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selkeän pohjan oman työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämiseen. Työelämän edustajat ym-
märtävät tämän raportin ansiosta työpaikkaohjaajien välttämättömyyden ja heidän koulutuk-
sensa tarpeellisuuden. 
 
Opinnäytetyönä tehdyn raportin aiheena on korjausrakentamisen opetuksen kehittäminen 
talorakentajan ammatillisessa koulutuksessa. Raportissa keskitytään työpaikkaohjaajakoulu-
tuksen kehittymiseen Stadin ammattiopistossa. Raportissa selvitetään opetuksen tämänhetki-
nen tila uuden koulukohtaisen opetussuunnitelman pohjalta. Selvitys tehtiin Stadin ammat-
tiopiston Myllypuron toimipaikassa talonrakentajan perustutkinnossa. Myllypuron toimipaikan 
opiskelijat suuntautuvat korjausrakentamiseen. 
 
Raportin aineisto on koottu rakennusalan uudesta valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta 
(ops), Stadin ammattiopiston koulukohtaisista tarkennuksista sekä siellä toteutetusta työpaik-
kaohjaajakoulutuksesta. Teoreettisena oppimiskäsityksenä on käytetty kognitiivista oppipoi-
kamallia, jossa tarkoituksena on oppia asiantuntijoilta heidän käyttämiään ajattelu- ja toiminta-
tapoja. Kognitiivisessa oppipoikamallissa painotetaan oppimisen ja tiedon toiminnallista, tilan-
teista ja sosiaalista luonnetta. Se tarkoittaa sitä, että oppija havainnoi ja harjoittelee asiantunti-
jan ohjauksessa. Samalla hän oppii työn kautta alan ammattilaisten tavan toimia ja ajatella. 
Oppimisprosessi pyritään muokkaamaan aidoksi toiminnaksi autenttisissa tilanteissa. Mestarin 
hiljainen tieto siirtyy yhdessä tehden oppipojalle. (Honka & Ruohotie 2003; Toom & Onnismaa 
& Kajanto 2008; Pekkilä 2012; Peltola 2014.) 
 
Työssäoppimisen opetuksen kehittämisen tavoitteena on keskeyttämisen vähentäminen ja 
tutkintoon valmistuvien opiskelijoiden määrän kasvattaminen ja lopuksi heidän työllistymisensä 
omalle tutkintoalalle.  Työssäoppimisen määrää on lisätty Stadin ammattiopistossa Opetushal-
lituksen määräämästä 30 osaamispisteestä 45 osaamispisteeseen. Kuitenkin työssäoppimi-
sesta saadun opin laatu on madaltunut aliurakoitsijaryhmien lisääntyneen käytön johdosta. 
Työmailla aikaisemmin olleiden pääurakoitsijoiden ammattityöntekijöiden määrä on vähentynyt 
ja näin ollen mahdollisuudet työpaikkaohjaamisen järjestämiseen ovat heikentyneet. Aliura-
koitsijoita ei voida velvoittaa työpaikkaohjaukseen. Opiskelijat eivät pääse työmailla tekemään 
ammattitöitä, vaan ovat pääsääntöisesti siivoojina tai "täytemiehinä", joilla ei ole mahdollisuutta 
tehdä työsuorituksia, jotka oikeuttaisivat ammattiosaamisen näyttöihin. 
 
Toimiessani rakennusalan neuvottelukunnan jäsenenä olen saanut uusinta tietoa työmaiden ja 
rakennusalan yritysten tilanteesta. Opinnäytetyössä tuon esille toimenpiteitä, joilla korjausra-
kentamisen opetusta ja työssäoppimista on kehitetty Stadin ammattiopistossa.  
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Raportissa käytetyt käsitteet 

 

Korjausrakentaminen 

 

Korjausrakentaminen tarkoittaa olemassa olevan rakennuksen korjaamista niin, 

että siitä tulee yhtä hyvä, tai parempi, kuin se oli uutena. Korjausrakentaminen 

on myös vanhan rakennuksen tilojen muuttamista vastaamaan paremmin muut-

tuneita tarpeita ja uusia käyttötarkoituksia.  

 

Rakennuksen elinkaaren aikana korjausrakentamisen kaltaisia laajoja toimenpi-

teitä tehdään yleensä vain muutaman kerran. Korjausrakentaminen voidaan 

jakaa peruskorjaukseen, perusparannukseen tai restaurointiin.  

 

Peruskorjauksella tarkoitetaan rakennuksen kunnossapitoa, jolloin olemassa 

olevat viat ja kulumat poistetaan ennen rakenteiden käyttöiän loppumista. Pe-

rusparannuksella tarkoitetaan rakennuksen muuttamista laadukkaammaksi 

käyttäen esimerkiksi lisäeristämistä tai rakenteiden uusimista kuten muun mu-

assa ikkunoiden tai ovien vaihtoja. Restauroinnilla tarkoitetaan rakennuksen 

entisöintiä, jolloin rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy korjaamisesta 

huolimatta. (Lauttalammi, Lehtonen & Laine 2005; Museovirasto 2014.) 

 

Työssäoppiminen 

 

Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, eli aidossa työympäristössä tapahtu-

vaa oppimista. Näin yhä suurempi osa perustutkinnon vaatimasta ammattitai-

dosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella.  

 

Oppilaitos vastaa työssä oppimiseen kuuluvista käytännön järjestelyistä. Am-

matilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä (osp) työssä-

oppimista.  

 

Osaamispisteillä mitataan ennen käytettyjen aikaa mittaavien opintoviikkojen 

sijaan opiskelijan osaamista. Osaamispisteet määräytyvät kattavuuden ja laaja-

alaisuuden sekä merkittävyyden mukaan suhteessa koko tutkinnon ammattitai-



 
 

tovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. 1 opintoviikko vastaa 1,5 osaamispistet-

tä.  

 

Työssäoppiminen on työntekoa, joka perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilai-

toksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu itse työssäoppimisjaksojen 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. (Opetushallitus 2012a, Peltola 2014.) 

Stadin ammattiopistossa rakennusalan perustutkinnossa työssäoppimista on 45 

osp, jotka sijoittuvat opintojen toiselle ja kolmannelle vuodelle. (Kuva 1) 

 

 

 
Kuva 1. Työssäoppimisen ajallinen sijoittuminen koulutuksessa 

 



 
 

Työpaikkaohjaaja 

 

Työpaikkaohjaaja on työnantajan määrittelemä henkilö, joka yhteistyössä oppi-

laitoksen kanssa suunnittelee, toteuttaa, ohjaa ja arvioi opiskelijan työssä op-

pimista (Opetushallitus 2012a).  

 

Työssäoppimisjaksolla työpaikkaohjaaja on tärkein opiskelijan tuki hänen pe-

rehtyessään työelämään ja työhön. Työpaikkaohjaajan työnkuva ei ole aina 

kiinteästi sama, sillä se vaihtelee alasta, työpaikasta ja jopa opiskelijasta riippu-

en, mutta hänen yksi tärkeimmistä tehtävistään on varmistaa, että työpaikan 

tarjoama oppimisympäristö on turvallinen ja laadukas. Toinen tärkeä tehtävä on 

vastata opiskelijan oppimisesta ja sen laadusta. (Opetushallitus 2012a; Peltola 

2014.) 

 

Työpaikkaohjaajakoulutus 

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksella annetaan työpaikalla toimiville ammattilaisille 

perusteet toimia työpaikkaohjaajina. Työpaikkaohjaajan osaamisen varmistami-

seksi Opetushallitus on laatinut työpaikkaohjaajan koulutusohjelman perusteet, 

jonka laajuus on kolme opintoviikkoa. Stadin ammattiopiston työpaikkaohjaaja-

koulutukseen voi hakea oppilaitoksen kotisivujen kautta. 

 

Osaamisen arviointi 

 
Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa tutkinnon suorittajan osaamisesta. Arvi-

oinnin avulla varmistetaan se, että tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuk-

set täyttyvät.  

 

Opiskelija sen sijaan ei ole vielä ammattilainen eikä häntä arvioida suhteessa 

ammattilaisiin, vaan työssä oppijan osaamista arvioidaan, kun verrataan sitä 

tutkinnon perusteissa määritettyyn osaamiseen.  

 



 
 

Työssäoppimisen arviointiin on tarkat kriteerit. Arviointi pohjautuu opiskelijan 

itsearviointiin sekä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan välisiin keskusteluihin. Arvi-

oinnin on kohdistuttava yhdessä luotuihin oppimispainotuksiin sekä opiskelijan 

yhdessä opettajan kanssa luomiin tavoitteisiin.  

 

Arviointi kohdistuu kyseessä olevien työmenetelmien, erilaisten välineiden, ma-

teriaalin ja siihen liittyvän työprosessin, työturvallisuuden sekä työn perustana 

olevan tiedon hallintaan. Jokainen näistä tutkinnon osista arvioidaan erikseen. 

(Opetushallitus 2012a.)  

 

Ammattiosaamisen näyttö 

 

Ammattiosaamisen näyttö on osa ammatillisten perustutkintojen perusteissa 

olevaa opiskelija-arviointia. Näytöillä tarkoitetaan työtilannetta tai työprosessia, 

jonka koulutuksen järjestäjä ja työelämän edustaja ovat yhdessä suunnitelleet, 

toteuttaneet ja arvioineet.  

 

Näytössä opiskelija osoittaa osaamisensa mahdollisimman aidoissa työtilan-

teissa ja siinä mitataan, onko opiskelija sisäistänyt opintojen tavoitteissa määri-

tellyn ammattitaidon, jonka työelämä vaatii. Ammattiosaamisen näyttöjä on läpi 

koko koulutuksen ja ne ovat tärkeä osa koulutusta ammatilliseen perustutkin-

toon johtavissa koulutuksissa. (Opetushallitus 2012b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

1. Johdanto 
 

1.1 Korjausrakentamisen merkitys 

 

Korjausrakentamisesta on tullut nykyään merkittävä talonrakennusalan osa-

alue. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää linjasaneerauksia, joita varsinkin 1960–

1970 -luvulla rakennettuihin kerrostaloihin tehdään yhä laajenevassa määrin. 

Linjasaneerausten työn laajuus on myös kasvanut LVIS-tekniikan vaatimusta-

son ja tarjonnan noustua.  

 

Rakennusvirheistä aiheutuva rakenteiden ja rakennusten korjaamisen tarve 

lisääntyy nopeasti. Myös uusimmissa rakennuksissa tehdyt rakennusvirheet 

aiheuttavat välitöntä peruskorjauksen tarvetta. Rakentamisen painopiste on 

tämän takia yhä enemmän siirtymässä uudisrakentamisesta korjausrakentami-

seen.  

 

Rakennuskannan vanheneminen ja korjausrakentamisen lisääntyminen on 

muodostunut erityisvaatimukseksi myös koulutuksen kehittämisessä. Tämä luo 

vaatimuksia myös talonrakennusopiskelijoiden koulutukseen, koska oppi-

misympäristönä ei ole enää oppilaitoksen työsali vaan aito työmaa.  

 

Oppimisympäristön muuttumisen seurauksena myös ammattiopettajan työ ja 

osaamisalueet ovat muuttuneet. Ammattikoulutuksen kaikissa tutkinnoissa ja 

niiden suorittamistavoissa on olennaisessa roolissa työpaikalla käytännön työ-

tehtävien yhteydessä tapahtuva oppiminen.  

 

Opettajan onkin nykyään tärkeää olla hyvässä yhteistyössä työelämän edusta-

jien kanssa, eikä hänen työssään korostu enää pelkkä opettaminen koulussa. 

Tätä yhteistyötä tarvitaan opiskelijoiden työssäoppimiseen liittyvässä organi-

soimisessa, ohjauksessa ja arvioinnissa sekä työntekijöiden kouluttamisessa 

työpaikkaohjaajiksi.  

 

 

 



2 
 

1.2 Oppiminen ammattiin 

 

Ammattitaidon oppiminen on kiinteästi sidoksissa työn sisältöön ja toimintaym-

päristöön. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattitaitoa ei voi oppia kirjaa lukemalla, 

vaan sitä opitaan parhaiten autenttisissa olosuhteissa. 

 

Opiskelu aidossa ympäristössä nopeuttaa ja parantaa siis tehokkaasti oppimis-

ta. Se, että voi oppia tietoja puolestaan vaatii, että opiskelijalla on mahdollisuus 

syventyä työn sisältöön ja ammatilliseen toimintaan, jotta hän voi sisäistää työ-

suorituksen vaiheet ja sitä kautta oppia toimimaan sujuvasti.  (Kognitiivinen op-

pipoikamalli 2017.) 

 

Opetussuunnitelman uudistuksen myötä työssäoppimisen merkitys yhä edel-

leen kasvoi osana koulutusta. Ammatillisissa perustutkinnoissa otettiin käyttöön 

osaamispisteet (osp) 1.8.2015 alkaen. Aiemmin ammatillinen perustutkinto on 

ollut 120 opintoviikkoa (ov), mutta uudistuksen jälkeen se on 180 osaamispis-

tettä. 

 

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy jokaisella opetusalalla vähintään 20 osp 

työssäoppimista. Talonrakennuksen perustutkinnossa Stadin ammattiopistossa 

työssäoppimista vaaditaan 45 osp, joka vastaa 30 opintoviikkoa. Opiskelija suo-

rittaa näin ollen noin neljäsosan ammattiopinnoistaan työpaikoilla.  

 

Tämä on johtanut siihen, että työelämälähtöisyyden kehittäminen on ollut kes-

keisimpiä uudistuksia ja kehittämishaasteita ammattikoulutuksessa koko Suo-

messa. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää olla tarkkana työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen varmistamisessa ja laadussa.  

 

Työpaikkaohjaajan merkitys oppimisen edistäjänä ja mahdollistajana työpaik-

kaympäristössä on hyvin keskeinen. Työpaikkaohjaaja ja koko työyhteisö pe-

rehdyttää, ohjaa, tukee ja arvioi opiskelijaa työpaikalla tapahtuvassa oppimi-

sessa. Siksi myös työpaikkaohjaajilla pitää olla mahdollisuus kehittää omaa 

ohjaus- ja arviointiosaamistaan ja saada tehtävään ohjausta ja tukea.  
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1.3 Työssäoppiminen 

 

Työssäoppimista ohjaavat yhtenäiset tutkinnon perusteet, lait ja asetukset. 

Opetushallitus on laatinut Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov -suosituksen am-

matillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen työ-

paikkaohjaajien sekä oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajien koulutuk-

seen (Opetushallitus 2012a).  
 
Alue- ja yrityskohtaiset eroavaisuudet tulee huomioida myös työssäoppimisen 

järjestämisessä. Työssäoppimispaikkojen laatu tulee varmistaa ja tässä työ-

paikkaohjaajien kouluttaminen ja heidän sitoutumisensa työssäoppijan ohjauk-

seen on ensiarvoisen tärkeää (Peltola 2014).  

 

Stadin ammattiopistossa ymmärrettiin työpaikkaohjaajien kouluttamisen takaa-

van opiskelijoille paremman ohjauksen ja opetuksen työpaikolla. Tämä edelleen 

mahdollistaa työssäoppijan kriteerit täyttävän oppimisen. Oppilaitoksen rehtori 

antoi määräyksen yhtenäistää työpaikkaohjaajakoulutus kaikilla opetusaloilla.  

 

Tämän johdosta ammattiopistossa perustettiin työryhmä, jossa on jäseniä jo-

kaisesta koulutusalasta. Olen ollut jäsenenä tässä työryhmässä alusta alkaen ja 

toimin lisäksi työpaikkaohjaajakouluttajana oman toimeni ohella.  

 

1.4 Raportin tarkoitus 

 

Tämän raportin tarkoituksena on esitellä Stadin ammattiopiston työpaikkaohjaa-

jien koulutuksen kehittyminen ja varsinainen työpaikkaohjaajan koulutus. Ra-

portti sisältää uuden koulukohtaisen opetussuunnitelman esittelyn, työssäoppi-

jan polun sekä työpaikkaohjaajan polun, joka pitää sisällään myös jatkokoulu-

tuksen erityisryhmille. Raportissa käydään läpi myös työpaikkaohjaajakoulutuk-

sen saaneiden antama palaute Stadin ammattiopistolle.  
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Tämä raportti on tärkeä, koska se antaa lisää tietoa työpaikkaohjaajien koulu-

tuksesta muille oppilaitoksille sekä työelämän edustajille. Raportin avulla oppi-

laitokset saavat selkeän pohjan oman työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämi-

seen.  

 

Työelämän edustajat ymmärtävät tämän raportin ansiosta työpaikkaohjaajien 

välttämättömyyden ja heidän koulutuksensa tarpeellisuuden. Rakennusalan 

työpaikoilla tulisi olla vähintään yksi koulutuksen saanut työpaikkaohjaaja, joka 

ymmärtää työssäoppimisen prosessin. Hyvän ohjauksen saanut työssäoppija 

on tulevaisuuden ammattilainen, joka helpottaa osaltaan Suomen tulevaa työ-

voimapulaa. 
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2. Stadin ammattiopisto 

 

Stadin ammattiopisto on Helsingin kaupungin monialainen ammatillinen oppilai-

tos. Stadin ammattiopisto tarjoaa koulutusta ja palveluita nuorten ammatillises-

sa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä 

nivelvaiheissa.  

 

Stadin ammattiopistossa opiskelee noin 16 000 opiskelijaa. Erilaisia ammatti-

vaihtoehtoja on yli viisikymmentä. Stadin ammattiopistossa on henkilökuntaa 

noin 1000.  

 

Stadin ammattiopisto ja siihen alisteisesti kuuluva Stadin aikuisopisto järjestä-

vät nuorille suunnattua ammatillista peruskoulutusta sekä aikuisille ammatillista 

koulutusta. Aikuiskoulutuksessa on mahdollisuus suorittaa ammatillisia perus-

tutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä muuta kuin näyttötutkintoon 

valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta.  

 

Ammatillista koulutusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi 

Stadin ammattiopistossa on ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutus-

ta, perusopetuksen opintoja, avoimia ammatillisia opintoja sekä nuorten työpa-

jatoimintaa. 

 

Stadin ammattiopisto on jaettu viiteen toimialaan. Hyvinvoinnin toimialalla on 

hammastekniikan, hiusalan, kauneudenhoitoalan, lääkealan, sosiaali- ja terve-

ysalan, sekä välinehuoltoalan koulutuksia. (Kuva 2) 

 

Palvelun ja viestinnän toimialalla on audiovisuaalisen viestinnän, elintarvi-

kealan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, matkailualan, painoviestinnän, sekä 

tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutuksia.  

 

Tekniikan ja asennuksen toimialalla on kiinteistöpalvelualan, kone- ja metalli-

alan, maanmittausalan, puualan, rakennusalan ja talotekniikka-alan koulutuk-

sia. Tekniikan ja logistiikan toimialalla on logistiikan, autoalan, teknisten suun-

nittelun ja turvallisuusalan koulutuksia.  
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Vaikka Stadin aikuisopisto on osa Stadin ammattiopistoa, se on silti oma oppi-

laitos, jonka osana toimivat Stadin oppisopimuskeskus sekä Stadin osaamis-

keskus. 

 

Kuva 2. Stadin ammattiopiston rakenne 
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Lisäksi ammattiopistossa toimii kaiken päivittäisen toiminnan sujumisen turvaa-

vat opiskelijapalvelut (opiskelijahallinto, opintosihteerit ja -ohjaajat), yhteiset 

palvelut (talous- ja henkilöstöhallinto ja sihteeripalvelut), IT-palvelut ja viestintä.  

 

Tämän ohella Stadin ammattiopistossa on nivelvaiheen koulutukset ja palvelut 

eli Stadin ammattiopiston Brygga (ammatilliseen peruskoulutukseen valmenta-

va koulutus VALMA, nuorten työpajatoiminta, perusopetuksen lisäopetus, avoi-

met opinnot, aikuisten perusopetus sekä perusopetuksen valmistava opetus).  
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3. Rakennusalan uusi opetussuunnitelma 2015 

 

Opetushallituksen suunnitelmien mukaisesti tekniikan alan talonrakentajien uu-

det perustutkintojen perusteet otettiin käyttöön vuonna 2015 alkaneessa koulu-

tuksessa. Suurimmat muutokset koskivat oppilaan osaamisen tunnistamista ja 

tunnustamista sekä ammattia tukevien aineiden integroimista ammattiaineisiin. 

 

Opettajan näkökulmasta suurimmat muutokset olivat opitun tunnistaminen sekä 

näyttöjen merkityksen korostuminen työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnon perus-

teiden mukaisesti arvioinnin tulee perustua suurempiin kokonaisuuksiin ja työ-

elämälähtöisyyteen. Tämä edellyttää toimimista yhteistyössä sekä arvioinnin 

suorittajien osallistumista entistä tiiviimpään yhteistoimintaan. 

 

Koulutusta järjestävän oppilaitoksen velvollisuudeksi on asetuksessa määritelty 

suunnitella ja toteuttaa opetus siten, että opetussuunnitelman perusteissa edel-

lytetty opetus annetaan ja asetetut tavoitteet saavutetaan ja arviointi toteute-

taan yhteneväisesti kaikkialla. Jokaiselle opiskelijalle on myös laadittava oma 

oppimisen polku HOPS, missä määritellään yksilökohtainen opiskeluaika huo-

mioiden opiskelijan lähtötaso ja jo opittu.  

 

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle, joka ei välttämättä tavoita tutkintokoh-

taisia tavoitteita voidaan yhdessä rakentaa omanlainen opintopolku eli henkilö-

kohtaista opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. 

 

Työelämälähtöisellä opetussuunnitelmalla pyritään siihen, ettei opetussuunni-

telma olisi ainoastaan koulutuksen järjestäjän laadunmittausväline, vaan sen 

tulisi olla opettajan työkaluna opiskelijoiden työelämäjaksoilla sekä opiskelijoi-

den sijoittautumisella työelämään.  
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3.1 Rakennusalan perustutkinto 

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava rakennusalan perustutkinto 

koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 

osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Ammatillisen perustutkin-

non kokonaislaajuus on 180 osp. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista 

tutkinnon osista. (Rakennusalan perustutkinto 2017.) (Kuva 3) 

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi ottaa perustutkintoonsa mu-

kaan enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista esimerkiksi työelämän ala-

kohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan oman ammat-

titaidon syventämisen näkökulmasta.  

 

Rakennusalan perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja 

ammattikorkeakouluihin. Toistaiseksi tyypillisin jatko-opintopolku ammatillisen 

perustutkinnon jälkeen on ammattikorkeakoulu, jossa opiskelija voi suorittaa 

rakennusmestarin tai rakennusinsinöörin AMK-tutkinnon, mutta hän voi myös 

hakeutua yliopisto-opintojen pariin. 

http://stadinao.eu/OPS15/Rakennusala/wp-content/uploads/2015/01/Tutkinnon-rakenne_OIKEA.jpg
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Kuva 3. Rakennusalan perustutkinnon rakenne 

Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa Stadin ammattiopistossa kahdessa 

eri toimipaikassa. Perustutkinnon pakolliset osat, perustus- ja runkovaihetyöt, 

ovat molemmissa toimipaikoissa samat.  

 

Tämän jälkeen opinnot voivat suuntautua joko uudis- tai korjausrakentamiseen. 

Herttoniemen Abraham Wetterin tien toimipaikassa voi suorittaa uudisrakenta-

miseen suuntautuvan perustutkinnon ja Myllypuron toimipaikassa voi suuntau-

tua korjausrakentamiseen.  
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3.2 Talonrakennuksen osaamisala, korjausrakentamispainotteinen 

 

3.2.1 Tutkinnon pakolliset osat 

 

Tutkinnon pakolliset aineet ovat perustustyöt ja runkovaihetyöt. Nämä opinnot 

suorittaa jokainen opiskelija riippumatta suuntautumisestaan. Näissä opinnois-

sa opiskelija oppii toimimaan turvallisesti työmaa- ja työsaliympäristössä sekä 

lukemaan rakennuspiirustuksia.  

Perustustyöt on 25 osaamispisteen laajuinen kokonaisuus. Tutkinnon osa ja-

kautuu kolmeen toimintakokonaisuuteen: Rakentamisen perustiedot ja -taidot (5 

osp), Pohjatyöt (10 osp) ja Perustusten rakentaminen (10 osp).  

Tässä tutkinnon osassa opiskelija harjoittaa monipuolisesti rakentamisen kä-

dentaitoja. Opiskelija oppii tekemään rakennuksen pohjatyöhön liittyviä töitä, 

sekä muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä. 

Runkovaiheen työt on 50 osaamispisteen laajuinen kokonaisuus. Tässä tutkin-

non osassa opiskelija oppii tekemään rakennusrunkoon, vesikattoon ja välisei-

niin liittyviä rakennustöitä sekä asentamaan ikkunoita ja ovia työturvallisuuden 

ja jätteenlajittelun periaatteet huomioiden.  

Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään runkorakentamisessa yleisesti 

käytettyjä koneita ja laitteita ja osaa ottaa huomioon näihin liittyvät työturvalli-

suusnäkökohdat. Opiskelija oppii lukemaan ja piirtämään runkotöihin liittyviä 

piirustuksia sekä tekemään piirustuksiin liittyviä mittaustöitä.  

 

 

 

 



12 
 

3.2.2 Tutkinnon valinnaiset osat 

Tutkinnon valinnaiset osat ovat sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhous- ja kat-

totyöt, muuraus, laatoitus, raudoitus ja betonointi, rappaus, muottityöt, telinera-

kentaminen, ikkunatyöt, piharakentaminen, yritystoiminnan suunnittelu, yrityk-

sessä toimiminen, korjausrakentaminen (suuntautumisvaihtoehto), rakennusten 

kuntotutkimus ja -arvio sekä vahinkosaneeraus ja jälkivahingontorjunta.  

Myllypuron toimipaikan opetusohjelmaan kuuluvat korjausrakentaminen, raken-

nusten kuntotutkimus ja -arvio sekä vahinkosaneeraus ja jälkivahingontorjunta 

sekä sisävalmistusvaiheen työt. 

Korjausrakentaminen on 15 osaamispisteen laajuinen kokonaisuus. Tutkinnon 

osassa opiskelija oppii: 

– ymmärtämään korjausrakentamiseen liittyvät peruskäsitteet 

– omaksumaan asiakaspalvelun tärkeyden 

– tuntemaan yleisimmät vauriot ja niiden aiheuttajat 

– oppii lukemaan korjausrakennuskohteesta laadittuja suunnitelmia 

– tekemään materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

– tekemään korjausrakentamiseen liittyviä purku-, tukemis-, suojaus- ja vahvis-

tustöitä mittauksineen 

– tekemään muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä 

– tekemään betonipintojen paikkaustöitä ja lattioiden oikaisuvaluja 

– tekemään homevauriokorjauksia 

– ymmärtämään vaativan henkilökohtaisen suojautumisen merkityksen korjaus-

rakennustöissä 

– tekemään palokatkoja ja tiivistyksiä 

– tekemään yksinkertaisen purkutyösuunnitelman 

– ymmärtämään pölyntorjunnan sekä osastoinnin merkityksen 

– tuntemaan yleisimmät käytetyt vaaralliset rakennusmateriaalit sekä osaa suo-

jautua purkutyössä 

– tuntemaan työssään työssä käytettävien materiaalien ominaisuudet sekä pin-

tarakenteen edellyttämät vaatimukset 

– tekemään korjausrakennustyötä työturvallisuus- ja jätteenlajittelunäkökohdat 

huomioon ottaen 
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Rakennusten kuntotutkimus ja -arvio on 15 osaamispisteen laajuinen kokonai-

suus. Tutkinnon osassa opiskelija oppii: 

– tunnistamaan riskirakenteita, rakennusvirheitä ja -vaurioita sekä aistinvarai-

sesti että apuvälineiden avulla 

– suunnittelemaan ja valmistelemaan tutkimusten ja arvioiden laatimisessa tar-

vittavia rakenneavauksia 

– tekemään suojauksia ja rakenneavauksia sekä viimeistelemään työn 

– lämpökamerakuvauksen ja kosteusmittauksen perusteet 

– tulkitsemaan kuntotutkimusraportteja sekä laatimaan raportin tehdyistä kunto-

tutkimuksista ja – arvioista 

– tunnistamaan betonielementtien yleisimmät vauriot, niiden aiheuttajat ja kor-

jausmenetelmät 

 

Vahinkosaneeraus ja jälkivahingontorjunta on 15 osaamispisteen laajuinen ko-

konaisuus. Tutkinnon osassa opiskelija oppii: 

– kosteusvaurion jälkeisten toimenpiteiden perusteet 

– vahinkokartoitusraportin tulkinnan 

– ympäröivien tilojen suojaamisen, toimenpidealueiden osastoinnin ja ali-

paineistuksen 

– purkutöiden toteuttamisen 

– rakenteiden kuivaamiseen käytettävän kaluston asennuksen 

– kuivaamisen yhteydessä tehtävien kosteusmittauksien perusteet 

– hälytysluonteisen vesivahingon jälkeiset työvaiheet 

– vesivahingon jälkivahingontorjunnan (JVT-työt) 

– tarvittavien purkutoimenpiteiden toteuttamisen ja purkujätteiden käsittelyn 

– hälytysluonteisen palovahingon jälkeiset työvaiheet ja eri työvaiheiden riskit 

– palovahingon jälkivahingontorjunnan (JVT-työt)  

– desinfiointi- ja hajunpoistomenetelmien perusteet, käytettävien kemikaalien 

käyttötarkoituksen, riskit sekä käyttöturvallisuuden 

 
Sisävalmistusvaiheen työt on 15 osaamispisteen laajuinen kokonaisuus. Tut-

kinnon osassa opiskelija oppii: 

– tekemään sisävalmistustöitä työmaalla, sekä niihin liittyvät mittaus-, aloitus- ja 

lopetustyöt 
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– tekemään sisävalmistustöitä työmaalla, sekä niihin liittyvät mittaus-, aloitus- ja 

lopetustyöt 

- suunnittelemaan työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen 

avulla ja tekemään materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

- tekemään sisävalmistusvaiheen töitä, kuten esimerkiksi seinien ja kattojen 

levytys- ja panelointityöt sekä lattioiden parketti-, laminaatti- ja lautalattiatyöt ja 

listoitukset, sekä tekemään sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät mittaustyöt 

- tekemään työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

- lajittelemaan jätteet ja uusiokäyttämään materiaaleja 

- esittelemään ja arvioimaan omaa työtään ja oman työnsä laatua 

- ottamaan huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yh-

teistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset 

- käyttämään sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

- käyttämään henkilökohtaisia suojaimia, ottamaan huomioon työturvallisuusnä-

kökohdat ja ylläpitämään työkykyä. 

(OPS15 2017.) 
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4. Korjausrakentamisen opetus Stadin ammattiopistossa 

 

Korjausrakentamiskoulutus käynnistyi Stadin ammattiopiston Myllypuron toimi-

paikassa vuonna 2015. Korjausrakentamisen työtehtävät voivat olla perustus-

ten, sekä ala- ja välipohjien home- ja kosteusvauriokorjaukset, rungon ja ylä-

pohjan korjaukset, sisätilojen palo- ja kosteuskorjaukset, vesikaton home- ja 

kosteuskorjaukset, sekä erilaiset purkutyöt.  

 

Korjausrakentamiseen suuntautuneet talonrakentajat työllistyvät erilaisiin korja-

usrakentamista tarjoaviin yrityksiin sekä yrittäjiksi. Työ vaatii kykyä lukea ra-

kennuspiirustuksia sekä kykyä hallita korjausrakentamisen menetelmiä ja mate-

riaaleja. Henkilökohtaisina ominaisuuksina tulee olla riittävän hyvä fyysinen 

kunto, vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaito sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn 

ja tiimityöhön. 

 

Rakennusalan perustutkinnon pakolliset opinnot suoritetaan kahden ensimmäi-

sen vuoden aikana. Toisen vuoden aikana alkaa suuntautuminen korjausraken-

tamiseen.  

 

Kolmantena vuonna opiskelija voi suorittaa 15 osp laajuisia valinnaisia opintoja. 

Näitä ovat vahinkosaneeraus ja jälkivahingon torjunta (15 osp) sekä kuntotut-

kimus ja – arviot (15 osp). Lisäksi opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia tut-

kinnon osia ja näitä ovat asiakaspalvelu (3 osp), talotekniikka (3 osp) sekä aika-

taulutus ja työmenekit (4 osp). (Kuva 4) 
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KUVA 4. Talonrakennuksen osaamisala, korjausrakennuspainotteinen perus-

polku 
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5. Työssäoppiminen 

 

Työssäoppiminen tarkoittaa oppimista joka tapahtuu työpaikoilla, eli aidossa 

työympäristössä. Työssäoppimisen tarkoituksena on siirtää osa tutkintoon kuu-

luvista tavoitteista käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla opittaviksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulee opintojensa aikana 

työssäoppimisjaksolla harjoitella niitä työtoimia, joita hän tulee myös ammatti-

laisena tekemään. 

 

Oppilaitos järjestää opiskelijoille työssäoppimispaikat. Työssäoppimisjaksot to-

teutetaan aina oppilaitoksen ja yrityksen välisenä yhteistyönä. Työssäoppimi-

nen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. 

Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutuk-

seen ja arviointiin. (Opetushallitus 2012b.) 

 

5.1 Työssäoppimisen historiaa 

 

Aiemmin käytössä olleeseen ammattikuntajärjestelmään kuului, että itsenäisinä 

yrittäjinä käsityöammateissa saivat toimia vain mestarit. Hekin saivat toimia 

vasta sen jälkeen, kun heille oli myönnetty mestarin arvo hyväksytyn mestari-

näytteen jälkeen.  

 

Mestarin alaisuudessa ahkeroivat kisällit ja oppipojat. Ennen kuin oli mahdollis-

ta päästä mestariksi, oppipojan piti toimia mestarin palveluksessa ja harjoitella 

ammattitaitoa useimmiten 3-5 vuotta.  

 

Riittävien opintojen jälkeen oppipoika sai suorittaa kisällinäytteen ja saada ki-

sällin arvon. Tätä seurasi vuosia myöhemmin mahdollisesti mestarin arvo. Tällä 

tavoin pyrittiin varmistamaan käsityötuotteiden korkea laatu sekä myös ammat-

titaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle. (Tooms & Onnismaa & Kajanto 

2008.) 
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5.2 Kognitiivinen oppipoikamalli – kisällistä mestariksi 

 

Kognitiivinen oppipoikamalli on pedagoginen malli, jossa tarkoituksena on oppia 

asiantuntijoiden käyttämiä ajattelu- ja toimintatapoja. Kognitiivisessa oppipoi-

kamallissa ovat edustettuina kognitiivinen, konstruktivistinen ja kokemuksellinen 

oppiminen.  

 

Keskeisenä ajatuksena kognitiivisessa oppipoikamallissa on asiantuntijoiden 

hiljaisen tiedon siirtyminen noviisille oppijalle. Mallissa painotetaan oppimisen ja 

tiedon tilanteeseen, toimintaan ja sosiaalisuuteen liittyvää luonnetta.  

 

Tiedon tilanteeseen liittyvä luonne tarkoittaa sen kiinnittämistä oppimistilantei-

siin, joissa keskustellen ja yhdessä tehden tieto saadaan näkyväksi. Toiminnal-

lisella luonteella tarkoitetaan oppimiseen liittyvää konkreettista tekemistä ja so-

siaalisuus näkyy ohjaajan ja oppijan välisenä vuorovaikutuksena. (Honka & 

Ruohotie 2003; Pekkilä 2012; Peltola 2014.) 

 

Kognitiivinen oppipoikamalli on käyttökelpoinen pedagoginen malli erityisesti 

testattaessa ja käytettäessä koulusta saatuja teoriaopintoja käytännön työssä. 

Silloin oppija voi harjoitella turvallisessa ympäristössä asiantuntijan eli mestarin 

työ-, ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Oppiminen tapahtuu tekemällä töitä 

työyhteisön ammattilaisten kanssa. (Honka & Ruohotie 2003; Pekkilä 2012; 

Peltola 2014.)  

 

Kognitiivinen oppipoikamalli toteutuu myös mestari-kisälli -mallissa, jossa mes-

tarin ja oppipojan suhde perustuu työssä ja toiminnassa oppimiseen. Mestarin 

ja kisällin suhde ei ole puhtaasti pedagoginen vaan siinä on myös käytännön 

tekemisellä iso rooli (Peltola 2014).  

 

Kisälli oppii ammatin vuosien aikana seuraten mestarin työskentelyä ja jäljitel-

len hänen työskentelyään. Mestariksi kasvaminen ei ole ainoastaan tietojen ja 

taitojen oppimista, vaan myös hiljaisen tiedon omaksumista omaan käyttöönsä. 

(Tooms & Onnismaa & Kajanto 2008.) 
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6. Työssäoppijan polku 

 

6.1 Työssäoppimisen hyödyt ja haasteet 

 

Työssäoppiminen on kaikkien osapuolien kannalta tärkeää: Oppilaitos haluaa 

tuottaa osaavaa henkilöstöä työelämän tarpeisiin jotta opiskelijat työllistyisivät. 

Opiskelija haluaa oppia tulevan ammatin mahdollisimman kattavasti ollakseen 

haluttu työnhakija markkinoilla. Työnantaja haluaa työllistää hyviä osaavia työn-

tekijöitä. 

 

Työssäoppiminen sitoo paljon resursseja niin oppilaitoksesta kuin työnantajan 

puoleltakin. Vaikka opiskelijoita ei saisi laskea työntekijävahvuuteen, on työnan-

tajan huolehdittava siitä, että opiskelijoille olisi töitä. Tämä luo haasteita enna-

koida työtilanne sopivaksi, että kaikilla olisi työtehtäviä, ja että kaikille työtehtä-

ville olisi tekijä. Eritoten tämä korostuu pitkäaikaisiksi suunnitelluissa työssäop-

pimisjaksoissa.  

 

Työnopastajat on täytynyt perehdyttää ja on toivottavaa, että he olisivat pereh-

tyneet opiskelijaan ja tutkinnon perusteisiin. Tämä vie aikaa tuottavasta työnte-

osta.  

 

Nykyään useampi ihminen työpaikalta osallistuu myös muihin valmisteleviin 

toimenpiteisiin, kuten kulkulätkien ohjelmointiin, ruokailun järjestämiseen, mah-

dollisten työtilojen järjestämiseen, pukukaappien-, avaimien- ja mahdollisten 

kurssipaikkojen kuten esim. työturvallisuuskorttikoulutuspaikkojen varaamiseen 

sekä mahdollisten varusteiden hankkimiseen.  

 

Työnantajan taloudellisia ja henkilöstöresursseja on siis valitettavasti joskus 

käytetty paljon etukäteisvalmisteluihin turhaan, kun työssäoppijat eivät saavu-

kaan, tai ovat paikalla vain pari vajaata päivää. Myös myöhässä saapuminen 

syö työtunteja perehdytetyiltä ammatti-ihmisiltä, kun he odottavat opiskelijoita 

tuleviksi.  
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Työmaille kuljetukset ja odottaminen, että opiskelijat saapuvat sovittuun paik-

kaan ja aikaan, ruokailuun kuljetukset ja muu oheistoiminta vievät jo nyt paljon 

aikaa ja resursseja työmaalta. 

 

Jotta kaikki työmaalla toimivat työntekijät, toimijat ja asiakkaat osaisivat suhtau-

tua opiskelijoihin heidän ammattitaitoaan kehittävällä tavalla, olisi hyvä, että 

opiskelija esiintyisi työmailla oppilaitoksen työvaatteissa. Näin heiltä ei vaadit-

taisi ammattilaisen joutuisuutta, ja heidän mahdollinen ammatillinen epävar-

muutensa saisi kanssatoimijoilta ja asiakkailta ymmärrystä, ja muutkin työnteki-

jät osaisivat antaa opiskelijoille neuvoja. 

     

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat tärkeä osa opiskelijan oppimis-

prosessissa. Onkin olennaista ohjeistaa ja kannustaa työmaalla toimivia jatku-

vaan ja rakentavaan palautteen antamiseen. 

 

Frisk (2010) korostaa, että suunnittelua varten oppilaitoksessa sekä työpaikalla 

tulee miettiä, kuka tekee ja mitä tekee seuraavissa vaiheissa: 

 

Ennen työssäoppimista 

Työssä tapahtuvan oppimisen alussa 

Työssä tapahtuvan oppimisen aikana 

Työssä tapahtuvan oppimisen lopussa 

Työssä tapahtuvan oppimisen jälkeen. 

 
6.2 Ennen työssä oppimista 

 

Ennen työssäoppimisen alkua työnantaja vastaa opiskelijalle annettavasta työ-

maata koskevasta ennakkoinfosta eli esiperehdytyksestä. Lisäksi hän kertoo 

työmaalle saapuvasta opiskelijasta ja hänen opintojensa sisällöstä työpaikan 

henkilöstölle. Työnantaja varaa tarvittavat sosiaalitilat ja välineet opiskelijan 

käyttöön, järjestää kulkuluvat ja muut tarvittavat erikoisluvat, sekä nimeää työ-

paikkaohjaajan tai -ohjaajat.  
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Oppilaitos on koko ajan yhteydessä työnantajaan ja sopii käytännöistä työpaik-

kaohjaajan kanssa, selvittää oppilaan ammatillisen lähtötason ja sen, mitä oppi-

las on tulossa työssäoppimaan, sekä järjestää tarvittaessa työpaikkaohjaajille 

koulutuksen. (Salminen 2016.) 

 

6.3 Työssäoppimisen alussa 

 

Työssäoppimisen alussa työnantaja tekee vastaanoton mukavaksi ja huolehtii 

opiskelijaan tutustumisesta ja hänen tutustuttamisestaan, esittelee henkilökun-

nan työpaikalla, perehdyttää opiskelijan työpaikkaan uusia työntekijöitä koske-

vien käytäntöjen mukaisesti, sekä sopii ohjaus- ja arviointikeskustelujen etene-

misestä ja käytännöistä ja merkitsee sovitut ajat kalenteriin.  

 

Oppilaitos kertoo työpaikkaohjaajalle, mikä on opiskelijan ammatillinen lähtöta-

so. Oppilaitoksen tehtävänä on laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa, selvittää mitä opiskelijan tulisi osata 

työssäoppimisen jälkeen, sekä sopia ohjauksen- ja arviointikeskustelujen ete-

nemisestä ja käytännöistä ja merkitsee sovitut ajat kalenteriin. (Salminen 2016.) 

 

6.4 Työssäoppimisen aikana 

 

Työssäoppimisen aikana työnantaja ohjaa opiskelijaa ja pitää yllä keskustelua 

työn lomassa. Samalla hän antaa rakentavaa, välitöntä ja avointa palautetta 

opiskelijalle, käy ohjauskeskusteluja säännöllisesti ja sovitusti, sekä mahdollis-

taa opiskelijalle osallistumisen työpaikan erilaisiin tilanteisiin ja oikeiden työteh-

tävien tekemiseen, ettei opiskelijan rooliksi jää toistuvasti vain esim. siivoustyö. 

 

Oppilaitoksen tehtävänä on tarkistaa opiskelijan suunnitelman eteneminen 

säännöllisesti työssäoppimisen aikana, pitää yhteyttä työnantajaan ja opiskeli-

jaan säännöllisesti, huolehtii mahdollisuuksien mukaan opiskelijan käynnistä 

säännöllisesti työpaikalla, järjestää tarvittaessa täydentävää teoriaopetusta 

opiskelijalle, sekä auttaa työpaikkaohjaajaa opiskelijan ohjaamisessa. (Salmi-

nen 2016.) 
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6.5 Työssäoppimisen lopussa  

 

Työssäoppimisen lopussa työnantaja arvioi opiskelijan osaamisen oppilaitoksen 

kanssa sovitun käytännön mukaisesti, valmistautuu arviointikeskusteluun ja käy 

sen yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan kanssa läpi (Frisk 2010). 

 

Työnantaja dokumentoi arviointitiedon ja pyytää opiskelijalta palautetta työssä-

oppimisjaksosta ja hänen saamastaan ohjauksesta sekä huolehtii jakson päät-

tymiseen liittyvistä käytännön asioista, kuten avaimista. Opiskelijan arvioinnin 

voi jakaa lähtötason arviointiin, oppimisen arviointiin ja osaamisen arviointiin 

(Frisk 2010.) 

 

6.6 Työssäoppimisen jälkeen 

 

Työssäoppimisen jälkeen on hyvä tarkastaa HOPS:n ajantasaisuus ja päivittää 

sitä siinä tapauksessa, jos opiskelija on oppinut työssäoppimisjaksolla enem-

män kuin mitä tavoitteeksi on asetettu. Ohjauspalavereissa läpikäydyt arvioita-

vat asiat sekä ammattiosaamisen näyttö ja arvosana kirjataan opintorekisteriin 

opettajan toimesta.  

 

Opiskelijan, työpaikkaohjaajan sekä opettajan tulee antaa palautetta työssäop-

pimisjaksolta joiden avulla koulutuksen järjestäjä voi kehittää toimia opiskelijoi-

den työssäoppimiseen, sen ohjaukseen ja sisältöihin. (OPH 2017.) 
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Kuvassa 5 on eritelty työnantajan, työssäoppijan sekä oppilaitoksen tehtävät 

työssäoppimisen aikana 
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7. Työpaikkaohjaaja 

 

Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen. Hän tuntee alan ja työpaikan 

työt. Työpaikkaohjaaja perehtyy tutkinnon perusteisiin, jotta hän tietää, mitä 

asioita ja minkä tasoisesti opiskelijan on tarkoitus oppia.  

 

Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijalle oppimismahdollisuuksia ja seuraa, mi-

ten oppiminen etenee. Työpaikkaohjaaja voi halutessaan kehittyä noviisista 

kisällin kautta mestariksi. (Työpaikkaohjaajana kehittyminen 2017.) (Kuva 6) 

 

 

 
Kuva 6 Työpaikkaohjaajan kehittymisen polku.  
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7.1 Työpaikkaohjaajakoulutus Stadin ammattiopistossa 

 

Stadin ammattiopisto tarjoaa koulutusta Stadin ammatti- ja aikuisopiston opis-

kelijoiden ohjaamiseen työpaikalla. (Kuva 7). Koulutus on suunnattu työpaikka-

ohjaajille, työnantajille, esimiehille sekä muille Stadin ammattiopiston yhteistyö-

kumppaneille. Koulutus innostaa ja antaa työvälineitä, valmiuksia sekä vertais-

tukea.  

 

Valmennus koostuu kolmesta puolikkaasta päivästä sekä alakohtaisesta toteu-

tuksesta. Kolmen ensimmäisen päivän teemat ovat Työpaikkaohjaajan rooli ja 

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu, Opiskelijan ohjaaminen ja op-

pimisen arviointi sekä Osaamisen arviointi.  

 

Alakohtainen toteutus on alasta riippuen joko lähipäivä tai etätehtävä. Viiden 

osaamispisteen todistuksen saa, kun palauttaa hyväksytysti ennakkotehtävän, 

osallistuu kaikkiin kolmeen lähiopetuspäivään sekä alakohtaiseen toteutukseen.  

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen jälkeen työpaikkaohjaaja voi suuntautua muun 

muassa nuorten ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ohjaamiseen.  

 

Kuvassa 7 on kuvattu työpaikkaohjaajan koulutuksen eteneminen Stadin am-
mattiopistossa. Koulutus sisältää ennakkotehtävän laadinnan, kolme puolen-
päivän pituista lähiopetusjaksoa sekä alakohtaisesta toteutuksesta. Viiden 
osaamispisteen todistuksen saa, kun on suorittanut hyväksytysti koulutukseen 
kuuluvat osat: 

1. Ennakkotehtävä ennen koulutuksen alkua 
2. Työpaikkaohjaajan rooli ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitte-

lu (4 h) 
3. Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi (4 h) 
4. Osaamisen arviointi (4 h) 
5. Alakohtainen toteutus, joka on alasta riippuen joko lähipäivä (4-8 h) tai 

etätehtävä 

 

 



26 
 

 
Kuva 7. Työpaikkaohjaajien koulutus Stadin ammattiopistossa 
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7.1.1 Alkukartoitus ja ennakkotehtävä 

 

Työpaikkaohjaajan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää työpaikkaohjaaja 

työpaikalla tapahtuvaan koulutuksen suunnitteluun, kehittää työpaikkaohjaajan 

ohjaus- ja arviointitaitoja, sekä perehdyttää työpaikkaohjaaja tutkintotilaisuuksi-

en suunnitteluun ja niissä tapahtuvaan osaamisen arviointiin. 

 

Työpaikkaohjaajakoulutus alkaa alkukartoituksella (liite 1). Alkukartoituksella 

selvitetään tulevan työpaikkaohjaajan ohjaushistoria ja se mitä tietoa ohjaaja 

haluaa tulevalta koulutukselta. 

 

Alkukartoituksen jälkeen koulutuksessa oleville lähetetään ennakkotehtävä, 

jonka avulla todetaan työpaikkaohjaajakoulutukseen ilmoittautuneiden olemas-

sa oleva työpaikkaohjaajan perusteiden hallinta (liite 2).  

 

Tämän jälkeen koulutuksessa on kolme lähipäivää, kestoltaan noin 4 tuntia. 

Ensimmäisenä päivänä perehdytään työpaikalla tapahtuvaan koulutuksen 

suunnitteluun, toisena päivänä opiskelijan ohjaamiseen ja oppimisen arviointiin. 

Kolmantena päivänä koulutuksessa käydään läpi osaamisen arviointia.  

 

Jokaisen lähipäivän jälkeen koulutuksessa oleville annetaan omaan alaan 

suuntaava välitehtävä. Välitehtävän tehtyään työpaikkaohjaajilla on yksi koko-

nainen koulutuspäivä, joka on jaettu aloittain; hyvinvointi/arviointikoulutus, pal-

velut ja viestintä, tekniikka, sekä oppisopimus.  

 

 

7.1.2 Työpaikkaohjaajakoulutus 1. päivä 

 

Ensimmäinen työpaikkaohjaajien koulutuspäivä pitää sisällään perehdytyksen 

työpaikkaohjaajien ja työpaikkakouluttajien koulutukseen, sen sisältöihin, päivi-

en sisältöihin, sekä Stadin ammattiopiston organisaatioon. Ensimmäisessä päi-

vässä perehdytään myös suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja työpaikkaoh-

jauksen sijoittumiseen siinä kokonaisuudessa.  
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Ensimmäisenä päivänä myös avataan erilaisia ammatillisessa koulutuksessa 

tuttuja käsitteitä, kuten perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Käsitteiden avaaminen on tärkeää, sillä käsitteet menevät maallikkokeskuste-

lussa hyvin helposti sekaisin. 

 

Työpaikkaohjaajien koulutuksen ensimmäisessä päivässä käydään läpi myös 

sitä kokonaisuutta, mitä työpaikkaohjaajan ohjattava, opiskelija, opiskelee ja 

mistä tutkinto koostuu. Työpaikkaohjaajan koulutuksen ensimmäisessä päiväs-

sä käydään läpi myös kokonaisuutta, jossa työpaikkaohjaaja on suuressa roo-

lissa. Ammattiosaamisen näyttö ja tutkintotilaisuus on työpaikkaohjauksen arvi-

oinnin paikka, jossa työpaikkaohjaajan harjoittelun aikana keräämä tieto opiske-

lijasta kerätään kokoon.  

 

Ensimmäisenä päivänä käydään läpi työpaikkaohjaajan tehtävät. Työpaikkaoh-

jaajan tulee suunnitella opiskelijan opintoja yhdessä työnantajan, oppilaitoksen, 

sekä oppisopimuskoulutusten suhteen oppisopimustoimiston kanssa.  

 

Työpaikkaohjaajan tulee tuntea opiskelun tärkeimmät asiakirjat, kuten tutkinnon 

perusteet, työssäoppimisen sopimukset, sekä työssäoppimisen suunnitelma. 

Työpaikkaohjaajan on myös huolehdittava, että opiskelija saa riittävän perehdy-

tyksen työpaikalle tullessa.  

 

Työpaikkaohjaaja myös ohjaa, opastaa ja antaa palautetta opiskelijalle käyttäen 

hyväksi koko työyhteisöä. Työpaikkaohjaaja auttaa ja tukee opiskelijaa ammatil-

lisesti. Tässä työpaikkaohjaaja voi esimerkiksi auttaa opiskelijaa soveltamaan 

oppilaitoksessa opittua tietoa käytännön työtehtävissä.   

 

Työpaikkaohjaaja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa. Työpaikkaohjaa-

jan tehtävissä on myös kohta ”kehitä itseäsi”. Tällä tarkoitetaan, että työpaikka-

ohjaajan on hyvä arvioida omaa ohjaustaan, kerätä opiskelijoilta palautetta 

omasta toiminnastaan, sekä hyödyntää tätä palautetta toiminnassaan.  

 

Työpaikkaohjaajan on olennaista tehdä yhteystyötä oppilaitoksen kautta ja olla 

mukana opettajan työpaikkakäynneillä. 
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Työpaikkakäyntien yhteydessä pidetään yhteistyössä opiskelijan, opettajan se-

kä työpaikkaohjaajan kesken ohjauskeskustelu missä todetaan työssäoppijan 

senhetkinen osaamisen taso sekä tehdään päätökset tulevista tavoitteista op-

pimiseen. 

 

Koska ohjauskeskustelut ovat tärkeä tapa tukea opiskelijan oppimisprosessia, 

on niiden säännöllisyys tärkeää. Ne eivät ole satunnaista mielipiteiden vaihta-

mista, vaan tavoitteellista ohjausta. Ohjauskeskusteluissa perehdytään tämän 

hetken tilanteeseen tai aiempiin asioihin. Toisaalta voidaan myös katsoa tule-

vaisuutta ja miettiä, täyttyvätkö esim. asetetut tavoitteet. (Frisk 2010.) 

 

Ohjauskeskustelujen aikataulu kannattaa sopia heti työssäoppimisen alussa. 

Keskusteluista saa suurimman hyödyn, kun ne toistuvat säännöllisesti. Niitä 

voidaan pitää kerran viikossa tai esim. palaverin yhteydessä. Nykyteknologia 

mahdollistaa myös etäyhteyksien käytön ohjauskeskusteluissa. (Frisk 2010.) 

 

Ohjauskeskustelujen tarkoituksena on paitsi arvioida ja todeta tämänhetkinen 

tilanne myös auttaa ja tukea opiskelijaa saavuttamaan omat oppimistavoitteen-

sa. Ohjauksessa tärkeintä on opiskelijan asioiden ja kokemusten käsittely. 

(Frisk 2010). 

 

Ensimmäisenä päivänä annetaan myös ennakkotehtävä seuraavaan koulutus-

päivään. Tehtävä on: miten perehdytät opiskelijan omalla työpaikallasi?  

 

Tehtävän ideana on perehtyä oman työpaikan perehdytyssuunnitelmaan tms. 

tutustua siihen ja pohtia miten se toimii uuden opiskelijan perehdytyksessä, se-

kä miten haluaisit sitä muokata, jotta se palvelisi paremmin työpaikalla tapahtu-

vaa oppimista (liite 3.).  
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7.1.3 Työpaikkaohjaajakoulutus 2. päivä 

 

Työpaikkaohjaajan toisen koulutuspäivän teemana on Minä ohjaajana. Se käsit-

telee työpaikkaohjaajakoulutuksessa olevan henkilön omia kokemuksia ja aja-

tuksia ohjaustyöstä, oppimisen iloa, ohjauksen viestinnällisyyttä, sekä palaut-

teenannon oppimisen jatkamista.  

 

Minä ohjaajana -osiossa keskitytään omien vahvuuksien ja haasteiden kartoit-

tamiseen ohjaustyössä. Pyritään myös löytämään osa-alueita, joissa työpaikka-

ohjaajakoulutuksessa oleva voisi kehittyä koulutuksen aikana ja sen jälkeen. 

 

Toisena päivänä käydään läpi myös oppimisen perusteita. Mitä on oppiminen ja 

miten voi tukea uusia asioita oppivaa opiskelijaa?  Samassa yhteydessä käy-

dään läpi myös erilaiset oppimistyylit, visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen, 

sekä näiden risteymät.  

 

Työpaikkaohjaajan rooleja käydään läpi auktoriteetin ja erilaisten riippuvuus-

suhteiden kautta. Koulutuksessa käydään läpi riippuvaisen oppijan ohjaajan 

rooli, joka tulisi olla kannustava, opiskelijaa itsenäisiin päätöksiin tukeva, väli-

töntä palautetta antava asiantuntija. 

  

Jos opiskelija on kiinnostunut, tulee ohjaajan olla oman alansa markkinoija. 

Työpaikkaohjaajan tulee osata herättää kiinnostusta opittaviin asioihin kerto-

malla taustoja ja merkityksellisyyttä.  

 

Jos opiskelija on sitoutunut, on ohjaajan rooli olla avustajana. Tämänkaltaisissa 

tilanteissa opiskelijalla on jo osaamista alalta ja hän osaa ottaa vastuuta omas-

ta oppimisestaan. Tällöin työpaikkaohjaajan tehtävänä on auttaa opiskelijaa 

erinäisten tavoitteiden asettamisessa ja rohkaista opiskelijaa niiden seuraami-

seen itsenäisesti.  
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Työpaikkaohjaajan olisi myös hyvä mahdollistaa tilanteita, joissa työskennel-

lään myös toisten työntekijöiden kanssa ja opitaan toisilta. Jos opiskelija on it-

seohjautuva, mukautuu työpaikkaohjaajan rooli konsulttimaiseksi. Tällöin opis-

kelija asettaa itselleen tavoitteita itsenäisesti ja tuntee olevansa niiden saavut-

tamisesta vastuussa. Opiskelija toimii yhdessä muiden ammattilaisten kanssa 

ja ohjaajan rooli on välittää vuosien varrella kertynyttä hiljaista tietoa opiskelijal-

le.  

 

Toisena päivänä käydään myös läpi ohjaajan tehtävät oppimisessa. Valmistelu-

vaiheeseen kuuluu opetussuunnitelman mukaisten tehtävien toteutuminen 

työssä, sekä se mitä opiskelijan tulee harjoittelussaan oppia.  

 

Työpaikkaohjaajan on myös yhteistyössä opettajan kanssa selvitettävä, mikä 

opiskelijan osaamisen lähtötaso on ja minkälaisia tavoitteita hänellä on. Työ-

paikkaohjaajan tulee varata työssä tarvittavat välineet ja materiaalit, sekä var-

mistaa oppimista edistävä kiireetön ilmapiiri työpaikalla.  

 

Ohjaustilanteessa työpaikkaohjaajan on selostettava ja näytettävä työtehtävä, 

joka opiskelijan tulee toteuttaa. Hän pyytää opiskelijaa havainnoimaan, mitä eri 

työvaiheita kyseisessä työvaiheessa on ja minkälaisia vaaratekijöitä siinä toteu-

tuu ja miten työturvallisuus on otettava työtehtävässä huomioon. Tässä koh-

dassa hiljaisen tiedon ja erilaisten niksien kertominen tehtävään on tärkeää.  

 

Kolmas vaihe oppimisessa on kertaus. Työpaikkaohjaajan tulee pyytää opiskeli-

jaa kertomaan miksi ja miten työtehtävä suoritetaan vaihe vaiheelta, suunnitte-

lusta arviointiin, sekä arvioida opiskelijan antama kuvaus. Työpaikkaohjaaja 

kertaa työtehtävän olennaiset seikat ja teroittaa niitä, jotka opiskelija on saatta-

nut unohtaa.  
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Viimeisessä vaiheessa työpaikkaohjaaja tarkastaa ja arvioi opiskelijan tekemää 

työtehtävää. Arviointi lähtee opiskelijan itsearvioinnista, miten hän itse kokee 

onnistuneensa työtehtävän suorittamisessa. Tämän jälkeen työpaikkaohjaaja 

antaa palautetta tehdystä työstä ja sen tuloksesta, sekä kertoo mitkä kohdat 

työstä meni hyvin ja mitkä vaatii vielä kehittymistä. Työpaikkaohjaaja myös roh-

kaisee opiskelijaa kysymään epäselväksi jääneitä asioita. 

  

Työpaikkaohjaajien toisen päivän koulutus päättyy palautteenannon perustei-

den läpikäymiseen ja opiskelijan arvioinnin työkaluihin (liite 4). Ennen kolmatta 

lähiopetuspäivää opiskelijat saavat välitehtävän, jossa opiskelijoiden tulee poh-

tia, miten kehittää omia ohjaamistaitoja (liite 5). 

 

 

7.1.4 Työpaikkaohjaajakoulutus 3. päivä 

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kolmannessa päivässä keskitytään osaamisen 

arviointiin. Osaamisen arviointia käydään läpi keskustelemalla omista koke-

muksista ja ajatuksista siitä, miten ammatillinen osaaminen arvioidaan.  

 

Koulutuksen kolmannessa päivässä pureudutaan käsitteisiin henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma eli HOPS, sekä henkilökohtainen opiskeluohjelma HEO. 

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan työprosessin hallintaa, eli miten opiskelija 

osaa suorittaa työn oikeassa järjestyksessä työvaiheittain.  

 

Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien hallinnan arvioinnissa katsotaan, 

miten opiskelija osaa työskennellä käyttäen erilaisia työmenetelmiä. Lisäksi tär-

keää on arvioida, miten opiskelija osaa käyttää työhönsä kuuluvia työvälineitä 

koneita sekä tarvittavaa työmateriaalia.  

 

Kolmas arvioitava osa-alue on kaiken työn taustalla olevan tiedon hallinta. Eli 

kyseessä on se, miten opiskelija osaa käytännön työssä soveltaa työvaiheisiin 

liittyvää tietopohjaa. 
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 Viimeinen arvioitava osa-alue on elinikäinen oppiminen, jolla tarkoitetaan op-

pimisen ja ongelmanratkaisun kykyjä, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ammat-

tietiikkaa, sekä terveyttä ja turvallisuutta ja toimintakykyä. 

 

Koulutuspäivässä käydään läpi myös arviointikriteerit, eli kuvaaja siitä, miten 

osataan.  Arviointikriteerit ovat tyydyttävä, hyvä ja erinomainen.  

 

Tyydyttävän tason opiskelija täyttää, jos hän toimii tutuissa työtehtävissä niin, 

että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden 

mukaisesti, mutta hän tarvitsee työvaiheissa ajoittaista ohjaamista.  

 

Hyvän tason osaamisessa opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa huomioon 

työskentelyssään työnsä kokonaisuuden ja tekee työtä siten, että työn lopputu-

los sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia ja etenee sujuvasti työvaiheesta toi-

seen.  

 

Kiitettävän tason osaamisessa opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi sekä ke-

hittää työskentelytapojaan ja työympäristöään, ottaa huomioon työnsä kokonai-

suuden toimintaympäristönsä osana ja työskentelee työpaikan erityisvaatimus-

ten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen. Hän etenee 

työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun 

toimintaan ja tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annet-

tuja työtehtäviä . (ePerusteet opintopolku 2017; Opetushallitus 2012c.) (liite 6) 

 

7.1.5 Alaan suuntautuva välitehtävä ja alakohtainen päivä 

 

Alakohtainen opetuspäivä voidaan järjestää myös etätehtävällä. Näin toimitaan, 

jos osallistujia on vain muutama.  

 

Alakohtaisessa tehtävässä kysytään koulutuksessa olevan tietoutta rakennus-

alan perustutkinnosta, sen ammatillisten osaamisten tavoitteita, sekä sitä, miten 

ammattitaito osoitetaan. Tällä varmistutaan työpaikkakouluttajien tarvittava tie-

totaso rakennusalan opinnoista.  
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Välitehtävässä koulutuksessa oleva valitsee oman tutkinnonosansa ja tutustuu 

sen ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Koulutuksessa oleva päät-

telee, mitä arvioinnin kriteereistä voi päätellä ja miten osaaminen on yleisesti 

määritelty eri kriteereissä. (liite 7) 

 

Alakohtaisen päivän jälkeen työpaikkaohjaajakoulutettavat saavat viiden osaa-

mispisteen todistuksen. 

 

 

7.2 Työpaikkaohjaajan jatkopolut  

 

Kokonaisuuden suoritettuaan työpaikkaohjaaja voi jatkaa perehtymistään alaan 

käymällä lisäkursseja. Lisäkurssit ovat: Nuorten ohjaaminen, eri kieli- ja kulttuu-

ritaustaisten ohjaaminen, vertaisryhmät, S2-kielituki (suomi toisena kielenä), 

yrittäjän mentorikoulutus, yrityskohtaiset työpaikkakoulutukset, erityisen tuen 

tarpeessa olevan työpaikkakouluttaja-valmennus, tutkintotilaisuuksien arvioija-

koulutus, sekä näyttötutkintomestarikoulutus. 
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8. Työpaikkaohjaajakoulutuksen saama palaute 

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksesta on kerätty palautetta keväällä 2016. Palautteen 

antajia oli 129 kappaletta. Palautteen yleiskeskiarvoksi muodostui 4,33.  

 

Palautelomakkeessa kysyttiin tärkeimpiä opittuja asioita, joiksi koettiin perehdy-

tyksen tärkeys, tavoitteiden asettaminen ja kirjaaminen, työtehtävien suunnitte-

leminen, sekä paljon muuta (liite 8).  

 

Palautelomakkeessa oli myös kohta vapaalle sanalle. Siinä koettiin koulutus-

päivien pituus sopivaksi, mutta pohdittiin, että koulutuspäiviä voisi olla enem-

män.  

 

Vapaan sanan osiossa tuli myös kehitysehdotuksia, muun muassa toivottiin 

koko päivän mittaisia koulutuspäiviä, opetusmenetelmiä voisi vaihdella sekä 

moitittiin asiamäärän paljoutta opiskeluun varattuun aikaan nähden. 

 

Alakohtaisen päivän järjestäminen on ollut haastavaa ja koko päivän mittaista 

koulutusta on myös vaikea saada sovitettavaksi työelämään. Koulutuksessa 

olevat myös kokivat, että aikaa käytettiin liikaa tiettyä alaa koskeviin yksityis-

kohtiin, eikä ohjaamisen ja arvioinnin läpikäymiseen (liite 9).  
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9. Ammatillisen koulutuksen reformi 

 

9.1 Ammatillisen koulutuksen tutkinnot uudistuvat 

Työelämä elää jatkuvassa muutoksessa. Jatkossa työelämästä nouseva vaade 

on nykyistä laaja-alaisempi osaaminen. Ammatteja myös katoaa, mutta samalla 

uusiakin syntyy.  

Moni vanha käsityö hoituu nykyään koneiden tekemänä sarjatyönä. Toisaalta 

työelämällä on suuri tarve sellaisille osaajille, joilla on valmius oppia jatkuvasti 

uutta, kehittyä työelämän mukana ja olla uudistamassa sitä.  

Nykymallisesta pirstaloituneesta tutkintorakenteesta tullaan siirtymään laaja-

alaisimpiin tutkintoihin. Niiden sisällä on tarkoitus päästä valitsemaan omia yksi-

löllisiä polkuja, jotka kehittävät omaa osaamista.,  

Tutkintorakenteen uudistus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistele-

maa ammatillisen koulutuksen reformia. Siinä on tarkoitus uudistaa niin lain-

säädäntö kuin rahoitus- ja ohjausjärjestelmä ammatillisen koulutuksen osalta. 

Hallituksen esitys tästä asiasta annetaan eduskunnalle kevään 2017 aikana. 

(Ammatillisen koulutuksen reformi 2017.) 

Osana ammatillisen koulutuksen muutostyötä ja reformia Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö on asettanut selvittäjät tekemään ehdotusta koulutussopimusmallista 

ja siitä, miten se otetaan käyttöön ammatillisessa koulutuksessa. Tämän uuden 

mallin tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon suo-

rittamista käytännönläheisesti siten, että opiskelijoiden joustavat siirtymät ja 

polut työpaikoilla ovat mahdollisia. (Ammatillisen koulutuksen reformi 2017.) 
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Mitään uutta rinnakkaista järjestelmää nykyiselle ammatilliselle koulutukselle ja 

oppisopimuskoulutukselle ei olla kehittämässä, vaan tarkoitus on luoda koko-

naisuuksia erilaisista työvaltaisen oppimisen malleista. Samalla on tarkoitus 

etsiä ja esitellä keinoja työpaikoilla kouluttautumisen lisäämiseksi ja työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen laadun takaamiseksi. Ammatillisessa koulutuksessa eh-

dotetaan, että käyttöön otetaan koulutussopimus, jonka tulisia soveltua kaikille 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoille riippumatta siitä, ovatko he tutkintotavoit-

teisia tai eivät. Koulutussopimuksessa olisi tarkoitus sopia ei-työsuhteisesta 

opiskelusta työpaikoilla tai muissa vastaavissa ympäristöissä. Oppisopimuksel-

la sovittaisiin edelleen oppimisesta, joka tapahtuu palkallisena työsuhteen aika-

na työpaikalla. (Ammatillisen koulutuksen reformi 2017.)   

Ehdotuksessa kantavana teemana on, että työpaikalla tapahtuva oppiminen 

suunnitellaan ja sovitaan tutkinnon osa kerrallaan. Samalla sovitaan, solmi-

taanko koulutuksen järjestäjän, työpaikan ja opiskelijan välille koulutussopimus 

vai oppisopimus. Kaikessa tässä on ideana se, että opiskelijalla on mahdolli-

suus siirtyä sujuvasti oppilaitoksen, työpaikkojen, koulutussopimuksen ja oppi-

sopimuksen välillä. Kun erilaisia ja eri mittaisia sopimuksia on tarjolla useampia, 

myös yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia tarjota oppimispaikkoja. (Minedu 

2017.) 

Työpaikkoihin liittyvää hallinnollista taakkaa on tarkoitus keventää. Koulutuksen 

järjestäjän tulisi toimia operaattorina ja järjestää keskitetysti ne palvelut, joita 

työelämäyhteistyössä työpaikat tarvitsevat. Valtakunnallisesti käytössä olisi tar-

koitus olla sähköinen asiointipalvelu ja yhtenäiset sopimuspohjat. Koulutusso-

pimus tulisi tehdä sähköisesti osapuolten kesken osana opiskelijan henkilökoh-

taista opiskelusuunnitelmaa ilman, että asiasta laaditaan erillistä sopimusasia-

kirjaa (Minedu 2017.)  

Jotta oppiminen työpaikalla voi olla laadukasta, pitää olla selkokieliset tutkinnon 

perusteet. Niiden olisi korostetun tärkeää olla työelämälähtöisiä ja laaja-alaisia. 

Opetusministeriön ehdotuksessa alleviivataan, että koulutuksen järjestäjän teh-

tävänä olisi varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu ja vastata osaa-

misen arvioinnista sekä tutkintojen myöntämisestä järjestämisluvan mukaisesti. 

(Minedu 2017.)   
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Kun koulutussopimuksella opiskeltaisiin, työpaikka ei saisi mitään erillistä koulu-

tuskorvausta muissa kuin siinä tilanteessa, että työpaikan edustaja ohjaa opis-

kelijan oppimista erityisen paljon. Opiskelijoiden hakeutumista työssä oppimi-

seen tuettaisiin sillä mahdollisuudella, että opiskelijalle voisi maksaa korvausta 

hänen työstään ilman, että työpaikan ja opiskelijan välillä on työsuhdetta. (Mi-

nedu 2017.) 

Ammatillisen koulutuksen jaottelusta eri koulutusmuotoihin ja tutkinnon suorit-

tamistapoihin on tarkoitus luopua. Työpaikalla tapahtuva koulutuksen järjestä-

minen toteutettaisiin yhden yhtenäisen osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen 

toiminta- ja rahoitusmallin mukaisesti. Opiskelija säilyisi koko opiskelunsa ajan 

kirjoilla oppilaitoksessa. Koulutussopimusmalli ja laajemmin uudenlainen työ-

paikalla järjestettävän koulutuksen malli ehdotetaan otettavaksi käyttöön 

1.1.2018 mennessä osana ammatillisen koulutuksen reformia. (Ammatillisen 

koulutuksen reformi 2017; Minedu 2017.) 

 

9.2 Yhteistyö työelämän edustajien kanssa 

 

Keväällä 2014 Stadin ammattiopisto ja Stara (Helsingin kaupungin rakentamis-

palvelu) ryhtyivät tekemään yhteistyötä työssäoppijoiden työpaikkojen lisäämi-

seksi ja työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi. Yhteistyössä laadittiin konsepti, 

mitä voidaan esittää myös muiden rakennusliikkeiden työmaiden työpaikkaoh-

jaajien käyttöön.  

 

Konseptissa sovittiin yhtenäinen malli Staran työmaille työssäoppijoiden koulut-

tamiseksi työmaalla ja käytänteet työpaikkaohjaajille. Yhteistyössä laadittiin 

käytettävä työssäoppimissopimusmalli, jota molemmat osapuolet sitoutuivat 

noudattamaan. 

 

Sopimukseen kirjattiin oppilaitoksen sali- ja teoriaopetuksen sisältöä, millä taa-

taan opiskelijan hallitsevan turvallinen toiminta työmaalla ja rakennustöiden pe-

rustietämys ennen työmaalla tapahtuvaa työssäoppimista (liite 10).  
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10. Raportin yhteenveto 

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisestä ja tästä raportista hyötyvät yhteis-

kunta, työelämän edustajat, oppilaitokset ja opettajat sekä tärkeimpänä opiske-

lijat. 

 

Yhteiskunta hyötyy työpaikkaohjauksen laadun ja määrän lisääntymisestä useil-

la eri alueilla. Suomalainen ammattitaitoinen työvoima lisääntyy, jolloin verotulot 

jäävät yhteiskunnan hyödyksi. Rakentamisen laatu lisääntyy ja sen johdosta 

kansallisomaisuuden arvo säilyy ja kasvaa.  

 

Rakennusalan toimijat hyötyvät työpaikkaohjauksen kehittymisen johdosta am-

mattitaitoisen työvoiman lisääntymisestä ja rakentamisen laadun paranemises-

ta. Tuleva työvoimapula on ehkäistävissä nuorten laadukkaammalla ja tehok-

kaammalla koulutuksella, jossa ammattiopiston ohella työssäoppimisella on 

suuri merkitys.  

 

Oppilaitokset ja opettajat hyötyvät opiskelijoiden läpäisyasteen noususta saa-

malla rahoitusta valmistuvista opiskelijoista. Oppilaitos pysyy lisäämään opiske-

lijapaikkoja ja tuottamaan enemmän ammattitaitoista työvoimaa rakennusalan 

toimijoiden käyttöön. Opettajien antaman valmistavan opetuksen laatu ja tehok-

kuus nousee tehdessä yhteistyötä koulutettujen työpaikkaohjaajien kanssa.  

 

Opiskelija on suurin hyötyjä työpaikkaohjaajien kouluttamisesta. Opiskelijan 

saama hyöty näkyy lisääntyneenä motivaationa ja ammattiosaamisen näyttöjen 

suorittamisen nopeutumisena. Opiskelija saa laadukkaampaa opetusta työssä-

oppimispaikoilla ja valmistuu nopeammin ammattiinsa.  

 

Valtioneuvosto on määrännyt asetuksellaan työpaikkojen turvallisuudesta. Tätä 

asetusta tulisi täydentää määräämällä jokaiselle työpaikalle koulutuksen käynyt 

työntekijätason työpaikkaohjaaja, mikäli työmaalla on työssäoppijoita.   
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Tällä taattaisiin perehdytyksen taso nuorelle työssäoppijalle ja näin ollen työtur-

vallisuuden paraneminen koko työmaalla. Työpaikkaohjaajakoulutuksen käy-

neet työntekijät tulisi rekisteröidä, kuten esimerkiksi työturvallisuuskurssin käy-

neet henkilöt.  Lisäksi oppilaitoksen tulisi ilmoittaa viranomaiselle työmaista, 

joilla työssäoppijoita on.  
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Liite 1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen alkukartoitus 
 

1. Taustatiedot 

Nimi ______________________________________________ 

Puhelinnumero ______________________________________________ 

Sähköposti ______________________________________________ 

Työnantaja ______________________________________________ 

 

 

2. Mikä on oma koulutustaustasi? Merkitse rasti ylimmän koulutuksesi kohdalle. 
 

[ ]  Peruskoulu  

[ ]  Lukio  

[ ]  Ammatillinen koulutus, mikä? ______________________________________________ 

[ ]  Ammattikorkeakoulutus, mikä? ______________________________________________ 

[ ]  Yliopistokoulutus, mikä? ______________________________________________ 

[ ]  Jokin muu, mikä? ______________________________________________  

 

3. Oletko aikaisemmin osallistunut työpaikkaohjaaja- tai työpaikkakouluttajakoulutuk-
seen? 

 

( )  En  

( )  Kyllä, mikä ja milloin? ______________________________________________  

 

4. Mistä sait tiedon koulutuksesta? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 



 
 

5. Montako ohjattavaa sinulla tällä hetkellä on? 

 

( )  0  

( )  1  

( )  2  

( )  Useampia  

 

Seuraavat kysymykset (6 - 24) on tarkoitettu sinulle, jolla on jo opiskelija tai useam-
pia ohjattavana. Jos sinulla ei vielä ole opiskelijaa, siirry kyselyssä alaspäin kohtaan 
koulutuksen sisältöä koskevat kysymykset. 
 

6. Kuinka kauan olet toiminut työssä oppijan työpaikkaohjaajana tai -kouluttajana? 

 

( )  0 - 3 kk  

( )  Alle 1 vuosi  

( )  2 - 4 vuotta  

( )  Kauemmin  

 

7. Millä alalla ohjattava opiskelijasi opiskelee (ammattikouluopiskelijat) vai onko hän 
oppisopimusopiskelija? Valitse vain yksi vaihtoehto. 
 

( )  Hyvinvoinnin ala  

( )  Tekniikan ala  

( )  Palvelujen ja viestinnän ala  

( )  Oppisopimus  

 

8. Opiskelija, jota ohjaat opiskelee... /Opiskelijat, joita ohjaat opiskelevat... 

 

[ ]  Perustutkintoa  

[ ]  Ammattitutkintoa  

[ ]  Erikoisammattitutkintoa  

[ ]  Jokin muu ______________________________________________  

 

9. Mitä tutkintoa ohjattavasi opiskelee? 

______________________________________________ 

 



 
 

10. Minkä ikäinen ohjattavasi opiskelija on? Jos sinulla on useampia eri ikäisiä opiskeli-
joita ohjattavana, voit valita useamman vaihtoehdon. 
 

[ ]  15 - 24 vuotta  

[ ]  25 -30 vuotta  

[ ]  Yli 30 vuotta  

 

11. Onko ohjattavanasi eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita? 

 

( )  Ei  

( )  Kyllä  

 

Oletko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

 

12. Olen tietoinen siitä, mitä minulta työpaikkaohjaajana / -kouluttajana odotetaan 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

13. Työpaikkaohjaajan / -kouluttajan tehtävä ja rooli on mielestäni tärkeä 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

14. Työpaikkaohjaajana / -kouluttajana toimin esikuvana. Annan omalla esimerkilläni 
opiskelijalle mallin "miten meillä työt tehdään" 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 



 
 

15. Koen saavani tukea tehtävääni työyhteisöltä 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

16. Koen saavani tukea tehtävääni esimieheltäni 
 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

17. Minulle järjestetään riittävästi aikaa opiskelijan ohjaamiseen 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

18. Annan opiskelijalle palautetta säännöllisesti 
 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

19. Tunnistan opiskelijan tarvitseman ohjauksen määrän 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 



 
 

20. Olen perehtynyt opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon perusteisiin 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

21. Varmistan, että opiskelija saa tehdä työpaikalla riittävän monipuolisia työtehtäviä 
saavuttaakseen koulutukselle asetetut tavoitteet 
 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

22. Minulla on riittävästi tietoa opiskelijan tietopuolisen koulutuksen sisällöistä ja aika-
tauluista 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

23. Minulle on kerrottu eri toimijoiden tehtävät ja vastuut (opiskelija, työpaikkaohjaaja / -
kouluttaja, työnantaja, vastuukouluttaja) 
 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 

24. Työyhteisössä myös muut osallistuvat opiskelijan ohjaukseen 

 

( )  Täysin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin samaa mieltä  

( )  Jokseenkin eri mieltä  

( )  Täysin eri mieltä  

 



 
 

Koulutuksen sisältöä koskevat kysymykset. Seuraavassa kysytään mielipidettäsi koulu-
tuksen sisällöstä. 

25. Kuinka tarpeellista seuraavien asioiden käsittely koulutuksessa mielestäsi on? 

 

Erittäin 

tarpeellista 
Tarpeellista 

Ei tarpeel-

lista 

Opiskelijan opintojen henki-

lökohtaistamisprosessi 
( ) ( ) ( ) 

Työssä oppimisen suunnit-

telu yhteistyössä opettajan / 

koulutustarkastajan kanssa 

( ) ( ) ( ) 

Tietopuolisen koulutuksen 

suunnittelu yhteistyössä 

oppilaitoksen kanssa 

( ) ( ) ( ) 

Tutkintotilaisuuksien suun-

nittelu 
( ) ( ) ( ) 

Opiskelijan perehdyttämi-

nen 
( ) ( ) ( ) 

Opiskelijan ohjaus työtehtä-

välähtöisesti 
( ) ( ) ( ) 

Vuorovaikutus ja ohjaus-

menetelmät 
( ) ( ) ( ) 

Nuoren opiskelijan ohjaa-

minen 
( ) ( ) ( ) 

Eri kieli- ja kulttuuritaustais-

ten opiskelijoiden ohjaami-

nen 

( ) ( ) ( ) 

Opiskelijan oppimisen ja 

osaamisen arviointi 
( ) ( ) ( ) 

Työsuhdetietous ( ) ( ) ( ) 

Työturvallisuus ( ) ( ) ( ) 

Väli- ja päättöarviointi So-

pimusPro-järjestelmässä 

(vain oppisopimuskoulutus, 

muut voivat jättää tämän 

tyhjäksi) 

( ) ( ) ( ) 



 
 

Liite 2. Ennakkotehtävä 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 3. Työpaikkakoulutuksen 1. päivä diat 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 4. Työpaikkakoulutuksen 2. päivä diat 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

Liite 5. Välitehtävä 2.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 6. Työpaikkakoulutuksen 3. päivä diat 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

Liite 7. Alakohtainen tehtävä 

 



 
 

Liite 8. Palautekysely 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 9. Palautteet 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

Liite 10. Työssäoppimissopimusmalli. Työssäoppimissopimus pohjautuu Friskin 

ym. (2010) Internet-materiaaliin Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana.  

 

TYÖSSÄOPPIMISSOPIMUS  

 

2014 – 2015 

 

Helsinki 

 

Stadin ammattiopisto – Stara, Rakennustekniikka 

 

 

 

Työssäoppiminen 

 

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 

Talonrakennuksen koulutusohjelma, pk, talonrakentaja (120 ov) 

Painotettu korjausrakentaminen 

 

TYÖSSÄOPPIMINEN 

Ensimmäinen opiskeluvuosi suoritetaan koululla teoria- ja työsaliopiskeluna. 

Työssäoppimisjaksot sijoitetaan 2. ja 3. opiskeluvuodelle siten että 2. opiskeluvuodella 

suoritetaan 8 ov ja 3. opiskeluvuodella 16 ov työssäoppimista.  

 

Jokaiselle jaksolle on määritetty ennalta käsiteltävät aiheet, joita käsitellään aluksi työ-

salissa ja teoriaopetuksessa. Tämän jälkeen opiskelijat siirtyvät harjoittelemaan annet-

tujen aiheiden viitekehyksessä työelämään. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat suoritta-

vat harjoittelun koulun työsalissa, jossa heitä harjoitetaan ja arvioidaan työelämän 

pelisääntöjen noudattamisen ja työnteon perusteella.  

 



 
 

Teoriaopetuksen omaksuminen mitataan numeraalisella arvosanalla. Teoriaan kuuluvat 

myös tarvittavat koulutukset kuten työturvallisuus- ja tulityökortti. Teorian tarkoitukse-

na on varmistaa, että opiskelijoilla on tuntemus aiheesta, jota työmaalle mennään har-

joittelemaan. Ilman teorian tuntemista on mahdollista, että työmaalla sattuu työturval-

lisuusrikkeitä esimerkiksi riittämättömän tuotetuntemuksen vuoksi (mm. asbestituot-

teet ym.).  

 

Opettajille annetaan valmiita opintomateriaalipaketteja ja teoriapohjia, kuten Power-

Point -esityksiä, joita opettajien on käytävä opiskelijoiden kanssa läpi. Näin varmistu-

taan koulutuksen yhtenäisyydestä ja opiskelijoiden samankaltaisesta tietotaidosta. 

Työssäoppiminen tapahtuu pääsääntöisesti työmailla joten oppilaitos järjestää opiskeli-

jalle tarvittavat työturvallisuus- tulityökorttikoulutukset ennen työssäoppimisjakson 

alkamista. Koska opiskelija on oppilaitoksen vakuutuksien alaisena, hänellä tulee olla 

oppilaitoksen kautta kuvallinen henkilökortti, jossa on opiskelijan henkilökohtainen ve-

ronumero. Tällöin harjoittelujaksojen ollessa eri työnantajilla käy tämä sama henkilö-

kortti koko opiskelun ajan. Opiskelijalla tulisi olla myös oppilaitoksen tunnuksin olevat 

työvaatteet, jotta hänet tunnistetaan työmailla opiskelijana.  

 

Teoria käydään läpi koulun luokkahuoneissa ja se voi sisältää myös käyntejä erilaisissa 

rakennustuotteita valmistavissa yrityksissä ja työmailla. 

 

Työsalissa harjoitellaan rakennusalan perustekniikoita, rakenteita, työkalujen ja tuot-

teiden käyttöä sekä harjoitellaan työelämän pelisääntöjä. Työturvallisuus ja aikataulu-

jen sisäistäminen nähdään tärkeimpänä työsaliharjoittelun tavoitteena. Työsaliharjoit-

telu voi sisältää myös rakennusalan tuotteita valmistavien yritysten koulutuksia (esim. 

Kiillon vesieristys, Wurthin palokatkokurssi tms). Työsaliharjoitteluun annetaan valmiita 

aihioita ja menetelmiä joita opettajien on käytettävä koulutuksessa. Näin varmistutaan 

koulutuksen yhtenäisestä linjasta eikä opiskelijoilta jää puuttumaan tärkeitä tietoja ja 

taitoja.  

 

ATTO-aineet pyritään liittämään mahdollisimman vahvasti opiskeltaviin aiheisiin, jotta 

mielenkiinto ja tietotaito kulkevat samoilla linjoilla. Korjausrakentamisen opettajat ja 

ATTO-aineiden opettajat voivat suunnitella opetusta myös yhdessä ja mahdollisuuksien 

mukaan yhdistää tehtäviä (materiaalinlaskenta, trigonometria) 



 
 

Työssäoppimisen tulisi liittyä aina opiskeltavaan teoriaan. Teoriaopetuksen tulisi aina 

tukea työssäoppimista. 

 

Opiskelijan ohjaajana toimii koulutettu/ tai kokenut työpaikkaohjaaja, joka on työnteki-

jätason henkilö. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja (kolmikanta) sopivat harjoitte-

lujakson suunnitelman, jossa on lueteltu ne näytöt, joita opiskelija pystyy harjoittelun 

aikana suorittamaan. Harjoittelu on aina tavoitteellista ja jokaisesta harjoittelusta olisi 

hyvä saada näyttö. Opiskelijan rooli työssäoppimisessa ei ole siivooja tai täydennys-

mies, vaan tarkoituksena on päästä harjoittelemaan tulevaa ammattia. Opiskelijaa ei 

saa myöskään laskea työntekijävahvuuteen. Opiskelijalle annetaan työssäoppimisesta 

numeraalinen arviointi. 

 

Työpaikkaohjaaja 

Työpaikkaohjaajan on oltava rakennusalan ammattilainen, jolla on rakennusalan tut-

kinto tai vastaava työkokemus. Ohjaaja voi käydä oppilaitoksessa yhden päivän mittai-

sen työpaikkaohjaajakoulutuksen, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat opiskelijan ohjauk-

sesta. Oppilaitos järjestää työpaikkaohjaajan koulutuksen tarvittaessa työpaikalla oi-

keissa ohjaustilanteissa. Koulutus ei saa aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia työn-

antajalle, ja se täytyy kyetä järjestää häiritsemättä työmaiden aikatauluja.  Työpaikka-

ohjaaja ei saa olla työnjohdollinen henkilö.  

 

Opettaja järjestää tarvittaessa palautekeskustelun opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 

kanssa, jossa voidaan käydä läpi opiskelijan edistymistä. Tämän ei tarvitse olla viralli-

nen istunto, vaan esimerkiksi perjantaina iltapäivällä lyhyt keskustelu erossa muusta 

työyhteisöstä.  

 

Opiskelija kirjaa työssä oppimispäiväkirjaan työssäoppimistaan päivittäin, joka voisi olla 

Fronter-pohjainen. Myös palautekeskustelut voisi hoitaa etäyhteyksiä hyväksi käyttä-

mällä (Fronter / Lync / Skype / puhelin Skype / puhelu kaiuttimen kautta ym.) 

 

Arviointi, täydennys ja rästit 

Jakson viimeisten opintoviikkojen tarkoituksena on varmistaa opiskelijoiden oppiminen, 

huolehtia opiskelijoiden opintojen edistymisestä ja tukea oppimista tarvittaessa. Opis-

kelijoita testataan kokeella, jossa kysytään opetettuun aiheeseen liittyviä asioita. Koe 

on läpäistävä. 



 
 

Näin voidaan varmistaa, että perustason laatuiset asiat ns. tiedettävät faktat ovat opis-

kelijoiden hallussa. Opiskelijoiden jakso arvioidaan työsaliharjoittelun, työssä oppimisen 

ja kokeen perusteella. Opiskelijoiden tietämystä voidaan täydentää opetetusta aiheesta 

esimerkiksi tuote-esittelyiden, koulutusten tai teorian avulla. Opiskelijat voivat myös 

suorittaa viimeisen periodin aikana puuttuvia opintojaan, jotta koko ryhmä edistyisi 

mahdollisimman tasaisesti, eikä suuria eroja pääsisi syntymään. 

 

Opiskelijan omat oppimistarpeet ja kiinnostus otetaan huomioon opiskelijan henkilö-

kohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPS:ssa. Dokumenttiin täydennetään, mitä 

opiskelija opiskelee työssäoppimalla. HOPSia varten pitää arvioida opiskelijan lähtöta-

so. Lähtötason arvioinnin pohjalta tehdään määrittelyt siitä, mitä opiskelijan pitää op-

pia työssäoppimisjaksollaan (Frisk 2010). 

 

Työssäoppimista tulee ohjata jatkuvasti työn lomassa ja myös tarpeen mukaan järjes-

tetyissä ohjauskeskusteluissa. Kuten Frisk toteaa (2010), tavoitteellisen oppimisen tu-

kemiseksi on tärkeää, että opiskelijan oppimista käsitellään riittävän usein varta vasten 

tähän asiaan suunnitelluissa ohjauskeskusteluissa. Tämän johdosta työpaikkaohjaajan 

on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitkä ovat opiskelijan arvioinnin kohteet ja kriteerit, 

jotka on määritelty tutkinnon perusteissa (emt.). 

 

Oppilaitoksen edustaja/opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajan kertomalla opiskelijan 

työssäoppimisjaksolla suunniteltujen tutkinnon osien/tutkinnon osatutkintojen arvioin-

tien kohteet ja kriteerit työssäoppimisjakson alussa.  Työpaikkaohjaaja toteuttaa opis-

kelijan arvioinnin oppilaitoksen kanssa sopimallaan tavalla. 

 

Arvioinnin kohteita ovat Friskin (2010) mukaan: 

 työprosessin hallinta 

 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 työn perustana olevan tiedon hallinta 

 elinikäisen oppimisen avaintaidot. 

 

Tähän kaikkeen liittyen myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat tärkeitä 

opiskelijan oppimisessa (emt.). 



 
 

Suunnittelua varten oppilaitoksessa sekä työpaikalla tulee miettiä, mitä tehdään ja ku-

ka tekee työssäoppimisen eri vaiheissa seuraavasti (Frisk): 

 

Ennen työssäoppimista 

Työssä tapahtuvan oppimisen alussa 

Työssä tapahtuvan oppimisen aikana 

Työssä tapahtuvan oppimisen lopussa 

Työssä tapahtuvan oppimisen jälkeen 

 

Ennen työssäoppimista on tärkeää pitää yhteyttä työnantajaan ja sopia käytännöistä 

opiskelijan, opettajan, työnantajan edustajan ja mahdollisuuksien mukaan työpaikka-

ohjaajan kanssa. Friskin (2010) mukaan eri osapuolten roolit ovat seuraavanlaiset: 

 

        Oppilaitoksen tulisi 

 esitellä opiskelijan opetussuunnitelma ja se, mitä hän on tulossa työssäoppi-

maan 

 opettaja pitää yhteyttä opiskelijaan sekä huolehtii opiskelijan käynnistä työpai-

kalla (emt.)  

 

Työnantaja puolestaan   

 vastaa opiskelijalle annettavasta ennakkoinfosta yhteydenoton saatuaan. 

 kertoa saapuvasta opiskelijasta ja hänen opintojensa sisällöstä työpaikan hen-

kilöstölle 

 varata työtilat ja välineet opiskelijan käyttöön tarvittaessa 

 järjestää mahdolliset kulkuluvat ja muut luvat 

 nimetä/ miettiä mahdolliset ohjaajat (emt.). 

Kuten Frisk (2010) toteaa, työssäoppimiseen valmistautuminen alkaa työpaikalla jo 

ennen työssäoppijan tuloa. 

 

Työssäoppimisen alussa olennaisia seikkoja: 

 Myönteinen vastaanottohetki ja tutustuminen opiskelijaan 

 Henkilökunnan esittely opiskelijalle 

 Tilojen esittely ja kierros lähipisteissä 

 Työpaikkaan perehdytys uusia työntekijöitä koskevien käytäntöjen mukaan 

 Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen/tarkentaminen 



 
 

 Mitä opiskelijan tulee osata työssäoppimisen jälkeen? 

 Mitä työtehtäviä tekemällä opiskelija oppii tavoitteiden mukaisia asioita? 

 Ohjauksen etenemisestä ja käytännöistä sekä ohjaus- ja arviointikeskusteluista 

sopiminen yhteisesti ja aikojen merkitseminen kalenteriin. (Frisk 2010). 

 

Alussa kannattaa käyttää aikaa tutustumiseen ja keskustella mm. seuraavista asioista: 

 opiskelija tausta ja osaaminen 

 ohjauksen tarve  

 työssäoppimiseen liittyvien tavoitteiden tarkentaminen  

 todelliset työtehtävät, joiden kautta tavoitteet saavutetaan 

 opiskelijan tapa oppia ja toiveet palautteen saamisesta. (Frisk 2010). 

 

 

Työssäoppimisen aikana on tärkeää 

 ohjata opiskelijaa ja keskustella hänen kanssaan työskentelyn lomassa 

 antaa kehittävää, välitöntä ja avointa palautetta opiskelijalle 

 käydä ohjauskeskusteluja säännöllisesti ja sovitusti 

 mahdollistaa opiskelijalle osallistuminen työpaikan erilaisiin tilanteisiin ja todel-

listen työtehtävien tekemiseen 

 antaa koko työyhteisön osallistua opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin 

 pitää yhteyttä oppilaitokseen tarpeen mukaan. (Frisk 2010). 

 

Oppilaitoksen tulisi 

 tarkistaa opiskelijan suunnitelman eteneminen säännöllisesti työssäoppimisen 

aikana. (Frisk 2010). 

 

Työssäoppimisen lopussa tärkeää on 

 arvioida opiskelijan osaaminen oppilaitoksen kanssa sovitun käytännön mukai-

sesti 

 valmistautua arviointikeskusteluun ja käydä se yhdessä opiskelijan ja oppilai-

toksen edustajan kanssa 

 dokumentoida arviointitieto 

 pyytää opiskelijalta palautetta työssäoppimisjaksosta ja hänen saamastaan oh-

jauksesta 

 huolehtia jakson päättymiseen liittyvistä käytännön asioista, kuten avaimista. 



 
 

 Opiskelijan arvioinnin voi jakaa lähtötason arviointiin, oppimisen arviointiin ja 

osaamisen arviointiin. (Frisk 2010). 

 

Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin 

hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot (Frisk 2010). 

Työssäoppimisen jälkeen 

 käsitellään työyhteisön palautetta ja kokemuksia ohjauksen onnistumisesta 

 käydään läpi palautetta ja kokemuksia oppilaitoksen edustajan kanssa 

 pohditaan kehittämistoimia uusien opiskelijoiden työssäoppimiseen. (Frisk 

2010). 

Ohjauskeskustelut ovat 

 tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijan oppimista 

 suunniteltua toimintaa, johon sekä työpaikkaohjaaja että opiskelija valmistau-

tuvat. (Frisk 2010). 

 

Koska ohjauskeskustelut ovat merkittävä keino tukea opiskelijan oppimista, on niiden 

säännöllisyys tärkeää. Ne eivät ole satunnaista mielipiteiden vaihtamista. 

 

Ohjauskeskustelujen aikataulu on hyvä sopia mielellään heti työssäoppimisen alussa. 

Keskustelut hyödyttävät oppimista parhaimmin, kun ne muodostavat säännöllisen jat-

kumon. Keskusteluja voidaan käydä 

 kerran viikossa tai kahdessa viikossa 

 säännöllisen palaverin yhteydessä 

 työtehtäväkokonaisuuden jälkeen. (Frisk 2010). 

 



 
 

Ohjauskeskustelujen aika ja paikka kannattaa kirjata työvuorolistoihin tai kalenteriin. 

Ohjauskeskustelut voidaan käydä myös etäyhteyksiä käyttämällä. 

Ohjauskeskusteluissa tarkastellaan ja pohditaan meneillään olevaa tai jo mennyttä 

hetkeä ja siihen liittyviä tapahtumia. Pohdinta voidaan suunnata myös tulevaisuuteen. 

Ohjauskeskustelujen tarkoituksena on paitsi arvioida ja todeta tämänhetkinen tilanne 

myös auttaa ja tukea opiskelijaa saavuttamaan omat oppimistavoitteensa. 

Ohjauksessa tärkeintä on opiskelijan asioiden ja kokemusten käsittely. (Frisk 2010). 
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