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1 Esipuhe

Kokeva Start -hanke on osaltaan toteuttanut valtakunnallista amma-
tillisen peruskoulutuksen toimijoiden koulutus-, kehitys- ja valmen-
nusohjelmaa KOKEVA, jonka toimintakokonaisuudet ovat KOKEVA 
IN (Portti Kokevaan), AMOS (Ammatillisen osaamisen kehittäminen 
ja ylläpitäminen), ERKO (erityisopettajien ja opinto-ohjaajien koulutus) 
sekä TUKO (tutkintotason kohottaminen). Kokeva Startissa on toteu-
tettu toimintakokonaisuuksia IN ja AMOS. Tätä esipuhetta kirjoitetta-
essa KOKEVA-ohjelmaa toteutetaan kaikkiaan viidessä eri hankkeessa. 
Kokeva Start kuten muutkin KOKEVA-ohjelmaa toteuttavat hankkeet 
ovat Länsi-Suomen lääninhallituksen opetusministeriön hallinnonalan 
kansallisin varoin osarahoittamia projekteja, jotka ovat saaneet tukea 
Euroopan sosiaalirahastolta.

Kokeva Start -hanketta on toteutettu Tavoite 3 -ohjelman toteutusalu-
eella vuosina 2003–2007. Sen aikana on koulutettu noin 750 ammatil-
lisen peruskoulutuksen opettajaa ja kehittäjää yli 40 koulutusyhtymäs-
sä/oppilaitoksessa. Mukana kehittämistyössä ovat olleet myös noin 200 
yksityistä tai kunnallista työyhteisöä ja noin 250 työelämämentoria. 
Eri opintojaksojen todistuksia on myönnetty syyskuuhun 2006 men-
nessä 1 216 kappaletta, ja tämän lisäksi tulevat vielä myönnettävät yli 
200 opettajan työelämäjakson todistukset. Myönnettyjen todistusten 
määrän ennakoidaan vielä hankkeen päättymiseen mennessä reilusti 
kasvavan. Opettajan työelämäosaamisen opintoihin, 23 op, liittyviä 
diplomeja on myönnetty syyskuuhun 2006 mennessä 98 kappaletta.

Määrällisten tavoitteiden ohella tärkeintä on kuitenkin ollut se kehittä-
mistyö ja yhteistyömuotojen luominen, mitä alueellisissa ryhmissä on 
tehty. Joissakin oppilaitoksissa toteutetaan jo toista tai kolmatta Koke-
va Startin koulutusvaihetta, ”aaltoa”, mikä osoittaa paitsi oppilaitosten 
henkilökunnan ja johdon sitoutumista jatkuvan kehittämisen ideaan 
myös pitkäjänteisyyttä ja todellista muutoshalukkuutta. Erityisesti joh-
don sitoutumisella ja koulutuksissa mukanaololla on ollut ratkaiseva 
merkitys, kun tarkastellaan aikaansaatuja tuloksia. Erityisesti niissä 
oppilaitoksissa, joissa oppilaitoksen johto on ollut innolla mukana ke-
hittämistyössä ja koulutuksissa, on saavutettu pitkälle ulottuvia ja ko-
konaisvaltaisia tuloksia hankkeen aikana.
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Kokeva Start -hankkeessa testattuun toteutusmalliin on rakennettu 
sisään alueellinen ja oppilaitoksissa tapahtuva juurruttaminen. Tämä 
on käytännössä tarkoittanut muun muassa sitä, että sisällöistä ja to-
teutustavoista on neuvoteltu ja sovittu alueellisen ohjausryhmän kans-
sa. Hankkeessa toteutettujen koulutusten osalta tämä juurruttamisen 
malli on edellyttänyt, että kehittämistehtävät ovat nousseet alueiden, 
koulutusyhtymien ja oppilaitosten omista tavoitteista ja tarpeista. Esi-
merkiksi Amos-koulutukset on eri toteutusryhmissä rakennettu niin, 
että osana koulutusta toteutetut kehittämishankkeet ja -tehtävät ovat 
muodostuneet peräkkäisiksi, toisiaan tukeviksi jatkumoiksi. Kokeva 
Startin hallinnoija ja toteuttaja myös tukevat omalla toiminnallaan hy-
vien käytänteiden levitys- ja juurrutustyötä muun muassa laatimalla 
kehitystyön tueksi oppaita ja julkaisuja. Tästä toiminnasta tämä julkai-
su on yksi esimerkki.

Hankkeen hallinnoijan ja toteuttajan tasolla juurruttaminen on tapah-
tunut sekä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun että HAMK Täy-
dennyskoulutuksen sisällä erilaisissa yhteistyö- ja kehittämisryhmissä 
sekä yhteistyönä muiden projektien kanssa. Ammatillisen opettajan-
koulutuksen ja täydennyskoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmiin 
on siirretty hankkeesta saatuja hyviä kokemuksia, ideoita ja sisältöjä. 

Haluamme tämän julkaisun avulla saattaa eri tahojen tietoisuuteen Ko-
keva Startista saadut hyvät kokemukset, toimintamallit ja hyvät käy-
tänteet. Tässä julkaisussa kuuluu niin hallinnon, kouluttajien, työelä-
mämentoreiden kuin oppilaitoksenkin ääni. Kiitämme sydämellisesti 
kaikkia julkaisuun kirjoittaneita ja kaikkia Kokeva Startissa mukana 
olleita. Toivomme, että nämä kehittämisajatukset innoittavat myös 
muita oppilaitosten ja työelämäyhteistyön kehittäjiä. 

Hämeenlinnassa 12.9.2006

Tuomas Eerola Merja Lahdenkauppi
Kokeva Start -projektipäällikkö Kokeva Start -levityksen 
 tiiminjohtaja
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2 Kokeva Start opettajien ammatillisen 
osaamisen ylläpitäjänä ja kehittäjänä

Katri Luukka, TtL, kehitysjohtaja, 
Kokeva Start -ohjausryhmän puheenjohtaja
Koulutuskeskus Salpaus
katri.luukka@salpaus.fi 

Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima Kokeva Start -ESR-hanke 
käynnistyi syyskuussa 2003 jatkuen maaliskuuhun 2007 asti. Tämän 
koulutus-, kehitys- ja valmennusohjelman kohderyhmänä ovat olleet 
ammatillisen peruskoulutuksen opettajat ja muut ammatillisen opetuk-
sen kehittämiseen osallistuvat toimijat. Hankkeen tavoitteena on ollut 
ylläpitää ja kehittää ammatillisen opetushenkilöstön ammattialakoh-
taista osaamista, syventää ja lisätä oppilaitoksen työelämäyhteyksiä, 
edistää työssäjaksamista, monipuolistaa erilaisten opiskelijoiden oh-
jaamisen taitoja ja luoda oppilaitoksiin pysyviä käytänteitä henkilöstön 
osaamisen ylläpitämiseen. Kokeva Start muodostui kahdesta osakoko-
naisuudesta: KOKEVA IN- ja KOKEVA AMOS-opinnoista. KOKEVA IN 
-aloitusjakson aikana laadittiin hankkeeseen osallistuneille opettajille 
ja muille henkilöille henkilökohtainen opinto-ohjelma. Tähän jaksoon 
sisältyivät myös koulutuskokonaisuudet ”Ammatillinen opinto-ohjaus” 
ja ”Erilaisten oppijoiden kohtaaminen”. KOKEVA AMOS -täydennys-
koulutusopinnoissa ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamistar-
peet kohentuivat erityisesti työssäoppimisen ohjauksen, ammattiosaa-
misen näyttöjen ja alakohtaisen työelämäosaamisen kehittymisessä. 
KOKEVA AMOS mahdollisti myös opettajien työelämäjaksojen toteut-
tamisen, mikä osoittautui erittäin halutuksi ammatillisten opettajien 
keskuudessa (n. 200 osallistujaa). Opettajat suorittivat lukuisia työelä-
mädiplomeja ja myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja KOKEVA 
AMOS -opinnoissa.

Hankkeessa muodostui 14 alueellista koulutusryhmää, joissa on tehty 
hankkeen tavoitteiden mukaista opettajien ja muun henkilöstön osaa-
misen täydennyskoulutusta. Hankkeelle tehdyn ulkoisen arvioinnin 
kautta voidaan todeta, että hankkeelle on ollut olemassa tilaus amma-
tillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa. Hanke on vahvistanut 
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oppilaitosten ja alueen yritysten välistä yhteistyötä, parantanut val-
miuksia ohjata erilaisia oppijoita sekä parantanut opetushenkilöstön 
työssäjaksamista. Hanke ei sen sijaan onnistunut toimimaan oppilai-
tosten henkilöstöstaregioiden kehittämisessä tavoitteiden mukaisesti. 
Toisaalta voidaan kysyä, olisiko se edes realistinen tavoite hankkeel-
le. Henkilöstöstrategiatyö on keskeinen osa organisaation johtamista, 
joten ulkopuolisen hanketoimijan on vaikea päästä lyhyessä ajassa lu-
kuisten jatkuvassa muutoksessa elävien koulutusorganisaatioiden toi-
mintakenttään kiinni. 

Vastuu opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta on koulutuksen jär-
jestäjillä. Opetusministeriö ohjaa ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä 
henkilöstön kehittämiseen ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoi-
tuksella, jossa yksinä tulosmittareina ovat opettajien kelpoisuusmittari 
ja henkilöstön kehittämismittari. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
ovat hyvin tietoisia siitä, että henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat 
ratkaisevassa asemassa jatkuvassa muutoksessa olevissa ammatillisen 
oppilaitosten työyhteisöissä. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja 
työhyvinvointiin tullaan myös jatkossa tarvitsemaan lisäpanostusta 
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Tulevai-
suuden ennusteiden mukaan ammatillisessa koulutuksessa nuorten 
opiskelijoiden määrät tulevat vähenemään ja aikuisopiskelijoiden mää-
rä tulee lisääntymään. Työelämän kansainvälistymisen myötä sekä 
maahan- että maastamuutto lisääntyy. Eräs suomalaisten työyhteisöjen 
piirre on se, että suuret ikäluokat alkavat lähivuosina eläköityä. Tämä 
koskee myös ammatillisten oppilaitosten henkilöstöä. 

Näiden muutoshaasteiden vuoksi ammatillisen täydennyskoulutuksen 
teemoina tulisi jatkossa olla nuorten ja aikuisten opiskelijoiden työs-
sä- ja kokemuksesta oppimisesta lähtevien työelämälähtöisten koulu-
tusmallien kehittäminen. Erilaiset oppijat – laajasti ymmärrettynä eli 
muutkin kuin oppimisvaikeuksista kärsivät – tulee myös jatkossa olla 
opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen painopistealueena. Verkko-
opetuksen jatkuva lisääntyminen, uusien opetusteknologisten ratkai-
sujen kehittyminen ja oppijoiden heterogeenisyys tietotekniikan käy-
tössä opiskelu- ja työskentelyvälineenä luovat uusia haasteita opetus-
henkilöstön osaamiselle. Tulevaisuuden monikulttuurisissa opiskelu- ja 
työyhteisöissä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tarvitaan 
erityisosaamista monipuolisen kielitaidon lisäksi eri uskontojen ja kult-
tuureiden tuntemuksessa. Opetushenkilöstön ikääntyminen tuo oman 
haasteensa siinä, että opettajilla on ns. hiljaista tietoa, muun muassa 
henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja kokemuksen myötä syntynyttä 
osaamista, jonka siirtyminen nuoremmille työntekijöille tulisi varmis-
taa.

Näistä edellä kuvatuista tulevaisuuden näkymistä muodostuu amma-
tillisen koulutuksen täydennyskoulutustarpeita, joille tarvitaan myös 
jatkossa Kokeva Startin kaltaista täydennyskoulutusmallia. Kokeva 
Startin erinomaisena piirteenä on ollut se, että koulutus viedään lähelle 
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toimijoita eri puolella Suomea. Täydennyskoulutuksen sisällöt on rää-
tälöity yksilöllisesti jokaisen osallistujan omien osaamistarpeiden mu-
kaan. Tämä on hyvä mutta myös edelleen kehitettävä asia sen vuoksi, 
että työntekijän henkilökohtaiset kehittämistarpeet eivät välttämättä 
ole juuri sitä, mitä työyhteisö ja oppilaitosorganisaatio tarvitsevat eni-
ten. Jatkossa opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeissa tulee 
erityisesti kiinnittää huomiota koko työyhteisön, erityisesti johdon si-
toutumiseen täydennyskoulutukseen. Johdon mukanaolo on edellytys 
sille, että täydennyskoulutuksesta saadaan muodostettua todellinen 
työyhteisön kehittämishanke, joka on kiinteässä yhteydessä oppilaitos-
organisaation henkilöstöstrategiaan. 
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3 Alueellisen toteutuksen malli

Tuomas Eerola, Kokeva Start -projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
tuomas.eerola@hamk.fi 

1.  Kokeva Startin keskeiset toteutusperiaatteet

Kokeva Start -hanke perustui ammatillisen peruskoulutuksen toimijoi-
den koulutus-, kehitys- ja valmennusohjelmaan (KOKEVA). KOKEVA-
toimenpideohjelman taustalla ovat vuosien 2002–2003 aikana amma-
tillisen peruskoulutuksen kentällä tehdyt laajat tarveselvitykset (Eerola 
& Inget 2003 a, Eerola & Inget 2003 b).

Kokeva Start -hankkeen tarkoituksena on ollut käynnistää KOKEVA-oh-
jelman toteutus. Kokeva Start on tarjonnut KOKEVA-toimenpideohjel-
man mukaista koulutusta ja valmennusta. Lisäksi hankkeen puitteissa 
on kehitetty malleja ammatillisen peruskoulutuksen piirissä toimivien 
opettajien ja muiden toimijoiden niin pedagogisen osaamisen kuin sub-
stanssiosaamisenkin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kokeva Startin 
tavoitteena on ollut ylläpitää ja kehittää opettajien ammattialakohtaista 
osaamista, syventää ja lisätä entisestään ammatillisen peruskoulutuk-
sen työelämäyhteistyötä, edistää työssä jaksamista, monipuolistaa eri-
laisten oppijoiden ohjaamisen taitoja sekä luoda oppilaitokseen pysyviä 
käytänteitä opettajien ja muiden toimijoiden osaamisen ylläpitämisek-
si.

Kokeva Startin hallinnoinnista ja toteutuksesta on vastannut Hämeen 
ammattikorkeakoulu. Kokeva Startin keskeisiä toteutusperiaatteita 
ovat olleet

• alueellisten tarpeiden huomioiminen ja alueen toimijoiden vai-
kutusmahdollisuudet hankkeen toteutukseen,

• opettajien ja muiden ammatillisen peruskoulutuksen toimijoiden 
henkilökohtaisten kehittymistarpeiden ja koulutuksen järjestä-
jän kehittämistarpeiden yhteensovittaminen,
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• sellaisten toimintatapojen ja ohjausmenetelmien käyttö, jotka 
käytännön tasolla syventävät työelämän ja ammatillisen perus-
koulutuksen yhteistyötä,

• olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
sekä

• yhteistoiminnallisuus osaamisen kehittämisessä sekä hyvien 
käytänteiden levittämisessä ja juurruttamisessa.

2. Alueellisen toteutuksen malli

Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kokeva Start -hank-
keessa päädyttiin alueellisiin toteutuksiin. Hankkeessa kehitettiin 
alueellinen toteutusmalli (kuva 1), jota jatkossa tässä artikkelissa lähem-
min tarkastellaan. Oletuksena oli, että ammatillisen peruskoulutuksen 
työelämälähtöisyyden tavoite on parhaiten toteutettavissa alueellisena 
oppilaitosten ja työelämän välisenä yhteistyönä. Lisäksi alueiden me-
nestyminen kansallisessa ja globaalissa kilpailussa edellyttää erityises-
ti pienten ja keskisuurten yritysten ja oppilaitosten aiempaa tiiviimpää 
yhteistyötä. Alueellista toteutusratkaisua puolsi myös se tosiasia, että 
koulutusyhtymistä on muodostumassa koulutustehtävänsä ohella yhä 
merkittävämpiä alueellisia vaikuttajia. Ammatillisen peruskoulutuksen 
toimijoiden oman osaamisen ylläpitäminen yhä nopeammin muuttu-
vassa maailmassa edellyttää niin ikään alueellista yhteistyötä. Lisäksi 
hankkeessa oletettiin, että oman osaamisen ylläpitämisen kautta myös 
opettajien hyvinvointi työssään paranee.

Kuvio 1.  Alueellinen toteutusmalli
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3. Alueellisen toteutusmallin keskeiset piirteet

Kokeva Start -hanke toteutettiin 14 alueellisena toteutuksena. Alueelli-
set toteutukset rakentuivat joko yhden ison koulutusyhtymän tarpeiden 
mukaan tai samalla alueella toimivien eri koulutuksen järjestäjien yh-
teistyön puitteissa. Toteutus saattoi rakentua myös samalla alueella ja 
samalla koulutusalalla toimivien koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten 
väliselle yhteistyölle.

Taulukko 1. Alueelliset toteutukset Kokeva Startissa

Toteutus Koulutusyhty-
mä-kohtainen 
toteutus

Usean koulu-
tuksenjärjestä-
jän yhteistyö

Koulutusala-
kohtainen 
toteutus

1. RIIHY X

2. LIIHA X

3. VASU X

4. TAVA X

5. LOIMI X

6. TAVASTIA
1. aalto
2. aalto
3. aalto

X

X
X

7. PORI X

8. POHJA X

9. KYMI X

10. SALPAUS X

11. VAASA X

12. EKA X

13. HAME X

14. PIRKA 
tasto 2. aalto

X

Alueellisen toteutuksen muodostaminen tapahtui Kokevasta kiinnos-
tuneiden koulutuksen järjestäjien ja hankehallinnon välisissä neuvot-
teluissa. Neuvotteluissa tarkennettiin myös alueellisen toteutuksen 
sisällöt ja aikataulut. Yksittäiset henkilöt eivät voineet ilmoittautua 
alueelliseen toteutukseen, vaan osallistumisesta päätti koulutuksen 
järjestäjä / koulutusyhtymä / oppilaitos. Oppilaitokset nimesivät oman 
henkilöstöstrategiansa mukaisesti hankkeeseen osallistuneet henkilöt. 
Yleensä Kokeva Starttiin mukaan lähteneillä henkilöillä oli myös vahva 
oma halu kehittää osaamistaan hankkeen puitteissa.
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Hankkeessa tehtävä kehittäminen perustui sekä alueellisiin tarpeisiin 
että osallistujan henkilökohtaisiin kehittymistarpeisiin. Hankkeen 
puitteissa tarjottuun koulutukseen ja valmennukseen osallistuttiin sii-
nä laajuudessa kuin tarpeelliseksi koettiin. Alueelliset kehittämisteh-
tävät ja hankkeet vastasivat arkipäivästä nouseviin tarpeisiin. Kehitys-
työn tulokset otettiin hankkeen edetessä käyttöön, jolloin tulosten juur-
ruttaminen oli ikään kuin sisäänrakennettuna alueellisiin toteutuksiin. 
Hankkeeseen osallistuneilla henkilöillä ja erityisesti organisaatioilla oli 
vastuu levittää hankkeen tulokset koko organisaation ja alueen hyödyk-
si. Tässä levitystyössä hankehallinto toimi tukijana.

Seuraavassa on kuvattu alueellisen toteutusmallin keskeisimmät ele-
mentit (vrt. kuvio 1).

3.1. Hankkeen hallinnointi

Kokeva Start -hankkeen hallinnoinnista vastasi Hämeen ammatti-
korkeakoulu. Ammattikorkeakoulun sisällä hankkeen toteutusvastuu 
jaettiin siten, että hallinnoinnista vastasi HAMK Täydennyskoulutus 
ja toteutuksesta vastasi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 
Hankehallinnon henkilöstö koostui Hämeen ammattikorkeakoulun 
täydennyskoulutuksen sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun tu-
losvastuullisista esimiehistä, projektipäälliköstä, tiiminjohtajista sekä 
projektihenkilöstöstä.

Alueellisen toteutuksen muodostamisesta vastasi hankehallinto. Muo-
dostamisen jälkeen kullekin toteutukselle nimettiin uraohjaaja, jolle 
siirtyy kyseisen toteutuksen kokonaisvastuu. Hankehallinnon rooli 
muuttui tällöin kehityksen tukijaksi. Hankehallinto osallistui kuiten-
kin koko toteutuksen ajan myös hankkeen sisällölliseen kehitystyöhön.

3.2. IN ja AMOS

Kokeva Startin alueellisten toteutusten keskeiset toimenpidekokonai-
suudet olivat IN – ”portti Kokevaan” ja AMOS – ”ammatillisen osaami-
sen kehittäminen”. Molempien kokonaisuuksien puitteissa toteutettiin 
sekä koulutushanketta että kehitettiin toimintatapoja osaamisen yllä-
pitämiseksi. Molemmissa kokonaisuuksissa osaamisen kehittäminen 
tapahtui merkittäviltä osin paikallisista tarpeista nousevien kehittä-
mistehtävien ja -hankkeiden puitteissa.

IN ja AMOS kokonaisuuksien toteutuksesta vastasivat ammatillisen 
opettajakorkeakoulun kouluttajat. Molemmissa kokonaisuuksissa käy-
tettiin tarpeen mukaan myös ulkopuolisia kouluttajia, esimerkiksi usei-
den aluevaikuttajien edustajia. Kokeva Startin alueellisen toteutuksen 
mallissa myös oppilaitosjohto ja lähiesimiehet osallistuivat ohjaami-
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seen muun muassa käymällä kehityskeskusteluja ja allekirjoittamalla 
henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. 

Kouluttajat ja hankehallinto muodostivat ammatillisella opettajakor-
keakoululla toimineen väliaikaisen asiantuntijatiimin (Kokeva Start 
-tiimi). Tiimin kokouksiin osallistui toisinaan myös ulkopuolisia asi-
antuntijoita. Kouluttajien tukena toimivat hankkeen alkuvaiheessa 
ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijatiimit – sittemmin 
organisaatiomuutosten seurauksena tukena ovat vastaavasti toimineet 
kehittämisryhmät. Sekä uraohjaajat että erityisopetuksen ja opinto-oh-
jauksen kouluttajat, samoin kuin AMOS-kokonaisuuden kouluttajatkin, 
pitivät lisäksi säännöllisesti omia kehittämispalavereitaan. Näin hank-
keen kokemukset voitiin välittömästi huomioida myös ammatillisessa 
opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. 

IN-kokonaisuuden tavoitteena oli sellaisen henkilökohtaisen kehitty-
missuunnitelman laatiminen, jossa huomioidaan 

• valtakunnallisen koulutuspolitiikan linjaukset,
• alueelliset tarpeet,
• oppilaitoksen kehittämistarpeet sekä 
• henkilökohtaiset kehittymistarpeet.

Tämän ohella IN-kokonaisuudessa ylläpidettiin yhteistoiminnallisesti 
alueellista toteutusta ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Näistä toimin-
noista vastasi uraohjaaja. Lisäksi osana IN-opintoja toteutettiin va-
linnaisesti täydennyskoulutusta joko opinto-ohjaukseen (3 ov / 5 op) 
taikka erilaisten oppijoiden kohtaamiseen 3 ov / 5 op). Tästä toteutuk-
sesta vastasivat ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopetuksen 
ja opinto-ohjauksen kouluttajat.

AMOS-kokonaisuudessa edistettiin ammatillisen peruskoulutuksen 
työelämälähtöisyyttä ja työelämäyhteistyötä toteuttamalla Opettajan 
työelämäosaamisen opintoja 15 ov / 23 op Opetushallituksen laatimien 
perusteiden mukaan. Lisäksi Kokeva Start -hanke rahoitti opettajien 
työelämäjaksoja ja tarjosi opettajille mahdollisuuden, pilottikokeilun 
muodossa, suorittaa oman opetustehtävänsä mukainen ammatti- tai 
erikoisammattitutkinto tai näiden osa. AMOS-kokonaisuuden toteu-
tuksesta vastasivat ammatillisen opettajakorkeakoulun AMOS-koulut-
tajat. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen toteuttajina ja tutkintoon 
valmistavan koulutuksen järjestäjinä toimivat kilpailutuksen kautta 
valitut aikuiskoulutuksen järjestäjät. 

3.3. Mentorointi

Mentorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksessä tai muussa alueen 
työpaikassa toimivaa oman ammattialansa asiantuntijaa, joka osallis-
tui osaamisen kehittämisen ohjaamiseen Kokeva Startissa. Alueellisis-
sa toteutuksissa mentorit ohjasivat alakohtaisia ryhmiä ja toivat esiin 
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alueen elinkeinoelämän kehittymistarpeita, osallistuivat työssäop-
pimisen käytänteiden kehittämiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen 
käyttöönottoon sekä ohjasivat opettajia työelämäjaksoilla (Opettajan 
työelämäjakson opas). Mentoroinnilla pyrittiin luomaan pitkäkestoisia 
henkilösuhteita oppilaitosten ja alueen työpaikkojen välille.

3.4. Alakohtaiset ryhmät

Alueellisissa toteutuksissa toimi alakohtaisia ryhmiä, jotka kehittämis-
toiminnassaan keskittyivät alakohtaisiin erityistarpeisiin. Yhtenä kes-
keisimmistä alakohtaisten ryhmien haasteista oli näyttösuunnitelmien 
laatiminen ja näyttöjen käyttöönottoon liittyvä kokeilutyö.

3.5. Hankkeen ohjausryhmä sekä alueelliset 
 ohjausryhmät

Kokeva Start -hankkeen toteutusta ohjasi sekä valtakunnallisista että 
paikallisista toimijoista koostuva ohjausryhmä. Jo hankkeen varhai-
sessa toteutusvaiheessa osoittautui tarpeelliseksi myös toteutusryh-
mäkohtaisten ohjausryhmien perustaminen. Alueellinen ohjausryhmä 
koostui toteutuksessa mukana olleiden koulutusyhtymien/oppilaitos-
ten edustajista, kohderyhmän edustajista, toteutuksen uraohjaajasta, 
kouluttajista ja hankehallinnoijista ja mahdollisesti muista asiantunti-
joista. Toteutusten edetessä alueellisen ohjausryhmän rooli osoittautui 
yhä merkittävämmäksi. 

3.6. Ulkopuoliset palvelut

Alueellisissa toteutuksissa käytettiin tarpeen mukaan kilpailutettuja 
ostopalveluja. Merkittävä ryhmä ostopalveluja olivat pilottikokeilun 
puitteissa opettajille tarjotut mahdollisuudet suorittaa oman opetus-
tehtävänsä mukainen ammatti- tai erityisammattitutkinto tai näiden 
osa. Tämä toteutettiin yhteistyössä ammatillista aikuiskoulutusta jär-
jestävien organisaatioiden kanssa.

3.7. Arviointi

Hankkeen toteutuksen arviointi jakautui sisäiseen itsearviointiin ja ul-
koiseen arviointiin. 

Toteutusryhmäkohtainen arviointi tapahtui hankkeen sisäisenä arvi-
ointina. Ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat ja alueelliset 
yhdyshenkilöt keräsivät jatkuvaa palautetta, jota käsiteltiin alueellis-
ten ohjausryhmien kokouksissa ja kouluttajien palavereissa. Toteutus-
ta suunnattiin ja tarkennettiin saadun palautteen perusteella. Saadun 
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palautteen perusteella kehitettiin myös muuta ammatillisten opettajien 
perus- ja täydennyskoulutustoimintaa. Alueellisen toteutuksen päätös-
vaiheessa, osana IN-kokonaisuutta, toteutettiin erityinen arviointijak-
so, jossa toteutusryhmäkohtaisesti arvioitiin hankkeen aikaisen kehit-
tämistyön tuloksia. Arviointijakson tarkoituksena oli palvella myös hy-
vien käytänteiden levitystä ja juurrutusta alueen organisaatioissa.

Hankkeen kokonaisuuden ulkoisesta arvioinnista vastasi NetEffect Oy. 
Myös ulkoisen arvioinnin väliraportteja hyödynnettiin alueellisten to-
teutusten suuntaamisessa ja tarkentamisessa.

4.  Toteutusmallin arviointia

4.1. Alueellisen toteutuksen malli pedagogisen 
 osaamisen kehittäjänä

Osana alueellista toteutusta kehitettiin työelämäyhteistyöhön perustu-
vaa pedagogiikkaa. Erityisesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen kehittämisellä pyrittiin työelämälähtöiseen ammatilliseen 
koulutukseen ja työllistymisen edistämiseen. Saadun palautteen perus-
teella alueellisen toteutuksen malli näytti luovan mahdollisuudet muo-
dostaa käytännön toimintayhteisöjä ammatillisen peruskoulutuksen 
alueelliseksi kehittämiseksi. Alueellinen, käytännön tason yhteistyö 
näytti puolestaan edistävän tarvittavan ja olemassa olevan osaamisen 
tunnistamista ja osoittamista sekä henkilökohtaisten oppimispolkujen 
muodostumista.

Työelämälähtöisyyden ohella alueellisen toteutuksen mallissa edis-
tettiin ammatillisen peruskoulutuksen yksilölähtöisyyttä tarjoamalla 
täydennyskoulutusta erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja opintoje-
nohjaukseen. Arkityöstä nouseviin kehittymistarpeisiin tarttumalla 
pystytään käytännön tasolla parantamaan oppimisen ohjaamista. Sekä 
erilaisten oppijoiden kohtaaminen että opinto-ohjauksen käytännön-
läheiset koulutuskokonaisuudet saivatkin osakseen erityisen runsaasti 
hyvää palautetta. 

4.2. Alueellisen toteutuksen malli substanssiosaamisen 
 kehittäjänä

Toimenpiteet, joiden kautta Kokeva Startin alueellisissa toteutuksissa 
kehitettiin opettajien ja muiden ammatillisen peruskoulutuksen toimi-
joiden substanssiosaamista olivat

• alueen työelämän tarpeet huomioiva uraohjaus ja henkilökohtai-
sen kehittymissuunnitelman laatiminen,

• alakohtaiset ryhmät ja mentorointi,
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• opettajan työelämäjakso,
• oman opetustehtävän mukaisen ammatti- tai erikoisammattitut-

kinnon tai tutkinnon osan suorittaminen (pilottiryhmä) sekä
• alakohtainen kehittäminen.

Niin työelämän edustajat, koulutuksen järjestäjän edustajat kuin opet-
tajat itsekin pitivät työelämäjaksoja erinomaisena keinona ylläpitää, 
kehittää ja ajantasaistaa opettajan substanssiosaamista. Myös mento-
roinnilla näytti olevan myönteisiä vaikutuksia, vaikka mentorointitoi-
minnan käynnistäminen hankkeen alkuvaiheissa tuntui kangertelevan. 
Mentoreiden rooli ammatillisen peruskoulutuksen ja alueen työelämän 
kehittäjinä vaatii vielä hankkeen jälkeenkin kirkastamista. 

4.3. Toteutusten kehittyminen hankkeen aikana

Hankkeen etenemisen aikana alueellisen toteutuksen malli kehittyi 
seuraavasti:

• alueellisten ohjausryhmien rooli lisääntyi,
• neuvottelujen määrää toteutukseen osallistuvien oppilaitosten 

kanssa lisättiin ja toteutusta sunnattiin entistä enemmän alueel-
listen tarpeiden mukaan,

• alakohtaisten ryhmien merkitys uraohjauksessa lisääntyi,
• mentorointi saatiin alun kangertelun jälkeen toimimaan.

4.4. Alueellinen toteutusmalli hankkeen päättymisen 
 jälkeen

Kokeva Start on tarjonnut mallin, jonka puitteissa alueen työelämä ja 
oppilaitokset yhdessä ovat pitäneet huolta ammatillisen peruskoulu-
tuksen opettajien ja muiden toimijoiden osaamisen ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä. Malli vaatii vielä jatkokehittämistä muun muassa men-
toreiden roolin sekä alueellisen ohjausryhmän toiminnan osalta. Jat-
kossa pitää myös oppilaitosten henkilöstöstrategiat pystyä kytkemään 
kiinteämmin osaksi alueellista kehitystyötä. Hankkeen toteutusaikana 
koulutuksen järjestäjät nimesivät erityisesti ammattiosaamisen näyt-
töihin liittyvät toimielimet (Laki ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain muuttamisesta, 601 / 2005). Monissa tapauksissa toimielimien 
alaisuudessa toimii myös alakohtaisia neuvottelukuntia. Ohjaavatko 
toimielimet ja neuvottelukunnat muiden tehtäviensä ohella jollakin ta-
valla opettajien ja muiden toimijoiden osaamisen kehittämistä jatkos-
sa? Jäävätkö Kokeva Startin mallin mukaiset alueelliset ohjausryhmät 
tätä kautta merkityksettömiksi? Tämä ei ole vielä tätä kirjoitettaessa 
arvioitavissa, mutta joka tapauksessa alueellinen, ammatillisen perus-
koulutuksen toimijoiden osaamisen kehittämistä ohjaava ryhmä on Ko-
keva Startin puitteissa osoittanut tarpeellisuutensa.
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Koulutusyhtymien ja oppilaitosten ratkaistavaksi jää, tarvitaanko 
alueel la jatkossa Kokeva Startin kaltaista yhteistyön koordinaattoria. 
Entä tarvitaanko koulutusyhtymässä/oppilaitoksessa Kokeva Startin 
esimerkin mukaista uraohjaajaa huolehtimaan henkilöstön osaamises-
ta sekä ohjaamaan koulutusyhtymän/oppilaitoksen tavoitteiden hen-
kilökohtaistamista? Joka tapauksessa Kokeva Startiin osallistuneet 
oppilaitokset ja opettajat ovat luoneet kontakteja alueen työelämään ja 
Kokeva Startiin osallistuneet työpaikat ja mentorit ovat luoneet kon-
takteja oppilaitoksiin. Näin syntynyt yhteistyö jää varmasti elämään 
ja hyödyntämään alueen ammatillista peruskoulutusta hankkeen jäl-
keenkin. 

Ihanteellisinta olisi, että hankkeen jälkeen alueelle jäisi elämään käy-
tännön toimintayhteisöjä, joiden puitteissa ohjattaisiin opiskelijoita, 
kehitettäisiin toisaalta työelämälähtöistä ja toisaalta yksilölähtöistä pe-
dagogiikkaa sekä ylläpidettäisiin ja kehitettäisiin opettajien osaamista.
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4 Mentoreiden kokemuksia

Merja Lahdenkauppi, Kokeva Start -levityksen tiiminjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
merja.lahdenkauppi@hamk.fi 

Merja Savela, Kokeva Start -mentori, merja.savela@kokkola.fi 
Marja-Liisa Väätäjä, Kokeva Start -mentori 
marja-liisa.vaataja@kokkola.fi 

1. Mentorointi käsitteenä

Suomen kielen perussanakirjan mukaan mentori tarkoittaa ohjaajaa, 
opastajaa ja neuvonantajaa. Hän on esimerkiksi vanhempi ja kokeneem-
pi työntekijä, joka opastaa tulokasta ja siirtää tälle tietojaan ja taitojaan. 
Toisaalta myös valmentaja voi olla valmennettavansa mentori. Mento-
rointi ymmärretään ennen kaikkea tavoitteellisena vuorovaikutussuh-
teena, jossa tietyllä kehittymisen osa-alueella mentori auttaa mento-
roitavaa. Tällaisen sitoutuneen ja tuloksellisen vuorovaikutussuhteen 
edellytyksinä ovat avoimuus, molemminpuolinen luottamus ja kunnioi-
tus sekä rakentava keskustelu – dialogi. Mentorointi pohjautuu pitkäl-
lä aikavälillä organisaation tavoitteisiin, jolloin tulosten toteutumista 
voidaan arvioida ja vaikuttavuutta jo paremmin mitata. Hyvä mentori 
on joustava sekä ohjattavan kanssa että erilaisissa tilanteissa. Hän voi 
olla neuvonantaja, innostaja, suojelija, motivoija, kuuntelija tai kyseen-
alaistaja. Mentorointi voidaan nähdä osana kokonaisvaltaisempaa ura-
ohjausprosessia, jossa vuorovaikutus ja yhteistyö korostuvat niin, että 
osapuolten yksilöllinen asiantuntijuus saadaan molemmin puolin par-
haaseen mahdolliseen käyttöön.

Organisaatioissa mentorointia voidaan käyttää perehdyttämiseen, ke-
hityksen tukemiseen, työuralla etenemiseen, työssäoppimisen tukemi-
seen, tasa-arvon varmistamiseen, muutosten helpottamiseen, uusiin 
työtehtäviin ja vaatimuksiin sopeutumiseen ja muutos-ohjelmien läpi-
viemiseen. 
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2. Mentoroinnin tavoitteet

Vastavuoroisuus on yksi mentoroinnin tavoitteista. Mentorille kes-
kusteluyhteys ammatillisen opettajan kanssa tarjoaa keinon ylläpi-
tää kontakteja oman alan koulutukseen. Mentori saa kiinnostuneen 
keskustelukumppanin työhön ja työelämään liittyvistä asioista. Li-
säksi mentori saa mahdollisuuden vaikuttaa alansa opetuksen tavoit-
teisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Vuorovaikutusta vahvistaa myös 
mentorin käsitykset alalta valmistuvien ammatillisesta osaamisesta

Ammatilliselle opettajalle avautuu mentorin kautta näköala työelämän 
ja ammattien arkeen. Yhteys käytännön työelämään on opettajan am-
matillisessa kehittymisessä tärkeä tekijä, vaikka työelämäkontakteja 
saadaan myös opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen kautta. Am-
matillinen opettaja saa käytännön tietoa itseään kiinnostavasta toi-
mialaltaan ja arvokkaan yhteistyökontaktin työelämään. Työelämästä 
saatavat näkemykset ja kokemukset toimivat osaltaan opettajan ura-
suunnittelun pohjana.

3. Mentorointi Kokeva Startissa

3.1. Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyö 

Kokeva Start -hankesuunnitelman mukaan kokonaistavoitteena on ol-
lut ajanmukaistaa opettajien osaamista työelämätuntemuksen suhteen. 
Konkreettisina tavoitteina ovat olleet opettajien osaamisen ajan tasalla 
pysyminen, työelämätuntemuksen lisääntyminen ja työssäoppimisen 
edistäminen sekä elinkeinoelämän ja koulutuksen yhteisvastuullisuus 
työssäoppimisesta. Parhaimmillaan yhteistyöstä syntyy kumppanuus-
suhde, jolla on positiivisia vaikutuksia kaikkiin osapuoliin. Edellä mai-
nittuihin tavoitteisiin on osaltaan vastannut hankkeessa luotu mento-
ritoiminta. 

3.2. Mentorin rooli 

Työelämän mentori on osaava, kokenut ja arvostettu työelämässä toi-
miva ammattilainen, joka antaa työelämäjaksolle tulevalle opettajalle 
ohjausta ja tukea. Mentori edustaa työnantajaansa ja omaa ammatti-
alaansa perehdyttäen opettajan työpaikkaan ja työtehtäviin. Mentori 
keskustelee opettajan kanssa opintoja, työelämää, ammattialan kehi-
tysnäkymiä ja uravalintoja koskevista kysymyksistä. Mentori toimii 
yrittäjyyden esimerkkinä ja esikuvana. Mentori arvioi työelämäjakson 
toteutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimii aktiivisesti 
oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyön kehittämiseksi.
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Mentorointi tarkoittaa työelämässä toimivan henkilön ja opettajan välistä 
keskustelusuhdetta, jossa käsitellään muun muassa opintoja, työelämää 
ja uravalintoja koskevia asioita. Mentorointi tarkoittaa ohjausta ja tukea, 
jota osaava, kokenut ja arvostettu työelämässä toimiva ammattilainen 
antaa opettajalle. Mentoria voidaan kuvata myös sanoilla työkummi, 
ohjaaja, keskustelukumppani, valmentaja, seniori ja sparraaja. Mentori 
neuvoo ja ohjaa asiantuntemuksensa ja kokemuksensa avulla amma-
tillista opettajaa opetuksen työelämälähtöisyyteen liittyvissä asioissa. 
Ääneen ajattelu usein selkiyttää sekä mentorin että opettajan ajatuksia. 

Mentorin roolina Kokeva Startissa on ollut
• ohjata opettajien substanssiosaamisen kehittämistä ja ajanta-

saistamista,
• osallistua alakohtaisten ryhmien toimintaan,
• osallistua ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ke-

hittämiseen,
• ohjata opettajaa työelämäjaksolla sekä
• osallistua alueen työelämän kehittämiseen oppilaitosyhteistyön 

kautta.

3.3. Kokemuksia mentoroinnista 

Tässä artikkelissa haluamme tuoda esille erityisesti mentoreiden ko-
kemuksia ja näkemyksiä yhteistyön kehittämisestä ja mentoroinnista 
Kokeva Start -hankkeen aikana. 

Merja Savela ja Marja-Liisa Väätäinen ovat toimineet mentoreina Koke-
va Start -hankkeessa ohjaten oman alansa kolmea opettajaa kotipalve-
lualan työpaikoissa, joissa opettajien työelämäjaksot toteutettiin luku-
vuoden 2004–2005 aikana. 

Seuraavassa kerrotaan heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan mentoroin-
nista: 

Ajatuksia mentoroinnista 
Mentorointi oli mielenkiintoista ja antoisaa vuorovaikutusta käytännön 
työelämän ja oppilaitosten välillä. Tulevia ammattilaisia valmentaville 
opettajille se toimii hyvänä kanavana hankkia tietoa työpaikkojen arki-
todellisuudesta ja niistä vaatimuksista, joita työpaikoilla vaaditaan.

Mentorointi oli hyvin konkreettinen yhteistyömuoto, josta on ollut hyö-
tyä molemmille osapuolille, ja parhaimmillaan se koituu opiskelijoiden 
ammatillisen kehityksen tueksi.
 
Oma rooli mentorina ja ammatillisen koulutuksen 
vaikuttajana 
Mentorin roolina on olla lähinnä neuvonantaja, joka siirtää eteenpäin 
omia tietojaan ja taitojaan, hankkii ohjaajan kentälle. Mentori on myös 
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kaavakkeiden täyttäjä ja työntekijän opastaja. Mentorin tehtäviin kuu-
luu myös tiedottaminen henkilökunnalle työelämäjaksoon liittyvistä 
tehtävistä. Mentorointi on käsitteenä uusi asia, joten roolin löytäminen 
vie oman aikansa. Aluksi mentoreiden suhtautuminen oli hyvin varo-
vaista ja epäileväisiä omien kykyjensä suhteen, mutta loppujen lopuksi 
ymmärrys myös oman oppimisen mahdollisuuksiin kasvoi vähitellen. 
Yhteistyön merkitys ja tarkoitus ymmärrettiin hyvin. 

Oman yrityksen merkitys suhteessa ammatilliseen 
koulutukseen
Yrityksen merkitys koetaan suureksi opiskelijoiden ja opettajien kan-
nalta. Yrityksen näkökulmasta opettajat ja opiskelijat koetaan tärkeiksi 
yhteistyökumppaneiksi ja varsinkin opiskelijat nähdään tulevaisuuden 
työntekijöinä. Yleensäkin pyritään ja halutaan tehdä tiivistä yhteistyötä 
eri oppilaitosten välillä. Mentoroinnin avulla on mahdollisuus vaikut-
taa, ainakin välillisesti, koulutuksen sisältöön, ja se tukee myös opiske-
lijoiden työssäoppimisjaksojen kehittämistä. Mentorointi toimii keino-
na päivittää tietoja ja edistää työelämän ja oppilaitosten yhteisen kielen 
löytymistä

Yhteistyö oppilaitosten kanssa
Yhteistyö rakentui selkeästi mentoroitavan oman aktiivisuuden ja in-
nokkuuden varaan. Opettaja otti yhteyttä ja toimi myös oppilaitoksen ja 
työpaikan välisenä yhteyshenkilönä ja asioiden hoitajana. Mentorointi 
käynnistyi aina mentoroitavan tarpeesta ja tähtäsi keskustelujen avul-
la hänen kehittymiseensä ammatillisesti ja sosiaalisesti. Jakson sisältö 
suunniteltiin yhdessä mentoroitavan kokemien tarpeiden pohjalta. Ta-
voitteena oli, että hän saisi mahdollisimman laajan ja todellisen kuvan 
niistä työtehtävistä, joihin hän oli osaltaan opiskelijoita valmentamas-
sa.

Ensimmäinen keskustelu käytiin työssäoppimisjaksosta, minkä jälkeen 
sovittiin näyttöjen järjestämisestä. Seuraavaksi oli työntekijän osuus 
hankkeessa ja käytännön järjestelyä kentällä ja sopimista asiakkaiden 
kanssa. Opettajan kanssa pidettiin loppukeskustelu sekä vielä myöhem-
min yhteinen keskustelutilaisuus oppilaitoksen edustajien ja työelämä-
jakson järjestäjien kanssa.
 
Omaan työhön liittyvät uudet kokemukset, näkökulmat, 
hyödyt ja haitat
Mitään haittaa mentoroinnista ei ollut. Koulumaailma kehittyy niin 
nopeasti, että mentorit kokivat hyödylliseksi saada uusinta tietoa ja 
syventää myös omia näkemyksiään. Matkan varrella nousi esiin hyviä 
uusia näkökulmia työpaikan arkirutiineihin ja niiden kehittämiseen. 
Mentorina pääsi itse uudistamaan ajatuksia, sai uusia näkökulmia ja 
ajankohtaista tietoa. Motivaatio työhön ja työnilo lisääntyivät työpai-
kalla arvostuksen lisääntymisen myötä.
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Kehittämisehdotuksia 
Mentorit ottavat mielellään opettajia tulevaisuudessakin työelämäjak-
soille. Toiminta oli kuitenkin vielä aika uutta, ja aikaa olisi pitänyt olla 
enemmän. Ajanpuute haittasi molemmilla osapuolilla, eli keskuste-
luihin olisi pitänyt järjestää enemmän aikaa. Kaiken kaikkiaan men-
torointi koettiin positiiviseksi ja projekti mielenkiintoiseksi. Alkuvai-
heessa olisi voinut olla oppilaitoksen järjestämä jonkinlainen yhteinen 
”starttitapahtuma” tai tiedotustuokio. 

4. Yhteenvetoa

Kokeva Start -hankkeeseen on osallistunut kaiken kaikkiaan noin 200 
työyhteisöä, joista yrityksiä on noin 100 ja muut ovat julkisen alan työn-
antajia. Mentoreita hankkeessa on ollut mukana yli 200.

Hankkeen alkuvaiheessa oli selvästi mentoritoiminnan käynnistymis-
vaikeuksia, sillä aluksi oli vaikea saada mentoreita mukaan, eivätkä 
opettajat olleet kovinkaan aktiivisia mentoreiden hankinnassa. Vähi-
tellen mentoritoiminta on kuitenkin käynnistynyt sitä mukaa, kun ala-
kohtaisissa ryhmissä on ryhdytty laatimaan ammattiosaamisen näyt-
töjen suunnitelmia, ja kun opettajat ovat lähteneet työelämäjaksoille. 
Mentoritoiminnassa on kuitenkin ollut toteutusryhmäkohtaisia eroja.

Kokeva Start -hankkeessa saatiin arvokkaita kokemuksia mentoritoi-
minnasta. Tärkeimpänä asiana koettiin mahdollisuus toisilta oppimi-
seen ja kehittämiskohteena mainittiin oppilaitoksen ja työpaikan väli-
sen systemaattisen asiantuntijavaihdon luominen. Kuitenkin mentorei-
den rooli opettajien osaamisen kehittämisessä ja oppilaitosyhteistyössä 
hakee vielä lopullista muotoaan. 
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5 Opettajan työn yhteisöjä 
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Artikkeli pohjautuu Kokeva Start -hankkeen aikaisiin kokemuksiin 
opettajien yhteistyöstä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Koke-
muksia on arvioitu laajemmin keväällä 2006 tehdyssä raportissa (Män-
tylä 2006). Suuret koulutuksen järjestäjät muodostavat laajoja organi-
saatioita, joiden hahmottaminen yksittäisen työntekijän tasolla alkaa 
olla todella vaikeaa. Opettajien yhteistyön lisääntyminen työelämän ja 
alueen muiden toimijoiden kanssa on arkipäivää ja käytäntöä niin toi-
sen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa kuin ammattikorkeakouluis-
sa. Yhteiset tavoitteet ja yhteinen työn kohde yhdistävät opettajat ja työ-
elämän edustajat usein kiinteämmin toisiinsa kuin saman oppilaitosor-
ganisaation jäsenet. Kokeva Start on pääasiassa opettajille suunnattu 
täydennyskoulutusohjelma, jossa painopisteenä on ollut opettajan työ-
elämävalmiuksien edistäminen yhteistyössä työelämän kanssa. Hank-
keessa mukana olleet opettajat arvioivat yhteistyön tuloksia, joista osa 
(”sitaatit”) on poimittu tähän artikkeliin. Yhteisessä kehittämistyössä 
syntyi aitoa oppimiskumppanuutta, mikä herätti pohdinnan opettajien 
tiimioppimisesta, verkostoista ja työyhteisöstä.  

Johdanto 

Yleistäen voidaan sanoa, että Kokeva Startin arvo tai merkitys muo-
dostui yhteisen toiminnan kautta. Yhteinen toiminta antoi oppimisen 
sisällöille merkityksen. Yhteistyön eri muodot tarjosivat toimijoille 
dialogisen foorumin, jonka tarkka suunnitteleminen etukäteen ei ollut 
mahdollista. Tavoitteellisuus ja ajan varaaminen oppimiselle olivat on-
nistuneiden kehittämishankkeiden osatekijöitä. Tavoitteet kytkeytyivät 
aina sekä oman työn että oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen.  
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Oppivassa organisaatiossa tiedon luomisen ongelma ei ole niinkään 
työntekijöiden taitojen päivittämisessä vaan uusien organisointitapo-
jen ja uuden johtamisen oppimisessa. Merkittäväksi muodostuu siis sen 
luominen, jota organisaatiossa ei vielä ole. Tuomi (1999) näkee uuden 
tiedon syntymisessä perusyksikkönä käytännön työtä tekevän yhtei-
sön. Organisaation tieto rakentuu neljällä tasolla: johtotaso, käytännön 
yhteisöt, erilaiset tiimit käytännön yhteisöjen välillä ja yksilötaso. On 
tärkeää, että jokaisella tasolla olevaa tietämystä pyritään saamaan esil-
le ja yhdistelemään sitä. Oppiminen ja kehittyminen ovat nyt keskeinen 
osa ammattitaitoa ja osaamista. Onkin väitetty (Heikkilä 2006), että 
oppiminen on uusi työn tekemisen muoto. 

Oppilaitos alueensa työelämän kehittäjänä 

Uudenlaiset koulutuksen ja työelämän yhteistyömuodot ovat olleet vii-
me vuosina merkittävinä kehittämiskohteina. Kehittävän transferin 
käsite kuvaa koulutuksen ja työelämän yhteistoimintaa, joka tähtää 
uusien ratkaisujen kehittelyyn työelämän tarpeisiin (Engeström 2001; 
Tuomi-Grön 2000). Yksi uudenlainen ratkaisu on yhteistoiminnallinen 
kehittämisprojekti, josta vastaa opiskelijan, opettajan ja työelämän 
edustajien (mm. työssäoppimisen ohjaaja) muodostama tiimi. Ongel-
malliseksi tällaisten integroitujen kehittämisprojektien toteuttaminen 
muodostuu lähinnä oppilaitosten ”koulutyön” joustamattomuuden 
vuoksi. Opiskelijoiden ja opettajien pääseminen mukaan työelämän ke-
hittämisprojekteihin edellyttää isompien, ammattiosaamisen teemoi-
hin ja osa-alueisiin liitettyä opetus- ja toteutussuunnitelmaa. 

Ammatillisen oppilaitoksen merkitys alueensa työelämän kehittäjänä 
liittyy siihen, millaiset kontaktit oppilaitoksella on työelämään. Kokeva 
Startin yhtenä keskeisenä tavoitteena oli toimivien työelämäsuhteiden 
edelleen kehittäminen ja tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Alueel-
liseksi muutoksentekijäksi kehittyminen edellyttää kuitenkin pitkäjän-
teistä toimintaa ja usein monien toimintatapojen uudelleen jäsentämis-
tä ja muokkaamista. Jotta oppilaitos pystyy osallistumaan aktiivisesti 
sidosryhmiensä osaamisen kehittämiseen, on tunnettava todella hyvin 
niiden toimintatavat ja toimintaympäristöt. Ammatillisen koulutuksen 
on päästävä lähemmäksi sinne, missä osaamista tarvitaan. Ammatil-
lisen opettajankoulutuksen tehtävänä on osaltaan varmistaa se, että 
opettajankoulutuksen tavoitteet ja toimintatavat tukevat tätä kehitys-
tä. 

Tutkimuksissa (mm. Tammilehto 2003) on osoitettu, että osaamisen 
kehittäminen on kontekstisidonnaista: vaikka yhteistoiminnan muodot 
ovat monipuolistuneet, osaamisen kehittäminen edellyttää edelleenkin 
suoria, säännöllisiä ja intensiivisiä vuorovaikutuskontakteja eri toimi-
joiden välillä. Oppilaitosten oma rooli alueellisina toimijoina merkitsee 
myös ns. oppivan alueen kehittymistä. Se, millaisena alueellisena ke-
hittäjänä oppilaitokset näkevät itsensä, on olennaisen tärkeä asia. Myös 
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se, miten oppilaitokset hyödyntävät yhteistyötä opettajankoulutuslai-
tosten kehittämis- ja valmennuspalveluiden ja korkeakoulujen alueke-
hitykseen suunnattujen projektien kanssa, on syytä määritellä oppilai-
toksissa uudelleen. 

Poikelan (1999, 232) mukaan ”ammatillisen osaamisen pohjalta raken-
tuvaan yhteistyöhön kyetään vasta kun ulkoiset muutospaineet ovat 
kasvaneet niin suuriksi, että niihin on pakko vastata organisatorisen 
yhteistoiminnan kautta”. Yksi yhteistyöhön pakottava asia toisen as-
teen ammatillisessa koulutuksessa on nuorten näyttöjen kehittäminen 
yhteisesti työelämän edustajien kanssa. 

Oppiva yhteisö 

Tiilikkala (2004) käyttää tutkimuksessaan Herrasen nimitystä ”sym-
bolinen yhteisöllisyys” kuvaamaan keinotekoista yhteisöllisyyttä. 
Luonnollisen yhteisyyden tilalle on ollut pakko keksiä uusi nimi, koska 
tämän päivän suuret ja alakohtaisuuden sivuuttavat oppilaitosorgani-
saatiot tekevät luonnollisen yhteisöllisyyden mahdottomaksi. Kokeva 
Startin yhden toteutusryhmän esimies kuvasikin organisaatio-/yhtei-
sökeskeisen kehittämisen ongelmia seuraavasti: 

”Oppilaitokseen ei voi viedä kehittämishalua, se voidaan aino-
astaan herätellä”

”Kun on kyse oppilaitoksen tasolla tapahtuvista asioista, todella 
vaikeaa hahmottaa mitä ja miten pitäisi kehittää, koska nykyi-
sin jo pelkästään työyhteisön määritteleminen on jatkuvassa 
organisaatiomuutoksessa vaikeaa!” 

Suurissa organisaatioissa työyhteisön määritteleminen on tullut han-
kalaksi mieltää. Aina kun puhutaan organisaation kehittämisestä, ke-
hittämisen kohde ikään kuin ”ulkoistuu” opettajan ajatusmaailmassa. 
Siksi on parempi puhua lähiyhteisöstä, tiimistä tai kehittämisryhmästä 
ja siinä tehtävästä työstä. Opettajien kokemuksia tiimeistä kuvattiin 
hankkeessa seuraavasti: 

Oma lähitiimi (alakohtainen, projektitiimi) on nykyisin hyvä yh-
teisen kehittämisen paikka. Tätä tiimiä voidaan käyttää myös 
uusien hankkeiden, työtehtävien ja toiminnan kehittämiseen.

Oma alakohtainen tiimi on toiminut hyvin ja lisännyt kollegiaa-
lisuutta.

Ryhmäkohtainen pohtiminen ja tekeminen tukivat työssäjaksa-
mista, koska ryhmässä oli pääasiassa saman ikäisiä henkilöitä: 
yhteistyön ja yhdessä pohtimisen kautta saatiin ikään kuin ver-
taistukea. 
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Yhteistyö eri oppilaitosten (eri koulutuksen järjestäjät) välillä koettiin 
myös pääsääntöisesti hyväksi. Yhteistyön odotetaankin jatkuvan taval-
la tai toisella. Niin tässä yhteistyössä kuin yhteistyössä työelämään pain 
näyttää toteutuvan se, että yhteistyö on aina tiettyjen ihmisten välistä 
toimintaa. Se voi olla myös verkostojen toimintaa, mutta aina kaikilla 
osapuolilla on kasvot ja nimi, he edustavat jotain alaa, asiantuntemus-
ta tai osaamista, jonka kanssa ollaan tekemisissä. Verkostoituminen 
on käynnistynyt Kokeva Startin aikana niin oppilaitoksen sisällä sekä 
työelämään ja myös muihin oppilaitoksiin päin. Yhteistyökanavien 
(verkostojen) syntyminen on ollut siis yksi tuotos hankkeessa – tämän 
jälkeen alkaa sitten yhteistyömuotojen tarkentaminen ja käyttöön ot-
taminen osaksi koulutyötä. Jotta hyväksi koetut yhteistyömuodot eivät 
jäisi pelkästään hankkeen aikaisiksi käytännöiksi, on todella tärkeää 
löytää sopivat työn organisointimuodot kunkin oppilaitoksen ja alueen 
tarpeisiin nähden. 

”Työyhteisön osaamisen kehittämisen paras tapa on yhdessäte-
keminen. (Kokevan puitteissa tehdyt hankkeet).” Työelämäjakso 
antoi hyvän lähtökohdan yhteistyön kehittämiseksi. Keskuste-
lut, joita kävin työntekijöiden kanssa, yrityksen ja koulun yh-
teistyöstä olivat hyödyllisiä. Molemmilla osapuolilla on hyvää 
tahtoa, mutta asia jää kuitenkin kovin helposti jokapäiväisten 
rutiinien ja kiireen alle. Opettajana osaan työelämäjakson an-
siosta nyt keskustella työelämäedustajien kanssa oppilaitosyh-
teistyöstä hieman eri kantilta ajateltuna”. 

Yhteisöllisyyden merkitys lisääntyy – miten toimitaan organi-
saatiomuutoksessa?

”Miten muutokset ovat vaikuttaneet oppilaitoksen ja opetta-
jien työhön: tähän kohtaan en kykene konkreettista esimerk-
kiä antamaan. Ajattelin tätä tiedon lisääntymisen kautta. Kun 
osan opettajien tietomäärä on lisääntynyt, se vaikuttaa heidän 
omaan työhönsä. Työyhteisössä tiedon lisääntyminen vaikut-
taa juuri tiimiorganisaation välityksellä. Opettajat toimivat 
toistensa kouluttajina”. 

”Arvokasta on ollut myös opiskelu muiden opettajien kanssa ja 
uudet ihmissuhteet ja kontaktit moniin alueella toimiviin oppi-
laitoksiin. Uskotaan, että näistä tuttavuuksista voi poikia myö-
hemmin yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Keskustelu eri op-
pilaitosten edustajien kanssa tuo uusia näkökulmia ja ajatuksia 
opetustyöhön”. 

Tiimi koetaan yleensä opettajan työssä läheisimmin omaksi työyhtei-
söksi (Mäntylä 2002). Tiimi voidaan muodostaa hyvin monen eri tehtä-
vän toteuttajaksi. Kokeva Startin osallistujien kokemukset tiimimäises-
tä työstä ovat olleet pääsääntöisesti hyviä, joskin he toivovat edelleen 
näiden tiimien toiminnan kehittämistä. Tiimien paras anti opettajan 
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työlle on se, että yhteisen työn suunnittelu, arviointi ja joskus myös to-
teutus on mahdollista tehdä kokonaisuutta palvellen. Esimerkiksi am-
mattiosaamisen näyttöjen kehittämisessä suunnittelu on välttämätöntä 
laajentaa isompiin kokonaisuuksiin ja useampaan toimijaan. 

Verkosto 

Verkostoilla on tärkeä rooli osaamisen välittymisessä eri toimijoiden 
välillä. Samalla tämä luo edellytyksiä yhteisen tavoitteen synnyttä-
miseksi alueen työelämän kehittämistyössä. Kokeva Startin aikainen 
verkostojen luominen on eri oppilaitoksissa eri vaiheissa, ja vasta yh-
teinen työ muun muassa näyttöjen ja työssäoppimisen kehittämisessä 
luo syvempää oppimista. Tämän toiminnan ja yhteisen ymmärryksen 
syntymisen kautta on sitten mahdollista arvioida yhteistyön toiminta-
muotojen tarkoituksenmukaisuutta. Toimintaa arvioimalla voidaan ke-
hittää yhteistyön laatua ja muuttaa tarvittaessa suuntaa. Sidosryhmien 
ja verkostojen kanssa syntyy siis aitoa oppimiskumppanuutta. ”Epävi-
rallisten” verkostojen merkitys (työ)yhteisönä tullee korostumaan opet-
tajan työssä niin kauan, kun perinteiset esimies–alais-asenteet ovat 
käytössä, ja niin kauan, kun koulutuksen järjestäjän sisäisen synergian 
rakentaminen odottaa varsinaista tuloksellista muotoa. 

Yhteistyöverkosto ei ole välttämättä lähde uuden oppimiseen, mut-
ta se mahdollistaa sen tarjoamalla kontekstin ja yhteistyökumppanit. 
Oppilaitoksen merkitystä alueen kehittämisessä voidaan tarkastella 
myös sitä kautta, millaista osaamista oppilaitoksella on sidosryhmien 
käyttöön. Oppilaitoksella tulee olla ehdottomasti relevanttia substans-
siosaamista sidosryhmien tarpeisiin nähden. Substanssiosaaminen 
tarkoittaa opettajien sisällöllistä ydinosaamista, ts. tiettyihin koulutus-
aloihin ja niiden erityisaloihin liittyvää tietämystä ja osaamista. Tämän 
substanssiosaamisen arvo oppilaitokselle määräytyy kuitenkin usein 
sen pohjalta, miten hyvin ne pystyvät siirtämään ja soveltamaan sitä 
asiakkaidensa ja sidosryhmiensä toimintaympäristöihin (Tammilehto 
2003). Osaamisen (tieto, taito) siirtämistä tärkeämpi asia on yhteis-
työssä syntyvän, kaikille osapuolille uuden tiedon luominen. 

Yhteistyössä työelämän edustajien kanssa toteutetut kehittämistehtävät 
ovat olleet todella arvokkaita Kokeva Startin eri toteutusryhmien osal-
listujien mielestä. Yhteistoiminnasta on opittu paljon uutta – erilaiset 
näkökulmat ovat rikastaneet omaa työtä. Yhteistoiminnassa on opittu 
uusia toimintatapoja opettajan opetustyöhön, mutta ennen kaikkea on 
opittu tekemään yhdessä töitä suunnitellen ja arvioiden. Yhteistoimin-
ta ei ole rajoittunut pelkästään oppilaitoksen sisäisiin toimijoihin vaan 
osa opetuksesta on toteutettu yhteistyössä työelämän kanssa.  

Yhteistyön arvokkaimpia tuloksia varsinaisten konkreettisten työmuo-
tojen lisäksi ovat olleet koulutuksen ja työelämän lähentyminen siten, 
että molemmat osapuolet arvostavat aikaisempaa enemmän toisiaan 
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ja toisen toimintaa. Arvostaminen näkyy muun muassa ammatillisen 
koulutuksen vetovoimaisuuden lisääntymisenä, mikä osaltaan edistää 
yhteistyön uusien muotojen syntymistä jatkossa. 
Yhteistyö opettajien kesken on ollut hyvin monimuotoista. Oppilaitos-
kohtaisesti toteutetuissa ryhmissä opettajat ovat tehneet yhteistyötä 
sekä oman alan että muiden alojen opettajien kanssa. Usean eri yllä-
pitäjän oppilaitoksista muodostuneissa toteutusryhmissä edellisten 
pienryhmien lisäksi on toiminut ryhmiä eri koulutuksen järjestäjien 
toimijoiden kanssa. Näin myös alueelliset rajat yhteistyölle ovat madal-
tuneet. 

Käytännön yhteisö 

Organisaation kehittämisen perinteessä suunnittelu ja tavoiteltu muu-
tos toteutetaan organisaation virallisessa järjestelmässä ja näkyvän 
organisaatiokulttuurin varassa. Virallisen järjestelmän rinnalla on tie-
dostettu olevan informaali organisaatio, jota on pidetty usein epäjärjes-
tyksen, kontrolloimattomuuden ja vastarinnan lähteenä. Shaw’n (1997) 
mukaan tämä ns. varjo-organisaatio voi olla merkittävä muutoksen foo-
rumi, jos se saadaan palvelemaan kehittämistyötä. 

Kehittäminen ei toimi organisaatiossa vain virallisen vuorovaikutusra-
kenteen kautta, esimerkiksi esimies–alaissuhteessa. Muutosta voidaan 
lähteä rakentamaan organisaatiossa työskentelevien ihmisten itseorga-
nisoitumisen kautta luomalla sellaisia tilanteita, joissa kehittämispyr-
kimykset ja näkemykset voivat päästä vapaasti toteutumaan. Kokeva 
Startissa koulutukselliset kokonaisuudet kohdentuivat suoraan pro-
jektin toimijoihin. Varsinaiseen oman työn ja oppilaitoksen toiminnan 
kehittämiseen koulutuspäivien ulkopuolella toivottiin osallistuvan aina 
koko osaston tai toimialan esimiehineen yhteistoiminnallisesti. Tätä 
yhteistoimintaa pyrittiin tukemaan erilaisilla selvitys- ja kehittämis-
tehtävillä, joihin tarvittiin myös Kokeva Startiin osallistumattomien 
panostus. Näin on pystytty pieneltä osalta kytkemään virallinen kehit-
tämiseen määritelty organisaatio toimimaan Shaw’n (1997) mainitse-
maan informaalin organisaation sitouttamiseksi kehittämistyöhön. 

Ympäristössä havaittava epävakaisuus laukaisee usein kyseenalaista-
misen ja uuden järjestyksen luomisen. Organisaation sisäisten raken-
teiden tulisi vastata ympäristön monimutkaisuutta. Vaihtelu voidaan 
turvata joko yhdistelemällä tietoa eri tavoilla (muun muassa verkostot) 
tai luomalla matala organisaatiorakenne. Yksi mahdollisuus on antaa 
rakenteiden kehittyä joustavasti ja projektimaisesti työntekijöiden yh-
teistyötarpeiden pohjalta. Tällöin kysymyksessä on käytännön yhteisöl-
le (community of practice) tyypillinen toimintatapa. 

Wenger (1998) esittää asiantuntijuuden ja osaamisen välittyvän tiiviisti 
toimivien epävirallisten käytännön yhteisöjen välityksellä. Ne ovat suh-
teellisen pieniä ihmisryhmiä, jotka toimivat päivästä toiseen yhdessä 
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ja ovat erottamaton osa arkielämäämme. Näillä ryhmillä on joitakin 
yhteisiä tiedollisia tai käytännöllisiä tavoitteita, jotka saavat ryhmän 
jäsenet toimimaan yhdessä. Koska kysymys on yleensä hyvin epämuo-
dollisesti ryhmänä tai verkostoina toimivista yhteisöistä, tulemme 
harvoin tietoiseksi käytännön yhteisöjen toiminnasta. Osaamisen ja 
uusien ideoiden välittyminen tapahtuu usein tällaisten yhteisöjen vä-
lityksellä. Koska ryhmällä on tiedollisia ja/tai käytännöllisiä tavoitteita 
toiminnassaan, ne suuntaavat voimakkaasti ryhmän ajattelua ja toi-
mintaa. Kokeva Startin aikainen työelämän kanssa tehty yhteistyö on 
ollut luonteeltaan ja toimintatavoiltaan käytännön yhteisön kaltaista. 
Tästä yhteistoiminnasta kannattaa jokainen hyväksi havaittu toiminto 
kuvata oppilaitoskohtaisesti ja arvioida sen toimivuutta jatkon kannal-
ta. Opettajien kokemusten perusteella yhteistyöhön kaivattiin tiettyä 
säännönmukaisuutta ja myös rakenteellisia malleja. Mallien tehtävänä 
olisi luonnollisesti helpottaa työtä ja toisaalta turvata yhdenmukainen 
kohtelu mm. eri alojen opiskelijoille. 

Käytännön yhteisöjen ei Wengerin (1998) mukaan tarvitse olla erityisen 
innovatiivisia, vaan ne voidaan ymmärtää neutraalisti ihmisten tapana 
liittyä yhteen erilaisia päämääriä tavoitellakseen. Käytännön yhteisöön 
voidaan liittää kolme keskeistä osatekijää. Lähtökohtana on yhteisen 
(1) jaetun yrityksen (joint enterprice), projektin tai jutun toteuttami-
nen, mistä yhteisön jäsenet keskenään sopivat ja ottavat vastavuoroi-
sesti vastuuta. Osallistuminen merkitsee sitoutumista tämän yhteisen 
hankkeen toteuttamiseen. Toiseksi käytännön yhteisöön liittyy (2) vas-
tavuoroista toimintaa (mutual engagement), sitoutumista eli asioiden 
tekemistä yhdessä muiden jäsenten kanssa. Yhteiset käytännöt sitovat 
jäseniä toisiinsa, vaikka yksittäinen osallistuja ei olisikaan vuorovai-
kutuksessa jokaisen muun osallistujan kanssa. Käytännön yhteisöissä 
toimittaessa sekä organisatoriset että maantieteelliset rajat ylittyvät 
(Wesley & Buysse 2001). Kolmanneksi käytännön yhteisö tuottaa jatku-
vasti kasautuvaa (3) jaettua toiminnan välineistöä (shared repertoire). 
Välineistöä voivat olla esimerkiksi käsitteet, keskustelut ja toimintaa 
ohjaavat käsitykset. 

Käytännön yhteisössä oppimisen tukeminen tapahtuu asteittain syve-
nevän osallistumisen kautta. Asteittain syvenevä osallistuminen asian-
tuntijayhteistyöhön syntyy nimensä mukaisesti vähitellen: yhdessä te-
kemisen kautta prosessiin osallistujat omaksuvat asiantuntijoiden hil-
jaista/äänetöntä tietoa. Yhdessä tekeminen ”siirtää” toimintakulttuuria 
esim. aloittelevalle työntekijälle ja näin edistää asiantuntijaksi kasvua. 
(Lave & Wenger 1991). Kokeva Startin aikaisen yhteistyön yhtenä hyvä-
nä puolena pidettiin sitä, että useita vuosia samassa työpaikassa olleet 
kollegat tutustuivat paremmin toisiinsa ja toistensa työhön. Asteittain 
syvenevän osallistumisen hyödyt oppimiselle eivät siis rajoitu pelkäs-
tään aloittelevaan työntekijään. 

Oppimisessa törmätään ajoittain esteisiin ja ongelmiin, joita voidaan 
tarkastella toimintaa estävinä rajoina. Rajojen ylittäminen on vaativaa 
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sekä älyllisesti että emotionaalisesti. Käytännön yhteisöjen kehityshis-
toria tuottaa niiden välille raja-aitoja, jotka tulevat esille silloin, kun 
yritetään siirtyä yhteisöstä toiseen. Rajojen ylittämistä voidaan kuva-
ta myös käytännön yhteisöjen välisen yhteydenpidon mukaan. Yhtenä 
käytännön yhteisöjen yhteydenpidon muotona ovat päällekkäiset jäse-
nyydet. 

 
 
 

 

Kuvio 1.  Käytännön yhteisöt ja verkostojen rakenne Kokeva Startin 
aikana  

Yritys

Tutkimuslaitos AOKK

Ammatillinen

oppilaitos

Toimija
Heikot sidokset
Vahvat sidokset
Raja-aita

Reuna-alue

Päällekkäisjäsenyys

Tiedon välittäjä

Ydin
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Jäsenyydet eri yhteisöissä luovat perustan ajatusten ja käytäntöjen siir-
tymiselle osaamiskulttuurien välillä. Kuvio 1 kuvaa Kokeva Startin ai-
kaisten kehittämishankkeiden yhteistyöverkostoa. Työn organisoinnin 
kannalta on olennaista selvitellä kysymystä, miten ”valmiiksi” tällaiset 
mallit ja rakenteet olisi hyvä luoda menettämättä käytännön yhteisön 
etua uuden oppimisessa ja luomisessa. Pelkät rakenteelliset mallit eivät 
nimittäin luo oppimista, mutta toisaalta jotain pysyvyyttä toimintata-
poihin kaivataan ainakin opetustyöhön tämän hankkeen kokemusten 
pohjalta. 

Kaikki eivät välttämättä toimi yhteisöissä tiedonvälittäjinä, vaan toi-
set etsiytyvät mieluummin jonkin yhteisön ydintoimijoiksi. Yhteistyön 
muodot ja määrä eivät voi olla mitenkään samanlaiset kaikilla opetta-
jilla. Oppilaitoksen toimintakulttuuri joko sallii tai estää yksilöllisten 
työnkuvien muodostamisen myös tässä suunnassa. Onkin mielenkiin-
toista seurata, miten suuret oppilaitoskonsernit pyrkiessään joustavuu-
teen ja synergiaetujen saavuttamiseen ratkaisevat muun muassa tämän 
asian. 

Lopuksi 

Monessa oppilaitosorganisaatiossa on muodostettu tiimejä ja opittu 
toiminaan niissä organisaation sisällä. Jatkossa haasteena on käynnis-
tää yhteistoimintaa organisaatioiden välisissä tiimeissä tai yhteisöissä. 
Yhteistoiminnan organisoimisessa olennaisen tärkeää rakenteellisten 
tekijöiden lisäksi on yhteisten toimintamallien luominen. Oppivan or-
ganisaation, tiimioppimisen ja käytännön yhteisöjen periaatteisiin 
kannattaa tutustua tarkoin, ennen kuin ryhdytään toteuttamaan esi-
merkiksi verkostokoulun ideaa. Näistä edellä mainituista periaatteista 
merkittävimpien joukkoon kuuluu ehdottomasti poisoppimisen taito 
– uuden syvälliselle oppimiselle täytyy olla tilaa, jotta uudesta tulee 
osa pysyvää toiminnan rakennetta. Kuten Heikkilä (2006) toteaa, op-
pimisesta on tullut uusi työn tekemisen muoto. Myös tälle työmuodolle 
täytyisi olla tilaa ja aikaa. Yhdessä oppimisen taito on opittavissa oleva 
taito, mutta se vaatii yhteistä aikaa. 

Oppilaitos alueensa työelämän kehittäjänä liittyy keskusteluun oppi-
vasta alueesta. Puhutaan myös oppivasta maakunnasta, oppivasta kau-
pungista jne. Oppilaitosten osalta on keskusteltu myös seutukouluista. 
Samalla kun visioidaan ja haaveillaan suurista ja hienoista organisaa-
tioista ja rakenteista, voidaan haaveilla hyvästä ja toimivasta työyhtei-
söstä. Mikä on virallisen organisaation ja työyhteisön (tiimi, verkosto, 
käytännön yhteisö…) merkitys niin opettajille, muulle henkilökunnalle, 
opiskelijoille kuin sidosryhmien edustajille nyt ja tulevaisuudessa, kun 
toimintaamme luonnehtivat jatkuvat muutokset, muutosten monimuo-
toisuus ja jatkuva kiire?
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6 Ammatillisen osaamisen kehittäminen 
alueellisena verkostotyönä

Merja Välkkilä, Kokeva Start Amos-tiiminjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
merja.valkkila@hamk.fi 

Tässä artikkelissa kuvataan Kokeva Start -hankkeen Amos-tiimin ke-
hittämisajatuksia opettajien työelämäosaamiseen liittyvässä täyden-
nyskoulutuksessa. Amos oli Kokeva Start -hankkeen toimintakokonai-
suus, joka muodostui sanoista ”Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen 
ja kehittäminen” (kuvio 1).

   

Kuvio 1.  Kokeva Start -hankkeen toimintakokonaisuudet ja niiden osat
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Amos-toimintakokonaisuuden tavoitteina olivat
• ylläpitää, vahvistaa ja kehittää opettajien substanssiosaamista,
• lisätä opettajien työelämätuntemusta, yhteistyötä työelämän 

kanssa sekä verkostoitumista,
• etsiä ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisek-

si sekä
• lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta.

Tavoitteena oli myös työssäjaksamisen edistäminen, joka voi toteutua 
oman osaamisen kehittymisen ja ajantasaistumisen myötä.

Amos-tiimi perustettiin suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittä-
mään Amos-toimintakokonaisuuteen liittyviä opintokokonaisuuksia. 
Opintokokonaisuudet olivat samat kuin Opettajan työelämäosaamisen 
opinnot (15 ov/23 op) Opetushallituksen laatimissa perusteissa (ku -
vio 2).

   

Kuvio 2. Opintokokonaisuudet ja niiden liittyminen työelämäosaami-
seksi (Oph 2003).

Amos-tiimiin kuuluivat Kokeva Start -hankkeen Amos-kouluttajat, 
hankehallinnon edustus ja Hämeen ammattikorkeakoulun opettajien 
täydennyskoulutuksesta vastaava koulutussuunnittelija. Amos-tiimi 
kokoontui säännöllisesti koko Kokeva Start -hankkeen ajan. Tiimin 
toiminta keskittyi alussa yhteisten linjausten, opintokokonaisuuksien 
koulutusrungon ja palautejärjestelmän suunnitteluun. Tiimin yhteinen 
sähköinen kansio, joka toimi suunnitteluvaiheessa materiaalipank-
kina, kehittyi ja täydentyi koko koulutusprosessin ajan. Kansio mah-
dollisti myös kouluttajien materiaalin levittymisen tiimin käyttöön ja 
mahdollisti materiaalin nopean ajantasaistamisen. Erityisesti ammat-
tiosaamisen näyttöihin liittyvä materiaali päivittyi sitä mukaan, kun 
Opetushallituksen linjaukset tarkentuivat ja lainsäädäntötyö edistyi. 
Opetushallituksen tarkistamat, näyttöaineistopiloteissa laaditut, eri 
alojen näyttöaineistot valmistuivat vähitellen tukemaan suunnittelu- ja 
toteutustyötä. Toteutuneista opintokokonaisuuksista saadut palautteet 
mahdollistivat nopean reagoinnin toiminnan korjaamiseen ja kehittä-
miseen. 
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Johdon sitoutuminen
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Toiminta lähellä arkityötä

Reagointi muutoksiin ja palautteeseen

Realistinen aikataulu

Sisäänrakennettu juurrutus

Amos-toimintakokonaisuuden myötä saadut kokemukset, siinä kehite-
tyt koulutussisällöt ja kehittämisideat välittyivät lisäksi suoraan opet-
tajien täydennyskoulutuksen markkinointiin ja toteutukseen. Saadut 
kokemukset huomioitiin myös ideoitaessa ja kehitettäessä Opettajien 
työelämäosaamisen opintojen (15 ov/23 op) perusteita. 

Amos-tiiminä olemme pohtineet niitä tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet 
ammatillisen osaamisen kehittymistä Kokeva Start -hankkeen alueelli-
sissa toteutusryhmissä. Vertailimme eri toteutusryhmistä saatuja koke-
muksia ja rakensimme prosessia, jolla parhaiten saavutetaan toivottuja 
tuloksia. Seuraavan kuvion avulla pyrimme avaamaan Amos-tiimin 
pohdinnan tuloksia.

   

Kuvio 3.  Ammatillisen koulutuksen osaamisen kehittyminen alueella.
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Alueelliset toteutusryhmät, johdon sitoutuminen ja osallistujien valin-
ta ovat seikkoja, joihin Kokeva Start -hankkeessa vaikutettiin jo ennen 
Amos-toimintakokonaisuuden toteutumista. Alueelliset toteutus-
ryhmät osoittautuivat Amos-opintojen kannalta hyväksi ratkaisuksi: 
koulutusta suunniteltaessa oli mahdollista huomioida alueellisia ja kou-
lutuksen järjestäjän tavoitteita. Johdon sitoutuminen suunnitteluun 
ja sen osallistumisaktiivisuus koko prosessin aikana vaikutti ratkaise-
vasti koulutuksen aikana tehtyjen kehityshankkeiden onnistumiseen. 
Osallistujiksi tulisi valita ne henkilöt, joiden kehittymistarpeisiin 
pyritään vastaamaan. Organisaation näkökulmasta osallistujien valin-
nan kannalta on keskeistä henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien 
ja organisaation kehittymiseen liittyvien strategioiden huomioiminen. 
Osallistujien valinnassa on tärkeä huomioida myös, että osallistujien 
muodostamilla ryhmillä on todellinen mahdollisuus hankkeiden yhtei-
seen kehittämiseen. Ammattiosaamisen näyttöjen, työssäoppimisen ja 
alakohtaisen työelämäosaamisen kehittämishankkeissa tuloksellinen 
kehitystyö varmistui, kun samalta alalta ja alueelta ryhmään kuului 
useampi henkilö.

Ohjaus, koulutus ja konsultointi alueilla mahdollistivat täy-
dennyskoulutuksen toteuttamisen lähellä koulutuksen järjestäjien ja 
työelämän toimijoita. Amos-kouluttajalle tuli tutuksi osallistujien toi-
mintaympäristö. Tämä mahdollisti yhteistyön oppilaitoksen johdon 
edustajien kanssa. Oppilaitoksen johdon läsnäolo koulutustapahtumis-
sa koettiin erittäin tärkeäksi sekä tiimin kouluttajien että osallistujien 
osalta. Lähimpien esimiesten osallistuminen sekä kehittämishankkei-
den valintaan että projektien tulosten arvioimiseen koettiin tärkeäksi. 
Kehittämishankkeisiin liittyvät pienryhmätapaamiset osoittautuivat 
ohjauksen ja konsultoinnin kannalta toimiviksi. Kehittämishankkei-
den valinnassa oli mahdollista huomioida aidosti myös alakohtaisten 
tii mien, organisaatioiden ja alueiden tavoitteet. 

Työelämäyhteistyö on keskeinen tekijä tarkasteltaessa ammatilli-
sen osaamisen kehittymistä alueella. Amos-toimintakokonaisuudesta 
opettajan työelämäjaksot edistivät eniten tämän tavoitteen saavutta-
misessa. Amos-tiimin yhteisesti sopimana linjauksena kaikkiin opin-
tokokonaisuuksien tuli sisällyttää käytännön tason työelämäyhteistyö. 
Kehittämishankkeelle nimettiin työelämästä mentori, jonka osallistu-
minen kuvattiin kehityshankesuunnitelmassa. Korostunut kehitty-
misnäkökulma tarkoittaa Kokeva Start -hankkeen idean mukaisesti 
painopisteen siirtämistä perinteisestä koulutuksesta toiminnan ke-
hittämiseen. Tarkoitus ei ollut pelkästään kouluttaa vaan tehdä myös 
sellaisia hankkeita, jotka samalla edistävät koulutusorganisaatioiden ja 
alueiden työelämän yhteistoimintaa. 

Organisaation sisäistä yhteistyötä voitiin edistää lähipäivillä. So-
pivien työskentelymenetelmien valinta ja riittävien resurssien varaa-
minen työaikana osallistujille olivat sisäisen yhteistyön onnistumisen 
perusedellytyksiä. Kehittämishankkeiden tekeminen sopivissa työryh-
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missä edisti myös sisäisen yhteistyön syntymistä. Erityisen mielenkiin-
toista yhteistyötä syntyi, kun alakohtaisiin työryhmiin kuului yhteisten 
aineiden opettajia, opinto-ohjaajia ja erityisopettajia. Uusia ideoita saa-
tiin toteutusryhmäkohtaisissa yhteisissä lähipäivissä, jolloin eri alojen 
edustajilla oli mahdollista vertailla omia käytäntöjään ja kehittämis-
hankkeitaan. Yhteistyön tekeminen koettiin useissa palautteissa työssä 
jaksamista edistäväksi tekijäksi. 

Toiminta lähellä arkityötä varmisti osaltaan kehittämishankkeena 
tehdyn työn juurtumisen osaksi myös tulevaa toimintaa. Useimmiten 
kehittämisen kohteeksi valittiin osaston tai tiimin ”arjen toiminnan” 
kannalta keskeinen asia. Ammattiosaamisen näytöt työpaikoilla toivat 
useille osallistujille mahdollisuuden analysoida tarkemmin oman toi-
minta-alueen yritysten resursseja ja yhteistyömahdollisuuksia. Kaikki 
edellä mainitut sekä kuviossa 3 näkyvät aiheet varmistivat osallistujien 
tekemän kehitystyön juurtumisen osaksi oppilaitoksen uudistunutta 
toimintaa. Ehkäpä juuri sisäänrakennettu juurrutus on vaikutta-
nut Amos-toimintakokonaisuudesta saatuun hyvään palautteeseen. 

Kokeva Start -hankkeelle tehdyn ulkoisen ja muun arvioinnin perus-
teella Amos- toimintakokonaisuuden tavoitteet saavutettiin. Hanke on 
vahvistanut oppilaitoksen ja alueen yritysten tekemää yhteistyötä am-
mattityön kehittämiseksi. Osaaminen on kehittynyt ammattiosaami-
sen näyttöjen, työssäoppimisen ohjaamisen ja alakohtaisen työelämä-
osaamisen osalta. 

Kuitenkin Amos-kouluttajien kokemukset ja palautteet antavat aihetta 
huomioida seuraavat kehittämiskohteet: Miten johto saataisiin sitou-
tumaan entistä paremmin toimintaan? Miten mukaan saadaan moti-
voituneet ja kehittämisestä kiinnostuneet osallistujat? Nämä kaksi ky-
symystä ovat ehkä keskeisimmät kehittämisen kohteet, joihin jatkossa 
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Amos-tiimin toiminta tulee 
jatkumaan tavalla tai toisella Kokeva Start -hankkeen päättymisestä 
huolimatta. Hanke on lisännyt opettajankouluttajien asiantuntemusta 
opetuksen sisältöjen ja toteutuksen suunnittelussa. Olemme tiiminä 
saanet käsityksen niistä ongelmista, joiden parissa koulutuksen järjes-
täjät ja työelämä ponnistelevat. Saadun palautteen perusteella palkitse-
vinta on ollut kuitenkin se, että Amos-tiimin käynnistämä kehittämis-
työ on juurtunut osaksi oppilaitosten toimintaa.
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7 Opettajien työelämäjaksot työyhteisön 
kehitysaallon voimaannuttajana 

Leena Joensivu, yksikönjohtaja
Tampereen sosiaali- ja terveysalan opisto
leena.joensivu@tasto.piramk.fi  

Tampereen sosiaali- ja terveysalan opiston nuorisokoulutusyksikössä 
koulutetaan opetussuunnitelmaperustaisessa koulutuksessa sosiaali- ja 
terveysalan perustutkintoa, järjestämislupa on 375 opiskelijalle ja yksi-
kössä koulutustarjontaa on seitsemän eri koulutusohjelmaan. Henki-
löstöön kuuluu 31 opettajaa, erilaisissa hankkeissa toimii viisi henkilöä 
sekä kaksi hallintoon ja neljä palveluihin kuuluvaan henkilöä.
 
Tampereen sosiaali- ja terveysalan opiston nuorisokoulutusyksikön 
henkilökunnasta aloitti 17 henkilöä syksyllä 2004 Kokeva Start -hank-
keessa Opettajan työelämäosaamisen opinnot, 23 op. Yksikön henkilös-
töstä oli 50 % samassa pitkäkestoisessa koulutuksessa, joka aloitti yk-
sikössä ennen kokemattoman toimintaprosessien kehitysaallon ja joka 
jatkuu edelleen kaksi vuotta myöhemmin. 

Opisto oli saanut jo keväällä 2004 englantilaisen laatusertifi kaatin In-
vesting In People (IIP), jonka yhtenä painopisteenä on henkilöstön ke-
hittäminen. Kokeva Start -hankkeen koulutus-, kehittämis- ja valmen-
nusohjelma oli erinomainen jatko aloitetuille työlle. Rehtori Aune Jutila 
vaikutti merkittävästi siihen, että koulutukseen osallistuivat opettaji-
en lisäksi kaksi opiskelijahallinnossa työskentelevää toimistosihteeriä 
sekä yksikön hallinnosta vastaavat henkilöt: tiimien puheenjohtajat, 
yksikönjohtajan varahenkilö ja yksikönjohtaja.

Nuorisokoulutusyksikkö on tehnyt tiimityötä vuodesta 2001. Siihen 
kuuluvana toimintaprosessina on toteutettu vuosittaiset henkilökohtai-
set kehityskeskustelut ja tiimien osaamiskartoitukset, joiden perusteel-
la on koulutusta suunniteltu.
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Yksikön kokonaistilanne oli syksyllä 2004 suhteellisen vakaa, minkä 
johdosta laaja koulutus oli haastavaa organisoida. Keväällä 2004 käyty-
jen kehityskeskustelujen perusteella osallistujat olivat halukkaita kou-
lutukseen. Tiimien puheenjohtajille ja hallinnosta vastaaville henkilöil-
le ja toimistosihteereille rehtorin esittämä haaste tuli suunnittelematta, 
mutta haaste otettiin vastaan ja koulutus aloitettiin yhdessä.

Koulutukseen liittyvät tehtävät yhdistettiin yksikön kehittämisteh-
täviksi, ja toimintaprosessit alkoivat kehittyä tehtävien alkuideoista 
todellisiksi käytössä oleviksi toimintatavoiksi. Erittäin merkittäviä 
uudistuksia kehitettiin opintojen ohjaukseen, ryhmänvastaavan ja tii-
min puheenjohtajan toimintaprosesseihin. Olimme aloittaneet laajan 
ammattiosaamisen näyttöihin tähtäävän uudistuksen jo syksyllä 2003, 
ja arviointiin liittyvä koulutus vahvisti näkemystä ja sen toteuttamis-
ta rohkeammin arvioinnin kokonaistamiseen ja osaamisen näyttämi-
seen.

Työssäoppimisen kehittämisen tehtävästä ideoitiin yhdessä laaja kehit-
tämisprojekti, TOPSOTE-Pirkanmaa, joka on mittava Länsi-Suomen 
lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Opistomme hallinnoi han-
ketta, ja siinä ovat mukana sekä Tampereen ammattiopiston että Vam-
malan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan 
opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen toteuttajayksiköt. 

TOPSOTE-Pirkanmaa -hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää työs-
säoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen käytänteet sekä laatia 
työssäoppimispaikkojen työssäoppimisen laatusertifi kaatti, koulut-
taa runsaasti työpaikkaohjaajia sekä luoda toimiva palautejärjestelmä 
työpaikkojen ja oppilaitosten organisaatioille, hallinnolle, opettajille, 
työpaikkaohjaajille ja opiskelijoille. Tämä hanke päättyy vuoden 2007 
lokakuun lopussa.

Kokeva-koulutukseen kuuluneet työelämäjaksot, suunniteltiin aloitet-
taviksi vuonna 2005, ja aluksi suunnittelimme ne neljän viikon mit-
taisiksi. Erheemme selvittyä korjasimme työelämäjaksojen kokonais-
suunnitelma rohkealla uudelleenjärjestelyllä. Kaksinkertaistimme työ-
elämäjaksojen suunnitelman, mikä vaatikin sitten melkoisia järjestelyi-
tä, joita teimme rohkeasti. Meillä oli vahva näkemys siitä, että järjestely 
olisi vaivansa arvoinen. Edelleen näkemyksemme oli, että oppiminen 
yksikössä ei kärsisi, koska meillä oli hyvät, pätevät sijaiset ja arvioinnin 
toimintaprosessi oli hyvin suunniteltu. Opiskelijoiden oppimisen seu-
ranta oli hyvin tiimeillä seurannassa, joten varsinaisen ydintehtävän 
pääprosessi kesti hyvin opettajien työelämäjaksojen laajan toteuttami-
sen. 

Koulutuksessa olevat opettajat olivat hyvin motivoituneita erityises-
ti työelämäjaksojen toteuttamiseen. TE-jaksolle lähteville opettajille 
ilmoitettiin alustava suurpiirteinen aika jaksosta, ja sen jälkeen yksi-
könjohtaja ja resurssien hallinnasta vastaava varajohtaja tekivät suun-
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nitelman, jossa saman aineen opettajat jaksotettiin peräkkäin työelä-
mäjaksoille, ja ketjua sijaisti saman aineen opettaja. Koska opettajia oli 
runsaasti yhtä aikaa jaksoilla, ketjuja oli useita yhtä aikaa, ja niissä oli 
jokaisessa sijainen. Joitakin ketjuja yhdistettiin, ja se oli mahdollista 
opetuksen jaksotuksen ja sijaisten laajan osaamisen ja monialaisuuk-
sien avulla. Opettajille tiedotettiin heille suunnitellun TE-jakson ajan-
kohta, ja opettajat alkoivat valmistautua TE -jaksolle. 

Hyvissä ajoin ennen jakson alkua opettaja ja yksikönjohtaja valmis-
tautuivat kehityskeskustelussa toteutettuun TE-jakson suunnitteluun. 
Yhdessä tarkasteltiin opettajan omat kehittymistarpeet, ja ne yhdis-
tettiin yksikön osaamistarpeisiin. Kaikkien kohdalla nämä yhdistyivät 
selkeäksi kokonaisuudeksi. Alussa joillakin opettajilla oli useita eri työ-
paikkoja, joihin he tutustuivat, yksi opettaja oli samassa paikassa koko 
ajan. Nämä opettajien ensimmäiset kokemukset hyödynnettiin muiden 
opettajien jaksojen suunnittelussa. 

Seuraavaksi jokainen työelämäjaksolle lähtevä opettaja otti itse yhteyt-
tä valittuihin työpaikkoihin, teki työelämäjaksonsa suunnitelman ja 
yhteistyösopimuksen. Alusta alkaen yritimme hyvin tarkasti noudattaa 
Kokeva Start -hankkeelta saamiamme ohjeistuksia. Alkukokemuksia 
hyödynnettiin seuraavien henkilöiden työjaksojen valmistelussa. 

Yksikönjohtajalla on kansiossa jokaisen työelämäjaksoon liittyvät asia-
kirjat kopioituna, jolloin niihin on voitu palata aina tarvittaessa. Yksi-
könjohtajan ohjaus on täsmentynyt, koska vaikeimmat kohdat asiapape-
reiden toteutuksesta ovat kokemusten perusteella hyvin tiedostettuja.

Työelämäjakson tavoitteiksi on asetettu kaikille yksilöllisten tavoittei-
den lisäksi työelämään tutustuminen yleisesti käytössämme oleviin 
työssäoppimispaikkoihin. 

Opettajat ovat asettaneet yhdeksi tavoitteekseen työskennellä lähihoi-
tajan tehtävissä. Opettajan perehdytyksessä on pidetty tärkeänä lähi-
hoitajan osuutta, jolloin opettaja on saanut sen samankaltaisen kuvan 
ja käsityksen, jonka lähihoitaja ja lähihoitajaopiskelija saavat tullessaan 
työpaikkaan töihin. Tämä on erityisen tärkeätä, koska opettajien laaja 
koulutus edesauttaa nopean kokonaiskuvan muodostumista. Jos pereh-
dyttäjänä on esimerkiksi hoitokodin johtaja, sosiaalialan opettajan on 
vaikea sen jälkeen hahmottaa lähihoitajan näkökulmaa, koska hän nä-
kee perehdytyksen jälkeen jo laajemman kokonaisuuden. 

Opettajien tavoitteina on ollut perehdyttää työpaikkaohjaajia työssäop-
pimisjaksojen ja koulutuksen käytänteisiin. 

Opettajien työt opistolla minimoitiin työelämäjakson ajaksi. Useat opet-
tajat olivat koko kahdeksan viikon ajan pois opistolta lukuun ottamatta 
joitain hajanaisia käyntejä. Tavoitteena oli siis myös täydellinen irtiotto 
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opettajan roolista. Tämä nähtiin opettajien ja hallinnon mielestä erit-
täin tärkeäksi opettajan työssä jaksamisen edistäjänä. 

Työelämäjakson aikana sijaiset hoitivat opettajan opetus- ja organi-
saatiotyön. Jakson jälkeen opettajat aloittivat pääsääntöisesti uudet 
opintojaksot eivätkä joutuneet hoitamaan sijaisten aloittamia opintoja 
loppuun, jolloin heille ei ole tullut työelämäjaksonsa jälkeen poissaolos-
taan johtuvaa ruuhkaa. Tosin työelämästä opiston arkirutiiniin palaa-
minen toi hyvin nopeasti esiin sen aikataulurytmisen opettajan arjen, 
jossa elämme. 

TE-jakson lopussa opettajat laativat raporttinsa, antoivat jaksostaan 
palautetta ja kertoivat kollegoilleen jaksoistaan. Työajan seuranta tar-
kistettiin, ja palkanlaskija lähetti asiapaperit Kokeva-hankkeelle. Yk-
sikönjohtajan opettajilta ja työelämältä saama palaute on ollut hyvää, 
ja opettajien mielestä työelämäjakso on ollut Kokevan parasta antia. 
Opettajat ovat korostaneet saaneensa paljon uusia näkökulmia opetus-
työhön ja opiskelijan oppimisen tukemiseen. 

Vuoden 2005 lopulla nousi yksikössä esille useiden aloitteellisten opet-
tajien toimesta, että ne opettajat, jotka eivät olleet ensimmäisessä Ko-
keva Start-aallossa, halusivat myös aloittaa Opettajan työelämäosaami-
sen opinnot. Uuden ryhmän muodostaminen saatiin synnytettyä reh-
tori Aune Jutilan neuvotteluiden pohjalta, ja uudesta ryhmästä saatiin 
päätös vasta keväällä 2006. Varajohtajan tehokas suunnittelu yksikön 
kokemusten pohjalta mahdollisti kevätkaudella toisen TE-jaksoaallon 
toteuttamisen syksyllä 2006, jolloin yksiköstä osallistui 12 opettajaa 
työelämäjaksoihin. Jaksot toteutettiinn samalla prosessimallilla muun-
nellen jaksojen toteutusta opettajan tarpeita vastaavaksi. 

Yksikön opetustiimien käytänteiden muuttaminen mahdollistuu joko 
tiimin tai hallinnon aloitteesta toimintaprosesseiksi, joiden avulla 
muuttuvat tilanteet ovat opetustiimien toteutettavissa. Uusien koke-
musten tuoma tieto ja taito hyödynnetään opetukseen ja siihen liitty-
viin tukitoimiin näitä toimintaprosesseja kehittämällä yhteisellä aika-
taululla.

Olemme yhteisönä olleet melkoisessa vuoristoradassa koulutuksen ai-
kana. Teimme kehittämishankkeita yli tiimirajojen, opimme ymmärtä-
mään toistemme työtä ja tehtäviä sekä tutustuimme toisten alojen opet-
tajiin. Selvitimme työyhteisölle kehittämiämme toimintamalleja. 

Kehitysaallon parasta antia oli yhdessä tekeminen, toinen teki yhden 
osion ja toinen toisen ja niin edelleen. Yhtäkkiä oli koko prosessi koossa, 
ja esittelimme sitä seuraavassa hetkessä yhdessä. Välillä koulutukseen 
osallistuminen ilmeni purnaamisena, turhautumisena, ja välillä meitä 
painoivat aikataulut, mutta koulutus oli myös onnistumisen riemua, yh-
teen hiileen puhaltamista ja työn iloa.
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8 Työelämäjaksot ammatillisen opettajan 
osaamisen ylläpitäjinä

Anneli Tanttu, yli-insinööri, opettajaopiskelija
anneli.tanttu@mintc.fi  

Artikkelissa tarkastellaan opettajan työelämäjaksojen (te-jakso) merki-
tystä opettajan oman ammatillisen osaamisen ja työmotivaation ylläpi-
täjänä sekä oppilaitosten työelämäyhteistyön kehittämisessä. Artikkeli 
perustuu ammatillisen opettajankoulutuksen opinnäytetyönä tehtyyn 
tutkimukseen. Tutkimuksen aineiston muodostavat Kokeva Start -
hankkeen puitteissa toteutetut te-jaksot. 

Kokeva Start -hankkeen opettajien te-jaksojen tavoitteena oli, että 
opettaja päivittää työelämäosaamistaan työskentelemällä opetustehtä-
väänsä vastaavassa yrityksessä tai muussa työpaikassa. Hän perehtyy 
käytännössä työpaikan yritys- ja palvelukulttuuriin, työorganisaati-
oiden muutoksiin ja alan tekniseen kehitykseen. Projektissa laadittiin 
erillinen ”Opettajan työelämäjakson opas”, joka oli tarkoitettu opetta-
jille, työelämän mentoreille, oppilaitoksille ja työpaikoille. Julkaisu si-
sälsi myös lomakkeet, joita opettajat käyttivät te-jakson suunnittelussa 
ja raportoinnissa.

Te-jaksot olivat pääsääntöisesti yhteensä kahden kuukauden mittaisia. 
Projektissa oli ollut mukana 14 alueellista toteutusta, joihin kuhunkin 
kuului 1–7 oppilaitosta tai koulutusyhtymää. Te-jaksojen työpaikkoja 
oli yli 200. 

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajan työelämäjakson vai-
kutuksia opettajan ammatilliseen osaamiseen, oppilaitoksen toimin-
takulttuuriin ja työelämäyhteistyöhön sekä opettajan, oppilaitoksen 
johdon että työnantajan näkökulmasta. Tutkimuksella on pyritty vas-
taamaan seuraaviin kysymyksiin:
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• millaiset tavoitteet eri osapuolilla oli työelämäjaksoille,
• millaista konkreettista hyötyä tai tuloksia työelämäjakso antoi 

eri osapuolille,
• millaisena opettajien työelämäjaksot nähdään tulevaisuudessa 

ja 
• miten Kokeva Start -hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin?

Tutkimuksessa arvioitiin myös Kokeva Start -hankkeessa laadittujen 
lomakkeiden käyttökelpoisuutta tutkimustyössä.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineistona on 19 opettajan te-jakson suunnitelmat ja ra-
portit. Opettajat suorittivat te-jakson yhdessä työpaikassa, ja se kesti 
kaikilla noin kaksi kuukautta. Suurin osa opettajista edusti kaupan ja 
hallinnon tai teknistä alaa. 

Monipuolisemman kuvan saamiseksi myös te-jaksolle osallistuneiden 
opettajien oppilaitosten ja te-jaksojen työpaikkojen edustajia haastatel-
tiin puhelimitse toukokuun alkupäivinä 2006. Puhelinhaastattelussa 
kysyttiin opettajan te-jakson tavoitteista, kokemuksista/tuloksista ja 
pidemmän aikavälin vaikutuksista. Haastattelussa kysyttiin myös te-
jaksojen tarpeellisuudesta jatkossa.

Tutkimukseen osallistuvat opettajat olivat yhdestätoista oppilaitokses-
ta. Näiden oppilaitosten johtohenkilöistä haastateltiin kymmenen. Pää-
osa haastatelluista oli rehtoreita. 

Opettajien te-jakson sopimusasiakirjoissa ilmoittamista työpaikkojen 
yhteyshenkilöistä haasteltiin 14 henkilökohtaisesti puhelimitse. Työ-
paikat olivat pääasiassa yksityisiä alan yrityksiä. Ainoastaan kahdella 
kaupan ja hallinnon alan opettajalla oli työantajana valtio. 

Analyysissä eroteltiin opettajien, oppilaitosten ja työelämän näkemyk-
set toisistaan ja lopuksi tehtiin yhteisiä päätelmiä. Tässä artikkelissa 
esitellään lähinnä yhteiset päätelmät.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kaikki tutkimuksen 
osapuolet pitävät opettajien te-jaksoja varsin tarpeellisina. Tämän 
tutkimuksen pohjalta voi suositella tämän käytännön edelleen jatka-
mista niin, että kaikki halukkaat ammatilliset opettajat pääsisivät työ-
elämään 5–10 vuoden välein, kuten oppilaitosten johdon edustajatkin 
pääsääntöisesti esittivät.
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Opettajien omat tavoitteet ja toimintasuunnitelmat te-jaksoille to-
teutuivat, osin jopa yli odotusten. Tavoitteet olivat painottuneet hen-
kilökohtaiseen ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja oman opet-
tamisen kehittämiseen eikä niinkään kokonaisvaltaisempaan tulosten 
käyttöön oppilaitoksissa. 

Oppilaitosten johdon edustajien esittämissä tavoitteissa opettaji-
en te-jaksolle ei esitetty kovinkaan paljon yhteisöllisiä tavoitteita vaan 
opettajaa yksilönä koskevia asioita. Toisaalta muissa haastattelun koh-
dissa esiintyi hyvinkin paljon koko oppilaitosta hyödyttäviä asioita. 

Kaikki osapuolet luettelivat runsaasti ja kohtalaisen monipuolisesti 
te-jaksojen hyötyjä. Kaikkien osapuolten ilmoittama tulos oli opettajien 
ammatillisen osaamisen päivittäminen, mikä onkin te-jaksojen keskei-
sin tavoite. Oppilaitosten johdon vastauksissa korostui opetuksen 
laadun ja työelämäyhteyksien paraneminen pitkällä aikavälillä. Opet-
tajien ja työnantajien vastaukset olivat konkreettisempia, opettajan 
ammatilliseen osaamisen ja opetuksen välittömään kehittämiseen liit-
tyviä. 

Oppilaitosten johdossa onkin tutkimuksen tulosten mukaan omak-
suttu edellä mainituilta osin kohtuullisen hyvin valtakunnalliset kou-
lutuspoliittiset linjaukset, mutta yksittäisten opettajien vastauksissa se 
on heikompaa. Toisaalta oppilaitosten edustajat eivät juuri maininneet 
tulosten ja tiedon levittämistä oppilaitoksessa, kun taas opettajista 
muutama aikoi hyödyntämissuunnitelmansa mukaan jakaa tietojaan. 

Työnantajien edustajista merkittävä osa ei nähnyt opettajan te-
jaksolle mitään muita tavoitteita työnantajan kannalta kuin käytännön 
työpanoksen saamisen. Pääasiassa työantajan edustajat tarkastelivatkin 
tavoitteita opettajan kannalta. Ne työnantajat, joilla oli entuudestaan 
oppilaitosten kanssa yhteistyötä työssäoppimisen ja näyttöjen järjestä-
misessä, näkivät te-jakson tavoitteet laajemmin kuin muut. Voidaankin 
todeta, että ns. ”ensikertalaiset” työnantajat tarvitsisivat enemmän tie-
toa oppilaitosten työelämäyhteistyön, koulutuksen työelämälähtöisyy-
den ja opettajan te-jaksojen tarkoituksesta ja mahdollisista hyödyistä.

Kokeva Start -hankkeessa opettajien te-jaksojen tavoitteina oli
• päivittää omaa ammattitaitoa ja työelämäosaamista,
• perehtyä työprosesseihin ja työmenetelmien muutoksiin sekä
• perehtyä työturvallisuutta koskeviin säännöksiin ja käytäntöi-

hin.

Tutkimuksen mukaan projektin tavoitteet ovat toteutuneet tutkituissa 
tapauksissa kokonaisuudessaan varsin hyvin. Ainoastaan työturvalli-
suusasioita ei lomakkeissa erikseen ollut mainittu.
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Kehittämisehdotukset

Tutkimuksen perusteella opettajien te-jaksojen suunnitteluvaiheessa 
työnantajille tulisi antaa enemmän informaatiota esimerkiksi järjes-
tämällä alueellinen yhteistyöpalaveri. Tärkeätä te-jaksojen käytännön 
kehittymisen ja jatkumisen kannalta on, että jokainen osapuoli hyötyy 
siitä. Opettajien te-jaksoille tulisikin asettaa yhdessä tavoitteet, laatia 
työsuunnitelma ja hyödyntämissuunnitelma jokaisen osapuolen näkö-
kulmasta.

Tutkimusaineistossa ei missään vaiheessa noussut esille oppilaitoksen 
mahdolliset henkilöstöstrategiat. Opettajien te-jaksojen tulisikin par-
haimmillaan olla osa myös oppilaitosten henkilöstöstrategiaa. 

Seuraavassa on esitetty keskeisiä opettajien te-jaksoille asetettavia 
mahdollisia tavoitteita ja te-jaksoista saatavia hyötyjä oppilaitosten ja 
te-jaksojen työnantajien näkökulmasta.

 
Kuvio 1.  Opettajien te-jaksojen mahdollisia tavoitteita ja hyötyjä oppi-

laitosten ja työnantajien näkökulmasta

OPPILAITOKSEN TAVOITTEET

• motivoitunut, ammattitaitoinen    
henkilökunta

• opetuksen laadun paraneminen

• oikeinkohdennetut ops:t

• oppilaiden sijoittuminen 
työssäoppimaan ja lopulta työelämään

TYÖSSÄOPPIMINEN

• parempi työnohjaus 

• työssäoppimisen ja näyttöjen 
kehittyminen

Opettajalle:

työssäjaksaminen ja 
itsetunnon 
paraneminen

ideat ja materiaali 
opetukseen

Opettajalle:

työssäjaksaminen ja 
itsetunnon 
paraneminen

ideat ja materiaali 
opetukseen

Kaikille osapuolille:

vuorovaikutuksen 
paraneminen

työelämäyhteyksien 
laajeneminen

Työnantajalle:

tuottava työ

teoreettinen tieto

uudet innovaatiot

”Sivutuotteena”

TYÖELÄMÄN TAVOITTEET

• ops:iin vaikuttaminen

• paremmat työntekijät
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Opettajien te-jaksojen merkitys eri osapuolille voisi olla huomattavasti 
laajempi, kuin mitä niitä suunniteltaessa osapuolet ovat osannet enna-
koida. Mikäli te-jaksot vakiintuvat osaksi opettajien täydennyskoulu-
tusta ja yhä useammat oppilaitosten opettajat voivat tietyin aikavälein 
osallistua te-jaksoille, koko oppilaitoksen toimintakulttuuri kehittyisi 
vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeisiin. Te-jaksojen ”sivu-
tuotteena” saatavia hyötyjä tulisi käyttää markkinoitaessa te-jaksoja eri 
osapuolille. 

Lähteet 

Opettajan työelämäjakson opas. 2005. Hämeen ammattikorkeakoulu. Kokeva 
Start.

Tanttu, A. 2006. Työelämäjaksot ammatillisen opettajan osaamisen ylläpitäji-
nä. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opetta-
jakorkeakoulu.
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Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
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Seppo Seinä, KT, Kokeva Start -opinto-ohjauksen kouluttaja
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seppo.seina@hamk.fi 

Asiat, jotka merkitsevät eniten
eivät saa koskaan joutua niiden armoille,
jotka merkitsevät vähiten.

              Goethe

Artikkelissa tarkastellaan aluksi niitä lähtökohtia, joihin ammatilli-
sen peruskoulutuksen opinto-ohjauksen tila, tarpeet ja kehittäminen 
kiinnittyvät. Toiseksi kuvataan oppilaitosyhteisö ja ohjauspalvelut pe-
limetaforan kautta. Sitten arvioidaan Kokeva Start opinto-ohjausosion 
toteutusta ja tuloksia erityisesti kehittämishankkeiden kautta. Lopuksi 
pohditaan ohjauksen ja sen kehittämisen haasteita ja erityiskysymyksiä 
ammatillisessa koulutuksessa.

1. Johdanto

Opinto-ohjauksen kehittymistarpeet ovat osa koko yhteiskuntaa, koulu-
tuspolitiikkaa, koulua ja koulutusta koskevaa muutosta. Koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (2003–2008) nostetaan opin-
tojen ohjauksen kehittäminen yhdeksi koulutusjärjestelmän keskeisek-
si kohteeksi. Tavoitteina ovat ohjauksen korkea laatu, koulutuksellinen 
tasa-arvo ja elinikäinen oppiminen. Huomiota kiinnitetään myös kou-
lutuksen ja työelämän yhteistyöhön. Ohjaus nähdään jatkumona, joka 
kattaa koko opiskelijan polun opiskelijavalinnoista opintojen etenemi-
seen, valinnoissa tukemiseen ja siirtymävaiheisiin jatko-opintoihin tai 
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työelämään. Ammatillisen koulutuksen piirissä ohjauksellinen haaste 
ovat myös eri-ikäiset ja jo työelämässä toimivat oppijat. Kansallisissa 
koulutuksen arviointitutkimuksissa opinto-ohjaus on nostettu keskei-
seksi kehittämiskohteeksi kaikilla koulutusasteilla. Arviointiraporteis-
sa esitetään, että oppilaitoksissa kehitetään opinto-ohjauksen muotoja 
ja lisätään opinto-ohjaukseen tarvittavia resursseja.

Yleiseurooppalaisesti on todettu, että koulutuksella voidaan luoda 
edellytyksiä yksilöiden sopeutumiseen yhteiskunnalliseen murrokseen. 
Koulutuksella on näin ollen keskeinen rooli syrjäytymiskehityksen hi-
dastamisessa ja ehkäisyssä. Koulutuksen lopullinen päämäärä, yksilön 
itsenäisyyden ja ammatillisten kykyjen kehittäminen, tekee koulutuk-
sesta keskeisen sopeutumista ja kehitystä edistävän tekijän.

Työelämän ja koulutusjärjestelmän rakenteellisilla muutoksilla pyri-
tään vastaamaan työllistymisen, joustavuuden, ammatillisen laaja-
alaisuuden ja elinikäisen oppimisen haasteisiin. Ohjauksen tehtävänä 
on toisaalta olla aktiivisesti ja kriittisesti mukana yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja toisaalta tukea yksilön liittymistä yhteiskunnallisiin 
prosesseihin. Tämä haastaa oppilaitokset keskustelemaan arvoista, op-
pimisesta, tiedosta ja ihmisestä sekä yhteiseen näkemykseen perustu-
vista ratkaisuista ja toimintatavoista. 

Oppilaitoksen roolin vahvistuminen paikallisena, alueellisena ja yh-
teiskunnallisena toimijana on eräs opinto-ohjauksen kehityshaasteista. 
Oppilaitoksen toiminnassa tämä tarkoittaa tietoista ja tavoitteellista ul-
koisen ja sisäisen verkostotyön kehittämistä sekä kiinteää asiantuntija-
yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ammatillisen koulutuksen opetussuun-
nitelmien perusteissa kiinnitetään erityisesti huomiota perusopetuksen 
ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen väliseen yhteistyöhön ja 
saumattomaan niveltymiseen. 

Opiskelijan kannalta ohjauksen haasteet muuttuvissa oppimisympä-
ristöissä liittyvät nykyiseen oppimiskäsitykseen ja -kulttuuriin, joissa 
korostuvat yksilön itsenäiset ratkaisut. Opiskelun nivoutuminen osak-
si yksilön elinikäistä oppimista, opintojen yksilöllinen rakentaminen 
opetussuunnitelman pohjalta, itseohjautuvat työskentelytavat, yksilön 
vastuu oman oppimispolkunsa tekijänä ja uudenlaisten oppimismah-
dollisuuksien löytäminen ovat kaikki tekijöitä, jotka lisäävät ohjauksen 
tarvetta.

Ammatillisten oppilaitosten ohjauksellisina haasteina voidaan pitää 
opintojen edistämisen ja keskeyttämisen kysymyksiä ja ratkaisumalle-
ja sekä monin eri tavoin tapahtuvaa työelämän ja koulutuksen kiinteää 
liittymistä toisiinsa. Oppisopimuskoulutuksen lisääntyminen ja uu-
denlainen kytkeytyminen muuhun ammatilliseen koulutukseen, työssä 
oppimisen painottuminen ja ammatillisten oppilaitosten tehtävä huo-
lehtia myös opiskelijan työhön tai jatko-opintoihin sijoittumisesta ovat 
haasteita, joihin opinto-ohjauksen tulee omalta osaltaan vastata. 
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Vaikka ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen järjestelmään ja 
ohjauksen käytännön toteutukseen liittyvä problematiikka onkin var-
sin moninaista, ovat esiin nousevat ongelmat tässäkin tapauksessa te-
kijöitä, joita ilman emme voi oppia ja onnistua. Emme voi kehitellä rat-
kaisuja monimutkaisiin asioihin, jollei ammatillisessa koulutuksessa 
aktiivisesti yhdessä pohdita opintojen ohjaukseen liittyviä ongelmakoh-
tia. Vain ongelmia tutkimalla ja niihin syventymällä voimme saada ai-
kaan luovia ratkaisuja. Ongelmat ovat parhaimmillaan tie muutokseen 
ja tyytyväisyyteen. Koska ammatillisen koulutuksen toimintakenttä 
muuttuu jatkuvasti, on organisaation sisään rakennettu koulutus- ja 
kehittämismyönteisyys ja tutkimushenkisyys. Menestyvät oppilaitok-
set etsivät asioiden syitä ja tekevät muutoksia, heikommin menestyvät 
toimivat passiivisesti, viivytellen ja toimintatapojaan muuttamatta. 

Kosmeettisista muutoksista ohjauksen systemaattiseen 
kehittämiseen

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukselle asettamat tavoitteet voi-
daan jakaa oppilaitos- ja opiskelijakeskeisiin tavoitteisiin. Oppilaitos-
keskeisissä tavoitteissa korostuu ammatillisten tutkintojen suoritta-
minen ja toisaalta opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisten ehkäisy. 
Opiskelijakeskeisissä tavoitteissa korostuvat puolestaan opiskelijan tu-
keminen ja kannustaminen mielekkään ammatillisen perustutkinnon 
rakentamisessa ja oman alansa osaajaksi kehittymisessä. Mikäli oppi-
laitokselta puuttuu selkeä yhteinen ohjausstrategia, opiskelijan saamien 
ohjauspalveluiden määrä ja laatu saattaa vaihdella merkittävästi samas-
sakin koulutusorganisaatiossa eri alojen ja yksiköiden välillä. Oppilai-
tosten ratkaisut opinto-ohjauspalveluiden organisoinnissa vaihtelevat 
ja ohjausta antavan henkilökunnan työnjako on usein selkiytymätön. 
Ryhmän- ja opinto-ohjaajan koulutuksen omaavia opettajia kaivattai-
siin lisää. 

Ammatillisessa koulutuksessa tehdään jatkuvasti arvokasta työtä oh-
jausjärjestelmien ja ohjauksen kehittämiseksi, mutta työ on kuitenkin 
osaksi kesken, ja sen tähden tarvitaan voimavaroja ja ratkaisuja ilmen-
neisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Erityistä keskustelua tulisi käydä 
ohjauksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä ohjausstrategian kehittämi-
sestä osana oppilaitoksen kokonaisstrategiaa. Edelleen tulisi varmistaa 
opiskelijoiden ohjaustarpeisiin perustuvan opinto-ohjaussuunnitelman 
toimivuus opiskelijan ja oppilaitoksen arjessa kaikkien ammattialojen 
osalta. Kussakin oppilaitoksessa kehitettäväksi ja ratkaistavaksi jää 
niin ikään ohjausresurssien riittävyyden takaaminen, yhteistyön tiivis-
täminen eri ohjaustahojen ja kaikkien toimijoiden kesken sekä ohjaus- 
ja neuvontapalveluiden hyvä tiedotuksen varmistaminen. Ohjaushen-
kilöstön ohjaustaitojen kehittämisestä tulisi huolehtia koulutuksen kei-
noin ja kussakin oppilaitoksessa tulisi olla koulutettuja opinto-ohjaajia 
riittävä määrä vaativiin ohjauksen tehtäviin. Toteutettu Kokeva Start 
opinto-ohjauskoulutus vastasi osaltaan näihin kehittämishaasteisiin.
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Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen ammatillisessa koulu-
tuksessa ei ole ongelmatonta. Erilaisten vaatimusten paineessa oppilai-
tosten ohjauspalveluille voi käydä kuin taannoiselle yhteispohjoismai-
selle helikopterihankkeelle, jolloin helikopteri erilaisten vaatimusten 
ja toiveiden paineissa on kasvanut möykyksi joka ei pysty lentämään. 
Hyväkään opinto-ohjaus ei voi ratkaista kaikkia ongelmia eikä var-
sinkaan opetussuunnitelmissa tai opetusjärjestelyissä ja opetuksessa 
olevia puutteita. Voidaan aiheellisesti kysyä, onko ammatillisten oppi-
laitosten opetussuunnitelmista tullut myös täyteen ahdettuja toiveiden 
tynnyreitä, joiden tavoitteet tuntuvat karkaavan käsistä. Tutkintojen 
rakenteita, sisältöjä ja laajuutta sekä ammattipedagogiikkaa ja opinto-
ohjausta tulisikin kehittää ja arvioida rinnakkain yhtenä kokonaisuute-
na. Hyvä ohjaus tukee osaltaan oppimista sekä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. 

Opinto-ohjauksesta vuosina 2001–2002 Opetushallituksen toimes-
ta tehdyn arvioinnin mukaan (Numminen ym. 2002) havaittiin, että 
opinto-ohjaus kouluissa ei vastaa kasvanutta tarvetta. Arviointirapor-
tin keskeisten tulosten mukaan opinto-ohjauksen saatavuudessa on 
vakavia puutteita muun muassa henkilökohtaisen ohjauksen kohdalla. 
Koska kaikki opiskelijat eivät saa riittävästi tukea opinnoissaan ja kehi-
tyksessään, tulisikin kouluissa vakavasti miettiä ohjauksen resursointia 
ja sen kohdentamista. Niin ikään raportista ilmenee, että ohjaus kaik-
kien opettajien tehtävänä ei toteudu. Opinto-ohjaus ja erityisesti opin-
tojen ja opiskelutaitojen ohjaus tulisikin määritellä selkeästi koulujen 
ohjaussuunnitelmissa ja työnjaossa kaikkien opettajien tehtäväksi. Ar-
viointiraportin mukaan haasteina ovat edelleen ohjauksen seuranta- ja 
palautejärjestelmien kehittäminen, ohjausympäristöjen kehittäminen, 
opinto-ohjauksen työnkuvien selkiinnyttäminen, koulutuksen siirty-
mävaiheet ja syrjäytymisen ehkäisy sekä ammatillisen suuntautumisen 
ohjauksen kehittäminen. 

Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämisvastuu on selkeästi kullakin 
ammatillisen koulutuksen järjestäjällä itsellään. Ammatillisen koulu-
tuksen on kyettävä luovasti ja innovatiivisesti uudistamaan omaa toi-
mintaansa – strategioitaan, pedagogiikkaansa, ohjaus- ja neuvonta-
palvelujaan sekä ajattelutapojaan. Muutoksen ja jatkuvan kehityksen 
aikaansaaminen edellyttävät ammatilliselta oppilaitokselta jatkuvaa 
sekä nykyisten toimintatapojen arviointiprosessia että uusien toimin-
tatapojen etsintäprosessia.

Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila on Nokian menestyksen kul-
makiviä pohtiessaan todennut, että Nokian menestystä selittää se, että 
yhtiö on kyennyt kytkemään tutkimuksen ja tuotekehityksen markki-
natuntemukseen. Aivan samoin kuin yrityselämässä menestyksen te-
kijät ovat löydettävissä yrityksen sisältä, ne löytyvät sisältä päin myös 
ammatillisten oppilaitosten kehittämistoiminnassa: paras tieto on ke-
hitettävissä ja löydettävissä oppilaitoksen sisältä omien työntekijöiden 
sekä omien opiskelijoiden yhteisen kehittämistoiminnan tuloksena, 
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jossa jokaisen osaaminen ja kyseisen asian tuntemus tulevat käyttöön 
dynaamisessa kehittämisprosessissa. Näin on asianlaita myös ohjaus- 
ja neuvontapalvelujen kehittämisessä. 

Ammatillisen koulutuksen ohjaustoiminnan laaja-alainen kehittämi-
nen vaatii kaikkien mukana oloa. Menestyvässä joukkueessa jokaisen 
panos on yhtä tärkeä, roolit vain ovat erilaisia ja vaihtelevat. Kunkin 
ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän tulisikin kysyä itseltään, 
miten minä kohdaltani olen edistämässä opiskelijan opintojen etene-
mistä, hänen ammatillista kasvuaan ja hyvinvointiaan. Konkreettisesti 
tämä tarkoittaa esimerkiksi tälläkin hetkellä ajankohtaisista opintojen 
etenemiseen liittyvistä ongelmista, kuten keskeyttämisistä ja opintojen 
pitkittymisestä, puhuttaessa sitä, että muutosta ei vaadita vain opis-
kelijalta, vaan koko kouluorganisaatio etsii muutoksen mahdollisuutta 
myös itsensä kohdalta. Tällöin on tärkeää, että kaikki – jokainen opis-
kelija, jokainen opettaja – ottavat vastuun tilanteen muuttamisesta ja 
toimitaan avoimessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sen sijaan, että 
vastuu siirrettäisiin jonnekin muualle kuten asiantuntijoille. Asioiden 
siirtäminen pois itseltä ”muiden” huoleksi on ehkä liian yleistä. Asiat ei-
vät kuulu minulle mentaliteetilla ei ohjauksen ongelmia ratkaista. Ulko-
puolelle jäämisen portti on aina avoinna, mutta silloin menettää myös 
yhdessä tekemisen ja onnistumisen ilon, jonka pääjohtaja Jorma Ollila 
niin ikään on nimennyt yhdeksi Nokian huipputiimin koossapitäväksi 
voimaksi. 

Sekä yksilön että organisaation menestys riippuu yhä selvemmin uuden 
tiedon, taidon ja osaamisen hankkimisesta, tuottamisesta ja oppimi-
sesta. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden tulee olla keskeinen osa niiden 
pedagogista toimintastrategiaa, jonka avulla ammatilliset oppilaitokset 
kohtaavat tämän päivän ja tulevaisuuden haasteet. Sen tähden ohjaus-
palvelujen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, osaamista ja uusien asioi-
den oppimista. Ylivoimainen osaaminen syntynee tässäkin tapauksessa 
ihmisten välisestä avoimesta kommunikaatiosta, vuorovaikutuksesta, 
osallistumisesta ja yli ”reviirirajojen” tapahtuvasta sitoutumisesta yh-
teisesti asetettuihin tavoitteisiin. Ohjausjärjestelmän kehittämisessä 
vaaditaan nyt terävää tietoa, vankkaa ammattitaitoa ja kestävää mo-
tivaatiota. Koulutusorganisaatiolta edellytetään kaikkinaisen kilpai-
lun kiristyessä sekä opiskelijoiden tarpeiden kasvaessa myös selkeiden 
puitteiden ja mahdollisuuksien luomista onnistuneen ja laadukkaan 
ohjauksen toteuttamiseksi.

Nalle Puh -kirjat päättyvät lumottuun paikkaan metsän laelle. Me 
voimme mennä sinne milloin tahansa. Se ei ole kaukana, eikä sinne 
ole vaikea löytää. Lähtee vain polkua pitkin kohti ei mitään ja kulkee 
ei mihinkään, kunnes on perillä, sillä lumottu paikka on juuri siinä, 
missä me olemme. Nalle Puh oli suuri ajattelija, koska tuo A.A. Milnen 
luoma satuhahmo ymmärsi, että strategisen ajattelun peruskysymyksiä 
on toimintakentän eli toiminta-areenan hahmottaminen. Siksi onkin 
tärkeä hahmottaa, millä areenalla toimimme ja millä tavalla, koska op-
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pilaitoksen tasolla strateginen ajattelu merkitsee sitä, että on lähdettävä 
liikkeelle nykyisistä toiminnoista ja niiden parannusmahdollisuuksis-
ta. Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että kaikki Kokeva Start opinto-
ohjaus -osiossa toteutetut 38 kehittämishanketta keskittyivät nykyisten 
toimintojen parantamiseen ja kehittämiseen.

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisen strategisia lähtökohtia voi-
daan tarkastella osaksi työyhteisöjen koulutuksen, kehittämisen ja val-
mennuksen lähtökohdista. Avainsanoja ovat kirkkaus, keskittyminen 
ja rauha. Kirkkaus viittaa tässä yhteydessä selkeään kuvaan tilantees-
ta – mikä on oppilaitoksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen tila ja laatu? 
Myös tavoitteen on oltava kirkas, selvä ja yksikertainen, eli jokaisen 
tulisi osata vastata kysymyksiin, mitkä ovat oppilaitoksemme opinto-
ohjauksen tavoitteet, mitä me yritämme saada aikaan, miten saamme 
aikaan tuloksekasta toimintaa. Keskittyminen tarkoittaa toiminnan 
järjestämistä niin, että keskitytään olennaiseen ja erityisesti sellaiseen 
toimintaan, joka on myös vaikuttavaa ja laadukasta ohjauksen eri näkö-
kulmista tarkasteltuna. Rauha puolestaan merkitsee sitä, että oppilai-
tosyhteisössä tulisi pysähtyä yhdessä tarkastelemaan sitä, missä ollaan, 
mitä tehdään sekä mitä saadaan aikaan ja mitä ei. 

Muutoksen ja kehityksen perustana tulisi olla opettajien ja opiskeli-
joiden arkipäivän ja kokemusten jatkuva tutkiminen. Säännöllinen 
pysähtyminen keskustelemaan yhdessä ohjauksen järjestämisestä ja 
ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä tulisi olla osa oppilaitoksen jatku-
vaa itsearviointia ja kehitystä. Kysymys liittyy läheisesti strategiseen 
oppimiseen, jolla tarkoitetaan organisaatiota, ryhmiä ja yksilöitä kos-
kevien monimutkaisten ja usein vaikeasti lähestyttävien ongelmien ja 
kysymysten avointa käsittelyä. Tähän prosessiin liittyvät keskeisesti 
juuri itsearviointi ja ongelmien avoin käsittely sekä ongelmien näkemi-
nen osana laajaa kontekstia. 

2. Uuden pelin aloittaminen – toiminnan
 suuntaaminen sen mukaan, mitä ammatillisissa 
 oppilaitoksissa on näköpiirissä 

Peli alkaa teoista, teoista syntyy taito. Tarvitaan ensimmäistä tekoa, tai-
tavaa syöttöä pelitoverille. Kiekko on otettava haltuun, lähdettävä liik-
keelle ja jaettava syöttöjä. Pelin keskeinen osa on pelivälineen haltuun-
otto. Jos haltuunotto ei onnistu, koko peli uhkaa karata käsistämme. 
Pelin voi nähdä vertauskuvana erilaisten toimintojen vuorovaikutuk-
sina ja eritasoisina keskinäisinä suhteina. Peliä ohjaavat keskinäisesti 
sovitut säännöt, toiminnan kenttä on määritelty ja pelaajilla on erilaisia 
rooleja. Pelin kulku ja lopputulos eivät ole ennalta määrättävissä, vaan 
tarvitaan koko joukkueelta ja yksilöiltä luovia ratkaisuja.

Edesmennyt ranskalaissosiologi Pierre Bourdieu on ollut aikamme 
kiinnostavimpia ajattelijoita. Hänen teoriansa peruskäsitteitä sosiaali-
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sesta tilasta ja kentästä sekä pelaamisen metaforaa voi soveltaa myös 
ammatillisen koulutuksen kentille. Bourdieun mukaan yhteiskunta 
muodostuu erilaisista kentistä, joiden hallinnasta käydään kilpailua. 
Kentillä toimivat yksilöt ja ryhmittymät tavoittelevat sellaista pääomaa 
– muun muassa. tietotaitoa –, jota kentällä menestymiseen tarvitaan. 
Pelin metaforalla voidaan ilmaista sosiaalisen maailman suhteita, kil-
pailua, liikkuviin asemiin järjestynyttä rakennetta. Lisäksi pelissä tar-
vitaan ”pelisilmää” eli taitoa hahmottaa pelin kulkua nykytilanteesta 
käsin.

Menestyäkseen eri kentillä täytyy ammatillisen oppilaitoksen rakentaa 
menestyvä joukkue, joka osaa tehdä maaleja (= onnistua) kaikilla ken-
tillä ja kaikkia vastustajia vastaan. Menestyvällä joukkueella on selkeät 
tavoitteet, se on sisäisesti yhtenäinen, jokainen tuntee oman vastuunsa 
koko joukkueen menestyksestä ja jokainen pelaaja on valmis jatkuvaan 
kehittämistyöhön huomisen hyväksi. Seuraavassa huomioita joistakin 
toimintakentistä, joilla ammatilliset oppilaitokset pelaavat.

Muuttuva työelämä pelin suuntaajana

Ammattirakenteissa ja työn tekemisessä tapahtuu jatkuvia muutoksia. 
Professori Pekka Ruohotie on tutkinut muuttuvan työelämän tuomia 
haasteita ammatilliselle kasvulle. Hänen mukaansa tiedon määrän li-
sääntyessä samalla se muuttuu yhä kompleksisemmaksi. Työssä koros-
tuvat hyvän substanssiosaamisen lisäksi muun muassa. työntekijöiden 
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot sekä uusien asioiden oppimisvalmiu-
det. Osaamisvaatimukset ovat myös osaksi ristiriitaisia. Yhtäältä edel-
lytetään laaja-alaista ammatinhallintaa, toisaalta taas erikoisosaamis-
ta. Työntekijältä odotetaan laajoja perusvalmiuksia kyseessä olevasta 
ammatista, jotta hän pystyy tekemään joustavasti monenlaisia työteh-
täviä, mutta samalla hänen pitää olla kyseisen ammatin osa-alueen 
erikoisosaaja, spesialisti. Ammattitaitoiselta työntekijältä edellytetään 
erityisesti oppimisvalmiuksia, mikä mahdollistaa työpaikkakohtaisen 
erikoistumisen ja työtehtävien joustavan vaihtamisen.

Ammatillisten oppilaitosten tehtävänä on tuottaa työmarkkinoille am-
mattitaitoista työvoimaa ja toisaalta olla mukana kehittämässä työelä-
mää. Ammatillisen koulutuksen on pystyttävä reagoimaan nopeasti 
työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää jatkuvaa laajaa ja 
yhä pidemmälle menevää yhteistyötä työelämän ja oppilaitosten välillä 
sekä koulutuksen, työssäoppimisen ja näyttöjen suunnittelussa, oppi-
misen ja opintojen ohjauksessa että vaikuttavuuden arvioinnissa.

Elinikäistä oppimista ja työllistymistä edistäviä taitoja ja kykyjä voi-
daan jäsentää taitoalueiksi, joita ovat muun muassa elämänhallinta, 
kommunikointitaito, ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä innovaati-
oiden ja muutosten vauhdittaminen. Kommunikointitaito ja elämänhal-
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lintataito ovat edellytyksiä taidolle johtaa ihmisiä ja tehtäviä ja vauhdit-
taa muutosta ja innovaatioita. 

Elämänhallinnan kautta yksilö voi kehittää jatkuvasti käytäntöjä ja si-
säistää rutiineja, jotka auttavat hallitsemaan epävarmuutta muuttuvas-
sa työelämässä. Elämänhallintaan kuuluvat oppimisen taito, kyky or-
ganisoida ja hallita ajankäyttöä sekä henkilökohtaiset vahvuudet, joilla 
tarkoitetaan erilaisia persoonallisuuden piirteitä ja jotka auttavat yksi-
löä selviytymään päivittäisissä opiskelu- ja työtilanteissa. Elämänhal-
lintaan kuuluvat myös ongelmanratkaisutaito ja analyyttisyys. Kaikkia 
elämänhallinnan osa-alueita voidaan kehittää ohjauksen avulla.

Kommunikointitaidon avulla määrittelemme itseämme ja ympäristö-
ämme. Kommunikoinnilla määrittelemme myös toimintamme tavoit-
teet, työskentelyämme ohjaavat järjestelmät ja toiminnan organisoin-
nin. Vuorovaikutus säätelee systeemin toimintaa ja ohjaa toimintakult-
tuurin kehittymistä oppilaitoksissa ja työyhteisöissä. Ammatillisessa 
koulutuksessa yhteinen kieli opitaan ja yhteistä näkemystä ja sosiaalista 
todellisuutta luodaan jatkuvasti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 
arjen tapahtumia pohtimalla ja tutkimalla. 

Johdon ja johtajien keskeisenä tehtävänä on vuorovaikutusprosessin 
johtaminen ja avoimeen keskusteluun rohkaiseminen. Esimiesten teh-
täviin kuuluu ohjata, tukea ja kannustaa ihmisiä korkeatasoisiin suori-
tuksiin niin, että organisaatio menestyy jatkuvassa kilpailussa. Tavoit-
teiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista, näkemystä asioista ja 
motivaatiota. Työyhteisön jäsenillä tulee olla selkeä käsitys tavoitteista 
ja päämääristä ja heillä tulee olla tehtävien suorittamiseen tarvittavat 
resurssit. Työyhteisössä tarvitaan jatkuvaa informaatiota, jotta työsken-
telyn laatua ja tuloksia voidaan parantaa puutteita ja virheitä korjaten.

Innovaatioiden ja muutosten vauhdittaminen edellyttää kykyä hahmot-
taa asioita ja virittää aloitteellisuutta sekä valmiutta muuttaa luutunei-
ta käytäntöjä. Organisaatioiden menestys perustuu entistä enemmän 
siihen, kuinka asioita tehdään, kuin siihen, mitä asioita tehdään. Par-
haiten menestyvät ne, jotka hyväksyvät muutosten aiheuttaman epä-
varmuuden ja kulkevat muutosten mukana tarttuen uusiin avautuviin 
mahdollisuuksiin.

Edellä esitettyjä yleisiä työelämävalmiuksia tarkasteltaessa kiinnittyy 
huomio siihen, että monia taitoja on vaikea opettaa ammatillisessa 
koulutuksessa. Kyseiset taidot kehittyvät siinä määrin, kuin oppimis-
ympäristö antaa siihen mahdollisuuksia. Näin koko ammatillisen oppi-
laitoksen toimintaympäristön kehittämisellä mukaan lukien oppimis-
ympäristöjen, pedagogiikan ja ohjauksen jatkuva kehittäminen voidaan 
edistää nykyisessä työelämässä tarvittavien taitojen kehittymistä. Eli 
kaikkiaan työelämän ja oppimisen maiseman tulisi ammatillisessa 
koulutuksessa yhdistyä tehokkaalla tavalla. Myös opinto-ohjauksen 
tulisi sijoittua keskeisesti tähän maisemaan ja luoda omalta osaltaan 
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edellytyksiä kasvulle ja oppimiselle. Hyvin toteutettu ammatillisen 
koulutuksen ohjaustoiminta tukee parhaimmillaan kaikkien organisaa-
tion keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Keskeiseksi kysymykseksi 
nouseekin, onko ammatillisten oppilaitosten strategiana tukea toimi-
van koko organisaation kattavan ohjausjärjestelmän rakentamista ja 
opinto-ohjausta, jotta asetetut tavoitteet ja tehtävät täytetään.

Oppilaitosten roolin ja opettajien työn muutos pelin 
suuntaajana

Koulutusratkaisut ovat muuttuneet entistä joustavammiksi ja yksilöl-
lisemmiksi. Oppilaitoksista muodostuu avoimia oppimiskeskuksia. 
Oppilaitokset verkottuvat keskenään ja työelämän kanssa. Yksilölliset 
opiskeluohjelmat ja monimuotoinen opiskelu varsinkin aikuiskoulu-
tuksessa lisäävät oppimisen ohjaustarvetta niin oppilaitoksissa kuin 
työpaikoilla. Oppilaitoksen rooli muuttuu tiedonjakajasta laaja-alaisia 
ohjaus-, koulutus- ja kehittämispalveluita tarjoaviksi yhteistyöverkos-
tojen toimijaksi. Oppilaitosten toiminnassa säilyvät kuitenkin kasva-
tustehtävä ja pedagogiset painotukset sekä pedagogisten kysymysten 
pohdinta.

Myös opettajien työnkuva muuttuu vaatien uudentyyppistä osaamista. 
Opettaja on uudistaja, ja hän toimii oppimisen ohjaajana ja tukijana 
muissakin toimintaympäristöissä kuin vain oppilaitoksissa. Opettajan 
työn muutoksista tärkeimpiä on se, että opettajat ovat entistä enemmän 
oppimisen ohjaajia, tutoreita, perehdyttäjiä, valmentajia tai elämän 
taitojen kehittäjiä. Jokaisen opettajan tulee toimia ainakin oman ope-
tuksensa osalta myös opintojen ohjaajana ja opiskelijoidensa opintojen 
etenemisen edistäjänä.

Edellä mainittua ajatusta tukee holistinen opiskelijakeskeinen ohjaus-
malli (Watts & van Esbroeck 1998, Lairio ja Puukari 1999), jonka ke-
hittelyn taustalla on ajatus, että myös opettajien on tärkeää osallistua 
entistä enemmän opiskelijoiden ohjaukseen. Mallin mukaan ohjauk-
sen asiantuntijuus on porrastettu, koska opiskelijoiden ohjaustarpeet 
ovat erilaisia. Mitä vaativampaa ohjausta opiskelija tarvitsee, sitä pi-
demmälle erikoistunutta ohjaushenkilöstöä käytetään. Holistisen opis-
kelijakeskeisen ohjausmallin mukaan ohjaustahoja on kolme, joista 
ensimmäisen muodostaa opetushenkilökunta eli ryhmän/opiskelijan 
opettajat. Muut ohjaustahot muodostuvat asiantuntijaperustaisesti; 
ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, kuraattori jne. Ohjausmallin mukaan 
kaikki ohjaustahot tekevät yhteistyötä ja tukevat toisten toimintaa. Yksi 
mallin eduista on, että siinä kiinnitetään huomiota opiskelun ja uranva-
linnan ohjauksen sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvän ohjauksen vä-
lisiin suhteisiin, jolloin ohjauksen painoaluetta voidaan siirtää korjaa-
vasta työstä ennaltaehkäisevään ohjaukseen. Tarkasteltavana olevassa 
hankkeessa kiinnitettiin huomiota ensimmäisen ohjaustahon, opetus-
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henkilökunnan, antaman ohjauksen kehittämiseen niin, että se tukee 
kokonaisvaltaisesti muita ohjaustahoja ja opiskelijoita. 

Opettajan työn kuvaa muuttavat myös muiden tehtävien lisääntymi-
nen. Opettajaa työllistävät nykyistä enemmän muun muassa erilaiset 
projektit, koordinointitehtävät, rahoitukseen ja markkinointiin ja opis-
kelijahankintaan liittyvät tehtävät. Lisäksi työtä ja osaamistarvetta 
lisäävät sidosryhmäyhteistyö, kehittämishankkeet ja innovatiivinen 
toiminta. Opettajilta vaaditaan lisäksi näkemystä työelämän kehitty-
missuunnista, kykyä etsiä uusia opettajan toimintaratkaisuja opiskeli-
joiden ohjaajana ja tukijana. Opettajalla tulisi olla valmiutta vastuun-
ottamiseen opiskelijoiden ohjausprosessista sekä toiminnasta asian-
tuntijayhteisössä. Myös tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään entistä 
enemmän ammatillisten sisältöjen opettamiseen. Opettajalla tulisi olla 
niin ikään halua toimia yhteistyöverkostoissa ja kykyä yhteistyöhön eri-
laisten ihmisten kanssa. Kaikkiaan opettajan tulisi olla sekä kehittäjä 
että kehittyjä opiskelijoiden moninaisen ohjauksen kysymyksissä.

Tieto- ja oppimiskäsitys pelin suuntaajana

Ammatillisissa oppilaitoksissa tulisi kaikkien jatkuvasti miettiä, mitä 
on hyvä oppiminen, miten kunkin opiskelijan opintojen eteneminen 
turvataan, saako opiskelija riittävästi opetusta ja ohjausta. Opiskelijan 
oppimisprosessissa käsitys oppimisesta, opiskelijoista sekä oppimisen 
yhteydessä syntyvästä tiedosta tulisi muodostua useasta näkökulmasta 
käsin, jotka liittyvät hyvään oppimiseen. Hyvä oppiminen on konstruk-
tiivista, jossa oppija rakentaa uutta tietoa aiemmin omaksutun pohjalta. 
Oppiminen on kontekstuaalista, jolloin oppiminen on sidottu mielek-
käisiin reaalimaailman tehtäviin ja ilmiöihin. Lisäksi yhteistoiminnal-
lisuudella, sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli oppimi-
sessa. Samoin hyvään oppimiseen liittyvät aktiivisuus, refl ektiivisyys 
ja intentionaalisuus eli opiskelijalta vaaditaan halua oppia. Näiden nä-
kökulmien tulisi korostua opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa. Tavoitteena tulisi olla jokaisen opiskelijan kannalta mah-
dollisimman hyvä ja mielekäs oppimisprosessi, jossa opiskelijalla on 
mahdollisuus sada tarvitsemansa opinto-ohjauksellinen tuki.

 
3.  Pelikentällä pelaaminen – ammatillisen  
 oppilaitoksen kehittämistrategioista 
 ohjauspalveluiden strategian kehittämiseen

Tulevaisuus ei saavu, vaan se luodaan työllä ja toiminnalla tänään. 
Strategioiden taustalla on aina kuva tulevaisuudesta. Strategia on se 
tapa, jolla ammatillinen oppilaitos valmistautuu kohtaamaan tehtävän-
sä, tulevaisuutensa ja ympäristönsä. Tulevaisuuden luomisen mahdolli-
suuksien näkeminen edellyttää tietoa, osaamista ja organisaation koko 
henkilökunnan mukana oloa. Vahvat resurssit eivät nekään liene hai-
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taksi. Opinto-ohjauksen kohdalla resurssit eivät ole vain rahaa ja tunti-
resursseja vaan myös paljon muuta: ne ovat vuorovaikutusta, ihmisiä, 
luottamusta, kehityshakuisuutta ja uskoa tehtävään työhön. 

Oppilaitoksen perustehtävän pohdita on oltava jatkuvaa. Kirkastuneen 
toiminnan tarkoituksen sanotaan olevan strategisen ajattelun parhai-
ta ja tärkeimpiä saavutuksia, mikäli siihen vaan ylletään. Ehditäänkö 
oppilaitosten arjessa riittävästi pohtia opintojen ohjauksen tehtävää, 
tarkoitusta ja merkitystä kovinkaan syvällisesti? Löytyykö syvälliseen 
ohjauksen tehtävän pohtimiseen aikaa, resursseja ja halua joka kat-
taisi koko oppilaitoksen johdon ja henkilökunnan? Käykö useimmiten 
niin, että tyydytään yleisiin ja ympäripyöreisiin lausumiin opiskelijoi-
den tarpeiden huomioonottamisesta ja kuvauksiin yleisistä ohjaukselle 
asetetuista tavoitteista ilman konkreettisia panostamis- ja kehittämis-
toimia? Yleiset lausumat ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen 
tärkeydestä eivät riitä, eivätkä ne kuvaa oppilaitoksen ohjauksen syvin-
tä tarkoitusta ja tehtävää. Tarvitaan syvällisempää yhteistä näkemystä 
ohjauksen tarkoituksesta ja samaistumista ohjaajan tehtävään. Vasta 
yhteinen näkemys ja samaistuminen tehtävään antavat kullekin opetta-
jalle mahdollisuuden olla omalta osaltaan näyttämässä tietä toimivalle 
ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaukselle.

Ammatillisen koulutuksen ohjauksen kentän ja toimintatapojen perus-
lähtökohdissa on kysymys siitä, miten oppilaitos käyttää resurssejaan 
ja mitkä ovat sen strategiset valinnat. Tehtävät valinnat ovat tärkeitä, 
koska niiden mukaan rajatuvat monet asiat, kuten myös se, kuinka vah-
vasti ohjauksen kysymykset ovat mukana koko ammatillisen koulutuk-
sen toimintakentässä. Kysymys on paljolti siitä, miltä asiat näyttävät 
”omien” ja ”muiden” silmissä. Miltä asiat näyttävät opiskelijan, henki-
lökunnan, johdon ja organisaation ulkopuolisten silmin. ”Niin on jos 
siltä näyttää” totesi presidentti Kekkonenkin aikoinaan. Organisaation 
toimintakentän rajaus ei ole mikään itsestään selvyys. Kysymys on aina 
oppilaitoksen itsensä tekemästä toimintakentän jäsentämisestä. Am-
matillisen oppilaitoksen sisällä itse oman valinnan pohjalta piirrellään 
rajoja ja valitaan myös, mitä valitun kentän sisällä tehdään ja miten. 

Voidaankin kysyä jääkiekkometaforaa käyttäen, onko ohjaus tukemas-
sa ammatillisen koulutuksen peliä sen kentillä vai ei. Mitkä ovat strate-
giset valinnat, jotka pelinjohto tekee? Näkeekö se ohjaukseen panosta-
misen keskeisenä kysymyksenä jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä 
ammatillisen koulutuksen toimintakentässä, ja ollaanko valmiita etsi-
mään koko joukkueelle parhaita ratkaisuja? Entä ovatko pelaajat kun-
nossa, ollaanko valmiit kovaan työhön, halutaanko hyviä suorituksia, 
halutaanko olla esimerkkeinä muille, ollaanko valmiit kantamaan vas-
tuuta toiminnasta, onko asenne rakentava, ollaanko valmiit vastaanot-
tamaan uusia ajatuksia ja ideoita ja ollaanko valmiita arvioimaan omaa 
toimintaa?
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Toimintatavat ovat kentän lisäksi toinen keskeinen valinta. Pohjimmil-
taan on kyse sellaisen osaamisen kehittämisestä, jota ei voi muilta os-
taa, vaan se on itse kehitettävä ja luotava. Ohjauspalveluissa ydinosaa-
minen ei ole mitä tahansa osaamista. Hyvä koulutus ja ammattitaito 
ovat perusedellytys jokaiselle ohjauksen parissa työskentelevälle, mut-
ta todellista ohjaus- ja neuvontapalvelujen osaamista on kuitenkin itse 
kehitetty ja jatkuvasti kehittyvä osaaminen. 

Osaaminen voi saada monia muotoja, se voi olla teknologian käyttöä, 
sujuvia sisäisiä toimintatapoja, hyvää opiskelijoiden tarpeiden tunte-
musta ja huomioonottamista ja oivaltavaa suhtautumista ohjauksen 
kysymyksiin. Ohjauksen ja neuvontapalveluiden osaaminen ei voi olla 
ainoastaan muutaman henkilöön sitoutunutta, vaan parhaimmillaan 
se on koko organisaatioon sitoutunutta, dynaamista oppimisen ja ke-
hittämisen kulttuuria. Oppiminen, kehittyminen ja muuttuminen ovat 
olennaisinta strategista ydintä, jonka on lähdettävä ihmisistä ja heidän 
ajattelustaan. 

Opinto-ohjauksen kehittämisessä, oppimisessa ja muutoksen hallin-
nassa asian ydintä voidaan hakea esiin kysymysten avulla. ”Miksi halu-
amme muutosta ohjaukseen?” 
-kysymyksen taustalla ovat arvot ja näkemykset ammatillisen koulu-
tuksen perustehtävästä ja siitä, haluammeko ohjauksen tukevan tuon 
perustehtävän tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena tulisi olla, että 
jokaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa arvostetaan opiskelijaa, hen-
kilöstöä, opetusta, uuden oppimista, osaamisen jatkuvaa kehittämistä, 
opintojen ohjausta ja ohjauspalveluiden kehittämistyötä.
 
Kysymys ”Mitä haluamme tehdä ohjauksen järjestämisessä?” johtaa teh-
tävien, palveluiden ja prosessien pohdintaan. Tavoitteeksi tulee asettaa 
ohjauspalveluiden sopivuus ja saatavuus opiskelijoiden erilaisiin tar-
peisiin. Jokaisen ammatillisessa oppilaitoksessa työskentelevän tulisi 
myös sitoutua omalta osaltaan ohjauksen tavoitteiden saavuttamisen 
edistämiseen. Laadukkaan opetuksen ja jokaisen opiskelijan opintojen 
etenemisen edistymisen tulisi olla sidottu päivittäiseen työskentelyyn. 
Opinto-ohjauksen ja opetuksen kehittämisen tulisi kulkea rintarinnan, 
mikä osaltaan tarkoittaa pedagogiikan kehittämistä siihen suuntaan, 
että opetus tarjoaa jatkuvasti ohjauksellisia elementtejä opiskelijalle.

”Miten haluamme tehdä ohjausta?” -kysymys johtaa vääjäämättä poh-
timaan ammatillisen koulutuksen kulttuuria, rakenteita ja menettely-
tapoja. Opinto-ohjauksen kysymyksissä tulee pohtia, onko oppilaitok-
semme tapa toimia hyvä ja oikea. Ohjausta voidaan organisoida ja to-
teuttaa monella tavalla, eikä vain yhtä oikea tapaa ole olemassa. Koulut 
ja niiden olosuhteet poikkeavat toisistaan ja samoin koulujen sisällä eri 
koulutusalojen eroavuudet saattavat olla huomattavia. Keskeistä lienee 
kuitenkin kokonaisuuden hahmotus ja ohjausjärjestelmän kokonaiske-
hittäminen.
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”Kuka laittaa asiat kuntoon eli keiden haluamme kehittävän opintojen 
ohjausta?” 
-kysymyksen tulisi johtaa osaavien ja koulutettujen ohjaajien rekry-
tointiin ja jatkuvaan opettajien koulutukseen ohjauksen kysymyksissä. 
Kaikkien kouluorganisaation jäsenten tulisi kehittää osaamistaan ohja-
uksen kysymyksissä, ja jokaisen opettajan itse sekä koko organisaation 
tulisi arvostaa ohjausta toimintana, joka edistää ammatillisen koulu-
tuksen tavoitteiden saavuttamista. Parhaimmillaan voisi siis koko or-
ganisaatio toimia yhdessä opiskelijan parhaaksi ja hänen opintojensa 
edistämiseksi.

4.  Pelikentällä pärjääminen – strategisina 
 oppiaineina koulutus, kehittäminen ja valmennus

Tarkastelun kohteena olevan Kokeva Start -hankkeen tarkoituksena oli 
vastata sekä ammatillista koulutusta järjestävien organisaatioiden että 
niissä työskentelevien opettajien ja ohjaajien kehittymistarpeisiin. Yksi 
keskeinen osa-alue oli ammatillisen opinto-ohjauksen tarpeen kasvu 
ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Osana Kokeva Start -hanketta toteutettiin valinnainen, viiden opinto-
pisteen (3 ov) laajuinen Ammatillinen opinto-ohjaus -kokonaisuus. Sen 
tavoitteena oli yhteistoiminnallisesti kehittää osallistujien ohjaustyön 
perusosaamista (menetelmällinen osa) ja edistää tietoisesti ja tavoitteel-
lisesti oman organisaation ohjauskäytäntöjä (kehittämisosa). Koulutus, 
kehittäminen ja valmennus profi loitiin osallistujien ja organisaation 
tarpeiden mukaan kolmeksi kaksipäiväiseksi intensiivityöskentelyk-
si ja niiden välillä toteutettavaksi kehittämishankkeeksi. Koulutuksen 
suuntaa-antava ohjelmarunko oli seuraava:

Ensimmäinen lähiopiskelujakso

1. päivä

Koulutuksen avaus
Tarkempi koulutuksen esittely
Luento-osuus

- opinto-ohjauksen yhteiskunnallinen merkitys
- oman työn kehittäminen ja tutkiva työote

Ohjauksen metaforaharjoitus
- tavoitteena tutkia osallistujien käsityksiä ohjauksesta, ohjaajuu-

desta ja ohjauksen roolista yhteisössä
- tavoitteena saada myös kokemus ohjauskeskustelusta ohjaajana 

ja ohjattavana
Luento-osuus 

- mitä ohjaus on/mitä se ei ole
- ohjaustyö koulun arjessa

Päivän työskentelyn päättäminen
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2. päivä

Oma ura/elämänkulku
- oman elämänkulun analysointi /elämänviivat

Opiskelijan/opiskelupolku
- opiskelijan polku -malli

Kokonaisvaltaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut 
Ohjauksen ulottuvuudet
PUS-malli

- yhteinen tutkiminen
Kehittämistehtävän valinta, rajaaminen ja käynnistäminen

- koulukohtaiset kehittämisryhmät

Toinen lähiopiskelujakso

3. päivä

Ohjauksen organisointimallit 
Holistisen ohjauksen malli
Henkilökohtainen ohjaus

- alustus ja käytännön harjoitukset
Hyvän ohjauksen huoneentaulu

4. päivä

Ryhmänohjaus 
- teoreettinen katsaus
- käytännön ryhmänohjausharjoitukset

Kehittämistehtävien edistäminen

Kolmas lähiopiskelujakso

5. päivä

Kehittämistehtävien esittelyt
- valmistellut esitykset
- refl ektioryhmät

Moniammatillinen opiskelijahuoltotyö

6. päivä

Ohjauksen tulevaisuusverstas
Oma tulevaisuuteni
Koulutuksen arviointi ja päättäminen
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Tätä kirjoitettaessa Kokeva Start opinto-ohjaus -osio on toteutettu yh-
dessätoista (11) alueellisessa toteutuksessa, joissa osallistujat tulivat 
yhdestä tai useammasta oppilaitoksesta. Koulutukset toteutettiin Hy-
vinkäällä, Kotkassa, Loimaalla, Lahdessa, Raisiossa, Tampereella, Hä-
meenlinnassa, Seinäjoella, Porissa ja Vaasassa. Enimmillään samassa 
ryhmässä on ollut osallistujia neljästä eri organisaatiosta. Osallistujia 
on ollut kaikkiaan 120 opettajaa ja ohjaajaa 11 eri ryhmässä. Toteutettu-
ja ja dokumentoituja kehittämishankkeita oli kirjoitushetkellä 38.

Kehittämishankkeet voidaan ryhmitellä seuraaviin opinto-ohjauksen 
teemoihin (n=38):

Uusien opiskelijoiden orientointi ja perehdyttäminen oppilaitokseen ja 
ammattiin opiskeluun (4):

-  Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston esittelykansio uusien opis-
kelijoiden perehdyttämiseen

-  Tervetuloa opiskelemaan datanomiksi. Aikuisdatanomi-info 
orientaatiopäivään

-  Ryhmäyttämisen edistäminen opintojen keskeyttämisen eh-
käisemiseksi opintojen aloitusvaiheessa

-  Opinto-ohjaus opintojen alkuvaiheessa

Ryhmänohjaajan työn kehittäminen ja tuki (7)
-  Aloittavan ryhmän ryhmänohjaajan kansio
-  Ryhmäkansio; ryhmäkohtainen kansio ohjaamisen apuvälineek-

si ja ryhmänohjaajan avuksi
-  Ryhmänohjaaja ja ammattiopettajat opiskelijan ohjaajina luonto-

alan perustutkinnossa
-  Ryhmänvastaavan käsikirja
- Ryhmänvastaavan rooli ja tehtävät opiskelijan ohjauksessa kou-

lutusohjelmavaiheessa
-  Opinto-ohjauksen käsikirja. Matkailu-, ravitsemus ja elintarvi-

keala 2006–2007 
-  Ammatillisen ohjaajan työnkuvan piirteitä kaupassa ja hallin-

nossa.

Opintovalinnat ja henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (5)
-  Opintovalintojen ohjaus logistiikan alalla
-  Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutus-

ohjelman pääaineen valinnan selkiyttäminen käsi- ja taideteolli-
suuden perustutkinnossa

-  HOPS-lomake ohjauksen työvälineeksi Turun ammatti-instituu-
tin elintarvikealan koulutukseen

-  Henkilökohtainen oppimissuunnitelma ammatillisen opinto-oh-
jauksen välineenä luontoalan koulutuksessa

-  Senuko-viikon valintaprosessi lv. 2005–2006
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Työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaus (9)
-  Ammattiosaamisen näyttöjen ohjaussuunnitelma Hyvinkään 

kauppaoppilaitoksessa; vaihtoehtoja työpaikkaosaajien pereh-
dyttämiseen ja ohjaamiseen

-  Sähköalan OPS:n muuttaminen näyttöjen vaatimusten mukai-
seksi

-  Loimaan ammatti-instituutin Liedon toimipaikan sähköosaston 
opiskelijoiden ohjaus työssäoppimispaikkoihin opetussuunnitel-
maan pohjautuen

-  Ammattiosaamisen näyttöjen ohjauksen kehittäminen Loimaan 
ammatti-instituutissa sosiaali- ja terveysalalla

-  Portfolio työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa Varsinais-
Suomen maaseutuoppilaitoksessa

-  Ohjaussuunnitelman nuorten näytöt sosiaali- ja terveysalalla
-  Opiskelijoiden ohjaus näytöissä sähköalalla
-  Elintarvikealan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden työs-

säoppimisen perehdytyksen ja ohjauksen suunnitelma
-  Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinnon henkilökohtaisen 

näyttösuunnitelman laatiminen ja ohjeistus

Ohjaussuunnitelmat (5)
-  Opetuksen ja ohjauksen kehittämissuunnitelma Turun ammatti-

instituutin aikuiskoulutuksessa
-  Raision kauppaopiston opinto-ohjaussuunnitelman ajantasaista-

minen ja opettajan ohjauskäsikirjan luominen
-  Opinto-ohjauksen suunnitelma Ahlmanin ammattiopistossa
-  Aikuiskoulutuksen opinto-ohjauksen suunnitelma Ahlmanin 

ammattiopistossa
-  Aikuiskoulutuksen opinto-ohjauksen suunnitelma liiketalouden 

perustutkintoon koulutuskeskus Salpauksessa

Opintojen etenemisen edistäminen (2)
-  Opintojen edistymisen todentaminen Etelä-Kymenlaakson am-

mattiopistossa, merenkulun toimipisteessä
-  Opiskelijan opintojen seuranta hius- ja catering-alalla

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus (3)
-  Työvaltainen polku syrjäytyneelle oppilaalle
-  Erilaisen oppijan ohjaus
-  Oppimisvaikeudet Seinäjoen aikuiskoulutuskeskuksessa

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ohjauksessa (3)
-  Opinto-ohjauksen internet -sivuston valmistaminen sekä opiske-

lijoiden että muiden käyttöön. Opinto-ohjauksen kehittämishan-
ke tiedonkulun parantamiseksi ja opinto-ohjauksen rationalisoi-
miseksi

-  Winhapro-opetushallinto-ohjelman käytön ohjeistus Tampereen 
sosiaali- ja terveysalan opiston opettajille
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-  Uusien opiskelijoiden koulun tietojärjestelmään perehdyttämis-
käytännön kehittäminen

Oppilaitosten ohjaustoiminnan kehittämisen kannalta ilahduttavaa on 
se, että kaikki osallistujat valitsivat ja rajasivat työtodellisuudestaan 
mielekkään, konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen ohjauksen kehit-
tämiskohteen. Valtaosa hankkeista toteutettiin yksilö- tai parityönä. 
Kokeva Start -hankkeen yhteydessä vahvistui ajatus siitä, että yksilön 
(osallistujan) sisäinen motivaatio oli korkea, kun hanke kosketti omaa 
ohjaustyötä ja sen todellista kehittämistä. Kehittämishankkeissa konk-
retisoitui organisaatioiden keskeinen kehittämisajatus: työntekijät ke-
hittävät itse omaa työtään määrittämässään suunnassa. 

Työssäoppimisen ja näyttöjen ohjaus muodosti suurimman kehittämis-
hankekokonaisuuden. Yhtäältä on merkittävää, että oppilaitoksen ulko-
puolella tapahtuvan opiskelun asema on vahvistunut. Toisaalta voidaan 
kysyä, mikä on työssäoppimisen ja näyttöjen ohjauksen tila ammatil-
lisessa koulutuksessa. Hankkeessa saatujen kokemusten valossa näyt-
täisi siltä, että sekä työssäoppimisen että näyttöjen ohjaukseen tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota.

Kaikkiaan kehittämisessä keskeistä oli osallistujien aktiivinen toimin-
ta, oman toiminnan arviointi, vuorovaikutus ja omasta toiminnasta 
oppiminen. Useimmissa ryhmissä toteutui myös toiselta oppimisen 
periaate, kun eri organisaatioissa työskentelevät opettajat ja ohjaajat 
näkivät vaihtoehtoisia tapoja järjestää ja toteuttaa ryhmänohjausta ja 
opinto-ohjausta. Kouluorganisaation jatkuva omaehtoinen kehittämi-
nen ja uusiutuminen näyttivät edellyttävän sisäistä dynamiikkaa, jossa 
keskeistä on systeeminen tietoisuus, vuorovaikutus, henkilökohtaisen 
vaikuttamisen mahdollisuudet ja vuorovaikutusta tukevat struktuurit. 

Osallistuneiden organisaatioiden kompleksisessa sekä sisäisessä että 
ulkoisessa toimintaympäristössä pääosassa olivat ihmiset ja keskeisenä 
haasteena kaikkinaisen yhteistyön tukeminen. Tavoitteena oli se, että 
kunkin osallistujaorganisaation sisällä saadaan opiskelijat ja opettajat 
tekemään yhteisiä tulkintoja siitä, mitä kulloinkin ollaan tekemässä ja 
miten yhteistoiminnassa kehitetään opintojen ohjausta ja edistetään 
opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Kokeva Start -hankkeen opinto-ohjausosiossa saatuja havaintoja voi-
daan tarkastella Peter Sengen jäsentämiin ja aina ajankohtaisiin peri-
aatteisiin:
 
• Systeemisessä ajattelussa painottuu vuorovaikutussuhteiden ja 

keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Ajattelutavan mu-
kaan organisaatiossa ei ole ulkopuolisuutta vaan jokainen jakaa 
vastuun systeemin ongelmista. Jokainen on osa kokonaisuutta 
ja vaikuttaa omalta osaltaan sen toimintaan ja tuloksiin. Orga-
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nisaatiossa ei saisi sortua tekemään vain osaparannuksia vaan 
tulee koko ajan katsoa kokonaisuutta. Kaikkiaan kouluorgani-
saation tarkasteleminen systeemisenä merkitsee suoraviivaisten 
syy-yhteyksien sijasta ilmiöiden ja tapahtumien näkemistä kehä-
mäisinä yhteistyön ja kanssakäymisen kuvioina. Ohjauksen ke-
hittämisessä tarvitaan reagointiherkkyyttä, uuden kehittämistä, 
informaation tuottamista ja kehittyviä pelisääntöjä sekä yhteis-
työtä koulun sisällä että muuttuvan maailman kanssa.

• Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen merkitsee vastuun 
ottamista oman osaamisen kehittämisestä. Opinto-ohjauksen 
viitekehyksessä tämä tarkoittaa, että kullakin koulutusalalla ja 
siellä toimivalla opettajalla on selvät suunnat ja päämäärät omas-
ta kehittymisestään ohjauksen kysymyksissä, tunne ympäristön 
tuesta tälle kehittymiselle ja mahdollisuudet toteuttaa kehitty-
mistään.

• Toimintaa ohjaavien yksilöllisten ja yhteisöllisten mallien kriitti-
nen tarkastelu on tärkeää, koska rutiinit oppilaitoksissa pohjau-
tuvat näille malleille sekä yksilö- että yhteisötasolla. Vakiintuneet 
ajattelumallit vaikuttavat siihen, miten ammatillisen oppilaitok-
sen ohjaustoiminnassa toimitaan ja miten ei. Totuttujen toimin-
tojen muuttaminen ei useinkaan käy hetkessä, vaan pidämme 
kiinni vanhoista juurtuneista tavoistamme. Tässä suhteessa tuli-
si oppilaitosten käydä jatkuvaa keskustelua ja yhteistä arviointia 
asiasta. Jatkuvan toiminnan arvioinnin kautta on mahdollista 
löytää pohjaa uusien ajattelumallien rakentamiselle, joilla oli-
si merkitystä sellaisen toimintakulttuurin kehittämiselle, jossa 
opintojen ohjaus olisi keskeisessä asemassa arjen toiminnassa.

• Yhteisen vision eli tulevaisuuskuvan muodostamisen taidolla 
py ritään saamaan aikaan sellainen haluttu tulevaisuuskuva, jo-
ka saa kaikki työskentelemään sen saavuttamiseksi. Yksinker-
taisimmillaan yhteinen visio merkitsee vastausta kysymykseen 
”mitä me haluamme saada aikaan?” On vaikea kuvitella menesty-
vää ammatillista oppilaitosta, jolla ei olisi yhteistä kaikkia innos-
tavaa kuvaa tulevaisuudesta. Oppilaitoksessa tulee ylläpitää kou-
lutuksen perustehtävään liittyvää keskustelua ja luoda tulevai-
suudenkuvaa, joka antaa suoria viitteitä siitä miksi ja miten tulisi 
ponnistella tuon tulevaisuuden saavuttamiseksi. Perustehtävän 
lähtökohtien tarkastelun kautta on mahdollista rakentaa yhdessä 
kuva siitä, mihin ammatillisessa oppilaitoksessa halutaan pääs-
tä esimerkiksi opintojen keskeyttämisten ehkäisemiseksi. Aidon 
yhteisesti laaditun vision merkitys edellä mainitussa yhteydes-
sä tarkoittaa opiskelijoiden ja opettajien yhdessä laatimaa kuvaa 
siitä, mikä olisi tavoittelemisen arvoista opiskeltaessa ammatilli-
sessa oppilaitoksessa tai mikä on tavoittelemisen arvoista amma-
tillisen koulutuksen ohjauksen toteutuksessa.
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• Yhdessä oppimisen taito on edellytys koko organisaation oppimi-
selle. Ammatillisessa oppilaitoksessa tarvitaan sellaisia työsken-
telytapoja, joiden avulla jokainen työntekijä ja opiskelija joutu-
vat osallistumaan oman toimintansa kehittämiseen yhteistyössä 
muiden kanssa. Oppilaitoksen ohjauksen kehittämisen suuntaa-
misessa on oleellista se, että koko henkilöstö yksilöinä, ryhmissä 
ja yksiköissä mieltää yhtenä keskeisenä toiminnan tavoitteena 
olevan jokaisen opiskelijan opintojen etenemisen edistämisen 
sekä oman roolinsa opiskelijan ohjauksessa. Oleellista on sitou-
tuminen yhteisiin päämääriin ja toimintatapoihin. Toimintatavat 
on itse kehitettävä ja on luotava sellaiset olosuhteet, joilla mah-
dollistetaan yksilöiden osaamisen yhdistäminen yhteiseksi osaa-
miseksi.

Kun Kokeva Start -opinto-ohjausosiossa valmennettiin osallistujia 
edellä esitettyihin strategisiin periaatteisiin, korostettiin kouluorgani-
saatiotasolla oppimisen yhteyttä muutokseen, osallistumista, toimin-
ta- ja työskentelytapojen jatkuvaa kehittämistä ja muuttamista, kaikille 
yhteisen tulevaisuuskuvan merkitystä, avoimutta ja oman toiminnan 
kriittistä arviointia. Kaikkiaan voi opintojen ohjauksen kehittämisen 
ammatillisessa oppilaitoksessa nähdä Kokeva Start -opinto-ohjausosi-
on kokemusten kautta lähinnä yhteistyönä tapahtuvana yhteisen toi-
minnan kehittämisenä.

Kokemukset ovat olleet kouluttajien näkökulmasta valtaosaltaan myön-
teisiä. Osallistujat ovat olleet aktiivisia ja innokkaita. Ryhmien koko on 
antanut mahdollisuuden runsaaseen keskusteluun ja esille on voitu ot-
taa paljon koulukohtaisia kontekstisidonnaisia ja ajankohtaisia ohjauk-
sen kysymyksiä ja haasteita. 

Koulutus kehiteltiin lopulliseen muotoonsa kahdessa pilottiryhmässä, 
jotka pidettiin kahden kouluttajan voimin. Kouluttajien jatkuva yhteis-
työ on taannut myös sen, että koulutusta on voitu koko ajan kehittää 
osallistujien tarpeita vastaavaksi. Kouluttajat ovat saaneet myös hyvin 
tietoa ”kentän” ajankohtaisista ongelmista ja ohjauksen tilasta amma-
tillisessa koulutuksessa opettajien näkökulmasta katsottuna. Ongelmat 
näyttävät liittyvän suurelta osin käytännön kysymyksiin ja arjen suju-
miseen. Ryhmänohjaajat ja holistisen ohjausmallin mukaisesti kaikki 
opettajat tarvitsisivat koulutusta, tukea ja ohjausta työhönsä koulun 
ohjaustoiminnan kokonaiskehityksen kannalta.

Koulutuksen rakenne osoittautui käytännössä onnistuneeksi. Koulutus 
rakentui kolmesta kahden päivän lähijaksosta ja etäjaksoista joiden ai-
kana tehtiin kehittämistehtävää. Lähipäivät tarjosivat mahdollisuuksia 
erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin – luentoihin, pari- ja ryhmätöihin 
ja ohjauksen käytännön harjoituksiin. Koulutuksen teemoiksi oli va-
littu ohjauksen keskeisiä kysymyksiä, ja teemat vastasivat saadun pa-
lautteen perusteella hyvin osallistujien tarpeisiin. Keskeisinä sisältöinä 
olivat ohjauksen kenttä ja käsite, ohjauksen organisointi, opiskelijan 
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oppimispolku ja sen ohjaus, holistinen ohjausmalli sekä henkilökohtai-
sen ja ryhmänohjauksen menetelmät. 

Erityisen tärkeäksi osoittautui ongelmien ja haasteiden jakaminen yh-
dessä kollegoiden kanssa. Koulutus tarjosi yhteisen foorumin, jossa 
voitiin keskustella keskittyneesti ohjauksen kysymyksistä. Yhteisen 
käsittelyn kautta saatiin luottamusta omiin taitoihin ja ratkaisuihin ja 
toisaalta asian jakaminen kollegoiden kanssa näytti vaikuttavan koulu-
yhteisöön integroivasti. Tuloksena syntyi myös vuorovaikutusta yli pe-
rinteisten osastorajojen ja koulutusyksiköiden välillä. Hyvät käytännöt 
levisivät ja toisaalta taas voitiin yhdessä kyseenalaistaa koulun vallitse-
via käytäntöjä. Kehittämishankkeiden myötä saatiin yksiköihin myös 
uusia selkeitä käyttökelpoisia tuotteita ja malleja käyttöön otettaviksi. 

Kokeva Startin tavoitteiden voidaan sanoa konkretisoituneen koulutuk-
sissa käytännön tasolla. Mukana oli runsaasti koulutuksellista antia, 
kukin osallistui kehittämistyöhön oman kehittämishankkeensa kautta 
ja ohjaajat pyrkivät valmentavalla otteella ohjaamaan osallistujia siten, 
että heistä tulisi parempia ja osaavampia ohjaajia omassa työssään. 
Opinto-ohjausosio rakennettiin niin, että sekä yksilö että koko orga-
nisaatio hyötyisivät koulutuksesta. Johtava ajatuksena oli ”two in one” 
-ajatus, joka tässä yhteydessä tarkoittaa koulutuksen sisältöjä; menetel-
mäosuutta jossa kehitettiin ohjaustaitoja ja kehittämisosaa, jossa kehi-
tettiin jotakin ohjaukseen liittyvää koulussa.

Opinto-ohjausosio on valmis tuote oppilaitosten ohjauksen kehittämi-
seen. Koulut voivat täydennyskoulutuksena hankkia sitä opettajilleen. 
Koulutus voidaan räätälöiden suunnata erilaisille ryhmille ja erilaisiin 
koulukohtaisiin tarpeisiin. Koulutus on saanut hyvän palautteen, ja 
opettajat ovat kokeneet sen antaneen uusia valmiuksia ja näkemyksiä  
sekä uusia käytäntöjä omaan työhönsä. Kielteisenä palautteena esiin 
nousi käytännön ongelma, että opettajat eivät saaneet kouluiltaan sel-
keästi vapaata osallistua koulutuksiin, vaan osaa velvoitettiin samanai-
kaisesti hoitamaan omia oppituntejaan. Koulutukseen toivottiin myös 
esimiehiä ja rehtoreita mukaan yhdessä opettajien kanssa pohtimaan ja 
kehittämään koulun käytäntöjä. 

5. Voiko peliä parantaa?

Kouluorganisaatioiden uudistamispelissä muutosten aikaansaaminen 
ei etene lineaarisesti, vaan peli on täynnä yllätyksiä. Seuraavassa tar-
kastellaan, miksi ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen uudista-
misessa ja kehittämisessä voidaan myös epäonnistua. Tarkastelu teh-
dään professori John P. Kotterin esittämää muutosten aikaansaamisen 
jäsennystä vasten. Näitä ”sudenkuoppia” on Kokeva Startin opinto-oh-
jausosiossa tuotu tietoisesti yhteiseen käsittelyyn koko kehittämispro-
sessin ajan.
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Pelissä onnistuminen edellyttää omien virheiden välttämistä. Ensim-
mäisenä mahdollisena epäonnistumisen lähteenä ja suoranaisena vir-
heenä saattaa ammatillisessa oppilaitoksessa olla se, että tyydytään 
olemassa olevaan opinto-ohjauksen tilaan, jolloin muutokset eivät 
yleensä lähde etenemään mihinkään. Näkyvien kriisien puute, alhaiset 
tai olemattomat tavoitteet, opinto-ohjauksen vähättely tai sen julista-
minen opiskelijoiden ”paapomiseksi” ja kerätyn palautteen vähyys ovat 
omiaan lisäämään tyytymistä vallitsevaan tilanteeseen. Jos muutostar-
vetta ei koeta välttämättömäksi, ei asialle olla myöskään valmiita anta-
maan työpanosta, jota usein vaaditaan asioiden eteenpäin viemiseksi ja 
muuttamiseksi. Vanhaa jääkiekon perustotuutta lainaten on aina hel-
pompi varjella omaa maalia ja tyytyä vallitsevaan pelitilanteeseen, kuin 
tehdä uusi maali vastustajan verkkoon.

Jos muutoksen suunnan selkeys puuttuu, ollaan erimielisiä ja epävar-
moja onko muutoksia tarpeen saada lainkaan aikaan. Hyvä visio eli tu-
levaisuudenkuva selkiyttää haluttua muutoksen suuntaa, se kannustaa 
jokaista tekemään oikean suuntaisia toimenpiteitä ja auttaa asioiden 
koordinoinnissa. Kun yhteinen näkemys haluttavasta tulevaisuudesta 
on selkeä, on jokaisen helppo omalta kohdaltaan päättää, mitä on teh-
tävä, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Halutusta muutoksen suun-
nasta on myös selkeästi viestittävä eri foorumeilla. Asioista on käytävä 
yhteistä keskustelua, ja jokaisen on tiedettävä, mitä tavoitellaan ja mitä 
ei. Jos kouluyhteisössä ei ole halua tai aikaa yhdessä vuorovaikutukses-
sa pysähtyä keskustelemaan ja arvioimaan sitä, miten koulussa toimi-
taan ja mitä saadaan aikaan, ei asetettujen suuntaviivojen taakse moti-
voiduta ja sitouduta. 

Asioiden uudistamisessa saatetaan myös epäonnistua, jos menesty-
misen esteitä ei haluta poistaa. Organisaation toiminnallinen rakenne 
saattaa vaikeuttaa toimeen tarttumista. Yhteistyö eri yksiköiden kesken 
saattaa ontua, kehittäjiltä saattaa puuttua valtuuksia sekä esimiehet 
voivat jarruttaa uusien ajatusten ja toimenpiteiden eteenpäin vientiä. 
Kehittäjiltä saattaa puuttua myös taitoja kehittämistoimenpiteiden to-
teuttamiseksi.

Jos onnistumisia ei tule näkyviin verraten lyhyessä ajassa, moni luo-
vuttaa ja tyytyy olemassa olevaan tilanteeseen. Muutoshankkeissa on 
keskeistä nähdä ne prosesseina, joissa on saatava aikaan liikkeelle läh-
teminen ja myönteisten virikkeiden tarttuminen henkilöstä toiseen. 
Koska toimintakulttuurien muuttaminen vaatii toteutuakseen pitkän 
aikavalin, on kuitenkin tärkeää, että koko ajan saadaan tuloksia ja pa-
rannuksia näkyviin jatkuvan eteenpäin menon ja asioiden kehittymisen 
merkiksi. Koko ajan pienin askelin eteneminen ja näkyvä onnistuminen 
vievät pohjaa epäilyiltä ja antaa tukea uudistamishankkeille. Peliin on 
saatava liikevoimaa, joka murtaa toimimattomuuden muurin. Kehittä-
mishankkeissa saatiin tätä liikevoimaa, joka levisi myönteisenä virik-
keenä ja innostuksena ohjauksen kehittämisen kysymyksiin.
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Urheilussa menestymisen peruslähtökohtia on se, että voittoa ei julis-
teta liian aikaisin. Jos on pelannut pelin etukäteen, ennen kuin kiekko 
putoaa jäähän, on odotettavissa yleensä ”kylmää kyytiä”. Jos muutos-
hankkeet julistetaan tehdyksi, kun jotain on saatu aikaan, jää työ koko-
naisuudessaan yleensä loppuun saattamatta. Kehitellyt uudet toimin-
tatavat ovat usein alttiita häiriöille ja taantumiselle, ja hyödyllisistäkin 
muutoksista ja käytänteistä aletaan muutosten vastustajien toimesta 
helposti luopua. Toteutuneissa ohjauksen kehittämishankkeissa muu-
tos lähti oman työn ja lähiympäristön ohjauksen kehittämisestä, jolloin 
tämä ”sudenkuoppa” voitiin välttää.

Muutokset eivät jää pysyviksi, ellei niitä juurruteta koulun toiminta-
kulttuuriin. Muutokset jäävät pysyviksi vain, jos niistä tulee ”tapa, mi-
ten meillä toimitaan”. Kehittämishankkeiden ohjattu aikajänne oli suh-
teellisen lyhyt, joten tässä yhteydessä ei ole käytettävissä seurantatietoa 
hankkeiden pitemmän aikavälin vaikutuksista. Työyhteisön toiminta-
tavat ja koulun muutos tapahtuvat toimintakulttuurin uudistumisen 
kautta ja siihen on käytettävä riittävästi aikaa. Muutosten aikaansaa-
mista jarruttaa usein eniten juuri vallitseva kulttuuri. Toimintakulttuu-
rin muuttaminen on vaikeaa, koska sen pakottaminen toisenlaiseksi ei 
toimi. Toimintakulttuuri muuttuu vasta, kun ihmiset saadaan toimi-
maan uudella tavalla, kun uusi toimintatapa tuottaa näkyviä hyötyjä ja 
tulee näkyviin uusien toimintatapojen ja suoritusparannusten välinen 
yhteys. Saadun palautteen perusteella osallistujat kokivat, että kehit-
tämishankkeista, koulutuksesta ja valmennuksesta oli konkreettista 
hyötyä ja ne voitiin ottaa välittömästi käyttöön. Usein tämä hyöty ei 
koitunut ainoastaan osallistujille vaan kaikille esimerkiksi koulutus-
alan tai osaston työntekijöille. Toisaalta kehittämishankkeiden kautta 
”osallistettiin” kehittämistyöhön huomattavan laaja verkosto oppilai-
tosten työntekijöitä.

6. Lopuksi 

Yksi suurimmista haasteista on kouluorganisaation ja kouluyhteisön 
kehittämisen alueella on kehittää strategioita kouluorganisaation ja 
kouluyhteisön siirtämiseksi korkeille valmiustasoille suhteessa oman 
muutoksen toteuttamiseen. Kehittämisvalmius on välttämätöntä jot-
ta liike kohti jatkuvasti itseuudistuvaa ja omasta toiminnasta oppivaa 
koulua olisi mahdollista.

Kokeva Startin opinto-ohjausosio vahvisti ajatusta siitä, että ohjauk-
sen kysymyksissä on etsittävä ja kehitettävä oman toiminnan kautta ja 
omasta toiminnasta jatkuvasti oppien kehitystä eteenpäin vieviä malle-
ja, jotka sopivat oppilaitoksen kulttuuriin. Tämä edellyttää koko koulu-
yhteisön tasolla tapahtuvaa toiminnan kokonaisarviointia ja pohdintaa, 
mitä pyritään muuttamaan ja kehittämään ja mikä taas on mahdolli-
sesti säilyttämisen arvoista. Tarvitaan ohjauskysymysten todellisen ti-
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lanteen analysointia eikä vain yleiseen kehittämistä vaativaan imuun 
menemistä.

Kokeva Startin opinto-ohjausosio osoitti, että tulisi ennen kaikkea pyr-
kiä luomaan olosuhteita, joissa ylitetään ajattelun ja toiminnan välinen 
kynnys. Muutos ja kehitys eivät toteudu vain ajattelun ja puheen tasol-
la, vaan tarvitaan olennaisena osana jatkuvaa työtapojen kehittämistä. 
Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuvia työ- ja toimintatapoja ei 
ole kuitenkaan aina helppo toteuttaa, jos on totuttu yksilökeskeiseen 
työkulttuuriin ja lokeroituneisiin toimintatapoihin. 

Jos ammatillinen oppilaitos nähdään pelimetaforan kautta myös opin-
to-ohjauksen kentällä menestystä tavoittelevana joukkueena, on peli-
joukkueen oltava yhtenäinen ja toimiva. Menestyvän joukkueen voima 
lähtee joukkueen sisältä eikä ulkopuolelta. Menestyvässä joukkueessa 
jokaisen panos on tärkeä. Kaikkien pelaajien on sitouduttava joukku-
eeseen ja jokaisella on 100 % vastuu omasta tekemisestään. Toimivalla 
joukkueella on selkeät tavoitteet ja sovitut päämäärät joihin pyritään, 
ja jokainen ”kuppikunta” toimii tavoitteen suunnassa. Kaikilla on sel-
vä käsitys pelitilasta ja sen rajoista ja jokainen tuntee oman roolinsa 
ja tehtävänsä. Hyvässä joukkueessa keskitytään menestykseen ja sen 
sisällä jokaista pelaajaa arvostetaan. Toimivassa joukkueessa arvoste-
taan avointa, rehellistä ja toista kunnioittavaa vuorovaikutusta. Hyvä-
kään joukkue ei saavuta menestystä ilman kovaa työtä. Tulokset am-
matillisen koulutuksen ohjauksen kentällä symboloivat aina sitä tapaa, 
miten peliin on valmistauduttu ja harjoiteltu.
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10  Olenko valmis 
  – kohtaamaan, kokemaan, oppimaan?
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minna.seppala@perttulaneri.fi 

Esipuhe

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata Kokeva Start -hankkeeseen 
kuuluneen Erilaisten oppijoiden kohtaaminen -koulutuksen prosessia 
sekä koulutuksessa mukana olleiden henkilöiden ajatuksia ja koke-
muksia erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus- ja ohjaustyöstä. 
Kokemukset liittyvät erityisesti erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
kohtaamiseen sekä opetushenkilöstön valmiuksiin vastata niihin haas-
teisiin, joita tänä päivänä ammatillisen koulutuksen kentällä on, unoh-
tamatta työelämän odotuksia. Kokemusmaailma on koulutuksessa mu-
kana olleiden henkilöiden kokemusmaailmaa, joka jossakin määrin on 
yleistettävissä. Samalla se on omaa kokemusmaailmaani opettajankou-
luttajana, ensisijaisesti Erilaisten oppijoiden kohtaaminen - koulutuk-
sien vetäjänä. Artikkelissa käytetään paljon suoria siteerauksia, jotka 
ovat koulutukseen osallistuneiden henkilöiden tekstejä, ja ne on tuo-
tettu koulutusprosessin aikana. Tällä pyrin tavoittamaan aitoja tuntoja 
sekä kokemuksia opetuksen arjesta. Tässä vaiheessa haluan erityisesti 
kiittää kaikkia niitä henkilöitä, joiden teksti on löytänyt paikkansa täs-
sä artikkelissa. Samalla pahoittelen, että olen joutunut jättämään huo-
miotta paljon sellaisia kirjoituksia, joiden paikka olisi myös ollut tässä 
artikkelissa. 

Johdanto

Artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään Kokeva Start -hankkeen 
Erilaisten oppijoiden kohtaaminen -koulutukseen kohdistuvia sisäl-
löllisiä tarpeita, seuraavaksi kuvataan koulutuksessa mukana olleiden 
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henkilöiden suhdetta erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin, tulevai-
suuden haasteita ja lopuksi esitellään koulutuksen tärkeitä tuloksia.

Kokeva Start -hankkeen IN-osuuteen kuului viiden opintopisteen laa-
juinen Erilaisten oppijoiden kohtaaminen -koulutus. Koulutuksen 
päätavoitteena oli luoda opettajalle valmiuksia toimia erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden kanssa ja kehittää opettajan konkreettisia 
taitoja opetuksen sekä ohjauksen yksilöllistämiseen. Tavoite oli varsin 
laaja ja vaativa, sillä sen taustalla oli ajatus, että koulutuksessa mukana 
olevat henkilöt analysoivat omaa työtään ja sen myötä kehittävät koko 
organisaation toimintaa.

Erilaisten oppijoiden kohtaaminen -koulutuksia toteutettiin tavoite 3 
-alueella yhteensä 13 toteutusryhmässä. Maantieteellisesti ryhmät si-
joittuivat Kotkan ja Kokkolan välille. Koulutuksiin osallistui yhteensä 
197 henkilöä eri ammatillisista oppilaitoksista, myös ammatillisten eri-
tyisoppilaitosten henkilöstöä oli koulutuksessa mukana. Koulutuksessa 
mukana olleet henkilöt eivät kaikki olleet opettajia, vaan mukana oli 
myös muuta opetushenkilöstöä kuten opiskelijoiden ohjaustyötä teke-
vää henkilöstöä sekä projektityöntekijöitä. Koulutuksen aikana käytim-
me kaikista osallistuneista yhteistä nimitystä opetushenkilöstö, kuten 
myös tässä artikkelissa teen.

Koulutus pyrki vastaamaan niihin tarpeisiin ja haasteisiin, joita ope-
tushenkilöstön eteen tänä päivänä tulee. Kiistattomasti voidaan sanoa, 
että jokaisessa oppilaitoksessa ja jokaisella koulutusalalla opettaja tar-
vitsee oman substanssin ja pedagogisen osaamisen ohella myös joitakin 
sellaisia taitoja, joiden avulla hän selviytyy erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan opetus- ja ohjaustyöstä. Vertanen (2002, 214–219) on koon-
nut ammatillisen oppilaitoksen opettajalle asetettuja vaatimuksia, jois-
ta seuraavassa muutamia:

• Opettajan on oltava hyvä substanssiosaaja.
• Opettajan on oltava oppimisen asiantuntija, pedagogi ja oman 

työnsä tutkija.
• Opettajat ovat ohjaajia, kasvattajia ja oppimisympäristöjen luo-

jia.
• Opettajat ovat moniosaajia: yhteyksien luojia, kouluttajia, mark-

kinoijia ja konsultteja.
• Opettajan on oltava tiimityötaitoinen.

Edellä on vain muutamia niistä taidoista, joita opettajalta edellytetään. 
Koulutuksen aikana tuli hyvin monessa yhteydessä esille opetushenki-
löstön rooli nuorten kasvattajana. Tämän lisäksi tutkintotavoitteet ja 
työelämän vaatimukset ovat tänä päivänä varsin mittavat, joista vain 
yhtenä esimerkkinä mainittakoon yleissivistyksen vaatimukset, joka 
Aamulehdessä 19.8.2006 olleessa ”Yhä useampi nuori valitsee haalarit” 
-artikkelissa tuotiin esille.



8110 Olenko valmis – kohtaamaan, kokemaan, oppimaan?

Ammatillisen koulutuksen kentällä opettajana, erityisopettajana sekä 
opettajankouluttajana toimineena yhdyn ehdottomasti Välijärven kä-
sitykseen opettajuudesta, jonka mukaan opettajuus on ihmissuhdeam-
matti, jossa entisestään korostuu valmius kohdata sekä määrällisesti 
että laadullisesti lisääntyvä opiskelijoiden erilaisuus ja yhteiskunnan 
odotusten kirjo. (Välijärvi 2000, 158).

Tämän päivän nuori elää muutoksia täynnä olevassa yhteiskunnassa, 
joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia nuorelle, mutta toisaalta myös lu-
kuisia riskejä ja uhkakuvia. Muodostuuko koulutuksesta ja tutkintota-
voitteisuudesta nuorelle uhkakuva? Millainen rooli opetushenkilöstöllä 
on tukea nuoren kasvua kohti aikuisuutta ja ammattia? 

Erilaisen oppijan kohtaaminen – koulutuksen tavoite oli varsin laaja 
ja todellisista arkitarpeista nouseva. Koulutuksen sisällöt pyrittiinkin 
suunnittelemaan oppilaitoksen tarpeita ja keskeisiä haasteita vastaa-
viksi. Koulutuksen sisällöt rakentuivat seuraavista erittäin lyhyesti ku-
vatuista teemoista: 

• lainsäädäntö ohjaamassa ammatillista erityisopetusta
• ammatillisen erityisopetuksen toteuttaminen ammatillisessa 

koulutuksessa
• erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistaminen ja tukemi-

nen opetus- ja ohjaustyössä
• ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden haasteet 

 

Koulutukselliset tarpeet

Oppilaitosten moninaisten tarpeiden lisäksi koulutuksen sisältösuun-
nittelun lähtökohtana olivat yksittäisen opettajan tarpeet erityistä tu-
kea tarvitsevan opiskelijan kohtaamisessa. Jokaisen toteutusryhmän 
aloittaessa Erilaisten oppijoiden kohtaaminen -koulutusta pyysin osal-
listujia kirjoittamaan omat henkilökohtaiset erityisopetukselliset tar-
peensa. Tarpeita oli paljon, muun muassa erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan tunnistamiseen ja kohtaamiseen liittyvä osaaminen:

”Odotan konkreettisia keinoja kohdata erityisopiskelijoita ja 
löytää keinoja heidän tukemiseen” (lehtori sosiaali- ja terveys-
alalta)

Toivon saavani keinoja tunnistamiseen, joskus meinaa keinot 
loppua!” (opettaja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta)

”kuvittelin osaavani jotakin tässä työssä, mutta olen pihalla 
kuin lumiukko!” (opettaja kaupan- ja hallinnonalalta)

”On maailma mennyt mallilleen. Pitäisi tässä kaiken ohella 
olla vielä erityisopetuksesta kiinnostunut. Kai se sitten vaan on 
niin?” (lehtori tekniikan ja liikenteen alalta)
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”Minua pelottaa se, että en pärjää nuorten kanssa. Pelottaa tun-
nustaa, että ei ole mitään keinoja.” (opettaja kulttuurialalta)

Muut koulutukseen liittyneet odotukset ja toivomukset liittyivät eri-
tyistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaamiseen, hänen kanssaan toi-
mimiseen, omien ajatusten selkiyttämiseen ja työssäjaksamiseen. Mo-
net osallistujat kirjoittivat siitä, että opettajakoulutuksessa ei erityis-
opetuksen asioista puhuttu mitään, ja nyt olisi tarve saada perustietoa 
kaikesta erityisopetukseen liittyvästä. 

”Omassa opettajankoulutuksessani en ole saanut mitään ope-
tusta erilaisen oppijan kohtaamisesta, joten olen avoin kaikelle.” 
(opettaja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta)

”Opettajankoulutuksessa ei mainittu yhdellä sanallakaan eri-
tyisopetuksen asioista. Minä olen sitä mieltä, että se oli suuri 
puute!” (lehtori kaupan- ja hallinnon alalta)

”Kyllä meillä opettajankoulutuksessa oli jotakin tähän liittyvää. 
Taisi olla jopa yksi opintoviikko… Minusta se oli aivan liian vä-
hän.” (opettaja sosiaali- ja terveysalalta)

Opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt kiinnostivat myös useita kou-
lutukseen osallistujia. 

”Haluaisin tietää monipuolisista opetusmenetelmistä ja oppimis
ympäristöistä.  Olen valmistunut opettajaksi 1988 ja samat me-
netelmät yhä käytössä.”  (opettaja kulttuurialalta)

”Sitä jotenkin kangistuu omiin kaavoihin. Pitäisi hiukan ehkä 
uudistaa omaa opetustaan, mutta se on vaikeata. En millään 
jaksaisi innostua.” (opettaja matkailu-, ravitsemis- ja talous-
alalta)

Odotukset koulutuksellisesta annista liittyivät erityisopetuksellisiin 
”nikseihin”, ”jippoihin”, ”pelivälineisiin”, ”oivalluksiin” sekä ”työkalui-
hin”. Monen osallistujan ajattelussa koulutuksen päätarkoitus oli tarjo-
ta jotakin ”hyväksi havaittua, valmiiksi pureskeltua”. Erittäin hyvänä 
oivalluksena pidän sitä, että opettajan omassa ajattelussa tapahtuu jo-
takin, kuten seuraavissa siteerauksissa tulee mielestäni erittäin hyvin 
esille:

”Toivon, että omassa päässä liikahtaa jotakin, edes yksi pieni oi-
vallus ja ajatus, että esim. opettaja omalla asenteellaan voi vai-
kuttaa moneen asiaan positiivisesti ja negatiivisesti.” (opettaja 
sosiaali- ja terveysalalta)



8310 Olenko valmis – kohtaamaan, kokemaan, oppimaan?

”Minusta se on paljon kiinni, kuinka opiskelijan opinnot etenevät. Mi-
nun tehtävä on ohjata ja tukea. Ei koulussa voi töitä toiselle sysätä!” 
(opettaja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta)

”Kai sitä pikkuhiljaa on hyväksyttävä se tosiasia, että luokassa 
voi olla 25 erilaista opiskelijaa. Minun sitten kai pitää toteuttaa 
opetusta monella eri menetelmällä ja tavalla.” (opettaja kau-
pan- ja hallinnonalalta)

Koulutuksen lähtökohdat olivat siis hyvin moninaiset. Erityisopetuk-
sellisia tarpeita oli niin paljon, että kaikkia ei tämän koulutuksen ai-
kana ollut mahdollisuutta huomioida. Erilaisista lähtökohdista lähtien 
pyrittiin jokaiselle toteutusryhmälle rakentamaan yksilöllinen ja erilai-
nen Erilaisen oppijan kohtaaminen -koulutuskokonaisuus.

Lähtökohtana erityistä tukea tarvitsevaan opiskelijan 
kohtaaminen

Omien erityisopetuksen arkeen liittyvien tarpeiden lisäksi koulutuksi-
en osallistujat pohtivat omaa suhdettaan oppilaitoksen erityistä tukea 
tarvitseviin opiskelijoihin. Lähes kaikki koulutuksiin osallistuneet hen-
kilöt kirjoittivat, että kohtaavat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita 
työssään lähes päivittäin. 

”Aina ryhmään sattuu opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistä 
tukea.” (opettaja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta)

”Ehkä noin viiden vuoden sisällä on erityistä tukea tarvitsevi-
en opiskelijoiden määrä lisääntynyt. Jokaisessa ryhmässä heitä 
yleensä on.” (lehtori sosiaali- ja terveysalalta)

”Ylioppilaista erkkoihin.” (lehtori matkailu-, ravitsemis- ja ta-
lousalalta)

”Kyllä tänne kaikenlaista sopii. Välillä ottaa päähän, että jou-
dutaan ottamaan huonolla todistuksella peruskoulusta. Ei ne 
täällä kuitenkaan selviä. Laskutkin on niin vaativia.” (opettaja 
tekniikan- ja liikenteen alalta)

”Olen sitä mieltä, että tarkoituksenmukaisella tuella pystyn aut-
tamaan opiskelijaa. Ei sitä tutkintoa aina tarvitse saada, jos on 
vaikeata. Hyvä työmies ei tutkinnolla tee mitään.” (opettaja tek-
niikan- ja liikenteenalalta)

Joistakin analyyseistä tuli ilmi se, että erityistä tukea tarvitsevaa opis-
kelijaa ei tunnisteta tai tukitoimiin liittyvä tieto ei oppilaitoksen sisällä 
siirry sitä tarvitseville. Tämä koettiin oppilaitoksissa suurena pulma-
na.
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”Kai niitä on, mutta minulla ei ainakaan ole keinoja tunnistaa. 
Eikä ole aikaakaan. Toisaalta onko se edes minun tehtävä?” 
(opettaja tekniikan- ja liikenteen alalta)

”Meillä ei tällä alalla koskaan ole ollut erityisopiskelijoita ja 
minusta he eivät tällä alalla edes pärjää!” (opettaja kaupan- ja 
hallinnon alalta)
 
”Luokissa, joita opetan on aina mukana 2–3 huippuoppilasta, 
2–3 sähläriä/  heikosti motivoitunutta ja loput 8–12 hyviä kes-
kinkertaisuuksia.” (opettaja tekniikan- ja liikenteen alalta)

”Erityisopiskelijat kulkevat muun luokan jatkona.” (opettaja 
kulttuurialalta)

”Minä en saa riittävästi tietoa opiskelijoista. Siksi en voi auttaa. 
Yritän arvailla ja lyödä päätäni seinään. Siitä ei sitten hyvää 
seuraa.” (opettaja kulttuurialalta)

Näistä ja hyvin monista samankaltaisista lähtökohdista aloitimme eri 
toteutusryhmissä Erilaisten oppijoiden kohtaaminen -koulutuksen, 
joka hyvin monelle opettajalle muodostui asenteiden, tunteiden ja opis-
kelija–opettaja-suhteen analyysiprosessiksi. 
 

Koulutuksen eri vaiheet

Jokaisessa toteutusryhmässä koulutus aloitettiin ammatillisen koulu-
tuksen koulutuspoliittisten linjausten ja ammatillista koulutusta ohjaa-
van lainsäädännön kertaamisella, mitä pidettiin hyvänä pohjatietona 
koulutuksen edetessä. Ryhmässä käytiin keskustelua tämänhetkisistä 
koulutuspoliittisista linjauksista (Koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
missuunnitelma (KESU) vuosille 2003–2008, opetusministeriö), joissa 
korostetaan seuraavia asioita:
 
Koulutuspoliittiset lähtökohdat herättivät ryhmissä erittäin paljon kes-
kustelua. Useat osallistujat kertoivat, kuinka he tämän koulutuksen 
myötä haluavat pohtia aivan alusta alkaen suhdettaan omaan työhön 
ja ammatilliseen koulutukseen. Moni kysyi itseltään: Olenko valmis? 
Olenko valmis sitoutumaan koulutuspoliittisiin linjauksiin? Olenko to-
della valmis kohtaamaan ”kaikki ihmiset”? Olenko siis valmis kohta-
maan nuoren sellaisena, kuin hän on? Moni havahtui tosiasiaan, että 
jokaisella opiskelijalla on oikeus opiskella, oikeus saada opetusta, oike-
us työllistyä ”itsensä mittaiseen ammattiin”. 

Aamulehdessä 19.8.2006 olleessa ”Yhä useampi nuori valitsee haala-
rit” -artikkelissa kerrottiin, että hyvät työllistymisnäkymät ja julkinen 
keskustelu monien alojen työvoimapulasta ovat saaneet nuoret hakeu-
tumaan entistä enemmän ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen 
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toisen asteen koulutus nähdään myös varteenotettavana vaihtoehtona 
ammattikorkeakouluopinnoille. Artikkelissa kerrottiin, että esimerkik-
si Pirkanmaan Taitokeskuksen autopuolella oli ensimmäistä kertaa jär-
jestetty valintakokeet, koska hakijoita oli enemmän kuin aloituspaik-
koja. 

Koulutuspoliittisten linjausten johdosta peruskouluaan päättävä nuori 
entistä paremmin ja aktiivisemmin ohjataan toisen asteen opintoihin, 
myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.  Ammatillisen koulutuk-
sen vetovoimaisuuden lisäämiseksi on oppilaitoksissa ollut erilaisia 
hankkeita, ja myös kansallisella tasolla on asiaan panostettu. Erilais-
ten oppijoiden kohtaaminen -koulutukseen osallistuneiden henkilöiden 
mielipiteet tästä menettelystä olivat kovin ristiriitaisia.  Toisaalta veto-
voimaisuuteen tulee panostaa, mutta toisaalta liiallinen ohjaaminen voi 
myös johtaa siihen, että ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan ke-
vyin motiivein, kuten esimerkiksi alan ”cooliuden” vuoksi tai vanhem-
pien/opinto-ohjaajan painostuksesta. Heikoin motiivein koulutukseen 
hakeutuneiden uhkana jo koulutuksen alkuvaiheessa saattaa olla opin-
tojen keskeyttäminen, kuten koulutukseen osallistuneet henkilöt toivat 
esille. Koulutuksen keskeyttämien oli myös hyvin keskeinen teema täs-
sä koulutuksessa. Kävimme periaatteellista keskustelua esimerkiksi sii-
tä, pitäisikö oppilaitosten kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä siihen, että 
oppilaitoksen keskeyttämisprosentti on nolla? Onko olemassakaan niin 
kutsuttua positiivista keskeyttämistä ja mitä se on, vai ovatko kaikki 
keskeyttämiset vain ja ainoastaan negatiivisia? Monesti päädyimme 
keskusteluissamme samaan johtopäätökseen: näkökulman muuttuessa 
myös keskeyttämiseen suhtautumisen tulisi muuttua.

Lähes poikkeuksetta Erilaisten oppijoiden kohtaaminen -koulutukseen 
osallistuneet henkilöt ilmaisivat sitoutumisensa yllä esitettyihin kou-
lutuspoliittisiin näkökohtiin. Kouluttajan näkökulmasta tämä näkyi 
etenkin osallistujien sitoutumisessa omaan opetus- ja ohjaustyöhönsä, 
jota koulutuksen aikana kukin osallistuja analysoi sekä erilaisten väli-
tehtävien kautta kehitti. 

Koulutuksen painopiste ryhmästä riippumatta oli erityistä tukea tar-
vitsevan opiskelijan tunnistaminen sekä tukeminen. Tätä teemaa kä-
siteltiin todellisten opiskelija-casejen kautta sekä myös tutustumalla 
yleisimpiin oppimisvaikeuksiin ja oppimisen haasteisiin. Osallistujat 
tekivät näihin teemoihin liittyviä välitehtäviä kehittävällä ja innostu-
neella työotteella. Mielestäni Luukkainen (2004, 307) tuo hyvin esille 
opettajan perustaitoihin kuuluvaksi sen, että opettaja kykenee tehok-
kaasti havainnoimaan opetustilanteita, tiedostamaan oppijoiden yksi-
löllisyyttä sekä tämän pohjalta suunnittelemaan opetusta ja kehittä-
mään sitä. Toivon, että myös jokainen Erilaisten oppijoiden kohtaami-
nen -koulutukseen osallistunut henkilö olisi tämän asian oivaltanut. 

Opintopiiri- ja lähityöskentelyn aikana tutustuimme ja syvensimme 
tietoa yleisimmistä oppimisvaikeuksista kuten lukivaikeudesta, dysfa-
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siasta, matematiikan vaikeudesta, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen 
vaikeudesta, hahmottamisen vaikeudesta ja niin edelleen. Oppimisvai-
keuksien lisäksi tutustuimme sosiaalis-emotionaalisiin ongelmiin, ar-
jenhallinnan puutteista johtuviin pulmiin, mielenterveydenongelmiin 
ja niin edelleen.  

Koulutuksen myötä opetushenkilöstön osaaminen erilaisten oppimis-
vaikeuksien ja pulmien tunnistamisessa lisääntyi sekä syventyi, mutta 
sen myötä eteen tuli toinen suuri haaste: Kuinka ammatillisessa 
koulutuksessa voidaan tukea nuorta, jolla on oppimisvai keus 
tai muita pulmia? Seuraaviin Millerin sanoihin kätkeytyy opiskeli-
jan todellisuus, se todellisuus, joka näkyy oppilaitosten arjessa. 

”Ei lapsen eikä aikuisen onnellisuus
perustu ongelmien puuttumiseen,
vaan kykyyn selviytyä niistä
tai tulla toimeen niiden kanssa.”
(Mary Miller) 

Tärkeätä on siis tunnistaa vaikeuksia, mutta vielä tärkeämpää on löytää 
keinoja vaikeuksia omaavien tukemiseksi. Lähipäivien aikana konkreet-
tiset ja todelliset opiskelijacaset työllistivät pienryhmiä. Osallistujat toi-
vat mukanaan kuvauksen jonkun opiskelijan pulmallisesta tilanteesta ja 
akuutista tilanteesta. Ryhmissä lähestyimme kyseisen opiskelijan tilan-
netta muun muassa pohtien seuraavassa kuviossa esitettyjä kysymyksiä:
 

Miten minä opettajana toimin?
Miten minä opettajana voisin toimia? 
Miten meidän organisaatiossamme toimitaan?
Mitä me yhdessä voisimme tehdä?
Mikä on opiskelijan vastuu?

 
Edellä oleviin kysymyksiin paneuduttiin lähipäivien aikana useaan 
kertaan lähtökohtana sekä oman itsen että työyhteisön kehittäminen. 
Omaa opettajuutta ja asiantuntijuutta analysoitiin koulutusprosessin 
aikana monella eri menetelmällä kuten kirjoittamalla siitä. Seuraavas-
sa eräs matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opettaja koulutuksen päät-
tyessä kuvaa omaa opettajuuttaan ja asiantuntijuuttaan erityisopetuk-
sen asioissa seuraavasti:

”Oppimisympäristön muuttamisessa on vielä paljon tekemistä. 
Olen kuitenkin avoin ja mielestäni minulla on positiivinen asen-
ne erilaisuutta kohtaan. Laiskuutta en voi sietää, mutta on eri 
asia onko joku laiska vai eikö ole pystynyt toimimaan sen takia, 
että ei ole ymmärtänyt tehtävää. Opetusmenetelmien monipuo-
listamiseen en varmasti ole kiinnittänyt riittävästi huomiota. 
Samalla vanhalla ryminällä olen paahtanut eteenpäin. Kirjal-
lisen materiaalin tuottamisessa olen mielestäni selkeäsanainen 
ja osaan tuottaa ymmärrettävää tekstiä. Varmistan aina koeti-
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lanteissa vielä kysymysten ymmärtämisen lukemalla kysymyk-
set ennen kuin koe alkaa. Lisäksi kesken koetta opiskelijat saa-
vat kysyä, jos eivät ymmärrä jotain kohtaa. Muotoilen lauseen 
uudelleen niin, että opiskelija ymmärtää sen. Ohjeistuksessa 
voisin käyttää enemmän kuvia, koska osa opiskelijoista oppii 
paremmin näkemällä. Lisäksi töiden rytmitys ja muistaminen 
voisivat toimia paremmin ”silmillä oppijoiden” kanssa.

Meidän osastolla oppiminen tapahtuu aidoissa tilanteissa työtä 
tehden. Koen kuitenkin, että keittiöillämme opiskelijoilla on lii-
kaa vastuuta. Ruuan on oltava valmiina tiettyyn aikaan ja sen 
on oltava ensiluokkaista eikä kenenkään saa saada siitä ruoka-
myrkytystä. Olemme pohtineet vastuukysymystä ja pääsemäs-
sä vähitellen siihen, että opiskelijalla ei voi olla päävastuuta 
ruuan valmistumisesta. Vaikeutena on kuitenkin se, että ”aina 
ennenkin on tehty näin”. 

Vaihtoehtoisia suoritustapoja olen käyttänyt jonkin verran. Esi-
merkiksi suullinen koe on täysin mahdollista, mikäli opiskelija 
niin haluaa. Arvioinnissa viisiportainen järjestelmä on vakiin-
tunut enkä juuri ole käyttänyt hyväksytty ja hylätty – arvioin-
tia. Voisin kysyä opiskelijoiden mielipidettä enemmän arvioin-
tiin liittyvissä asioissa. 

Tukiopetusresurssia on ollut kiitettävästi. Olen käyttänyt sitä 
myös suhteellisen paljon. Tukiopetuksen hyödyllisyys askar-
ruttaa silloin tällöin. Mikäli opiskelija ei ole motivoitunut tuki-
opetukseen ei sitä kannata siinä tilanteessa antaa. Ensin täytyy 
”muokata maaperä hedelmälliseksi ja vasta sitten kylvää”. Jos 
oppiminen ei pyörähdä aivojen kautta, niin silloin ei ole oppi-
mista edes tapahtunut. Tukiopetus ei voi myöskään olla pelkkää 
tiedon kaatoa opiskelijan päähän. Olen huomannut, että voin 
kertoa omakohtaisia kokemuksia aiheesta ja näin saada opis-
kelijan kiinnostuksen heräämään. Parhaissa tilanteissa on syn-
tynyt jopa pohdintaa aiheesta. Mielestäni tällaiset tilanteet ovat 
sellaisia, joissa opiskelija on ymmärtänyt ja sitä kautta oppinut 
asioita. 

Oppimisympäristön muuttaminen on mielenkiintoinen haaste. 
Olen ollut esimerkiksi kauniina kevät- ja syyspäivänä ulkona 
opiskelijoiden kanssa opiskelemassa. Tunnit eivät olleet ollen-
kaan huonoja kokemuksia, ei opiskelijoille eikä minulle. Tosin 
vanhat työtoverini pitivät näitä tunteja hömpötyksenä. Sisä-
tilojen muuttamista en ole kokeillut muuta kuin rentoutustun-
neilla. Silloin on ollut luokassa hämärää ja opiskelijoilla on ollut 
mukana jotain pehmeää ja lämmintä. Rentoutusta voisin käyt-
tää useamminkin, minulla on miellyttävä ääni (viestintäkurssin 
opettajan mukaan). Luokkatilamme on saamassa uuden ilmeen. 
Kaikki vanhat lehdet ja julisteet viedään pois ja pulpetit asetet-
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taan kaareen tai ympyrämuotoon. Vaikutukset näemme syksyl-
lä. 

Kaiken kaikkiaan huomaan, että voisin tehdä paljon auttaakse-
ni erityisiä oppijoita heidän opinnoissaan ja kasvussaan amma-
tillisiksi osaajiksi.” 

Edellisessä analyysissä opettaja ansiokkaasti kuvaa työnsä kehittämis-
tä itsensä kautta. Sanotaankin, että kun itse on valmis kehittämään ja 
oppimaan, voi edellyttää, että myös muut kehittävät ja pyrkivät kehitty-
mään. Ilolla voin todeta, että aivan jokainen Erilaisten oppijoiden koh-
taaminen -koulutukseen osallistunut henkilö piti tavoitteena itsensä 
kehittämistä ja sitä kautta organisaation kehittämistä.  

Koulutuksen yhtenä laajana teemana oli erityisopetuksen tulevaisuus 
omassa organisaatiossa. Teemaa lähestyttiin haastattelemalla oppilai-
tosjohtoa kyseisestä asiasta, sekä lisäksi kukin opintopiiri pohti samoja 
kysymyksiä. Kahdessa toteutusryhmässä järjestettiin aiheesta paneeli-
keskustelu, jossa oli mukana sekä erityisopetuksesta vastaavia henki-
löitä että oppilaitosjohtoa. Päivän teemana oli erityisopetuksen nykyti-
la sekä tulevaisuus. Haastattelun ja paneelikeskustelun tavoitteena oli 
viritellä oppilaitoksessa yhteistä keskustelua erityisopetuksen nykyti-
lasta sekä tulevaisuudesta. 

Oppilaitosjohdon haastattelussa opintopiirit selvittivät muun muassa 
seuraavia asioita: 

• erityisopetuksen nykytila oppilaitoksessa,
• erityisopetuksen keskeisimmät haasteet oppilaitoksessa tällä 

hetkellä,
• erityisopetuksen tulevaisuus oppilaitoksessa, 
• erityisopetuksen keskeisimmät haasteet tulevaisuudessa,
• opetushenkilöstön mahdollisuudet vastata näihin haasteisiin 

sekä
• oppilaitoksen valmiudet vastata näihin haasteisiin.

 
Opintopiirien ja haastattelun perusteella erityisopetuksen tulevaisuut-
ta ja sen mukana tuomia haasteita eri oppilaitoksissa kuvattiin muun 
muassa seuraavasti: 

”Integrointi on tullut jäädäkseen mutta voitaisiinko muodos-
taa ryhmiä valittujen kesken eli tasoryhmiä. Se edellyttää, että 
opettaja luopuu itsellisestä työstä ja oppii tekemään toisten 
kanssa opetuksen suunnittelua ja opetusta. Näin ollen jokaisen 
opettajan tulisi hallita auttavasti erityisopetuksen menetelmiä; 
säätää omaa opetusta, huomata erityistarpeet, osata hakea 
apu.” 
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”Koulutuksellinen haaste on myös työllistymistavoite ja sen 
eteen tehtävät kehittämistoimet ja oppilaitoksen vastuu asias-
sa.” 

”Keskeisimmäksi tavoitteeksi – – nosti eri koulutusalojen eri-
tyisopetuksen kehittämisen kollektiiviseksi ja vastuulliseksi.  
Hän painotti haastattelussa, että vastuu erityisopetuksesta on 
kaikilla opettajilla.  Haasteellisena työnä hän näki myös amma-
tillisten ja teoria-aineiden opetuksen integroinninkehittämisen 
sekä koulutusalojen- ja opiskelijahuollonhenkilöstön yhteisten 
toimintamallien kehittämisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
auttamiseksi.” 

”Pitäisi saada asenne suosiolliseksi erityisopetusta kohtaan. 
Pitäisi ymmärtää, että toisen asteen ammatillisessa koulutuk-
sessa on erilaiset valmiudet omaavia opiskelijoita. Samalla kun 
annetaan erityisopetusta, tulee vastata myös työelämän tarpei-
siin ammattilaisten kouluttamisesta.” 

”Opiskelijat pitäisi saada sitoutumaan paremmin.” 

”Resurssien kohdentaminen oikein, esimerkiksi saman ai kais-
opetukseen.  Mikäli ammatillistenohjaajien käyttämistä suun-
nitellaan, täytyy pohtia tarkkaan, miten ja millä ra hoi tuksella 
saadaan palkattua hyviä ammattilaisia, eikä vain henkilöitä, 
jotka eivät työllisty mihinkään muualle. Opettajien ajankäytön 
rajallisuus asettaa oman haasteensa. Ongelmiin on reagoitava 
jo niiden alkuvaiheessa.  Opettajien ja oppilashuollon yhteistyö. 
Erityisoppilaiden näyttöjen kehittäminen.” 

”Mietittiin, miksi erityisopiskelijaksi tunnistaminen ja tunnus-
taminen ovat niin vaikeaa ja myös sitä, onko tunnistamisella 
edes merkitystä, jos erityisopiskelijan tuomaa lisärahaa ei ole 
korvamerkitty erityisopetukseen. Tunnistamiseen on testejä, 
joiden tekemisestä ei ole hyötyä, jos tulokset eivät johda erityis-
toimiin.” 

”Tiedon ja asennemuokkauksen levittäminen myös johdon pii-
riin on tärkeää, sillä he tekevät päätökset.” 

Haastattelujen ja paneelikeskustelujen myötä esille tuli sellaisia haas-
teita, joihin on yhteisesti oppilaitoksissa tartuttava, kuten opettajien 
välinen yhteistyö sekä tiedonkulku. Toisaalta esille tuli myös sellaisia 
haasteita, joihin on jokaisen yksittäisen henkilön vastattava, kuten 
asenteet, erityisopetuksen tunnustaminen sekä oma ajankäyttö. 

Mitä opintopiirit sitten saivat selville kysyttäessä oppilaitosten kehittä-
mistarpeita? Seuraavassa joitakin siteerauksia siitä: 
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”Koulutuksen alkuvaiheessa tulisi kiinnittää erityishuomiota 
oppimaan oppimiseen.” 
 
”Haastateltavan mukaan opetus täytyisi tehdä mielekkääksi 
huomioiden oppimisvaikeudet, joka vaikuttaisi suoraan vä-
henevästi poissaoloihin. Opetusmenetelmiä voisi jokainen opet-
taja välillä tarkistaa ja kehittää. Opetusta myös tulisi jokaisen 
opetettavan aineen kohdalla yrittää viedä enemmän käytän-
nönläheiseen suuntaan tai ainakin ottaa mukaan käytännön 
näkökulma opettaviin asioihin. Lisäksi kehitettäviin kohteisiin 
kuuluu saada mahdollinen koulukäyntiavustaja oppilaitokseen, 
jos useampikin sellainen.” 

”Nivelvaihe on oppilaitoksellemme haaste. Saamme tietoa pe-
ruskouluista, mutta silti osa tiedosta jää saamatta. Muodos-
taaksemme mahdollisimman hyvän näkemyksen opiskelijoiden 
todellisesta tilanteesta, opettajien on oltava erityisen tarkkaa-
vaisia ja keskusteltava huomioistaan toistensa kanssa.”

”Työssäoppiminen: miten työnantajat suhtautuvat tulevaisuu-
dessa erityisopiskelijoihin? Ottavatko työnantajat erityisopiske-
lijan tai mukautetun statuksella olevia oppilaita ollenkaan työs-
säoppimispaikkoihin, kun heidän ohjaamiseen menee enemmän 
aikaa?” 

Monet, monet näkökulmat jäävät nyt tässä artikkelissa valitettavasti 
huomiotta, mutta toivon, että ne ovat koulutuksessa mukana olleiden 
henkilöiden ja oppilaitosjohdon mielissä mietittäessä organisaation ke-
hittämiskohteita. 

Menetelmällisesti arvioituna haastattelujen tekeminen koettiin mielek-
kääksi sekä melko helpoksi tavaksi kartoittaa organisaation nykytilaa 
sekä tulevaisuutta. Keskustelu nykytilasta ja tulevaisuudesta ajoittui 
koulutusprosessin loppuvaiheeseen, jolloin koulutukseen osallistuneil-
la oli takanaan viisi yhteistä koulutuspäivää sekä vaihteleva määrä väli-
työskentelyä. Tämä myös ehkä edesauttoi haastattelemisen helppoutta, 
koska opetushenkilöstö tiesi, mistä puhui.  

Tärkeitä tuloksia

Seuraavaksi tarkastelen koulutuksen tärkeitä tuloksia yksittäisen kou-
lutukseen osallistuneen henkilön sekä oppilaitoksen näkökulmasta.

Koulutuspalautteiden perusteella voidaan Erilaisten oppijoiden kohtaa-
minen -koulutuksen tärkeimpänä tuloksena pitää sitä, että koulutukses-
sa mukana olleet henkilöt pitävät työnsä lähtökohtana moninaisuuden 
hyväksymistä. Tähän ainakin tulisi pyrkiä. Tämä tuli esille lukuisissa 
keskusteluissa lähipäivien aikana sekä välitehtävissä.
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Seuraavana mainittavana tuloksena voidaan pitää tavoitetta, jonka mu-
kaan eri oppilaitoksissa alettiin miettiä erilaisia, vaihtoehtoisia tukitoi-
mia ja niiden organisoimista. Katson tukitoimien kehittämisen alka-
neeksi kysymyksestä ”Mitä minä opettajana voisin tehdä?”. 

Kolmas mainittava tulos liittyy pedagogiikkaan sekä opetusmateriaa-
liin. Koulutuksen kuluessa opetushenkilöstö analysoi oman oppimis-
tyylinsä ja sen mukaan teki johtopäätöksiä omasta tyylistään opettaa. 
Tulos oli seuraava: millä tavalla itse opit, suosit sitä omassa opettami-
sessasi. Tämän seurauksena useat henkilöt lupasivat monipuolistaa 
omaa opetustyyliään käyttämällä opetuksessaan vaihtoehtoista ope-
tusmateriaalia, vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä sekä huomioida eri 
aistikanavien käyttö opetuksessa. Eri aistikanavien käyttö tuo vaihte-
lua omaan opetukseen sekä opiskelijan että myös opettajan näkökul-
masta. On virkistävää huomata, että oppimisen ohjaamisessa voi käyt-
tää monia eri aistikanavia, mutta niiden jatkuva yhtäaikainen käyttö ei 
kuitenkaan ole suositeltavaa. 

Opetusmateriaalin selkeyttäminen toi uuden näkökulman opettajien 
työhön, kun koulutuksen aikana muokattiin omaa opetusmateriaalia 
selkeämmäksi niin tekstin, kuvien kuin taulukoiden osalta. Selkeä ma-
teriaali tukee opiskelijan oppimista ja antaa informaatiota huomatta-
vasti enemmän. 

Idea ”Perusasiat hyvin” -pedagogiikasta syntyi Erilaisten oppijoiden 
kohtaaminen -koulutuksen aikana, kun monissa ryhmissä keskustel-
tiin eri ammattialojen perusasioiden oppimisen tärkeydestä sekä mer-
kityksestä uuden oppimiselle. Näitä kokemuksia kuvataan tarkemmin 
Kokeva Start -projektin joulukuussa 2006 ilmestyvässä julkaisussa 
Moninaisuus – tunnetta, tietoa ja kokemuksia ammatillisesta erityis-
opetuksesta (toim. Minna Seppälä).

Artikkelin lopuksi haluan siteerata eräiden tekniikan ja liikenteen alan 
opettajien raporttia siitä, mitä koulutuksen aikana todella tapahtui: 

Erikoiset opettajat matkalla eri kois ten op pi lai den ih-
memaassa, eli raport ti siitä, mi tä todella tapahtui.

Tavoitteet:
Pyrkimyksenä oli ymmärtää paremmin erityisoppilaita, oppia 
tunnistamaan heidät joukosta ja paneutumaan heidän erityis-
ongelmiinsa. Parempien käytänteiden etsiminen ja paperitöiden 
pitäminen kurissa oli myös käytännön sanelema tavoite. 

Työprosessin kuvaus:
Työ eteni monenlaisia menetelmiä käyttäen keskusteluryhmis-
sä ja omana työnä, esitelminä, materiaalina ja erilaisina doku-
mentteina elävästä elämästä. Keskustelujen avulla pääsimme 
tutustumaan erilaisiin tapauksiin ja niihin käytettyihin keinoi-
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hin. Keskustelu ja yhteistyö osaston, eri osastojen, koko koulun 
ja eri koulujen välillä toi asiaan monipuolisuutta, jota pienessä 
ryhmässä ei olisi syntynyt. Tapauksien vertailusta saimme poh-
jaa omille ratkaisuillemme, jotka toivottavasti selkiytyvät ajan 
mittaan.  

Työn tulokset:
Varsinaisia dokumentoitavia työn tuloksia ei ollut kuin pieni-
nä palasina. Palasista kuitenkin muodostuu kokonaisuus, joka 
selkiytyy ja muuttuu käytänteiksi auttaen toimintaa jatkossa. 
Nämä palaset ovat tiedonmurusia erikoisuuden kentässä, jotka 
antavat käsitystä ongelmien laajuudesta. 

Ajatuksia ja mietteitä 6. lähipäivän teemaan: 
Eritysoppilaan status on selkiytymässä koulussamme oltu-
aan pahastikin kateissa edellisenä lukukautena. Byrokratian 
keveyteen ja sitä työstävän tiimin kokoonpanoon on kiinnitet-
ty erityistä huomiota eikä kaikkea ole sysätty asianomaisen 
opettajan niskoille, tosin pientä tarkennusta työnjakoihin teh-
dään vieläkin. Opettaja toki on ja täytyykin olla aineensa eri-
koisosaajana ja oppilaan lähimpänä kanssakulkijana mukana 
muodostamassa kuvaa oppilaan kulkemasta koulutustaipalees-
ta, mutta kaikkeen käytännön paperityöhön hänen aikansa ei 
kuitenkaan riitä, pääasiahan kuitenkin on, että arki ja koulutus 
oppilaan kanssa sujuvat ja oppimista tapahtuu. 

Pahin este erityisoppilaan (joskus tuntuu, että myös tavallisten 
oppilaiden) kohdalla on ajan puute. Aikaa tuhraantuu kaikkeen 
muuhun oheistoimintaan, joka syö pohjaa varsinaiselta lei-
pätyöltä, joka kuitenkin on oppilaiden taitojen kohottaminen. 
Kaikkea muuta, myös koulutusta tunkee ovista ja ikkunoista 
koko ajan päällekkäin ja limittäin eläen omaa elämäänsä irral-
laan opetuksen arjesta eikä näiden kytkentää ainakaan keskellä 
kiireisintä aikaa aina huomaa. Toivoa sopii, että hedelmiä on 
poimittavissa myöhemmin helpottuvana työnä ja opetuksen 
laadun parantumisena. 

Aika, joka oppilaalle annetaan henkilökohtaisena ohjauksena, 
poikii kuitenkin hedelmää melkein välittömästi oppilaiden luot-
tamuksena ja välittöminä suhteina. Käsityövaltaisilla aloilla, ei 
työtä opita kuin tekemällä ja toistamalla. Välitön palaute, kor-
jaus, ohjaus, näyttö ja opitun liittäminen suurempiin kokonai-
suuksiin ovat oppimiseen motivoivia ja ymmärtämiseen autta-
via. Aika on kuitenkin ratkaiseva ja ryhmän pienuus antaa ai-
kaa työskennellä oppilaan kanssa joko ohjaajana tai työparina 
kulloinkin katsottavan tarpeen mukaan. 

Aika ja voimavarat olisi syytä suunnata oikein ja erityisoppi-
laan tuomat varat kohdennettava niin, että ryhmää voidaan 
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pienentää, opetusta yksilöllistää ja opetus täytyisi saada myös 
pitkäjänteisemmäksi jolloin voitaisiin tehdä suurempia koko-
naisuuksia hallitummin alusta loppuun. 

Olisi hienoa jos näistä erityisoppilaan kohtaamistilanteista olisi 
olemassa yhdistelmätaulukko. Onhan toki niin, että tapaukset 
eivät ole koskaan samanlaisia, mutta erityis- ja yleispiirteet 
voisivat löytyä samasta paikasta ja myöskin tehokkaimmat 
toimenpiteet ajateltuna esimerkiksi oppilaiden erityyppisiä op-
pimismalleja. Ei toki ole tarkoitus pyrkiä mihinkään pikadiag-
noositaulukkoon, vaan ehkä, entä jos, jos kuitenkin, mitäpä jos 
kokeilisin tuota. Onhan toki kuitenkin niin, että jokaisella oi-
reyhtymällä on omat yleispiirteensä ja näihin jonkinlaiset rat-
kaisumallinsa vaikka vain käytännön esimerkkeinäkin, tämä 
voisi joskus soittaa kelloja ja korjata tilannetta nopeammin il-
man minkäänlaista leimausta. Tämä olisi vain työkalu ei lyö-
mäase. 

Koulutusta vastaan emme toki ole, sillä kyllä kotoinen lintuko-
tomme vaatii jo nykyisin pöllytystä ja tietoa siitä, että kaikki me 
olemme omalla tavallamme erikoisia ja opetus pitäisi myös olla 
joustavaa ja venyvää joka suuntaan. 

Tässä päällimmäisiä mietteitä koulutusjakson päättyessä eri-
koisilta opettajilta erityisyyden asiantuntijan tarkastettavak-
si.. 

Edellä olevasta esseestä voi minusta rivien välistä arvioida sen intensi-
teetin ja valtavan innostuksen, joka oli saavuttanut nämä kirjoittajat. 
Saman innostuksen toivon jatkuvan myös tästä eteenpäin!  

Lopuksi arvioiden näyttää siltä, että koulutukselle asetetut tavoitteet 
on saavutettu melko hyvin, ainakin kouluttajan näkökulmasta tarkas-
teltuna. Sen osoittavat muun muassa ne lukuisat keskustelut, joita olen 
koulutuksien jälkeen opetushenkilöstön kanssa eri oppilaitoksissa käy-
nyt sekä koulutuksen viimeisenä päivänä kerätyt kirjalliset palautteet. 
Kouluttajana pyrin palautteiden kautta kehittämään omaa opettajuut-
tani sekä kehittämään myös koulutusta yhä enemmän siihen suuntaan, 
että ihan jokainen osallistuja kokosi, sai edes yhden konkreettisen työ-
kalun omaan työhönsä. Toivon, että myös oppilaitoksissa huomataan 
koulutuksen merkitys sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Olenko valmis – kohtaamaan, kokemaan, oppimaan? Se on kysymys, 
joka kätkee sisälleen moninaisen määrän tunnetta, tietoa, sanoja, teko-
ja sekä tekemättä jättämisiä. Kysymykseen on vai kaksi vastausta. Toi-
von, että sinä jaksat olla valmis kohtaamaan erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan. Sen myötä voit kokea paljon sellaista, mitä et muuten olisi 
koskaan saanut kokea. Se on oppimista, oppimista olla erilaisten ihmis-
ten kanssa erilaisena muiden joukossa. 
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Toivon, että tämä artikkeli herättää lukijassa erilaisia ajatuksia, ja eri-
tyisesti toivon, että oman työn rohkea kehittäminen ja samalla koko op-
pilaitosorganisaation kehittäminen saisi tästä jotakin uutta.
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11 Kokeva – Vägen till yrke

Thomas Fant, projektledare
Svenska yrkesinstitutet, Vasa  
thomas.fant@syi.fi 

Projektet ger de deltagande skolorna stöd och fungerar som 
en resurs för de personer och skolor som deltar, men själva 
grovarbetet görs fortfarande på skolan när det gäller arbets-
livskunnandet. 

Allmänt

Efter att projektet beviljades fi nansiering startades rekryteringen snabbt 
upp. Från början bestämdes det att rekryteringen till projektet kommer 
att vara en av de viktigaste momenten och därmed satsades det stora 
personella- och ekonomiska resurser på denna. Förutom att det hölls 
informationstillfällen i samtliga svenska yrkesläroanstalter fi ck alla be-
rörda även info om projektet e-postvägen. Antalet anmälda skolor var 
13 och totala antalet deltagare 104. På varje deltagande skola utsågs en 
kontaktperson som under projektets genomförande även kommer att 
fungera som deltagarnas handledare och är den person som ser till att 
deltagarens personliga och skolans utvecklingsplan görs upp och att de 
genomförs. Senare har erfarenheter visat att dessa kontaktpersoner är 
nyckeln till om projektet förverkligas som det var tänkt inom var och en 
skola och därmed fungerar som en möjlighet till utveckling, inte bara 
för deltagaren utan även för skolan.

Efter att deltagarna inlett sitt arbete med att göra upp sin utveck-
lingsplan tog själva utbildningen vid. Projektet genomförs geografi skt i 
hela Svenskfi nland, men i huvudsak på två orter; Helsingfors och Vasa. 
Närstudiedagarna genomförs som hela dagar med aktuella föreläsnin-
gar på båda orterna. Förutom att utomstående sakkunskap inkallas, 
fungerar även deltagarna själva som föreläsare, främst när det rör sig 
om genomgången av distansuppgifterna. Detta har haft en hög aktive-
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rande effekt och gett uppslag till många intressanta och livliga diskus-
sioner. 

För att underlätta informationsföringen togs kursportalen i bruk. Den-
na används i det praktiska genomförandet för att förmedla information, 
lämna tillbaka distansuppgifter, meddela om förändringar i genomfö-
randet, nyheter mm. Erfarenheterna av kursportalen är goda såtillvida 
att deltagarna besöker den regelbundet.

Samarbetet med HAMK har skett främst i uppdatering av situationen 
och uppläggandet av gemensamma riktlinjer tex i fråga om erkännande 
av deltagarnas tidigare kunskaper. 

Upplägget av projektets genomförande inom Svenska yrkesinstitutet 
har följt samma linje som de övriga skolorna. Projektledaren och –che-
fen har sammankommit med avdelningarna för att diskutera genom-
förandet av projektet, deltagarnas situation och utvecklande av skolan. 
Gemensamma handledarträffar har främst fungerat som informa-
tionstillfällen både angående skolornas situationer och nytt material. 
Men samtidigt har man passat på att påvisa nyttan av att projektet fö-
rankras i skolan, främst med tanke på att använda det som det goda 
redskap det är för utveckling. Erfarenheter visar att de skolor som in-
fört KOKEVA- grupper eller -team har lyckats bra med att utnyttja re-
surserna i sitt eget utvecklingsarbete.

Projektet indelas i 2 verksamhetsmodeller: 

A. Information och rekrytering, uppdatering av den personliga utveck-
lingsstrategin samt att
    förankra den i organisationens utvecklingsstrategi, fortbildning inom 
specialundervisning 
    och studiehandledning, KOKEVA IN, 1-6 sv
B. Utveckling och upprätthållande av yrkesmässigt kunnande, AMOS, 
4–15 sv 
    (studier i arbetslivskunskaper 15 sv)  

Se bild nedan. 
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Studier i arbetslivskunskaper 15 sv 

utvecklandet av 
inlärning
i arbetet 

4 sv

lärares 
arbetslivsperioder 

4 sv

branschenligt
utvecklande av 

arbetslivs-
kunskaper 3 sv 

information om 
yrkesprov och 

inlärning i arbetet 
1 dag

uppdatera den personliga utvecklingsplanen och 
förankra den i organisationens utvecklingsstrategi 

2 sv 

fortbildning inom 
specialundervisning 

och studiehandledning
3 sv

utvärdera utvecklingsprocessen och förankra 
processen i organisationen 1 sv

- förberedande utbildning 
för yrkesexamen eller 
specialyrkesexamen 
- speciallärare- och 

studiehandledareutbildning 
inom yrkesutbildningen 

- höjande av examensnivå

yrkesprov inom 
grundläggande 

yrkes-
utbildningen 

4 sv

Genomförandet av de olika modulerna och erfarenheter

Alla deltagare fi ck en individuell studieplan där de tidigare kunska-
perna erkändes. Beroende på vilka erfarenheter deltagarna hade 
från tidigare varierade deltagarnas andel närstudier samt deltagande i 
de olika studiehelheterna. Det visade sig fungera bra, men väldigt  mån-
ga i Helsingfors fi ck studiehelheten utveckla inlärning i arbetet erkänd 
och gruppen blev liten. Där var deltagarantal ca 5 yrkeslärare/närstu-
diedag. 

Studiehelheterna yrkesprov inom den grundläggande yrkesut-
bildningen inledde studierna i arbetslivskunskap. Deltagarnas all-
männa intryck och åsikter om att yrkesprov kommer att införas i den 
grundläggande yrkesutbildningen var från början negativ. Under mo-
dulens framskridande ändrades attityderna. Deltagarna började delta 
mera aktivt i de diskussioner som uppstod i samband med närstudieda-
garna. Allt efter att modulen framskridit har skillnaden mellan yrkesp-
rov inom fristående yrkesexamen och yrkesprov inom den grundläggan-
de yrkesutbildningen klarnat för deltagarna. Här har också betydelsen 
av utbildade arbetsplatshandledare och kvalitet på inlärning i arbetet 
blivit mera aktuellt än tidigare. Av 75 deltagare har 54 avklarat denna 
studiehelhet. 



98 Startista vauhtia

Deltagarna togs även med som föreläsare i samband med att distansup-
pgifterna framskred. Det visade sig vara bra med tanke på deltagarnas 
aktivitet samt att de som presenterade sina planer var tvungna att ta 
reda på ännu mera fakta om yrkesprov inom den egna branschen. 

Studiehelheten utveckla inlärning i arbetet hade planerats och även 
genomfördes så att deltagarna skulle ha möjlighet att börja planera samt 
även under några timmar arbeta praktiskt med de olika arbetsuppgif-
terna under närstudiedagarna. Grupperna indelades enligt de deltagan-
de skolorna. Varje skola hade möjlighet att kartlägga de enskilda sko-
lornas utvecklingsbehov samt senare konkret göra utvecklingsarbetet. 
Utvecklingsarbetet gjordes delvis under närstudiedagarna. Responsen 
från deltagarna var positiv eftersom man nu hade en bra möjlighet att i 
lugn och ro diskutera och arbeta med utvecklingen av inlärning i arbe-
tet. Mindre grupparbeten samt –diskussioner kring närstudiedagarnas 
teman genomfördes också och det var även bra med tanke på att alla har 
redan arbetat med inlärning i arbetet under en längre tid. Av 75 deltaga-
re har 42 lämnat in alla distansuppgifter.

Naturligtvis hölls också föreläsningar inom de aktuella temana. Delta-
garnas respons på genomförandet av närstudiedagarna som genomför-
des under våren 2006 var i huvudsak positiv. Kommentarer var t.ex. en 
bra uppläggning av dagens innehåll, en intressant dag. Här kan man 
ändå tillägga att i något enstaka fall kunde målgruppen yrkeslärare 
beaktats ännu bättre så att informationen samt diskussionsfrågorna 
riktats mera direkt till yrkeslärare och inte till skolledningen. Det fanns 
endast en bråkdel av skolledare bland deltagarna. Även utomstående 
föreläsare kunde ha använts fl itigare än man nu gjorde.

Arbetslivsperioderna för lärare ger alla deltagande lärare en yp-
perlig möjlighet till att uppdatera sin arbetslivskunskap. Här kan man 
t.ex. nämna den tekniska utvecklingen inom ett område, förändringar 
gällande arbetsmetoder och –processer m.m. Perioden ger också goda 
möjligheter till att främja samarbetet mellan läroanstalten och ar-
betsplatsen. Lärarna kan t.ex. utveckla läroplaner, inlärning i arbetet 
och planer för genomförande av yrkesprov. Längden på arbetslivsperio-
derna är totalt 8 veckor.

Den största utmaningen som projektets administration har med den-
na studiehelhet är att få de deltagande lärarnas arbetslivsperioder vid 
skolorna inplanerade i god tid på förhand. Detta har  utgjort det störs-
ta problemet och t.o.m. ett hinder för att en lärare skall kunna delta i 
studiehelheten överhuvudtaget. Det tar tid att få tag i en vikarie samt 
kräver en lång framtidsplanering för att få detta att fungera. Arbets-
livsperioderna för de deltagande lärarna borde ha inplanerats genast 
skolan hade anmält sig med i projektet. 

Under hösten 2006 har även andra lärare från de deltagande skolorna 
haft möjlighet att delta i denna studiehelhet. Av alla deltagare är 51 yr-
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keslärare anmälda till studiehelheten. Antalet veckor som yrkeslärare 
gör sin arbetslivsperiod varierar mellan 2-8.  

Branschenligt utvecklande av arbetslivskunskaper är den sista 
studiehelheten inom studier i arbetslivskunskap 15 sv. Studiehelheten 
kompletterar de praktiska inriktade perioderna i arbetslivet. Studiehel-
heten anordnas systematiskt så att innehållet, målen, rapporteringen 
och bedömningen avtalas med den utbildningsorganisation som ans-
varar för lärarens fortbildning, även om studierna till största del sker 
självständigt. Endast ett fåtal deltagare har gjort sitt utvecklingsarbete. 
De fl esta deltagarna arbetar med denna studiehelhet just nu. 

Målet är att lärarna gör sig förtrogna med utvecklingen inom den egna 
branschen och fördjupar sina kunskaper om branschen genom att göra 
sig förtrogna med forskning och med den teknologiska utveckling eller 
på annat sätt gör sig förtrogna med den tekniska utvecklingen på områ-
det. Lärarna kan själva göra en utredning, en liten undersökning eller 
en förundersökning om ett ämne som är relevant för branschen och 
som stöder utvecklandet av yrkesutbildningen. 

Studiehelheten kan vara ett utvecklingsobjekt som genomförs tillsam-
mans med arbetslivet och som ansluter sig till utredning och prognos-
tisering av regionala och lokala kompetensbehov, utveckling av läropla-
nen, teknologi- eller andra projekt. Utvecklingen av den branschinrikta-
de arbetslivskunskapen kan också ansluta sig till internationella projekt 
och forskningsprojekt. Syftet är att få tillstånd varaktiga expertnätverk 
och att dra nytta av informationsteknik när nätverken utvecklas.

Deltagarnas utgångspunkt är att fundera över vad som bör göras för 
att underlätta, förbättra och utveckla processen av inlärning i arbetet 
och/eller yrkesprov. Det kan också vara något som en lärare mera indi-
viduellt arbetat/arbetar med utgående från skolans utvecklingsbehov.  
Något som de själva har nytta av. Något som redan har påbörjats, som 
ligger i skrivbordslådan och väntar på att göras klart. Nu har man möj-
lighet att göra det klart.

Konkreta exempel på utvecklingsarbeten som gjorts fram till dags da-
tum är portfolio för studerande som kommer att användas i samband 
med inlärning i arbetet, utvecklande av läroplanerna och handbok för 
utbildning av arbetsplatshandledare.

Hela arbetsprocessen beskrivs från planeringen med arbetet, syftet/
målet, arbetsprocessen, svårigheter och slutligen resultatet. Doku-
ment/resultatet av arbetet som gjorts sätts med som bilaga i samband 
med inlämnandet av utvecklingsarbetet.

Fortbildning inom specialundervisning och studiehandled-
ning har getts som en extern modul under starten av projektet. Många 
lärare visade intresse, men hade inte möjlighet att fullfölja hela utbild-
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ningen. Huvudinnehållet var handledning av studerade och individuel-
la studieplaner. Deltagarantalet blev lågt, 30 personer varav 17 fullföljde 
hela programmet. Orsaken var främst att informationen om denna mo-
dul kom för tidigt i början av projektet och att många deltagare fokuse-
rade sig för mycket på studierna i arbetslivskunskap 15 sv.

Uppdatering av den personliga utvecklingsplanen och fö-
rankring av den i organisationens utvecklingsstrategi gjordes 
i starten av projektet och vid de skolor där regelbundna utvecklings-
samtal genomförs gick detta mycket smidigt. Vid andra skolor fi ck man 
tänka igenom situationen mera noggrant från början. Redan när man 
ser rubriken i denna modul förstår man att det bör ligga i hela orga-
nisationens intresse att utveckla arbetslivskunnandet. Det räcker inte 
endast med de deltagande lärarnas intresse och arbete. Alla som kom-
mer i kontakt med arbetslivet i samband med inlärning i arbetet och 
yrkesprov bör stöda projektets deltagare.

Under hösten 2006 kommer en utvärdering av utvecklingsproces-
sen att genomföras samt genomgång hur man skall förankra proces-
sen i organisationen. En projektadministratör och deltagare samt 
skolledning kommer att diskutera internt vid de deltagande skolorna.

Skolledningens engagemang viktigt för att ge det önskade resul-
tatet av projektets utvecklingsmöjligheter. Det är ofta en resursfråga, 
både person och ekonomisk, när det gäller själva utvecklingsarbetet på 
en skola. KOKEVA – Vägen till yrke kan man se som ett stöd samt resurs 
för de deltagande skolorna, men för att själva utvecklingen skall ske på 
de enskilda skolorna är det där arbetet skall koordineras samt göras. 
Att en skola deltar i ett projekt är ingen självklar förutsättning för att 
något görs. Någon på skolan borde hålla i den röda tråden samt delegera 
de olika arbetsuppgifterna bland alla lärare, inte endast bland dem som 
deltar i liknande utvecklingsprojekt som KOKEVA – Vägen till yrke.

Det återstår att se hur utvecklingsarbetet fortsätter vid de deltagande 
skolorna med de aktuella arbetsuppgifterna och frågorna som projektet 
har aktualiserat. Framtiden medför förändringar inom yrkesutbildnin-
gen, men också många möjligheter för oss att utvecklas med den.
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