimisjaksojen aikana ja erityisesti hyvin yksilöllisellä suunnitelmalla opintojaan suorittavat 

opiskelijat ovat kokeilun aikana tuoneet esiin vertaistuen puuttumisen. Opiskelijat kaipaavat 

luokkatovereidensa seuraa, ryhmän tukea, vertaiskokemuksia ja yhdessä tekemistä saman ikäisten kanssa, 

ryhmään kuulumista. Etenkin hyvin nuorten opiskelijoiden kohdalla työssäoppimista laajennettaessa on 

hyvä suunnitella ja turvata opiskelijalle riittävä vertaistuki. Keinoina tähän on käytetty muun muassa 

säännöllisiä tapaamisia, teoriapäiviä työssäoppimisen aikana sekä sosiaalisen median tarjoamia 
mahdollisuuksia. 

4.5.3 Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen varmistaminen 

Pitkät työssäoppimisjaksot samassa työpaikassa ovat jossain määrin aiheuttaneet haasteita opiskelijan laaja-

alaisen oppimisen näkökulmasta. Osassa työpaikoista työ on pitkälle erikoistunutta ja työtehtävien kirjo 

suppea. Yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaan kanssa tuleekin varmistaa, että työpaikassa on 

mahdollisuus oppia riittävän monipuolisesti ja laaja-alaisesti tai tehdä suunnitelma, miten opiskelija voi 

täydentää oppimistaan joko toisessa työpaikassa tai oppilaitoksessa. Tämä edellyttää eri osapuolilta 

tutkinnon perusteiden tuntemista sekä suunnittelua siitä, mikä osa-alue on tarkoituksen mukaista ja 

mahdollista oppia työpaikalla, mikä taas jossain muualla. Yhteisen keskustelun avulla voidaan varmistaa, 

että opiskelijalle annetut työtehtävät ovat suhteessa tavoitteisiin ja osaamisvaatimuksiin. 

Useat koulutuksen järjestäjät ovat kytkeneet suurimman osan ammattiosaamisen näytöistä 

työssäoppimisen yhteyteen. Tässä on kuitenkin tutkintoala- ja koulutuksen järjestäjäkohtaisia eroja. 

Laajennetun työssäoppimisen näkökulmasta edelleen on syytä kehittää osaamisen arviointia siten, että 

näytöstä tulisi kiinteä osa työssäoppimista. Muun arvioinnin merkitystä esimerkiksi työn teoreettisen tiedon 

hallinnan osalta on syytä pohtia, hyödynnetäänkö muuta arviointia ohjaavana vai arvosanaan vaikuttavana 

osaamisen arviointina.  
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4.5.4 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ohjaussuunnitelma 

Yksilökohtaisessa mallissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen tärkeys korostuu. 

Laajennettaessa työssäoppimista, on opiskelijan oltava tietoinen työssäoppimisen sisällöstä, tavoitteista ja 
arvioinnin kriteereistä. Ohjauksen ja työelämänmahdollisuuksien kartoittamisen näkökulmasta olisi hyvä, 

että myös työelämä on mukana suunnittelemassa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa mahdollisuuksien 

mukaan. Lisäksi opiskelijalle on taattava hänen tarpeensa mukainen ohjaus sekä koulutusorganisaation että 

työpaikan taholta. 

 

Kokemukset laajennetusta työssäoppimisesta osoittavat, että tutkintoon johtavan koulutuksen osalta 

opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemisessä on vielä kehitettävää. Tähän on 

jouduttu kiinnittämään aiempaa suurempaa huomiota laajennettaessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista 

opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman dokumentointi on 

noussut tärkeäksi yhteisen suunnittelun ja tiedonvälityksen kanavaksi sekä opiskelijan, hänen 
vanhempiensa, opettajien, oppimisen tukipalveluiden ja jossain määrin myös työelämän välillä. 

Henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia laadittaessa tulisi aiempaa laaja-alaisemmin kiinnittää huomiota 

myös nuorten opiskelijoiden osalla osaamisen tunnustamisen mahdollisuuteen. 

 

Työssäoppimista laajennettaessa on ainakin jossain määrin kyetty kiinnittämään huomiota opiskelijalle 

sopivan työpaikan löytämiseen. Opiskelijan yksilölliset ominaisuudet, jatko-opintotoiveet ja urasuunnitelmat 

ovat ainakin jossain tapauksissa kyetty huomioimaan työssäoppimista laajennettaessa. 

 

Opiskelijan perehdyttämisen merkitys on korostunut työssäoppimista laajennettaessa. Opiskelijoiden tulee 

olla tietoisia laajennetun työssäoppimisen tavoitteista, sisällöstä ja arviointikriteeriteistä. Yksilöllisen 
ohjauksen tarve on tärkeää varmistaa myös ryhmäkohtaisessa työssäoppimisen toteuttamisen mallissa. 

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman rinnalle laajennetussa työssäoppimisessa oleville opiskelijoille on 

syytä laatia myös ohjaussuunnitelma. On tärkeää yhteisesti sopia, mitä ohjauksen kanavia käytetään, 

millainen on kunkin opiskelijan ohjauksen tarve ja vaihteleeko se jakson kuluessa. Työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen tueksi on laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa hyödynnetty verkko-oppimista ja sosiaalisen 

median mahdollisuuksia. Näissä tapauksissa on tärkeää varmistaa, että ohjauksen osapuolet hallitsevat 

laitteiden ja sovellusten käytön tai saavat niihin perehdytystä niin, etteivät ne nouse ohjauksen esteeksi. 

 

5. Johtopäätökset 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen aikana on pystytty laaja-alaisesti kokeilemaan erilaisia 

malleja työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. Kokeiluhankkeessa 

mukana olleet koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet ratkaisuja sekä koko ryhmän että yksittäisten 

opiskelijoiden työssäoppimisen laajentamiseen.   

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamisen katsotaan pääsääntöisesti tukeneen opiskelijoiden 

oppimista ja motivaatiota. Näin on käynyt erityisesti yksilöllisiin polkuihin perustuvissa laajennetun 

työssäoppimisen malleissa. Laajennettu työssäoppiminen näyttää soveltuvan erityisen hyvin sellaisille 

opiskelijoille, joille oppilaitosmuotoinen opiskelu ei syystä tai toisesta sovellu. Lisäksi laajennetun 
työssäoppimisen keinoin on voitu aiempaa paremmin tukea käytännön työn ja teorian integroitumista 

osana opiskelijan oppimisprosessia. Opintojen varhaisessa vaiheessa ollut orientoiva työssäoppimisjakso on 

käynnistänyt ammatillisen identiteetin muodostumisen jo heti opintojen alussa. Opiskelijan ns. 

asiantuntijuuden heräämisen on katsottu tukevan myöhempiä opintoja.  

 

Laajennetun työssäoppimisen avulla on voitu lisätä valinnaisuutta opintojen suorittamiseen sekä kehittää 

joustavampia opiskelijan elämän tilanteet paremmin huomioivia opiskelumahdollisuuksia. Tämä nähdään 

mahdollisuutena ehkäistä opintojen keskeyttämisiä, tarjota opiskelijalle mahdollisuus valmistua 

nopeammassa ajassa tai saattaa jo aiemmin keskeytyneet opinnot loppuun. 
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Laajennetun työssäoppimisen edelleen kehittäminen ja käytänteiden levittäminen edellyttää yhteistä 

keskustelua sekä valtiohallinnon, työelämän että koulutuksen järjestäjien kesken. Työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen laaja-alainen hyödyntäminen edellyttää, että sekä työssäoppimisen että sen ohjauksen laatu 

voidaan taata. Laadukas laaja-alainen työssäoppiminen edellyttää riittävää määrää laadukkaita 

työssäoppimispaikkoja, joissa opiskelija voi oppia tutkinnon perusteiden tavoitteidenmukaisia tehtäviä ja 

prosesseja ja jossa hänen on mahdollisuus saada laadukasta ohjausta. Työssäoppimisen laajentaminen 

edllyttää keskustelua ja sopimuksia myös siitä, miten turvataan työpaikkaohjaajien motivaatio ja riittävä 

tuensaanti ohjaustyössään. Tämä edellyttää muun muassa joustavia järjestelyjä työpaikkaohjaaja 
koulutuksen toteuttamiseen ja tiiviimpää yhteistyötä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä. 

 

Lisäksi laadukas työssäoppiminen edellyttää yhteisopettajuutta, yhteissuunnittelua, eri tutkinnon osien 

integraatiota (ammatilliset ja ammattitaitoa täydentävä) sekä moniammatillista yhteistyötä koulutuksen 

järjestäjän sisällä. Tämä taas edellyttää joustavia rakenteita, jotka mahdollistavat opettajien yhteisen työn. 

Taloudellisesta näkökulmasta tämä edellyttää opettajien työajan resursointiperiaatteiden avointa 

tarkastelua, siten, että ohjaamiseen ja yhteistyöhön jää aikaa. Ammatillisen koulutuksen 

rahoitusjärjestelmää ja sen kehittämistä on syytä tarkastella myös laajamittaisen työssäoppimisen 

käyttöönoton valossa. Koulutuksen järjestäjien sisällä tämä tarkoittaa sitä, että lähiopetuksen ja ohjauksen 

välistä resurssijakoa on syytä tarkastella. Onko tarpeellista resursointiperiaatteiltaan erotella toisistaan 
työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ohjaamista? Vai voisiko resursointi perustua 

opiskelijoiden oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen oppimisympäristöstä riippuen? Opettajan työn 

näkökulmasta laajennettu työssäoppiminen asettaa haasteita ohjausosaamisen ja työelämäosaamisen 

kehittämiselle. Opettajan työ muuttuu entistä liikkuvammaksi, yksilölliseen ohjaukseen perustavaksi. Myös 

opettajan arviointiosaaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat joustavia 

opintopolkuja toteutettaessa. Tämä edellyttää opettajalta syvällistä tutkinnon perusteiden tuntemista ja 

osaamisperustaista ajattelua opettamisperustaisuuden sijaan. 

 

Taloudellisesta, resurssien riittävyyden, näkökulmasta tarkasteltuna on syytä miettiä myös, voidaanko 

työelämässä tapahtuvaa yhteistyötä ja toimintaa kehittää yhtenä kokonaisuutena. Opettajien 
työelämäjaksojen, työpaikkaohjaajakoulutuksen ja työssäoppimisen ohjauksen integrointi mahdollistaisi 

sen, että opettaja voisi viettää aikaa työpaikalla nykyistä enemmän ilman, että ohjaamiseen kohdennetaan 

enempää resurssia kuin tällä hetkellä.  
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6. Liitteet 

Liite 1. Koulutuksen järjestäjien välinen tiimiverkosto 
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Liite 2. Kokeilussa mukana olleet perustutkinnot tutkintoaloittain 

 

 

 Perustutkinnot, johon kokeilu kohdistuu 

Kulttuuriala • Audiovisuaalisen alan perustutkinto 

• Käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto 

• Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 

 

Liiketalouden ja hallinnon ala • Liiketalouden perustutkinto 

 

Luonnontieteiden ala • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

 

Tekniikan ja liikenteen ala • Autoalan perustutkinto 

• Elintarvikealan perustutkinto 

• Kaivosalan perustutkinto 

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 

• Kone- ja metallialan perustutkinto (myös laivanrakennus) 

• Laboratorioalan perustutkinto 

• Logistiikan perustutkinto 

• Painoviestinnän perustutkinto 

• Pintakäsittelyalan perustutkinto 

• Puualan perustutkinto 

• Rakennusalan perustutkinto 

• Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 

• Talotekniikan perustutkinto 

• Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 

• Turvallisuusalan perustutkinto 

• Veneen rakennuksen perustutkinto 

• Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 

Luonnonvara- ja ympäristöala • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 

• Maatalousalan perustutkinto 

• Metsäalan perustutkinto 

• Puutarhatalouden perustutkinto 

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • Hiusalan perustutkinto 

• Kauneudenhoitoalan perustutkinto 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala • Hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto 

• Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto 

• Kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinto 

• Matkailualan perustutkinto 
 



46 
 

 

Liite 3. Esimerkki laajennetun työssäoppimisen yksilöllisten polkujen ”tarjottimesta” 

 

 
Ylä-Savon ammattiopiston laajennetun työssäoppimisen mallien tarjotin. Lähde: http://toplaaja.purot.net 
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Liite 4. Esimerkki yksilöllisesti laajennetuista työssäoppimisen poluista koko opiskelijaryhmällä 

 

 
TTS – Työtehoseuran laajennetun työssäoppimisen mallin prosessikuvaus. Lähde: http://toplaaja.purot.net 

 


