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1 Johdanto 
 

Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa koulutuksen järjestäjät kehittämään opetus-

menetelmiä ja työelämäyhteistyötä samanaikaisten rahoitusleikkausten paineessa. Kou-

lutuksessa näkyvät koko yhteiskunnan poliittiset päälinjat: työelämän, työllisyyden ja 

työllistyvyyden painotus, yhteiskunnan toimintojen tehostaminen ja taloudellinen tulos-

vastuu ja opiskelijoiden itseohjautuvuus Tutkintorakenteen uudistus ja opintojen henki-

lökohtaistaminen edellyttävät opiskelijoilta opintojen suunnittelua aivan eri tavalla kuin 

aikaisemmin. Onnistunut opintojen henkilökohtaistaminen vaatii opiskelijoilta kiinnitty-

mistä sekä opintoihinsa että opiskeluyhteisöön.  
 

Ammatillisten tutkintojen työelämävastaavuutta halutaan parantaa ja työelämä on valjas-

tettu varmistamaan opetuksen sisältöjä. Jotta osaamisen työelämävastaavuutta voidaan 

arvioida, opiskelijoiden oppiminen tapahtuu yhä enemmän työelämässä. Työelämä on 

ottanut ristiriitaisesti vastaan koulutushaasteen. Ennen koulutussopimusten solmimista 

oppilaitoksen tulee varmistaa, että työelämäyhteistyön valmiudet, työpaikkaohjaajien 

aika ja ohjaustaidot ovat riittävät opiskelijoiden kouluttamiseen. Työpaikkaohjaajatkin 

saattavat tarvita koulutusta ennen kuin hänen ja opiskelijan ohjaussuhteesta muodostuu 

tavoitteiden mukainen. 

 

Arviointi ei ole vaikeaa. Mulla on kolme numeroa: surkeet, normaalit ja hy-
vät. Arviointi ei oo mikään ongelma. Teidän kriteerit ovat maailmaa sylei-
levät, eli kolmosta ei pitäisi antaa kenellekään, jos luetaan kriteerien mu-
kaan. Kehittää alaa eteenpäin, voi voi. Ei sellaista nuorta ole olemassa-
kaan. Mulla on tasan tämä jako. Surkeet, normaalit ja hyvät. Se pätee 
ihan täysin. (Haastattelu 25.9.2018.) 

 
Opettajan työhön ovat perinteisesti kuuluneet opettaminen ja arviointi, niin jatkossakin. 

Opettaja ohjaa myös työpaikkaohjaajaa ja perehdyttää tutkinnon osaamisvaatimuksiin, 

arviointiin sekä osaamisen kriteereihin.  
 

Olemme vaatetusalan opettajia Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta. Uusi am-

matillisen koulutuksen reformi on haastanut meidät miettimään opetuksen osaamispe-

rusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä, sekä opiskelijoiden osaamisen varmistamista. Oppi-

misympäristönä ei ole enää ainoastaan koulu, vaan se voi olla työpaikka, verkko, projek-

tit tai vaikkapa yrittäminen. Opiskelijoiden haasteena on valita omat polkunsa ja osaami-

sen hankkimisen väylät vaatetusalan ammattilaiseksi. Osalle tämä ovat selvillä, mutta 
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osalla opiskelijoista polut ovat hukassa. Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin ja 

omasta oppimisestaan vastuun ottamiseen tarvitaan uudenlaisia menetelmiä.  
 

Olemme kiinnostuneita kehittämään opetusta laajentamaan asiakaslähtöisiä toimintata-

poja. Asiakas on sekä opiskelija, että työelämä. Työelämäyhteistyön laajentaminen ja 

opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen vahvistaminen nousivat esiin oman koulutus-

alamme kehittämisen keskusteluissa. Halusimme selvittää työelämän kiinnostuksen ja 

valmiudet kouluttaa vaatetusalan opiskelijoita uuden ammatillisen lain hengen mukai-

sesti. Haluamme laajentaa työelämäyhteistyön muotoja, jotta opiskelijat ja työelämä sai-

sivat uusia yhteisiä toimintatapoja. 

 

Olemme huolissamme vaatetusalan opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja niihin kiin-

nittymisestä. Yhä useampi opiskelija sitoutuu huonosti tai ei lainkaan koulutuksen tavoit-

teisiin, eikä jaksa osallistua kontaktiopetukseen. Runsaat poissaolot tunneilta haittaavat 

opiskelijan omia opintoja, mutta niillä on vaikutusta koko opiskelijaryhmän suorituksiin. 

Lähdimme kartoittamaan opintoihin sitoutumisen/sitoutumattomuuden syitä ja tarjoa-

maan kiinnittymistä vahvistavia menetelmiä. 
 

Teimme Tampereen seudun ammattiopiston vaatetusalan osastolle kehittämishank-

keen, jolla pyrimme selvittämään ammatillisen koulutuksen reformin tuomia muutoksia 

ja niiden vaikutuksia vaatetusalan koulutuksen ja toteutukseen. Opinnäytetyömme on 

kahden ammatinopettajan Marja-Leena Koskisen ja Sari Linkosuon yhteinen tuotos. Ko-

kemusta ammatillisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä on kertynyt kummallakin jo 

useita kymmeniä vuosia eli perspektiiviä ammatilliseen koulutukseen ja sen toimintata-

poihin on kertynyt paljon.  
 

Olemme toimineet ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa, osallistuneet useaan 

vaatetusalan opetussuunnitelmatyön valmisteluun ja arviointiin sekä opettaneet opiske-

lijoita eri koulutusasteilla. Opinnäytetyömme tavoitteena on kehittää oman koulutus-

alamme toimintamuotoja ja laajentaa näkemystä uuden ammatillisen koulutuksen mah-

dollisuuksista.  
 

Olemme yhdessä koonneet tutkimuksen taustatekijät raportin alkuosaan, jota seuraa 

kaksi erillistä tutkimusta. Molemmissa tutkimuksissa on tulokset analysoitu erikseen ja 

tehty niistä omat johtopäätökset. Koska molemmat osatutkimukset liittyvät Tredun vaa-

tetusalan koulutukseen, työn lopussa esitetään yhteiset koulutuksen kehittämisen toi-

menpide-ehdotukset.  
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Osassa 1 käsitellään työelämäyhteistyön tarpeita ja sen monipuolistamista alueellisten 

vaatetusalan yritysten kanssa. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä alan yritystä. 

Haastattelussa kysyttiin reformin ja uusien tutkinnonperusteiden tuntemusta, työelä-

mässä oppimisen mahdollisuuksia, kartoitettiin työpaikkaohjaajan koulutustarpeita ja nii-

den toteutusta. Yritysten edustajilta kysyttiin kiinnostusta yhteistyömahdollisuuksien laa-

jentamiseen monipuolisilla toteutusmalleilla. Lisäksi kartoitettiin yritysten koulutusmah-

dollisuuksia eri tekstiili- ja muotialan perustutkintojen uusiin tutkinnonosiin. Näiden pe-

rusteella pyritään palvelemaan alueellisia yrityksiä ja kehittämään Tredun vaatetusalan 

koulutusta työelämälähtöisemmäksi. 
 

Osassa 2 paneudutaan Tredun vaatetusalan opintoihin kiinnittymisen ongelmiin ja pyri-

tään luomaan kokonaiskuvat vaatetusalan opiskelijoiden mielipiteistä, asenteista ja toi-

mintatavoista. Tulosten analysoinnissa hyödynnetään kiinnittymisestä tehtyjä aiempia 

tutkimuksia vertailemalla saatuja tuloksia keskenään. Opiskelijoiden esittämät ehdotuk-

set on otettu huomioon lopun toimenpide-ehdotusten perustana.  

2 Tutkimuksen yhteinen viitekehys 
 

Tutkimuksessa lähdettiin pohtimaan tutkimuksen ilmiöitä miellekartan kautta. Pohdittiin 

tutkimuksen liittyviä tärkeitä tekijöitä: Ryhmiteltiin tutkimuksen laajemmat kokonaisuudet 

ja niihin liittyvät tekijät. Teimme kolme erilaista viitekehystä, jotka kehittyivät tutkimustyön 

edetessä. Viitekehyksen luominen sanallisesti on hankalaa, joten se visualisoitiin ja ha-

vainnollistettiin käsittelemään aihealuetta useista eri lähtökohdista, kunnes tutkimuksen 

lopullisen viitekehyksen idea kristallisoitui esitettävään muotoon. 

 

Tutkimus keskittyy kartoittamaan taustat ja tekijät, joiden kautta koulutuksen järjestäjä 

toimeenpanee uuden ammatillisen koulutuksen lakien ja asetusten mukaisen toiminnan. 

Uudet tutkinnonperusteet (Tekstiili- ja muotialan perustutkinto) ovat ammattialamme pe-

rusta, jonka sisältöjen mukaan koulutusta toteutetaan.  

 

Viitekehyksen keskiössä on uusi ammatillisen koulutuksen laki, reformi (kuvio 1). Am-

matillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuu-

deksi, johon lisätään työelämässä oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018a). 
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Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys 

 

Työskentely opiskelijoiden kanssa haastaa jokaisen kohtaamaan yksilöllisesti, omine toi-

veineen, tavoitteineen ja tapoineen. Aina ei ole helppo yhtälö yhdistää opiskelijan elä-

mäntilanne ja koulutuksen järjestäjän tavoitteet. Ammatillinen koulutus kantaa yhteiskun-

tavastuuta, johon kuuluvat eettiset arvot, vastuu ympäristöstä, henkilöstöstä, asiakkaista 

jne. Jatkuva haku sekä nuorten ja aikuisten koulutus yhdessä ovat haasteellisia toteut-

taa. Opintoja ei voida toteuttaa kaikille samalla tavalla, vaan opinnot henkilökohtaiste-

taan. Jokainen opiskelija kulkee omaa ammatillista polkuaan kohti ammatillista osaa-

mista. Jokainen opiskelija halutaan kiinnittymään opintoihin siten, että hän sitoutuu op-

pimaan tutkinnon tavoitteiden mukaisesti ja kehittämään osaamisensa työelämän tar-

peita vastaavaksi ammattitaidoksi. 

 

Uusi ammatillisen koulutuksen laki velvoittaa koulutuksen järjestäjän tekemään työelä-

mäyhteistyötä. Työelämäyhteistyötä on tehty ammatillisessa koulutuksessa jo vuosia 

työssäoppimisen muodossa, mutta uuden lain mukaisessa termistössä sitä kutsutaan 

työelämässä oppimiseksi. Työelämäyhteistyötä halutaan laajentaa ja kehittää monipuo-

lisemmaksi. Työelämä varmistaa koulutuksen laadun ja ammatillisen osaamisen. Työ-

elämässä oppiminen on väylä monipuolistaa opintoja, oppimisympäristöjä sekä opinto-

polkuja. 
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Olemme avanneet osan ammatillisen koulutuksen ja reformin sanastoon kuuluvia käsit-

teitä asiayhteyksissä tekstien sisällöissä. Tämän lisäksi olemme koonneet tutkimukseen 

liittyvää sanastoa liitteeseen 2. Reformisanasto löytyy myös Opetus- ja kulttuuriministe-

riön www-sivuilta.  

3 Tutkimuksen taustatyö 
 

Osana tutkimuksen taustatyötä osallistuimme Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestä-

mään koulutukseen ”Opettaja yhteistyöverkoston kehittäjänä” (3op) marras-, joulukuus-

sakuussa 2017. Koulutus antoi pohjaa ja näkökulmaa tutkimusaiheelle. Koulutus sisälsi 

asiaa reformin vaikutuksia opiskelijan osaamisperusteiseen yksilölliseen oppimispol-

kuun, muuttuvaan työelämään ja työelämän osaamistarpeisiin ja -vaatimuksiin. Lisäksi 

käsiteltiin koulutuksen järjestäjän roolia, muuttuvaa opettajuutta ja opettajan roolia. Näi-

den kaikkien osa-alueiden pohjalta pyrittiin muodostamaan kuvaa laadukkaasta työelä-

mässä oppimisesta sekä työelämäyhteistyö verkostosta. 

 

Tapasimme Helena Kallio-Lahtisen 15.5.2018. Hän on koulutuspäällikkönä Tredussa ja 

toimii työpaikkaohjaajille tarkoitetussa ”Ohjaan” -valmennuksessa sekä kehittäjäklaani-

toimintamallissa. Ohjaan -valmennukset ovat työpaikkaohjaajille tarkoitettuja koulutuksia 

ja osa Ohjaan.fi -sivuston toimintakenttää. Kehittäjäklaani on toimintamalli, jossa kehite-

tään työelämässä oppimista työelämän edustajien ja tredulaisten yhteistyönä. Hänen 

kanssaan keskusteltiin oppilaitoksemme tapahtuvista muutoksista, yhteistyömuodoista 

ja käynnissä olevista reformia toimeenpanevista hankkeista. Tämän avulla luotiin koko-

naiskuvaa Tredun reformiin valmistautumisesta sekä sen aiheuttamista muutoksista. 

 

Teemme yhteistyötä vaatetusalan yritysten kanssa työelämässä oppimisen yhteydessä, 

mutta yritykset toimivat myös koulutuksen asiantuntijoina ja laadunvarmistajina erilai-

sissa toimikunnissa ja esimerkiksi Taitajatapahtuman kilpailutoiminnassa. Taitaja 2018 -

tapahtuman yhteydessä 16.5.2018 järjestettiin Tekstiili- ja vaatetusalan neuvottelukun-

nan kokous, johon osallistuimme. Kysyimme työelämän edustajilta heidän mielipiteitään 

yhteistyömuodoista ja siitä, miten heitä voitaisiin informoida koulutuksen muutoksista 

sekä saada tietoa yrityselämän mielipiteistä ja tarpeista. Lisäksi esittelimme työelämäyh-

teistyöideoita, joita olimme yhdessä innovoineet. 

 

Neuvottelukunnan työelämäedustajat olivat melko yksimielisiä siitä, että erilaisten säh-

köisten kyselyiden tekeminen on liiaksi aikaa vievää ja avoimiin kysymyksiin vastaami-

nen haastavaa. He kokivat sähköpostin tulvivan erilaisia viestejä ja informaatiota, joihin 
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heillä ei työpäivän aikana ole aikaa tai mahdollisuutta keskittyä. Sähköiseen viestintään 

annettiin selkeitä ohjeita. Postin sisällössä ja viestissä tulisi pääasiat olla kerrottuna yti-

mekkäästi, ilman turhia linkkejä. He olivat kiinnostuneita esittelemistämme yhteistyöide-

oista ja -mahdollisuuksia. He kokivat, että opettajan käynnit työpaikoilla ja siellä syntyvät 

keskustelut antavat enemmän informaatiota niin koulutuksen järjestäjälle kuin työelämän 

edustajillekin. Koulutuksiin ja seminaareihin osallistuminen koettiin haastavaksi. Varsin-

kin pienyrittäjät eivät pysty irrottautumaan useita tunteja kestäviin tapahtumiin, vaikka 

aihe olisi erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen.  

 

Tämän lisäksi osallistuimme koulutuksen järjestäjän sekä Parasta osaamista -hankkeen 

erilaisiin reformia käsitteleviin pedakahviloihin ja webinaareihin, joissa syvennettiin am-

matillisen koulutuksen tulevia muutoksia. Olemme jäsenenä Facebook-sivustolla perus-

tetussa Uudistutaan yhdessä -ryhmässä. Ryhmän taustalla on Parasta palvelua -kehit-

tämisohjelma ja se on tarkoitettu kaikille ammatillisen koulutuksen parissa työskentele-

ville, jotka ovat kiinnostuneita työelämässä järjestettävästä oppimisesta. Parasta palve-

lua -kehittämisohjelman toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Näin pysymme 

koulutuksen uudistuksessa tapahtuvista asioista perillä päivittäin. 

 

Tutkimuksen tekemiseen ja sen analysointiin perehdyimme koulutusohjelmamme Tutki-

muksellisen kehittämistyön menetelmät -kurssilla ja tutustumalla tutkimuksen tekemi-

seen liittyvään kirjallisuuteen sekä aiempiin tutkimuksiin. Tämän lisäksi olemme tutustu-

neet laajasti tutkimuksenne viitekehykseen liittyvään kirjalliseen ja sähköiseen aineis-

toon. 

4 Ammatillisen koulutuksen reformi 
 

Ammatillisen koulutuksen reformi alkoi virallisesti syyskuussa 2015, jolloin Juha Sipilän 

johtama hallitus julkisti strategisen ohjelmansa ja visionsa Suomen tulevaisuuden tilasta 

vuonna 2025. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana reformi tarkoittaa laillisin keinoin 

toteutettua suunnitelmallista uudistusta. (Kotimaisten kielten keskus 2018.)  

 

Hallituksen tavoitteena oli (ja on edelleen) ajaa uudistuksia viidellä painopistealueella, 

joista yksi on osaaminen ja koulutus. Kaikkiaan hallitusohjelmaan sisältyy 26 kärkihan-

ketta, joille jokaiselle on nimetty vastuuministeri ja jokaiselle painopistealueelle omat mi-

nisterityöryhmänsä. (Valtioneuvoston kanslia 2015.) Osaamisen ja koulutuksen vastuu-

ministerinä toimi luonnollisesti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. 
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Sipilän hallituksen vision mukaisesti Suomi on vuonna 2025 ”maa, jossa tekee mieli op-

pia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suo-

malaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulu-

tuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa” (Valtioneuvoston kanslia 2015). 

Osaamisen ja koulutuksen painopisteessä on siis koko koulutusala peruskouluista aina 

korkeakouluihin asti. Tämän painopistealueen kärkihankkeet ovat 1) uudet oppimisym-

päristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin, 2) toisen asteen ammatillisen koulutuk-

sen reformi, 3) työelämään siirtymisen nopeuttaminen, 4) taiteen ja kulttuurin saavutet-

tavuuden parantaminen, 5) korkeakoulujen ja elinkenoelämän yhteistyön vahvistaminen 

innovaatioiden kaupallistamiseksi ja 6) nuorisotakuun muokkaaminen yhteisötakuun 

suuntaan.  

 

4.1  Kohti ammatillisen koulutuksen reformia 
 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on ollut kärkihanke, jonka tavoitteena 

oli hallitusohjelman mukaisesti uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperustaiseksi ja 

asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on ollut myös tehostaa koulutusta sekä 

lisätä työelämässä oppimista sekä luoda yksilöllisiä opintopolkuja ja purkaa sääntelyä ja 

päällekkäisyyksiä. Toimenpideohjelmaan on kirjattu kaksi toimenpidettä, joilla reformia 

on valmisteltu.  

 

Ensimmäisen toimenpiteen sisältönä on ollut toisen asteen koulutuksen uudistaminen 

vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Tässä työssä on poistettu eri koulutusmuo-

tojen päällekkäisyyksiä. Samalla on poistettu nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat, 

ja koottu koko toisen asteen koulutus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuri-

ministeriön alle. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteet on uudistettu, samoin toi-

mintaprosessit. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistettiin yhdistämällä lait am-

matillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdeksi uudeksi laiksi, 

jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Ammatilli-

sen koulutuksen tutkinnonuudistuksessa tutkintoja laaja-alaistettiin ja vähennettiin mer-

kittävästi erillisten tutkintojen määrää. Myös opiskelijavalinnat ja hakupalvelut on uudis-

tettu, jatkuva haku on nykyään mahdollista. (Finlex 2017.) 

 

Koulutuksen järjestäjiä on kannustettu tämän toimenpideohjelman mukaisesti vapaaeh-

toisiin fuusioihin, jotta koulutuksen järjestäjäverkon palvelukyky ja alueellinen kattavuus 
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voidaan turvata. Reformin valmistelun yhteydessä käynnistettiin myös koulutuksen jär-

jestäjärakenteen kehittämisohjelma, jolla pyritään keventämään hallintoa ja tehosta-

maan koulutuksen järjestäjien toimintaa. 

 

Tulevaisuuden osaamistarpeisiin on pyritty vastaamaan lisäämällä ja monipuolistamalla 

työelämässä oppimista. Reformin aikana on luotu uusi koulutussopimusmalli, joka mah-

dollistaa opiskelijoille joustavat polut työelämässä oppimiseen ja tutkinnon suorittami-

seen käytännönläheisesti. Tavoitteena on myös ollut kehittää ja ottaa käyttöön digitaali-

sia palveluita ja oppimisympäristöjä sekä vahvistaa opetushenkilöstön osaamista. 

(Valtioneuvoston kanslia 2015.) 

 

Toinen toimenpide kattaa ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän yh-

tenäistämisen. Uudessa rahoitusjärjestelmässä on yhdistetty entiset ammatillisen perus-

koulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakoulu-

tuksen rahoitusjärjestelmät. Ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmä on 

uudistettu reformin myötä niin, että kaikkea ammatillista koulutusta säädellään yhdellä 

järjestämisluvalla. Koulutuksen ohjauksessa painotetaan tuloksellisuutta, laatua ja vai-

kuttavuutta. Nämä ovat suoraa rahoitusperusteita. Uudistettu rahoituslaki astui voimaan 

1/2018.   

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön oman esittelymateriaalin mukaan reformityöskentelyä voi-

daan kuvata alla olevan infograafin avulla (kuvio 2). 
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4.2 Reformin tarve 
 

Ammatillisen koulutuksen on seurattava työelämän tarpeita. Työelämä muuttuu, ammatit 

muuttuvat, työn sisällöt ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Ammatteja katoaa ja uusia 

ammatteja syntyy koko ajan. Automaatio ja digitalisaatio muuttavat ihmistyön ja käsillä 

tekemisen määrää. Työelämän osaamistarpeet eivät ole enää niin selvärajaisia kuin en-

nen, vaan uudet osaamistarpeet syntyvät usein tutkintojen ja alojen rajapinnoille. On 

haaste saada päteviä osaajia työelämään silloin, kun yritysmaailma heitä tarvitsee. 

Osaajia pitää saada työmarkkinoille joustavasti eri alan työtehtäviin ympäri vuoden. 

(Skills Finland ry 2018.) 

 

Opiskelijat muuttuvat, on sekä huippulahjakkaita että erityistä tukea tarvitsevia opiskeli-

joita, niin nuoria kuin aikuisiakin. Oikeus kouluttautumiseen, osaamiseen ja oppimiseen 

on kaikilla, joten tarvitaan siis yksilöille räätälöityjä opintopolkuja. Toiset tarvitsevat 

Kuvio 2. Mitä reformissa tehdään (Minedu.fi 2018) 
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enemmän ohjausta ja aikaa oppimiseen, toiset pystyvät omaksumaan asioita itseohjau-

tuvammin. (Skills Finland ry 2018.) 

 

Yhteiskunta muuttuu ja alueellinen eriarvoisuus kasvaa. Oppilaitosverkosto on harven-

tunut, mutta ammatillista koulutusta tulisi saada asumispaikasta riippumatta. Koulutus 

on väylä nuorille ammattitaitoon sekä ammattia vaihtaville ja sitä kehittäville suunnata 

osaamista uudelleen uuteen ammattiin tai tehtäviin. (Skills Finland ry 2018.)  

 

Kansantalous muuttuu ja rahaa koulutukseen on tulevissa budjeteissa vähemmän. Mää-

rärahoja joudutaan leikkaamaan ja koulutettavilla aloilla tulee olla kysyntää tulevaisuu-

dessakin. Koulutukseen suunnatut määrärahat ovat saatava entistä tehokkaammin käyt-

töön. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija ei opiskele uudelleen sitä, mitä hän jo osaa, 

vaan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi koulutettavaa tut-

kintoa soveltuvin osin. Resurssit suunnataan puuttuvan osaamisen hankkimiseen kulle-

kin yksilölle sopivimmalla tavalla. (Skills Finland ry 2018.) 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi pyrkii vastaamaan juuri näihin haasteisiin. Laaja-alai-

set tutkinnot, puuttuvaan osaamiseen hankkiminen, työpaikkojen ja ammatillisen oppilai-

toksen yhteistyön tiivistäminen, joustava haku koulutukseen ympäri vuoden ja koulutuk-

sen rahoitusmallin muuttaminen pyrkivät osaltaan vaikuttamaan kansantalouteen kuin 

kansalliseen kilpailukykyyn. (Skills Finland ry 2018.) 

5 Yhdistetty ammatillinen koulutus 
 

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään yhteen järjestämislupaan, joka kattaa nykyiset 

ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen luvat. Tämä lisää jousta-

vuutta erilaisiin osaamistarpeisiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a.) Uusi järjestä-

mislupa kattaa nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen 

luvat. Uudessa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätetään tutkinnoista, joita 

koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta. 

Siinä päätetään myös opetus- ja tutkintokielestä, ensisijaisesta toiminta-alueesta sekä 

opiskelijavuosien vähimmäismäärästä. Jatkossa koulutuksen järjestäjä voi järjestää op-

pisopimuskoulutusta kaikissa järjestämisluvan mukaisissa tutkinnoissa. Ammatillinen 

koulutus kattaa tutkintokoulutuksen ohella myös tutkintoon johtamattoman koulutuksen 

(kuvio 3).  
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Kuvio 3. Ammatillisen koulutuksen rakenne (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a mukaillen) 

 

Lain periaatteena on siirtyä yhteen tapaan suorittaa tutkinto, mikä yhtenäistää koulutuk-

sen sisäisiä hallinnollisia käytäntöjä (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 

2018a). Reformin aiheuttamista muutoksista merkittävin on, että enää ei ole erikseen 

nuorten koulutusta tai aikuiskoulutusta. Tämä vaikuttaa myös siihen, että aikuisten tulee 

suorittaa yhteiset tutkinnonosat kuten muidenkin perustutkinnon suorittajien. Tutkinnot 

perustuvat osaamiseen ja sen näyttämiseen, osaamisen hankkimistavasta riippumatta 

(perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto). Lisäksi taataan opintojen jälkeen 

jatko-opintokelpoisuus korkeakouluopintoihin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a.)  

 

Rahoituslaki ohjaa koulutuksen järjestäjää koulutusalojen valinnassa. Perusrahoitus 50 

% takaa koulutuksen kaikille aloille ja opiskelijoille, mutta lisäksi jokaisesta tutkinnosta ja 

sen suoritetuista osista saa 35 %:n osan kokonaisrahoituksesta. Myös koulutuksen jäl-

keinen työllistyminen tai jatko-opinnot tuovat rahoitukseen vielä 15 %:n lisän. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2018a.)  

 

Asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta tuli voimaan 1.8.2017 ja kaikki uu-

distuvat ja uudet tutkinnot otetaan käyttöön 1.1.2019 mennessä. Aiemmin oli 52 am-

matillista perustutkintoa, 177 ammattitutkintoa ja 122 erikoisammattitutkintoa. Vuoden 

2019 alusta on ammatillisia perustutkintoja 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammatti-
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tutkintoja 56. ”Tutkintojen määrän puolittava uudistus tulee todella tarpeeseen ja auttaa 

vastaamaan nykyistä joustavammin työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin, 

toteaa ministeri Grahn-Laasonen” (AMKE ry 2018a). Tutkintoja on siis vähemmän kuin 

aiemmin,164 kappaletta, mutta ne ovat laaja-alaisempia ja niissä on enemmän valinnai-

suutta. Tämän lisäksi tutkintojen sisällä on työelämästä tulevien opiskelijoiden mahdolli-

suus erikoistua omaan ammattialaansa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a.) 

 

Tutkintouudistuksen myötä kaikki toisen asteen tutkintotodistukset myöntää koulutuksen 

järjestäjä. Tutkintotoimikunnat vastasivat aiemmin aikuisten ammatillisista tutkinnoista ja 

niiden perusteista. Tutkintotoimikuntien olemassaolo päättyi 31.7.2018. Uutena tilalle tu-

livat työelämätoimikunnat, joiden tehtävää, toimivaltaa ja vastuita määrittelevät ammatil-

lisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017) ja asetus (673/2017). Työelämätoimikun-

tien tehtävät ovat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistus, osal-

listuminen tutkintojen kehittämiseen sekä opiskelijan osaamisen koskevien arviointien 

oikaisupyyntöjen käsittely. (Opetushallitus 2018a.) 

  

Opetushallitus on nimittänyt toimikuntiin yhteensä 330 jäsentä välille 1.1.2018–

31.12.2020.  Työelämätoimikunnissa on enintään 9 jäsentä, jotka edustavat työnantajia, 

työntekijöitä ja opetusalaa, ja joiden asiantuntemus kattaa laajasti toimialaan kuuluvat 

tutkinnot. Lisäksi jäsenillä on hyvät yhteydet keskeisiin alan työelämän toimijoihin. (Ope-

tushallitus 2018a.) 

 

Kun tutkinnot ja koulutuksen perusteet muuttuivat, muuttuivat myös todistukset ja arvi-

ointiasteikko. Opiskelijan osaamisen arviointiasteikosta säädetään valtioneuvoston ase-

tuksessa ammatillisesta koulutuksesta (673/20, 11 §). Ammatillisen perustutkinnon am-

matillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa‐alueiden osaaminen arvioi-

daan asteikolla 1–5. Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuuksien osaaminen arvioidaan 

asteikolla hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon 

osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. (Opetushallitus 2018b.) 
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5.1 Koulutuksen järjestäjän rooli 
 

Laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018. Koulutuksenjärjestäjän toi-

mintaprosessit ja pedagogiset käytännöt ovat muuttuneet niin, että oppilaitos pystyy vas-

tamaan nopeasti ja joutavasti työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Opetushenki-

löstön rooli- ja tehtävämuutos on myös merkittävä, sillä opettajat siirtyvät vanhanaikai-

sesta opettajanroolista valmentajaksi ja ohjaajaksi. Opettajien osaamis- ja ohjaamisvaa-

timukset kasvavat. Substanssiosaaminen on tärkeää, mutta tämän lisäksi opettajan tulee 

taipua moneksi, kuten uraohjaajaksi, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämi-

sen suunnittelijaksi, yritysyhteistyö koordinaattoriksi, opiskelijoiden tukipalveluiden jär-

jestelijäksi, digiosaajaksi ja digitaalisen oppimisympäristön kehittäjäksi yms. Työelä-

mäyhteistyö, osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys vaikuttavat koulutuksen järjestä-

jien organisaatioon. Osaamisen laadun varmistaminen on yksi koulutuksen järjestäjän 

uusista tehtävistä. 

 

5.2 Näkökulmia koulutuksen laatuun 
 

Laatu on hyvin suhteellinen käsite, joten sille on vaikea määritellä tarkkoja laatukritee-

reitä eikä se ollut työn tarkoituskaan. Reformin myötä osa opiskelusta ja opiskelijan oh-

jauksesta siirtyy työpaikoille. Opettajien ammattijärjestö OAJ on ollut tästä huolissaan 

nimenomaan sen vuoksi, että järjestö katsoo opettajien olevan arvioinnin ammattilaisia. 

Jos sekä ammattityön ohjaus, että työssä hankitun osaamisen arviointi jää pelkästään 

työpaikkaohjaajien tehtäväksi, opetuksen laatu on uhattuna. Koulutuksen laatua arvioi-

dessa kyse on siitä, kuinka hyvin koulutus vastaa tarkoitustaan (kuvio 4). Laadun mitta-

reina ovat mm. asiakastyytyväisyys sekä koulutuspalveluiden ja -tuotteiden yhdenmu-

kaisuus eli tasalaatuisuus. Myös koulutustuotteiden suorituskyky ja tavoitevastaavuus 

sekä tehokkuus toimivat koulutuksen laadun arvioinnissa. Laatu on kokonaiskuva ja vai-

kuttavuus laadun osatekijä. Vastuu ammatillisen koulutuksen laadusta jakautuu opetus- 

ja kulttuuriministeriölle, opetushallitukselle ja koulutuksen järjestäjille. 
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5.3 Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys 
 

Räisänen ja Goman (2018, 7–9) toteavat selvityksessään, että ammatillisen koulutuksen 

reformin taustalla ovat toimintaympäristöjen nopea ja laaja-alainen muutos, johon liittyy 

sekä osaamistarpeiden muutoksia, että osaamisvaatimusten kasvua. Ammatillisen kou-

lutuksen kehittämisen lähtökohtana ovat olleet jo pitkään työelämälähtöisyys ja osaamis-

perusteisuus. Ensimmäisen kerran osaamisperusteisuus- käsite mainitaan 22.6.2011 

pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa. Siinä todetaan, että aiemmin 

ja muualla opitun tunnistaminen ja tunnustaminen otetaan osaksi kaikkea koulutusta. 

Tällä edistetään tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä. (Lahdenkauppi 2018.)  

 

Uuden lain tavoitteena on muodostaa osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys koko-

naisuudeksi sekä tehostaa osiensa vaikuttavuutta. Osaamisperusteisuuden ja asiakas-

lähtöisyyden lähtökohtana ovat oppimisen, yksilöllisten opintopolkujen ja koulutuksen 

työelämävastaavuuden parantaminen sekä toiminnan tehostaminen yhteiskunnan muut-

tuviin tarpeisiin. Osaamisperusteisuudella tarkoitetaan pedagogisen ajattelun muutosta 

opetus- ja oppiainekeskeisestä osaamiskeskeiseksi ja opiskelijakeskeiseksi. Lisäksi sen 

lähtökohtana ovat koulutuksen, tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien työelämälähtöis-

ten osaamisperusteiden määrittely. Osaamisperusteisuudessa ovat tärkeitä työelämälä-

heiset oppimisympäristöt sekä osaamisen osoittamisen tavat. Osaamista voi kartuttaa 

monella tavalla, ja sen tunnustaminen on riippumatonta koulutuksen järjestämismuo-

dosta tai sen hankintatavasta. (Räisänen & Goman 2018, 7–9.)  

Kuvio 4. Koulutuksen laadun hallinta (Koskinen & Linkosuo 2018) 



15 

 

 

 

 

Opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan ja aiempi osaaminen tunnistetaan ja tunnuste-

taan (myös epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen). Osaamisen laajuus määritellään 

osaamispisteinä, ja kesto määräytyy sen mukaan, kauanko tarvitaan aikaa tavoitteiden 

saavuttamiseen (osaamiseen). Osaamisperusteisuuteen kuuluvat myös olennaisina 

osina työelämässä oppiminen ja osaamisen näyttäminen aidoissa työelämän tilanteissa, 

sillä nämä varmistavat osaamisen laadun. (Räisänen & Goman, 2018, 9; Opetushallitus 

2018c.) 

 

Asiakaslähtöisyys liittyy koulutuksen kysyntälähtöisyyteen, jonka lähtökohtana ovat yh-

täältä työ- ja elinkeinoelämä ja toisaalta yksilön tarpeet. Ammatillisen koulutuksen tulee 

vastata koko yhteiskunnan tarpeisiin, sillä sen tavoitteena on myös kohottaa ja ylläpitää 

väestön ammatillista osaamista. Asiakkaita ovat siis sekä opiskelijat, työnantajat, että 

koko yhteiskunta. (Rintala 2018.)  

 

Asiakaslähtöisyyteen kuuluu se, että koulutuksen järjestäjä tunnistaa asiakkaidensa tar-

peet ja odotukset (kuvio 5), ja niiden mukaan suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspal-

veluita. Opettaja ohjaa ja tukee tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on, että asia-

kas voi vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen sekä sen arvi-

ointiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018b.) 

 
Kuvio 5.Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018b) 
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Tredussa asiakaspalvelun kokonaisuus käsittää niin opiskelija- kuin työelämäasiakkai-

den palvelemisen. Opiskelija-asiakkaan näkökulmasta koulutuksen järjestäjä pyrkii pal-

velemaan yksilön osaamisen kehittymisen ja työllistymisen näkökulmasta, kun taas työ-

elämäasiakkaan näkökulmasta pyritään varmistamaan työelämän osaamisen kehittymi-

nen ja työvoiman saatavuus. Asiakkuuksia hoitavat opiskelijoihin koulutustiimit ja työelä-

mään asiakkuustiimit. Kuviossa 6 on kuvattu Tredun asiakaspalvelukokonaisuus. Palve-

lua tuotetaan kolmella eri palvelutasolla, jossa asiakkaiden palvelutarpeet otetaan huo-

mioon eri vastuualueiden kautta. (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 2017a.) 

 

 
Kuvio 6. Tredun asiakaspalvelukokonaisuus (Tredu 2017a) 

 

Työelämäasiakkaat ja heidän asiakkuutensa jaetaan Tredun mallissa (kuvio 7) vielä kol-

meen eri tyyppiin: satunnaisasiakkaisiin, yhteistyöasiakkaisiin ja avainasiakkaisiin. Sa-

tunnaisasiakkaat voivat olla esimerkiksi lyhytkoulutuksen asiakkaita, jotka hakeutuvat 

itse koulutukseen.  
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Hyvin hoidettuna asiakkuus saattaa kehittyä yhteistyöksi. Yhteistyöasiakkaat taas ovat 

aktiivisesti mukana koulutuksissa tai muissa yhteistyön muodoissa. Yhteistyöasiakkai-

den tarpeita voidaan kartoittaa enemmän ja heille voidaan esitellä Tredun muitakin pal-

veluita. Avainasiakkaiden kanssa toiminta on monipuolista ja tavoitteellista.  Koulutusta 

toteutetaan ja kehitetään heidän kanssaan vuosittain esimerkiksi rekrytointien tai henki-

löstökoulutuksien järjestämisenä. Avainasiakkaille nimetään yhdyshenkilö ja heihin ol-

laan yhteydessä säännöllisesti. (Tredu 2017a.) 

 

 
Kuvio 7. Tredussa määritellyt asiakastyypit (Tredu 2017a) 

 

5.4 Opintoihin hakeutuminen ja työelämässä oppiminen 
 

Ammattiin opiskelevista vain kolmasosa tulee suoraan peruskoulutusta (AMKE ry 

2018a). Siksi onkin tärkeää, että ammatillisen koulutuksen tavoitteena on rakentaa yksi-

löllisiä opintopolkuja ja tiivistää yhteistyötä työelämän kanssa, sillä oma opintopolku 

saattaa tarkoittaa aivan eri asiaa peruskoulusta tulevalle nuorelle kuin työelämästä tule-

valle aikuisopiskelijalle (kuvio 8). 
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Kuvio 8. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ikäryhmittäin (Parasta osaamista 2018) 

 

Opintoihin ei hakeuduta enää ainoastaan yhteishaun kautta, vaan jatkuva haku on mah-

dollista läpi vuoden ja se toimii pääväylänä hakeutumisessa. Yhteishaku toimii yhä ha-

kumahdollisuutena suoraan peruskoulunsa päättäneille ja ilman toisen asteen tutkintoa 

oleville hakijoille. Jatkuva haku tarkoitta sitä, että koulutukseen voi hakeutua läpi vuoden, 

mutta tulee ottaa huomioon koulutuksen järjestäjän määrittämät hakuajat, esimerkiksi 

neljä kertaa vuodessa. Jatkuvan haun etuna on se, ettei tarvitse odottaa seuraavaan 

vuoteen, jos on myöhästynyt ensimmäisestä hakuajasta. Koulutuksen järjestäjä päättää 

hakemiseen liittyvistä menettelyistä, valintaperusteista sekä mahdollisista pääsy- tai so-

veltuvuuskokeista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018c.)  

 

Opintoaikaa ei ole rajoitettu, vaan opiskelija voi suorittaa tutkinnon esimerkiksi nopeam-

massa ajassa kuin aiemmin, omien tavoitteiden ja osaamisen mukaan. Opiskelijoiden 

yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet voidaan huomioida opintojen suunnittelussa ja jous-

taa niiden suorittamista. Opintoja voidaan suorittaan myös kesäaikana esimerkiksi työ-

elämässä oppimisena, sillä opettajien työaika tulee jatkossa osittain koskemaan myös 

kesäaikaa (vuosityöaika 1.1.2019 alkaen). Tällöin työpaikalla tapahtuvaa oppimista pys-

tytään ohjaamaan myös kesällä. 

 

Työelämässä oppiminen voi tapahtua oppilaitoksen, opiskelijan ja työelämän kanssa yh-

dessä tehdyllä koulutus- tai oppisopimuksella. Näiden sopimuksen tekeminen edellyttää, 

että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työväli-

neet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, 

josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Koulutussopimuksessa opis-
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kelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokai-

selle, tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018d.)  

 

Oppisopimuksessa opiskelijalla on työsopimus (vähintään 25 tuntia viikossa) ja hän saa 

vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisäksi työnantaja voi saada koulutus-

korvausta työelämässä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Oppisopi-

mus voidaan tehdä koko tutkinnolle yhdellä sopimuksella tai koskemaan vaikka yhtä tut-

kinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta. 

(Oppisopimuskeskus 2018.) Näitä kumpaakin työelämässä oppimista voi opiskelija yh-

distellä joustavasti opintojensa aikana. 

 

5.5 Ammatillisen opettajan työ 
 

Ammatillisen opettajan työ muuttuu ja siinä painottuvat ohjaava ja valmentava ote (kuvio 

9). Opettaja toimii niin opiskelijan henkilökohtaisena opintojen suunnittelijana, kuin ura-

suunnittelijanakin. Aiemmin ryhmänohjaaja nimeä käyttäneet opettajat ovat nyt OMA-

opettajia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a.)  

 

Opettaja kannustaa, tukee, arvioi ja tunnustaa aiemmin hankitun osaamisen. Opettaja 

kartoittaa mahdollisuuksia: Vastaako oppilaitoksessa annettava opetus työelämän tar-

peita ja millaisia osaajia työelämä tarvitsee/palkkaa tulevaisuudessa? Mitä osaamista 

työelämä tarvitsee nykyisille työntekijöilleen? Millaisia yhteistyöhankkeita tarvittaisiin työ-

elämäyhteistyön vahvistamiseksi? Pystyykö työpaikka työllistää osatyökykyisiä ja millai-

set mahdollisuudet opiskelijoilla on yksilöllisiin opintopolkuihin. (Turun kaupungin 

sivistystoimiala, Projektitoimisto, 2017.) 
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Opettajien työnkuvaa muuttavat uudenlaisia tutkinnon osia tukevat opetusmenetelmät ja 

oppimisympäristöt. Yhteistyö tiivistyy yhteisöllisten työtapojen myötä ja opettajien työelä-

mäyhteyksien merkitys kasvaa, sillä usein opettajat jalkautuvat työpaikoille ohjaamaan 

opiskelijoita ja kouluttamaan työpaikkaohjaajia. Koska opiskelijat kulkevat yksilöllistä 

opintopolkuaan, heille jokaiselle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuun-

nitelma (HOKS). Se korvaa aiemmin tehdyn henkilökohtaisen opintosuunnitelma 

HOPS:n, henkilökohtaisen opintojen järjestämistä koskevan suunnitelma HOJKS:n ja 

henkilökohtaistamissuunnitelman. HOKS:n osana tehdään myös opiskelijan ohjaus- ja 

tukipalvelujen tarpeen ja erityisen tuen arvioiminen. Erilaiset tukipalvelut kuuluvat kai-

kille, myös aikuisille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018c.) 

 

HOKS:ssa siis selvitetään ja tunnistetaan jo olemassa oleva osaaminen ja kartoitetaan 

puuttuva osaaminen. Opiskellaan sellaisia taitoja, joita opiskelijalla ei vielä ole. Opin-

noissa arvioidaan osaamista, ja osaamista voidaan hankkia erilaisin tavoin. Peruskoulun 

päättäneille ja ilman tutkintoa oleville tarjotaan koko tutkinto. Tutkinnon laajentamiseen 

tai muihin osaamistarpeisiin voidaan suunnitella tutkinnonosia täydentämään tarvittavaa 

osaamista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018e.)  

 

Kuvio 9. Opettajan monet roolit (Koskinen & Linkosuo mukaillen Turun kaupungin 
sivistystoimiala, Projektitoimisto 2017) 
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Opettaja on myös palautteenkerääjä ja markkinoija, joka suunnittelee esimerkiksi rekry-

tointikoulutukset täyttämään työntekijätarvetta.  Hän ottaa palautetta vastaan ja suunnit-

telee korjaavat toimenpiteen yhteistyökumppaniensa kanssa, sillä jatkossa opiskelijoi-

den ja työelämän antama palaute vaikuttaa oppilaitoksen saamaan tulosrahoitukseen. 

(Turun kaupungin sivistystoimiala, Projektitoimisto 2017.) 

 

5.6 Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto uudistui Tekstiili- ja muotialan perustutkinnoksi 

1.8.2018. Samalla uudistettiin myös alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Uudistusta 

pidettiin tarpeellisena vastaamaan enemmän yrityselämän tarpeita, sillä hajanainen kou-

lutuskenttä ja koulutuksen painopisteet eivät kohdanneet. Monilla yrityksillä on ollut vai-

keaa löytää esimerkiksi teollisen ompelun tai alan liiketoiminnan osaajia ja moni yritys 

on joutunut kouluttamaan työntekijänsä itse. (Suomen tekstiili & muoti 2018.) 

 

Suomen tekstiili ja muoti (2018) todetaan: ”Alan ammatillinen koulutus on hajautunutta: 

oppilaitoskenttä ja tutkintonimikkeet ovat hajanaisia. Koulutus on myös painottunut liikaa 

käsi- ja taideteolliselle puolelle, ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden osaami-

nen ei aina vastaa työelämän tarpeita.”  

 

Uudessa tutkinnossa on yhdistetty Tekstiili- ja vaatetusalan sekä Käsi- ja taideteollisuus-

alan tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnot yhdeksi tutkinnoksi. Tutkintonimikkeet ovat 

yhtenäistyneet, ja tutkintonimikkeen määrittää valinnainen tutkinnonosa, jonka opiskelija 

on ensisijaisesti valinnut. Esimerkiksi sarjatuotannossa toimiminen -tutkinnon osan am-

mattinimike on ompelija (PT), Vaatteen valmistaminen vaatturityönä, vaatturi (PT), Vaat-

teen valmistaminen mittatilaustyönä, mittatilausompelija (PT), Asusteiden valmistami-

nen, modisti (PT), Jalkineiden valmistaminen, suutari (PT) ja Muodin alalla toiminen, 

muotiassistentti (PT). Edellisten lisäksi Sisustustekstiilien valmistaminen, sisustusteks-

tiilien valmistaja (PT). Tekstiilien huoltaminen, tekstiilihuoltaja (PT), Designtekstiilien val-

mistaminen, designtekstiilien valmistaja (PT) ja Teollisten tekstiilien valmistaminen, teks-

tiilien valmistaja (PT). (Opetushallitus 2018d.)  

 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joista yhteisten tutkinnonosien osuus 

on 35 osp ja ammatillisten 145 osp. Ammatillisten perustutkintojen perusteet on laadittu 

siten, että ammattioppilaitoksen opinnot vastaavat laajuudeltaan lukiolain (629/1998)   

7 §:ssä säädettyä lukion oppimäärän laajuutta. Tällä varmistetaan ammattioppilaitosten 

opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuus. 
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6 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja sen toimintaympäristö 
 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu syntyi, kun kaksi suurta koulutuksen järjestäjää 

Tampereen ammattiopisto ja 14 kunnan yhteinen koulutuskuntayhtymä Pirko yhdistyivät. 

Yhdistyminen toteutettiin opetusministeriön taloudellisen tuen toivossa, olihan ministe-

riön tavoitteena saada aikaan suurempia koulutuksen järjestäjiä ja pitkällä tähtäimellä 

saada kustannussäästöjä. Yhdistyminen hoidettiin todella nopealla aikataululla, ja mar-

raskuussa 2012 oli vielä epävarmaa järjestämisluvan saaminen. Lupa kuitenkin tuli 

ajoissa, ja Tredu aloitti toimintansa tammikuun 1. päivä 2013. 

 

Tredu on Tampereen kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jolla on toimintaa 17 eri toimipis-

teessä Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Ikaali-

sissa, Virroilla sekä Pirkkalassa. Koulutuspalveluja tarjotaan paitsi Pirkanmaalla myös 

muualla Suomessa. 

  

Tredussa opiskelee noin 12 500 perustutkinto-opiskelijaa, 1 800 ammattitutkinto-opiske-

lijaa ja 1 200 erikoisammattitutkinto-opiskelijaa. Ammatilliseen koulutukseen valmenta-

vassa koulutuksessa on noin 500 opiskelijaa vuosittain ja muussa koulutuksessa yli 1 

700 opiskelijaa (Tredu 2018a). Koko Pirkanmaan alueella oli ammatillisen koulutuksen 

perustutkinto-opiskelijoita 14 236 ja perustutkinnon suorittaneita kaiken ikäisiä opiskeli-

joita oli 2922 (Tilastokeskus 2017). Tredu on siis ehdottomasti suurin toisen asteen op-

pilaitos Pirkanmaalla. 

 

Tredussa voi opiskella 26 ammatillista perustutkintoa ja niiden eri osaamisaloja, useita 

ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Opiskella voi myös englanniksi, suorittaa 

ammatillisia yhdistelmätutkintoja sekä ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistelmiä. Tredu 

tarjoaa myös oppisopimuspalveluja. (Tampere 2018a.) 

 

Toimivallan siirtopäätöksellä 15.8.2018 ammatillisen koulutuksen päätökset tekee Elin-

voima- ja osaamislautakunta. Kaupungin toimintasäännöllä varmistetaan, että lainsää-

däntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että ta-

voitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasääntö on hallintosääntöä yksi-

tyiskohtaisempi.  

 

Elinvoima- ja osaamislautakunnassa on apulaispormestari ja 10 muuta kaupungin ni-

meämää jäsentä ja kullakin varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on ammatillisen koulutuk-
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sen yhteistoiminta-alueesta Ikaalisten, Kangasalan. Lempäälän, Nokian. Oriveden, Pirk-

kalan, Vesilahden, Virtain, Ylöjärven, Pälkäneen ja Ruoveden valtuustojen yhteensä va-

litsemat 6 jäsentä. Lautakunnan toimintasääntö on astunut voimaan 6.9.2018 (Tampere 

2018b). 

 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä yhteistoiminta-alueen osalta on järjestää 

ammatillista peruskoulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta ja työelämäpalveluja sekä 

oppisopimuskoulutusta, määrittää koulutuspolitiikan suuntaviivoja, päättää ammatillisen 

koulutuksen palveluverkosta ja hyväksyy ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman. 

Päätettäviä asioita ovat mm. ammatillisen koulutuksen toimipisteiden toimintaan liittyvät 

asiat (sijainti, rakentaminen, korjaukset, siirrot ja aloituspaikat). 

 

Pirkanmaalla toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoaa yhdeksän koulutuksen järjes-

täjää. Osa koulutuksen järjestäjistä on suuria monialaisia järjestäjiä osan erikoistuessa  

tietylle koulutusalalle (Pirkanmaan liitto 2014). Näistä esimerkkeinä mainittakoon Ahlma-

nin ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto sekä Varalan urheiluopisto.  

 

Pirkanmaan yritykset ovat palvelualavaltaistuneet, mutta samaan aikaan Pirkanmaa on 

edelleen keskimääräistä teollistuneempi maakunta Suomessa. Monipuolinen yritysra-

kenne haastaa erityisen maakunnan koulutustarjonnan. Maakunnan tutkimus- ja inno-

vaatiotoiminta luovat koko ajan hyviä edellytyksiä kehittää uusia työllistäviä tulevaisuu-

den aloja. Myös perinteisesti vahvat alat kehittyvät ja löytävät uusia ratkaisuja erityisesti 

uudesta teknologiasta ja toimialojen rajapinnoilta.  

 

Maakunnan menestyksekäs uusiutuminen edellyttää kulttuurin, muotoilun ja luovien toi-

mialojen kytkeytymistä perinteisiin osaamisalueisiin, teknologioihin ja älyratkaisuihin. 

Esimerkiksi liiketalouden, tekniikan ja luovien toimialojen yhteistyö on kansainvälisesti 

määritelty tuote- ja palvelutuotekehityksen innovaatiosysteemin avaimeksi. Näiden alo-

jen oppilaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä. Palvelujen ja tuotteiden kytkökset ovat 

olennaisia, koska edessä on painopisteen siirto lopputuotteesta loppukäyttöön. 

(Pirkanmaan liitto 2014.) 
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7 Tredun valmistautuminen reformin jälkeiseen opetus- ja toimintakult-
tuuriin 

 

7.1 Koulutuksen järjestäjän sopeuttaminen uudenlaiseen rooliin 
 

Tampereen kaupunki tilasi syksyllä 2017 ulkopuoliselta asiantuntijaryhmältä selvityksen 

siitä, millaisella toiminta- ja johtamismallilla Tredu onnistuu reformin, poliittisten linjaus-

ten, toimintaympäristön muutosten ja omistajuuden kehittymisen asettamissa haas-

teissa. Työryhmä suositti selvityksessään, että Tredun ylimmän johdon vastuunjakoa 

muokattaisiin funktionaalisempaan suuntaan samalla kun varsinainen ydintoiminta to-

teutuu yhä vahvistuvasti organisaatiolokeroita ylittävissä prosesseissa, projekteissa ja 

verkostoissa. Toiminnan uudistamisessa tulisi antaa yhä enemmän painoa henkilöstöä 

osallistavalle projekti- ja verkostotyölle henkilöstökokemuksen kehittämiseksi. 

 

Funktionaalisemmalla kokonaisrakenteella selvitysryhmä tarkoitti mm. sitä, että opiske-

lija-, työelämä- ja muut sidosryhmäsuhteet saisivat aikaisempaakin selkeämmän ase-

man Tredussa ja sen johtamisessa. Myös toiminnan organisoiminen prosesseittain vas-

taisi tähän tarpeeseen paremmin. Selvityksen keskeiset suositukset painottuivat myös 

strategian kirkastamiseen, johtamiseen, uusiin avauksiin sekä omistajaohjauksen sel-

keyttämiseen.  

 

Uudistustyötä vauhdittamaan perustettiin ohjausryhmä ja henkilöstö haluttiin aktiivisesti 

mukaan. Elinvoima ja kilpailukyky palvelualueen johtaja Teppo Rantanen nimesi ohjaus-

ryhmän tukemaan uuden toimintatavan ja -kulttuurin syntymistä. Ohjausryhmän tavoit-

teena on kirittää uuden toimintakulttuurin rakentumista ja hyvien käytänteiden vahvista-

mista sekä toimia Tredun johtoryhmän apuna. Ohjausryhmä vastaa suoraan Elinvoiman 

ja kilpailukyvyn johdolle. (Tredu 2017b.) 

 

7.2 Tredun pedagogiset linjaukset keväällä 2018 
 

Pedagogisen kehittämisen työryhmä teki reformin hengessä keväällä 2018 linjaukset, 

jotka koskevat kaikkia Tredun koulutusaloja. Osaamisperusteisia näyttöjä koskevan lin-

jauksen mukaan jokaisen tutkinnonosan opiskeluun tulee sisältyä työelämässä oppimi-

sen osuus ja ammattiosaamisen näytöt annetaan jatkossa työpaikoilla. Jos tutkinnon-



25 

 

 

 

osan näyttöä ei voida kokonaisuudessaan työpaikalla antaa, sitä täydennetään puuttu-

vilta osin joko oppilaitoksessa tai toisessa työpaikassa. Osanäyttöihin ei silti olla me-

nossa. 
 

Toinen linjaus koskee yrittäjyyden opintoja. Kaikkiin Tredun ammatillisiin perustutkintoi-

hin tulee sisältyä 15 osaamispisteen laajuiset yrittäjyysopinnot. Linjauksen mukaan yrit-

täjyys voidaan myös jakaa useampaan tutkinnonosaan.  

 

Kolmannen linjauksen mukaan opiskelijoiden opintopolkuihin lisätään kaikille koulutus-

aloille myös ylioppilastutkintoon valmentava polku. Vaatetusalan opiskelijoilla oli aiem-

min mahdollisuus suorittaa vaatetusmerkonomin kaksoistutkinto. Tätä mahdollisuutta ei 

enää ole, vaan opiskelijat voivat halutessaan suuntautua liike-elämän ammatteihin opis-

kelemalla liiketalouden tutkinnonosia valinnaisina vaihtoehtoinaan. 

 

7.3 Reformista johtuvat tehtävänkuvien muutokset 
 

Tredun johtotiimin kokouksessa 23.4.2018 käsiteltiin koulutussuunnittelijoiden, opinto-

ohjaajien ja opettajien tehtävänkuvia ja muokattiin ne reformin mukaiseksi.   

 

Opinto-ohjaajien tehtävät painottuvat mm. nivelvaiheohjaukseen (hakeutuminen, valmis-

tuminen, jatko-ohjaus, uraohjaus), opintojen aikaiseen ohjaamiseen motivaatio-ongel-

matilanteissa (alan vaihto), valintojen ohjaamiseen (yhteiset tutkinnon osat, valinnat toi-

sesta tutkinnosta) ja yo-tutkintoon valmentavan opintopolun ohjaamiseen sekä siirtymä-

vaiheessa OMA-opettajan tukemiseen HOKS-ohjauksessa.    

 

OMA-opettajan tehtävänä on opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-

telman ohjaus ja uraohjaus koko opintojen ajan, mukaan lukien osaamisen hankkimisen 

ja arvioinnin suunnitelma sekä tarvittaessa ohjaus varhaisen tuen erityisasiantuntijalle. 

Erityisasiantuntijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. kuraattoria, psykologia, erityis-

opettajaa, terveydenhoitajaa, opinto-ohjaajaa. 

 

Koulutussuunnittelijan tehtäväkuvassa korostuvat mm. koulutusten ja työelämäpalvelu-

jen suunnittelu (ml. tarjouslaskenta), tiedottaminen, kurssitarjottimien ja työvuosien 

suunnittelu sekä työjärjestysten laatiminen. Koulutussuunnittelijoiden tarve eri aloille ja 

toimipisteisiin (työvuosi- ja tarjotinsuunnittelu ja työjärjestystyö) määritettiin ja vakiinnu-

tettiin 1.8.2018 alkaen osana tehtäväkuvien tarkasteluprosessia (Sarvala 2018a).  
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Opettajien kelpoisuusehdot yhteisten aineiden opintojen osalta ovat väljentyneet niin, 

että soveltuva korkeakoulututkinto ja pedagogiset opinnot riittävät 1) toiminta digitaali-

sessa ympäristössä, 2) taide ja luova ilmaisu, 3) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimi-

minen, työelämässä toimiminen, 4) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sekä 5) yrittä-

jyys ja yrittäjämäinen toiminta yhteisten tutkinnon osien edellä mainittujen osa-alueiden 

opettamiseen (Sarvala 2018b). 

 

7.4 Valmistautuminen lisääntyvään työelämäyhteistyöhön ja työelämässä oppimiseen  
 

Tampereen seudun ammattiopisto on ollut mukana valtakunnallisessa verkostossa ke-

hittämässä Ohjaan.fi -sivustoa, yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa. Sivustoa voi hyö-

dyntää monissa yhteyksissä työelämärajapinnassa ja se soveltuu sekä koulutussopi-

muksella että oppisopimuksella opiskelevien ohjaamiseen. Sivusto palvelee myös opet-

tajien reformivalmennuksena, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut aktiivisesti mu-

kana sisältöjä luotaessa. Hankkeen koordinoinnista vastasi Omnia, projektipäällikkönä 

Päivi Kalliokoski. Reformin tavoitteet asiakaslähtöisyys, osaamisperustaisuus sekä työ-

paikalla tapahtuvan oppimisen vahvistuminen ovat ohjanneet sivuston kehittämistyötä.   

 

Vaikka hanke on nyt päättynyt, työ jatkuu Parasta palvelua -kehittämisohjelmissa, joiden 

pohjalta Ohjaan.fi -sivustoa kehitetään. Päivitystyötä on varmistettu solmimalla kumppa-

nuussopimus mm. Omnian, Keudan, Gradian, Tredun, Porvoon, Kokkolan ja Stadin vä-

lillä. Kumppanuudella varmistetaan ohjaan.fi sivuston jatkopäivitys sekä työelämässä 

oppimisen pedagoginen kehittäminen (Kalliokoski 2018).  

 

Tredulla on oma työelämäpalvelut -yksikkö, jonka pääasiallinen tehtävä on hoitaa työ-

elämäyhteistyötä. Talvella 2017–2018 pidettiin mm. reformin toimeenpanoon ja työpai-

kolla järjestettävän koulutuksen kehittämisen liittyviä tilaisuuksia. Näiden lisäksi monet 

yksittäiset koulutusalat järjestävät säännöllisesti alakohtaisia työelämäfoorumeita. Vaa-

tetusala ei vielä keväällä ollut näissä mukana, mutta jatkossa myös vaatetusalan on toi-

minnassa mukana. 

8 Tekstiili- ja muotialan valmistautuminen uudistettuun koulutukseen 
 

Vaatetusalan koulutus kuuluu Tredun organisaation mukaisesti yhdistettyyn liiketalous 

ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusalaan.  Valtakunnallisesti vaatetus on kui-
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tenkin tekniikan ja liikenteen alan koulutusta. Vaatetusalan koulutuksen käytännön jär-

jestelyistä vastaa koulutuspäälliköstä ja kaikista alan opettajista muodostettu vaatetus-

tiimi.  Tiimin kokouksissa sovitaan yhdessä erilaisten tapahtumien järjestämisestä, jae-

taan vastuuhenkilöt erityistehtäviin, suunnitellaan hankinnat, sovitaan luokkatilojen käy-

töstä, päätetään harjoitusompelimo Oppitikin asiakastöiden vastuuhenkilöistä jne.  Kou-

lutuspäällikön ja riviopettajien välissä toimivalla tiimivastaavalla ei ole esimiesasemaa.  

 

Keväällä 2018 oli tiedossa, että organisaatiomuutos tulee, mutta muutoksen valmistelu 

oli hajautettu, eikä hajanainen tiedotus saavuttanut osastoja kovinkaan hyvin. Tästä 

syystä tutkimushankkeiden käynnistysvaiheessa oli välillä vaikea tietää, kehen tai mihin 

tulisi suuressa organisaatiossa ottaa yhteyttä tietojen saamiseksi. Vaatetusosastolla vain 

arvailtiin, millaisia henkilöstömuutoksia oli tulossa. Koko Tredua koskeva organisaatiora-

kenne julkistettiin vasta lukuvuoden 2018–2019 alussa.  

 

Tulevasta organisaatiosta riippumatta tiimimme alkoi valmistautua keväällä 2018 refor-

miin mukaiseen toimintaan ja kesällä vahvistettavien opetussuunnitelman perusteiden 

vaatimiin muutoksiin. Työtä johti silloinen esimiehemme ja tutkimustemme ohjaaja kou-

lutuspäällikkö Merja Sarvala. 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja valtioneuvoston asetus ammatillisesta 

koulutuksesta (673/2017) astuivat voimaan 1.1.2018. Tämä tapahtui kesken lukuvuo-

den. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018g.) Uudistetun asetuksen mukaisesti opiskelijoi-

den oli mahdollista hakeutua koulutukseen joustavasti keskellä lukuvuotta, mikä aiheutti 

tutun koulutuksen vuosikalenterin uudelleen järjestämisen. Uuden ”vuosikellon” suunnit-

telu tuotti suurta päänvaivaa, koska koulutus tulee järjestää siten, että aloitusmahdolli-

suus alkuvaiheen opintoineen pitää olla useita kertoja lukuvuodessa. Ratkaisun keksi-

minen ei ollut helppoa, ja asian kehittely jatkuu yhä. Olemme nyt testausvaiheessa ja 

arvioimme omaa onnistumistamme syyslukukauden jälkeen oppimistulosten ja opiskeli-

jakyselyn perusteella.  

 

8.1 Opintopolut 
 

Uusi laki painottaa opintojen henkilökohtaistamista, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, 

että opiskelijan aiemmin saavuttama osaaminen selvitetään eli tunnistetaan ja tunnuste-

taan. Samalla kartoitetaan myös mahdollisen erityisen tuen tarve. Näiden ja opetussuun-

nitelman perusteiden pohjalta suunnitellaan, millaista osaamista tutkintokokonaisuu-
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desta puuttuu, ja missä opiskelija voi puuttuvan osaamisen hankkia. Mahdollisia oppi-

misympäristöjä ovat lähinnä oppilaitokset ja työpaikat.  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, josta käytetään lyhennettä HOKS. 

Aiemmin hankittu osaaminen siis lyhentää opiskeluaikaa ja nopeutta opiskelijan siirty-

mistä työelämään. Jatkuva haku mahdollistaa opintoihin hakeutumisen kesken lukuvuo-

denkin.  

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) määrittää luvun 5 (henkilökohtaistaminen) 

pykälässä 44 sisällöt, jotka kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitel-

maan. Lakiteksti velvoittaa koulutuksen järjestäjän mahdollistamaan opiskelijan henkilö-

kohtaisten valintojen toteuttamisen.  

 

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämis-

suunnitelma, johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hank-

kimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot siten kuin 

jäljempänä 46–49 §:ssä ja 67 §:n 2 momentissa säädetään. Suunnitelmaan merkittävistä 

tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (Finlex 2017.) 

 

Kaikkia opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuja valinnaisia ammatillisia opintoja ei kui-

tenkaan voida käytännössä toteuttaa oppilaitoksissa liian pieniksi jäävien opiskelijaryh-

mien vuoksi, joten koulutuksenjärjestäjä joutuu tekemään omat valintansa lähiopetuk-

sena järjestettävistä tutkinnon osista. Tredussa päädyttiin siihen, että meillä on mahdol-

lista valmistua ompelijaksi, mittatilausompelijaksi, muotiassistentiksi tai sisustustekstii-

lien valmistajaksi. Opiskelijoilla on siis neljä eri tutkintonimikkeen määrittävää vaihtoeh-

toa, joista he voivat valita omien opintojen päätavoitteen. Valinnaisten tutkinnon osien 

suorittamisella opiskelijat voivat syventää tai laajentaa osaamistaan ja suuntautua tietyn 

tyyppisiin tehtäviin.  

 

Koko tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), josta 

kaikille koulutusaloille yhteisten tutkinnonosien määrä on 35 osp. Pakollisten ammatillis-

ten tutkinnonosien osuus on vain 40 osp, joten valinnaisia ammatillisia opintoja on todella 

paljon, 105 osp. Käytännössä siis jokaisella aloittavalla opiskelijalla voi olla toisistaan 

poikkeava opintopolku tai -väylä. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa suunnitel-

man teossa ja seurata opintojen etenemistä, myös niissä tapauksissa, joissa opiskelija 

hankkii puuttuvaa osaamista työpaikoilla. Alla oleva kuvio 10 selvittää henkilökohtaista-

misen suunnittelun em. tapauksessa. (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018a.) 
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Kuvio 10. Näin suunnitellaan (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018a) 

 

8.2 Opiskelijaryhmät 
 

Tredussa vaatetusalaa on voinut opiskella sekä tekniikan ja liikenteen alaan kuuluvassa 

tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa, että käsi- ja taideteollisuusalan perustutkin-

nossa. Nämä kaksi koulutushaaraa on yhdistetty uudessa laissa tekstiili- ja muotialan 

perustutkinnoksi. Oppilaitoksessa siis jatkuu molempien alojen koulutus vielä siirtymä-

kauden ajan.  

 

Opiskelijoiden ryhmäytymistä pidetään tärkeänä ja yhtenä syrjäytymistä ehkäisevänä te-

kijänä. Ennen tammikuuta 2018 Tredussa aloittaneet opiskelijat pyrittiin aina ryhmäyttä-

mään monin eri menetelmin heti opintojen alussa, jotta opiskelijat tutustuivat toisiinsa ja 

saivat omasta opiskeluryhmästä luontevia tukihenkilöitä, joiden kanssa opintojen toivot-

tiin onnistuvan helpommin kuin yksin puurtaen. Ryhmäytymisen avulla oppijaa sitoute-

taan toisiin opiskelijoihin ja opintoihin. Sen avulla rakennetaan yhteishenkeä, luodaan 

yhteisiä opiskelutapoja, luodaan perusta yhdessä tekemiseen ja ristiriitatilanteiden rat-

kaisuun. Miten siis voidaan ryhmäyttää, jos opiskelijoita tulee jatkuvan haun kautta koko 

ajan lisää, ja millä perusteella opiskelijaryhmät voidaan muodostaa?  
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Ryhmäytymisen mahdollisuuksia ja ennakoitavia ongelmia kartoittaessamme tuli esille, 

että kaikesta huolimatta aiemmin vaatetusalan opinnot aloittaneilla opiskelijoilla on 

melko runsaasti suorittamattomia tai täydennettäviä tutkinnonosia. Näistä ei ole käytet-

tävissä tilastoa, josta saisimme faktatietoa, mutta tiimin yhteisissä palavereissa asia 

nousi jatkuvasti esille. Meidän tulee siis tiiminä ratkaista, miten voimme ennalta ehkäistä 

opintojen hidastumista ja mahdollisia keskeytyksiä. Työmme pohjaksi tarvitsimme 

Tredun vaatetusalan opiskelijoiden mielipiteitä ja ajatuksia opiskelun kehittämisestä, jo-

ten tästä muodostui yksi luonteva tutkimuksen ja kehittämisen kohde. 

 

Vaikka ennen tammikuuta 2018 aloittaneet opiskelijat jatkavatkin vanhan opetussuunni-

telman mukaan, tiedostamme varsin selvästi, että uusien tutkinnon perusteiden mukaan 

aloittavien opiskelijoiden tukeminen opintojen etenemisessä on yksi opettajien pääteh-

tävistä. Välivaiheessa, jolloin oppilaitoksessa on sekä vanhan että uusien tutkinnon pe-

rusteiden mukaan opiskelevia, ryhmien muodostaminen tutkinnonosittain ei ole mahdol-

lista. Jatkossa asiaan tulee palata, sillä jo syksyn 2018 lukukauden ensimmäisten viik-

kojen aikana on tullut esiin seikkoja, jotka puoltavat opiskelijaryhmien uudelleen muo-

dostamista.  

 

Ryhmäjako syntyi esimiehemme ohjeen mukaan siten, että toisen ja kolmannen vuosi-

kurssin opiskelijoiden opinnot jatkuvat aiemman opetussuunnitelman mukaisesti. Yh-

dessä päätimme sen, että opetustapakin säilyy, jolloin jokaisella opiskelijaryhmällä on n 

vastuuopettaja eli ryhmänohjaaja, ja hän myös hoitaa pääsääntöisesti oman luokkansa 

tunnit ammatillisten tutkinnon osien osalta.  

 

Uusia vaatetusalan opiskelijoita oli kevään 2018 tietojen mukaan tulossa niin paljon, että 

heistä muodostuisi kolme ryhmää. Lukion käyneet sijoitettiin yhteen ryhmään sen vuoksi, 

että heillä oli jo suuri osa yhteisistä opinnoista suoritettuina. Näin heidän opiskeluaikansa 

on merkittävästi lyhyempi kuin muilla. Peruskoulusta suoraa tulleet sijoitettiin toiseen ryh-

mään ja kolmanteen koottiin aiemmin opintonsa keskeyttäneet ja ulkomaalaistaustaiset 

opiskelijat.  

 

Viimeksi mainittu ryhmä on syksyn 2018 aikana osoittautunut opetusjärjestelyjen osalta 

haasteellisimmaksi, koska opiskelijoiden osaamisen taso ja opintojen vaiheet vaihtelevat 

suuresti. Maahanmuuttajissa on opiskelijoita, jotka ovat hankkineet ammatillista osaa-

mista työelämässä ennen Suomeen tuloaan, mutta heillä ei ole tästä todistusta ja kieli-

taidon kanssa on ongelmia. Opintojen henkilökohtaistaminen onkin näiden opiskelijoiden 
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kohdalla erittäin tärkeää, joskin melko työlästä. Kaikki nämä kolme ryhmää ovat joka 

tapauksessa aloittaneet opintonsa uuden lain ja uuden opetussuunnitelman mukaan.  

 

8.3 Lukuvuoden saldo 
 

Onnistumisen kokemuksia koettiin vaatetusalalla Taitaja 2018 kilpailussa menestynei-

den Tredun opiskelijoiden kautta. Koko ammatillinen koulutus sai positiivista huomiota 

sekä lehdistössä että radiossa ja televisiossa. Olimme tyytyväisiä, koska Tredun vaate-

tusalan koulutuksen taso oli kilpailumenestyksen myötä todistettu korkeaksi. Kilpailun 

järjestäminen oli Tampereen seudun ammattiopisto Tredun vastuulla ja se söi energiaa 

kaikilla koulutusaloilla. Reformin jälkeisen elämän suunnitteluun ei enää resursseja riit-

tänyt aivan siinä määrin kuin olisi tarvittu.  

 

8.3.1 Työelämäyhteistyön kehittäminen 
 

Keväällä 2018 keskusteltiin vaatetusalan opettajien kanssa loppumassa olevasta luku-

vuodesta ja arvioitiin (ilman tieteellisiä tilastoja) onnistumisia ja kehittämiskohteita. Kes-

kustelussa tuli usein esille ”opiskelija-aineksen” muuttuminen vuosien kuluessa. Tämän 

lisäksi todettiin, että uuden lain velvoitteet työelämäyhteistyölle ovat suuret. Vaatetus-

alan osastona emme selvästikään olleet vielä valmiina uudistamaan alan koulutusta 

siinä määrin kuin oletettiin. Tähän haasteeseen tartuimme ja aloimme selvittää Pirkan-

maan yritysten yhteistyöhalukkuutta ja kehittämään yhteistyötapoja yhdessä yritysten 

kanssa. 

 

Yhteenvedossa havaittiin myös, että opiskelijoiden poissaolot ja keskeytykset ovat vaa-

tetusalan ongelma. Uutta rahoitusjärjestelmää ajatellen tilanne on huono. Oppilaitosten 

saamasta valtion rahoituksesta vain puolet tulee opiskelijamäärän mukaan, loppu tulee 

tutkinnonosien suorittamisesta ja koulutuksen vaikuttavuudesta.  

 

Työelämäyhteistyön lisääminen vaatii yhteistyömuotojen kehittämistä ja uusien yhteis-

työkumppaneiden hankkimista. Tavanomaiselle työelämässä oppimiselle tulee siis ke-

hittää vaihtoehtoisia toimintatapoja ja miettiä entistä innovatiivisemmalla tavalla, missä 

vaatetusalan opinnoissa saatavia taitoja tarvitaan. 
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8.3.2 Poissaolot ja keskeytykset 
 

Opiskelijahyvinvointi on ilman muuta vaatetusosaston toiminnan suunnittelussa tärkeä 

tavoite. Myös opiskelijamääristä tulee huolehtia, koska oppilaitoksen rahoituspohjan 

vuoksi jokainen euroja mukanaan tuova opiskelija lisää koulutuksen resursseja. Myös 

suoritetut tutkinnonosat lisäävät pottia. Eroamisuhan alla olevista opiskelijoista tulee siis 

pitää erityistä huolta niin yhteiskuntavastuun kuin opiskelijan syrjäytymisen ehkäisynkin 

vuoksi. 

 

Tredu ei poikkea valtakunnallisesti eroamistilastojen valossa muun Suomen tilanteesta. 

Tilastollisesti vuosien 2014–2017 seurantakaudella on nähtävänä eroamisten lisäänty-

neen vuosittain (kuvio 11). Tulosta hieman vääristää, että luvut sisältävät myös Tredun 

sisällä alalta toiselle siirtyneet opiskelijat, mutta suunta on selkeä. 

 

 
Kuvio 11. Tredusta vuosin 2014-2017 sekä negatiivisen että positiivisen syyn vuoksi eronneet 
opiskelijat 

 

Vertailukohtana on tilasto Opetushallituksen teettämästä ammatillisen koulutuksen lä-

päisyn määrällisen seurannan selvityksestä lukuvuodelta 2016–2017. Siinä ovat mukana 

kaikki Suomen ammatilliset oppilaitokset ja kaikki koulutusalat (kuvio 12). Tekniikan ja 

liikenteen alan opiskelijoiden keskeytysprosentit ovat olleet useiden vuosien ajan suuret 

(Pesonen & Ågren 2018).  
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Kuvio 12. Ammatillisen koulutuksen keskeytysmäärät 2016-2017 (Pesonen & Ågren) 

 

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelmasta erosi lukuvuonna 2015–2016 lähes neljän-

nes (24,5 %) aloittaneista opiskelijoista. Määrä on suuri, mutta on saman suuntainen 

muun tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen kanssa.  

 

Eroamisen syyt voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Henkilökohtaisia syitä ovat opiske-

lijan oppimisvaikeudet, motivaation puute, toiselle paikkakunnalle muuttaminen, armeija, 

perhevapaa, taloudelliset ja terveydelliset syyt sekä esimerkiksi väärä alan valinta. 

Osaan henkilökohtaisista syistä koulutuksessa voitaisiin vaikuttaa, osaan ei. Jos opiske-

lija katsotaan eronneeksi, syy on negatiivinen. Tällaisessa tapauksessa opiskelijaan ei 

ole saatu yhteyttä eikä hän ole halunnut ilmoittaa syytä opintojen kesken jättämiseen. 

Positiivisia eron syitä ovat siirtyminen oppilaitoksen sisällä alalta toiselle tai oppilaitoksen 

vaihtaminen. Myös siirtyminen opiskelijaa tukeviin palveluihin, kuten työpajoihin, kuntou-

tukseen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin katsotaan positiiviseksi eron syyksi. (Pesonen 

ja Ågren 2018, 16.)  

 

Tredun tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksesta seurantakaudella 2014–2017 opiskelijat 

erosivat eniten taloudellisten, sosiaalisten ja elämäntilanteeseen liittyvien syiden vuoksi 

(kuvio 13 ja 14). Valtakunnallisesti alalta erosi lähes neljännes (24,5 %) alan opiskeli-

joista. 
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Kuvio 13. Tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijoiden eroamiseen johtaneet syyt vuosina 2014–2017 

 

 

 
Kuvio 14. Tekstiili- ja vaatetusalan opinnoista eronneet lukuvuonna 2016 –2017 (Pesonen ja Åg-
ren 2018) 
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8.3.3 Etäopiskelumahdollisuuksien parantaminen 
 

Opiskelijaryhmien haastatteluissa tuli esille, että poissaoloja oli vaikea ottaa kiinni oma-

toimisesti. Yhdeksi syyksi opiskelijat mainitsivat sen, että opettajien jakamaa materiaalia 

ei löydetty eikä vastaavaa löytynyt myöskään Googlea selaamalla (kuvio 15). Opiskeli-

joiden toiveena oli verkkokurssi, jossa kaikki materiaali olisi saatavana. Tämä tietysti 

edellyttää opettajilta digitaalisen materiaalin tuottamista ja verkkokurssien laatimista. 

Toistaiseksi tällaiseen ei ole resursoitu aikaa eikä rahaa.  

 

 
Kuvio 15. Tredun vaatetusalan koulutuksen keskeiset ongelmat 

 

9 Osa 1 Tutkimus työelämäyhteistyön mahdollisuuksista vaatetusalan 
koulutuksessa, Sari Linkosuo 

 

Tutkimus- tai kehittämishankkeeni lähtökohtana oli huoli siitä, tuntevatko Pirkanmaan 

alueen vaatetusalan työelämän edustajat uuden ammatillisen koulutuksen lain tuomia 

muutoksia niin koulutukseen, tutkintoihin kuin työelämässä oppimiseen. Ammatillisen 

koulutuksen uudistus, Sipilän hallituksen yksi kärkihanke, ammatillisen koulutuksen leik-

kaukset sekä opposition nostama välikysymys olivat polttava puheenaihe koulumaail-

massa 2017–2018, mutta koskettivatko ne samalla tavalla yrittäjiä ja työelämää? 

 

Olen toiminut vaatetusalan ammatillisena opettajana Tampereen seudun ammattiopis-

tossa yli 20 vuotta. Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyöverkostot ovat synty-

neet pitkän ajan kuluessa. Jokaisella opettajalla on usein omat verkostonsa, joihin hän 

ohjaa opiskelijoitaan. Uusia vaatetusalan yrityksiä syntyy koko ajan, mutta osa vanhoista 

vaatetusalan työpaikoista joutuu sulkemaan ovensa kasvavan kilpailun ja työhön liitty-

vien haasteiden takia.   

 

Kollegani Marja-Leena Koskisen kanssa pohdimme kehittämisen tarpeita, mitä päivittäi-

sessä työssä tulee esiin. Ammatillisen koulutuksen lain hengen mukaisesti suurimmat 

1 • Työelämäyhteistyön yksipuolisuus 

2 • Opintoihin kiinnittyminen

3 • Etäopiskelun vaikeus
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haasteet koetaan juuri opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisessä ja työelämässä oppimi-

sessa. Jokaiselle opiskelijalle tulee rakentaa henkilökohtainen opintopolku, missä valin-

nan mahdollisuudet ovat laajat. Jokaisessa tutkinnonosassa pitäisi olla työelämässä op-

pimista ja osaaminen tulisi näyttää aidoissa työelämän työtehtävissä. Osalle opiskeli-

joista, ammatillisen koulutuksen asiakkaista tämä tuo hyvän mahdollisuuden luoda oma 

urasuunnitelmaansa ja saavuttaa tavoitteensa. Yhä useammalla vaatetusalan opiskeli-

jalla on kuitenkin oppimisen ja oman toiminnan ohjauksen haasteita. Opiskelijat tulevat 

opiskelemaan hyvin erilaisilla koulutus- ja kulttuuritaustoilla. Ikäjakauma ja kokemustaso 

ovat laajat. Jatkuva haku oppilaitokseen haastaa luomaan joustavia opetusmenetelmiä 

ja oppimisympäristöjä. 

 

Otimme aiheen esiin entisen Tredun Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuspäällikkö Merja 

Sarvalan kanssa. Pohdimme kyseisten asioiden ajankohtaisuutta ja kehittämisen tar-

vetta osastomme. Otin haasteena vastaan työelämäyhteistyön laajentamisen. Tutkimuk-

sen tavoitteena on kartoittaa työelämässä oppimiseen liittyviä tarpeita sekä kehittää 

Tredun vaatetusalan osastolle toimivia työelämäyhteistyömuotoja- ja tapoja. 

 

9.1 Työelämäyhteistyön viitekehys 
 

Tutkimuksen yhteisessä viitekehyksessä ja tutkimuksen alkuosassa on avattu ammatil-

lisen koulutuksen reformin taustoja, sen tuomia velvoitteita ja muutoksia. Koulutuksen 

järjestäjälle on annettu suuri vastuu kaiken muutoksen toteutuksesta. Lisäksi uudet tut-

kintojen perusteet ovat haastaneet oppilaitokset toteuttamaan opetusta enenevässä 

määrin henkilökohtaisten oppimispolkujen kautta. 

 

Tutkimuksen osassa 1 tarkastellaan viitekehyksestä (kuvio 16) työelämäyhteistyötä ja 

työelämässä oppimista. Koulutuksen järjestäjälle annettiin laissa velvoite lisätä työelä-

mäyhteistyötä. Tutkimuksella haluttiin selvittää, millaiseen yhteistyöhön vaatetusalan yri-

tykset haluaisivat lähteä mukaan ja miten tuota yhteistyötä voitaisiin vahvistaa. Samalla 

tarkasteltiin työpaikkojen valmiuksia ottaa vastaan opiskelijoita, ja kartoitettiin uusia 

Tekstiili- ja muotialan perustutkintoon kouluttavia yrityksiä. Pirkanmaan alueen vaatetus-

alan työpaikat ovat alalle tyypillisiä pieniä ateljee- ja korjausompelimoita, rahtityötä teke-

viä ompelimoita, teolliseen ompeluun keskittyneitä yrityksiä ja vähittäiskauppoja, jotka 

työllistävät osan vaatetusalalta valmistuvista opiskelijoista. 
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Työelämäyhteistyötä tulkitaan tutkimuksessa siten, että se on osa ammatillisessa koulu-

tuksessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista eli työelämässä oppimista, siellä oppimisen 

ohjaamista sekä monipuolisia yhteistyötapoja työelämän kanssa. Työelämässä oppimi-

sen käsite on otettu vasta käyttöön työelämään suunnatussa viestinnässä opetus- ja 

kulttuuriministeriön suosituksesta lokakuussa 2018 (Työelämässä oppiminen -tieto-

pankki 2018). Työelämässä oppiminen kattaa koulutussopimuksen ja oppisopimuksen, 

eli kaiken työpaikalla järjestettävän koulutuksen. Uusi termi viestii uudistuneesta amma-

tillisesta koulutuksesta. Työssäoppiminen termi on käytössä aiemmassa laissa, joten 

sen käyttöä ei enää suositella uuden lain puitteissa. Jos käytämme vanhentuneita ter-

mejä, se viestii siitä, ettei mitään uutta ole tapahtunut (Stén 2018; Työelämässä oppimi-

nen -tietopankki 2018.) Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla käytetään vielä käsitteitä 

työelämässä tapahtuva oppiminen, työpaikalla oppiminen ja työelämässä oppiminen, 

mutta pyrin käyttämään näiden termien tilalla uutta termistöä. Opiskelija-sanaan ei vielä 

ole määritelty uutta sovittua termiä, joten käytän termejä oppija ja opiskelija tarpeen mu-

kaan.  

 

Tutkimusosassa avataan työelämäyhteistyön käsitettä ja sen tavoitteita ammatillisessa 

koulutuksessa. Työelämässä oppimiseen kuuluu tärkeänä osana opiskelijan kohtaami-

Kuvio 16. Tutkimusosa 1 viitekehys 
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nen ja hänen ohjaamisensa. Työelämässä oppimisen ohjaamisesta vastaavat työpaik-

kaohjaajat. Heidän roolinsa ovat merkittävä juuri laadukkaan ohjaamisen varmista-

miseksi. Opettajan rooli on toimia yhdistävänä tekijänä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja 

koulutuksen järjestäjän välissä. Hänen työelämäyhteistyötaitonsa ja roolinsa tukevat 

kaikkien osapuolten yhteistä päämäärää, ammatillista osaamista. 

 

9.2 Työelämäyhteistyö  
 

Yhteistyö on ilmiönä ja käsitteenä varsin haastava ja se voidaan ymmärtää monella eri 

tavalla. Yhteistyötä on tutkittu monilla eri tieteenaloilla ja varsin erilaisista lähtökohdista. 

Sillä on tarkoitettu esimerkiksi tiedon tai materiaalien jakamista, yhteisten tavoitteiden 

toteuttamista, yhdessä työskentelyä tai pitempään jatkuvaa vuorovaikutusta. (Lewis 

2006, 200–, Aira 2012, 16 mukaan.) Aito yhteistyö on vastavuoroinen prosessi, jossa eri 

osapuolilla on mahdollisuus antaa toiselle ihmiselle jotain sellaista, jota he pitävät itsel-

leen arvokkaana ja hyödyllisenä. Yhteistyö ei ole yksipuolista hyödyn tavoittelua, vaan 

siitä toivotaan saavan myös itselle jossakin vaiheessa jotain tärkeää. (Silvennoinen 

2008, 36–, Ljungberg 2017, 4 mukaan.) 

 

Yhteistyö on toimintaa, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat samoihin päämääriin, nä-

kevät yhteisiä tavoitteita ja etenevät niitä kohti. Yhteistoiminta taas voidaan käsittää kor-

keampana sosiaalisen vuorovaikutuksen tasona, jossa syntyy molemminpuolinen luot-

tamus ja jossa molemmat osapuolet arvostavat toisiaan. (Couch 1986, Mönkkönen 

2002, 42–44 mukaan.) 

 

Menestys syntyy syvemmän yhteistyön tuloksena ja se sisältää monialaisuutta ja vasta-

vuoroisuutta eri kumppanien kesken. Yhteistyötä voidaan tarkastella yrityksen tai orga-

nisaation sisäisenä tai ulkoisena yhteistyönä. Sisäisessä yhteistyössä noudatetaan yh-

teisiä lakeja, säädöksiä ja sopimuksia. Henkilöstö tuntee organisaation tilanteen ja ke-

hittämisehdotusten teko on mahdollista. Arkipäivän yhteistyö ja vuorovaikutus ovat suju-

vaa, henkilöstöä kuunnellaan ja kannustetaan aloitteellisuuteen. Organisaatiossa voi-

daan käynnistää yhteisiä pitkäjänteisiä kehityshankkeita, joissa sekä johto, että henki-

löstö ovat aloitteellisia. Ulkoisessa yhteistyössä saattavat kumppanuus- ja asiakassuh-

teet olla eripituisia. Kumppania tai asiakasta kuunnellaan ja palaute otetaan huomioon 

toimintaa kehitettäessä. Yhteistyössä tavoitellaan pitkäjänteistä eri osapuolia hyödyttä-

vää toimintaa tai sen tuomaa lisäarvoa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.) 
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Työelämäyhteistyössä on noudatettava tehtyjä sopimuksia ja toimittava luottamuksen 

arvoisesti. Yhteisötaito ja -kulttuuri eivät synny itsestään, vaan niitä tulee kehittää. Yh-

teistyön toimivuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan, seurataan ja parannetaan avoimesti 

keskustellen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.)  

 

Parhaimmillaan työelämäyhteistyö kehittää sekä työelämää että koulutusta 
ja palvelee molempien tahojen päämääriä. Tavoitteena on luoda monipuo-
lista yhteistyötä, rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia ja käytännön yhteis-
työverkostoja sekä muodostaa innovatiivisia oppimisympäristöjä. (Torvinen 
2018.)  

 

Työelämästä voi löytää mitä mielenkiintoisimpia yhteistyökuvioita. Yritykset ja julkiset toi-

mijat perustavat verkostoja, strategisia alliansseja, moniammatillisia tiimejä, yhdistyksiä 

ja kokoonpanoja monenlaisiin tarkoituksiin. (Aira 2012.) 

 

9.2.1 Työelämäyhteistyön tavoitteet 
 

Työelämäyhteistyön tavoitteena on, että vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteis-

kunnallista merkitystä ja tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018f). Lisäksi ammatillisen koulutuksen ja työelämäyh-

teistyön tavoitteena on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, varmentaa työelä-

mälähtöistä osaamisperusteisuutta, edistää työllisyyttä ja antaa valmiuksia yrittäjyyteen. 

Monipuolistamalla työelämässä oppimista vahvistetaan sen ohjausta sekä opettajien ja 

työpaikkakouluttajien yhteistyötä. Työelämäyhteistyön kautta on mahdollisuus myös op-

pia jatkuvasti uutta ja kehittää välttämättömiä taitoja muuttuvassa työelämässä. Aktiivi-

nen yhteistoiminta myös tukee elinikäistä oppimista, ammatillista kasvua sekä työ- ja 

toimintakyvyn jatkuvaa ylläpitoa. (Laukkanen 2017.)  

 

Työelämäyhteistyön rakentamisen merkitys on reformin määräykseen kautta korostunut, 

mutta koulutuksen järjestäjän suunnitelmallinen ja pitkäjännitteinen alueellinen kehittä-

mistyö on luonut perustaa jo vuosien ajan hyville yhteistyömahdollisuuksille. Opetushen-

kilöstöllä on vankat ja hyvät työelämäsuhteet ja -verkostot alan yrityksiin, mikä helpottaa 

uusien toimintatapojen vientiä työelämään. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana 

työelämäyhteistyön rakentamiseen ja ovat tulevaisuudessa mahdollisia uusia työelämä-

kumppaneita. (Laukkanen 2017.) 

 

Työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeää ja siitä halutaan mahdollisimman 

hyvä, toimiva ja joustava kokonaisuus. Opettajien rooli työelämäyhteistyön vahvistajana 
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nousee tärkeämmäksi ammatillisen koulutuksen uudistusten myötä – halutaan olla ket-

teriä kumppaneita. (Turun kaupungin sivistystoimi, Projektitoimisto 2017.) 

 

Yrittäjät ovat ilmaisseet halunsa olla mukana opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittä-

misessä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on esimerkiksi yhteisten tapah-

tumien, yritysvierailuiden, yrittäjätarinoiden, työelämälähtöisten projektien ja -toimeksi-

antojen, opiskelijoiden ohjaamisen sekä yrityskummitoiminnan kautta saada opiskelijat 

kiinnostumaan yrittäjyydestä. (Ojala 2018.) 

 

Yhteistyön kehittäminen on yksi työelämäyhteistyön tavoitteista. Kentta ja Ruhalahti 

(2017, 25) ovat tutkimuksessaan keränneet opettajilta ideoita ja ajatuksia tulevan työelä-

mäyhteistyön kehittämiseen. Vastauksissa korostuivat yhteistyön mahdollistavat resurs-

sit. Työelämässä oppimisen ohjaaminen tarvitsee aikaa niin opettajalta kuin työelämältä. 

Yhteydenpitomahdollisuuksia, niiden ylläpitoa sekä tiedonvälitystä haluttiin kehittää kou-

lutuksen järjestäjän ja työelämäkumppaneiden välillä. Tärkeänä työelämäkontakteissa 

pidettiin yhteisten projektien suunnittelua ja toteutusta. Työelämäyhteistyön kehittämis-

ideoita olivat lisäksi systemaattinen työelämäjaksojen kokemusten jakaminen kollegoille 

sekä lyhyet ”työn varjostamis” -tyyppisten (Job shadowing) vierailuiden ja jaksojen jär-

jestäminen yrityksissä. Job shadowing tarkoittaa toimintaa, jossa mennään työpaikalle 

muutamasta päivästä kahteen viikkoon seuraamaan työyhteisön toimintaa ja jonkun 

työntekijän työn tekemistä (Manot 2018).  

 

Tredu (2018b) tarjoaa kotisivuillaan mahdollisuuksia erityyppisiin yhteistyömuotoihin yri-

tyksille ja yhteisöille. Yhteisillä projekteilla työelämän kanssa opiskelijat saavat arvokasta 

työkokemusta. Projektit voivat olla pienimuotoisia projektitöitä oppilaitoksissa tai isoja 

kokonaisuuksia aidoissa työympäristöissä (työprojektit / messujen järjestäminen).  

Tredussa on yrityskoordinaattoreita, joiden kanssa yhteistyössä työnantaja voi lisätä toi-

mialan kiinnostavuutta ja yrityksen työnantajakuvaa. 

 

Työpaikat ovat oppimisympäristöinä tärkeitä. Opetukselliset vierailut tai projektit tarjoa-

vat opettajan ohjaamalle opiskelijaryhmälle mahdollisuuden uudenlaisesta oppimisym-

päristöstä. Vierailut työpaikoilla antavat opiskelijoille ymmärrystä ja kokonaiskuvaa tule-

vista työtehtävistä. Lisäksi opettajat voivat pitää omaa osaamistaan ajan tasalla yritys-

vierailuiden tai työelämäjaksojen kautta (Tredu 2018b.)  
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Opettajien työelämästä antaman tiedon lisäksi voi oppilaitoksessa käydä eri alojen yh-

teistyökumppaneita kertomassa lisää käytännön työstä. Työnantajilta tuleva tietoa pide-

tään merkityksellisenä ja heiltä saa vinkkejä taidoista, joihin kannattaa erityisesti kiinnit-

tää huomioita työllistyäkseen alalle. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa antaa mahdollisuu-

den kertoa yritystoiminnasta valmistuville opiskelijoille ja näin nostaa työnantajamieliku-

vaa. (Tredu 2018b.)   

 

9.2.2 Työelämässä oppiminen  
 

Yrityksen menestys ja organisaatioiden kehittymismahdollisuudet ovat riippuvaisia työ-

yhteisön ja sen yksilöiden kyvystä oppia ja luoda uutta (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 

2018a). Nopeasti muuttuvaan työelämään ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaa-

minen on suuri haaste. Koulutuksen järjestäjät pyrkivät vastaamaan tähän esimerkiksi 

räätälöimällä alueellisia tutkinnonosia työelämälähtöisesti. Oppilaitoksissa opintojen jär-

jestämiseen ei välttämättä ole riittävästi resursseja, jolloin työelämä voi kouluttaa yhteis-

työssä oppilaitoksen kanssa pätevää työvoimaa tuleviin tarpeisiin esimerkiksi oppisopi-

muksella. Työpaikat ovat ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppani, mutta myös tär-

keä asiakas (Opetus ja kulttuuriministeriö 2018e). 

 

Työpaikoilla on resurssinaan monenlaisia oppijoita, niin ammattilaiseksi kasvavia nuoria, 

kuin omassa työssään oppivia kollegoja sekä osaamistaan vahvistavia esimiehiä. Työ 

on muuttunut oppimiseksi ja oppiminen työksi –  välillä ollaan oppijana ja välillä oppimi-

sen ohjaajana. Oppimisen mahdollistaminen ja sen tukeminen ovat muuttuvassa työelä-

mässä aivan välttämätöntä. (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018a.) 

 

Työelämässä oppimisen paikkaa valittaessa tulee miettiä sen sopivuutta alan tutkinnon 

osan oppimiseen. Opiskelijan omat tavoitteet ja tarpeet työpaikan suhteen on selvitet-

tävä ennen työelämässä oppimista. On tarkistettava, onko yrityksellä riittävästi tuotanto- 

ja palvelutoimintaa kattamaan tutkintoon liittyvien oppimistavoitteiden täyttyminen. Löy-

tyvätkö ammattiin ja osaamisen hankkimiseen tarpeelliset välineet ja laitteet, jotka täyt-

tävät työsuojelulliset säädökset? Löytyykö ammattitaidoltaan ja koulutukseltaan, tai työ-

kokemukseltaan pätevä ja vastuullinen työpaikkaohjaaja? (Ohjaan.fi -kumppanuusver-

kosto 2018a.) 

 

Työelämässä oppiminen on keino hankkia oman ammattialan osaamista. Opiskelija itse 

on vastuussa omista opinnoistaan ja opintojensa etenemisestä. Koulutuksen järjestäjän 

on huolehdittava, että kaikki osapuolet työpaikkaohjaaja, opettaja ja koko työyhteisö ovat 



42 

 

 

 

mukana onnistumisen varmistamisessa. Opettaja vastaa koulutuksen tavoitteellisuu-

desta, ohjauksesta ja arvioinnista yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Työpaikkaohjaaja 

perehdyttää toimimaan työpaikalla, seuraa edistymistä ja ohjaa oppimista. (Tredu 

2018d.) 

 

Ohessa kuvio 17 on esitetty eri osapuolten tehtävät ja roolit työelämässä tapahtuvan 

oppimisen onnistumiseksi. Työelämässä oppiminen mahdollistuu parhaalla tavalla, kun 

jokainen toimija kuuntelee, millaiseen tarpeeseen osaamista tarvitaan.  Ammatillinen 

osaaminen varmistetaan oppimisen tavoitteiden selkeänä jäsentämisenä, niiden toteut-

tamisena erilaisten työtehtävien kautta sekä oppimisprosessin ohjauksena ja seuran-

tana. Näyttö, arviointikeskustelu ja palaute kokoavat taas osaamisen palat yhteen.  

 

 
Kuvio 17.Työelämässä oppiminen ja osapuolten tehtävät (Tredu  2018e) 
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Työelämässä oppiminen aidoissa työtehtävissä ja -tilanteissa vahvistaa oppijan ammatti-

identiteettiä. Työyhteisössä toimiminen, ammatillinen osaaminen ja työelämän pelisään-

töjen noudattaminen antavat opiskelijalle selkeän kuvan ammatin ja työn tekemisen ko-

konaisuudesta. Opiskelija ymmärtää käytännössä, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja vel-

vollisuutensa työpaikalla työntekijänä.  

 

9.2.3 Työpaikkaohjaajan rooli 
 

Työpaikoilla oppimista ohjaavat työpaikkaohjaajat. Opettajien osaaminen liittyy pedago-

giseen osaamiseen, oppimisprosessien ja osaamisen arviointiin, joilla hän tukee työpaik-

kaohjaajan ohjausprosessia. Työpaikkaohjaajan osaaminen keskittyy työprosessien oh-

jaamiseen sekä oppimisen seurantaan ja arviointiin työpaikalla. Tavoitteena heidän työ-

elämäyhteistyössään on, että kummallekin osapuolelle syntyy win-win – tilanne. (Oh-

jaan.fi -kumppanuusverkosto 2018a.) 

 

Työpaikkaohjaaja on oman työnsä ja alansa asiantuntija. Hän tekee yhteistyötä opetta-

jan ja opiskelijan kanssa. Hän tunnistaa erilaiset oppimismahdollisuudet omassa työpai-

kassaan. (Hirvonen & Taiponen 2011.) Hän on yhteyshenkilö työelämässä oppimisessa, 

mutta hän voi olla myös yhteyshenkilö erilaisissa projekteissa tai yhteistyöhankkeissa. 

Hänen tulee tuntea alan ammatillisen tutkinnon perusteet niiltä osin, millaisia tutkinnon-

osia hän ohjaa. Lisäksi hänellä tulee olla riittävät tiedot ohjaamiseen liittyvistä tavoista, 

vastuista ja velvollisuuksista. Hänen tietää opiskelijan oppimistavoitteet ja osaa ohjata 

hänen oppimistaan niiden suuntaisesti sekä arvioida osaamista oikeudenmukaisesti ja 

kriteeriperusteisesti. (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018a.)   

 

Työpaikalla koko työyhteisön tulisi toimia osaltaan ohjaajana ja ymmärtää oma panok-

sensa osana oppijan työelämäkokemusta. Ohjaaminen ei ole pelkästään antamista, 

vaan ohjaamisen voi kehittää omaksi vahvuudekseen. Ohjaamisessa työpaikkaohjaaja 

kehittyy ammattilaisena. Hän monipuolistaa omia työtehtäviään ja vahvistaa palautteen 

antamisen- ja saamisen taitojaan. Ohjaamisen kautta hän voi lisätä vuorovaikutuksen 

taitojaan ja kehittää ihmisten johtamistaitojaan sekä projektinhallinnan- ja organisoinnin 

taitojaan. (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018a.)   

 

Koko työyhteisö voi hyötyä työpaikalla opiskelijalle annettavasta ohjauksesta esimerkiksi 

siten, että perehdyttämisestä tulee joustavaa. Työpaikalla opitaan jakamaan tietoa ja 

osaamista sekä vähennetään poissaoloista aiheutuvaa haavoittuvaisuutta. Ohjauksella 
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lisätään keskinäistä vertaistukea ja kasvatetaan työyhteisön oppimis- ja muutosvalmiuk-

sia.  Työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijoiden välinen yhteistyö sekä yhteinen keskus-

telu mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiskohteiden, arvioinnin tu-

losten ja molemminpuolisten hyötyjen tunnistamisen ja kehittämisen. (Ohjaan.fi -kump-

panuusverkosto 2018a.) 

 

Ohjaaja on opiskelijalle ikkuna työelämään (kuvio 18). Hän opastaa opiskelijaa työpaikan 

pelisääntöihin, työyhteisöön sekä työtehtäviin. Hän toimii oppimisen ohjaajana ja mento-

rina. Hänen tulee tuntea opiskelija ja hänen tavoitteensa, perehdyttää opiskelijaa ja jär-

jestää oppimista tukevia työtehtäviä. Hän arvioi osaamista ja tukee opiskelijaa matkalla 

ammatilliseksi osaajaksi. (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018d.) 

 

 
Kuvio 18. Työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018d) 

 

Työelämässä oppimisen ohjaamiseen saa tukea koulutuksen järjestäjältä. Tredu tarjoaa 

työpaikkaohjaajakoulutusta omilla kotisivuillaan (kuvio 19) ”Palvelut työpaikkaohjaajille” 
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(Ohjaan-valmennukset, seminaarit, aamukahvit ja kehittäjäklaani) sekä valtakunnalli-

sesti ja alueellisesti yhteisellä Ohjaan.fi palvelukokonaisuus ohjausmateriaalilla. (Tredu 

2018c.)  

 

Helena Kallio-Lahtisen (2018) 15.10.2018 lähettämän työelämässä oppiminen tilanne-

katsauksen mukaan, Ohjaan-valmennuksiin on osallistunut Tredun kautta 116 henkilöä 

ja tallenteita (webinaareja) katsonut 65 henkilöä 25.9.2018 mennessä. 

 

 

 

Helena Kallio-Lahtinen toimii Tredussa koulutuspäällikkönä ja vastaa palveluista työpaik-

kaohjaajille sekä työpaikkayhteistyön kehittämisestä. Oppilaitoksessa on meneillään mo-

nia kehittämishankkeita, joiden yhteinen työelämäfoorumi järjestettiin 10.10. 2018 Tam-

pereella. Hankkeista mukana olivat Parasta osaamista -projekti, Parasta palvelua -pro-

jekti, Parasta digiohjausta -projekti ja Yhdessä duuniin -projekti. 

 

Parasta osaamista -projektin työn alla on hanke ”Joka ope” - mitä jokaisen opettajan 

tulee tietää työelämässä oppimisen ohjaamisesta -valmennusmalli. Sen tavoitteena on 

Kuvio 19. Palvelut työpaikkaohjaajalle (Koskinen & Linkosuo, mukaillen Tredu 2018c) 
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saada työpaikkaohjaajan koulutuksen osaaminen Tredun kaikille opettajille. Tätä koulu-

tusta tullaan tarjoamaan Tredun opettajille keväällä 2019. Lisäksi projektilla on Luotsi-

opettaja toiminta aluillaan. Luotsi-opettajia koulutetaan Treduun 17 henkilöä. He antavat 

tukea opettajille uuden ammattikoulupedagogiikan toteutuksesta. (Kallio-Lahtinen 2018.) 

 

Parasta palvelua -projektilla on käynnissä työelämässä oppimisen viestintästrategia. 

Sen tavoitteena on toteuttaa ”Tekijöiden tekijät” – työnantaja viestintäkampanja. Parasta 

digiohjausta –projekti pohtii sähköisen ohjausjärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa 

Tredussa. Ohjausjärjestelmän tarkoitus on toimia ohjausvälineenä työpaikalla oppimisen 

dokumentointiin. Tavoitteena käyttöönotto keväällä 2019 Parasta digiohjausta -projektin 

tuella. (Kallio-Lahtinen 2018.) 

 

Yhdessä duuniin -projektin tavoitteena on toteuttaa työpaikkarekisteri erityistä tukea tar-

joavista työelämässä oppimispaikoista. Se tulee rakentumaan Ammattipolku.fi- sivustolle 

(Ammattipolku.fi-ammattilaisille-työpaikkarekisteri). Tällä hetkellä ammattialoina ovat ra-

vintola- ja cateringalat, mutta jatkossa mukaan tulevat myös liiketalous-, rakennus- ja 

sosiaaliala. (Kallio-Lahtinen 2018.) 

 

9.2.4 Ohjaaminen työpaikalla 
 

Kasvatustieteen professori Sanna Vehviläinen (2014,12) määrittelee ohjauskäsitteen 

niin, että ohjaus on yhteistoimintaa, jossa rakennetaan ja edistetään muutosprosesseja. 

Muutosprosessit voivat olla oppimis-, kasvu-, työ-, elämänvalinta- tai ongelmaratkai-

suprosesseja, joissa ohjattavan toimijuus vahvistuu. Hän määrittelee myös, että ohjaus 

on eettisen suhteen luomista toiseen ihmiseen, hänen prosessiinsa sekä aktiivista yri-

tystä kytkeytyä yhdessä maailmaan ja yhteiskuntaan. Hän toteaa kirjansa Ohjaustyön 

opas esittelyssä, että parhaimmillaan ohjaustyö on yhteistyötä, joka ottaa huomioon niin 

ohjaajan kuin ohjattavankin voimavarat ja antaa tilaa luovuudelle. (Vehviläinen 2014.)  

 

Ohjauksen arjessa on haasteita ja monet asiat vaikuttavat ohjaustoimintaan. Ohjauspro-

sessissa mukanaolevia toimijoita on useita ja tapahtuma tai tilanne määrittää sen, kuka 

toimii milläkin hetkellä ohjaajana tai ohjattavana. Ohjauksen onnistumisen kannalta on 

tärkeää, että työpaikan ja oppilaitoksen välinen yhteistyö toimii. Opettajan on käytävä 

työpaikalla riittävästi, jotta ymmärretään mitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnit-

telu sisältää. Työpaikkaohjaajalla tulisi olla käsitys siitä, millaisia taitoja opiskelijalla jo 

on, mitä hänen tulisi oppia ja osata työelämäjakson jälkeen. Arvioinnin tunteminen on 
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myös ohjaamisen työkalu, jonka avulla ohjaaja ja opiskelija tähtäävät samaan päämää-

rään eli tutkinnonosan tavoitteisiin ja niiden osaamiseen. (Ohjaan.fi -kumppanuusver-

kosto 2018c.) 

 

Haasteita ohjauksessa on silloin, jos työnantaja tai työyhteisö ei sitoudu opiskelijan oh-

jaukseen. Opiskelijan on vaikeaa olla osa työyhteisöä, jos työyhteisö kokee hänet taa-

kaksi. Ohjaaja voi tuntea jäävänsä yksin, jos hän ei saa riittävästi tukea tehtävässään 

työyhteisöltään. Ongelmaksi voi nousta myös se, että ohjaajalla itsellään saattaa olla 

myös aiemmassa historiassa ikäviä ohjauskokemuksia. Ohjaajan tulisikin keskustella 

työnantajan kanssa ohjaajan roolista, tehtävistä ja työnantajan odotuksista. (Ohjaan.fi -

kumppanuusverkosto 2018c.) 

 

Ohjauksen ihmissuhteet ovat ehkäpä merkittävin ohjauksen onnistumiseen liittyvä tekijä. 

Haasteena saattavat olla henkilökemiat, kielimuurit, kulttuurierot, ikäerot, ohjauskeskus-

telujen puute tai tyytymättömyys ohjaussuhteen antiin. Opiskelijoiden motivaation puute, 

oppimisvaikeudet tai heikko aktiivisuus haastaa ohjaajan miettimään tapoja, miten hänen 

tulisi toimia. Ohjaajan ammatillisuus ohjaustilanteissa, avoimuus ja erilaisuuden ymmär-

täminen sekä yhteisten pelisääntöjen luominen tukevat ja helpottavat kummankin osa-

puolen työskentelyä. (Ohjaan.fi -kumppanuusverkosto 2018c.) 

 

9.2.5 Opettaja työelämäyhteistyössä 
 

Aiemmin on jo kerrottu opettajan moninaisista rooleista. Opettajan näkökulmasta katsot-

tuna työelämään liittyvät yhteistyömuodot ovat perinteisesti olleet tutkinnonosien ja ope-

tuksen integroimista työelämään. Opettajan henkilökohtaiset ominaisuudet, työssäoppi-

misjaksot, tutkinnonosat, verkostoituminen ja yhteistyöhalukkuus ovat määrittäneet sen, 

millaista yhteistyötä opettaja on työelämän kanssa tehnyt. 

 

Uudelta opettajuudelta vaaditaan monipuolisia taitoja ja osaamista tehdä yhteistyötä. 

Opettajan tulee osata kuunnella ja tulkita työelämää sekä löytää sieltä nousevia hiljaisia 

signaaleja. Opettajalla tulee olla kekseliäisyyttä opinnollistaa työelämän prosesseja ja 

rakentaa niistä opintoihin liittyviä oppimistehtäviä ja -kokonaisuuksia. Opettajan työn 

luonteen muutos herättää opettajissa ristiriitaisia rooliodotuksia, sillä opettajiin kohdistuu 

samanaikaisesti odotuksia työstä opiskelijan ohjaajana, työelämän kouluttajana kuin työ-

paikan yhteistyömuotojen kehittäjänä. Opettajat eivät helposti löydä rooliaan yhteistyön 

kehittäjänä vaan kokevat helposti itsensä ulkopuolisiksi työelämätapaamisissa. (Laati-

nen-Väänänen, Vanhanen-Nuutinen & Hyvönen 2011, 21–22.) 
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Työelämän muutokset ovat entisestään kiristäneet yritysten ajankäyttöä. Työelämäyh-

teistyökumppanin työpaikalla käyttämä aika tuntuu usein olevan kiireinen ja opettajan 

tuleminen saatetaan kokea rasitteeksi. Ajankäytön optimoiminen ja oikean ajankohdan 

löytäminen edesauttavat yhteistyön onnistumista. Työelämäyhteistyön haasteeksi saat-

taa nousta myös koulutuksessa käytetty käsitteistö, mikä on työelämän näkökulmasta 

sekavaa ja vaikeasti hahmotettavaa. (Laatinen-Väänänen ym. 2011, 22.) Varsinkin arvi-

oinnissa käytettävä sanasto haastaa opettajan tulkiksi opetussuunnitelmakielelle.  

 

Kentta ja Ruhalahti (2017, 23) tutkivat kyselyssään ammatillisten opettajien mielipiteitä 

koulutuksen järjestäjän työelämäyhteistyön organisoinnista. Vastaajat kokivat, että opet-

tajat tekevänsä aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa. Lisäksi koulutuksenjärjestäjän 

työelämäpalveluiden nähtiin olevan asiakaslähtöisiä ja ne tukivat yhteistyön tekemistä. 

 

Pitkäkestoinen yhteistyö ja kumppanuus edesauttavat ja mahdollistavat opettajaa ja työ-

elämää lisäämään molemminpuolista luottamusta, mikä edistää arviointi, kehittämis-, ja 

kokeilutoimintaa. Opettajan työ työelämäyhteistyön kautta muuttuu alueelliseksi verkos-

totoimijaksi, työelämäyhteistyön koordinoijaksi sekä alueellisen yhteistyön virittäjäksi ja 

rakentajaksi. (Laatinen-Väänänen ym. 2011, 22.) 

 

9.3 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimusprosessi käynnistyi syksyllä 2017, jolloin alkoivat vestonomi (ylempi AMK) opin-

not. Opinnot sisältävät työelämän kehittämistehtävän, joka voidaan tehdä omalle työpai-

kalle tai yhteistyöyritykselle. Uuden ammatillisen lain tuomat muutokset haastoivat kar-

toittamaan reformin tuomat velvoitteet niin koulutuksen järjestäjän kuin ammatillisen 

opettajan näkökulmasta. Vaikka aihe on uusi, niin tutkimuksia ja sähköistä materiaalia 

aiheen piiristä löytyi jonkin verran. Varsinaisia kokemuksia reformin tuomista muutok-

sista ei ole vielä olemassa. Tutkimukseen ja haastatteluun koottiin aiheeseen liittyvää 

aineistoa monipuolisesti niistä lähteistä, jota tällä hetkellä on saatavissa. Työelämän 

edustajia haastateltiin syksyllä 2018 ja analysoitiin heiltä tulleista vastauksista tarpeet, 

menetelmät ja mallit, joilla työelämäyhteistyötä voidaan alueellisesti kehittää tekstiili- ja 

vaatetusalan koulutuksessa.  
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9.3.1 Tutkimuksen tavoite 
 

Tampereen seudun ammattiopisto haluaa löytää Pirkanmaan alueelta hyviä vaatetus-

alan työelämäyhteistyökumppaneita kouluttamaan vaatetusalan opiskelijoista oman am-

mattialansa osaajia ja kehittämään yhteistyötä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia vaate-

tusalan yritysten halua toimia työelämäyhteistyössä alueellisen oppilaitoksen kanssa. 

Pyrkimyksenä on saada tietoa työelämän tarpeista, valmiuksista ja asenteista ohjata 

opiskelijoita reformin edellyttämällä tavalla sekä kehittää uudentyyppisiä yhteistyömuo-

toja. Lisäksi pyrin löytämään opiskelijoille uusia kouluttautumismahdollisuuksia aidoissa 

oppimisympäristöissä.  

 

9.3.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Tutkimuksen osan 1 tutkimusongelmana on selvittää vaatetusalan yritysten koulutustar-

peet perustuen uuteen ammatillisen koulutuksen lakiin. Koulutuksen rakenteessa ja tut-

kintojen sisällöissä on tapahtunut uudistuksia. Ongelmana on saada tieto uudistuksista 

ja niiden vaikutuksista aivan ruohonjuuritasolle, itse toimijoille. Vaatetusalan yritykset 

ovat perinteisesti pienyrityksiä ja yrittäjävetoisia. Haasteena on löytää aikaa tai väyliä 

informaation tarjoamiselle.  

 

Monet yritykset toimivat opiskelijoiden työelämässä oppimisen paikkoina. Yritysten val-

mius kouluttaa ja ohjata opiskelijoita tutkinnon tavoitteiden mukaisesti on usein haasteel-

lista. Kouluttaminen mielletään opettamiseen, ja se katsotaan kuuluvan oppilaitosten 

tehtäviin. Tutkimuksessa tarkastellaan haluavatko yritykset ottaa opiskelijoita ja tarvi-

taanko työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointitaitojen päivittämistä. Samalla voidaan poh-

tia millä tavoin koulutuksen järjestäjä voisi tukea, kouluttaa ja informoida yrityksiä.  

 

Uusien Tekstiili- ja muotialan tutkinnonosien kouluttamiseen sopivia yrityksiä ja oppimis-

ympäristöjä tarvitaan lisää. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia tutkinnonosia yrityksessä 

voitaisiin kouluttaa, ja ovatko yritykset valmiita koulutusta tarjoamaan. Monipuolinen työ-

elämäyhteistyö rikastuttaa niin oppilaitoksessa toimijoita kuin yrityksiäkin. Työelämässä 

oppiminen on toimivaa työelämäyhteistyötä, mutta voidaanko löytää uusia yhteistyömuo-

toja ja -tapoja toimia?  

 

Tutkimuskysymys on siis: ”Millaiseen koulutusyhteistyöhön ja kehittämiseen yritykset ha-

luavat osallistua, ja millaista tukea yrityksissä tarvitaan opiskelijoiden työelämässä oppi-

miseen?” 
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9.3.3 Työpaikkojen valinta 
 

Tutkimushaastatteluun valitut yritykset ovat toimineen vaatetusalan työelämässä oppi-

mispaikkoina opiskelijoillemme. Käytössä on Tredun työpaikkarekisteri oppilaitoksen 

hallinto-ohjelma Wilmassa, mistä voi tulostaa listauksen yrityksistä, joissa vaatetusalan 

opiskelijat ovat olleet töissä. Työpaikkarekisterissä on noin 110 vaatetusalan yritystä. 

Työpaikkoja on kuitenkin useampia (noin 170), sillä osalla yrityksiä on useampia toimi-

pisteitä (esimerkiksi vähittäismyyntialan yritykset). Osassa vaatetusalan yrityksistä on 

myös eri yksiköitä, joissa opiskelijat voivat oppia erityyppisiä tutkinnonosia.  

 

Valintaan vaikuttivat yrityksen toimiala, työntekijämäärä sekä opettajakollegoiden esittä-

mät toiveet. Osa esitetyistä haastattelutoiveista karsiutui pois esimerkiksi yrittäjän vailli-

naisen suomen kielen ymmärtämisen takia tai toimialan tuotannon kapea-alaisuuden 

vuoksi. Osan kanssa haastatelluista yrityksistä olen tehnyt aiemmin yhteistyötä, mutta 

osa oli uusia tuttavuuksia.   

 

Tutkimuksen puitteissa olin yhteydessä yhteentoista Pirkanmaan alueella sijaitsevaan 

vaatetusalan yritykseen (noin 10 % alueellisista vaatetusalan työpaikoista). Puhelimessa 

kerroin tekemästäni tutkimuksesta ja sen kehittämisteemasta. Henkilökohtainen kontakti 

takasi sen, että yhdestätoista kontaktista saatiin myöntävä vastaus kymmeneen haas-

tatteluun. Ainoastaan yhdelle yrittäjälle tapaaminen ei sopinut henkilökohtaisten syiden 

takia. Hänkin olisi ollut valmis haastatteluun myöhempänä ajankohtana, mutta tutkimuk-

sen tekemisen kannalta se olisi ollut haasteellinen.  

 

Yritykset valittiin tutkinnonosien ja ammattialojen mukaan, millaisia koulutusammatteja 

Tredussa tullaan pääosin tarjoamaan. Koulutusammatit, jotka opiskelijat voivat valita 

ovat: teolliseen ompeluun erikoistunut ompelija, ateljeetyyppisiin mittatilaustuotteisiin eri-

koistunut mittatilausompelija, myyntiin, asiakasapalveluun ja vaatetusalan toimeksiantoi-

hin erikoistunut muotiassistentti sekä sisustustekstiileiden ompeluun erikoistunut sisus-

tustekstiilien valmistaja.  

 

Tutkimuksesta rajattiin haastateltavien yritysten joukosta sisustukseen erikoistuneet yri-

tykset, sillä Tredun Koivistontien toimipisteessä ei kouluteta sisustustekstiilien valmista-

jia. Sisustustekstiilejä valmistavat yritykset ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia kuin atel-

jeetyyppiset tai teolliset yritykset. Uskon, että tutkimustulosten käytettävyys ja sen anta-

mat yhteistyömuodot vastaavat myös sisustustuotteiden valmistuksen toimialaa.  
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Yritykset edustavat alueellisesti merkittävää osaa Pirkanmaan vaatetusalan toimialoista.  

Yrityksistä 4 on tekstiiliteollisuuden, 3 ateljee/teatterialan ja 3 vähittäiskaupan edustajia. 

Jokaisessa yrityksessä on kokemusta opiskelijoista jo useilta vuosilta. Haastateltavia oli 

yhteensä 12 henkilöä kymmenestä yrityksestä. Kaikki haastatelluista ovat toimineet 

aiemmin työpaikkaohjaajana, osa kauemmin, osa vasta hetken aikaa. Kaikki haastatel-

luista eivät toimi tällä hetkellä opiskelijoiden työpaikkaohjaajina, sillä heidän toimenku-

vansa yrityksessä ovat enemmän hallinnollisia. Kahdessa yrityksessä haastatteluun 

osallistuivat samaan aikaan sekä hallinnosta että tuotannosta vastaavat henkilöt. Tämä 

takasi yrityksen kannalta laaja-alaisemman näkökannan kyseiseen aiheeseen.  

 

9.3.4 Haastattelujen tekeminen 
 

Tutkimuksen taustatyön perusteella päädyttiin tekemään haastattelututkimus. Työelä-

mänedustajien mielipiteet sähköisistä tutkimuksista sekä seminaareista vaikuttivat sii-

hen, että ne rajattiin pois tutkimuksesta, vaikka ensimmäisissä tutkimussuunnitelmissa 

pohdittiin niiden toteuttamista osana kehittämishanketta.  

 

Tutkimusten tekemiseen perehdyttiin tutustumalla siihen liittyvään kirjallisuuteen ja poh-

dittiin tutkimukseen parhaiten sopivaa haastattelutyyppiä. Haastateltavien henkilöiden 

mielipiteet ja ääni haluttiin saada kuuluviin. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haas-

tattelu ja pidin sitä tutkimuksen kannalta järkevimpänä. Teemahaastattelussa teema-alu-

eet ja aihepiirit ovat aiemmin määriteltyjä. Puolistrukturoidussa kysytään kaikilta haasta-

teltavilta samoja asioita, johon he voivat vastat omin sanoin. (Eskola & Vastamäki  2010, 

28.) 

 

Hirsijärvi ja Hurme (2006, 28–31) kirjassaan Tutkimushaastattelu kertovat kvalitatiivisen 

ja kvantitatiivisen menetelmien yhdistämisestä. He toteavat, että kvalitatiivisia ja kvanti-

tatiivisia menetelmiä voidaan käyttää samassa tutkimuksessa rinnakkain. Ne voidaan 

nähdä toisiaan täydentäviksi, sillä kvantitatiivinen käsittelee numeroita ja kvalitatiivinen 

merkityksiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 132–133). Tämä mahdollistaa siis sen, 

että haastattelun sisällä on sekä avoimia kysymyksiä, että strukturoituja osia. Avoimista 

kysymyksistä saatua tietoa voidaan haastattelutilanteessa täsmentää, kysymysten jär-

jestystä muuttaa tai jättää jopa osa kysymättä. Haastattelutilanteessa tutkija voi tehdä 

tulkintoja ja havaintoja myös haastateltavan asenteesta. Tutkimustietoa kerätessä on 

joskus haastateltavalle helpompi vastata kysymyksiin, jos ne on ennalta määritelty ja 

niiden valinta tehdään jollakin asteikolla. 
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Haastattelusta tehtiin Hirsjärvi ja Hurmeen (2006, 72) suositusten mukaan esihaastatte-

lun, jonka pohjalta haastattelun runkoa korjattiin ja poistettiin päällekkäisiä kysymyksiä. 

Lisäksi saatiin tietoa haastattelun keskimääräisestä pituudesta.  

 

Haastattelututkimus tehtiin käymällä henkilökohtaisesti yrityksissä 19.9.–11.10.2018 

sekä suoritettiin yksi puhelinhaastattelu 9.10.2018.  Näin saatiin varmistettua kyselyyn 

osallistumisen ja mahdollisten täsmentävien kysymysten esittämisen. Haastattelu oli 

puolistrukturoitu, ja sitä varten oli jäsennetty etukäteen tutkimuksen kysymyksenasette-

lun kannalta keskeisiä teemoja. Kysymykset etenivät määrätyssä järjestyksessä, joiden 

kautta myös haastateltava pystyi hahmottamaan teemojen tarkoituksen ja asiayhteyden. 

(Anttila 2000, 230–236.) Tutkimuksessa pyrittiin enemmän laadulliseen kuin määrälli-

seen analyysiin saadusta aineistosta, vaikka aihe oli melko rajattu. Teemat olivat 1) työ-

elämässä oppimisen mahdollisuudet, 2) ohjaus työpaikalla ja 3) yrityselämän ja oppilai-

toksen välinen yhteistyö. Haastattelu äänitettiin puhelimen ääninauhurilla, tallennettiin 

sekä puhelimeen, että Office 365 OneDrive -tiedostoon litterointia varten. Haastattelut 

kestivät 33 minuutista 63 minuuttiin. Haastateltujen nimiä ja yrityksiä ei ole tuotu esiin 

tässä tutkimuksessa. Äänitteet haastatteluista sekä litteroinnit ovat tutkijan hallussa ja 

ne on talletettu sähköiseen muotoon. Haastattelulomake löytyy liitteestä 1. 

 

9.4 Aineiston keruu- ja analysointitavat 
 

Tutkimuksen osio 1 koostuu teoriapohjasta, asiantuntijakeskusteluista ja -foorumeista, 

aiemmasta tutkimuksesta sekä teemahaastatteluista työpaikoilla. Apuna yritysten löytä-

miseksi oli Tredun Pirkanmaan alueen tekstiili- ja muotialan yritysten työpaikkarekisteri.  

 

Tutkimusote on tulkitseva kvalitatiivinen tutkimus ja analysointimetodina on induktiivisen 

päättelyn logiikka. Tutkimus on empiirinen ja se perustuu ympärillämme olevaan todelli-

suuteen.  Tutkimuksessa kootaan havaintoja ja tehdään havaintojen perusteella ennus-

teita ja yleistyksiä. Induktiivisella päättelyllä analysoidaan haastatteluista ja kyselyistä 

saadut aineistot. Induktiivinen päättely lähtee aiemmasta tiedosta ja käytännön koke-

muksista saadusta aineistosta. Nämä aineistot käsitellään ja niistä syntyy tutkijan esiym-

märrys ja käsitteenmuodostuksen oletetut lähtökohdat. Näiden käsitteiden mukaan mää-

ritellään ilmiötä koskeva teoria. Kvalitatiivisen aineiston analysointi voi osittain tapahtua 

jo aineistonkeruun yhteydessä, sillä aineiston analysoi yleensä tutkija itse. Käsitteiden, 

teemojen, määritteiden valinta ja muokkaaminen ovat osa analysointiprosessia, jotka 

selkeytyvät tehtyjen havaintojen pohjalta. (Anttila 2000, 111, 135–138.) 
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Opinnäytetyön alkuosassa avattiin taustat ammatillisen koulutuksen reformista, sen ta-

voitteista ja muutoksista niin opiskelijaa, työelämää kuin koulutuksen järjestäjääkin koh-

taan. Vaatetusalan tutkinnon perusteiden muutos ja uudet tutkinnonosat ovat pohjana 

opiskelijan ammattitaitovaatimuksille. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys asetta-

vat tarpeita yksilöllisille oppimispoluille, oppimisympäristöille, oppimistyyleille sekä oh-

jaukselle. Tutkimusosa 1 tietoperustana käytettiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä 

aiempia tutkimuksia työelämäyhteistyöstä ja työelämässä oppimisen ohjaamisesta.  

 

Tredussa on meneillään hankkeita reformin toimeenpanemiseksi, joten heiltä saatiin asi-

antuntija-apua reformin aiheuttamista muutoksista. Osallistuin Parasta osaamista-hank-

keen työelämäfoorumiin, jonka tavoitteena on rakentaa yhteistä näkemystä sujuvasta, 

kaikkia osapuolia hyödyttävästä työelämässä koulutuksesta. Mukana keskusteluissa oli-

vat työelämän edustajat, jotka kertoivat kokemuksistaan, toiveistaan ja yhteistyömahdol-

lisuuksista omilta ammattialoiltaan. Seminaarissa järjestettiin myös paneelikeskustelu, 

josta tein muistiinpanoja ja havaintoja tutkimukseen liittyen. 

 

Tutkimukseen kerättyjen asiantuntijakeskustelujen, havainnointien ja aiempien tutkimus-

ten perusteella pyrittiin luomaan näkemys työelämäyhteistyöhön tarpeista ja taustoista. 

Työelämähaastattelujen perusteella saatiin aineistot, jotka kerättiin yhteen ja analysoitiin 

teemoittain. Työelämähaastattelut tallennettiin äänittämällä, jonka jälkeen ne purettiin 

kirjalliseen muotoon litteroinnilla.  

 

Litterointimuotona käytettiin referoivaa litterointia. Haastatteluäänitteet purettiin suurpiir-

teisesti, mutta kuitenkin riittävän tarkoiksi muistiinpanoiksi. Lisäksi tallennettiin suoria lai-

nauksia tai puheen osia. Tutkijalla on toiminnassaan suuri rooli siinä, mitä hän pitää tär-

keänä ja mitä hän päättää puheesta litteroida. (Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteel-

linen tietoarkisto 2017.)  

 

Tietokoneelle tallennettiin jokaisen haastateltavan tiedot teemoittain omille sivuilleen. Jo-

kaiseen sivuun lisättiin tunnistetiedot: teema-alue, haastateltavan numero ja toimiala. Ai-

neistoa purettiin lukemalla tekstit useaan kertaan, jotta niistä pystyttiin tekemään haluttu 

analyysi. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 141–143.)  

 

Tutkimusaineistoa käsitellään siis saadun datan (tutkimusaineiston) ja teorian välillä. 

Teorian pohjalta aineistoa tulkitaan yhä uudelleen ns. Hermeneuttisen kehän malliin. 

Hermeneuttinen kehä lähtee teoriaan perehtyneisyydestä ja se palaa yhä ”analysointi-
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kierroksittain” aineiston hankinnan ja tulkinnan kautta aineiston uuteen tulkintaan ja luo-

kitteluun. Analysoinnin jälkeen saatu tieto yhdistellään ja päädytään yhteenvetoon. 

Näistä analysointikierroksista muodostuu oivaltaminen ja ymmärrys eli teoria. (Anttila 

2000, 136–137.) 

 

9.5 Aineiston analyysi 
 

Aineistoa analysoitiin tehtyjen haastattelujen, havaintojen, asiantuntijakeskustelujen 

sekä aiemmasta tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella. 

 

9.5.1 Tutkimusaineisto: haastattelut 
 

Toimiala: Haastatteluihin osallistui Pirkanmaan alueelta 10 vaatetusalan yritystä (kuvio 

20), jotka edustavat hieman alle 10 %:a Tredun työelämäyhteistyö yrityksistä. Neljä yri-

tyksistä on teollisen ompelun ja tekstiiliteollisuuden edustajia. Yritykset edustavat sarja-

työmäistä toimintamallia. Yritykset ovat alalle tyypillisiä rahtityötä tekeviä tai teettäviä yri-

tyksiä sekä erikoistuotteisiin erikoistuneita yrityksiä.  

 

Yrityksissä valmistetaan pääosin koko tuotanto itse, suunnittelusta kaavoitukseen ja leik-

kuusta valmiiksi tuotteeksi. Yhdessä yrityksessä materiaalit tehdään omassa tuotan-

nossa, mutta muihin yrityksiin materiaalit hankitaan muualta. Kaikki yritykset ovat toimi-

neet alalla useita vuosia, toiset jopa useita kymmeniä vuosia. Nämä yritykset valittiin 

haastatteluun, sillä Tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta ompelijat tähtäävät tämän toi-

mialan työtehtäviin. 

 

Toisena toimialueena ovat ateljee- ja mittatilausompelimot. Kolmen haastatellun yrityk-

sen joukossa ovat edustettuina teatteripuvustukseen erikoistuneita ateljeita sekä mittati-

lausompelimoita. Merkittävää on, että osa yrityksistä toimii osuuskuntina, jossa on use-

ampia alan yrittäjiä yhdessä. Yritysten tuotteet ovat korkealaatuisia ja valmistusmenetel-

mät monipuolisia, kattaen koko vaatetusalan toimintaympäristön. Juuri yritysten monia-

laisuus mahdollistaa opiskelijoiden eri tutkinnonosien valinnan. Lisäksi yritykset työllistä-

vät juuri mittatilausompelija-ammattinimikkeen omaavia ammattilaisia. 

 

Kolmantena toimialana haastateltiin kolmea isoa vähittäiskaupan yritystä. Toimiala työl-

listää monia opiskelijoita ja uuden tutkinnon perusteiden mukaisesti nyt koulutetaan 

myös muodin- ja kaupan alalle suuntautuneita muotiassistentteja. Kaupan alan työpaikat 
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edustavat liikeketjuja ja haastattelussa huomioitiin henkilöstömäärä vain kyseisestä yk-

siköstä. Kaupan alalla on mahdollisuus erikoistua moniin eri vaatetusalan tehtäviin, esi-

merkiksi naisten, lasten, miesten kuin sisustuksenkin tuoteryhmiin. Lisäksi kangas- ja 

tarvikemyymälät sekä tukut työllistävät monia alan opiskelijoita 

 

 

Kuvio 20 . Yritysten toimialat 

 

Henkilöstömäärä: Haastatelluissa yrityksissä oli eniten 5–10 työntekijän (5 kpl) yrityksiä 

(kuvio 21). Tämä ovat melko tyypillinen kokoluokka vaatetusalan yrityksissä, sillä suuret 

yritykset ovat kadonneet, mutta useita pienempiä on tullut tilalle. Nämä yritykset monesti 

työllistävät opiskelijoita ja tarjoavat mahdollisuuksia työelämässä oppimisen. 

 

 

Kuvio 21. Haastateltujen yrityksen henkilöstömäärä 

 

4
tekstiiliteoolisuuuden 

yritystä

3 ateljee 
yritystä

3
vähittäiskaupan 

yritystä

Yritysten toimialat

1-5 henkilöä (1kpl)

5-15 henkilöä (5 kpl)

15-30 henkilöä (3 kpl)

30-45 henkilöä (1 kpl)

Yritysten henkilöstömäärä
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Pienet 1–5 henkilön yritykset (1 kpl) ovat yleisesti vaatetusalan ateljee-, rahti-, korjaus- 

ja mittatilausompelimoita. Ne toimivat vaatetusalan yritysten kivijalkana ja mahdollistavat 

opiskelijoille työelämässä oppimisen paikkoja. Yritykset pystyvät työllistämään opiskeli-

joita vähemmän koulutuksen jälkeen.  

 

15–30 työntekijän yrityksiä oli 3 kpl. Tämän kokoiset vaatetusalan yritykset Pirkanmaan 

seudulla ovat jo melko suuria. Ne kouluttavat sekä työllistävät valmistuvia opiskelijoita 

merkittävän paljon.  

 

Yli neljänkymmenen työntekijän (1 kpl) vaatetusalan yritystä voidaan pitää Pirkanmaa-

laisittain jo merkittävästi suurena tekstiilialan yrityksenä. Yritys on kasvanut viime vuo-

sina ja sen tuotanto on merkittävää omalla erityisalallaan kansainvälisestikin. Myös tämä 

yritys on tarjonnut työelämässä oppimisen mahdollisuuksia sekä rekrytoinut opiskelijoi-

tamme heidän valmistuttuaan. 

 
Työpaikkaohjaajat: Vähittäiskaupan yrityksissä on huomattavasti enemmän panostettu 

työpaikkaohjaajakoulutuksiin, kuin esimerkiksi ateljeealan yrityksissä (kuvio 22). Usein 

ateljeealan yritykset ovat yrittäjävetoisia. Heillä ei ole mahdollisuutta osallistua työpaik-

kaohjaajakoulutukseen ajan tai rahan takia. Haastatteluista kävi selville yrittäjien kiire 

työpaikalla. Yrittäjät perehtyvät asioihin usein työajan ulkopuolella. Yrittäjät ovat myös 

yrityksen moniosaajia, jotka uskovat omaavansa ohjaamiseen tarvittavat ominaisuudet.  

 

 
Kuvio 22.  Haastateltujen yritysten koulutetut työpaikkaohjaajat 

 

Vähittäiskaupassa ja tekstiiliteollisuudessa työntekijät pääsevät työnantajan kustannuk-

sella usein erityyppisiin koulutuksiin ja seminaareihin helpommin kuin yksityisyrittäjät 

Tekstiiliteollisuus:
2 työpaikkaohjaajaa

4 yritystä

Ateljee:
1 työpaikkaohjaaja

3 yritystä

Vähittäiskauppa:
4-5 työpaikkaohjaajaa

3 yritystä 

Koulutettuja työpaikkaohjaajia vaatetusalan 
yrityksissä 
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itse. Tämä näkyy selvästi heidän halukkuudestaan myös saada uutta ajankohtaista tie-

toa ja koulutusta. Yrityksessä saattaa olla samalla osastolla useampia työpaikkaohjaa-

jakoulutuksen käyneitä henkilöitä. Kouluttautumista pidetään tärkeänä ammattitaidon 

osana, ja se parantaa myös yrityksen perehdyttämisvalmiuksia.  

 

Haastatellut henkilöt ovat toimineet vaatetusalan eri tehtävissä noin kymmenestä vuo-

desta kolmeenkymmeneen vuoteen. Heille on kertynyt vaatetusalan kokemusta moni-

puolisesti, ja he ovat toimineet nykyisessäkin työtehtävässään jo useita vuosia.  

 

Tekstiiliteollisuuden alalta haastatelluista henkilöistä kolme oli tuotannosta vastaavia 

tuotantopäällikköjä. Heidän koulutustaustansa olivat tekstiili- ja vaatetusalan insinöö-

reistä vaatetusteknikkoihin. He ajattelivat asioista hyvin rationaalisesti ja heillä oli laaja 

ajattelumalli opiskelijoiden ohjaamisesta ja yhteistyömahdollisuuksista. Tämän lisäksi 

kaksi haastatelluista kuului yrityksen hallintoon (vientipäällikkö ja toimitusjohtaja), joiden 

koulutustaustat olivat julkishallinnollisia, mutta he olivat kiinteästi tuotannon toiminnassa 

kiinni. Heidän näkemyksensä korostivat koko yrityksen toimintaa ja siihen liittyviä osate-

kijöitä. Opiskelijoiden ohjaamisen he näkivät kuuluvan osana yrityksen ammattitaitoisen 

työvoiman saamiseen. He olivat myös avoimia työelämäyhteistyön mahdollisuuksille. 

 

Ateljeen toimialalla haastatellut olivat pääsääntöisesti yrittäjiä. Kolme haastatelluista toi-

mii eri osuuskuntien jäseninä ja yksityisyrittäjinä. Yritykset ovat teatteripuvustamiseen ja 

erikoituotteisiin suuntautuneita. Yksi haastatelluista toimii esimiehenä teatterialalla hyvin 

projektityyppisessä ja hektisessä työympäristössä. Haastateltujen koulutustaustat olivat 

hyvin ammattiosaamiseen ja -taitoon liittyviä vaatturin, ateljeeompelijan, artenomin ja 

muotoilijan osaamisalueita. Heidän käsityksensä olivat hyvin samankaltaisia. Opiskeli-

joiden ohjaaminen ei saa muodostua taakaksi ja heistä saatava hyöty korvaa ohjaami-

seen käytetyt resurssit. He korostivat ammattitaidon tärkeyttä. Yhteistyön mahdollisuu-

det olivat heistä myös kiinnostavia. 

 

Vähittäiskaupan edustajista kaksi olivat pohjakoulutukseltaan myyntiin ja markkinointiin 

erikoistuneita yrityksen työntekijöitä. Kolmannella haastatelluista oli kaupan alan opinto-

jen lisäksi taustalla myös vaatetusalan opinnot (vaatetusteknikko). Heidän näkemyk-

sensä olivat myös melko yhteneväisiä. Opiskelijoiden työelämässä oppiminen ja ohjaa-

minen koettiin osana normaaliksi kauppaan liittyväksi työksi, jolla voidaan rekrytoida li-

sää osaavaa henkilökuntaa. Yhteistyö nähtiin mahdollisena, vakkakin yritysten ketjujoh-

toisuus saattaa sitoa heidän toimintaansa. 
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Haastatellut ovat kuitenkin yksilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä 

ammatista, ammatillisesta koulutuksesta, ohjaamisesta sekä yhteistyöstä. Tutkimuksen 

analysoinnissa tulee esiin myös yksilöiden näkemykset esimerkiksi suorien lainausten 

muodossa. 

 

9.5.2 Työelämässä oppimisen mahdollisuudet 
 

Kaikki haastattelussa mukana olleet yritykset olivat toimineet työelämässä oppimisen 

paikkoina. Opiskelijoita niissä on ollut jo useita vuosia, toisissa vuosikymmeniä. Alojen 

välillä ei esiintynyt merkittävää eroa, pikemminkin yrityksen ikä vaikutti opiskelijoiden työ-

elämässä oppimiseen. 

 

Useimmissa yrityksissä opiskelijoita on koulutettu noin kaksi vuodessa. On kuitenkin sel-

keästi havaittavissa, että vähittäiskaupan alalla opiskelijoita on ollut merkittävästi enem-

män jopa 3–10 opiskelijaa vuodessa. Lisäksi vähittäiskaupassa on voinut olla useampia 

opiskelijoita samaan aikaan. Pääosin ompelevassa teollisuudessa opiskelijoita otetaan 

vain yksi kerrallaan. Tämän taustalla on usein henkilöstön sitouttaminen ohjaamiseen ja 

siihen kuluva aika, tilojen ja koneiden vähyys sekä haasteellinen epätasainen työtilanne.  

 

Vähittäiskaupassa ovat pidemmät aukioloajat sekä työvoimaa tarvitaan paikalle useam-

massa vuorossa. Tämä mahdollistaa useamman opiskelijan ohjaamisen jopa samaan 

aikaan. Vähittäiskauppaan hakeutuu opiskelijoita useista eri tutkinnoista (liiketalous, 

vaatetusala, ym.), mutta tämän lisäksi sinne hakeutuu myös työkokeilijoita aktiivimallin 

innoittamana. Usein työkokeilijat ovat kaupan palveluksessa pidempiä aikoja (6 kuu-

kautta), joten työpaikalle tuleva hyöty houkuttaa ottamaan heidät.  

 

Vaatetusalan opiskelijat koettiin juuri kaupan alalle erittäin sopiviksi työntekijöiksi, sillä 

heillä on jo kiinnostus vaatteita ja muotia kohtaan. Lisäksi opiskelijat ymmärtävät vaat-

teiden kokomerkinnät, materiaalit, istuvuuden ja mahdolliset korjaustarpeet. Myös pu-

keutumisneuvonnan osaamista pidettiin tärkeänä asiakaspalvelussa. 

 

Työelämän edustajat näkevät työelämässä oppimisen tärkeänä osana opiskelija osaa-

misen ammatillista kartuttamista. Useimmat ottavat opiskelijan yritykseen juuri löytääk-

seen potentiaalisia uusia työntekijöitä. Moni opiskelija saakin työelämässä oppimisjak-

son jälkeen kesätöitä yrityksestä, tai hänet saatetaan myös rekrytoida yritykseen.  

Työelämässä oppimista on pidetty käyntikorttina työelämään.  
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Ymmärtää, kuinka keskeneräisiä ne vielä ovat ja kuitenkin ne heitetään 
tänne aikuisten maailmaan ja työelämään. Että kyllä mä pidän niille saar-
nan, kun ne tässä tulee valituksi. Että tää tarkoittaa nyt sitä, tätä ja tota. Ja 
sanon, että tää on sinulle kuin käyntikortti, jos sä hoidat tän hyvin, tulee tää 
vastaan sua hyvässä, mutta jos sä hoidat tän huonosti, niin jää huono 
maku. Totuus on vaan se, että nää piirit on aika pienet, työnantajat soittelee 
toisilleen, kyselee ja kattoo papereista, ai se on ollut tuolla. (Haastattelu 
26.9.2018.) 

 

Useammassa yrityksessä haastattelujen aikana kävi ilmi, että yritykset ovat alueellisesti 

verkostoituneet melko hyvin. Yritykset ovat aktiivisessa yhteistyössä ja rekrytoinnin yh-

teydessä saattavat olla kontaktissa opiskelijan aiempiin työpaikkoihin. Haastatteluissa 

tuli esiin myös, että joissakin tapauksissa työntekijöiden vaihtoa ja ”lainaamista” tehdään 

kiirehuippujen tasoittamiseksi. Opiskelijoita voitaisiin käyttää ruuhkahuippujen tasaami-

seen. Opiskelijat voisi saada työpaikoille myös nopealla aikataululla, ja he voisivat olla 

siellä lyhyempiä aikoja kuin koulutussopimuksissa. Uudet oppimisympäristöt ja työelä-

män monimuotoisuus rikastuttavat opiskelijoiden osaamista. 

 

Ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa, tämä tuli ilmi myös haastattelujen yhteydessä. 

Varsinkin tekstiiliteollisuuden yrityksiin ei löydetä riittävän ammattitaitoisia, varsinkaan 

riittävän nopeita ompelijoita. Opiskelijat eivät pääse koulussa riittävästi harjaantumaan, 

niin että joutuisuus kasvaisi ammattilaisen tasolle. Voisiko opiskelijoita kouluttaa työpai-

kalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella juuri tähän pulmaan? Uudet tutkinnon-

perusteet myös tukevat ammattitaitoisten vaiheompelijoiden kouluttamista. 

 

Osa haastatelluista ottaa opiskelijoita yritykseen, koska he haluavat opiskelijoista koitu-

van hyötyä. Hyötyä voidaan ajatella olevan ruuhkahuippujen tasaamiseen tai pidempiai-

kaiseen työvoiman saamiseen ilman rahallisia kustannuksia. Useimmat haastatelluista 

korostivat työelämässä oppimisen jakson pituutta. Pidempiaikaisen jakson aikana opis-

kelija ehtii oppimaan monia erilaisia ammatillisia taitoja ja ohjaamisen tarve vähenee. 

Opiskelija ehtii siis tuottamaan yritykselle sen sijoittaman ohjausresurssin takaisin. Kui-

tenkin pääasiallisesti halutaan kouluttaa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa työelämätai-

doiltaan päteviä ammattilaisia, jotta oma ala kehittyy, menestyy ja voi hyvin.   

 
Kokemukset vaatetusalan opiskelijoista ovat olleet pääosin hyviä. Monet haastatelluista 

kertoivat, että opiskelijoita on palkattu yritykseen jakson jälkeen. Molemmat osapuolet 

ovat siis hyötyneet kokemuksesta. Myös haasteita työelämässä oppimisessa on ollut 

esimerkiksi siinä, että osalle opiskelijoista työ ei ole vastannut odotuksia. Työ on saat-

tanut tuntua liian yksipuoliselta tai pakkotahtiselta. On tärkeää, että opiskelijat keskus-

televat OMA -opettajan kanssa omista tavoitteistaan ja urasuunnitelmistaan etukäteen, 
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ja opettajat tuntevat työpaikan tehtävät niin, ettei molemminpuolisia pettymyksiä pääsisi 

syntymään. 

  

Opiskelijoiden työelämässä oppimisen mahdollisuuksia lisäävät yritykselle sopivat ajan-

kohdat. Monissa yrityksissä tuotannon tai toiminnan kiireisimpinä aikoina on mahdollista 

ottaa opiskelijoita. Hiljaisempina aikoina työtä ei välttämättä riitä opiskelijoille. Haastat-

teluista tuli ilmi, että loma-aikoina opiskelijoiden koulutussopimus- ja oppisopimuskoulu-

tukset ovat haasteellista. Esimerkiksi kesällä ohjaajia ei ole paikalla riittävästi tai yritys 

on loma-ajan kiinni. Osassa yrityksistä kesäaikana tarvitaan lisäkäsiä, mutta siihen ha-

lutaan palkata tekijöitä vielä vanhan tavan mukaisesti.  

 

Haastattelun perusteella yritykset ottavat opiskelijoita vuositasolla saman määrän kuin 

aiemminkin, mutta osa saattaa kasvattaa opiskelijamäärää tulevina vuosina juuri erityyp-

pisen koulutusmahdollisuuksien kautta. Opiskelijoita haluttaisiin kouluttaa noin 2–3 opis-

kelijaa vuodessa, ja paras työelämässä koulutusaika olisi 2–3 kuukautta. 

 
Jatkossa tulisi kartoittaa Pirkanmaan vaatetusalan työpaikat/toimialat sekä niiden koulu-

tusmahdollisuudet, -ajat ja -määrät. Sen toteuttamiseksi tarvittaisiin yhteistyötä yritysten 

kanssa molemminpuolisena informaationa. Saaduista tiedoista voitaisiin tehdä alustava 

työpaikkavuosikello, jonka mukaan tarjottaisiin kouluttautumismahdollisuuksia opiskeli-

joille ja työvoimaa yrityksille. 

 
Ammatillisen koulutuksen muutokset: Suurin osa haastatelluista ei ollut kuullut am-

matillisen koulutuksen muutoksista, reformista ja uusista tekstiili- ja muotialan tutkin-

noista. Vain muutama oli ohimennen kuullut asiasta kevään aikana opiskelijalta tai oh-

jaavalta opettajalta työpaikalla käynnin yhteydessä. Median kautta informoitu tieto oli ta-

voittanut yhden henkilön ja yksi tunsi muutokset hyvin, sillä toimii alan ammatillisessa 

neuvottelukunnassa. 

 
Haastatteluissa kävi ilmi (kuvio 23), että muutoksista oltiin kiinnostuneita ja siitä haluttiin 

enemmän tietoa. Yrityselämän hektisyyden vuoksi pääosa haastatelluista halusi tiedon 

sähköpostin kautta. Tiedon voi lukea haluamanaan aikana ja tallentaa sähköpostiin sekä 

palata siihen tarpeen mukaan. Eräs haastatelluista halusi, että viesti on lyhyt ja ytimekäs. 

Mitään viittä sivua hän ei lue missään tapauksessa. 
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Kuvio 23. Ammatillisen koulutuksen muutoksista tiedottaminen yrityksille 

 
Opettajien antamaa koulutusta tai informaatiota pidettiin toiseksi sopivimpana tiedotus-

muotona. Työpaikoilla käyntien yhteydessä voidaan samalla kerralla keskustella monista 

ajankohtaisista asioista. Haastatellut pitivät hyvänä, että henkilökohtaisella kohtaami-

sella saadaan heti vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Erilliset koulutukset, aa-

mukahvit tai iltapäivätapaamiset olivat kolmanneksi kiinnostavimmat. Lyhyet muutaman 

tunnin kestävät kohtaamiset ja koulutukset eivät riko koko työpäivää. Usein työpaikalta 

poislähteminen on mahdotonta, mutta silloin myös pystyy paremmin keskittymään ai-

heena olevaan asiaan. 

 
Tekstiili- ja muotiala muutokset: Suurin osa haastatelluista ei ollut tietoinen uudesta 

yhdistetystä tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta, sen ammattinimikkeistä, tutkinnon-

osista ja valinnanmahdollisuuksista. Näistä tiedottamista pidettiin tärkeänä ohjaamisen 

ja kouluttamisen mahdollistamiseksi. 

 

Kuviossa 24 nähdään, että sähköpostilla saatua tietoa pidettiin helpoimmin saavutetta-

vana. Perustelut olivat samat, kuin ammatillisen koulutuksen muutoksista tiedottami-

sessa: luettavissa haluttuna aikana, tiivistetysti, säilyy digitaalisessa muodossa, hel-

posti uudelleen käytettävissä. Toiseksi kiinnostavimpana pidettiin aamukahvit/iltapäivä-

tapaamiset aiheen puitteissa. Tekstiili- ja muotialan tutkinnonosat, tavoitteet ja arviointi 

ovat ammatin osaamisen sisältöjä. Niiden tulkintaan haluttiin saada lisäinformaatiota, 

sillä aihe varmasti herättää keskusteluja. Eräs haastateltava haluaisin tiedon kasvok-
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kain, sillä sähköpostin lukemisen voi aina kiireessä siirtää. Kolmantena pidettiin opetta-

jan työpaikalla antamaa koulutusta hyvänä tapana saada tietoa aiheesta. Ohjauskäyn-

neillä voidaan suunnitellusti ottaa käsittelyyn alalle suunnatut tutkinnonosat ja niiden 

osaamisen tavoitteet sekä arvioinnin kriteerit. 

 

 
 
Kuvio 24. Tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta tiedottaminen yrityksille 

 

Haastattelussa kysyttiin uuden tekstiili- ja muotialan tutkinnonosien oppimisen mahdol-

lisuuksia ateljeen, tekstiiliteollisuuden ja vähittäiskaupan aloilla. Haastatellut tutustuivat 

tutkinnonosaluetteloon (liite 1), joista he valitsivat omalle työpaikalleen sopivimmat tut-

kinnonosat. Tällä pyritään löytämään opiskeltavien tutkinnonosien työelämälähtöisiä 

oppimisympäristöjä ja kartoittamaan eri toimialoilla opittavat tutkinnonosat. Kuvioissa 

25, 26 ja 27 on eri toimialojen valitsemat tutkinnonosat.  
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Kuvio 25. Ateljeessa opittavia tutkinnonosia Tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa 

 

Pääasiassa ateljeessa opittavia tutkinnonosia ovat: Vaatteen valmistaminen mittatilaus-

työnä, 45 osaamispistettä (osp), Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistami-

nen, 15 osp sekä Erikoismateriaalien- ja tekniikoiden käyttäminen, 15 osp. Näitä tutkin-

nonosia voidaan oppia haastateltujen mukaan kaikissa yrityksissä. Näiden lisäksi, työ-

paikasta riippuen, voidaan oppia erilaisia yrityksen toimenkuvaan kuuluvia ammattitai-

don osa-alueita. Huomioitavaa on, että vain yksi ateljeealan yrityksistä voisi tarjota tut-

kinnonosaa Kaavoittaminen, 15 osp. Vaatteen valmistamisessa ateljeetyönä on kaavoit-

tamisella kuitenkin merkittävänä osuus. Opiskelijat eivät usein pääse tekemään kaavoi-

tusta työelämässä, sillä ateljeessa toimivat haluavat hoitaa työn nopeasti ja ammattimai-

sin ottein. Heillä ei ole aikaa ja resursseja ohjata opiskelijaa, sillä kaavoittamisen tarvi-

taan jo merkittävää osaamista. Ompeluun liittyvissä tehtävissä on enemmän erilaisia teh-

täviä, joita voidaan jakaa eri vaiheissa olevien opiskelijoiden taitotason mukaan. 
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Kuvio 26. Tekstiiliteollisuudessa opittavia tutkinnonosia Tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta 

 

 
 
Kuvio 27. Vähittäiskaupassa opittavia tutkinnonosia Tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta 

 

Tekstiiliteollisuudessa (kuvio 26) tarjotaan eniten Sarjatuotannossa toimimisen, 45 osp 

ja Kaavoittamisen, 15 osp tutkinnonosia. Teollisessa ompelussa kaavoittaminen tehdään 

usein yrityksen kaavapankkien, varastokokolajitelmien yms. mukaan. Näihin perehdyttä-

minen koetaan olevan ohjauksen kannalta helpompaa. Haastatteluissa tuli ilmi, että alu-
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eellisesti olisi tarpeellista toteuttaa myös paikallisiin osaamistarpeisiin perustua jousta-

vien tuotteiden valmistamisen tutkinnonosa sekä sarjaleikkuun tutkinnonosa. Näihin teh-

täviin on haastavaa löytää ammattitaitoisia tekijöitä. Uudet tutkinnon perusteet eivät suo-

ranaisesti kouluta opiskelijoita näihin osaamistarpeisiin. 

 

Vähittäiskaupan alalla opittavat tutkinnonosat (kuvio 27) ovat Muodin alalla toimiminen, 

45 osp, Tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen, 15 osp sekä Stailaaminen, 

15 osp. Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä opittavista tutkinnonosista ja nämä olivat 

selkeimmin juuri kaupan alalle suunnattuja. Myös yhteistyössä tehtävät projektit työelä-

män ja oppilaitoksen kanssa kiinnostivat yhtä haastatelluista. 

 

9.5.3 Ohjaus työpaikalla  
 

Haastattelun toisena teemana olivat ohjauksen haasteet ja työpaikkaohjaajakoulutuksen 

tarve. Haastateltavilta kysyttiin, millaisia haasteita työpaikalla on ollut opiskelijoiden 

kanssa ja millaisiin asioihin ne liittyvät. Sanapilvessä, kuviossa 28, voidaan havaita suu-

rimmaksi haasteeksi juuri työpaikan pelisäännöt. Lisäksi ammatillisissa taidoissa ilmeni 

joitain puutteita sekä ohjaajilla ohjaamisen resursseissa. Sanapilvi nostaa ehkä liiaksi 

esiin työpaikalla ilmenevät haasteet, sillä tutkimuksessa niiden osuus oli kuitenkin vähäi-

sempi. Yleisessä keskustelussa nousevat usein nämä asiat ensimmäisenä esiin (esi-

merkiksi työelämäfoorumin paneelikeskustelussa). 

 
 

Vaatetusalan opiskelijoista suurin osa toimii erittäin vastuullisesti ja heillä on hyvät am-

matilliset taidot. Osa haastateltavista ei kokenut erityisiä ohjaamiseen liittyviä haasteita, 

Kuvio 28.Ohjaamisen haasteet työelämässä 
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sillä he tekevät esimerkiksi työpaikan pelisäännöt selviksi jo työpaikalle tultaessa. Muu-

tamia lainauksia haastateltavilta: ”Ei oikeastaan haasteita. Meillä käynyt hyvä tuuri 

opiskelijoiden suhteen”. ”Ei tuu mieleen mitään konkreettista. Meillä ollut fiksua poruk-

kaa”. ”Ammatillisesti taitavia”.  

 

Jonkin verran kommentoitiin ammatillisia taitoja. Opiskelijat tulevat erilaisilla taustoilla 

työelämään sekä eri koulutuksen vaiheissa. Tämä haastaa työpaikkaohjaajan tunnista-

maan ammatillisen osaamisen tason omassa ohjauksessaan. Eräs haastateltava kertoi 

huomanneensa eron osaamisessa, jos opiskelijalla itsellään ei ole harrastuneisuutta 

ompeluun kouluajan ulkopuolella. Hänen mukaansa on nähtävissä, että lähiopetuksen 

määrä ei riitä harjaannuttamaan opittuja taitoja riittävästi. 

 

Haasteet liittyvät paljolti opiskelijan asenteisiin, motivaatioon sekä oman elämän hallin-

taan. Näiden samojen haasteiden edessä ovat myös opettajat oppilaitoksessa. Näihin 

koulu pyrkii vaikuttamaan, mutta juuri työelämässä oppiminen saattaa motivoida opis-

kelijaa enemmän kuin koulu oppimisympäristönä.  

 

Työpaikkaohjaajakoulutusta on ollut tarjolla vaatetusalan työelämän edustajille melko 

niukasti. Erilaisten hankkeiden alla olevat, työpaikoille jalkautetut koulutukset, ovat jo 

muutaman vuoden takaisia. Päivitettyä työpaikkaohjaajakoulutusta ei ole ollut riittävästi 

tarjolla. Haastatellussa kysyttiin koulutuksen tarpeesta ja siitä, miten koulutusta halut-

taisiin saada.  

 
Haastatelluista yksi tekstiiliteollisuuden ja yksi ateljeealan edustaja ei kokenut tarvetta 

työpaikkaohjaajakoulutukselle. Heistä toisella on aiemmin hankittu työpaikkaohjaaja-

koulutus ja toisella työjohdollinen/ohjaajakoulutus. Muut haastatelluista, jopa jo koulute-

tuista, kokivat reformin ja uusien tutkinnonperusteiden tuoneen uudistuksia ohjaami-

seen. He halusivat päivittää omaa osaamistaan. Varsinkin tekstiiliteollisen ja vähittäis-

kaupan isompien yritysten ohjaajakoulutustarve tulee jopa kasvamaan.  

 

Kiinnostavimpana koulutusmahdollisuutena pidettiin Ohjaan.fi sivuston itsenäisesti suo-

ritettavaa verkkovalmennusta (kuvio 29). Kaikki olivat kiinnostuneita tästä ohjaajille 

sekä opettajille suunnatusta työelämässä oppimisen työkalupakista. Toisena koulutus-

muotona oli opettajan antama koulutus työpaikalla. Haastatellut pitivät sitä hyvänä, että 

opettajat ohjauskäyntien yhteydessä esimerkiksi opastavat Ohjaan.fi-sivuston käyttöön 

ja sieltä löytyvään materiaaliin. Opettajan antamaa koulutusta työpaikalla pidettiin help-
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pona toteuttaa. Lisäksi työtekijöiden ei tarvitse lähteä työpaikalta ja se säästää yrityk-

sen resursseja. Kolmantena suosittiin sähköpostilla lähetettävää ajankohtaista tietoa. 

Joku koki sen myös hankalaksi, sillä kiireessä ei voi lähteä kouluttautumaan, mutta työ-

päivän jälkeen kotona netistä katsominenkin koettiin haasteeksi. 

 

 
Kuvio 29. Työpaikkaohjaajakoulutuksen hankkiminen 

 

Oppilaitoksen tuen katsottiin pääosin olevan riittävää. Opettajat kävivät työpaikoilla oh-

jaamassa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa noin 1–2 kertaa jakson aikana. Pääosin pi-

dettiin kahta kertaa riittävänä. Tämän lisäksi toivottiin esimerkiksi puhelinsoittoa jakson 

keskivaiheilla. Opettajan pidempiaikaista läsnäoloa ei pidetty tarpeellisena opiskelijan 

ohjaamisessa. Opettajan tukea voidaan käyttää tietyissä tapauksissa, esimerkiksi eri-

tyistä tukea tarvitsevan opiskelijan työelämässä oppimisen alkuvaiheeseen. 

 

Arviointi oli asia, mikä herätti haastatelluissa monia mietteitä. Osa piti arvioinnin kritee-

reitä liian tiukkoina ja osa koki arviointikriteereissä olevan liikaa toistoa. Arviointikritee-

rien tulisi olla helposti tulkittavia, jotta opiskelija ja työpaikkaohjaajakin ymmärtäisivät 

ne. Ohjaajat kokivat hyvänä sen, että opettajat ohjaavat arviointia ja selvittävät arvioin-

tikriteerit.  

 

Osalle arviointi oli normaalia toimintaa. Mitä enemmän sitä tekee, sitä paremmin sitä 

osaa tehdä. Arviointi perustuu aina osaamistavoitteisiin ja kriteereihin. Ammatillista 
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osaamista ei voi arvioida mututuntumalla tai vertaamalla opiskelijan taitoja ammattilai-

seen.  Haastattelujen perusteella voidaan arvioida, että työpaikolla tarvitaan ohjausta 

arvioinnin merkitykseen ja tarkoitukseen.  

 

9.5.4 Yrityselämän ja oppilaitoksen välinen yhteistyö 
 
Haastatelluista yrityksistä oli vain muutama tehnyt muutakin yhteistyötä oppilaitoksen 

kuin työelämässä oppimista. Osalla oli ollut kokemusta henkilökunnan oppisopimuskou-

lutusta Tredun kanssa, yhteistyöprojekteista muiden toimijoiden kanssa sekä opettajan 

työelämäjaksosta yrityksessä.  

 

Yritykset olivat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Haastatte-

lussa esitetty yhteistyömahdollisuuksien lomake löytyy liitteestä 1 Haastatellut olivat po-

sitiivisesti ilahtuneita esitetyistä yhteistyömuodoista (kuvio 30). Eniten kiinnostusta he-

rätti Ota ope töihin -yhteistyöidea, jossa opettajat jalkautuvat sellaisiin yrityksiin, joista 

heillä ei ole aiempaa henkilökohtaista tuntemusta. Opettajat tekisivät 1–2 päivää yrityk-

sessä töitä. Sen aikana he voisivat tutustua yrityksen toimialaan, koulutusmahdollisuuk-

siin ja ohjaustarpeisiin (idea on muokattu Open Day -mallista, jossa opettaja on päivän 

ajan yrityksessä seuraamassa siellä tehtävää työtä). ” Olisi hedelmällisintä, jos opettajat 

tietäisivät yrityksestä ja millaisia asioita siellä tehdään. Jotta opiskelija olisi hyvä juuri 

tähän yritykseen” (haastattelu 10.10.2018). 

 

 
 

Kuvio 30. Kiinnostavimmat oppilaitoksen ja yritysten väliset yhteismuodot 
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Opettajat voisivat samalla kertoa ammatilliseen koulutukseen liittyvistä uudistuksista, 

tekstiili- ja muotialan tutkinnonuudistuksesta sekä opastaa Ohjaan.fi -verkkosivuston si-

sältöön. Opettajat kävisivät yrityksissä oman ammattitaitonsa kehittämiseksi, informaa-

tion välittämiseksi sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Työelämässä 

päiviä voisi olla esimerkiksi 1–2 kertaa vuodessa. Kokemukset eri opettajien työpäivistä 

kerättäisiin yhteen ja niiden perusteella tehtäisiin osaston koulutus-, yhteistyö- ja toimin-

nankehittämispäätöksiä. 

 

Toisena nousivat taksvärkkipäivät ja kolmantena tapahtumatuotannot. Varsinkin tekstii-

liteollisuutta edustavat olivat kiinnostuneita taksvärkkipäivän tapaan saamaan opiskeli-

joita yritykseen mahdolliseen kiireapuun ja samalla voitaisiin tutustua puolin ja toisin. 

Opiskelijat pääsisivät näkemään erilaisia työympäristöjä, yritysten toimintatapoja sekä 

työyhteisöjä.  

  

Uutiskirjeet olis hyviä, että näkis aina, mitä uutta teillä tapahtuu, sillä tätä tietoa 
ei oikein muualta saa. Olis hyvä, että olis tämmönen, missä kerrottais vähän 
teistä ja mitä ois. Heräis ideoita ja heräis siihen, että tekin ootte olemassa. Ei oo 
tullu yhtään mieleenkään nää taksvärkkipäivät esimerkiksi. Oltais tossa niin ki-
peesti tarvittu teidän apua. (Haastattelu 26.9.2018.) 
 

 

Tämän pohjalta sovittiin ensimmäinen yhteistyöprojekti yritykseen. Taksvärkkipäivä to-

teutettiin Tredun vaatetusalan pienryhmän kanssa, jolloin 10 henkilöä yhdessä opettajan 

kanssa menivät 4.10.2018 kuudeksi tunniksi töihin tekstiiliteollisuusyrityksen pakkaa-

moon ja ompelimoon. Kokemukset olivat hyvät niin työelämän, kuin opiskelijoidenkin 

kannalta. 

 

Erilaisista tapahtumatuotannoista olivat erityisesti kiinnostuneita vähittäiskaupan edus-

tajat. Ideoina tuli heti esiin esimerkiksi eri yhdistyksien asiakasillat, mitkä opiskelijat voi-

sivat suunnitella ja järjestää. Tuotteet ja tilat voisivat tulla yritykseltä, mutta opiskelijat 

toteuttaisivat tapahtuman. Vähittäiskaupan puolella kaivataan aina hyviä ideoita, sillä eri-

laiset tapahtumat koetaan tärkeiksi yrityksen toiminnalle. Muutama ateljee alan edusta-

jaltakin oli kiinnostunut tekemään yhteistyötä esimerkiksi muotinäytösten merkeissä. 

 

Lähes kaikissa eri haastattelujen teemoissa tuli esiin tiedottamisen ja informaation tarve, 

niin tässäkin neljänneksi kiinnostavimpana. Yritysten edustajat ovat kiinnostuneita saa-

maan tietoa niin reformin vaikutuksista, tutkintojen uudistuksesta, kuin oppilaitoksen yh-

teistyömahdollisuuksista. Oppilaitoksella pitäisi olla päivitetty työpaikkarekisteri ja oikeat 
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yhteyshenkilöt, joille lähetettäisiin muutaman kerran vuodessa infokirjeet. Yrittäjät toivoi-

vat sähköposteista lyhyitä ja asiat ytimekkäästi kerrottuja viestejä.  

 

Tredun vaatetuksessa tulisi olla henkilöt, jotka toimisivat yhteyshenkilöinä, tiedon kerää-

jinä ja välittäjinä. Tähän kokonaisuuteen voitaisiin hyvin lisätä vielä työpaikkatori (viiden-

neksi kiinnostavin), jossa informoitaisiin yrityksiä opiskelijoiden työelämässä jaksoista 

sekä valmistuvista opiskelijoista. Työpaikkatorista oli kiinnostunut moni haastatelluista, 

mutta varsinkin tekstiiliteollisuuden edustajat. Seuraavassa lyhyitä lainauksia haastatte-

luista: ”Työpaikkatori tarvittaisiin opiskelijoiden rekrytointiin”. ”Kesätyöntekijöiden rekry-

tointi.” ”Haasteellinen kesätyöhenkilöiden saaminen. Olis hyvä, jos koulussa olisi joku 

yhteyshenkilö, mihin voisi olla yhteydessä. Tosi paljon tarvetta. Voisimme ilmoitella jo 

hyvissä ajoin”. Opiskelijat pohtivat juuri kesäajan työllistymismahdollisuuksia. Tässä 

voisi olla ratkaisu myös siihen. 

 

Muut kehitys ja yhteistyöideat:  
 

1. Koululle sähköpostiosoite, joka ei ole kenenkään henkilön nimellä. Se toimisi infoka-

navana tiedotuksessa ja työelämäyhteistyössä. Ihmiset vaihtuvat, osoitteet usein henki-

lökohtaisia. Tarvitaan anonyymi väylä kysyä ja viestittää oppilaitokseen (esimerkiksi 

info.treduvaatetus@tampere.fi). 

 

2. Työpaikan tuotantoprosessin kuvaus. Opiskelijoiden työelämässä oppimista voitaisiin 

hyödyntää koko ryhmälle (omasta osaamisesta ja yrityksen toiminnasta viestiminen). 

Ideana olisi, että opiskelijan kautta koko muukin ryhmä pääsisi näkemään alan toimin-

taan. Valitulla tavalla esiteltäisiin esimerkiksi teatteripuvustamon toimintaa suunnitel-

mista valmiiksi produktioksi. Ryhmä voisi olla suljettu ja dokumentoinnissa otettaisiin 

huomioon salassapitoasiat (samantyyppinen idea kuin haastattelussa esitetty yritysik-

kuna). 

 

9.5.5 Tutkimusaineisto: Työelämäfoorumi Pirkanmaalla  
 

Parasta -kehittämisohjelman toimijat Pirkanmaalla järjestivät keskiviikkona 10.10. 2018 

Tampereella TreStart Finlaysonin tiloissa työelämäfoorumitapahtuman. Siihen oli kut-

suttu laajasti niin työnantajia, työpaikkaohjaajia, oppilaitoksen edustajia kuin opiskeli-

joidenkin edustajia. Foorumissa oli tavoitteena keskustella siitä, miten oppilaitokset voi-

vat vastata paremmin työelämän tarpeisiin. Lisäksi pohdittiin, miten koulutamme yh-

dessä osaavat työntekijät alueemme työpaikoille. 
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Työelämäfoorumin tavoitteena on rakentaa yhteistä näkemystä sujuvasta, kaikkia osa-

puolia hyödyttävästä työelämässä järjestettävästä koulutuksesta.  Olin kutsunut mukaan 

tapahtumaan haastateltuja työelämän edustajia, jotka olivat esittäneet kiinnostuksensa 

seminaarityyppisiin tiedottamis- ja yhteistyömuotoihin. Tapahtuman paneelikeskuste-

lusta tehtiin muistiinpanoja sekä muita havaintoja tapahtumasta. Lisäksi tehtiin yhteen-

veto työelämäyhteistyötä pohtineesta työpajasta. 

 

Foorumi koostui paneelikeskustelusta: Yhteistyö oppilaitoksen ja yrityksen välillä nyt ja 

tulevaisuudessa sekä neljästä työpajasta, joihin kaikki foorumilaiset osallistuivat kiertä-

vällä periaatteella (ryhmät vaihtoivat työpajasta toiseen määräajoin). Pajat käsittelivät 

aiheita: Työnantajan palvelupolku ja kriittiset pisteet, Työelämässä oppimisen monet 

mahdollisuudet, Erityinen tuki työpaikalla - Osallistavalla ohjauksella osaamista sekä Di-

gitalisaatio apuna työelämässä oppimiseen.  

 

Paneelikeskustelussa paneuduttiin työelämässä oppimisen tarpeisiin ja haasteisiin. Kes-

kustelua alustettiin kertomalla työelämän ja koulutuksen monilla yhteistyömahdollisuuk-

silla esimerkein. Pohdittiin opiskelijoiden valmiuksia lähteä työelämään. Mietittiin, millai-

sia valmiuksia työelämällä on ohjata opiskelijoita. Lisäksi pohdittiin, millaisia mahdolli-

suuksia työelämällä on saada osaavia työntekijöitä sekä mahdollisuuksista oppisopimus-

koulutukseen.  

 

Paneelissa nousivat samat elementit esille opiskelijaan kohdistuvista haasteista kuin tut-

kimuksessakin. Työelämään lähtemisen oikea-aikaisuutta, työelämän pelisääntöjen 

noudattamista, ammatillisen osaamisen taitoja, asennetta sekä oppimis- ja näyttömah-

dollisuuksia aidoissa työelämän tilanteissa. Työnantajille esiteltiin mahdollisuuksia hyö-

dyntää koulutuksen eri vaihtoehdot työvoiman kouluttamiseen sekä erilaisiin yhteistyö-

muotoihin. 

 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin oli työpaja, jossa pohdittiin työelämässä oppimista 

ja siihen liittyviä mahdollisuuksia. Työelämäfoorumin yritysten ja oppilaitosten yhteistyö-

mahdollisuuksista tuli esiin muutamia erilaisia teemoja, joita Helena Kallio-Lahtinen ko-

kosi yhteenvedon. Teemoja täydennettiin omilla havainnoillani.  

 

1. Vuoroin vieraissa: Yhteistyömuotoja pohtiessa nousivat esiin yritysten jalkautuminen 

oppilaitoksiin ja oppilaitosten jalkautuminen yrityksiin. Esimerkiksi hoivayritys voi tuoda 

asiakkaitaan oppilaitoksen oppimisympäristöihin saamaan erilaisia palveluita. Opiskelijat 
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kohtaavat asiakkaita ja oppivat palvelemaan heitä monipuolisesti. Tätä on tehty amma-

tillisessa koulutuksessa jo aiemminkin, mutta ei vaatetusalalla. Asiakasryhmien kohtaa-

minen oppilaitosympäristössä on ollut melko vähäistä. Yhteistyö eri yhteisöjen kanssa 

voisi tuoda asiakkaita esimerkkisi korjausompeluun. Näin koko opiskelijaryhmä voisi 

saada asiakastyötehtävän ja mahdollisuuden palvella heitä. Opiskelijat ja opettajat voi-

sivat vastavuoroisesti mennä työelämään ja yrityksiin tekemään lyhyempiä projekteja, 

tapahtumia tai tutustumisia.  

 

2. Oppilaitokset kumppanina rekrytoinnissa: Keskusteltiin mahdollisuuksista tuottaa yri-

tyksille rekrytointikanava osaavista tekijöistä, niin keikkatyötä tekevistä kuin valmistu-

vista opiskelijoista. Oppilaitos voi auttaa myös kouluttamalla yrityksen tarpeisiin osaavaa 

henkilökuntaa, mutta se voi toimia myös tiedotuskanavana avoimista tehtävistä opiske-

lijoiden suuntaan. Yrityksille tulisi kuvata ja informoida vaihtoehdot, miten opiskelijoiden 

rekrytoiminen on mahdollista.  

 

3. Yhteistyömahdollisuuksista on tiedotettava säännöllisesti ja toistuvasti: Monipuolisia 

ja vaikuttavia informaatioväyliä tarvittaisiin yhteydenpidossa yrityselämään. Informaation 

tulisi kulkea molempiin suuntiin ja pitäisi luoda alakohtaiset informaatiokanavat. Yhteis-

työmahdollisuudet on oltava kuvattuna (kerrottuna) selkeästi. Vaatetusalalle tarvittaisiin 

yhteistyövastaava, joka informoi alan yrityksiä yhteistyömahdollisuuksista ja ajankohtai-

sista asioista.  

  

4. Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämismahdollisuuksien kokonaisuus: 

Yritysten henkilökunnalle voidaan räätälöidä työelämälähtöisiä mahdollisuuksia kohottaa 

omaa ammatillista osaamistaan (esimerkiksi ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto 

ja erikoisammattitutkinto ja näiden osat).  Vaatetusalalla varsinkin ammatti- ja erikoisam-

mattitutkinnot olisivat hyviä henkilöstön kehittämismahdollisuuksia.  

 

5. Kevytyrittäjyyden opinnollistaminen: Yhtenä opiskelijoiden työllistymisen ja työelä-

mäyhteistyön mahdollisuutena pidettiin erilaisten palveluiden käyttämisen työllistymisen 

apuna ilman, että yritys palkkaa työntekijän ja maksaa hänestä koituvat kulut itse. Ke-

vytyrittäjyys (on elinkeinotoimintaa, jota tehdään yleensä jonkin laskutuspalvelun kautta) 

voisi olla yksi mahdollisuus saada palkkaa ja työllistää itsensä. Vaatetusalalla tätä mah-

dollisuutta voitaisiin pohtia, esimerkiksi miten kevytyrittäjyys vaikuttaa jatkossa esimer-

kiksi työttömyysturvaan. Mahdollisena opiskelijoiden työllistymistapana voidaan perus-

taa oppilaitokseen osuuskunta tai Nuori yrittäjä -yritystoiminta.  
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Foorumissa esiin tullet asiat ovat osittain samoja, joita tutkimushaastattelussa kysyttiin. 

Yrityselämä on kiinnostunut tekemään ja kehittämään yhteistyön mahdollisuuksia, kun-

han oppilaitos toimii siinä toimeenpanevana voimana. Lisäksi yritysten määrätietoinen ja 

jatkuva informoiminen lisää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamista.  

 

9.5.6 Tutkimusaineisto: Työelämäyhteistyöraportti  
 

Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta (2017) raportissaan Ammatillisen koulutuksen digitali-

saatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille” kokosivat 

tietoa ammatillisilta opettajilta ja ohjaajilta työelämäyhteistyön nykytilasta. Työelämän 

kanssa tehtävä yhteistyö näyttää selvityksessä olevan keskimäärin vahva osa ammatil-

lisen opettajan työtä. Kyselyyn vastasi 1108 opettajaa ja ohjaajaa. Tarkastelen tästä tut-

kimuksesta muutamia osiota, joiden katson tukevan omaa tutkimustani.  

 

Tutkimuksessa käsiteltiin koulutuksenjärjestäjän tapaa suunnitella, kehittää, toteuttaa ja 

arvioida omaa työelämäyhteistyötään (kuvio 31). Useimmat vastaajat olivat sitä mieltä, 

että koulutuksenjärjestäjän strategia tukee työelämäyhteistyötä ja sitä tehdään keski-

määrin riittävästi. Vastaajat kokivat myös itse tekevänsä aktiivista yhteistyötä työelämän 

kanssa ja pitivät tärkeänä oman alansa ennakkotiedon tuntemusta työelämäyhteistyön 

kehittämiseksi. Lisäksi tutkimuksesta tulee esiin se, että koulutuksen järjestäjän palvelut 

ja alalla käynnissä olevat hankkeet tukevat alueellista työ- ja elinkeinoelämää. (Kentta & 

Ruhalahti 2017, 23.) 

 

Kuvio 31. Työelämäyhteistyön organisointi (Kentta & Ruhalahti 2017, 23) 
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Tutkimuksessa pohdittiin myös tutkintojen vastaavuutta alan työelämän tarpeisiin sekä 

opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää työpaikka opintojen aikana. Vastaajat olivat jok-

seenkin samaa mieltä siitä, että tutkintojen muodostamat kokonaisuudet vastaavat työ-

elämän tarpeita. Opettajien mielestä työelämäyhteistyö on keskeinen osa heidän työn-

kuvaansa ja valtaosa vastaajista koki tuntevansa oman alan tarpeet sekä omaavansa 

osaamista työpaikoilla tapahtuvaa ohjaamista varten jokseenkin hyvin. Opetushenkilöstö 

osallistuu työelämäyhteyksien ylläpitoon enemmän, kun taas kehittäminen koettiin kuu-

luvan päälliköiden tehtäviin. Lisäksi katsottiin tarpeelliseksi kehittää ja lisätä omia työelä-

mäverkostoja. (Kentta & Ruhalahti 2017, 24.) 

 

Opetushenkilöstöltä kysyttiin myös opettajien työelämäjaksojen tarpeesta. Niihin olisi ha-

lua ja toiveita osallistua enemmän, kuin todellisia mahdollisuuksia on tarjolla. Työpaikalla 

tapahtuvissa opetus- ja ohjaustehtävissä oltiin kuitenkin huomattavasti useammin. 

(Kentta & Ruhalahti 2017, 25.) 

 

Tutkimuksen työelämäyhteistyön kehittämiseen liittyviä ideoita olivat seuraavat: 1) re-

sursseja työelämässä tapahtuvaan ohjaamiseen, 2) yhteydenpitomahdollisuuksien ke-

hittäminen ja ylläpito, 3) tiedonvälitys koulun ja työelämäkumppanien välillä ja 4) yhteis-

ten projektien suunnittelu ja toteuttaminen. ”Miksei myös työelämästä voisi tulla välillä 

asiantuntija kouluun töihin tai opettaja mennä työssäoppimispaikalle töihin? Roolien 

vaihtaminen ja tätä kautta työelämäosaaminen päivittyisi koulussa.” (Kentta & Ruhalahti 

2017, 25.) 

 

Mielestäni tutkimus tukee osittain näkemyksiä, joita haastatteluissani ja muissa työelä-

mäyhteistyötä käsittelevissä tilaisuuksissa on tullut esiin. Kehittämishankkeeni haastat-

telu on tätä tutkimusta paljon kapea-alaisempi ja keskittyneempi juuri työelämäkumppa-

neiden haastatteluun. Toisaalta peilaan sieltä tulleita näkemyksiä tähän tutkimukseen.  

 

Koulutuksen järjestäjien strategioissa korostetaan uuden reformin mukaisesti juuri työ-

elämäyhteistyön tärkeyttä. Alalla käynnissä olevat hankkeet tukevat opettajien ja työelä-

män yhteistyötä. Ongelmana on, että suuressa koulutusorganisaatiossa hankkeet ja 

niistä tiedottaminen eivät aina kohtaa kaikkia koulutusaloja. Näin osa koulutusaloista ei 

osallistu lainkaan hankkeiden toimintaan. Alallani esimerkiksi juuri reformin toimeenpa-

noon liittyviä koulutustilaisuuksia ei ole järjestetty. Hankkeessa mukanaolevien henkilöi-

den intressit saattavat painottua omien työelämäyhteisöjen, suurien koulutusalojen kou-

luttamiseen tai tiedottaminen tilaisuuksista on riittämätöntä. Pienet koulutusalat tai pitkät 
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etäisyydet koulutuksenjärjestäjän toimipisteiden välillä saattavat vaikuttaa myös eri toi-

mijoiden aktiivisuuteen. Yhteydenpito ja tiedottaminen ovat ehkä merkittävimmät yhteis-

työn mahdollistajat. 

 

Haastatteluissani tuli hyvin esiin se, että työelämässä oppimisjakso tukee opiskelijoiden 

rekrytointia. Useimmat haastatelluista sanoivat ottavansa juuri koulutuksen kautta tulleita 

opiskelijoita kesätyöntekijöiksi tai vakituiseksi henkilökunnaksi. Tämän perusteella alan 

tutkinnon perusteet vastaavat työelämän osaamistarpeita. Toki on otettava huomioon 

se, että tutkimus on tehty vanhojen tutkinnon perusteiden aikana. Kuitenkin ammatin 

osaamisperusteet eivät ole merkittävästi muuttuneet, vaan henkilökohtainen valinnan 

mahdollisuus on kasvanut. 

 

Työelämässä oppimisen ohjaus on lähes ainoa tapa pitää työelämäyhteistyö suhdetta 

yllä tällä hetkellä. Työpaikkaohjaajan ohjaaminen on useimmille tuttua. Jotta uuden re-

formin mukainen työelämäyhteistyö sujuisi mutkattomasti, tarvitaan myös opettajille lisää 

koulutusta ohjaamiseen. Ne opettajat, jotka tekevät sitä vuosittain, ovat hyvässä ase-

massa, sillä usein juuri heidän kanssaan saatetaan keskustella muistakin yhteistyön 

mahdollisuuksista. Yhteiset projektit laajentavat niin opiskelijoiden kuin opettajien työ-

elämä- ja yhteistyötaitoja.  

 

Koulutusalallamme ei ole ollut mahdollisuutta päästä opettajien työelämäjaksoille lähim-

pään kymmeneen vuoteen. Aiemmin työelämäjaksot ovat olleet noin kahdenkuukauden 

mittaisia. Haastattelujeni perusteella työelämä on kiinnostunut tarjoamaan opettajille 

mahdollisuutta työskennellä ja tutustua yrityksiin paremminkin. Jaksojen ei tarvitsisi olla 

yhtä pitkiä kuin aiemmin. Muutamasta päivästä alkaen voitaisiin järjestää lyhyempiä tai 

pidempiä jaksoja opettajan oman ammattitaidon ylläpitämiseen, työelämäyhteistyön vah-

vistamiseen ja työpaikkaohjaajien kouluttamiseen. Tämä tukisi opettajien omaa amma-

tillista kehittymistä ja tukisi työelämän tarpeiden tuntemusta. 

 

Työelämäfoorumin yhtenä yhteistyömuotona tuotiin esiin vuoroin vieraissa idea, jossa 

työelämästä jalkauduttaisiin oppilaitokseen kertomaan työelämästä, sen tarpeista ja ta-

voista. Lisäksi olisi hieno mahdollisuus saada työelämän edustajia myös ohjaamaan 

opiskelijoita oppilaitokseen. Oppilaitoksen ovet ovat auki työelämälle niin yhteistyöpro-

jektien, kuin palvelujenkin kautta. 
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9.6 Yhteenveto tutkimusaineistoista 
 

Kuviossa 32 on tiivistetysti haastatteluissa esiin tulleet työelämässä oppimisen mahdol-

listavat tekijät, jotka on analysoitu luvussa 9.5.2. Jako on tehty vaatetusalan työpaikoista 

toimialoittain. Tässä tutkimuksen osassa tulivat selkeimmät erot eri toimialojen välisissä 

ammattitaitovaatimuksissa, työn ohjaamisessa sekä opiskelijoiden ohjausmäärissä. Ku-

viosta löytyvät eri toimialojen halukkuus kouluttaa opiskelijoita, koulutettavien opiskelijoi-

den määrä ja koulutusaika. 

 

Haastateltujen vastauksista pystyttiin tulkitsemaan toimialoittain tyypillinen työpaikkaoh-

jaajan ammatillinen kompetenssi, jolla hän kouluttaa opiskelijoita. Esimerkiksi atel-

jeealan ammattilaisilla on vahvasti käsityömäinen, ammatillinen ote työhön sekä mestari 

– kisällityyppinen ohjausmalli. Tuotteiden yksilöllisyys vaatii työn valmistamisen koko-

naisvaltaista hallintaa. Tekstiiliteollisuuden ala on vahvasti työnjohdollinen, laadullinen ja 

siellä on joutuisuutta korostava työote. Tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti laa-

dukkaita tuotteita. Työprosessit ovat tarkkaan mietittyjä ja jokainen työvaihe vaikuttaa 

seuraavaan. Vähittäiskaupan alalla on työnjohdollinen, tehokas, ja ketjujohtoinen työote. 

Vähittäiskaupan ala on hyvin yrityksen toimintamalliin ja liikeideaan sidottua. Työtehtävät 

ja toiminta yrityksessä ovat ennalta määriteltyjä esimerkiksi tuotteiden sijoittelun ja asia-

kaspalvelun osalta. Asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen taidot korostuvat. 
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    Kuvio 32. Työelämässä oppimisen mahdollisuudet tekstiili- ja muotialalla 

Tekstiiliteollisuus 

• Opiskelijamyönteinen 
• 2-4 opiskelijaa vuodessa 
• Yksi kerrallaan 
• Aika 2-3 kuukautta 
• Työnjohdollinen-,  

laadullinen-, joutuisa ote 
• Opiskelijanosaamisen  

taidot oltava vähintään 
 hyvällä/välttävällä ta-
solla  

• Oppimismahdollisuus  
moneen tutkinnonosaan  

• Yksipuolinen työnkuva 
• Työvoiman rekrytointi 
• Tarve kesätyöntekijöille 
• Hyöty yritykselle 
• Tarve ajankohtaiselle  

tiedolle koulutuksesta ja 
tutkinnoista (sähköposti/ 
opettajan informaatio) 

• Kiinnostunut koulutuk-
sista 

• Alueellisia työvoimatar-
peita (vaiheompelija/leik-
kaaja) 

 

Vähittäiskauppa 

• Opiskelijamyönteinen 
• 3-10 opiskelijaa vuo-

dessa 
• Useita kerrallaan 
• Aika 2-3 kuukautta 
• Työnjohdollinen-, teho-

kas-, ketjujohtoinen ote 
• Opiskelija osaamisen tai-

dot oltava vähintään  
hyvällä/välttävällä tasolla  

• Oppimismahdollisuus  
muutamaan tutkinnon-
osaan  

• Monipuolinen työnkuva 
• Työvoiman rekrytointi 
• Tarve kesätyöntekijöille 
• Hyöty yritykselle 
• Tarve ajankohtaiselle tie-

dolle koulutuksesta ja 
tutkinnoista (sähköposti/ 
opettajan informaatio) 
 

Ateljee  

• Opiskelijamyönteinen 
• 2-3 opiskelijaa vuodessa 
• Yksi kerrallaan 
• Aika 2-4 kuukautta 
• Vahvasti käsityömäinen 

ote: Mestari – oppipoika  
• Opiskelijan osaamisen tai-

dot oltava vähintään hy-
vällä/ 
kiitettävällä tasolla  

• Oppimismahdollisuus  
moneen tutkinnonosaan  

• Monipuolinen työnkuva 
• Ammatillinen ohjaus  

(mahdollinen rekrytointi) 
• Hyöty yritykselle 
• Tarve ajankohtaiselle tie-

dolle koulutuksesta ja tut-
kinnoista (sähköposti/ 
opettajan informaatio) 
 

Opiskelija 

Teema 1. 

Työelämässä oppimisen  

mahdollisuudet 
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Kuviosta löytyvät myös taitotasot, jotka opiskelijoilla oletetaan olevan ennen työelämään 

tuloa. Ateljee alan opinnoissa opiskelijalla pitää olla hyvät ammatilliset perustaidot, sillä 

työ vaatii monen ammatillisen osa-alueen hallintaa. Tekstiiliteollisuudessa ja vähittäis-

kaupassa löytyy työtehtäviä vähäisimmillekin ammatillisille taidoille, joista opiskelija voi 

aloittaa. Tekstiiliteollisuudessa korostuvat kuinka hyvin opiskelijan osaa ottaa vastaan 

ohjausta ja toimia sen mukaan joutuisasti ja laatutason mukaisesti. Vähittäiskaupassa 

korostuvat opiskelijan tiimityö- ja vuorovaikutus- sekä asiakaspalvelutaidot.  

 

Haastatteluista on tulkittu yrityksen toimialan työtehtävien ja tutkinnonosien oppimisen 

monipuolisuutta sekä yrityksen motivaatiota ottaa opiskelijoita työpaikalle. Ateljeessa 

työtehtävät ovat monipuolisia taitotasosta riippuen. Tekstiiliteollisuuden tehtävissä yrityk-

sen koko vaikuttaa työn monipuolisuuteen. Pienemmissä yrityksissä tehdään monia eri 

työtehtäviä osaamisen mukaan. Suuremmissa yrityksissä työ voi olla kapea-alaisempaa 

johtuen työntehtäviin erikoistumisesta. Kaupan alalla työtehtävät vaihtuvat työpäivän si-

sällä usein, mutta työn sisältö on nopeasti rutinoituva. Tekstiili- ja muotialan tutkinnon-

osien oppimismahdollisuudet eri toimialojen yrityksissä on esitetty kuvioissa 25, 26 ja 27. 

 

Jokainen toimiala halusi lisätietoa ammatillisen koulutuksen muutoksista sekä alan uu-

sista tutkinnon perusteista. Tekstiiliteollisuus ja kaupan toimialat ovat kiinnostuneempia 

koulutuksen järjestäjän seminaareista/koulutuksista kuin ateljeealat. Tämän lisäksi Teks-

tiiliteollisuuden alan haastatteluista tuli ilmi, että tarvittaisiin osaavaa työvoimaa yrityksiin 

alueellisten tutkinnonosien koulutusten kautta (leikkaajat / joustavien materiaalien om-

pelijat).  
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Kuvio 33. Työelämässä oppimisen ohjaus tekstiili- ja muotialalla  

 

Kuviossa 33 on tiivistetysti haastatteluissa esiin tulleet työelämässä oppimisen ohjaami-

sen tarpeet, jotka on analysoitu luvussa 9.5.3. Kaikki toimialat voidaan esittää samassa 

kuviossa, sillä ohjaamistaitojen päivittämisen tarve lähes kaikilla. Työpaikkaohjauskou-

lutukset ovat vanhentuneet uuden ammatillisen koulutuksen lain myötä. Työpaikkaoh-

jaajien erot ammattitaitovaatimuksissa, työ ohjaamisessa sekä opiskelijoiden arvioin-

nissa ovat samat kuin edellä esitetyssä. Työelämässä oppiminen sisältää ohjauksen. 

 

Arviointi koetaan haasteellisena. Opetussuunnitelmakieli tulee avata opiskelijoille ja oh-

jaajille. Arviointikriteereitä pidetään tiukkoina tai sellainen mielikuva tulee kriteerien kie-

lestä: hallitsee, kehittää, suunnittelee jne. Kriteerien toivottaisiin olevan konkreettisem-

pia, jotta ne olisivat opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle yksiselitteiset. Uusissa tutkinnon-

perusteissa osaamisen tavoitteet ja kriteerit ovat helpommin tulkittavissa. 

 
 

• Ohjaajilla ei ajantasaista ohjauskoulutusta, mutta vahva koke-
mus työn ohjaamisesta. 

• Ohjaamisessa ja arvioinnin osaamisessa puutteita (opas-
taja/ohjaaja/mentori/arvioinnin merkitys osana oppimista).  

• Opettaja apuna arvioinnissa (tulkitsee kriteerejä, arvioinnin asi-
antuntemus) sekä oppimisen tavoitteiden selkeyttämisessä ja 
näyttöjen valmistelun ohjauksessa. 

• Reformi ja uudet tutkinnonperusteet tuoneet uudistustarpeita 
ohjaukseen. 

• Työppaikkaohjaajakoulutuksen tarve kaikilla toimialoilla. 
• Koulutus itsenäisesti verkkokurssi Ohjaan.fi kautta 
• Opettajan antama ohjauskoulutus hyödyllistä: henkilökohtainen 

ohjaus verkkokurssiin. 
• Opettajan työpaikalla käynnit riittäviä, noin 2 kertaa jakson ai-

kana (puhelimella lisäohjausta esimerkiksi kerran jakson ai-
kana). 

• Haasteet ohjauksessa: työelämän pelisäännöt, vähäiset amma-
tilliset taidot työelämäjaksolle tullessa sekä ohjaamisajan niukat 
resurssit.  

• Opiskelijan työelämään lähtemisen oikea-aikaisuus. 
• Mahdollinen lisätuki: Opettaja työpaikalla tukemassa erityisen 

tuen opiskelijan työelämässä oppimisen nivelvaihetta. 

         Teema 2: Ohjaus työpaikalla 

Ateljee, tekstiiliteollisuus, vähittäiskauppa 
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Ohjaan.fi -verkkokurssi opiskelija ohjaamiseen kiinnosti kaikkia haastateltuja. Verkko-

kurssia voi opiskella omaehtoisesti sekä palata siihen oman tarpeen mukaan. Opettajan 

työpaikoilla käyntien yhteydessä voidaan syventää ja tarkentaa ohjaamiseen liittyviä asi-

oita. Verkkokurssin haittapuolena koettiin olevan se, että opiskelua voi lykätä aina eteen-

päin kiireellisempien tehtävien hoitamiseksi. Työpaikkaohjaajat pitivät tärkeänä myös 

opettajan antamaa ohjauskoulutusta, sillä työpaikalta ei tarvitse lähteä erillisiin koulutuk-

siin ja useampi henkilö voi osallistua koulutukseen samalla kerralla.  

 

Opettajien ohjauskäyntejä työpaikalla pidettiin riittävinä. Hyvä ohjauskäyntimäärä työpai-

koilla on kaksi kertaa jakson aikana. Tämän lisäksi esimerkiksi puhelimella yhteydenotto 

jakson puolivälissä koettiin hyvänä. Työpaikkaohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan 

oppimisesta ja osaamisesta sekä saada lisäohjausta opiskelijan tarpeisiin. 

 

Työpaikkaohjaajilla on kokemusta monenlaisista opiskelijoista. Pääosin vaatetusalan 

opiskelijoita pidetään tunnollisina ja ammatillisilta taidoiltaan kehityskelpoisina oppijina.  

Kuitenkin haasteita välillä tuottavat hukassa olevat työpaikan pelisäännöt. Opiskelijoilla 

tulisi olla perusasiat kunnossa työpaikalle tultaessa. Esimerkiksi työaikojen noudattami-

nen, poissaoloista ilmoittaminen ja yleiset käyttäytymistä koskevat tavat, kuten tervehti-

minen. Näihin asioihin työpaikkaohjaajat ovat kiinnittäneet huomiota. Toivotaan, että 

koulussa ja työpaikalla olisivat samat pelisäännöt.  

 

Osalla opiskelijoista ammatilliset taidot ovat heikot työelämäjaksolle tultaessa. Työpaik-

kaohjaajan on haastavaa löytää opiskelijan taitotasolle sopivia tehtäviä, jos häntä tarvit-

see ohjata koko ajan. Työpaikkaohjaajalla saattaa olla vaikeuksia arvioida opiskelijan 

taitojen lähtötaso, jos opiskelijalla itsellään ei ole riittävää itsearviointikykyä. Tehtävät ja 

taito eivät kohtaa. Tärkeää olisi, että työelämään mennessä olisivat ammatilliset perus-

taidot kunnossa. 

 

Ohjausajan puute ja työpaikan jatkuva kiire painavat työpaikkaohjaajia. He eivät pysty 

välttämättä ohjaamaan niin paljon kuin he haluaisivat ohjausta antaa. Työpaikoilla ote-

taan ohjausvastuu opiskelijoista ja pyritään kouluttamaan vain se määrä opiskelijoita, 

mikä ei liiaksi rasita omaa työyhteisöä. 

 

Opiskelijan tueksi työpaikalle tulevaa opettajaa pääosin kummeksuttiin. Tavoitteena olisi 

esimerkiksi tukea tarvitsevan opiskelijan työelämässä oppimisen nivelvaiheen helpotta-

minen sekä työpaikkaohjaajan ohjaustarpeen keventäminen. Osa työpaikkaohjaajista 
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piti asiaa hyvänä (tekstiiliteollisuuden toimialalla), kun taas toisilla toimialoilla (ateljee ja 

vähittäiskauppa) pidettiin opettajan tuloa hieman kiusallisena. Opettajaa saatetaan pitää 

ulkopuolisena tarkkailijana työyhteisössä, mikä rasittaa normaalia toimintaa. 

 

 

 
 

 

 

• Kaikki haastatellut olivat kiinnostuneita yhteistyön mahdollisuuk-
sista. 

• Osa yrityksistä ollut yhteistyössä Tredun kanssa esimerkiksi op-
pisopimuskoulutusten kautta. 

• Työelämässä oppimisen lisäksi pidettiin hyvänä monipuolisia 
yhteistyömalleja. 

• Kiinnostavimpana pidettiin Ota ope töihin -mallia. 
• Kiinnostusta herättivät myös taksvärkkipäivät sekä tapahtuma-

tuotannot. 
• Tiedottaminen sekä rekrytointimahdollisuudet koettiin tärkeänä 

osana oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä. 
• Yhteyshenkilö oppilaitoksen vaatetusalalta ylläpitämään työ-

paikkarekisteriä, tiedottamaan ja ottamaan vastaan työpaikko-
jen yhteydenotot (esim. työpaikkatori). 

• Koululle työelämälle suunnattu sähköpostiosoite yhteydenottoja 
varten.  

• Yhteydenpitomenetelmien kehittäminen (sähköiset/digitaaliset 
menetelmät) 

• Opiskelijan työelämässä oppimisen hyödyntäminen koko ryh-
mälle; tallenteina, kuvina blogeina. Laajentaisi opiskelijoiden 
työelämätuntemusta. 

• Työvoimakoulutuksen mahdollisuudet osana yrityksen henkilös-
tön kehittämistarpeita. 

• Vuoroin vieraissa: Yhteistyö eri yhteisöjen kanssa, työelämän 
edustajat kouluille kertomaan yrittäjyydestä 

• Kevytyrittäjyys helpottamaan yritysten ja opiskelijoiden välisiä 
työskentelymahdollisuuksia. 

• Resursseja työelämässä tapahtuvaan ohjaamiseen. 
• Opettajien hyvät työelämäverkostot ja työelämäjaksomahdolli-

suudet riittävän usein. 
• Yhteisten projektien suunnittelu ja toteutus. 
• Hanketoiminnasta tiedottaminen, työelämässä tapahtuvia yhtei-

siä hankkeita eri koulutusalojen kesken. 

Teema 3: Työelämäyhteistyö 

Ateljee, tekstiiliteollisuus, vähittäiskauppa 

Kuvio 34.Työelämäyhteistyön mahdollisuudet tekstiili- ja muotialalla 
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Kuviossa 34 on tiivistetysti haastatteluissa ja analysoiduissa tutkimuksessa/työelämä-

foorumissa esiin tulleet työelämäyhteistyön mahdollistavat tekijät, jotka on analysoitu lu-

vussa 9.5.4, ja 9.5.5 sekä 9.5.6. 

 

Kaikki haastatelluista yrityksistä ovat tehneet oppilaitoksen kanssa yhteistyötä työelä-

mässä oppimisen kautta. Osa on tehnyt myös muuta yhteistyötä esimerkiksi kursseja tai 

muuta koulutusta yrityksen henkilöstön kehittämistarpeisiin.  Kiinnostusta herättivät var-

sinkin Ota ope töihin -malli sekä taksvärkkipäivät.  Näiden yhteistyömallien kautta saa-

daan tietoa eri oppimisympäristöistä, yrityksen toiminnasta, tarpeista, kouluttautumis-

mahdollisuuksista. Lyhyemmätkin työelämäkokemukset laajentavat opiskelijoiden ja 

opettajien ammatillista näkemystä. 

 

Tiedottaminen nousi monessa eri tutkimuksen vaiheessa esiin. Tiedottamisen eri kana-

vat, oikea-aikaisuus sekä muoto mahdollistavat informaation välittämisen ja yhteistyö-

kumppanien löytymisen. Rekrytointi oppilaitoksen kautta oli yksi tiedottamisen yhteistyö-

mahdollisuus. Opiskelijat saisivat työelämäkokemusta ja yritykset kesätyöntekijöitä, kii-

reapua tai osaavaa henkilökuntaa.  

 

Alalta oleva oppilaitoksen yhteyshenkilö voisi toimia työpaikkarekisterin ja työpaikkatorin 

ylläpitäjänä, alan tapahtumista ja yhteistyöhankkeista tiedottajana sekä vaatetusalan yh-

teyshenkilönä. Informaatio ja yhteydenpitomenetelmien tulisi olla monipuolisia, esimer-

kiksi sosiaalisen median väylät, sähköposti ja digitaaliset laitteet (kännykkäsovellukset). 

Tarvittaisiin myös työelämälle suunnattu osaston sähköpostiosoite yhteydenottoja var-

ten.  

 

Uusissa Tekstiili- ja muotialan tutkinnonperusteissa on pakollisena tutkinnonosana 

Osaamisesta ja tuotteista viestiminen 10 osp. Tämän tutkinnonosan opinnollistamiseksi 

opiskelija voisi esitellä työpaikallaan tehdyn työn, projektin, toiminnan tai tuotteenvalmis-

tuksen. Tavoitteena olisi, että opiskelijan työelämässä oppiminen hyödyttäisi koko ryh-

mää. Tämä laajentaisi opiskelijoiden työelämätuntemusta sekä opettaisi viestimään 

omasta työstään. 

 

Yhteistyö eri yhteisöjen kanssa, erilaiset projektit ja yhteiset hankkeet niin työelämän 

kuin toisten tutkinnonalojenkin kanssa tukisivat opiskelijoiden osaamista ja ammatti-

maista työotetta. Projektityyppinen oppiminen ja erilaiset yrittäjyysmallit (osuuskunnat, 

NY-yritykset sekä kevytyrittäjyys) tukevat opiskelijoiden uraohjausta.  
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Yhteistyöhön tulee panostaa niin aikaa kuin rahaakin. Ilman toimintaa tukevia resursseja 

toiminta ei tuota haluttua lopputulosta, osaamista. Resursseja tarvittaisiin myös opetta-

jien ammattitaidon päivittämiseen ja työelämässä tapahtuvaan ohjaamiseen. Opettajien, 

opiskelijoiden ja työelämän hyvät yhteistyöverkostot mahdollistavat monipuolisen ja an-

toisan yhteistyön. 

 

9.7 Osan 1 johtopäätökset  
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada vaatetusalan työelämän edustajien mielipiteet 

esiin työelämäyhteistyön eri mahdollisuuksista.  Haastattelussa kysyttiin millaiseen kou-

lutusyhteistyöhön ja kehittämiseen he haluaisivat osallistua sekä millaista tukea työpaik-

kaohjaajat tarvitsevat opiskelijoiden ohjaamiseen. Haastatteluja tehtiin kymmenen, 

joissa oli 12 haastateltavaa. Kaikki haastateltua olivat kiinnostuneita työelämäyhteistyön 

vahvistamisesta ja uusien toimintamuotojen kehittämisestä.  

 

Tutkimus eteni teemoittain. Työelämäyhteistyön mahdollisuuksista kiinnostavimpana pi-

dettiin Ota ope töihin -malli, jossa opettaja työskentelee yrityksessä muutamia päiviä.  

Eniten kiinnostuneita mallista olivat tekstiiliteollisuuden ja vähittäiskaupan edustajat. 

Toiseksi kiinnostavin oli taksvärkkipäivät ja kolmantena tapahtumatuotantojen järjestä-

minen.  Neljänneksi ja viidenneksi nousivat Tredun vaatetusalan uutis- ja mainoskirjeet 

sekä työpaikkatori. Uutis- ja mainoskirjeet nousivat jokaisen vastaajan kohdalla esiin vii-

den kiinnostavimman joukkoon yhdestätoista vaihtoehdosta. Haastatellut toivat esille 

vaatetusalan työntekijöiden rekrytoinnin tarpeen. He toivoivat apua vaatetusalan opetta-

jilta kesätyöntekijöiden ja valmistuvien opiskelijoiden rekrytointiin.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös työelämässä oppimisen mahdollisuudet teemaa. Kaikki 

haastatelluista yrityksistä olivat kiinnostuneita myös jatkossa ottamaan opiskelijoita kou-

lutukseen. Tämän perusteella selvitettiin, kuinka hyvin vaatetusalan yritykset tuntevat 

ammatillisen koulutuksen lain ja reformin sekä tutkintojen sisällöissä tapahtuneet uudis-

tukset.  

 

Puolet haastatelluista ei ollut kuullut tai tutustunut uuteen ammatillisen koulutuksen lakiin 

(reformiin). Laki astui voimaan 1.1.2018. Yksi haastatelluista oli perehtynyt sekä uuden 

lain tuomiin muutoksiin, että uuden tekstiili- ja muotialan perustutkinnon sisältöihin. Lo-

puilla haastatelluista oli vähäistä tietoa uudesta laista. Vaatetusalan tutkinnonuudistuk-

sesta oli kuullut kaikista haastatelluista kaksi henkilöä. Tekstiili ja muotialan perustutkinto 
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astui voimaan 1.8.2018. Olettamuksena tutkimuksessa oli, ettei tieto ammatillisen kou-

lutuksen uudistuksista saavuta helposti koulutuksen kanssa toimivia yhteistyöyrityksiä. 

Tämä olettamus osoittautui tutkimuksessa oikeaksi.  

 

Teeman toisena osan tavoitteena oli kartoittaa miten koulutuksen järjestäjä voi infor-

moida työelämään ammatillisen koulutuksen muutoksista. Halutuin tiedotusmuoto oli 

sähköpostilla lähetettävä ajankohtainen tieto. Sitä pidettiin hyvänä, sillä sähköpostin voi 

lukea haluamanaan ajankohtana ja siihen voi palata myöhemmin. Opettajan antamaa 

koulutusta pidettiin toiseksi kiinnostavimpana. Työelämäkäyntien yhteydessä annettava 

lyhyttä koulutusta/perehdytystä kannatettiin. Henkilökohtaisessa kontaktissa voidaan 

tehdä selventäviä kysymyksiä asian oikein tulkitsemiseksi. Kolmantena kiinnostavin oli 

aamukahvi/iltapäivätapaamiset, joissa informoidaan ja koulutetaan koululla tai työpai-

kalla useampaa henkilöä kerrallaan. Koulutukseen voidaan keskittyä, jos sitä ei tehdä 

työn ohessa. 

 

Edellisten lisäksi teemassa kartoitettiin Tekstiili ja muotialan ne tutkinnonosat, joita ky-

seisissä yrityksissä voi oppia. Ateljee ja tekstiiliteollisuuden aloilla pystyttiin koulutta-

maan laajimmin erilaisiin tekstiili- ja muotialan tutkinnonosiin (12–13 tutkinnonosaa). Vä-

hittäiskaupan alalle suunnatut tutkinnon osat olivat vähäisempiä (4 tutkinnon osaa).  

    

Teemalla ohjaus työpaikalla kerättiin ohjauksessa esiin tulleita haasteita. Eniten haas-

teita koettiin opiskelijoiden työpaikan pelisäännöissä, opiskelijan ammatillisissa tai-

doissa, sekä ohjaamiseen niukoissa resursseissa. Lisäksi tutkittiin vaatetusalan työpaik-

kaohjaajien ohjauskoulutuksen päivittämistarvetta. Ohjaajakoulutuksesta todettiin, että 

neljällä haastatelluista oli aikaisempi työpaikkaohjaajakoulutus (alle 50 % vastaajista). 

Kaksi haastatelluista ei kokenut tarvitsevansa ohjaamiskoulutusta. Loput haastatelluista 

olivat kiinnostuneita koulutuksesta tai sen päivittämisestä. Varsinkin arviointi koettiin 

haasteelliseksi ja arviointiosaamiseen kaivattiin ohjausta. 

 

Kiinnostavimmaksi ohjaamistaitojen päivittämistavoista pidettiin omaehtoista Ohjaan.fi. 

verkkokurssia. Kurssia voidaan käydä oman aikataulun ja tarpeen mukaan. Toisena oli 

opettajan antama koulutus työpaikalla ja kolmantena sähköpostilla ajankohtaista tietoa. 

Perusteluina olivat samat kuin edellisissä teemoissa.  

 

Tutkimuksessa analysoitiin lisäksi kahta muutakin tutkimusaineistoa, Työelämäfoorumi 

Pirkanmaalla -tapahtumaa sekä Ruhalahti ja Kenttan Työelämäyhteistyöraporttia. Niiden 
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tulokset tukivat tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia työelämäyhteistyömuotojen laajen-

tamiseen ja monipuolistamiseen. 

 

Opettajien tulee vahvistaa omaa työelämäyhteistyverkostoaan ja saada resursseja työ-

paikkaohjaajien kouluttamiseen ja yhteistyöprojektien toteuttamiseen. Opettajan vas-

tuulla on ohjata opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa arviointiosaamisessa, sekä tavoitteisiin 

suuntaavassa osaamisessa. 

 

Pirkanmaan alueen yritykset haluavat tehdä yhteistyötä Tredun vaatetuksen koulutus-

alan kanssa. He haluavat kouluttaa opiskelijoita työpaikoilla tuntemalla lain asettamat 

tavoitteet sekä ohjaamaan heitä osaamisperusteisesti ja vastuullisesti. Monipuoliset työ-

elämäyhteistyön muodot rikastuttavat opiskelijoiden oppimista, oppimisympäristöjä ja 

osaamista. Työelämäyhteistyöyritykset saavat hyödyn ohjaamiseen käytetyistä resurs-

seita opiskelijoiden työpanoksena. Työelämäyhteistyö on kanava rekrytoida osaavaa 

työvoimaa yrityksiin. Työelämäyhteistyö varmistaa koulutuksen työelämävastaavuutta. 

 

Jatkotutkimuksella olisi hyvä selvittää työpaikkaohjaajan ohjaamisotteen vaikuttavuutta 

ja merkitystä opiskelijan oppimisprosessissa. Tutkimuksessa kävi selville, että työpaik-

kaohjaajilla oli erilaiset mielikuvat ohjaamisesta ja opiskelijan roolista.  
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10 Osa 2 Tredun vaatetusalan opiskelijoiden kiinnittymien opintoihin, 
Marja-Leena Koskinen 
 

Tutkimus liittyy ammatillisen koulutuksen reformin myötä saatujen uusien opetussuunni-

telman perusteiden toteutuksessa esiin tulleisiin haasteisiin. Sekä tutkinnon rakenne että 

sen sisältämät tutkinnonosat ovat työelämälähtöisiä ja sellaisenaan tervetulleita uudis-

tuksia. Opiskelijan puolesta voidaan olla tyytyväisiä siihen, että valinnan mahdollisuus 

opintojen sisältöjen suhteen on lisääntynyt, ja opiskelijoille annetaan mahdollisuus eri-

koistua omien kykyjen ja mielenkiintonsa mukaan. Samalla opintojen henkilökohtaista-

minen huolestuttaa niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden tulevaisuuden suunnitelmat ei-

vät vielä ole kristallinkirkkaina. Kokemuksen mukaan kaikki opiskelijat eivät ole omatoi-

misia, itseohjautuvia ja tavoitteellisia, vaikka opetussuunnitelman perusteet niin oletta-

vat. Kaikki opiskelijat eivät halua itse päästä valitsemaan opintojaan, vaan mielellään 

kulkevat muiden vanavedessä opettajan viitoittamaa tietä. Tutkimuksen kohteena olivat 

siis nuoret ja aikuiset, yli 16-vuotiaat Tampereen seudun ammattiopiston vaatetusalan 

opiskelijat. 

 

Reformin tavoittelemaan valinnaisuudesta saatavaan hyötyyn nähden vaatetusalan 

opiskelijoiden keskeyttämisluvut olivat huolestuttavan korkeita kuten myös kontaktiope-

tuksen poissaolotilastot. Opiskelijoille kertyi runsaasti tutkinnonosia, joista he eivät olleet 

saaneet hyväksyttyä suoritusmerkintää, vaan ne olivat siirtyneet myöhemmin opintojen 

aikana täydennettäviksi. Yleisesti ottaen keskeneräiset työt painavat mieltä ja haittaavat 

opintojen etenemistä. Ammattitaito opitaan kerroksittain, uutta opitaan aiemman tiedon 

ja taidon varaan. Perustan puuttuessa uuden tiedon omaksuminen on vaikeaa. Vaate-

tusalan opiskelijoiden yhteisten aineiden opinnoissakin oli paljon täydennettäviä tutkin-

nonosia, mutta ammatinopettajan näkökulmasta huolestutti suuresti kädentaitojen ja 

työn perustana olevan tiedon vähäinen kertyminen. 

 

Olen toiminut opettajana yli kolmekymmentä vuotta. Oppiminen kiinnostaa tietysti osana 

työtä, mutta vaatetusalan koulutuksen kehittäminen on ollut minulle henkilökohtaisestikin 

tärkeä asia. Olen ollut mukana kirjoittamassa opetussuunnitelman perusteita 1990-lu-

vulla, luomassa vaatetus- ja jalkinealojen näyttöaineistoja 2000-luvun alussa, kouluttanut 

opettajia näyttöjen järjestämiseen, osallistunut oppimistulosten arviointiin Kansallisen 

koulutuksen arviointikeskus Karvin työryhmässä 2012 ja kokeillut työssäni erilaisia ope-

tusmenetelmiä. Isossa ammattioppilaitoksessa olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan 

koulutuksen ja myös opiskelijoiden muuttumista.  
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Työskentelen vaatetusalan opettajana Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa. Op-

pilaitoksen nimi on vaihtunut muutaman kerran yli kaksikymmentä vuotta kestäneen työ-

suhteeni aikana, ja työtehtävät ovat myös vaihdelleet aikuis- ja nuorisoasteen koulutta-

jana. Aikuiskoulutuksen opiskelijat kouluttautuivat tekstiili- ja vaatetusalan perus-, am-

matti- ja erikoisammattitutkintoihin, joita Tredussa järjestettiin vuosittain. Nuorisoasteen 

opiskelijat suorittivat päiväopintoina perustutkintoja. Tutkittavasta aiheesta on kertynyt jo 

jonkin verran kokemusperäistä esiymmärrystä. Työskentely tutkittavan aiheen piirissä 

saattaa jopa vaikuttaa tutkimusaineiston asenteelliseen tulkintaan. Toisaalta se auttaa 

ymmärtämään opiskelijoiden käyttämää kieltä ja sitä kautta helpottaa merkitysten ym-

märtämistä. 

 

10.1 Opintoihin kiinnittymien 
 

Opintoihin kiinnittymisellä tarkoitetaan opiskelijoiden sitoutumista opiskeluun ja opintoi-

hin liittyvää aktiivista toimintaa, jonka tarkoituksena on saavuttaa opinnoille asetetut ta-

voitteet. Motivaation lisäksi kiinnittymiseen vaikuttavat asenteet, opiskelijoiden yksilölli-

set odotukset ja opiskelutaidot. Opintoihin kiinnittyneet opiskelijat osallistuvat kontak-

tiopetukseen, opiskelevat itsenäisesti ja pitävät yhteyttä opiskeluyhteisön jäseniin. Näin 

he edistävät sekä omaa että toisten oppimista. Kiinnittymiseen liittyy tulevaisuuteen 

suuntaava asennoituminen. (Mäkinen & Annala 2011.) 

 

Opintoihin vahvasti kiinnittyneet opiskelijat kokevat pitkäaikaiset oppimisyhteisöt, yh-

dessä tehtävät projektit ja muun opiskelijoiden yhteisen toiminnan vahvistavan kiinnitty-

mistä. Opetuksen ja oppimisen ympäristöissä hyvinvoinnin katsotaan rakentuvan psyko-

logisten ja toiminnallisten prosessien sekä toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden vai-

kutuksesta. Opiskelijoiden hyvinvointia ei ole tarkasteltu kovin paljon kiinnittymisen yh-

teydessä. (Korhonen & Annala 2017.)  

 

Poissaolotilastojen valossa Tredun vaatetusalan opiskelijoiden kiinnittyminen opin-

toihinsa ja koko opiskeluyhteisöön näyttää heikolta. Opiskelijakyselyn mukaan tilanne ei 

kuitenkaan ollut lohduton, sillä kiinnittyminen oli hyvin kaksijakoista. Osa opiskelijoista 

oli äärimmäisen innostuneita alasta, ja heidän osaamistavoitteensa olivat korkealla. Toi-

sessa ääripäässä opiskelijoiden opiskelu oli epäsäännöllistä ja kiinnostus opintosuori-

tusten tasoon lähes olematonta.  
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10.1.1 Opintoihin kiinnittyminen tutkimustuloksissa 
 

Opintoihin kiinnittymistä on tutkittu yksilön, yhteisön ja kokonaisuuden kannalta. Anna 

Kipponen on perehtynyt Tampereen yliopistolle tekemässään pro gradu -tutkielmassa 

”Ikkunoita opiskelijan arkeen” varsin perusteellisesti opintoihin kiinnittymiseen ja kiinnit-

tymiseen liittyviin tutkimuksiin, joten hänen työtään on käytetty tämän tutkimuksen yh-

tenä teorialähteenä.  

 

Opintoihin kiinnittymisen tutkimuksissa käytetty behavioristinen näkökulma keskittyy 

opiskelijan käyttäytymiseen ja opetuskäytänteisiin. Tutkimuksissa kiinnittymistä mitataan 

opiskeluun käytetyn ajan, sosiaalisen ja akateemisen integraation sekä opetustapojen 

avulla. Behavioristisessa näkökulmassa etsitään tapaa, jolla oppilaitos voi vahvistaa 

opiskelijoiden kiinnittymistä. (Kipponen 2015, 6.)  

 

Psykologinen tutkimusote kiinnittää huomion opiskelijan sisäiseen psykososiaaliseen 

prosessiin. Tällöin kiinnittymiseen vaikuttavat tiedon vastaanottamiseen ja käsittelyyn liit-

tyvät toiminnot sekä opiskelijan oma tahto menestyä opinnoissaan. Sosiokulttuurisessa 

näkökulmassa opiskelija tulee nähdä kokonaisuutena, jolloin opiskelijan identiteetti, ai-

kaisemmin hankittu tieto ja taidot sekä tavat otetaan huomioon. Koko opiskeluyhteisö ja 

oppilaitoksen toimintakulttuuri nähdään vastuullisina opintoihin kiinnittymisen tekijöinä. 

Holistinen pyrkii tarkastelemaan kiinnittymistä laaja-alaisena prosessina, jossa vaikutta-

vat opiskelijan osallistuminen opiskeluyhteisön toimintoihin ja opiskelijan tunteet. 

(Kipponen 2015, 7.) 

 

Marita Mäkelän ja Johanna Annalan kirjoittaman Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa -

artikkelin mukaan kiinnittyminen käsitteenä on monimutkainen ja sen tulkinta eri konteks-

teissa on haasteellinen. Heidän esittämänsä viitekehys auttoi minua oman tutkimukseni 

suunnittelussa. Viitekehyksen sisäkehään tutkijat ovat asettaneet opiskelijan kiinnitty-

mistä kuvaavat tekijät eli opiskelijan odotukset, opiskelu- ja avaintaidot, motivaatio, opis-

keluun käytetty aika, energia ja aktiivisuus (kuvio 35). Myös tuen hakeminen ja opiske-

luvalmiudet sekä itsetuntemus liittyvät opintoihin kiinnittymiseen. (Mäkinen & Annala 

2011, 62.) 
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Esimerkkinä opiskelua edistävästä aktiivisuudesta Annala ja Mäkinen viittaavat aiem-

paan tutkimukseen, jonka mukaan osallistuminen lähiopetukseen, itsenäinen lukeminen 

ja kirjoittaminen sekä vuorovaikutus opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa edistävät 

opintojen etenemistä. (Mäkinen & Annala 2011, 62.) 

  

Reformin seurauksena ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä tulee lisätä ja mo-

nipuolistaa aiempiin opetussuunnitelmiin verrattuina. Käytännössä opintoihin kiinnittymi-

sen taso vaikuttaa opiskelijoiden ja yritysten välisen yhteistyön onnistumiseen. Tredussa 

on erinomaisen hyviä esimerkkejä opiskelijoiden hoitamien projektityyppisten tehtävien 

onnistumisesta, mutta tiedetään myös, että opintoihin kiinnittymättömät ja työhön sitou-

tumattomat opiskelijat vaikeuttavat projektien onnistumista. Opettajan epäilyä herättää 

heikosti kiinnittyneiden opiskelijoiden kyky sitoutua työelämän vaatimuksiin. Toisaalta 

voidaan miettiä, mikä merkitys työelämäyhteistyöllä on opiskelijaa innostavana ja kiinnit-

tymistä vahvistavana tekijänä.  

 

10.1.2 Kiinnittyminen koulutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta 
 

Perinteiset opetus- ja opiskelutavat ovat opettajajohtoisia ja perustuvat kontaktiopetuk-

seen. Vaikka tuntien aikana käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä, lähituntien suun-

nittelusta ja tuntien ohjaamisesta vastaavat opettajat yleensä lähtevät ajatuksesta, että 

opiskelijat ovat fyysisesti paikalla.  

 

Kuvio 35. Viitekehys yliopisto-opintoihin kiinnittymisen tarkasteluun (Mäkinen & Annala 2011) 
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Opetussuunnitelmien perusteisiin on sisällytetty korkeat tieto- ja taitotavoitteet. Puuttu-

matta siihen, onko taso oikein määritelty, voidaan todeta, että kokeneet opettajat eivät 

mielellään luovu aiempina vuosina käsittelemistään asiasisällöistä, vaikka opettamiseen 

käytettävä aika on lyhentynyt merkittävästi. Lähes kaikki opetussisällöt koetaan ydin-

osaamiseksi ja näin ensiarvoisen tärkeäksi. Työpaikkaohjaat painottavat usein hieman 

eri asioita. Itse asiassa edellisessä opetussuunnitelmassa osaamisen arviointikriteeritkin 

olivat hyvin oppilaitoslähtöiset, vaikka tutkinnonosien sisällöt oli kyllä suunniteltu työelä-

mälähtöisiksi. Osaamistavoitteisiin oli siis sisällytetty tehtäviä, joiden hallintaa ei työpai-

koilla edes pääse näyttämään. 

 

Monet opettajat asettavat edellä mainitusta syystä harjoitustöille määrälliset tavoitteet 

laadullisten sijaan. Lopputuloksena on, että opiskelijoiden valmistamien tuotteiden laatu 

ei aina täytä alan yleisiä laatukriteereitä. Siitä huolimatta opiskelijat saavat hyväksytyt 

suoritusmerkinnät. Tällaisessa tilanteessa opiskelijoiden ammattitaito ei kuitenkaan vas-

taa työelämässä tarvittavaa osaamista, joten arvioinnin validiteetti on heikko. Vaatetus-

alan tuotteissa laatu korostuu, joten sekä valmistustavan että lopullisen tuotteen tulisi 

yltää asetettuihin laatutavoitteisiin. Resursseihin nähden ylimitoitetut tavoitteet voivat pa-

himmillaan olla syynä heikkoon opintoihin kiinnittymiseen. 

 

Lähituntien vähentäminen on aiheuttanut Tredussa sen, ettei opiskelijoilla välttämättä 

ole riittävästi aikaa oppia uusia taitoja eikä harjaantua työtehtävissään. Sen sijaan heillä 

saattaa olla kova kiire saada työt valmiiksi, mikä aiheuttaa ahdistusta. On oletettavaa, 

että ylimitoitetut tavoitteet tuottavat opiskelijoille epäonnistumisen kokemuksia ja stres-

siä. Haastatelluista opiskelijoista yksi kertoi tuntevansa täydellistä voimattomuutta tilan-

teessa, jossa työ pitää saada tiettyyn päivään mennessä valmiiksi, mutta omat taidot 

eivät hyvään suoritukseen riitä.  

 

Jos opiskelijan henkinen kuormitus kasvaa liian suureksi, aiheutuu helposti poissaoloja. 

Ne taas aiheuttavat kiireen ja osaamattomuuden tunteen seuraavassa työssä. Tilannetta 

ei lainkaan helpota sairausloma, johon opiskelijat helposti turvautuvat. He eivät välttä-

mättä ota huomioon, että muu ryhmä jatkaa eteenpäin uusien asioiden opiskelua ja sai-

rauslomalla olija jää muista jälkeen.   

 

Kaikki opiskelijat eivät välttämättä osaa asettaa itselleen realistisia tavoitteita. Osa pyrkii 

kaikessa täydellisyyteen ja uupuu ennen tavoitteen saavuttamista, osalle riittää kokeen 

tai tehtävän läpäisy alimpien mahdollisten kriteereiden mukaan. Moni opiskelija todella-
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kin ”elää hetkessä” eikä mieti tulevaisuuttaan niin kauan kuin he ovat turvallisesti oppi-

laitoksen suojissa. Reformin yhteydessä uudistetut opetussuunnitelman perusteet sisäl-

tävät kuitenkin elementtejä, jotka vaativat opiskelijoilta entistä suurempaa omatoimi-

suutta tiedon haussa ja suunnitelmallista otetta oman osaamisen kehittämiseen eli kiin-

nittymistä opintoihin.  

 

Reformia ei käynnistetty pelkästään säästöjen vuoksi, mutta samanaikaiset merkittävät 

koulutuksen rahoitusleikkaukset aiheuttavat monissa oppilaitoksissa opetustuntien vä-

hentämistä. Opetusalan ammattijärjestö suositteli keväällä 2018 lähiopetuksen määräksi 

22 tuntia/osaamispiste. Tredussa pakollisten ammattiaineiden lähiopetusta on 17 tun-

tia/osaamispiste (osp) ja valinnaisissa opinnoissa 16 tuntia/osp.  Jos ryhmän opiskelija-

määrä on alle 13 opiskelijaa, ammattiaineiden opetusta on vain 13 tuntia/osp. Käsi- ja 

taideteollisuusalan opinnoissa jo alle 16 opiskelijan ryhmille on vain 13 tuntia/osp.  

 

On oletettavaa, että lähituntien määrällä on vaikutusta opiskelijoiden kiinnittymiseen sitä 

heikentävästi. Asia on saanut runsaasti julkisuutta eri tiedotuskanavilla heti vuoden 2018 

alusta lähtien, jolloin uusi laki astui voimaan. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on aktiivi-

sesti ottanut kantaa jo reformin valmisteluvaiheessa ja onnistunutkin estämään monia 

opetusministeriön kaavailemia säästökohteita. Yhdessä viimeisimmistä 27.9.2018 edus-

kunnan sivistysvaliokunnalle lähettämässään lausunnossa OAJ esittää 15 milj. euron li-

särahoitusta opettajien ja opinto-ohjaajien palkkaamiseen, jotta opiskelijoiden henkilö-

kohtaisten opintopolkujen ohjaus ja opiskelijoiden oikeus opettajan antamaan opetuk-

seen eivät vaarannu. (Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2018a.) 

 

Ensi vuoden budjetin laatimiseen liittyen sivistysvaliokunta on pyytänyt AOJ:ltä ammatil-

lista koulutusta koskien lausunnon. Tässä todetaan, että opetuksen resursseihin tehdyt 

leikkaukset heikentävät reformin toimeenpanoa oppilaitoksissa. Oppilaitosten saamasta 

eurosta käytetään opetukseen enää 56 senttiä, joten opetuksen määrä onkin vähentynyt 

16–18 %, mikä käytännössä tarkoittaa lähes yhtä koulupäivää vähemmän opetusta vii-

kossa. (OAJ 2018b.) Samalla henkilökohtaisen ohjauksen määrä ilman muuta vähenee, 

mikä taas uhkaa opintoihin kiinnittymistä. 

 

Opiskelijamäärä on kasvanut vuodesta 2009 vuoteen 2016 noin 16,5 prosenttia. Erityis-

opiskelijoiden määrä on kolminkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Heitä on 9 

prosenttia kaikista opiskelijoista ja yli 14 prosenttia perustutkinnon suorittajista. Tredussa 

vaatetusalan opiskelijoista 11 % erityisopiskelijoista opiskelee pienryhmässä, osa integ-

roituina perusopetuksen ryhmiin. Vuosittain Suomessa ammatillisen koulutuksen aloittaa 
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yli 10 000 vieraskielistä opiskelijaa, joilla on yli 100 eri äidinkieltä. (Opetusalan 

ammattijärjestö OAJ 2018b.) Lausunto on tulkittavissa myös huoleksi siitä, että opintoi-

hin kiinnittymättömät, opinnoista ja työelämästä syrjäytyneet nuoret uhkaavat jäädä lo-

pullisesti syrjäytyneiksi, jos eivät saa tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä.  

 

Me-säätiön ja THL:n syrjäytymisindikaattoriselvityksen mukaan Suomessa on 60 191 

työelämästä ja koulutuksesta syrjässä olevaa 15– 29-vuotiasta nuorta. Niillä, jotka eivät 

suorita toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä on viisinkertainen riski jäädä 

syrjäytyneeksi. Oman opintopolun löytyminen ja opettajan tuki on tärkeää myös amma-

tillisessa koulutuksessa. OAJ on tehnyt oman oppivelvollisuusmallin, joka turvaa kaikille 

toisen asteen koulutuksen. (OAJ 2018b.) 

 

Aiempien tutkimusten perusteella on nähtävissä selvä yhteys opintoihin kiinnittymisen ja 

opintojen onnistumisen välillä. Riittävä henkilökohtainen ohjaus taas vahvistaa opiskeli-

jan kiinnittymistä. Tredun vaatetusalan opiskelijoista tehty kyselytutkimus lähti liikkeelle 

tarpeesta saada tietää, mitä mieltä opiskelijat itse ovat alan valinnasta, opiskelutavois-

taan, opintojen etenemisestä, osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja opiskelun tavoit-

teellisuudesta yleensä. Vastaajien perustiedoista saadaan tietoa opiskelijoiden tervey-

dentilasta ja terveyteen osaltaan vaikuttavista tekijöistä. Tulosten analysointi tuottaa tie-

toa vaatetusalan koulutuksen kehittämistyöhön. 

 

10.1.3 Taustaa Tredun opiskelijakyselyyn 
 

Opintoihin kiinnittymiskeskustelu on koskenut lähinnä korkeakouluopiskelijoita, mutta 

myös toisen asteen opiskelijoista on tutkimustietoa. Heikkoon kiinnittymiseen on löydetty 

syiksi mm. koulutuksen rakenteelliset muutokset, opiskelijamäärien ja opetuksen ryhmä-

kokojen kasvaminen, opiskelija-aineksen moninaistuminen ja ohjauksen lisääntyneet ja 

erikoistuneet tarpeet. Kouluissa on kirjoilla paljon opiskelijoita, jotka etenevät opinnois-

saan entistä hitaammin, opiskelevat sivutoimisesti, pitävät taukoja tai välivuosia tai joi-

den opiskelu on vaarassa kokonaan keskeytyä. (Korhonen, 2013.) 

 

Opetushallituksen raportit ja selvitykset -sarjaan kuuluneessa Osallisena opinnoissa -

tutkimukseen vastanneista ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 18 % kokee tarvit-

sevansa selkeästi enemmän tukea opintoihinsa, muunkielisistä merkitsevästi suurempi 

osuus (37 %). Noin 10 %:lla vastaajista on jokin toimintakyvyn alenema. Eniten vaikeuk-

sia koetaan muistamisessa ja oppimisessa. Toimintakyvyn aleneminen (erityisesti kog-

nitiivinen), on myös selkeässä suhteessa tuen tarpeeseen. Myös suurempi osa (27 %) 
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niistä, jotka kertovat heille tehdyn HOJKS (henkilökohtainen opintojen järjestämissuun-

nitelma), kokivat tarvitsevansa selkeästi lisää tukea. (Jauhola & Kortelainen 2018.) 

 

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja opiskelijalähtöisyyden lisääminen olivat am-

matillisen koulutuksen reformin tärkeimpiä tavoitteita. Henkilökohtaistamisen toteutumi-

nen on edellytys näiden tavoitteiden saavuttamiselle. Vielä keväällä 2018 ammattikoulu-

laiset eli amikset kuitenkin kokivat, että oppilaitoksilla oli haasteita vastata henkilökoh-

taista osaamisen kehittämissuunnitelmaa koskeviin velvoitteisiinsa. Syyskuussa julkais-

tuun valtakunnallisen AMIS 2018 -tutkimukseen vastanneista vuoden 2018 aikana opin-

tonsa aloittaneista opiskelijoista 69 % koki, että he ovat päässeet vaikuttamaan suunni-

telman sisältöön, mutta yli puolelle oli epäselvää, miten ja milloin omaa suunnitelmaa 

päivitetään. (Luomala 2018.) Monelle 16-vuotiaalle oman opinto-polun rakentaminen ja 

noudattaminen voi olla kohtuuton vaatimus. On hyvä, että ammattikoulutusta uudiste-

taan työelämän tarpeisiin, mutta samalla pitää muistaa oppilaiden tarpeet. 

 

Kuulumisen tunne on myös tärkeä tekijä, kun puhutaan kiinnittymisestä opintoihin ja 

opiskeluyhteisöön.  Vaikka tunne kuulumisesta on hyvin henkilökohtainen, yhteisöllä on 

mahdollisuus vaikuttaa siihen omilla toimintatavoillaan. Esimerkiksi opintojen kokeminen 

merkityksellisiksi lisää kuulumisen tunnetta ja vastaavasti kuulumisen tunteen puuttumi-

nen ja opintojen merkityksettömyyden kokemukset lisäävät itsesäätelyn ongelmia opis-

kelussa ja tuottavat ristiriitaisen suhtautumisen opiskeluun ja oppimiseen. (Korhonen & 

Puupponen 2014.) 

 

10.1.4 Tutkimuksen viitekehys 
 

Ammatillisen koulutuksen laajat ja merkittävät uudistukset muuttavat koulutuksen sisäl-

töä ja opiskelutapoja. Reformin tavoitteena oli uudistaa lainsäädännöllä ja asetuksilla 

ammatillinen koulutus vastaamaan asetettuja osaamisperusteisuuden, henkilökohtaista-

misen ja asiakaslähtöisyyden periaatteita. Tutkinnonosat on kehitetty yhdessä työelä-

män kanssa, ja käytännön koulutyössä työelämäyhteistyön merkitys on suuri.  

 

Koulutuksen järjestäjää sitoo laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja siihen liitty-

vät asetukset. Tredu on (ainakin toistaiseksi) suurin pirkanmaalainen toisen asteen am-

matillisen koulutuksen järjestäjä, ja tässä roolissa opetuksen tasosta ja työelämän kou-

lutustarpeiden tyydyttämisestä on niukkenevista resursseista huolimatta pidettävä 

huolta. Uudet opetussuunnitelman perusteet ovat pohja, jolle koulukohtaiset suunnitel-

mat laaditaan.  
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Tutkimuksen osan 2 viitekehyksen keskiössä on ammatillisen koulutuksen reformi, jonka 

seurauksena koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet luomaan uuden organisaatioraken-

teen muuttuneiden tehtävien vaatimusten mukaisesti (kuvio 36). Myös Tampereen seu-

dun ammattiopisto Tredu teki suuret muutokset johtamisjärjestelmään ja loi uusia toimin-

tayksiköitä kevään ja kesän 2018 aikana. Tredun johdon tekemät linjaukset toteutetaan 

koulutusaloilla. 

 

 
 
Kuvio 36. Viitekehys Tredun vaatetusalan opiskelijoiden kiinnittymistä mittaavaan tutkimukseen 

  

Reformi ei suoranaisesti vaikuta opintoihin kiinnittymiseen, mutta henkilökohtaistami-

sella ei ole opiskelijalle merkitystä, jos hän ei ole kiinnittynyt opiskeluun tai jos opiskelija 

ei saa tukea kiinnittymisen ongelmiin. Sen sijaan opintojen henkilökohtaistaminen voi 

olla hyvä keino kiinnittää opiskelijat entistä vahvemmin omiin opintoihinsa.  

 

Reformin jälkeen opiskelijan on helpompi valita oppimisympäristöt, joissa hän parhaiten 

oppii. Henkilökohtaistamisella voidaan myös säädellä opintojen läpäisyaikaa. Jos henki-

lökohtaistaminen onnistuu hyvin, opiskelijan ei tarvitse turhautua asioiden kertaamiseen, 

vaan hän voi edetä omien resurssiensa mukaan omaan tahtiinsa myös nopeammin. 
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Henkilökohtaistaminen ei kuitenkaan tarkoitta sitä, että jokaiselle tarjotaan täysin yksi-

löidyt lähijaksot. Yleensä vaatetusalalla voidaan työskennellä niin, että työtehtävät jae-

taan vaikeusasteen mukaan eritasoisille opiskelijoille.  

 

Jos sitten yksittäinen opiskelija haluaa edetä mahdollisimman nopeasti tai kehittyä alan 

huippuosaajaksi, hänelle voidaan laatia suunnitelma, jolla tavoitteet toteutuvat. Tällai-

sessa tapauksessa opiskelija todennäköisesti lähtee opiskelemaan johonkin yritykseen, 

jolloin opiskelijaryhmän päivittäinen tuki jää puuttumaan. Työpaikan henkilökunnan toi-

votaan ottavan hänet mukaan työyhteisöön, jolloin kiinnittyminen opintoihinkin säilyy ja 

vahvistuu.  

 

Vaatetusalan opiskelijoilla on opettajien arvioin mukaan selkeitä kiinnittymisen ongelmia. 

Koska tilanteeseen johtaneita syitä oli vaikea tunnistaa, katsottiin tapaustutkimus aiheel-

liseksi. Kiinnittymisen tason määrittely ja taustatekijöiden kartoitus ovat tämän tutkimuk-

sen keskeiset tavoitteet. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka nimenä oli ”Mi-

ten opintosi ovat edenneet”.  

 

10.1.5 Tutkimusprosessi ja -menetelmät 
 

Tredun vaatetusalan kiinnittymistä tutkiva työ koostuu aikaisempiin tutkimuksiin ja kehit-

tämistöihin tutustumisesta, kaikille Tredun vaatetusalan opiskelijoille suunnatusta kyse-

lystä ja kahden opiskelijaryhmän ryhmähaastatteluista. Lisäksi tausta-aineistona on hyö-

dynnetty opetusministeriön ja opetushallituksen julkaisuja ja ammatillista koulutusta oh-

jailevia säädöksiä. Tredun vaatetustiimi käyttää tutkimuksen tuloksia kehittäessään op-

pimisympäristöjä, opetustapoja ja muita tekijöitä, joilla voidaan havaita heikon kiinnitty-

misen merkit, ennaltaehkäistä opintojen katkeamista ja parantaa opiskeluhyvinvointia.  

 

Opettajat puhuvat sujuvasti opintoihin kiinnittymisestä ja opiskeluhyvinvoinnista, opiske-

lijoille nämä termit ovat todennäköisesti vieraita. Tutkimuksessa aihetta on lähestytty ky-

symällä opiskelijoiden mielikuvia ja ajatuksia termein, jotka he kokemuksen mukaan ym-

märtävät. Tutkijan tehtävänä oli tulkita vastauksista taustalla olevia kiinnittymistä haittaa-

via ja tukevia tekijöitä. Tutkimusaineisto sisälsi kaikille Tredun vaatetusalan opiskelijoille 

lähetetyn kyselytutkimuksen vastaukset ja kahden opiskelijaryhmän haastattelumuistiin-

panot.  

 

Tutkimuksen näkökulma oli behavioristinen. Tavoitteena oli löytää ongelmakohdat, joihin 

ylipäänsä on mahdollista oppilaitoksena vaikuttaa. Esimerkiksi opiskelijoiden terveyteen 
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ei oppilaitos välttämättä voi suoranaisesti vaikuttaa, mutta jos on tiedossa terveydellisiä 

ongelmia, tutkimusaineistosta voidaan nähdä opiskelijoiden havaitsemat fyysisen ja 

psyykkisen työympäristön puutteet ja sitä kautta parantaa olosuhteita. Mikäli vaatetus-

alalla on liikuntarajoitteisia opiskelijoita, tilojen käyttö ja opiskelijoiden siirtymiset voidaan 

suunnitella niin, että vältetään aiheuttamasta ylimääräistä haittaa opiskelijalle. Tutkimus-

tulokset auttavat vaatetusalan toimijoita jatkuvassa kehittämistyössä.  

 

Tutkimusote oli laadullinen eli kvalitatiivinen, vaikka joitakin aineiston osia tulkitaan myös 

kvantitatiivisin perustein. Kvalitatiivisella tutkimusotteella päästiin tarkastelemaan kyse-

lyn vastauksista syyseuraus–suhteita ja opintoihin kiinnittymiseen liittyvien tekijöiden riip-

puvaisuuksia. Menetelmä sopii sellaisten tutkimuskohteiden selvittämiseen, josta ei vielä 

ole paljon tietoa. (Aira 2005.) Ryhmähaastattelut lisäsivät kyselyn luotettavuutta ja tar-

kensivat vastausten tulkintaa. Kyselyn vapaiden kenttien vastauksista saatiin runsaasti 

selittävää tietoa, mikä on arvokasta vaatetusosaston kehittämisen kannalta. 

 

Kvalitatiivisella tutkimuksella on mahdollista tarkastella myös oppilaitoksen toimintata-

poja, vaikuttavuutta ja yhteisön toimivuutta. Opiskelijat vaikuttavat omalla käytöksellään 

toinen toisiinsa. Vuorovaikutuksen ansiosta he korjaavat käsityksiään itsestään ja toisis-

taan, jolloin tätä sosiaalista rakennetta voidaan tarkastella siten, että kiinnitetään huomio 

yksittäisiin käyttäytymismuotoihin ja siihen, mikä merkitys niillä on sosiaalisessa järjes-

telmässä. Sosiaalista rakennetta, tässä tapauksessa Tredun vaatetusalan koulutusyh-

teisöä, voidaan tutkimustulosten valossa kehittää ja muuttaa. (Grönfors 2011.) Tutkimuk-

sella ei välttämättä pystytä ratkaisemaan koko kiinnittymisen laajaa ongelmaa, mutta 

heikon kiinnittymisen ennakointi auttaa kehitystyössä, jossa pienin askelin voidaan edetä 

kohti hyvää koulutustapaa Tredun vaatetusalan opinnoissa 

 

Tutkimusaineiston tulkinta tehtiin induktiivisen tulkitsevan päättelyn kautta, jolloin usei-

den yksittäisten vastausten perusteella voitiin tehdä yleistyksiä. Päättelyyn tarvittavat ha-

vainnot saatiin kyselyn vastauksista ja haastattelumuistiinpanoista. Tämä on ensimmäi-

nen nimenomaan Tredun vaatetusalan opiskelijoille tehty laaja kysely, ja tästä alkava 

kehitystyö jatkuu hermeneuttisen kehän (hermeneuttinen spiraali) tavoin (kuvio 37). 

Muun muassa Pentti Routio on käyttänyt tutkimuksessaan Tuotetiede tähän tutkimuk-

seen soveltuvaa hermeneuttisen spiraalin mallia. (Routio 2006, 5.) 
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Kuvio 37. Hermeneuttinen spiraali (Roution 2006 mukaan) 

 

Aiempien tutkimustulosten kautta saatiin esiymmärrys tutkittavasta aiheesta, mikä auttoi 

tämän tutkimuksen tulosten analysoinnissa. Opiskelijoilta kerätyn aineiston analysoin-

nista saaduista havainnoista edettiin hermeneuttisella kehällä yksittäisistä huomioista 

kokonaisuuden tarkasteluun (vrt. Osa 1, Linkosuo). Syvempi ymmärrys syntyi tulosten 

vertailevan analysoinnin kautta. Kyselyn tuloksia täydennettiin kahden eri opiskelijaryh-

män ryhmähaastatteluilla, ammatillisen ohjaajan haastattelulla ja lukuvuoden 2017–

2018 ammatillisten aineiden lähijaksojen poissaolojen yhteenvedolla. Analyysin yhtey-

dessä havaitut kyselyn puutteet korjataan ennen seuraavaa kyselykierrosta. Kehityskes-

kustelu jatkuu tästä vaatetusalan opiskeluyhteisön osana.   

 

Kyselytutkimukseen päädyttiin sen vuoksi, että mukaan haluttiin mahdollisimman suuren 

opiskelijajoukon mielipiteet. Haastattelu yli sadan opiskelijan yhteisössä ei tullut kysee-

seen. Kyselyn ajankohta olisi voinut olla hieman aikaisemmin keväällä, sillä kaksi opis-

kelijaryhmää oli työssäoppimisjaksolla alan yrityksissä. Lisäksi yksi ryhmä oli liiketalou-

den opinnoissa Sammonkadun toimipaikassa vaatetusalan koulutuksen sijaitessa toi-

sella puolella kaupunkia Koivistontiellä. 

 

10.1.6 Tiedonhankinta 
 

Kyselylomakkeen suunnittelua varten tutustuttiin korkeakouluopiskelijoille tehtyyn Ne-

xus-kyselyyn, yliopisto-opiskelijoille tehtyyn Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa -tutki-

mukseen (Mäkinen;ym., 2011) ja ammattiin opiskeleville tehtyyn tutkimukseen Osalli-

sena opinnoissa (Jauhola;ym., 2018). Näiden avulla suunniteltiin tiedon keruutekniikka 

ja tietojen jäsentelytapa. Lähdeaineiston ideoita käytettiin kyselyn rakenteen ja teemojen 

suunnittelussa.  
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Kyselyllä haluttiin selvittää 

1) runsaiden poissaolojen ja opintojen keskeytysten syyt  

2) vaatetusalan opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihinsa. 

 

Mahdollisimman luotettavien vastausten saamiseksi väittämiä oli paljon, ja kyselyssä oli 

myös vapaita kenttiä opiskelijoiden perusteluja ja mielipiteitä varten. Kysely lähetettiin 

koulun sähköpostilla kaikille 111:lle Tredun vaatetusalan opiskelijalle ja viikon kuluttua 

uudelleen Wilman kautta. Molempien viestien saatteena oli tieto kyselyn tekijästä, kyse-

lyn tavoitteista ja vahvistus vastausten anonyymistä käsittelystä (Liite 3, saatekirje.) 

 

10.1.7 Sähköinen kyselytutkimus 
 

Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja olivat kyselyn eettisiä periaatteita. Anonymi-

teetistä huolehdittiin kyselyssä siten, että yksittäisten opiskelijoiden tietoja käytetään ai-

noastaan tutkimuksellisiin tarkoituksiin eikä vastaajaa voitu yhdistää vastauksiin. Edes 

vastaajan perustietojenkaan avulla vastaajaa ei voida päätellä eikä opiskelijaryhmä tule 

vastauksista esille. Tutkimuksen kannalta merkitystä oli vain ikäryhmällä, johon vastaaja 

kuului. Yksittäiseltä opiskelijalta kerättyjä vastauksia ei ole julkaistu eikä ryhmäkohtaisia 

yhteenvetoja voitu kyselystä edes teknisesti kerätä. Kaikki opiskelijat saivat saman käyt-

täjätunnuksen ja salasanan kyselyn avaamiseen. 

 

Kysymykset on ryhmitelty teemoittain, jotka olivat 1) kokemukseni opiskelusta, 2) opin-

tojeni eteneminen, 3) oppimisympäristöt, 4) elämäntilanteeni, 5) terveyteni ja 6) tietoja 

minusta (liite 4, kyselylomake). Kysymysten laadinnassa tavoiteltiin myös hyvän elämän 

kriteereiden täyttymisen näkymistä opiskelijoiden vastauksissa.  

 

Tiedossa on, että objektiivinen hyvinvointi, elämän laatu ja ihmisoikeudet ovat monin ta-

voin kohentuneet. Ihmiselämää arvostetaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Demokratia, vapaudet, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveydentila, lukutaito ovat run-

saan sadan vuoden aikana parantuneet lähes kaikkialla maailmassa, vaikka juuri tällä 

hetkellä onkin nähtävissä joitakin ikäviä kehityslinjoja. (Ojanen 2017.) Amerikkalaisen 

skeptikko Paul Kurzin mukaan hyvään elämään kuuluu neljä aluetta: aktiivisuus, nau-

tinto, moraalisuus ja kuoleman hyväksyminen (Peda.net 2018). Tässä tutkimuksessa 

oletettiin kolmen ensimmäisen liittyvän myös opiskelijoiden kiinnittymiseen, eli hyvän elä-

män kriteereiden täyttymisen oletettiin vahvistavan kiinnittymistä myös opintoihin. 
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Kysymyksiin ja väittämiin vastattiin viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = täysin samaa, 2 

jokseenkin samaa mieltä, 3 en osaa sanoa, 4 jokseenkin eri mieltä ja 5 = täysin eri 

mieltä). Kysymykset, joissa oli vain kyllä tai ei vaihtoehdot, vastattiin radionapeilla. Am-

matillisten taitojen hallintaa mitattiin neliportaisella asteikolla (1 = tarvitsen apua, 2 = 

osaan itse, 3 = osaan auttaa toisia ja 4 = täydennettävä). Vastaavanlaista arviointitapaa 

käytettiin tekstiili- ja vaatetusalan ammatillista osaamista mittaavassa Kansallisen kou-

lutuksen arviointikeskuksen tekemässä opiskelijakyselyssä vuosina 2012–2015. 

 

Ennen kyselyn lähettämistä kyselylomake esiteltiin kaikille vaatetustiimin opettajille kom-

mentoitavaksi erityisesti kysymysten ymmärrettävyyden osalta. Saatujen palautteiden 

pohjalta kysymyksiä muokattiin entistä helpommin ymmärrettävään muotoon ja kirjoitus-

virheet korjattiin. Kyselylomakkeet ovat usein ikävän näköisiä, ja tätä pyrittiin välttämään 

laatimalla niin raikas kysely kuin se teknisesti oli mahdollista. Tutkimuksessa käytetyn E-

lomakkeen ulkoasua ei kovin paljon pysty muokkaamaan, joten kysymystyyppien vaih-

telulla ja kuvien lisäämisellä tähdättiin myös miellyttävään visuaaliseen ilmeeseen ja 

opiskelijoiden mielenkiinnon säilymiseen (kuvio 38). 

 

 
Kuvio 38. Kyselylomakkeen ulkoasu (Koskinen 2018) 

 

10.2 Tutkimusaineiston analysointi: tredulainen vaatetusalan opiskelija 
 

Tutkimustulosten analysointi lähti yksittäisten kiinnittymiseen vaikuttavien tekijöiden kä-

sittelystä ja eteni näiden yhteisvaikutusten kautta yleistyksiin. Kyselystä saatiin myös tie-

toja, joita tämän tutkimuksen yhteydessä ei tarkemmin käsitelty, mutta käytetään myö-

hemmin vaatetusalan koulutuksen kehittämistyössä. 
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Kysely toteutettiin E-lomakkeella, josta saadut raportit analysoitiin Excel-taulukkolasken-

taohjelman avulla. Jotta tulosten voitiin olettaa edustavan kaikkia vaatetusalan opiskeli-

joita, vastaukset esitettiin prosenttiosuuksina kunkin kysymyksen vastausmääristä. Ja-

kaumat muodostettiin soveltuvien laskentafunktion avulla, ehtoina käytettiin joko numee-

risia arvoja tai tekstikenttiä. Kuvaajat luotiin suoraa laskentataulukon arvoista. Ristiintau-

lukointia käytettiin riippuvuuksien selvittämiseksi, prosenttiosuuksilla kuvattiin muuttujien 

keskinäisiä määrällisiä suhteita. 

 

Kyselyn vastausprosentti (32,4 %) jäi odotettua alhaisemmaksi, sillä 111 lähettyyn vies-

tiin saatiin 36 vastausta. Odotettua vähäisempi aktiivisuus selittyi haastateltujen opiske-

lijoiden mukaan sillä, että kevät oli kiireinen, eikä kyselyyn vastaamista koettu tärkeys-

järjestyksessä ensimmäiseksi. Kaksi vaatetusalan opiskelijaryhmää oli työssäoppi-

massa (vanhan lain mukainen nimitys) kevään viimeisessä jaksossa, ja opiskelijat lukivat 

epäsäännöllisesti koulun sähköpostia, samoin Wilma-viestejä. Oma vaikutuksensa oli 

myös sillä, että opettajat eivät päässeet henkilökohtaisesti ohjaaman näitä opiskelijoita 

kyselyyn vastaamisessa. 

 

Wilma-viestien oletettiin saavuttavan kaikki vaatetusalan opiskelijat, koska työssäoppi-

mispäiväkirja täytetään Wilman kautta. Vastausaktiivisuus kumosi kuitenkin tämän ole-

tuksen.  Samankaltaista ongelmaa oli tosin esiintynyt muussakin tiedonvälityksessä. 

Viestien huomiotta jättäminen voitaneen tulkita heikon opintoihin kiinnittymisen merkiksi. 

Positiivisena koettiin, että miltei kolmannes Tredun opiskelijoista kuitenkin halusi vaikut-

taa koulutuksen kehittämiseen siinä määrin, että käytti aikaa kyselyyn vastaamiseen. 

 

Vastaajien ikäjakauma ei täysin vastaa Tredun vaatetusalan opiskelijoiden ikäjakaumaa. 

Kyselyyn vastanneista yli 69 % edustaa yli 20-vuotiaita opiskelijoita. Kaikista vaatetus-

alan opiskelijoista tämä ikäryhmä on vain 20 %. Suurin osa (59 %) vastaajista olivat 

toisen vuosikurssin opiskelijoita, jolloin vastaajat olivat jo antaneet ainakin yhden am-

mattiosaamisen näytön. Kyselyn perusteella voidaan tässä tapauksessa olettaa, että 

mielenkiinto omiin opintoihin ja opintoihin vaikuttamismahdollisuuteen lisääntyy iän 

myötä (kuvio 9).  

 

Vastaajat –nähtiin tutkimukseen satunnaisotannalla valikoiduiksi, ja näin saadut tuloksen 

voidaan yleistää koskemaan koko opiskelijajoukkoa (Haltiamieli 2016). Vaikka vastaajien 

henkilöllisyyttä ei voitu päätellä, vastanneet opiskelijaryhmät olivat tutkijan tiedossa. Ne 

edustivat hyvin kaikkia vaatetusalan opiskelijoita opintosuoritusten ja opiskeluaktiivisuu-

den suhteen. 
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Kuvio 39. Vastaajien ikäjakauma ja vuosikurssijakauma 

 

Vastaajat edustivat sekä tekstiili- ja vaatetusalan että käsi- ja taideteollisuusalan opiske-

lijoita. Valtaosa opiskelijoista oli tekniikan ja liikenteen alan koulutusta edustavia Tekstiili- 

ja vaatetusalan perustutkinnon opiskelijoita. Vastaajista vain 11 % edusti käsi- ja taide-

teollisuusalaa (kuvio 40). Vastaajista 83 % opiskeli ensisijaisesti valitsemallaan alalla. 

Oletusarvoisesti he olivat kiinnostuneita vaatetusalasta ja tätä kautta myös jollakin ta-

solla kiinnittyneitä opintoihinsa. 

 

 
Kuvio 40. Koulutusala- ja yhteishaun valintajakauma 

 

10.2.1 Opiskeluasenne ja -motivaatio 
 

Opiskelumotivaation selvittämiseksi kyselyssä oli kaksi väittämäryhmää, jotka kartoittivat 

opiskelijoiden ja heidän läheistensä suhtautumista opiskeluun vaatetusalalla. Kysymyk-

sissä oli mukana myös opiskelutapoja mittaavia väittämiä. Ensimmäisen ryhmän väittä-

mät liittyivät opiskeluasenteeseen ja harrastuneisuuteen.  

 

Vastausten perusteella ehdottomasti suurin osa opiskelijoista ilmoitti olevansa innostu-

nut tai melko innostunut opinnoistaan valitsemalla vaihtoehdon 1 tai 2. Täysin eri mieltä 

olevia ei kyselyn mukaan ollut yhtään. Toisaalta täysin alasta innostumattomat olivat jo 
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kyselyn ajankohtaan mennessä ehkä keskeyttäneet opintonsa. Innostuksen kanssa kor-

reloivat myös opinnoissa saadut positiiviset kokemukset ja oman osaamisen kehittymi-

sen kokemus. Kukaan vastaajista ei valinnut täysin eri mieltä -vaihtoehtoa, joka olisi tar-

koittanut, että opiskelija ei olisi ollut lainkaan innostunut opiskelustaan (kuvio 41).  Jos 

kaikki alan opiskelijat olisivat vastanneet kyselyyn, tulos olisi saattanut muodostua hive-

nen toisenlaiseksi. 

 

 
Kuvio 41. Opiskeluinnostus vaatetusalalla 

 

Väittämästä ”saan onnistumisen kokemuksia opinnoissani” ja ”huomaan, että ammatilli-

nen osaamiseni on parantunut” jakoivat opiskelijat jo kahteen selkeästi toisistaan eroa-

vaan ryhmään. Lähes 80 % opiskelijoista koki onnistuvansa ja noin 90 % huomasi am-

mattitaitonsa parantuneen opintojen aikana (kuvio 42). Näin selkeä jakautuminen on 

syytä ottaa lähempään tarkasteluun, koska pieni osa opiskelijoista oli selvästi syrjäyty-

mässä pääjoukon etenemisestä. Näitä opiskelijoita uhkasi heikko kiinnittyminen ja heillä 

oli selkeä riski keskeyttää opinnot.  

 

Tulos antoi viitteitä siitä, että nuorimmille opiskelijoille opiskelutahti oli ollut liian tiukka. 

Tulkinnassa piti kuitenkin ottaa huomioon myös opiskelutaidot, sillä peruskoulusta suo-

raa ammatillisiin opintoihin siirtyvillä opiskelijoilla kestää jonkin aikaa sisäistää ammatil-

listen opintojen erilainen luonne verrattuna peruskouluun. 
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Kuvio 42. Onnistumisen ja osaamisen parantumisen kokemukset 

 

Nuoret aikuiset taas eivät välttämättä osanneet suunnitella omaa ajankäyttöään opinto-

jen tavoitteiden ja töihin vaatteiden valmistamiseen kuluvan ajan mukaisesti. Usein yli 

20-vuotiaiden opintoja hidastaa myös työssäkäynti. Kyse ei niinkään ole motivaation 

puutteesta tai heikosta kiinnittymisestä, mutta ajankäyttöä tulisi kaiken ikäisten opiskeli-

joiden priorisoida niin, että opinnot saisi normaalin aikataulun puitteissa valmiiksi. Täy-

dennettäviä opintoja löytyi kaikista ikäluokista (kuvio 43). 

  

 
Kuvio 43. Täydennettävät opinnon ikäryhmittäin keväällä 2018 
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Opiskelutottumuksia mittaavassa kysymyssarjassa kyselyyn vastaajia pyydettiin 

kolmella sanalla kuvaamaan, minkälaisina opiskelijoina he itsensä kokevat. Vastausten 

perusteella koottu sanapilvi kuvaa opiskelijoiden omaa näkemystä (kuvio 44). 

 

 
Kuvio 44. Millainen opiskelija sinä olet? 

 

10.2.2 Opiskelijoiden terveydentila 
 

Terveydelliset syyt selittivät runsaita poissaoloja. Kyselyssä tuli esiin säännöllisen lääki-

tyksen tarve 41,7 %:lla vaatetuksen opiskelijoista, mikä se ei sellaisenaan selitä poissa-

oloja, mutta kertoo terveyteen liittyvien ongelmien yleisyydestä. Liki 40 prosenttia opis-

kelijoista (38,9 %) ilmoitti olleensa poissa sairauden vuoksi. Luku sisältää sekä pitkäai-

kaissairaudet että satunnaiset sairaustapaukset.  Perusterveeksi, opiskelukykyiseksi it-

sensä koki 69,4 % vastanneista. Neljännes (25 %) opiskelijoista kärsi psyykkisistä on-

gelmista (kuvio 45). 

 

 
Kuvio 45. Opiskelijoiden terveydentila oman ilmoituksen mukaan 

 

Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot eriteltiin kyselyssä kyllä – ei –vaihtoehdoilla 

fyysiseen pitkäaikaissairauteen, psyykkiseen pitkäaikaissairauteen, äkilliseen fyysiseen 
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sairauteen, äkilliseen psyykkiseen sairauteen ja tapaturmaan (kuvio 46). Samassa osi-

ossa oli myös kysymys motivaatiosta, vaikka se ei sairauksiin lukeudukaan. Kolmannes 

vaatetusalan opiskelijoista (33,3 %) ilmoitti kuitenkin olleensa poissa motivaation puut-

teen vuoksi, joten se voitiin tulkita vähäiseksi opiskeluaktiivisuudeksi ja merkiksi hata-

rasta kiinnittymisestä.  Mukana oli myös vaihtoehto tilanteesta, että poissaoloja ei ole 

lainkaan. Tulosten perusteella kuitenkin kaikki vastaajat olivat jossain opintojen vai-

heessa olleet poissa lähiopetuksesta. 

 

 
Kuvio 46. Terveydellisistä syistä johtuvien poissaolojen syiden erittely 

 

10.2.3 Taloudellinen tilanne opintojen aikana 
 

Kyselyn Elämäntilanteeni-osio kartoitti opiskelijan elämää kokonaisuutena. Vastausten 

mukaan (kuvio 47) neljännes (25 %) vaatetusalan opiskelijoista eli pelkän opintotuen 

varassa. Yli puolet (63,9 %) sai lisäksi asumistukea. Opintolainaa oli nostanut 41,7 % 

vastaajista ja ansiotyössä kävi yhteensä 55,6 %, mutta säännöllisesti työskenteleviä oli 

vain 5,6 %.  
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Kuvio 47. Vaatetusalan opiskelijoiden opintojen rahoitus 

 

10.2.4 Opiskelijoiden käsitys omasta ammatillisen osaamisen tasosta 
 

Kyselyyn vastanneilla vaatetusalan opiskelijoilla oli melko realistinen käsitys omasta 

osaamisestaan, koska osaamista verrattiin opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuihin 

kriteereihin. Suurin osa vastaajista oli toisen vuosikurssin opiskelijoita, joten heillä jo oli 

osaamista myös opettajien arvioinnin mukaan. Kuviossa 48 palkit edustavat ammatilli-

sen tutkinnon osien osaamista vastaushetkellä ja opiskelijan tavoittelemaa taitotasoa 

opintojen lopussa. Arviointikriteereiden mukaisesti taso 1 tarkoittaa tyydyttävää osaa-

mista, jossa työ tehdään ohjattuna. Vastaavasti tasolla 3 taidot ovat kiitettävät, jolloin 

opiskelija selviytyy työstä itsenäisesti ja pystyy myös kehittämään työtä ja neuvomaan 

toisia. Suurin osa opiskelijoista koki osaavansa tehdä työtä lähes omatoimisesti, osa jopa 

itsenäisesti. Heidän tavoitteensa tähtäsi hyvään ja kiitettävään osaamiseen. Tämän ky-

symyksen vastausten perusteella opiskelijoiden asenteet näyttivät tukevan opintoihin 

kiinnittymistä. Halu kehittyä näkyy kuvaajassa.  

 

Ammattitaito on käsite, jonka tulkinta riippuu käytetystä lähteestä. Jos otamme määritte-

lyn pohjaksi kognitiivisen käsityksen, ammattitaito kehittyy asteittain alkaen noviisista, 

joka harjoitusten kautta pääsee edistyneen aloittelijan tasolle. Työssä harjaantuminen 

tuottaa pätevän ongelman ratkaisijan, joka pystyy tietoisesti asettamaan työlleen tavoit-

teet ja jonka toiminta on tuloskeskeistä. Edelleen työssään jatkava voi päästä taitavan 

suorittajan tasolle. Ammattitaito on tasolla, jolla työntekijä pyrkii ymmärtämään toimin-

taympäristöä ja luottaa kokemukseensa. Ekspertin tasolle päästäkseen työntekijän tulee 

jatkaa työssä vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Tämä tuottaa taidon, jolloin voi luottaa 
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omaan intuitioon. Ekspertti on voimakkaasti työhönsä sitoutunut. Asiantuntijuus on kor-

keatasoista osaamista, jossa tiedot, taidot ja itsesäätely ovat syvällisesti integroituneet 

joustavaksi toiminnaksi ja joka kehittyy. (Colin 2009.)  

 

 
Kuvio 48. Opiskelijoiden käsitys omasta osaamisesta ja osaamistavoitteista 

 

Opiskelijoiden suhtautumista ammatillisiin opintoihin testattiin väittämällä ”haluan päästä 

opinnoista helpolla”. Väittämän pohjana oli nuorison keskuudessa usein kuultu mielipide, 

jonka mukaan ammattikoulu on helpompi kuin lukio. Lukio-opintoja pidetään myös työ-

läämpinä ja opintojen lopussa olevia ylioppilaskirjoituksia vaativina. Tämän yleisen mie-

lipiteen mukaan siis ammattikoulussa valmistuu ammattiin ja pääsee jatko-opintoihin vä-

hemmällä työllä kuin lukiossa.  

 

Opintojen vaativuutta vertailtiin esimerkiksi nuorisolle suunnatun Demi-lehden ylläpitä-

mällä keskustelusivustolla. Aiheesta oli useita mielipidekirjoituksia ”amiksen” puolesta ja 

vastaan. Nimimerkki ”Alfajore” esitti mielipiteen, jonka mukaan ammattikoulusta on lu-

kiota helpompi päästä jatko-opintoihin korkeakouluihin 

 

Täytyy hieman perustella tuota, miksi ammattikorkeisiin olisi helpompi 
saada lähtöpisteitä amiksesta kuin lukiosta. Lukiossa on yo-kokeet, joissa 
valtakunnalisesti vertaillaan kaikkia tutkinnon suorittajia ja siksi kokeet ovat 
pakostakin vaikeita. En tiedä onko tälläistä mittaria yhdelläkään alalla am-
mattikouluissa. Jotenkin arvosanojen jakaminen ammattikoulussa vaikut-
taa samanlaiselta kuin ylä-asteella, eli jokainen opettaja ja koulu tyylillään. 
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Yo-kokeet sentään hieman tasoittavat tuota arvostelu eroa koulujen välillä. 
Niin ja amiksessa arvosteluasteikko 1-3 . . . (Alfajore 2014.) 

 

Samainen nimimerkki jatkaa: 

Vanhemmalla sukupolvella tuntuu olevan se tieto hukassa, että yo- ja am-
mattitutkinto ovat nykyään toisiinsa nähden täysin tasa-arvoisia, eli lääkä-
riksi pääsee ammattikoulunkin kautta, lukiota käymättä (vaikka ei ehkä kan-
nattava yhdistelmä). Korkeakoulutetut vanhemmat on ihan kauhuissaan 
siitä, että mukulasta tulee nyt 100% duunari kun se amikseen hakee. Eli 
älkää kuunnelko näitä tietämättömiä, jotka yrittävät painostaa lukioon 
("jotta voi hakea opiskelemaan"). Esimerkiksi polku ammattikoulun sähkö-
linjalta vastaavan alan amk opintoihin on erinomainen opintopolku, ellei 
jopa parempi kuin lukion kautta. Vastaavaa ajattelen matkailu- ja ravintola-
alalta. (Alfajore 2014.) 
 

 

Mielipide oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että ammattiosaamisen näyttöjen arviointi-

kriteerit on luotu nimenomaan sen vuoksi, että arviointi on osaamisperustaista, tasapuo-

lista ja vertailukelpoista ammattitaidon hankintapaikasta riippumatta. Osaamisen taso on 

määritelty arviointikohteittain kriteeristössä. Yleinen käsitys arvioinnista on kuitenkin 

päinvastainen. Sen sijaan tieto ammatillisten opintojen jatko-opintokelpoisuudesta on 

saavuttanut nuorison hyvin. 

 

Tredun kyselyn mukaan vaatetusalan opiskelijat eivät yleisesti ottaen odottaneet pääse-

vänsä opinnoissa helpolla. Tutkimusaineiston mukaan vain 3 % opiskelijoista tavoitteli 

helppoutta ja alle 25 % ei halunnut nähdä kovin paljon vaivaa opintojen eteen (kuvio 49).  

 

 
Kuvio 49. Suhtautuminen opintojen haasteisiin 
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Haastattelukaan ei täysin selvittänyt, mitä tämä vähemmistö opinnoilta odotti. Kiinnitty-

misaste oli joka tapauksessa heikko ja motivaatio vähäinen. Nämä opiskelijat kuuluivat 

selkeästi riskiryhmään, jos heille ei ole tarjolla tukimuotoja, joiden avulla opiskelijat oppi-

vat kokemaan ponnistelut opintojen eteen positiivisina.  

 

Korkeakoulutuksen kehittämiseen tähdänneessä Campus Conexus -hankkeessa toteu-

tettiin vuosina 2011–2013 Nexus-itsearviointikyselytutkimus, jonka avulla kehitettiin kor-

keakouluopiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen arvioinnin ja ohjauksen työkalu. Tutki-

musraportin mukaan heikko opintoihin kiinnittyminen näkyy epävarmuutena valitusta 

opiskelualasta, keskeyttämisaikomuksina ja opintojen tärkeyden epäilynä. (Korhonen 

2014, 7.) Halu päästä opinnoissa helpolla tulkittiin analyysissä samankaltaiseksi, hei-

kosta kiinnittymisestä kieliväksi opiskelijan asenteeksi. Tulkinnan mukaan Tredun opis-

kelijoista viidennes pyrki tutkinnon suorittamiseen suhteellisen pienin ponnistuksin. 

 

10.2.5 Opintojen tavoitteellisuus 
 

Mainitussa Nexus-kyselyssä opiskelijoiden kiinnittymistä tarkasteltiin opiskelujen suun-

nitelmallisuuden, tehtävien välttelyn ja suoritusorientaation ja opintojen koetun merkityk-

sen ja priorisoinnin näkökulmista. Yksittäisiä tietoja painottava opiskelutapa nähdään 

em. tutkimuksessa epäakateemisena. Toisen asteen opinnoissa vastaava opiskelutapa 

tuottaa pirstaleista tietoa, josta on vaikea koota yhtenäistä ammatillista osaamista. Aka-

teemisten opintojen yhteydessä syväsuuntautunut lähestymistapa opintoihin tulkitaan 

akateemisena orientaationa. (Korhonen 2014, 43.) Myös hyvän ammatillisen osaamisen 

perustana on syväsuuntautunut opiskelutapa, jossa opiskelija pyrkii eri tavoin jo opinto-

jen aikana laajentamaan ja syventämään osaamistaan myös ammatillisissa tutkinnon-

osissa.  

 

Opetussuunnitelman tunteminen on tärkeää, jotta opiskelu on tavoitteellista. Opin-

toihinsa kiinnittynyt opiskelija tietää, mistä hän opetussuunnitelman löytää ja minkälaiset 

tavoitteet eri tutkinnonosiin on kirjattu. Jotta oman oppimisen arviointi on mahdollista, 

opiskelijan tulee tuntea myös arviointiperusteet.  
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Kuvio 50. Opetussuunnitelman tuntemus 

 

Yllä olevan kuvion perusteella nähdään, että lähes kaikki Tredun opiskelijat tunsivat ar-

viointikriteerit eli he tiesivät, mitä heidän toiminnassaan arvioidaan ja minkä laatuisia töitä 

heiltä odotetaan. Sen sijaan opetussuunnitelman tunsi vain 13,9 % ja vain 16,7 % opis-

kelijoista tiesi, miten opetussuunnitelmaan oli mahdollista tutustua. Myös omien opinto-

jen säännöllinen seuranta oli vähäistä. Vain alle 6 % opiskelijoista kirjoitti oppimispäivä-

kirjaa (kuvio 50). Tämän tutkimuksen perusteella opiskelijat luottivat opettajaan ja eteni-

vät töissään ryhmänä opettajan esittämien suunnitelmien mukaan. Reformin mukanaan 

tuoma henkilökohtaistaminen edellyttää siis opettajilta entistä parempaa opiskelijoiden 

perehdyttämistä opetussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin. 

 

10.2.6 Opiskelutottumukset 
 

Opiskelijan asenne näkyi suhtautumisessa opiskeluun ja opiskelijoiden päivittäisessä toi-

minnassa. Oman työskentelyn aikatauluttaminen auttaa välttämään kiirettä töiden palau-

tuspäivien edellä, ja tätä kautta ehkäisee stressiä. Aikataulutuksella voi tasata työmää-

rää, jos opiskelija osaa arvioida oman ammattitaitonsa oikein, eikä sorru osaamisen ja 

työskentelynopeuden yliarviointiin. Tason määrittely helpottuu, jos opiskelija tuntee arvi-

oinnin kohteet ja arviointikriteerit. Tällöin hänen on helpompi määrittää uusien asioiden 

opettelutarve suhteessa olemassa olevaan osaamiseen ja tavoitteeseen. 

 

13,9

5,6

16,7

30,6

41,7

5,6

33,3

36,1

11,1

13,9

27,8

22,2

22,2

25,0

19,4

8,3

11,1

50,0

2,8

2,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

 Tunnen opetussuunnitelman ja tiedän,
mitä opintoihin sisältyy

 Kirjoitan säännöllisesti oppimispäiväkirjaa

 Tiedän, mistä löydän opetussuunnitelman
ja sen tavoitteet

 Arviointikriteerit ovat minulle tuttuja

Opetussuunnitelman tuntemus ja oppimisen seuranta

1=Täysin samaa mieltä 2=Lähes samaa mieltä 3=En osaa sanoa
4=Lähes eri mieltä 5=Täysin eri mieltä



111 

 

 

 

Tredun vaatetusalan opiskelijoista kolmannes (33,4 %) teki säännöllisesti tai lähes sään-

nöllisesti oman aikataulusuunnitelman, viidennes opiskelijoista (22,2 %) ei sitä tehnyt. 

Koulutuksessa oli näin ollen hämmästyttävän paljon niitä, jotka eivät olleet opintoihin niin 

sitoutuneita, että määrätietoisesti olisivat pyrkineet pitämään kiinni ennakkoon määritel-

lystä aikataulusta. Kyseessä saattoi olla opiskelutaitojen puute tai puhdas välinpitämät-

tömyys omasta suoriutumisesta. Seurauksena on kokemuksen mukaan itse aiheutettua 

kiirettä määräpäivien lähestyessä, kesken jääneitä suorituksia ja opintojen lykkäänty-

mistä myöhempään ajankohtaan. Jos opiskelijalle kertyy useita myöhässä olevia suori-

tuksia, paine kasvaa ja vaarana on jopa opintojen keskeytys. Kuviossa 51 näkyy yhteen-

veto kiinnittymiseen ja arviointiin liittyvien vastausten osuudesta. Aineiston mukaan 

suunnitelmallisuus saattoi auttaa poissaolojen hallinnassa ja parantaa siten kiinnitty-

mistä. Asia vaatisi lisätutkimusta. Vaikka säännöllisesti aikataulun laativien opiskelijoi-

den osuus (16,7 %) oli samaa suuruusluokkaa niiden opiskelijoiden kanssa, joilla ei juu-

rikaan ole poissaoloja (13,9 %), tämän tutkimuksen nojalla ei voitu tietää olivatko vas-

taukset samoilta opiskelijoilta. 

 

 
Kuvio 51. Kiinnittymistä tukevat opiskelutottumukset 
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10.3 Opintomenestykseen ja opintoihin kiinnittymiseen vaikuttavat tekijät 
 

Riitta Kalima (2011) on paneutunut kiinnittymisen ongelmaan omassa väitöskirjatutki-

muksessaan, jossa tutkimuskohteena on ollut Helsingin ammattikorkeakoulun opiskeli-

joita. Ylemmän asteen opinnoissa havaittuja tekijöitä ei ehkä aivan suoraa voi verrata 

alemman koulutusasteen ja nuorempien opiskelijoiden tilanteeseen, mutta perusasiat 

ovat tämän tutkimuksen kanssa samassa linjassa. Kalima listaa opiskelua edistäviksi 

tekijöiksi opiskelija- ja työelämälähtöisen opetuksen (vrt. reformin tavoitteet), opinto-oh-

jauksen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen opetustilanteissa. (Kalima 2011, 103 –109.) 

Hänen mukaansa opiskelijat kokevat merkityksellisenä tavan, jolla heidän aiemmin han-

kittu osaaminen otetaan opetuksessa huomioon sekä opiskelijoiden vaikutusmahdolli-

suudet opetuksen sisältöön. Myös ohjaustoiminta osoittautui tutkimuksessa tärkeäksi. 

Opiskelijat kaipaavat opintoihin liittyvää ohjausta, opettajan ohjaamaa lähiopetusta ja 

myös opintososiaalisiin asioihin liittyvää ohjausta (Kalima 2011, 105.) Täysin samankal-

taisia asioita toisen asteen opiskelijat odottavat ammatilliselta koulutukselta. 

 

Tutkimuksen perustana olevassa kyselyssä Tredun opiskelijat valitsivat annetuista 14 

vaihtoehdosta viisi mielestään tärkeintä opinnoissa onnistumiseen vaikuttavaa tekijää 

(kuvio 52). Ehdottomasti tärkeimpänä opiskelijat pitivät omaa asennetta ja motivaatiota. 

Tämän vaihtoehdon valitsi tärkeimmäksi 88,9 % opiskelijoista. Tärkeysjärjestyksessä 

seuraavana oli omat opiskelutaidot. Tässä tutkimuksessa ei erityisesti haettu tietoa opis-

kelutaitojen tasosta, mutta opettajien mukaan monet opiskelijat tarvitsisivat tässä oh-

jausta ja taitojen määrätietoista opettamista.  

 

 
Kuvio 52. Viisi opintomenestystä kiinnittymistä tukevaa tekijää kyselyn mukaan 
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Kolmantena ja neljäntenä olevat oppimateriaalit (52,8 %) ja aiemman ammatillisen ko-

kemuksen hyödyntäminen (50 %) saivat lähes yhtä tärkeän aseman tämän kyselyn vas-

taajilta. Vähiten tärkeänä opiskelijat pitivät opetusta. Vaikka se tässä yhteydessä häm-

mensi, muistetaan, että opetusta kuitenkin pidettiin tärkeämpänä kuin 9 muuta vaihtoeh-

toa.   

 

Tredun vaatetusalan opiskelijat kokivat pahiten opintoja haittaavana tekijänä terveyden-

tilan (kuvio 53). Vastaajista 69,4 % piti terveydentilaa yhtenä viidestä tärkeimmistä opin-

toja haittaavista tekijöistä. Vaatetusalan tilastoissa sairaudet ovatkin suurin yksittäinen 

poissaolon syy. Opiskelijoiden kirjoittamat vapaat vastaukset avasivat laajemminkin 

poissaolojen taustaa: 

 
Jos terveys ja (sen kautta) motivaatio eivät ole kunnossa, on vaikea pysyä 
mukana opinnoissa. Silloin aktiivisuus kärsii, riippuen osittain lukujärjestyk-
sestä. En omaa myöskään hiottuja opiskelutaitoja, joten itsenäinen työs-
kentely voi olla vaikeaa. 
 
Jos terveys ja sosiaaliset suhteet ei oo kunnossa vaikea suhtautua kouluun 
myönteisesti. 
 

Omat opiskelutaidot ja opintojen vaativuus nähtiin vastaajien keskuudessa yhtä suurena 

opintomenestystä heikentävänä tekijänä. Vaikka 47,2 % vastaajista oli valinnut nämä 

vaihtoehdot viiden tärkeimmän joukkoon, vapaissa vastauksissa ei asiaan juurikaan pa-

lattu. Tutkimuksessa tuli esille selkeä tarve kiinnittää jatkossa erityistä huomiota opiske-

lutaitojen parantamiseen.  

  

En ole koskaan osannut opiskella lukemalla. Opintojen vaativuus on välillä 
ongelma. 

 

Taloudellinen tilanne ja sosiaaliset suhteet olivat yhtä merkittäviä haittatekijöitä opiskeli-

joiden vastauksissa. Vastaajista 41,7 % oli valinnut nämä viiden haittaavan tekijän ryh-

mään. Kokemuksen mukaan opiskelijat eivät ole useinkaan niin joustavia ja itseohjautu-

via kuin reformin ihanteet edellyttäisivät. He eivät ehkä hyödy yksilöllisistä valinnoista 

niin paljoa kuin hyötyisivät pysyvistä ja turvallisista ryhmistä sekä opiskelurutiineista. 

Useat vastaajat mainitsivat klikkiytymisen haittaavan opiskelua ja toivoivat opettajien 

puuttuvan siihen. 

 

Opinto- ja asumistuki yhdessä eivät riitä elämiseen, on siis pakko ottaa 
laina. Työllistymismahdollisuudet eivät ole yhtä suuret kuin joillain muilla 
aloilla, vaatii paljon oma-aloitteisuutta. Omat opiskelutaidot eivät ole välttä-
mättä ne parhaat. 
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Sosiaaliset tilanteet ovat haastavia jos opiskelija on ujo, herkkä tai sisään-
päin kääntynyt. Silloin kannattaa ottaa huomioon miten lähestyä opiskeli-
jaa. Motiivi on se mitä pitää olla kun opiskelee jollain alalla. Muuten opis-
kelu ei oo kivaa. 
 
1.Joskus ei ole raha ostaa sellaista kangasta kun halua  
2.Epämotivoitumiste ihmiset,jotka aina myöhästyvät ja ovat laiskoja vai-
keuttavat opiskelua, turhausun kun ope joudu 10 kertaa sellittaa nille sama 
asia. 

 

Opettajien erilaiset opetustyylit koettiin myös opintoja hankaloittavana tekijänä, vaikka 

se ei tärkeimpien tekijöiden joukkoon kuulunutkaan. Monet opiskelijat olivat kuitenkin 

kommentoineet vapaissa vastauksissaan opettajien toimintaa. 

 

Oppimateriaali kirjat ovat vanhoja ja hankalasti luettavissa. Kaikki opettajat 
opettavat hyvin eritavoin samoja asioita ja se hankaluuttaa asioita. 
 
Näen koulun opetuksessa sen vikana, että kaikki opettajat opettavat eri ta-
valla samoja aineita, jotkut opettavat hyvin, jotkut hieman sinne päin ja jot-
kut eivät ollenkaan. Se, että omat taidot paranisivat vaatii opetusta ja hyvää 
palautetta opettajilta. 
 
 

 
Kuvio 53. Opintomenestystä haittaavat tekijät kyselyn mukaan 

 

Oppimisympäristöjä voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. Didaktiselta kannalta 

niitä tarkastellaan oppimista tukevan ympäristön näkökulmasta. Näin ajatellen oppimis-

ympäristöön kuuluvat oppimateriaalit, oppimisen tukitoimet ja pedagogiikka. Paikallinen 

oppimisympäristö taas tarkoittaa koulun ulkopuolisia tiloja, kuten työpaikat. Tekniseltä 

kannalta katsoen asiaa tarkastellaan opetusteknologian kannalta ja sosiaalinen oppimis-

ympäristö kattaa kaiken vuorovaikutuksen. Rakennuksia ja tiloja tarkastellaan fyysisen 
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oppimisympäristön näkökulmasta, ja niiden taustalla ovat tällöin arkkitehtuuri ja tilasuun-

nittelu sekä tiloihin sijoitetut työkoneet ja laitteet. (Manninen, ym. 2007, 35–38.) 

 

Tampereen seudun ammattiopiston vaatetusalan koulutus siirtyi keväällä 2015 Tampe-

reen Pyynikiltä Koivistonkylään vasta saneerattuihin tiloihin. Lempäälän toimipaikassa 

aiemmin opiskelleet käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon artesaaniopiskelijat 

muuttivat samoihin tiloihin. Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat aloittaneet opin-

tonsa Koivistonkylässä, joten arviointi oli siltä osin luotettavaa eikä sisältänyt vertailua 

aikaisempaan oppimisympäristöön. 

 

Fyysistä oppimisympäristöä arvioitiin kolmiportaisella asteikolla hyvä, keskinkertainen ja 

heikko. Kunkin väittämän yhteydessä oli lisäkenttä vastauksen perusteluksi tai avaa-

miseksi vähän laajemmin. Yleisesti ottaen suurin osa vastaajista piti tilojen soveltuvuutta 

hyvänä tai keskinkertaisena (kuvio 54). Heikoimmat arviot annettiin työtilojen siistey-

destä ja varustetasosta. Vapaiden kenttien vastauksissa mainittiin tilojen ahtaus ja epä-

siisteys. Yksi vastaaja epäili, ettei tiloja siivota ”koskaan”. Yli puolet vastaajista (52,8 %) 

piti työtiloja kuitenkin käytännöllisinä. 

 

 
Kuvio 54. Fyysinen oppimisympäristö (Koivistontien toimipaikka) 

 

Fyysistä oppimisympäristöä arvioitiin myös terveyden kannalta. Opiskelijoista 16,7 % piti 

terveellisyyttä heikkona (kuvio 55). Prosenttiosuus oli melko suuri, sillä kriittisimpien opis-

kelijoiden osuus kyselyn muissa osioissa oli ollut alle 10 % luokkaa. Suurin kritiikki koski 
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sisäilmaa, ja muutamissa vastauksissa epäiltiin homevaurioita. Jotkut opiskelijat kertoi-

vat saaneensa koulun tiloissa päänsärkyä ja hengitysoireita. Kone- ja laitekantaa pidet-

tiin vastausten perusteella hyvänä tai keskinkertaisena, joskin vapaissa vastauksissa kri-

tisoitiin koneiden hidasta korjaamista ja rikkoutuneiden koneiden määrää. Myös laitteis-

ton ikään kiinnitettiin huomiota. Työturvallisuusriskinä näitä ei kuitenkaan mainittu. 

 

 
Kuvio 55. Oppimisympäristön laatu terveyden ja työturvallisuuden kannalta 

 

Vastaajilla oli lopuksi mahdollisuus kuvailla kolmella sanalla Tredun Koivistontien toimi-

paikkaa oppimisympäristönä. Vastauksista muodostettu sanapilvi koksi yhteen saadut 

määritelmät (kuvio 56). Kritiikistä huolimatta opiskelijoiden kokemus oppilaitoksesta oli 

pääasiassa positiivinen.  

 

 
Kuvio 56. Koivistontien toimipaikka oppimisympäristönä 
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10.4 Opintoihin kiinnittymisen kuva Tredun vaatetusalan opinnoissa tutkimusaineiston 
perusteella 

 

Opintojen eteneminen oli lähtökohta kiinnittymisen vahvuuden arviointiin. Tutkimustulos-

ten tulkinnassa vertailtiin erilaisten kiinnittymisen tasoa kuvaavien tekijöiden yhdistelmiä 

mahdollisimman luotettavien johtopäätösten pohjaksi. 

 

Poissaolot eivät yksin kertoneet kiinnittymisestä mitään, koska niiden syyt olivat moni-

naiset. Heikosti kiinnittyneet opiskelijat käyttivät poissaoloa syynä opintojen hidastumi-

seen ja töiden valmistumattomuuteen. Sen sijaan vahvasti kiinnittyneet opiskelijat huo-

lehtivat tavoitteiden saavuttamisesta poissaoloista huolimatta. Vaatetusalan kaikilla opis-

kelijoilla oli jossain vaiheessa ollut poissaoloja kontaktiopetuksesta, mutta 77,8 % opis-

kelijoista oli siitä huolimatta suorittanut kaikki kurssit hyväksytysti (kuvio 57). Saman suu-

ruinen opiskelijajoukko oli myös antanut suunnitellut ammattiosaamisen näytöt hyväksy-

tysti. Mielenkiintoinen huomio tässä oli se, että vaikka tutkinnonosien arvosanat tulevat 

näyttöjen perusteella, näyttöihin hyvin valmistuneiden osuus oli vain 25 % opiskelijoista. 

Heitä voitaneen kuvailla ammattiorientoituneiksi opiskelijoiksi. Myös alan harrastunei-

suus näkyi yhtenä kiinnittymisen tekijänä.  

 

Opetussuunnitelman tunteminen oli tutkimuksen perusteella melko heikko. Vain 13,9 % 

opiskelijoista tiesi, millaisia asioita heidän opintoihinsa kuuluu ja mitä heidän tulee alan 

ammattilaisina osata. Tavoitteiden tunteminen parantaisi opintokokonaisuuksien ymmär-

rystä ja sitä kautta lisäisi opiskelun tavoitteellisuutta. Tämä taas osaltaan johtaisi hyvään 

kiinnittymiseen. 

 

 
Kuvio 57. Kiinnittymisen tekijät 1 
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Opiskelijoiden taloudellinen tilanne ja työskentely opintojen aikana vaikuttivat kiinnittymi-

seen. Yliopisto-opiskelijoiden on todettu kiinnittyvän opintoihin, mikäli he voivat työsken-

nellä alalla, jossa voivat käyttää opinnoissa saamiaan tietoja. Näiden opiskelijoiden on 

lisäksi todettu kiinnittyvän muihinkin yliopistoaktiviteetteihin eli sitoutuvan sekä oppilai-

tokseen että opintoihin. Toisaalta kiinnittyminen heikentyy, jos opiskeluympäristössä ko-

rostetaan opintoja yksinomaan välineenä saada hyvä työpaikka. (Kipponen 2015, 32.)  

 

Vaatetusalan opiskelijoista 25 % työskenteli opintojen ohessa opiskelemansa alan yri-

tyksissä (kuvio 58). Vastausten tarkempi analyysi osoitti, että 36 kyselyyn vastanneesta 

opiskelijasta 9 kävi töissä vaatetusalan yrityksissä. He kaikki tavoittelivat mahdollisim-

man hyvää ammattitaitoa, kokivat voivansa käyttää koulussa oppimiaan tietoja ja taitoja 

hyödyksi työpaikalla ja vain kaksi oli työssäkäynnin vuoksi jäänyt jälkeen opinnoissaan. 

Työssä käyvien ryhmästä 6 opiskelijaa oli suorittanut kaikki kurssit ajallaan, kolmella oli 

täydennettäviä opintoja.  

 

Taloudellinen tilanne ei yleisesti ottaen ollut merkittävä tekijä vaatetusalan opintojen suo-

rittamisessa. Opiskelijoilla, joiden talous oli täysin sekaisin, näytti vapaiden vastausten 

perusteella olevan muitakin elämän hallintaan liittyviä ongelmia. Yhdessä nämä vaikutti-

vat heikkoon kiinnittymiseen. 

 

 
Kuvio 58. Kiinnittymisen tekijät 2 

 

Vaatetusalan opiskelijoilla oli paljon sairauspoissaoloja, jotka vaikuttavat opintojen ete-
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(vrt. kuvio 45).  Kokonaisuus hahmottuu kuvion 59 avulla, jossa on vertailtu paljon poissa 

olleiden opintojen tilannetta. Arvot laskettiin prosenttiosuuksina paljon poissaolleiden 

opiskelijoiden kokonaismäärästä (14/36). Kaikista paljon poissaolleista opiskelijoista 

57,1 % oli ollut poissa mielenterveydellisistä syistä (kuvio 59). Osuus oli merkittävä sen 

vuoksi, että ongelmat ja niiden hoitosuhteet ovat pitkäkestoisia ja vaikuttavat merkittä-

västi opintojen etenemiseen ja saavutettuihin tuloksiin.  

 

 
Kuvio 59. Kiinnittymisen tekijät 3 

 

Poissaolojen vaikutus näkyi selvästi ammatillisten aineiden opintojen keskeneräisyytenä 

eli täydennettävinä opintoina. Täydennettävä arviointi on saatu silloin, kun opiskelija ei 

ole saanut suorituksiaan valmiiksi ennakkoon tiedossa olleeseen arviointipäivään men-

nessä. Ammatillisten aineiden osalta täydennystarvetta on 57,1 prosentilla ja yhteisten 

aineiden osalta 28,6 prosentilla sairastaneista opiskelijoista. 

 

Myös näyttöjen suorittamiseen sairastamisella näytti olevan vaikutusta. Vaatetusalan 

näytöt ovat usean päivän kestäviä, jolloin kesken näytön sairastuminen vaikeuttaa näy-

tön loppuun saattamista. Uusi näyttömahdollisuus ei välttämättä tarjoudu heti opiskelijan 

palattua kouluun tai työpaikalla, joten paljon sairastavilla on vaarana näyttöjen jääminen 

kesken tai uuden näyttömahdollisuuden siirtyminen myöhempään ajankohtaan. 

 

Opiskelijoiden kirjoittamista vastauksista saatiin selkeä esitys verkkokurssin tarpeellisuu-

desta. Opiskelijat kokivat, että poissaoloista johtuva jälkeen jäämistä voisi auttaa, jos 
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tunneilla käsitelty materiaali olisi kotona luettavissa. Samaa aineistoa voisi käyttää myös 

käsiteltyjen asioiden kertaamiseen. Opiskelijoiden idea toteutettiin Tampereen toisen as-

teen koulutuksen yhteiselle Moodle-alustalle, jonne luotiin syksyn opintoja varten uuden 

opetussuunnitelman mukaisen tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen -tutkinnon-

osan kurssi. Kokemukset sen toimivuudesta ovat vielä kovin vähäiset, eikä kurssia kos-

kevaa kyselyä ole vielä tehty. Palautteet ovat kuitenkin olleet kurssin kehittämiseen kan-

nustavia. Kurssi on ollut kaikkien syksyllä aloittaneiden ryhmien käytössä, joten palaut-

teita on odotettavissa noin 40 opiskelijalta. 

 

10.5 Osan 2 johtopäätökset 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä opintoihin kiinnittymisen käsitteeseen ja avata 

se hyödynnettävään muotoon Tampereen seudun ammattiopisto Tredun vaatetusalan 

koulutuksen kehittämisen tarpeisiin. Koulutusalan sisäisessä arvioinnissa huomio oli 

kiintynyt opiskelijoiden runsaisiin poissaoloihin ja opintojen keskeytyksiin. Tavoitteena oli 

kartoittaa erityisesti vaatetusalan opintoihin kiinnittymiseen vaikuttavat tekijät.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin laajalla sähköisellä kyselyllä keväällä 2018. Kyselyyn vastasi 

36 Tampereen ammattiopiston vaatetusalan opiskelijaa, joiden ikä oli 16–28 vuotta. Sillä 

pyrittiin erityisesti kartoittamaan heikon kiinnittymisen merkit ja löytämään kiinnittymistä 

todennäköisesti tukevat tekijät. Kyselylomakkeen kysymysten asettelussa oletuksena 

oli, että ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden kiinnittymistä voidaan arvioida saman-

kaltaisilla mittareilla kuin korkeakouluopiskelijoitakin. Suurin osa kiinnittymistutkimuk-

sista on tehty yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoista, mutta jonkin verran oli käytettävissä 

tutkimustuloksia myös toiselta asteen ammatillisesta koulutuksesta. 

 

Tutkimustulosten mukaan suurin osa vaatetusalan opiskelijoista oli alasta kiinnostuneita, 

opiskelusta innostuneita ja huomasivat jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen ammat-

titaitonsa kehittyneen. Asenne näytti hyvältä, mutta opintokokemuksia mittaavan kysy-

myksen kohdalla saatiin ensimmäiset viitteet siitä, että kaikkien opiskelijoiden osaami-

nen ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaan. Opiskelijoille oli kertynyt sekä ammatillisten 

että yhteisten aineiden opintoihin kesken olevia kursseja ja tutkinnonosia. Täydennettä-

vät opinnot olivat opettajien kokemuksen mukaan varoitusmerkki opintojen mahdolli-

sesta keskeytymisestä. Poissaolojen vaikutus näkyi selvästi ammatillisten aineiden opin-

tojen keskeneräisyytenä eli täydennettävinä opintoina.  
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Opiskelijoiden kiinnittymisessä oli selkeitä eroja. Viidennes vaatetusalan opiskelijoista ei 

ole saanut opiskelusta onnistumisen kokemuksia ja 13,9 % ilmoitti harkitsevansa opin-

tojen lopettamista. Opintojen suunnitelmallinen eteneminen oli tutkimuksen perusteella 

merkki hyvästä kiinnittymisestä. Kaikki lukusuunnitelman mukaiset opinnot olivat suori-

tettuina 72,8 % opiskelijoista, 27,8 % opiskelijoista oli niitä, joiden opinnot eivät olleet 

edenneet suunnitellusti. Opetussuunnitelman mukaiset ammattiosaamisen näytöt oli an-

tanut 77,8 %, lopuilla 22,2 % näytöt olivat jääneet tuonnemmaksi.  

 

Terveydentilansa puolesta 69,4 % vastanneista koki itsensä opiskelukykyiseksi, mutta 

neljännes (25 %) opiskelijoista kärsi mielenterveyteen liittyvistä ongelmista. Ammatillis-

ten aineiden osalta täydennystarvetta oli 57,1 prosentilla ja yhteisten aineiden osalta 

28,6 prosentilla opiskelijoista, joilla oli paljon sairaudesta johtuvia poissaoloja. 

 

Toistuvasti taloudelliset huolet painoivat kolmasosaa vastanneista. Tutkimuksessa tuli 

esille useita riskitekijöitä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat opintoihin kiinnittymi-

seen sitä alentavasti. Tutkimuksen selkeä puute on, että kyselyyn ei liitetty kysymyksiä 

opiskelijoiden toivomasta tuesta.  

11 Pohdinta 
 

Tutkimukset tuottivat arvokasta tietoa, jota käytetään Tampereen seudun ammattiopis-

ton vaatetusalan koulutuksen kehittämistyössä. Tutkimuksen kautta oma tietämys refor-

mista, sen taustoista ja tavoitteista selkeytyi ja antoi uudenlaisen näkemyksen koulutuk-

sen mahdollisuuksista.  

 

Tutkimustyössä selkiytyi koko ammatillisen koulutuksen järjestelmä sekä koulutuksen 

järjestäjän tehtävät siinä. Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys, jotka ovat olleet 

mukana koulutuksessa koko 2000-luvun, näyttäytyivät uudessa valossa. 

 

Yhteistyössä tehty tutkimus ja kehittämistehtävä antoivat perspektiiviä omaan työhön. 

Kävimme vuoropuhelua niin ammatillisen koulutuksen muutoksesta kuin omasta roolis-

tamme siinä. Yhteiset keskustelut monipuolistivat näkökantaamme käsiteltävään aihee-

seen. Tämän lisäksi kehitystyön toimenpide-ehdotusten eteenpäin viemien helpottuu, 

kun tutkimuksen tekijät toimivat itse samassa työyhteisössä.  
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Tutkimuksemme osat 1 ja 2 ovat toteutustavoiltaan erilaiset, mutta molemmat ovat kva-

litatiivisia, laadullisia tutkimuksia, joissa on myös kvantitatiivisia, määrällisiä osia. Perin-

teisesti tutkimusten luotettavuuden mittaaminen perustuu reliabiliteettiin (mittaustulosten 

toistettavuuteen) sekä validiteettiin (pätevyyteen). Laadullisessa tutkimuksessa harvoin 

päästään mittaamaan jotain niin tarkasti, että saataisiin uudelleen samanlaisia tuloksia 

tai tulkintoja.  Validiteetti sopii paremmin laadullisten tutkimusten varmistamiseen ja ar-

viointiin.  Tutkimuksen validius on enemmänkin sitä, pystytäänkö tutkimuksen avulla mit-

taamaan sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2009, 226.)  

 

Kummassakin tutkimuksessa käytettiin useita eri menetelmiä ja tiedon lähteitä tuke-

massa ja varmistamassa tutkimuksen luotettavuutta. Olemme käyttäneet eri metodien 

yhdistämistä (määrälliset ja laadulliset menetelmät) ja tehneet tulkintamme tutkimustu-

losten perusteella. (Hirsjärvi ym. 2009, 228.)  

 

Tutkimuksen osassa 1 tulosten pätevyyttä voidaan tarkastella sekä haastattelun tarkoi-

tuksenmukaisuudella, että tulosten analysoinnin objektiivisuudella. Haastattelu tehtiin 

niin, että haastateltavalla kuin haastattelijallakin oli mahdollisuus kysymysten tarkenta-

miseen.  Lisäksi haastattelua oli avattu eri käsitteiden ja sisältöjen kautta haastateltavalle 

(esimerkiksi reformin sisältöä, sekä tekstiili- ja muotialan tutkintoja). Tutkijan aihealueen 

asiantuntijuus varmentaa tutkimuksen pätevyyttä, mutta samalla tutkija saattaa lisätä tar-

kennuksiin ja tulkintoihin omaa näkemystään. Haastattelussa tutkija toimi osaksi haas-

tattelijana, osaksi opettajan roolissa. Haastatteluun liittyi myös vahvasti uuden tiedon vä-

littäminen, sillä osa ei tuntenut tai ole tiedostanut tutkimusaihetta. 

 

Osa haastattelun sisällöstä oli ennalta määritelty ja niiden valinnassa käytettiin kolme-

/viisiportaista kiinnostavuuden asteikkoa. Haastateltavan on helpompi vastata kysymyk-

siin, jos hänellä on edessään useampia vaihtoehtoja.  Haastatteluissa tuli tämä esiin, 

kun haastateltavilta kysyttiin lisäkommentteja tai omia vaihtoehtoja kysymyksiin. Heidän 

mielestään annetut vastausvaihtoehdot olivat kattavia kysymyksen asetteluun nähden. 

Haastattelussa on aina mahdollisuus, etteivät haastattelija ja haastateltava tarkoita esi-

merkiksi käsitteillä samaa asiaa. Tämä tuli esiin haastatteluista juuri ohjaamisen käsit-

teen kohdalla. Työelämä määrittelee sen usein työnohjaamisena, kun opettaja taas ko-

konaisvaltaisemmin, koko oppimista ja ymmärtämistä kokoavana menetelmänä.   

 

Tutkimuksen analysoinnin objektiivisuus takaa luotettavuutta, mutta tutkijan oma näke-

mys ja tulkinta vaikuttavat siihen, mitä analyysissä halutaan korostaa.  Tutkimuksessa 
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tulkittiin esimerkiksi eri toimialojen kautta siellä vallitsevaa ohjaamisen otetta sekä opis-

kelijan taitovaatimuksia.  Työelämän edustajat saivat tuoda oman näkemyksensä esiin 

siten, kuinka he asian kokivat.  

 

Otanta tutkimuksen osassa 1 oli riittävä. Laadullinen tutkimus ei pyri useinkaan yleistet-

tävyyteen vaan enemmänkin ilmiön kuvaamiseen ja ymmärtämiseen. Haastatteluja teh-

tiin kymmenen, jossa oli mukana 12 haastateltavaa. Haastateltavien määrän lisääminen 

tuskin muuttaisi tutkimuksen tuloksia. Otos kattoi Pirkanmaan alueen vaatetusalan am-

matillisen koulutuksen yhteistyöyrityksistä noin 10 %.  

 

Työelämä ei ole riittävästi selvillä ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneista muutok-

sista ja tarvitsee informaatiota ja ohjausta sen saamiseen. Lisäksi yhteistyön kehittämi-

nen monipuolisilla menetelmillä innosti yhteistyökumppaneita ajattelemaan oppilaitok-

sen kanssa toimista uudella tavalla.  Tutkimuksesta saadut tulokset ovat päteviä ja 

Tredun vaatetusalan työelämäyhteistyötä kehittäviä. Toimintamalleja ja tarpeita on nyt 

kartoitettu, joten yhteistyön eri mahdollisuuksia voidaan alkaa toteuttaa.  

 

Tutkimuksen osa 2 oli Tredun opiskelijoiden kyselytutkimus, joka lähetettiin kaikille vaa-

tetusalan 111 opiskelijalle ja vastauksia saatiin 36. Vastausprosentti oli 32,4 %. Koska 

perusjoukon vastaajat valikoituivat niin, että siihen ei voinut vaikuttaa, vastaajat eivät 

välttämättä edusta opiskelijoiden perusjoukkoa tieteellisessä mielessä.  

 

Kysymykset esitettiin teemoittain väittämäryhminä, joihin vastattiin 4- tai 5-portaisella Li-

kert-asteikolla kysymystyypin mukaan. Mukana oli myös kyllä–ei –valintoja. Tutkimusai-

neistoa kerättiin myös vapaasti vastattavilla kysymyksillä, joihin sai perustella ja laajem-

min avata eri aiheita. Vastaajien identiteetti pysyi kyselyn osalta ehdottomasti salaisena. 

Vastaajien taustatietojenkaan perusteella vastauksia ei voitu yhdistää vastaajaan. Kyse-

lyllä kerättyä aineistoa täydennettiin kahden opiskelijaryhmän ryhmähaastatteluilla.  

 

Vastaajiksi saattoi valikoitua aktiivisimmat ja ehkä parhaiten opintoihinsa kiinnittyneet 

opiskelijat. Vastausten hajonnan perusteella mahdollinen peittovirhe oli todennäköisesti 

kuitenkin pieni. Vaikka kysely saattoi olla joillekin vastaajille hivenen liian pitkä, tutkimus-

tuloksia voidaan hyödyntää alan koulutuksen kehitystyöhön. Opiskelijoilta saatiin hyviä 

ehdotuksia, joiden toteuttamisen kiireellisyys ja hyödyllisyys arvioidaan opetustiimissä 

syksyllä 2018 tutkimuksen julkistamisen jälkeen. 
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Vastaukset analysoitiin mahdollisimman objektiivisesti, vaikka tulkinta saattaa värittyä 

tutkijan pitkän opetuskokemuksen takia. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että kiinnit-

tymistä voidaan tukea opetussuunnitelman avaamisella opintojen alussa. Pelkkä teksti-

muotoinen opetussuunnitelma ei näyttäisi riittävän, vaan rinnalle tulisi kehittää visuaali-

nen vaihtoehto. Opintojen tavoitteiden ymmärrys auttaisi opiskelijoita oman osaamisen 

realistisessa arvioinnissa. Opetussuunnitelman avaaminen on tärkeää, jotta opiskelijat 

ymmärtävät, mitä kaikkea opintoihin kuuluu. Se on tärkeää myös sen vuoksi, että uusissa 

opetussuunnitelman perusteissa painotettu osaamisperusteisuus edellyttää aiemmin 

hankitun tiedon tunnistamista ja tunnustamista. Vasta näiden toimien jälkeen suunnitel-

laan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämistarve ja reitti, jolla tavoitteisiin 

päästään.  

 

Opetussuunnitelman avaamisella tarkoitetaan tässä tavoitteiden kuvaamista työtehtä-

vinä, työprosesseina tai valmistettavina tuotteina. Myös jatkuvan haun toteutuksen kan-

nalta kaikkien tutkinnon osien tavoitteiden kuvaaminen työtehtävinä on hyödyllistä. Tämä 

helpottaa sekä opettajaa että opiskelijaa oikean tasoisen opiskelijaryhmän valinnassa ja 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnittelussa. 

 

Itsenäisenä opiskeluna tarjotaan liian usein eri tekniikoin jaettavia kirjallisia tehtäviä ja 

lopputulosten arviointia. Tehtäviin ei juurikaan ole apua kesken työn saatavana. Erityi-

sesti heikosti opintoihin kiinnittyneet opiskelijat luovuttavat vaikeuksien tullessa ja jättä-

vät tehtävät kesken. Kirjalliset tehtävät ovat erityisen haastavia luki-vaikeudesta kärsi-

ville opiskelijoille, osalle jopa lähes mahdottomia. Ohjauskäytännöt tulee siis suunnitella 

niin, että opettaja voi auttaa opiskelijaa työskentelyn aikana. Jos tämä vaatii uusia tekni-

siä ratkaisuja, niihin tulee varata resurssit, opettajien koulutusta unohtamatta. 

 

Verkkokurssi, jota opiskelijat ehdottivat yhtenä ratkaisuna opintojen omatoimiseen täy-

dentämiseen, on siis rakennettava opiskelijan näkökulmasta, avuksi opiskelijalle. Opis-

kelijoilta saadut ideat voivat jatkossa tuoda aivan uudenlaisiakin tukimuotoja ammatilli-

seen koulutukseen. 

 

Sekä tutkimuksen että haastattelujen yhteydessä Tredun terveydenhuolto- ja kuraattori-

palvelut saivat opiskelijoilta kiitosta. Myös ammatillisen ohjaajan apua pidettiin tärkeänä. 

Näillä ei kuitenkaan vielä voida merkittävästi auttaa opiskelijoita, jotka eri syistä ovat pal-

jon poissa lähiopetuksesta. Erityisen tärkeää olisikin suunnitella etäopiskelumahdollisuu-

det sellaisiksi, että niiden avulla opinnot aidosti edistyvät, ja opettaja voi ohjata omatoi-

mista opiskelua myös työskentelyn aikana 
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Tutkimuksen yhteydessä olisi ollut hyvä selvittää myös opiskelijoiden toivoman tuen laa-

tua ja määrää. Tutkimustuloksina saatiin selkeitä heikon kiinnittymisen merkkejä, mutta 

tutkimuksella ei saatu selville, minkälaista apua opiskelijat toivovat oppilaitoksen järjes-

tävän.  

 

Reformin monet muutokset hämmentävät kouluväkeä ja nyt olisi tärkeä kartoittaa valta-

kunnallisesti oppilaitoksissa kehitetyt hyvät koulutuskäytännöt, joilla opiskelijoiden kiin-

nittymistä on vahvistettu. Tukimuotojen tehokkuus tulisi selvittää laajasti vertaamalla 

tuen laajuutta saavutettuihin oppimistuloksiin. Oppimisympäristöjen vaikutus oppimistu-

loksiin olisi myös hyvä tutkimuskohde, jotta henkilökohtaistamiseen saisi toimivat ratkai-

sut. Koulukohtainen tutkimus on liian suppea antamaan luotettavaa tietoa aiheesta. 

 

Vaatetusalan koulutuksen kehitystyön toimenpide-ehdotukset  
 

Reformi lupaa opiskelijoille paljon hyvää, mutta huonolla reformin toimeenpanolla yksit-

täiset koulutuksen järjestäjät eivät välttämättä anna opiskelijalle muuta uutta kuin vähem-

män kontaktiopetusta ja enemmän itsenäistä opiskelua. Käytännössä opiskelijat tulkit-

sevat tämän itsenäisen opiskelun usein vapaa-ajaksi, koska puutteellisen suunnittelun 

seurauksena opiskelijoiden ohjaamiseen ei ole varattu riittävästi aikaa.  

 

Olemme pohtineet yhdessä tutkimustulosten pohjalta syntyneitä ideoita suoraa käytän-

töön vietäviksi.  

1) Tutkinnonosien purkaminen osiin, joiden avulla voidaan määritellä osaamisen 

tunnistamisen perusteet ja määritellä tarvittava opiskelutarve. Tutkimuksessa tuli 

selkeästi esille, että opiskelijat eivät tunne opetussuunnitelmaa, eivätkä ym-

märrä, mitä heidän tulee tutkinnon osissa osata. Opetussuunnitelmakieli ei aukea 

opiskelijoille, mutta osaamisen purkaminen työtehtäviksi auttaisi tässä. Mitä nuo-

remmista opiskelijoista on kyse, sitä huonommin he ymmärtävät opetussuunni-

telmaa. Tutkinnonosien tavoitteet olisi hyvä rakentaa niin, että osaaminen raken-

tuisi portaiden tapaan, ensimmäinen askelma tietysti aivan keskeisin osaaminen 

ja siitä laajentaen ja rakentaen. Purkaminen helpottaisi myös oppimisympäristön 

valintaa työelämässä oppimista varten. 

 

2) Toimenpide-ehdotuksena Tredun vaatetusalan koulutukseen tulisi perustaa alan 

työelämäyhteistyö koordinaattorit (1–2 henkilöä). Koordinaattorien tavoitteena 
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olisi toimia yhteistyöprojektien ja rekrytointimahdollisuuksien välittäjänä sekä työ-

paikoilla koulutettavien tutkinnonosien kartoittajina. Heidän tehtäväänsä kuuluisi-

vat mainos- ja infokirjeet (reformi pähkinänkuoressa sekä ohjauskoulutus infor-

maatiot) yrityksiin. Pirkanmaan alueen vaatetusalan työpaikoista tulisi tehdä päi-

vitetty sähköpostilista ja työpaikkarekisteri sekä yritysyhteistyöhön oma sähkö-

postiosoite vaatetusosastolle.  

 

Koordinaattorit selvittäisivät työpaikkatorin toimintamahdollisuuksia, sekä kehit-

täisivät työpaikkakohtaista työelämässä oppimisen vuosikelloa. Työelämässä op-

pimisen vuosikelloon kerättäisiin yrityksessä opittavat tutkinnonosat, opiskelijoi-

den kouluttamismäärät ja työelämässä oppimisen ajankohdat.  Tämä menettely 

tukisi yhteistyöyritysten tasaista työvoimansaantia, ohjausresursseja, opiskelijoi-

den uraohjausta sekä yksilöllisiä oppimispolkuja. Koordinaattorit voisivat olla 

myös yhteyshenkilöitä toisien koulutusalajoen kanssa tehtävissä hankkeissa, 

sekä välittäjänä erilaisissa taksvärkkipäivissä. 

 

3) Vaatetusalan yrittäjien yrittäjyysinfojen ja luentojen järjestäminen oppilaitokseen 

kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijat saisivat tietoa työelämän pelisäännöistä, eri 

yritysten toimialoista, yritysmalleista. Lisäksi koululle voitaisiin kutsua entisiä 

opiskelijoita, jotka ovat menestyneet ammatissaan. He kertoisivat kokemuksiaan 

omista ammattipoluistaan. 

 

4) Etäopiskelumahdollisuuksien luominen. Opiskelijoille luotaisiin oppimisen edelly-

tyksiä erityyppisillä oppimateriaaleilla ja niin, että ohjaus olisi helposti saatavissa. 

Tampereen seudun ammattiopiston vision mukaan “Tredu haluaa olla tulevaisuu-

den teknologioiden käyttöönoton edelläkävijä. Tredu rohkaisee opiskelijoita yrit-

täjyyteen ja koko oppilaitoksessa vallitsee yrittäjämäinen toimintakulttuuri. 

Tredusta valmistuvat opiskelijat ovat vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia. 

He ovat tietoisia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden merkityk-

sestä tulevaisuudessa.” 
 

Tällä hetkellä Moodle-alusta on verkkokursseja varten. Tulossa on myös tekniset 

ratkaisut, joiden avulla opetus on mahdollista siirtää verkon välityksellä oppilai-

toksen ulkopuolelle. Verkkokurssipedagogiikan hyödyntäminen on toistaiseksi 

vähäistä, mutta koulutuksen avulla tekniikka saadaan käyttöön suhteellisen hel-

posti ja edullisestikin. Opetuksen nauhoitusmahdollisuus on jo olemassa, mutta 

luokkien varustetaso ei vielä tue etäopetusta. Verkkokurssit voivat toimia myös 
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käänteisen oppimisen periaatteella, ja sen yhdistäminen tiimioppimiseen toimisi 

toisten oppilaitosten kokemusten mukaan hyvin. 

 

5) Benchmarkkaus hyvien käytänteiden levittämiseen ja hakemiseen. Opettajien 

käynnit eri oppilaitoksiin, jolloin tarjoutuisi hyvä tilaisuus mielipiteiden ja hyvien 

käytänteiden vaihtoon henkilökohtaisesti kasvokkain keskustellen. 

 

6) Lyhyet, nopeasti vastattavat opiskelijoiden palautekyselyt, joiden teemat vaihtu-

vat tarvittavan tiedon mukaan. Ideana on saada palautetta opetuksen tai opiske-

lun laadusta, mutta ennen kaikkea välittää opiskelijoille opettajien kiinnostus 

opiskelijoiden tilanteesta. Tärkeää on, että kyselyn tulokset julkistetaan ja niistä 

keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Välinpitämättömyys tuloksista ja opiskelijoi-

den unohtaminen tulosten esittelystä vesittää laajatkin kyselyt. Palautteet siis toi-

mivat keskustelun avaajina ja oletettavasti parantavat opiskelijoiden kiinnitty-

mistä opiskeluyhteisöön. 

 

7) Tiimityötavan käyttöönotto ammatillisten aineiden opiskeluun. Yrittäjyyden ja tii-

mityön yhdistämisellä on mahdollista kiinnittää opiskelija sekä opintoihin että 

omaan tiimiinsä. Monet opiskelijat rahoittavat opintonsa ansiotyössä. Tutkimuk-

silla on osoitettu, että opiskeltavan alan työt auttavat kiinnittymistä opintoihin ja 

myös opiskeluyhteisöön kiinnittymistä. Opiskelijat voisivat käyttää saman ajan, 

minkä he ovat alan ulkopuolisessa työssä omien NY-yritysten tai osuuskuntien 

toiminnassa. Oman alan ammattitaito kehittyisi merkittävästi, kun raha toimisi 

kannustimena. Opiskelijoiden yritykset voisivat toimia oikeiden yritysten alihank-

kijoina tai luoda omat asiakassuhteensa.  

 

8) Säännöllisesti tarkastettavan sähköisen oppimispäiväkirjan käyttöönotto. Office- 

365 ohjelmisto tarjoaa One Note-ryhmäkohtaisen muistikirjan opiskelijoiden käyt-

töön. Oppimispäiväkirja on hyväksi havaittu tapa auttaa opiskelijaa arvioimaan 

omaa työtään ja samalla havaita oma kehittyminen. Tutkimuksessa tuli esille kui-

tenkin se, että päiväkirjan täyttö ei ole motivoivaa, jos siitä ei saa palautetta. Yksi 

opiskelija kirjoitti lopettaneensa päiväkirjan kirjoittamisen. koska “opettaja käski 

kirjoittaa joka viikko, mutta sitä ei tarkastettu koskaan. Lopetin, koska se ei kui-

tenkaan opettajaa kiinnostanut”. Opiskelijat tarvitsevat jatkuvaa huomiota, jota ei 

vähentyneiden lähituntien aikana välttämättä saa tarpeeksi. Lyhyetkin palautteet, 

jos niihin voi liittää jotain positiivista, auttavat opiskelijaa jaksamaan. 
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9) Ammatillisen ohjaajan roolin vahvistaminen. Opiskelijat ovat kokeneet hyvänä 

ammatillisen ohjaajan jatkuvan läsnäolon. Tutkimuksessa tuli useiden opiskelijoi-

den mielipiteenä, että apu on tarpeen ja että ohjaajan tuella on saatu työt val-

miiksi. Ilta-aikaan sijoittuva kerhomuotoinen apu ei välttämättä houkuttele jää-

mään kouluun, vaikka se auttaisi saamaan rästityöt valmiiksi. Opiskelijat arvos-

tavat myös vapaa-aikaansa ja osalla heistä on runsaasti harrastuksia iltaisin. 
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Liite 1. Haastattelulomake 
Haastattelulomake työelämäyhteistyön mahdollisuuksista vaatetusalalla 
 

Kysymykset työelämän edustajille  

 

HAASTATTELULOMAKE: Työelämän edustaja/työpaikkakouluttaja 

 

Tutkimus työelämäyhteistyön mahdollisuuksista Tredun vaatetusalan koulutuksessa 
 

HAASTATTELUPÄIVÄ  ______._______ . 2018  

 

TAUSTATIEDOT: 

YRITYS  

NIMI:  _______________________________________________ 

 

TOIMIALA:  _______________________________________________ 

 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: _______________________________________________ 

 

KOULUTETTUJA 

TYÖPAIKKAOHJAAJIA: _______________________________________________ 

 

HAASTATELTAVA: 

NIMI:  _______________________________________________ 

 

SÄHKÖPOSTI: _______________________________________________ 

 

 KOULUTUS: _______________________________________________ 

 

NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄ 

JA ALAN TYÖKEKEMUS: ________________________________________________ 

 

  TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS 

  

ON   EI 
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TEEMAT: 
Työelämässä oppimisen mahdollisuudet 
 

- Onko yritys toiminut vaatetusalan työelämässä oppimisen paikkana? 

o Jos on, kuinka kauan opiskelijoita on koulutettu? 

o Kuinka monta opiskelijaa vuodessa? 

o Työelämässä oppimisen kesto yleensä (viikkoina/kuukausina)? 

 

- Millaisia kokemuksia on aiemmista työelämässä oppimisen jaksoista? 

o Onko yritys jatkossa valmis ottamaan opiskelijoita? 

o Jos ei, miksi? Jos kyllä, lisäkysymykset 

o Millainen ajankohta/vuodenaika on yritykselle parhain ottaa opiskelijoita vastaan? 

o Kuinka monta opiskelijaa kerrallaan/vuodessa? 

o Miten pitkä oppimisjakso olisi yrityksen kannalta optimaalinen (kuukausina/viik-
koina)? 

Uusi laki (reformi) ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018 ja vaatetusalan 
tutkinnon perusteet ovat muuttuneet 1.8.2018 Esimerkiksi työelämässä oppimiseen on 
tullut muutoksia: koulutussopimus/oppisopimus, koulutuskorvaus, HOKS eli henkilökoh-
taisen osaamisen kehittämissuunnitelma, osaamisperusteisuus, aikuiset ja nuoret sa-
massa koulutuksessa, jatkuva haku, osaamisen tunnustaminen yms. 
 
- Oletteko kuulleet uuden lain tuomista muutoksista?  

o Jos kyllä, mistä olette saaneet tietoa? 

o Jos ei, olisitteko kiinnostunut saamaan tietoa ja miten haluaisitte siitä tiedotettavan?  

 

Valitse kolme kiinnostavinta 1-3 numeroilla kiinnostavuusjärjestyksessä: 

yrittäjäverkoston kautta  

yleiset koulutuksen järjestäjän toteuttamat seminaarit  

koulutuspäivät   

aamukahvi/iltapäivä tapaamiset  aiheen puitteissa  

opettajan antama koulutus työpaikalla  

sähköpostilla ajankohtaista tietoa  

verkossa pidettävä webinaari  

muu, mikä?  
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Tekstiili- ja vaatetusalan sekä Käsi- ja taideteollisuusalan PT tutkinnot ovat yhdistyneet. 
Tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa ovat uudet sisällöt, ammattinimikkeet, sekä valin-
naiset tutkinnonosat. 

 

- Kuinka hyvin tunnette uuden Tekstiili ja muotialan perustutkinnon?  

o Jos kyllä, mistä olette saaneet tietoa? 

o Jos ei, olisitteko kiinnostunut saamaan tietoa ja miten haluaisitte siitä tiedotettavan? 

 

Valitse kolme kiinnostavinta 1-3 numeroilla kiinnostavuusjärjestyksessä: 

opettajan antama koulutus työpaikalla  

sähköpostilla ajankohtaista tietoa  

verkossa pidettävä webinaari  

koulutuspäivät   

aamukahvi/iltapäivä tapaamiset aiheen puitteissa  

muu, mikä?  

 

- Tässä lista uusista Tekstiili- ja muotialan tutkinnonosista. Mitä tutkinnonosia näistä voisi op-
pia juuri tässä yrityksessä? 

(Erillinen lomake 1. haastateltavalla) 

 

Ohjaus työpaikalla 
 

- Millaisia haasteita työpaikalla on ollut opiskelijan ohjaamisessa? 

 

o Onko haasteita ollut opiskelijan: 

työelämätaidoissa/”työpaikan pelisäännöissä”  

ammatillisten taitojen osaamisessa/oppimisessa  

ohjaamisessa  

arvioinnissa  

muu, mikä?  

 

- Tarvitsisitteko työpaikkakouluttajalle lisää koulutusta opiskelijoiden ohjaamiseen?  
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- Miten haluaisitte koulutuksen tapahtuvan? 

 

Valitse kolme kiinnostavinta 1-3 numeroilla kiinnostavuusjärjestyksessä: 

verkossa tapahtuva omaehtoinen koulutus Ohjaan.fi sivuilla  

”Ohjaan valmennuksina”  

opettajan antama koulutus työpaikalla  

sähköpostilla ajankohtaista tietoa  

verkossa pidettävä webinaari  

koulutuspäivät   

aamukahvi/iltapäivä tapaamiset aiheen puitteissa  

muu, mikä?  

 

- Millaista tukea toivotte ohjaavalta opettajalta tai oppilaitokselta? 

 

- Käyvätkö opettajat riittävästi työpaikalla jaksojen aikana? Mikä olisi hyvä määrä? 

 
- Voisiko opettaja tulla työpaikalle myös pidemmäksi ajaksi opiskelijan tueksi? 

 
- Onko muita kehitysideoita työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen? 

 

Yrityselämän ja oppilaitoksen välinen yhteistyö 
 

- Onko yrityksenne ollut aiemmin yhteistyöhankkeita TREDU:n kanssa? Millaista? 

 

- Olisitteko kiinnostuneita tekemään yhteistyötä esimerkiksi yhteisillä projekteilla tai kehittä-
mishankkeilla?  

 
- Mitkä seuraavista yhteistyöideoista kiinnostaisivat yritystänne eniten? 

(Erillinen lomake 2. haastateltavalla) 

 

- Voisiko TREDU tarjota yrityksellenne tai sen henkilökunnalle muita palveluja tai koulutuksia 
esim. oppisopimuskoulutusta ammatillisista tutkinnonosista, tietoteknisistä sovelluksista, at- 
ja eat-tutkinnoista tai osia liiketalouden yrittäjyysopinnoista?  

 

- Muita kehitys- ja yhteistyö ehdotuksia? 
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Yritys:_____________________   Tutkinnonosia voi oppia täällä.             lomake1. 
 

 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT | 145 OSP 

Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen, 30 osp,  
Osaamisesta ja tuotteista viestiminen, 10 osp,  
Sarjatuotannossa toimiminen, 45 osp 

Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä, 45 osp 

Asusteiden valmistaminen, 45 osp 

Muodin alalla toimiminen, 45 osp 

Sisustustekstiilien valmistaminen, 45 osp 

Designtekstiilien valmistaminen, 45 osp 

Kaavoittaminen, 15 osp 

Neuletuotteiden valmistaminen, 15 osp 
• Huom! Neuletuotteiden neulominen muotoon 

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen, 15 osp 

Nahkatuotteiden valmistaminen, 15 osp 

Turkistuotteiden valmistaminen, 15 osp 

Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen, 15 osp 

Stailaaminen, 15 osp 

Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen, 15 osp 

Erikoistuotteiden valmistaminen, 15 osp 

Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, 15 osp 

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden vuokraustoiminta, 15 osp 

Ohjaustehtävissä toimiminen, 15 osp 

Tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen, 15 osp 

Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen, 15 osp 

Tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen, 15 osp 

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp 

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp 

Yrityksessä toimiminen, 15 osp 

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa | 5-15 osp 
• paikallinen osaamistarve, useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin             
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Valitse viisi kiinnostavinta 1-5 numerolla kiinnostavuusjärjestyksessä: 
 
YHTEISTYÖMUODOT KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN VÄLILLÄ            lomake 2. 

 
 

Ota ope töihin –kampanja 
• opettaja työskentelee 1-2 päivää yrityksessä 
• kerran jokaisen lukukauden aikana = 2 krt/v 
• purku koululla → toiminnan kehittäminen  

 

 

Työpaikkatori  
• opiskelijoiden kesätyöpaikat 
• valmistuvien opiskelijoiden rekrytointi 

 

“Taksvärkkipäivät”, vaatetuksen talkooporukat työpaikoille kiireapulaisiksi 
 

 

Opiskelijaryhmä töihin koko jakson ajaksi 
 

 

Tapahtumatuotannot 
• opiskelijat järjestävät erilaisia tapahtumia, asiakasiltoja, muotinäy-

töksiä, messu- ja esittelytilaisuuksia ym kampanjoita yritykselle 
 

 

Yrityshautomo 
• yritysten henkilökunnasta kummit opiskelijoiden NY -yrityksiin 
• tiimiakatemian tavoin opiskelijat valitaan hautomoon hakemusten 

perusteella 
 

 

Yritysikkuna  
• opiskelijat haastattelevat yrityksiä ja kertovat yrityksen toiminnasta  
• julkaisevat tuotoksia koulun sivuilla/somekanavilla (ilmaista mainon-

taa yrittäjille, opiskelijoille alueellisen työelämän tuntemusta) 
 

 

Uutis- tai mainoskirjeet yrityksiin pari kertaa vuodessa 
• tavoitteena tiedottaa koulun tapahtumista ja muista ajankohtaisista 

asioista 
 

 

Koulutukset (esim. työpaikkaohjaajakoulutus) 
 

 

Seminaarit alan toimijoille Pirkanmaalla 
 

 

Tulevaisuuspajat yhdessä yritysten kanssa 
 

 



Liite 2 

1 (1) 
 

 

 

Liite 2. Reformisanasto 
ammatillinen koulutus = koulutus, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea, 

elinikäistä oppimista sekä ammatillista kasvua (Opetus ja kulttuuriministeriö 2017a). 

ammatillisen koulutuksen järjestäjä; ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjä = 

taho, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen jär-

jestämisluvan (Opetus ja kulttuuriministeriö 2017a).  

ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne; tutkintorakenne = opetus‐ ja kulttuuriministeriön 

asetus, jossa säädetään suoritettavissa olevat ammatilliset tutkinnot (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017a).  

asiakaslähtöisyys = oppijalähtöisyyttä, missä otetaan huomioon oppijan tarpeet, erilaiset tavat 

oppia ja opiskelijan aiempi osaaminen. Asiakas on niin opiskelija kuin työ- ja elinkeinoelämäkin ko-

konaisvaltaisesti. Kaikki, jotka tarvitsevat koulutus- ja työelämäpalveluja. (Reformin tuki 2017.)  

henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hank-

kima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat oh-

jaus‐ ja tukitoimet (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a). 

HOKS = opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset 

osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus‐ ja tukitoimia 

koskevat tiedot (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a). 

jatkuva haku = koulutuksen hakumenettely, jolla ei ole valtakunnallisesti määrättyä hakuaikaa 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a). 

opintoihin kiinnittyminen = opiskelijan aktiivinen toiminta oman oppimisen edistämiseksi (Kippo-

nen 2015). 

osaamisperusteisuus = ammatillisten tutkintojen näkemistä osaamiskokonaisuuksina. Osaamista 

syntyy riippumatta koulutuksen järjestämismuodosta, ajasta tai paikasta. Osaaminen tunnistetaan 

ja tunnustetaan osaksi tutkintoja vertaamalla osaamista tutkinnon osissa vaadittaviin ammattitaito-

vaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaaminen tunnistetaan näytöillä (Aarnion ja Pulkkinen 2015; 

HE 2014, Kokkosen 2017 mukaan.) 

reformi = suunnitelmallinen ja laillisin keinoin toimeenpantu uudistus (Wikisanakirja 2018). 

työelämässä oppiminen = käsite, joka on otettu käyttöön työelämään suunnatussa viestinnässä, 

kattaa koulutussopimuksen ja oppisopimuksen eli kaiken työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

(Työelämässä oppiminen -tietopankki 2018). 

yhteiskuntavastuu yrityksen itselleen määrittelemä yhteiskunnallinen vastuu, johon kuuluvat n 

eettiset arvot, vastuu ympäristöstä, henkilöstöstä, asiakkaista yms. (Kotimaisten kielten keskus 

2018). Lisätietoa reformisanastosta löytyy osoitteesta: 

<URL: https://minedu.fi/documents/1410845/4586835/Reformisanasto/422f64af-4838-48c7-bff1-

65baf0b48b48/Reformisanasto.pd
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Liite 3. Kyselyn saate 
Hyvä Tredun vaatetusalan opiskelija! 
 

Kevät on kaikenlaisten kyselyiden kulta-aikaa, ja tiedän, että osa kyselyistä deletoidaan. Ole kiltti 
ja tee tämän kyselyn kohdalla poikkeus! Ensi lukuvuoden suunnittelussa tarvitaan sinun apuasi. 

 

Koko tämän kyselyn ideana on saada selville asioita, jotka jollain tavalla häiritsevät ja hankaloitta-

vat vaatetusalan opinnoissa etenemistä. Tietysti yritän myös saada selville asiat, jotka tukevat 

opiskelijoita heidän opinnoissaan, motivoivat opiskelemaan ja saavat opiskeluajan tuntumaan mie-

lekkäältä. 

 

Jos opettajat tietäisivät nämä opiskelijoiden mielessä pyörivät asiat, opetus ja opiskelu saattaisivat 

olla erilaisia nykyiseen verrattuna. Vaan kun emme tiedä! Auta siis koko osastoa vastaamalla kyse-

lyyn. Viehän se aikaa, mutta ehkä hyödyt ovat vaivannäköä suuremmat. 

 

Vastaaminen tapahtuu sähköisesti ja anonyymisti, eli vastauksiasi ei pystytä yhdistämään vastaa-

jaan. Kaikilla vastaajilla on sama tunnus ja salasana. Vastaukset käsitellään ilman muuta luotta-

muksellisesti, vaikka henkilöiden paljastuminen ei olekaan mahdollista.  

Pääset vastaamaan tämän viestin alareunassa olevan linkin kautta. Vastaamiseen tarvitset lisäksi 

tunnuksen ja salasanan. 

 

Tunnus Tredu1 

Salasana Kevät2018 

 

Kiitos siis etukäteen vastauksistasi ja ideoistasi! 

Kevään kyselyn pohjalta kehitystyö vaatetusalan koulutuksessa jatkuu syksyllä. Palaan silloin ai-

heeseen. 

 

Ja vielä yksi huomautus: lomakkeen voi toki täyttää kännykällä, mutta lomake on ehdottomasti sel-

keämpi tietokoneella, suosittelen siis isoa näyttöä! 

 

Terveisin Marja-Leena Koskinen, vaatetusalan lehtori 

 

 

Lomake: <URL: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22504/lomake.html 

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22504/lomake.html
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Liite 4. Kysely 

Kokemukseni opiskelusta  

Kyselyn kaksi ensimmäistä väittämäryhmää kartoittavat sinun ja läheistesi 
suhtautumista opiskeluun valitsemallasi alalla. Ne myös selvittävät osaltaan 
sinun opiskelutapaasi. Tässä ensimmäisessä ryhmässä on opiskeluasentee-
seen ja harrastuneisuuteen liittyviä väittämiä. Valitse annetuista vaihtoeh-
doista se, joka lähinnä vastaa sinun kokemustasi kunkin väittämän kohda 

Mielestäni...  

 
Täysin sa-
maa mieltä 

Lähes sa-
maa mieltä 

En osaa 
sanoa 

Melko eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

Voit halutessasi tarken-
taa vastaustasi tähän 

Olen innostunut opinnoistani      
 

Saan onnistumisen kokemuksia opin-
noissani 

     
 

Huomaan, että ammatillinen osaami-
seni on parantunut opintojen aikana 

     
 

Olen tyytyväinen valitsemaani alaan      
 

Olen ylpeä siitä, että opiskelen am-
mattioppilaitoksessa 

     
 

Kokonaisuutena olen tyytyväinen 
opetukseen koulussani 

     
 

Nykyisissä opinnoissani menestymi-
nen vaatii paljon työtä 

     
 

Olen harkinnut nykyisten opintojen lo-
pettamista 

     
 

Olen vaihtamassa opiskelualaa      
 

Läheiseni arvostavat opiskeluani vaa-
tetusalalla 

     
 

Haluan saada mahdollisimman hyvän 
ammattitaidon opintojeni kautta 

     
 

Ompelen usein vaatteita myös vapaa-
ajallani 

     
 

Saamani palaute kannustaa opin-
noissa 

     
 

Läheiseni arvostavat opintojani am-
matillisessa oppilaitoksessa 
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Tämän toisen ryhmän väittämät liittyvät opiskelutapoihin ja tottumuksiin. Valitse kunkin väittämän 
kohdalla annetuista vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa sinun toimintaasi tai mielipidettäsi. 

Opiskelutottumukseni  
 Täysin sa-

maa mieltä 
Lähes samaa 

mieltä 
En osaa 
sanoa 

Melko eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

Haluan päästä opinnoissani melko 
helpolla      

Tunnen opetussuunnitelman ja tie-
dän, mitä opintoihin sisältyy      

Merkitsen kokeet omaan kalenteriini      
En juurikaan käytä vapaa-aikaani 
opiskeluun      

Kertaan usein päivän aikana opittuja 
asioita iltaisin      

Käytän aikaa työtapojen harjoitteluun      
Minulla ei ole juurikaan poissaoloja      
Kirjoitan säännöllisesti oppimispäivä-
kirjaa      

Koen oman työn arvioinnin kiusalli-
sena      

Vertaan omaa osaamistani toisten 
opiskelijoiden töihin      

Tiedän, mistä löydän opetussuunni-
telman ja sen tavoitteet      

En välttämättä muista koepäiviä      
Valmistaudun näyttöihin huolellisesti      
Arviointikriteerit ovat minulle tuttuja      
En aina osallistu lähitunneille      
Jos olen poissa tunneilta, siihen on 
aina pakottava syy      

Koulussa menestymiseen vaaditaan 
omatoimisuutta      

Teen säännöllisesti itselleni aikatau-
lusuunnitelman      

Kuvaa kolmella adjektiivilla (laatusanalla), millainen opiskelija sinä olet 
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 Seuraavat kaksi väittämäryhmää on saatu selville aikaisempien opiskelijoi-
den motivaatiota mittaavien tutkimusten yhteydessä. Molemmissa ryhmissä 
on siis samat asiat, mutta toisille opiskelijoille esimerkiksi oma asenne on 
opintosuorituksia haittaava tekijä, toisille taas voimavara. Miten sinä koet 
nämä väittämät? 

Valitse alla olevista vaihtoehdoista viisi mielestäsi tärkeintä asiaa, jotka tukevat sinua opinnoissa menes-
tymisessä. Selvitä lopuksi lyhyesti, mitä valinnoillasi konkreettisesti tarkoitat. 

Tärkeimmät opintojen onnistumista tukevat tekijät   

 oma asenne tai motivoituminen 
 

omat opiskelutaidot 
 

 aiemman alan kokemuksen hyödyntämismah-
dollisuus 

 

 opetus 
 

 oppimateriaalit 
 

 sosiaaliset suhteet oppilaitoksen sisällä 
 

 lukujärjestys ja opintosuunnitelma 
 

 opinto-ohjaus 
 

 oppilaitoksen tukitoimet 
 

 riittävän toimeentulon järjestäminen 
 

 työllistymisodotukset opiskeltavalla alalla 
 

 opintojen haastavuus 
 

 oma terveydentila 
 

 oma aktiivisuus opintojen suorittamisessa 
 

Millä tavoin koet valitsemiesi asioiden helpottavan 

opintojasi?  
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Mitkä viisi näistä väittämistä ovat niitä, jotka vaikeuttavat opiskeluasi. Selvitä lopuksi lyhyesti, mitä valinnoillasi 
konkreettisesti tarkoitat. 

Viisi tärkeintä opintoja haittaavaa tekijää  
 
☐   oma asenne tai motivoituminen 

omat opiskelutaidot 

aiemman alan kokemuksen hyödyntämismahdollisuus 

opetus 

oppimateriaalit 

sosiaaliset suhteet 

lukujärjestys ja opintosuunnitelma 

opinto-ohjaus 

oppilaitoksen tukitoimet 

toimeentulon järjestäminen 

työllistymisodotukset opiskeltavalla alalla 

opintojen vaativuus 

opiskelijan terveydentila 

aktiivisuus opintojen suorittamisessa 
 
Millä tavoin koet valitsemiesi seikkojen haittaavan opiskeluasi? 
 

 

 
Valitse seuraavista opiskelumenetelmistä ne, jotka koet mieluisina  
 

Itsenäinen opiskelu ja opettelu oppimateriaalien avulla 

Ryhmässä opiskelu/ tiimityöt  

Opiskelu verkkokurssin avulla 

Työpaikalla opiskelu työpaikkaohjaajan tuella 

Opettajan ohjaama lähituntityöskentely 

Pienryhmässä työskentely ammatillisen ohjaajan tuella 
Opiskelijoiden työpäivät ovat yleensä 6 - 8 tunnin mittaisia. Mihin aikaan toivoisit opiskelun sijoittuvan? 

 

Minulle tehokkain työskentelyaika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - 16 (8h) 
8 - 15 (7h) 
8 - 14 (6h) 
9 - 17 (8h) 
9 - 16 (7h)  
9 - 15 (6h) 
10 - 17 (7h) 
10 - 16 (6h) 

 
  



 
Liite 4 
5 (11) 

 

 

 

Jos vaatetusalan opinnot voisi suorittaa täysin toivomallasi tavalla, missä ja miten haluaisit opintosi suorittaa 
opetussuunnitelman tavoitteista tinkimättä? 
 

 

 
Opintojeni eteneminen  

  Opintosuoritukseni tällä hetkellä  

 Kyllä Ei Voit täydentää vastaustasi tähän 

Minulla on täydennettäviä opintoja ammatillisista opinnoista    
Minulla on täydennettäviä opintoja yhteisistä aineista    
Minulle on tehty henkilökohtainen suunnitelma opintojen suoritta-
miseksi    
Olen tähän mennessä suorittanut kaikki opinnot lukusuunnitelman mu-
kaan    

Olen antanut lukusuunnitelman mukaiset näytöt hyväksytysti    
 
Opintosuoritukseni 
 

Ammatillisia opintojani olen suoritta-
nut 

Oppilaitoksessa  

Koulutussopimuksella tai työssä 
oppimalla työpaikalla  

Oppisopimuksella työpaikalla  

Koko kurssin verkko-opiskeluna  

Voit halutessasi täydentää vastaustasi 
tähän 

 

   

Yhteisten aineiden opintoja olen 
suorittanut 

Oppilaitoksessa  

Koulutussopimuksella tai työssä 
oppimalla työpaikalla  

Oppisopimuksella työpaikalla  

Koko kurssin verkko-opiskeluna  

Voit halutessasi täydentää vastaustasi 
tähän 
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Oppimisympäristöt  

 

 Fyysinen opiskeluympäristö  

 Hyvä Keskinkertai-
nen Heikko Tähän voit perustella vastauk-

sesi 

Oppilaitoksen työtilojen käytännöllisyys     
Oppilaitoksen työtilojen siisteys ja kunto     
Oppilaitoksen luokkien varustetaso     
Oppilaitoksen soveltuvuus ammattialan työtehtä-
viin     

Oppilaitoksen viihtyisyys     
Opiskeluympäristön terveellisyys     
Oppilaitoksen työvälineiden taso ja kunto     

Kokemukseni Tredun vaatetusalalla opiskelusta  

Vapaasti täydennettävissä kentissä sinulla on mahdollisuus antaa korjaavaa ja rakentavaa palautetta. Kuten 
saatekirjeessä mainittiin, yhdenkään vastaajan henkilöllisyys ei tule kyselyssä paljastumaan. Kerro siis rohke-
asti oma mielipiteesi ja esitä toiveesi tulevien opintojen toteutuksen pohjaksi. 

Miten opettajat mielestäsi suhtautuvat opiskelijoihin? Kuvaa suhtautumista vähintään kolmella sanalla.  

 
Kerro vähintään kolmella sanalla, millainen ilmapiiri opiskelijoiden kesken ryhmässäsi vallitsee  

 
Minkälaisena koet henkilökunnan keskinäisen ilmapiirin?  
 

Minkälainen oppimisympäristö Tredun Koivistontien toimipaikka mielestäsi on? Kuvaile asiaa vähintään kol-
mella sanalla.  
 

Mitkä ovat Tredun vaatetusalan opinnoissa kolme parasta asiaa?  
Missä asioissa koet koulutuksen järjestäjän (Tredun) onnistuneen?  
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Mitä korjaisit, kehittäisit tai muuttaisit vaatetusalan koulutuksessa? Kirjaa kolme tärkeintä kehittämiskohdetta, 
joilla opiskelumotivaatio paranisi ja säilyisi 
 

 

Anna lopuksi arvosanat Tampereen ammattiopiston opetuksesta ja opettajista. Voit halutessasi selventää tai 
perustella antamasi arvioinnit, jotta asioihin todella voidaan vaikuttaa. Arvioinnit kolmiportaisella asteikolla tyy-
dyttävä, hyvä ja kiitettävä. 

Opettajiin ja opetukseen liittyvät tekijät  
 
 Tyydyt-

tävä Hyvä Kiitet-
tävä 

Kehittämis-
kohde 

Haluatko kertoa tästä tarkem-
min? 

opetuksen laatu/ opettajien opetustaito      
opiskelutapojen vaihtelevuus      
opettajien asenne opiskelijoita kohtaan      
opettajien innostavuus      
oppilaitoksen järjestämät tukipalvelut      
opettajien oman aineen sisällön hallinta       
opettajien tekemä oppimistulosten jatkuva 
seuranta      

opettajien puuttuminen poissaoloihin      

Seuraavissa kohdissa sinua pyydetään arvioimaan ammatillista osaamistasi vaatteiden suunnittelun, kaavoi-
tuksen ja valmistuksen osalta. Arviointi perustuu näytöistä saamiisi arviointeihin, mutta jos et vielä ole antanut 
yhtään näyttöä, arviointi perustuu opettajilta saamiisi suullisiin tai kirjallisiin palautteisiin. 

Ammatillisten taitojen arvosanat  
 
 Osaamiseni tällä hetkellä Tavoitteeni opintojen lopussa 

 tarvitsen 
apua 

osaan 
itse 

osaan auttaa 
toisia 

Täyden-
nettävä 

tarvitsen 
apua 

osaan 
itse 

osaan auttaa 
toisia 

Täydennet-
tävä 

Tuotesuunnittelu         
Tekninen tuote-
suunnittelu         
Vaatteiden leik-
kuu         
Valmistuksen 
suunnittelu         
Vaatteiden val-
mistus         
Vaatteiden vii-
meistely         
Materiaalien tun-
temus         
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Kuinka hyvin osaat käyttää vaatetusalan koneita ja lait-
teita? 

tarvitsen siinä apua  

osaan itse yleisimmät  

osaan auttaa toisia työssä  

Taitoni eivät toistaiseksi yllä tyydyttävälle 
  tasolle  

  

Kuinka hyvin osaat valita materiaalit ja lisätarvikkeet? 

tarvitsen siinä apua  

osaan itse yleisimmät  

osaan auttaa toisia työssä  

Taitoni eivät toistaiseksi yllä tyydyttävälle 
 tasolle  

  

Kuinka hyvin tunnet vaatetusalan materiaalit? 

tarvitsen siinä apua  

osaan itse yleisimmät  

osaan auttaa toisia työssä  

Taitoni eivät toistaiseksi yllä tyydyttävälle 
 tasolle  

Kuinka hyvin osaat piirtää peruskaavoja 

tarvitsen siinä apua  

osaan itse yleisimmät  

osaan auttaa toisia työssä  

Taitoni eivät toistaiseksi yllä tyydyttävälle tasolle  
  

Kuinka hyvin osaat kuositella kaavoja 

tarvitsen siinä apua  

osaan itse yleisimmät  

osaan auttaa toisia työssä  

Taitoni eivät toistaiseksi yllä tyydyttävälle tasolle  
  

Kuinka hyvin osaat käyttää leikkuukoneita 

tarvitsen siinä apua  

osaan itse yleisimmät  

osaan auttaa toisia työssä  

Taitoni eivät toistaiseksi yllä tyydyttävälle tasolle  

Jos olet ollut poissa lähitunneilta tämän lukuvuoden aikana, millainen vaikutus poissaoloilla on ollut opintojesi 
etenemiseen? Jos et ole ollut poissa lainkaan, jätä tämä kysymys vastaamatta. 
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Poissaolojen vaikutus opintoihin  
 
 Kyllä Ei Täydennä tähän halutessasi vas-

taustasi 
Poissaoloista huolimatta olen suorittanut kaikki kurssit hyväksy-
tysti    
Poissaolot ovat todennäköisesti jonkin verran heikentäneet 
osaamistani    

Poissaolojen vuoksi suoritukseni ovat selvästi huonontuneet    
Poissaolojen vuoksi minulla on yksi tai kaksi täydennettävää am-
matillista kurssi    
Poissaolojen vuoksi minulla on useita täydennettäviä ammatilli-
sia kursseja    

Poissaolojen vuoksi olen jäänyt muusta ryhmästä jälkeen    
 

Elämäntilanteeni  

Seuraavat neljä kysymystä liittyvät opiskelijan elämäntilanteeseen ja taloudellisen tilanteen koke-
miseen 

Opiskelijan perhesuhteet 

Mikä seuraavista par-
haiten kuvaa opiskelu-
aikaista asumismuo-
toasi 

asun avopuolisoni kanssa  

asun aviopuolisoni kanssa  

asun yksin  

jaan asunnon usean henkilön 
 kanssa  

asun vanhempieni luona  

Jos sinulla lisäksi on huolletta-
via lapsia, merkitse alaikäisten 
lasten lukumäärä tähän 

 

 
Opintojen aikaiset tulot 
 Kyllä En Voit halutessasi tarkentaa vastaus-

tasi tähän 

Opiskelen pelkällä opintotuella    
Opintotuen lisäksi saan asumistukea    
Olen opintotukien lisäksi nostanut opintolainaa    
Opiskelen vanhempieni taloudellisen tuen avulla    
Saan rahaa opiskeluun jostain muualta kuin edellä mai-
nituista lähteistä    
 
Työssä käyminen ja ansiotulot opiskeluaikana  
 Kyllä En Voit halutessasi tarkentaa vastaus-

tasi tähän 

Käyn säännöllisesti ansiotyössä opintojen aikana    
Työskentelen satunnaisesti opintojen aikana    
Käyn ansiotyössä vain oppilaitoksen lomien aikana    
Voin hyödyntää koulussa oppimiani asioita työssäni    
Työskentelen opintojen ohessa samalla alalla, jota opis-
kelen    
Voin hyväksilukea työssäkäynnin osittain tai kokonaan 
opinnoissani    
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Taloudellisen tilanteeni 
 Täysin sa-

maa mieltä 
Lähes samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Melko eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

Koen, että tuloni riittävän opiskeluaikaisiin 
menoihini      

Pystyn yleensä hoitamaan välttämättömät 
hankinnat ongelmitta      

Osaan säästää rahaa tuleviin hankintoihin      
Taloudellinen tilanteeni on aiheuttanut mi-
nulle ahdistusta      

Joudun välillä lainaamaan rahaa maksaak-
seni laskuni      

Joudun tekemään vaikeita valintoja rahan 
vähyyden vuoksi      

Olen tottunut elämään pienillä tuloilla      
Olen tyytyväinen tämän hetkiseen elinta-
sooni      

Joudun jättämään väliin sosiaalisia tilai-
suuksia rahapulan vuoksi      

Mietin usein rahan riittävyyttä      
Uskon, että valmistuttuani löydän työtä ja 
taloudellinen tilanteeni paranee      

Minulla on tällä hetkellä erääntyneitä las-
kuja maksamatta      

Olen turvautunut pikavippeihin, kun rahat 
ovat lopussa      

Saan tiukan paikan tullen taloudellista 
apua läheisiltäni      

Talouteni on tällä hetkellä tasapainossa      
 

Tietoja minusta  
Opiskelijan ikä  

15 - 17 

18 - 20 

21 - 23 

yli 24-vuotta 
 
Opiskelijan koulutusala  

Käsi- ja taideteollisuusala 

Tekstiili- ja vaatetusala 
 
Opiskeluaika lukuvuosina  

1 

2 

3 

4 

5 
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Opiskelijan asumispaikkakunta 

opiskelen kotipaikkakunnallani 

olen muuttanut asumaan opiskelupaikkakunnalle 

asun opiskelupaikkakunnalla, mutta olen kirjoilla toisella paikkakunnalla 
 

Päivittäiseen koulumatkaan kuluva aika    
 
Hakutoive yhteishaussa  
 Kyllä En 

 
Opiskeletko nyt alalla, jonne ensisijaisesti olet hakenut   

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kielteisesti, mikä oli ensisijainen hakutoiveesi?  
 

 
 
Jos tällä hetkellä olisit valintatilanteessa, mille alalle hakisit?  
 

 

 

Suuri kiitos vastauksistasi! Saamiamme tietoja käytämme ensi lukuvuoden suunnittelussa apuna. Jos sinulla 
on tunne, että et tässä kyselyssä pääse kertomaan kaikkea haluamaasi, voit lähettää sähköpostia tämän ky-
selyn tekijälle Marja-Leena Koskiselle alla olevaan osoitteeseen. Nyt toivotan sinulle oikein hyvää kesää!  

marja-leena.koskinen@metropolia.fi 
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