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Työpaikkaohjaajan perehdytys ja Työelämässä oppimisen 
muistilistat 







Työpaikkaohjaajan perehdytys

Taustaa:

• Työelämä odottaa oppilaitokselta ja opettajalta yhtenäisiä työelämässä 
oppimisen ohjauksen käytäntöjä, laatua ja oikea-aikaista tukea 
työpaikkaohjaajille

Tavoite:

• Säädösten mukainen ja valtakunnallisesti tasalaatuinen 
perehdytys työpaikkaohjaajille

• Perehdytys kannustaa 
työpaikkaohjaajia osallistumaan laajempiin valmennuksiin

• Työpaikan työtehtävien ja tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksien yhteensovittaminen



Työpaikkaohjaajan perehdytys

Materiaalit:

• Perehdytyksen tarkistuslista

• Verkkokurssi työpaikkaohjaajille (valmis 20.5.2019) Ohjaan.fi -
sivustolla

• Manuaali koulutuksen järjestäjille
• Kurssin sisältö
• Osallistumistodistuspohja

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/perehdytys/




TYÖELÄMÄSSÄ 
OPPIMISEN MUISTILISTAT
 Millaisia valmisteluja tarvitaan, kun 

opiskelija aloittaa oppimisen työpaikalla? 

 Kuka toimii työpaikkaohjaajana ja miten 
työpaikkaohjaus toteutetaan? 

 Mitkä työtehtävät tukevat opiskelijan osaamistavoitteita ja 
urasuunnittelua? 

 Mitä palautteen antaminen ja saaminen sekä opintojen 
seuranta tarkoittavat?





Kaikille yhteistä
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Opiskelija



Työpaikka-
ohjaaja



Opettaja



blogit.gradia.fi/parasta_osaamista



Menetelmiä ja tukimateriaalia
Opettajan työn tueksi

 Täsmäisku webinaarit
 Avoimet koulutukset
 Osaamisen arviointioppaat

Työelämässä oppimisen tueksi
 Open Day ja Open Partner konseptit
 Vinkkilista työelämässä oppimisen ohjaukseen  
 Tukea työpaikkaohjaajan perehdytykseen
 Työelämässä oppimisen muistilistat

Uudistusten toimeenpanon tueksi
 Osaamistarveselvitys raportti
 Luotsiope –toimintamalli
 Osallistavat menetelmät malleja
 Innokkaasti edelläkävijänä artikkelikirja

https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/webinaarit/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/rohkeasti-uudistumaan/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/osaamisen-arviointioppaat/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/open-day-vierailut/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/perehdytys/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/
https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/osaamistarveselvitys-raportti/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/luotsiopet/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/osallistavat-yhteistyomallit/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154032/HAMK_innokkaasti-edellakavijana_ejulkaisu_8_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Innokkaasti edelläkävijänä! 
Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita

• Kirja sisältää 14 artikkelia, jotka kaikki jäsentävät omalta osaltaan uudistuvaa 
identiteettiä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustyössä.

• Artikkelien kirjoittajia on yhteensä 23, ja he kaikki ovat kokeneita ammatillisen 
koulutuksen opettajia, opettajien kouluttajia, asiantuntijoita ja tutkijoita.

• Artikkelit on luokiteltu kolmeen eri teemaan: 1) uudistuvaan opettajuus    
2)osaamisperusteinen ammatillinen koulutus 3) työelämä oppimisympäristönä

• Julkaisu sopii tukimateriaaliksi ohjaajille ja opettajille, materiaaliksi ohjaaja – tai 
opettajaopintoja suunnitteleville tai ohjaaja- tai opettajaopiskelijoille sekä kaikille kirjan 
teemoista kiinnostuneille.

• Artikkelikirja löytyy täältä

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154032/HAMK_innokkaasti-edellakavijana_ejulkaisu_8_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y




Kiitos!

Bit.ly/posaaja

Eeva Hellsten / Omnia
Rita Hintsala/Spesia
Outi Huvinen/Omnia
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