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• Mukana yhteensä 60 osallistujaa.

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä neljästä eri 
organisaatiosta sekä kahdesta ammatillisesta 
opettajakorkeakoulusta.

• Työelämäfoorumissa toteutettiin 4 erilaista työpajaa.

• Työelämäfoorumin tavoitteena oli keskustella ja kartoittaa 
yhteistä näkemystä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.
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” Opettaja voisi 

rohkaista 
opiskelijaa 

ottamaan itse 
esille rohkeasti”

”pitää olla 
selkeästi, mitä 
työpaikalla olisi 
opittava ja sitä 
pitää seurata”

”annetaanko 
opiskelijan kasvaa 

rauhassa ja mennään 
työpaikalle sitten kun 

on perustaitoja”

”kyllä opiskelijat 
voivat tulla 

opettajan kanssa 
opiskelemaan 

meille”

”ongelmia tulee siitä 
kun ihmiset eivät pysty 
riittävästi vaikuttamaan 
työhönsä tällä hetkellä”

” yksinkertaiset 

tavoitteet ja 
välineet, 

oppimispäiväkirja 
siinä ohessa 

tärkeät”

”vakuutusasiat 
koulutussopimuksiss

a on tärkeitä, 
eteenkin nyt kun 
opiskelijamäärät 

nousee”

”empatiaa ja 
ihmiskeskeisyyttä 

tarvitaan aina 
vaikka maailma 

muuttuu”

”koulussa oleva 
opetus ja työpaikalla 

oppiminen pitäisi 
joustaa oppijan 

mukaan”

”työelämä on kyllä 
halukas 

opettamaan, kun 
vaan opiskelija osaa 

noudattaa 
työelämän 

pelisääntöjä ja 
haluaa oppia”

.
”

”opetetaan silti vaikka 
harjoittelija ei ole tulossa 

meille töihin” “”työpaikkaohjaajan 

ohjaustaidot, 
palautteenantotaidot ja 
selkeät tavoitteet ovat 
tärkeitä ohjauksessa”

” keskustelua 
ja yhteistyötä 
oppilaitosten 

”keskustelua ja 
yhteistyötä 

oppilaitosten kanssa 
aikatauluista, joustoa 

pitäisi olla”

työelämässä 
oppisen 

aikatauluista. 

”kuinka jatkuva haku 
toimii ja kuinka 

koulutukset alkavat”
”

”työpaikalta tulisi 
tietoa 

oppilaitoksen 
suuntaan millaisia 
hyviä käytänteitä” 

typaikalla
ohjauksessa 

”

”aina tuki ei kohtaa 
asiakkaan tarvetta, 

riittävä 
työpaikkaohjaus on 

taattava”

”jos ala ei kiinnosta, ei 
auta vaikka kuinka ohjaisi 

työpaikalla”

”pois oppiminen 
on esteenä 

oppimiselle”

“    ”yritysten 

tavoite on saada 
työtekijöitä 

tulevaisuudessa, 
mutta ohjaaminen 

ei saa olla liian 
rasittavaa” 

”” työelämän 
tiedottaminen 
muutoksista on 

tärkeää”Työelämä 
kuormittu
u, j”työelämä

kuormittuu, jos 
toimintatavat ja 
ohjeet ovat 

epäselvät”

puliset.
o

“onko annettu 
sellainen 

signaali, että 
kunhan koulu 
on jotenkin 

läpikäyty” me

”” opettaja voi 
hyvin tulla 

yritykseen”
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Tavoitteet, koulutuksen 
toteuttaminen Alalle soveltuvuus Erityinen tuki

• Mitä pitää oppia 
kyseisessä 
työpaikassa, keskeiset 
työtehtävät lueteltuna

• Seuranta ja palaute: 
mitä opittu ja mitä 
puuttuu.

• Kokonaisuus perustuu 
ja toteutuu HOKS

• Selkeät ohjeet ja 
toimintatavat

• Koulun ja työn 
vuorottelu joustavasti 
opiskelijan mukaan

• Hyväkään ohjaus ei 
aina auta

• Haastattelut ennen 
koulutussopimusta

• Palaute ja arviointi.
• Hakeutumisvaiheen 

ohjaus
• Yhteistyö Valma 

opetuksen kanssa

• Puheeksi ottaminen, 
rohkaistaan opiskelijaa

• Riittävät taustatiedot 
ja yhteinen suunnittelu

• Käytännön 
menetelmiä, miten 
työssä voi toimia

• Työtehtävät selkeästi 
läpi ja esiin

Yhteydenpito ja 
vuoropuhelu

• Sähköiset välineet 
käyttöön mm. 
whats app, wilma
tai joku 
joustavampi, skype, 
matala kynnys.

• Opettajan 
ohjauskäynnit 
työpaikalla.

• Oppimispäiväkirjat 
työpaikkaohjaajan 
esityksestä.

• Opiskelijan oma 
vastuu opinnoista, 
pitää valmentaa

Jaettu asiantuntijuus:
• Opettajia työpaikoille: 

opetus, ohjaus, palaute 
ja seuranta

• Työelämätaidot 
opettaa työnantaja 
koululla, ainakin osin.

• Työelämän edustajia
mukaan koululle

• Opettajia 
työympäristöön 
toimimaan

• Työpaikkaohjaajan 
tukeminen 
tehtävässä; rooli ja 
vastuut ovat isoja

• Halutaan jatkuvaa 
vuoropuhelua eri 
tavoin, sitä ei voi olla 
liikaa

Yhteistyön välineet ja 
menetelmätYhteistyö


