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1 JOHDANTO 

 

Bovallius-ammattiopiston Laukaan toimipaikassa on pitkä traditio vammaisten opis-

kelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä. Kou-

lutus on uusien haasteiden edessä, kun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 

syksyllä 2010 (Opetushallitus 2010; Bovallius-ammattiopisto 2010).  

 

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on tarkoitettu erityistä tukea ja ohjausta 

tarvitseville opiskelijoille, joilla ammatilliset jatkosuunnitelmat eivät ole vielä selkiin-

tyneet. Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa opiskelija saa 

todistuksen lisäksi jatkosuunnitelman. Jatkosuunnitelma on liite, johon on kirjattu 

opiskelijan ammatillisen koulutuksen, työllistymisen, asumisen, kuntoutuksen tai 

arjen hallinnan suunnitelmista ja tukitoimista. Jatkosuunnitelmaan kirjataan myös 

koulutuksessa saavutetut tulokset ja suositukset opiskelijan jatko-opinnoista tai työs-

tä koulutuksen jälkeen. (Opetushallitus 2010; Bovallius-ammattiopisto 2010) 

 

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta. Työval-

mennus on uusi toimintatapa ja – malli, joka hakee muotoaan. Pelkästään terminolo-

gia, joka liittyy erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen, on 

moninaista. Käytännöt eri toimipaikoissa ja koulutuksen järjestäjien välillä vaihtele-

vat.  

 

Bovallius-ammattiopiston Laukaan toimipaikkaan on palkattu ohjaaja, joka toimii 

Valmentava I-koulutuksen tiimissä työvalmentajana. Työvalmentaja opettaa ja ohjaa 

koulutuksessa olevien opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Tavoitteena on, että opis-

kelijat perehtyvät mahdollisimman käytännönläheisesti työelämään. 

 

Valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen kuuluu ammatinvalinta ja 

työelämävalmiudet opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuden laajuus on 10 opinto-

viikkoa, josta Ammatillisen koulutuksen tuntemuksen laajuus on viisi opintoviikkoa ja 

Työelämävalmiudet ja työelämään valmentautumisen laajuus on viisi opintoviikkoa. 
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Työelämävalmiudet ja työelämään valmentautumisen tavoitteena on, että opiskelija 

saa mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan työelämästä, erilaisista ammateista ja 

koulutuksen vaihtoehdoista. Tavoitteena on, että opiskelijalla selkiintyy opintojen 

aikana kuva omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan. Näiden pohjalta opiskelija 

pystyy työstämään omaa ammatillista jatkosuunnitelmaansa. (Opetushallitus 2010; 

Bovallius- ammattiopisto 2010.) 

 

Osatyökykyisten ohjaus- ja työurasuunnitteluun keskittyneitä hankkeita on runsaasti. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kolmen ammatillisen erityisoppilaitoksen hank-

keiden kokemuksiin ja kehittämisideoihin (Kainulainen 2007; Kero ym. 2007; Winq-

wist ym 2007). Opinnäytetyössä hyödynnetään uusinta osatyökyisten työllistymisen 

esteisiin syventynyttä väitöskirjaa, jonka tuloksia voidaan hyödyntää osatyökyisten 

opiskelijoiden työharjoitteluohjauksessa (Kukkonen 2009). Lisäksi opinnäytetyössä 

syvennytään moniammatillisen tiimin verkosto- ja yhteistyötaitoihin (Onnismaa 

2007; Juuti 2005; Juuti 2009). 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työvalmennukseen osallistuvien opiskelijoi-

den asiakasprosessia ja mallintaa moniammatillisen tiimityön työjakoa työharjoittelu-

jakson aikana. Työvalmennuksen kehittämishankkeen tuloksena uuden opetussuun-

nitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat mahdollisimman tehokkaasti. Sen seurauk-

sena opiskelijoiden jatkosuunnitelmat onnistuvat ja moniammatillisessa tiimissä on 

selkeä työnjako. 

 

Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä ja kokemuksia voidaan hyödyntää erityistä 

tukea tarvitsevien, osatyökykyisten ihmisten työelämäohjauksessa ja ammatillisten 

jatkosuunnitelmien ohjauksessa niin oppilaitoksissa kuin muissakin vastaavissa palve-

luissa ja palveluohjauksessa. 
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2 BOVALLIUS -AMMATTIOPISTO 

 
 

Opinnäytetyön toisessa luvussa kuvaan lyhyesti organisaatiota, jossa toteutan työ-

valmennuksen kehittämishankkeen. Kuvauksen tavoitteena on, että lukija saa käsi-

tyksen kehittämishankkeen toimintaympäristöstä. Kehittämishanke toteutetaan Bo-

vallius- ammattiopiston Laukaan toimipaikassa. Kehittämishanke kohdistuu tiimiin, 

joka toteuttaa Ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavaa ope-

tusta ja ohjausta (Valmentava I –tiimi).  

 

Valtion omistama Kuhankosken erityisammattikoulu siirtyi osaksi yksityistä Bovallius-

ammattiopistoa 1.1.2009. Bovallius-ammattiopistoa ylläpitää S. ja A. Bovalliuksen 

säätiö, joka järjestää ammatillista erityisopetusta myös Pieksämäellä ja Turussa. Jo-

kaisella toimipaikalla on alueellisia sivutoimipisteitä. Bovallius-ammattiopisto järjes-

tää ammatillista opetusta ja toimintaa noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla. 

Ammattiopiston lisäksi Bovallius-konserniin kuuluu Bovallius Palvelut Oy, Bovallius 

Bio Oy ja Bovallius Kiinteistöt Oy. (Kuhankoski vuosikertomus 2007–2008; S. ja A. 

Bovalliuksen säätiö 2009, 2; Bovallius-ammattiopisto 2010, 4.) 

 

S. ja A. Bovalliuksen säätiö on toiminut vuodesta 1905. Säätiön toiminta perustuu 

Sofia ja Angelique Bovalliuksen säätiöimään omaisuuteen. Säätiön toimintamalli pe-

rustuu arvoihin, joissa painottuu ajatus siitä, että jokaiselle yksilölle tarjotaan mah-

dollisuuksia kehittyä yksilöinä omista lähtökohdistaan. S. ja B. Bovalliuksen säätiön 

arvoja ovat (1) heikkouden ja erilaisuuden hyväksyminen, (2) ihmisten ja luonnon 

kunnioittaminen, (3) ihmisläheisyys ja ihmisten välinen tasa-arvo, (4) rehellisyys, 

avoimuus ja positiivisuus, (5) toisten huomioonottaminen, auttaminen ja kannusta-

minen, (6) ahkeruus ja taloudellisuus ja (7) perinteiden kunnioittaminen. Säätiön 

strategian ydinajatuksena on vajaakuntoisten opiskelijoiden kokonaisvaltainen kun-

toutuksen malli, jossa huomioidaan yksilölliset vahvuudet ja mahdollisuudet. Käytän-

nön työtehtävien avulla autetaan vajaakuntoista opiskelijaa löytämään omat vahvuu-
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tensa ja integroitumaan yhteiskuntaan. (S. ja A. Bovalliuksen säätiö 2009, 1; Bovalli-

us-ammattiopisto 2010, 6.) 

 

Bovallius-ammattiopiston tavoitteena on luoda ja tukea erityistä tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden yksilöllisiä opinpolkuja niin, että opiskelijoista tulee täysivaltaisia kan-

salaisia ja työntekijöitä. Opetuksessa ja ohjauksessa hyödynnetään työvaltaisia me-

netelmiä. Bovallius-ammattiopisto järjestää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja 

ohjausta sekä ammatillista perus-, aikuis- ja jatkokoulutusta.(Bovallius-ammattiopisto 

2010, 6-7.) 

 

 

2.1 Työelämäyhteistyö 

 

S. ja A. Bovalliuksen Säätiön strategian (2009) mukaan Laukaan toimipaikalla ei ole 

toistaiseksi Bovalliuksen mallin mukaista yhteistyötä Laukaan kunnan ja yrityselämän 

kanssa. Tähän vaikuttaa osaltaan toimipaikan sijainti Laukaan Kuhankoskella hieman 

syrjässä ja suhteellisen etäällä asutuskeskuksista. Bovalliuksen työvaltaisessa oppimi-

sen mallissa on kiinnitetty erityistä huomiota heterogeeniseen opiskelijavalintaan. 

Opetukseen on pyritty valitsemaan eritasoisia vajaakuntoisia opiskelijoita. Työssä 

oppimisessa tapahtuu opiskelijoiden välistä mallioppimista, ja opiskelijoiden keski-

näistä toistensa tukemista. Työvaltaisella oppimisella ja mallioppimisella voidaan 

saavuttaa realistisia ammatillisia tavoitteita vaikeasti vammaisten opiskelijoiden koh-

dalla. Työmenetelmä tukee myös opiskelijan työllistymistä opiskelun jälkeen. (S. ja A. 

Bovalliuksen säätiö 2009, 3-4, 8.) 

 

Bovallius-ammattiopiston strategian mukaisesti (2010) oppilaitoksen tavoitteena on 

ennakoida tulevaisuutta ja työelämän muutoksia tarjoamalla työelämän tarpeiden 

mukaista koulutusta. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen 

joko avoimille tai tuetuille työmarkkinoille. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat 

osatyökykyisiä henkilöitä, joiden aseman edistäminen sekä yhteiskunnassa että työ-

elämässä on ammattiopiston yksi tärkeimmistä tehtävistä. (Bovallius-ammattiopisto 

2010, 11–12.) 
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Työelämäyhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan erityistä tukea tarvitsevien opiske-

lijoiden työssäoppimista, työharjoitteluja ja työelämävalmennusta. Lisäksi oppilaitos 

kehittää työpaikkaohjaajien ja työvalmentajien koulutusta. Kehittämistyötä tehdään 

tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tavoitteena on, että koulutukseen liittyvä 

työnteko tapahtuu mahdollisimman paljon aidoissa oppimisympäristöissä. Käytän-

nönläheinen ja työvaltainen opiskelu auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita 

saavuttamaan ammatillisia tavoitteita ja edistävää heidän työllistymistään koulutuk-

sen jälkeen. (Bovallius-ammattiopisto 2010, 11 – 12, 14.) 

 

Organisaatiouudistuksen myötä myös opetus- ja ohjaustoiminta hakee uusia toimin-

tamalleja. Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa otettiin uusi 

opetussuunnitelma käyttöön syksyllä 2010. Valmentavan koulutuksen tiimissä Lau-

kaassa aloitti elokuussa 2009 uutena työntekijänä työvalmentaja, jonka toimenkuva 

rakentuu Bovalliuksen työvaltaisen oppimisen mallin mukaisesti.  

 

 

2.2 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus amma-

tillisessa peruskoulutuksessa 

 

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on ammatilli-

sesta koulutuksesta annetun lain 630/1989, 3§:n mukaan ammatillisen peruskoulu-

tuksen yhteydessä järjestettävää koulutusta. Se ei johda ammatilliseen tutkintoon.  

Koulutuksen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa ja enintään 40 opintoviikkoa. 

Koulutus voi kestää 80 opintoviikkoa erityisillä syillä. Ammatilliseen peruskoulutuk-

seen tai työelämään valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa 

(Valmentava I) tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelija ammatilliseen pe-

ruskoulutukseen siirtymistä varten. Koulutuksen tehtävänä on toimia nivelvaiheen 

koulutuksena perusopetuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen välillä. Jos koulutuk-

sen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelijaa työhön ja itsenäiseen elä-

mään (Valmentava II), koulutuksen laajuus on vähintään 40 ja enintään 120 opinto-

viikkoa. (Opetushallitus 2010, 6; Bovallius-ammattiopisto 2010, 4.) 
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Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus jakaantuu 

kahteen vaihtoehtoon, joilla on erilaiset tavoitteet: 

 

”Ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavassa ja 
kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa (Valmentava I) opiskelijan 

keskeisenä tavoitteena on suuntautua koulutuksen jälkeen kiinnostus-

taan ja edellytyksiään vastaavaan ammatilliseen koulutukseen tai työ-

elämään.” (Opetushallitus 2010, 9; Bovallius-ammattiopisto 2010, 5.) 

 

”Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa ja kuntouttavassa 
opetuksessa ja ohjauksessa (Valmentava II) opiskelijan keskeisenä ta-

voitteena on itsenäistyä elämän eri osa-alueilla ja valmentautua työ-

hön.” (Opetushallitus 2010, 9; Bovallius-ammattiopisto 2010, 5.) 
 

Opetushallituksen määräyksessä (emt) ja Bovallius-ammattiopiston opetussuunni-

telmassa (emt) koulutuksen tehtävä on määritelty seuraavasti: ”Koulutuksen tehtä-

vänä on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän 

häiriön tai muun syyn vuoksi runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille lisää 

valmiuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön 

ja itsenäiseen elämään.” (Opetushallitus 2010, 6; Bovallius-ammattiopisto 2010, 4.) 

 

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus toteutetaan 

yhteistyössä opiskelijan kuntoutumista tukevien tahojen kanssa. Opetuksen ja ohja-

uksen tavoitteet määräytyvät joustavasti opiskelijan yksilöllisten voimavarojen ja 

elämäntilanteen mukaisesti. Opetuksen ja ohjauksen lähtökohtana on opiskelijan 

tarpeet, voimavarat ja elämäntilanne. Opintojen tavoitteet, sisältö ja laajuus suunni-

tellaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOJKS) mukaisesti.  (Ope-

tushallitus 2010, 6-7; Bovallius-ammattiopisto 2010, 4.) 
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3 TYÖELÄMÄÄN VALMENTAUTUMINEN 

 

Tämän luvun tavoitteena on, että määrittelen ja perustelen opinnäytetyön keskeiset 

käsitteet. Erityistä tukea tarvitsevaa asiakasta määritteleviä termejä ovat vammai-

nen, vajaakuntoinen ja osatyökykyinen. Asiakasta ohjaavia työntekijöitä on eri nimik-

keillä. Tässä työssä määrittelen työvalmentajan ja työhönvalmentajan. Asiakkaan 

ohjausprosessia määritellään sanoilla työvalmennus, työhönvalmennus ja palveluoh-

jaus.  

 

Opinnäytetyön kehittämishanke perustuu syksyllä 2010 voimaan astuneen opetus-

suunnitelman määräyksiin. Kappaleen toisessa luvussa perehdyn uuden opetussuun-

nitelman mukaisesti työelämään valmentautumisen tavoitteisiin. 

 

3.1 Työvalmennuksen käsitteitä 

 

Työvalmennuksen käsitteet ovat muovautuneet käytännön työssä ja eri toimijoiden 

tekemänä. Myös työkyvyn ja vajaakuntoisuuden käsitteet ovat sidoksissa tulkintake-

hykseen ja määrittelyn tarkoitukseen (Kukkonen 2009, 59.) Vakiintunutta käsitteistöä 

ei ole, ja käsitteiden sisältö voi vaihdella eri toimijoiden tulkitsemana. Vates-säätiö on 

asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhden-

vertaiseksi työllistämiseksi. Vates-säätiö ja Valtakunnallinen työpajayhdistys ovat 

yhdessä koonneet ja määritelleet alan termistöä Sosiaalisen työllistämisen toimialan 

käsitteet –kirjassa. Tekijät suosittelevat käyttämään raportin käsitteistöä, jotta toimi-

alalla saataisiin yhteinen näkemys terminologiasta. (Ylipaavalniemi ym. 2005, 3,7.) 

 

Vajaakuntoisuus määritellään palvelujärjestelmässä lakien mukaisesti.  Käsitteen 

avulla määritellään asiakkaita ja heidän palvelutarpeitaan. Vajaakuntoinen -käsitteen 

avulla kuvataan ihmisen toimintakyvyn ja työllistymisen tai työssä suoriutumisen 
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suhdetta. (vrt. Kukkonen 2009, 52- 53, 57.) Laki vammaisuuden perusteella järjestet-

tävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987, 2 §) määrittelee vammaiseksi henkilön, 

jolla on ”vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 

tavanomaisista elämän toiminnoista”. Laki julkisista työvoimapalveluista 

(30.12.2002/1295, 1 luku 7 §) määrittelee vajaakuntoisen henkilön asiakkaaksi, jonka 

mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat vähentyneet 

asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia.  

 

Työ- ja toimintakyvyn alenemiseen ja vajaakuntoisuuteen liittyvässä keskustelussa on 

viime vuosina kritisoitu ja kyseenalaistettu negatiiviseksi koettua ja leimaavaa invali-

diteettiajattelua. Vates –säätiö on kannanotossaan (Ollikainen 2008, 22.) halunnut 

korvata vajaakuntoisen käsitteellä osatyökykyinen. Käsitteellä halutaan kiinnittää 

huomiota rajoitteiden sijasta yksilön kykyihin, taitoihin ja oppimispotentiaaliin sekä 

työn vaatimusten ja yksilön voimavarojen tasapainomalliin. Osatyökykyinen tarkoit-

taa yleensä sitä, että työntekijä ei selviydy täydellisesti työnsä asettamista vaatimuk-

sista. Työkyvyn käsitettä määritellään tällöin tehtäväsidonnaisesti. Yksilöä pidetään 

työkykyisenä, kun hänen edellytyksensä (esim. ikä, sukupuoli ja terveydentila) ovat 

tasapainossa työn asettamien vaatimusten kanssa. (Paanetoja 2010.) 

 

Työhönvalmennus on yleiskäsite. Työhönvalmennuksella tuetaan ja autetaan heikos-

sa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä ns. avoimille työmarkki-

noille. Työvalmennus on tavoitteellisesti suunniteltua asiakkaan työkyvyn edistämistä 

työn avulla. Työvalmennus voi olla joko yksilö- tai ryhmävalmennusta. Yksilövalmen-

nus on työhön valmennusta tukevaa toimintaa, jonka avulla edistetään asiakkaan 

arjen hallintaa ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Ryhmävalmennuksella tarkoite-

taan vertaisryhmissä toiminnallisin menetelmin tapahtuvaa arki-, työelämä- ja vuo-

rovaikutustaitojen kehittämistä. (Ylipaavalniemi ym. 2005, 15.) 

 

Työvalmennukseen kuuluu myös asiakkaan palveluohjaus. Sen tavoitteena on edistää 

asiakkaan osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan. Yksilöllinen palveluohjaus on 
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prosessi, jossa ohjataan asiakasta käyttämään hänen tarvitsemiaan palveluja. Ohja-

usprosessissa huomioidaan palveluiden oikea kohdentuminen, järkevä ketjuuntumi-

nen ja tavoitteellinen jäsentyminen. Tavoitteena on, että etuudet, palvelut ja tulevai-

suuden suunnitelmat muodostavat asiakkaalle mielekkään ja ehjän kokonaisuuden. 

Näin tuetaan asiakkaan työllistymistä, kuntoutumista ja elämänhallintaa. Ollikainen 

(2008) pohtii työvalmennuksen ja palveluohjauksen asiantuntijoiden vähäistä resurs-

sointia suhteessa asiakkaan tarvitsemaan palveluohjaukseen. Hän kyseenalaistaa 

yksilöllisyyden palveluohjaksen resurssoinnissa, jossa yhdellä kuntouttavan työtoi-

minnan ohjaajalla on 30 asiakasta ohjausprosessissa. (Ylipaavalniemi ym. 2005, 16; 

Ollikainen 2008, 21,40, 48.) 

 

Onnismaa (2007) pohtii opetuksen ja ohjauksen välistä eroa, jotka asetetaan alan 

kirjallisuudessa tarpeettomastikin vastakkain. Pedagoginen ohjaus ja ohjauksellinen 

opetus tuovat oppijan näkökulman ohjausprosessiin. Ohjauksessa pyritään hakemaan 

uusia merkityksiä vanhoille kokemuksille. Tämä on tärkeää etenkin asiakkaan työura-

suunnittelussa. Ohjauksessa keskitytään asiakkaan tulevaisuuden suunnitteluun, jos-

ta ei ole olemassa valmista faktatietoa. On tärkeää, että ohjauksessa ei kiinnitytä 

irrallisiin yksityiskohtiin, vaan pyritään pohtimaan millaista tietoa työssäoppimisesta 

hyödynnetään. Työssä tapahtuva oppiminen on kokemuksellista oppimista. Koke-

muksien avulla tiedot muuttuvat käytännön toiminnaksi. Ohjauksessa onkin kiinnitet-

tävä huomioita vanhojen ja uusien toimintatapojen ristiriitoihin ja muutoksiin. Työs-

säoppiminen ohjaaminen on siis ohjausprosessissa tapahtuvaa asiakkaan kokemien 

muutosten ja ristiriitojen työstämistä. (Onnismaa 2007, 24-25, 88-89.) 

 

Työhönvalmentaja tukee ja edesauttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien asi-

akkaiden työllistymistä tavallisiin työyhteisöihin. Työhönvalmentaja voi toimia asiak-

kaalle myös työhön opastajana ja räätälöidä työtä asiakkaalle sopivaksi. Yksilöval-

mennus ja työn räätälöinti tapahtuu työpaikalla yhteistyössä työnantajan kanssa. 

Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan suoriutuminen työtehtävistä ja mahdollinen 

tuen tarve. Yksilövalmennuksessa keskeisinä menetelminä ovat työtehtävän jakami-

nen osiin, useiden eri tehtävien tai uusien tehtäväkokonaisuuksien koostaminen asi-
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akkaalle sopivaksi. Myös työaikaa, työvälineitä, työympäristöä ja työhön opastusta 

voidaan yksilöllistää. Työyhteisöä voidaan sopeuttaa uuteen tilanteeseen. Työval-

mentaja tukee asiakkaiden työkykyä esim. erityistyöllistymisen yksiköissä. (Paaval-

niemi ym. 2005, 18; Varanka 2008, 9.) Työvalmentaja on palvelusuhteessa omaan 

työnantajaansa. Kun hän opastaa, ohjaa ja avustaa asiakasta työtehtäviin työpaikalla, 

on tärkeää, että työvalmentajan salassapitovelvollisuudesta, oikeuksista ja asemasta 

sovitaan yhdessä asiakkaan työnantajan kanssa. (Paanetoja 2005, 12 – 14.) 

 

Lampinen (2006) on tutkinut ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja ta-

sa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Avoimille työmarkkinoille ohjaavan 

toiminnan haasteet ja ohjaajan tehtävät ovat laajoja. Prosessi, jossa asiakasta ohja-

taan avoimille työmarkkinoille, pitää purkaa vaiheisiin, jotta työnjako eri toimijoiden 

välillä selkiintyisi. Työn tavoitteet ovat monimuotoisia, asiakaskunta on laaja, ja ohja-

ustehtävät jäsentämättömiä. Ohjaajan on tunnettava työmarkkinat, työtehtävät, 

yritykset ja ammattitaitoon liittyvät osaamisvaatimukset. Alueellinen paikallistunte-

mus on tärkeää. Ohjaajan on tunnettava hyvin sekä asiakas että yritys, johon asiakas 

työllistyy. Lisäksi ohjaajalta vaaditaan neuvottelu- ja ohjaustaitoja sekä menetelmä-, 

ammatti- ja työtehtäväkohtaista osaamista. (Lampinen 2006, 26, 45 – 48.) 

 

Työvalmennuksessa ja työssäoppimisessa on kyse työelämän rajojen ylittämisestä. 

Raja on näkymätön ja hahmottumaton. Oppilaitosten ja työelämän rajojen ylittämi-

nen, siirtyminen työelämään ja siirtymisen työvälineet ovat Onnismaan (2007) mu-

kaan tärkeitä työssäoppimisen kehittämiskohteita. Oppilaitosten on kehitettävä ja 

rakennettava yhteistyötä juuri työpaikoilla ja niiden verkostoissa. Ammatillisen kou-

lutuksen ja työelämän raja voidaan hahmottaa yhtenä oppimisympäristönä; muutok-

sen ja oppimisen mahdollisuutena. (Onnismaa 2007, 90.) 

 

Käytän tässä opinnäytetyössä termiä työvalmennus kuvaamaan valmentavan ja kun-

touttavan opetuksen ja ohjaksen opetussuunnitelaman (Opetushallitus 2010) mu-

kaista kokonaisuutta työelämävalmiudet ja työelämään valmentautuminen. Työval-
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mennus on vakiintunut termi oppilaitoksessa. Työvalmentaja toimii em. termien mu-

kaisesti koulutuksessa sekä yksilö- että ryhmävalmentajana. Yksilövalmennus on 

opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaista työpaikoilla tapahtuvaa työhönval-

mentamista.  Ryhmävalmennus on opetussuunnitelman mukaista työelämätiedon ja 

–taitojen toiminnallista opettamista ja ohjausta. 

 

 
 
3.2 Työvalmennus osana Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kun-

touttavaa opetusta ja ohjausta 

 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Val-

mentava I) uusi opetussuunnitelma (2010) poikkeaa selkeästi vuonna 2006 laaditusta 

koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta (Hankamäki ym. 2006). Kuhankosken erityis-

ammattikoulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen (Ope-

tushallitus 42/011/2000).  Opetussuunnitelman (Hankamäki ym. 2006) mukaan opis-

kelija oppii työelämävalmiuksia peruslukujärjestyksen mukaisessa opetuksessa, lähi-

töissä, kädentaidoissa ja työkokeiluissa. Opiskelu- ja työelämävalmiudet muodosta-

vat opetussuunnitelmassa oman kokonaisuutensa. Ammatillisen koulutuksen ja työ-

elämän tuntemus on kokonaisuus, johon kuuluu opinto-ohjausta, lähitöitä oppilai-

toksen eri toimipisteissä sekä työkokeiluja. (Hankamäki ym. 2006, 9, 13.) 

 

Lähitöiden tavoitteena oli, että opiskelija tutustuu oppilaitoksen eri työpisteiden käy-

täntöihin, työskentelyyn ja ergonomiaan sekä työturvallisuuteen. Työelämän sääntö-

jä opitaan käytännön työtehtävissä. Oppilaitoksen sisäisiä työpisteitä ovat puutarha, 

pesula, laitoskeittiö, toimisto ja siivous. Lähityöt suunnitellaan yksilöllisesti opiskeli-

jan edellytysten ja tavoitteiden pohjalta. Työkokeilujen tavoitteena on antaa opiskeli-

jalle realistinen kuva työelämästä, oppia työelämän sääntöjä ja oppia työskentele-

mään erilaisten ihmisten kansa. Työkokeilujen avulla tuetaan opiskelijan ammatinva-

lintaa ja lisätään valmiuksia ammatillisiin opintoihin. Työkokeilu on yksilöllinen. Sen 

kesto on pääsääntöisesti kolme opintoviikkoa lukuvuodessa. Opiskelijan ohjauksesta 

vastaa opetussuunnitelman mukaisesti opettaja. Opettaja tai ohjaaja osallistuu opis-
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kelijan arviointiin mahdollisuuksien mukaan työkokeilun päätteeksi.  (Hankamäki ym. 

2006, 26 - 28.) 

 

Uudessa opetussuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomioita työssä oppimiseen. 

Opetushallituksen määräyksen (2010) ja Bovallius-ammattiopiston opetussuunnitel-

man mukaisesti (2010) ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntoutta-

van opetuksen ja ohjauksen (Valmentava I) tavoitteena on, että opiskelijan valmiudet 

opiskella kehittyvät. Koulutuksen aikana opiskelija löytää itselleen soveltuvan tavan 

työskennellä ja hän kykenee työskentelemään erilaissa ympäristöissä. Koulutuksen 

tavoitteena on, että opiskelijalla on mahdollisimman totuudenmukainen kuva työ-

elämästä, erilaisista ammateista ja koulutuksen vaihtoehdoista. (Opetushallitus 2010, 

10, 21, 28–29, 49 – 50; Bovallius-ammattiopisto 2010, 6-7, 21; Karlsson 2009.) 

 

Opetushallituksen määräyksen (2010) mukaisesti opiskelija oppii osan koulutuksen 

tavoitteista työtä tekemällä työpaikalla ja aidossa työympäristössä. Opiskelija kehit-

tää valmiuksia työssäoppimiseen ja sisäisen yrittäjyyden valmiuksiaan käytännön 

toiminnassa. Työelämään valmentautumisessa on huomioitava sekä opiskelijan edel-

lytykset työn tekoon että yksilöllisen ohjauksen ja tuen tarve. Opiskelijan ohjauksessa 

on huomioitava, että hän ymmärtää työtehtäviinsä liittyvät työturvallisuusohjeet. 

Tavoitteena on, että valmentautumisjakso toteutetaan oppilaitoksen ulkopuolisessa 

työpaikassa, oppilaitoksen harjoitusyrityksessä, työllistämisyksikössä, työpajassa tai 

monipalvelukeskuksessa. Jakson aikana kartoitetaan opiskelijan tarvitsemia työllis-

tymisen ja työn tukitoimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (Opetushallitus 2010, 

49; Karlsson 2009.) 

 

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja 

opetusta valmentautumisjakson aikana. Siihen kuuluu suunnittelu, opiskelijan ohjaus 

ja arviointi. Ohjaavalla henkilöstöllä on oltava edellytykset yhteistyölle työelämän 

edustajien kanssa. Työpaikkojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä varmistetaan, 

että työelämään valmentautumisen työelämävastaavuus, laatu ja ajantasaisuus. 

Toimijoilla on oltava yhteinen käsitys työelämään valmentautumisen järjestämisestä. 

(Opetushallitus 2010, 49–50; Karlsson 2009.) 
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Työelämään valmentautumisjaksolla on laadittava kirjallinen sopimus koulutuksen 

järjestäjän ja työnantajan kesken. Opiskelija ei ole työvalmennusjaksolla työsopimus-

suhteessa työnantajaan. Sopimuksessa on huomioitava opiskelijan edellytykset, yksi-

löllisen ohjauksen ja tuen tarve sekä työturvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonvas-

tuisiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. ( L 630/1989 19 § ja 28 §. Opetushallitus 2010, 

49; Karlsson 2009.) 

 

Koulutuksen järjestäjä vastaa työelämään valmentautumisen toteutuksesta. Lisäksi 

koulutuksen järjestäjän on huolehdittava opettajien työelämäosaamisesta, koulut-

tautumisesta ja työpaikkaohjaajien kouluttamisesta. Opiskelijan ohjauksessa on kiin-

nitettävä huomioita myönteiseen, rakentavaan ja realistiseen palautteeseen, joita 

hyödynnetään opiskelijan jatkosuunnitelmassa. Palautteen lisäksi opiskelijan ohjauk-

sessa on huomioitava, että hänellä on edellytykset turvalliseen ja ohjeiden mukai-

seen työntekoon. (Opetushallitus 2010, 49; Karlsson 2009.) 

 

Työelämään valmentamisen tavoitteena on, että opiskelijalla selkiytyy opintojen ai-

kana käsitys vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan, joiden pohjalta hän pystyy työstä-

mään oma ammatillisia jatkosuunnitelmiaan. Bovallius-ammattiopiston opetussuun-

nitelman mukaisesti opintoihin kuuluu kolme opintoviikkoa Työelämävalmiuksia ja 

työelämään valmentautumista. Opintojen tavoitteita, sisältöä ja laajuutta suunnitel-

laan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  (Opetushallitus 

2010, 10, 21; Bovallius-ammattiopisto 2010, 6-7, 21; Karlsson 2009.) 

 

Bovallius-ammattiopiston opetussuunnitelman mukaisesti (emt) Työelämävalmiuk-

sissa ja työelämään valmentautumisessa tavoitteena on, että opiskelija perehtyy 

mahdollisimman käytännönläheisesti työelämään. ”Opiskelija työskentelee aidoissa 

työympäristöissä ulkopuolisissa työpaikoissa (avotyö), Bovallius-ammattiopiston työ-

pajassa tai esim. oman kotikunnan työkeskuksessa. Opiskelija kehittää valmiuksia 

työssäoppimiseen ja kerää kokemuksia jatkosuunnitelmiensa tueksi. Opiskelija kehit-

tää sisäisen yrittäjyyden valmiuksiaan käytännön toiminnassa. Opiskelija tuntee työ-

yhteisössä tarvittavat perussäännöt.” (Bovallius-ammattiopisto 2010, 21.) 
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Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus toimii ns. nivelvaiheen opetuksena. Ni-

velvaiheen opetuksella tarkoitetaan, että valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

toimii välivaiheen koulutuksena perusasteen ja ammatillisen peruskoulutuksen tai 

työelämän välillä. Nivelvaiheessa tehdään laaja-alaista yhteistyötä opiskelijan jatko-

suunnitelman laatimiseksi. Opiskelijan jatkosuunnitelma liitetään todistuksen liit-

teeksi. Jatkosuunnitelmaan on kirjattu valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja 

ohjauksen tavoitteet, opiskelijan vahvuudet ja kehittymistarve sekä erityisen ohjauk-

sen ja tuen tarve. Jatkosuunnitelmaan kirjataan lisäksi opiskelijan koulutuksen, työl-

listymisen, asumisen, kuntoutuksen tai arjen hallinnan suunnitelmista ja tukitoimista. 

Jatkosuunnitelmaan kirjataan vielä koulutuksessa saavutetut tulokset ja suositukset.  

(Opetushallitus 2010, 61, 62.) 
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN HAHMOTTAMINEN JA JÄSENNYS 
 

Opinnäytetyön neljännessä kappaleessa kuvaan työvalmennuksen tilannetta ennen 

kehittämishanketta. Perustelen myös kehittämishankkeessa käytetyt metodit, jotka 

nousevat oman työn kehittämisen arjesta. Lopuksi esittelen kehittämishankkeen ta-

voitteet. Liitän teoreettiseen pohdintaan alan tutkimustuloksia, joissa on tutkittu 

esteitä vajaakuntoisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työelämätutkimus ja 

kehittämishankkeet antavat mielestäni työvalmennuksen sisällön ja menetelmien 

kehittämiseksi selkeitä suuntaviivoja. 

 

 

4.1 Työvalmennuksen lähtötilanne 

 
Työhöni kuuluu opiskelijoiden työurasuunnittelu ja etenkin niihin liittyvät työharjoit-

telut.  Kiinnostukseni työssä oppimisen ohjaamiseen heräsi opiskellessani aikuiskas-

vatuksen perusopintoja. Työssäoppimisen ohjaaminen –luennolla Virtanen (2007) 

tiivisti ohjauksen ytimen mielestäni oivallisesti. Hänen mukaansa työssäoppiminen 

ilman teoreettista pohjaa ja pedagogista ohjausta on suunnittelematonta ja satun-

naista oppimista. Työssäoppimisen ohjaus on toimintaa, jonka avulla voidaan toteut-

taa ammatillisten valmiuksien kehittymistä, jossa integroituvat käytäntö, teoria ja 

itsesäätelytaidot. Ohjaustyön välineitä ovat vuorovaikutus ja keskustelu sekä erilaiset 

oppimista tukevat tehtävät, kuten oppimispäiväkirjat, kirjalliset harjoitukset ja tehtä-

vät. Työssäoppimisen mallin laatiminen on Virtasen mukaan haasteellista ja vaikeaa 

siksi, että ohjaustyön käytännöt hakevat yhä muotojaan. Opiskelijalla, opettajalla ja 

työpaikkaohjaajalla on jokaisella erilaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia. Haasteelli-

suutta lisää se, että työssäoppimispaikat ovat hyvin erilaisia sekä fyysisinä että sosi-

aalisina ympäristöinä. Nämä huomiot ja havainnot on tehty ammatillisessa peruskou-

lutuksessa. Miten asiat on huomioitu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koh-

dalla? (Virtanen, 2007.) 

 

Toimin Bovallius-ammattiopistossa työvalmentajana. Aloitin työt Laukaan toimipai-

kassa elokuussa 2009. Aiemmin työvaltaista oppimista on ohjannut ohjaaja. Työval-
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mentaja työskentelee kuntouttavassa ja valmentavassa opetuksessa ja ohjauksessa 

(Valmentava I). Erityistä ohjausta ja tukea tarvitsevia opiskelijoita Valmentava I:llä on 

kehittämishankkeen aikana yhteensä 34 (lukuvuosina 2009 – 2010 ja 2010 – 2011). 

Opetusta järjestetään neljässä ryhmässä luokkapareina (A+D ja B+C). Kuviossa 1 on 

esitetty Valmentava I –koulutuksen resurssit, opiskelijamäärät ja luokkaparimalli lu-

kuvuonna 2009 – 2010. 

 

= luokkaparit 

 
KUVIO 1. Valmentava I/ Henkilöstö- ja tiimirakenne lukuvuonna 2009 – 2010. 

 

Opetus- ja ohjaustyöhön osallistuvat myös liikunnanohjaaja, kädentaitojen ohjaaja ja 

työvalmentaja. Lisäksi opiskelijoiden ohjaukseen osallistuu terveydenhoitaja, opinto-

ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja psykologi yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Luokka-

parille on resurssoitu yhteistä palaveriaikaa yksi tunti kuukaudessa. Tiimipalaverista 

käytetään nimitystä Opinpolku. 

 

Työvalmentajana vastaan opiskelijoiden ryhmämuotoisesta työvalmennuksesta ja 

yksilöllisistä työharjoitteluista. Ryhmämuotoiseen työvalmennukseen osallistui ker-

rallaan kuusi opiskelijaa luokkapareista luokanvalvojien tekemän ryhmäjaon mukai-

sesti. Työvalmennusjakso kesti kolme viikkoa. Työvalmennus järjestetään pääsään-

töisesti viipalerakennuksessa sijaitsevassa luokkahuoneessa.  

8 



19 
 

 

 

Työvalmennusryhmällä oli lukujärjestyksen mukaisesti työvalmennusta 26–27 tuntia 

viikossa. Työvalmennuksen lisäksi opiskelijoilla oli liikuntaa kaksi tuntia, vapaasti va-

littavia opintoja kolme tuntia ja asumisvalmennusta neljä tuntia viikossa. Kevätluku-

kaudella 2010 työvalmentaja ei enää osallistunut vapaasti valittavien kurssien ope-

tukseen ja ohjaukseen. Tuntien vähentämisen tavoitteena oli, että pystyisin jousta-

vammin tekemään yksilöllisiä työharjoitteluohjauksia oppilaitoksen ulkopuolella. 

(Tawast, 10.8.2009) 

 

Työvalmennuksessa arvioidaan opiskelijoiden työ- ja toimintakykyä suhteessa hänen 

ammatilliseen jatkosuunnitelmaansa. Työvalmennuksessa harjoitellaan oman työjär-

jestyksen laatimista, työelämän pelisääntöjä ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi opiskeli-

jat kokoavat työvalmennusjaksolla oman ammatinvalinnan kansion. Siihen kootaan 

henkilökohtaiset työjärjestykset, oma esittely, työohjeet, kaveripalautteet, työhar-

joitteluiden arvioinnit, ammatinvalinnan aarrekartat, ammattikuvaukset ja koulu-

tusesittelyt.  

 

Työvalmennuksessa tehdään myös avustavia työtehtäviä, ns. lähitöitä, oppilaitoksen 

sisällä. Työvalmennusryhmä avustaa oppilaitoksen henkilöstöä asioinnissa, kiinteis-

tönhoidossa, pesulatyössä, puhtaanapidossa ja tekee erilaisia tilaustöitä, esim. kier-

rätykseen liittyvät työt ja toimiston avustavat tehtävät. Oppilaitoksen sisäisessä työ-

harjoittelussa opiskelija voi suorittaa työharjoittelun oppilaitoksen alueella, esim. 

keittiötöissä, kiinteistön huollossa ja puhtaanapidossa. Työharjoittelu sovitaan opis-

kelijan HOJKS:n mukaisesti. 

 

Yksilöllinen työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolelle järjestetään erikseen. Opiskelija 

on tällöin ns. peruslukujärjestyksessä eikä työvalmennusjaksolla. Työvalmentajana 

vastaan opiskelijan perehdytyksestä ja arvioinnista työpaikalla. Työharjoittelun pi-

tuuden ja yksilöllisen ohjaustarpeen mukaan opiskelijalle pyritään tarjoamaan yksilöl-

listä ohjausta myös harjoittelujakson aikana. 

 

Uutena työntekijänä ja oppilaitoksen ensimmäisenä työvalmentajana lukuvuosi 2009 

– 2010 oli perehtymistä perustehtävän ohessa organisaation toimintakulttuuriin, 
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valmentavan koulutuksen tiimiin ja tutustumista opiskelijoihin. Työvalmennus pai-

nottui mielestäni työelämävalmiuksien opetukseen ja oppilaitoksen sisäisten työhar-

joitteluiden ohjaamiseen. Tähän työhön on työvalmentajan toimenkuvassa resurssoi-

tu työaikaa mielestäni selkeästi. Työvalmennuksessa oli peruslukujärjestyksen mu-

kainen tuntikehys, jonka mukaan työvalmentaja työskentelee itsenäisesti opiskelijoi-

den kanssa. Yksilöllisten työharjoitteluiden ohjaaminen oppilaitoksen ulkopuolella on 

ollut haasteellista organisoida työvalmennuksen lukujärjestyksen mukaisen opetuk-

sen ja ohjauksen järjestelyjen takia. Käytännössä järjestelyt ovat olleet räätälöintiä 

opettajien ja opetusavustajien kanssa. (Tawast. 10.8.2009.)   

 

Työvalmentajan toimenkuvassa on mielestäni epäselvyyttä siitä miten työtehtävät ja 

opiskelijoiden ohjaus suhteutetaan työvalmennuksen resursseihin. Vastuu ja opiskeli-

jan ohjauksen rajapinnat tiimissä ovat mielestäni epäselvät. Etenkin opiskelijoiden 

yksilölliset työharjoittelut ovat haasteellisia rytmittää toimenkuvan resurssointiin. 

Tiimi on toivonut, että työvalmentaja vastaisi opiskelijan koko työharjoitteluproses-

sista. Siihen kuuluu harjoittelupaikan löytäminen, harjoitteluun liittyvät asiakirjat, 

perehdytys, kirjalliset työohjeet, ohjaus työssä ja arviointi. Työharjoittelun ohjauk-

seen kuuluu myös työharjoittelupaikan henkilöstön ja/tai työpaikkaohjaajan ohjaa-

minen ja tukeminen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksessa. Valmentavas-

sa koulutuksessa ei ole yhteistyökumppaneita avoimilla työmarkkinoilla, jotka toimi-

sivat opiskelijoille ns. vakituisina työharjoittelupaikkoina. 

 

Työvalmentajan toimenkuvan haasteellisuus selittynee osittain sillä, että tiimiltä 

puuttui yhteinen suunnitteluaika.  Kerran kuukaudessa varattu tiimityöaika (yksi tun-

ti/ luokkapari) ei riitä opiskelijoiden työharjoittelun suunnitteluun. Työharjoittelun 

suunnittelussa on huomioitava opiskelijan vahvuudet sekä ohjauksen ja tuen tarve, 

mahdolliset harjoittelupaikat ja harjoittelun kesto, jotta työharjoittelusta saadut ko-

kemukset voidaan hyödyntää opiskelijan ammatillisessa jatkosuunnitelmassa. Koska 

tiimityöaikaa ei ole, suunnittelua tehdään spontaanisti kahvi- ja ruokatauoilla sekä 

puhelimitse ja sähköpostilla. Epävirallisessa suunnittelussa virheiden ja virhetulkinto-

jen määrä kasvaa. Tiimin luonnollista, mutta epävirallista vuorovaikutusta vaikeuttaa 

myös se, että työvalmentaja työskentelee fyysisesti eri rakennuksessa kuin valmen-
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tavan opetuksen opettajat ja ryhmät. Yksintyöskentelyssä kollegiaalinen tuki puut-

tuu, ja työyhteisön hiljainen tieto jää hyödyntämättä. 

 

 
4.2 Kokemuksia työssäoppimisen tukihenkilötoiminnasta 

 
Kuhankosken erityisammattikoulussa (nykyisin Bovallius-ammattiopisto Laukaa) to-

teutettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämähanke vuosina 2005- 

2007. Sopiva-hankkeen tavoitteena oli kehittää erityisopiskelijoiden työelämäval-

miuksia ja opintojen jälkeistä työllistymistä. (Kainulainen 2007, 7-10.) 

 

Sopiva –hankkeeseen osallistuneet opiskelijat osallistuivat opintojensa mukaisesti 

työkokeiluun tai työssäoppimisjaksolle oppilaitoksen ulkopuoliseen työpaikkaan. Jak-

so kesti kolme opintoviikkoa. Opiskelija sai jakson aikana yksilöllistä ohjausta ja tukea 

oppilaitoksen työpaikkaohjaajalta. Ohjaaja lähti opiskelijan mukaan työelämäjaksolle 

ja työskenteli yhdessä opiskelijan kanssa. Ohjaaja toimi jakson ajan sekä opiskelijan 

että työpaikan tukihenkilönä. Ennen työelämäjaksoa ohjaajalle oli resrussoitu suun-

nitteluviikko. Sen aikana hän räätälöi opiskelijan työelämäjakson. Tukihenkilönä toi-

miva ohjaaja hankki opiskelijalle työharjoittelupaikan ja sopi käytännön järjestelyistä 

työpaikan kanssa. Hän kävi tutustumassa työpaikkaan sekä yksin että opiskelijan 

kanssa. Ohjaaja kartoitti työtehtävät ja laati työohjeet, perehdytti työyhteisön opis-

kelijan ohjaukseen sekä kartoitti opiskelijan alueellista palveluverkostoa. Lisäksi oh-

jaaja mm. tuki opiskelijaa työpaikan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ohjasi opis-

kelijaa kokonaisvaltaisesti työpäivän ajan. (Kainulainen 2007, 7-12.)   

 

Tiivis ohjaussuhde työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välillä mahdollisti opiskelijan työ-

elämäjakson ns. avoimille työmarkkinoille, mutta sisälsi myös haasteita. Opiskelija 

saattaa hankkeen kokemusten mukaan tukeutua liiaksi työpaikkaohjaajaan. Tällöin 

opiskelijan työelämätaidot eivät vahvistu, esim. omatoimisuus ja oma-aloitteisuus 

saattavat heiketä. Tiivis ohjaus saattaa heikentää myös työpaikan ja opiskelijan välis-

tä vuorovaikutusta. Tästä kertoo myös työpaikkojen edustajien toiveet siitä, että he 

saisivat ohjausta vajaakuntoisen työntekijän ohjaukseen. Työpaikoilla tarvitaan kon-
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sultoivaa tukea työntekijöiden ohjaamiseen. Lisäksi työpaikoilla tarvitaan tietoa opis-

kelijan vamman rajoitteista sekä tuen tarpeesta.  (Kainulainen 2007, 22- 27, 31–34.) 

 

Sopiva –hankkeessa saatujen kokemusten mukaan ammatillisen erityisopetuksen 

työharjoittelujaksoilla sekä työpaikat että vajaakuntoiset opiskelijat  tarvitsevat tuki-

henkilöitä. Ohjauksen tarve korostui etenkin harjoittelujakson alussa. Opiskelijat tar-

vitsivat yksilöllistä tukea mm. vuorovaikutustilanteissa ja oman toiminnan ohjaami-

sessa. Myös sopivan toimenkuvan ja työpaikan löytäminen lisäksi todettiin, että tarvi-

taan oppilaitoksen sisäistä työharjoittelua, ns. lähitöitä. Lähitöissä opiskelija työsken-

telee oppilaitoksen alueella ohjatusti avustavissa työtehtävissä. Lähitöissä opiskelija 

harjoittelee aidoissa tilanteissa työelämätaitoja ennen varsinaista työharjoittelua. 

(Kainulainen 2007, 35-40.) Koulutuksen järjestäjä ei ole jatkanut hankkeen mukaista 

tukihenkilötoimintaa opiskelijan työelämäjaksojen aikana. Mielestäni suhteessa oh-

jaksesta saatuun hyötyyn kustannukset nousevat koulutuksen järjestäjälle korkeiksi. 

Mikäli opiskelija tarvitsee koko työssäoppimisjakson ajan täyden tukihenkilön ohja-

uksen, olisi mielestäni pohdittava, onko työssäoopisen työtehtävät mitoitettu oikein 

suhteessa opiskelijan osaamiseen, taitoihin ja voimavaroihin.  

 

Työpaikoilla tarvittavaa tukea varten tullaan hankkeen loppuraportin mukaan tarvit-

semaan työvalmentajia, jotka ohjaavat sekä opiskelijoita että työpaikkoja. Työval-

mentaja osallistuu myös oppilaitoksen moniammatillisen tiimin toimintaan, jossa 

työstetään opiskelijan jatkosijoittumista yksilöllisen suunnitelman mukaisesti 

(HOJKS). Hankkeen suositusten mukaisesti olisi tärkeää kiinnittää huomiota oppilai-

toksen moniammatillisen tiimin toimintaan. Kainulainen (2007) suosittelee Sopiva-

hankkeen loppuraportissa moniammatillisen tiimin toiminnan suunnittelua: kuka 

tiimin kutsuu koolle, miten vastuu jaetaan tiimissä ja miten työelämäjaksolla saadut 

tiedot hyödynnetään opiskelijan ammatillisen jatkosuunnitelman laatimisessa. (Kai-

nulainen 2007, 35–40.) 
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4.3 Työssäoppimisen käytäntöjen kehittäminen 

 
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen toteuttamassa Erityinen-hankkeessa 

(2004 – 2007) kehitettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista, 

työllistymisen tukemista sekä yhteistyötä työelämän ja viranomaisten kanssa. Hank-

keen kohderyhmänä ovat olleet opettajat ja työpaikkaohjaajat. Toimenpiteitä olivat 

mm. opettajien työelämäjaksot, opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus, verkosto-

yhteistyö, koulutuspalveluiden kehittäminen, työssäoppimisen käytäntöjen kehittä-

minen, työssäoppimisen käytäntöjen kehittäminen sekä työllistymisen tukipalvelui-

den kehittäminen. Työelämäyhteistyön uusi toimintamuoto oppilaitokselle voisi 

hankkeen ehdotuksen mukaan olla vajaakuntoisten opiskelijoiden työllistymiseen 

liittyvät tukipalvelut. Palvelun avulla voitaisiin lisätä työpaikkojen kiinnostusta vajaa-

kuntoisten työntekijöiden palkkaamiseen avoimille työmarkkinoille. (Karlsson 2007, 

5-11.) 

 

Winqwist, Työläjärvi-Leskinen ja Karslsson (2007) ovat työstäneet Erityinen –

hankkeessa sellaisten opiskelijoiden ohjausta, jotka tarvitsevat työssäoppimiseen 

paljon tukea. Mikäli työssäoppimispaikka ei pysty tarjoamaan vajaakuntoiselle opis-

kelijalle hänen tarvitsemaansa ohjausta ja tukea, oppilaitoksen työvalmentaja voi 

tukea opiskelijaa. Tämä malli on käytössä valmentavassa koulutuksessa ja sen sovel-

tuvuutta tutkintotavoitteiseen koulutukseen suositellaan hankkeen kokemusten poh-

jalta. (Winqwist ym. 2007, 64 –66.) 

 

Invalidiliiton mallissa opettaja ja työvalmentaja työskentelevät työparina. Näin opis-

kelijan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma sekä opiskeli-

jan omat toiveet ja tarpeet voidaan huomioida yksilöllisesti. Työvalmentaja toimii 

opiskelija tukena etenkin työharjoittelua edeltävässä valmennuksessa ja perehdytyk-

sessä. (Winqwist ym. 2007, 64–66.) 

 

Opiskelijan työssäoppimisjaksolla integroituvat oppilaitoksessa oppiminen ja työpai-

kalla tapahtuva oppiminen. Työelämäjakson onnistuminen edellyttää hyvää etukä-

teissuunnittelua sekä laadukasta ja oikea-aikaista ohjausta. (Eskola 2007, 53 – 54.) 
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Erityinen –hankkeessa työssäoppimisesta laadittiin kuusivaiheinen ohjausprosessi, 

jota voidaan soveltaa kaikilla koulutusaloilla. Prosessia on hyödynnetty myös ammat-

tiosaamisen näytöissä. Invalidiliiton työssäoppimisen ohjausprosessissa korostetaan 

oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen integroi-

mista toisiinsa. Lisäksi ohjausprosessissa painotetaan jakson hyvää etukäteissuunnit-

telua ja ohjausta. (Eskola 2007, 53 – 54.) 

 

Invalidiliiton malli poikkeaa Kuhankosken mallista siinä, että jokaisen vaiheen keskei-

set ohjauksen prosessi, tavoitteet, tehtävät, toimijat ja tarvittavat dokumentit on 

selkeästi määritelty. Prosessin kuusi vaihetta ovat: valmennus ja perehdytys, työssä-

oppimisen käynnistyminen, työssäoppimisen toteutuminen, arviointikeskustelu, pa-

laute ja kehittäminen sekä opitun hyödyntäminen. (Eskola 2007, 58.) 

 

Yhdistin taulukkoon 1 työssäoppimisen ohjausprosessin ja työvalmentajan tuen pro-

sessin aikana Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen mallin mukaisesti. 

 

TAULUKKO 1. Työssäoppimisen ohjausprosessi ja työvalmentajan tuki Invalidiliiton 

Järvenpään koulutuskeskuksessa (mukaillen Eskola 2007, 58.) 

 

1 Valmennus ja perehdytys 

Tehtävät - yleisinfo ryhmässä 

- yksilölliset keskustelut 

- työharjoittelupaikan etsiminen 

- erityisjärjestelyiden hoitaminen (esim. ruokailut, kulkeminen) 

- työelämävalmennus: työelämän pelisäännöt, työpaikan haku –

harjoittelu 

Toimijat Opiskelija, opettaja(t), ohjaaja(t), opiskelijahuolto 

Työvalmentajan tuki - työmatkojen opettelu, aikataulut, julkisilla kulkuneuvoilla liik-

kuminen 

- työvaatetus 

Dokumentit Hojks (tops) 
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2 Työssäoppimisen käynnistyminen 

Tehtävät - työpaikalla käynti 

- sopimuksen allekirjoittaminen 

- yhteydenpidosta sopiminen 

- työtehtävistä sopiminen 

- opiskelijan perehdytys 

- työpaikkaohjaajan perehdytys 

Toimijat Opiskelija, opettaja, työpaikkaohjaaja, koulutusalajohtaja (työsopimuk-

sen allekirjoittaminen) 

Työvalmentajan tuki - tutustuminen työpaikkaan ja työpaikkaohjaajaan 

- työpaikan yhteisten tilojen käyttö 

- ruokailu työpaikalla 

- työpaikan kulunvalvontajärjestelmien hallinta 

Dokumentit Puitesopimus, työharjoittelusopimus, hojks (tops) 

 

3 Työssäoppimisen toteutuminen 

Tehtävät - yhteydenpito ja seuranta 

- opiskelijan ohjaaminen työpaikalla 

- sovittujen työtehtävien tekeminen 

- jatkuva palaute ja arviointi 

- työharjoitteluun liittyvät oppimistehtävät 

Toimijat Opiskelija, työpaikkaohjaaja, opettaja, työvalmentaja. Tarvittaessa 
henkilökohtainen avustaja. 

Työvalmentajan tuki - tuki työpaikalle/ työpaikkaohjaajalle 

- tuki opiskelijalle: työtehtävä, sosiaaliset tilanteet 

Dokumentit työssäoppimispäiväkirja, tehtävät, hojks (tops) 
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4  Arviointikeskustelu 

Tehtävät - jakson loppuarviointi 

- opiskelijan itsearviointi ja työpaikkaohjaajan ja opettajan arvi-

ointi 

Toimijat Opiskelija, työpaikkaohjaaja, opettaja 

Työvalmentajan tuki - osallistuu tarvittaessa 

Dokumentit koulun yhteinen arviointilomake, opiskelijan itsearviointi, hojks (tops) 

 

5 Palaute ja kehittäminen 

Tehtävät - opiskelijat antavat palautteen opettajalle 

- kokemusten vaihtaminen toisten opiskelijoiden kanssa (työ-
elämässä hankittu tieto hyödynnetään opetuksessa) 

- muutokset hojksiin 

- palaute työpaikalta 

Toimijat Opiskelija, opiskelijaryhmä, opettaja 

Työvalmentajan tuki - osallistuu tarvittaessa ohjauskeskusteluun 

- tuen tarpeen selkiintyminen: vahvuudet, tuen tarve, yhteistyö 
opiskelijan kotipaikkakunnan kanssa 

Dokumentit koulun yhteinen arviointilomake ja opiskelijan itsearviointi (ohjaus ja 

järjestelyt), työssäoppimispäiväkirja, hojks 

 

6 Opitun hyödyntäminen 

Tehtävät - ajantasaista tietoa työelämästä 

- työ- ja opetusmenetelmien ja –välineiden kehittyminen kou-

lussa 

- opiskelijan motivaation ylläpitäminen 

- opiskelijan vahvuuksien ja tuen tarpeen selkiintyminen 

- jatkosuunnitelman selkiintyminen 

Toimijat Opiskelija, opettaja, opiskelijahuolto 

Dokumentit hojks, vaikutus lukujärjestykseen, jatkuva kehittäminen, yhteydenpito 

työpaikkoihin 

(Eskola 2007, 54 – 58.; Winqvist ym. 2007, 65.) 

 

Invalidiliiton työssäoppimisprosessissa opiskelijan työssäoppimisen prosessi on vai-

heistettu ja vastuut on jaettu selkeästi. Selkeää ja konkreettista mallia voi hyödyntää 
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tiimityön lisäksi opiskelijan ohjauksessa. Mallin avulla opiskelija hahmottaa ja ym-

märtää eri toimijoiden osallistumisen merkityksen työssäoppimisen prosessiin. 

 

 

4.4 Verkosto- ja yhteistyötaidot työelämäyhteistyössä 

 

Kiipulan ammattiopistossa on ollut työssäoppimisen kehittämishanke (2001 – 2004). 

Siinä on kehitetty erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta, koulutettu työpaik-

kaohjaajia, parannettu opetushenkilöstön työelämävalmiuksia sekä kehitetty yhteis-

työmalleja oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Kiipulan hankeraportoinnissa painot-

tuu toimintakulttuurin muutos oppilaitoskeskeisestä oppimisesta työelämälähtöisek-

si toiminnaksi. Opiskelijoille työelämä tulee tutuksi jo kouluaikana, ja työelämäjakso 

tukee opiskelijan ammatillista kasvua. (Kero ym. 2007, 4 – 7.) 

 

Onnistunut työssäoppimisprosessi edellyttää yhteistyötä työelämän kanssa. Yhteis-

työhön tarvitaan aktiivista toimintaa ja markkinointia. Parhaimmillaan kaikki osapuo-

let, opiskelija, työpaikka ja oppilaitos, hyötyvät yhteistyöstä. Kiipulassa on todettu, 

että työssäoppiminen edellyttää opettajilta uudenlaista pedagogista ajattelua. Ope-

tus- ja ohjaushenkilöstön työssä korostuu verkostoituminen, yhteistyö, neuvottelu, 

opintojen ohjaaminen ja suunnittelu. Moniammatillisessa yhteistyössä korostuvat 

vuorovaikutustaidot yhteisten merkitysten rakentamiseksi. Lisäksi on tärkeää, jotta 

työryhmällä on yhteinen näkemys perustehtävästä. (Kero ym. 2007,36, 47 – 49.) 

 

Moniammatillisessa tiimityössä on sovittava työnjaosta ja vastuukysymyksistä en-

nakkoon. Tavoitteelliseen ja tulokselliseen perustehtävän mukaiseen työskentelyyn 

tarvitaan aikaa. Työssäoppimisjaksojen aikana työpaikkaohjaaja liittyy moniammatil-

liseen tiimiin määräaikaisesti. Hänen tehtävänsä on toimia ammattialansa edustajana 

opiskelijan työelämäjakson ajan. Moniammatillisen tiimityön tavoitteena on selvittää 

opiskelijan erityisen tuen tarve ja sovittaa käytettävissä olevat voimavarat, tiedot ja 

taidot opiskelijan hyväksi.  (Kero ym. 2007, 36 – 37.) Kiipulan moniammatillisen tiimi-

työn mallissa opiskelija saa jo opiskeluaikana palveluohjausta tulevaisuutensa tueksi. 
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Moniammatillinen tiimityö ja verkostoituminen ovat keskeisiä opetuksen, ohjauksen 

ja neuvonnan työvälineitä. Ammattietiikan verkostoituminen koetaan tärkeäksi, kos-

ka asiakkaiden ohjauksessa tarvitaan laaja-alaista osaamista. Monimutkaisten asioi-

den ja asiakastilanteiden ohjauksen onnistumiseen tarvitaan useita eri näkökulmia 

samanaikaisesti. Verkostoituminen ja tiimityö eivät kuitenkaan aina suju toivotulla 

tavalla. Tavoitteena pidetty demokraattinen ja moniääninen yhteistyö ei synny itses-

tään eikä tarjoa automaattisesti parempaa palvelua asiakkaille. Tiimin jäsenet tulkit-

sevat eri tavalla asiakkaan ohjaustilannetta ja siihen liittyviä haasteita. Tiimin jäsenet 

tuovat yhteiseen keskusteluun oman perustehtävänsä, käsitteistönsä ja ammattieet-

tiset ohjeensa. Ilman tiimin yhteistä keskustelua ja sopimista vastuista, rooleista ja 

rajoista tiimin käytännön työskentelyssä ilmenee väärinkäsityksiä ja ristiriitoja. (On-

nismaa 2007, 110–113; Juuti 2005, 89 – 89.) (vrt. Laukkala 2008, 225 – 229.) 

 

Ohjaustyössä ja moniammatillisessa tiimityössä käytetään usein termiä dialoginen 

keskustelu kuvaamaan yhteistä keskustelua. Sillä tarkoitetaan keskustelua, jossa kes-

kusteluun osallistujat rakentavat yhdessä merkitystä, tarkoitusta ja tulkintaa käsitel-

tävälle asialle. Dialogisessa keskustelussa on tavoitteena, että asioista puhutaan arki-

puhetta syvemmin. Keskustelussa pohditaan ja kyseenalaistetaan itsestään selviä 

asioita. Samalla etsitään asioille uusia mahdollisuuksia ja yhteyksiä. Avoimessa kom-

munikaatioprosessissa asioille syntyy uusia, yhteisiä merkityksiä ja tulkintoja. Tavoit-

teena ei ole osallistujien keskinäinen kilpailu, alistaminen tai latistaminen. Dialogi voi 

olla yhteistoiminnallista keskustelua tai kognitiivista ja rationaalista mielipiteiden 

vaihtamista. (Onnismaa 2007, 44 – 45.) 

 

Dialoginen keskustelu lisää myös moniammatillisen tiimin hyvää vuorovaikutusta ja 

tasa-arvoista keskustelua. Keskustelussa tiimi jäsentää yhteistä päämäärää ja tavoit-

teita. Keskustelussa sovitaan myös toiminnasta ja työnjaosta. Työelämä on jatkuvaa 

vuorovaikutuksen merkitysten muodostumista. Juuti (2005, 2009) väittääkin, että 

organisaatiot säästäisivät ja toimisivat tuloksellisemmin, mikäli vuorovaikutus onnis-

tuisi ja yhteistyö sujuisi. Hyvä keskustelu kehittää moniammatillisen tiimin työkult-

tuurista luovan ja inhimillisen. Mikäli tiimin keskustelussa painottuu eri ammattiryh-

mien ja työntekijöiden keskinäinen väittely ja oikeassa oleminen, tiimin työkulttuuri 

kääntyy hierarkiaa ylläpitäväksi. Tiimin keskustelussa onkin tärkeää, että eri ammatti-
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ryhmien näkemykset voivat tulla esille. Tämä edellyttää tiimissä ehdotonta psykolo-

gista turvallisuutta. Tiimin jäsenet arvostavat ja kunnioittavat toisiaan. Tällöin etsi-

tään yhdessä ja tasavertaisina uusia, toimivia ratkaisuja. Ilmiöistä haetaan hiljaisia 

signaaleja, viestejä mahdollisuuksista. Moniammatillisen tiimin toiminta tehostuu, 

kun se hyvässä vuorovaikutuksessa pystyy tarkkoihin analyyseihin nopeasti. Myös 

toimeenpano ja toteuttaminen nopeutuvat, kun tiedetään ja tunnetaan tiiminjäsen-

ten ammatillinen osaaminen. (Juuti 2005, 89 – 97, 144 - 152; Juuti 2009.) 

 

Myös Kukkonen (2009) on väitöskirjassaan Vastuun uusjako Vajaakuntoisten työkyky 

ja työllistyminen yritysten näkökulmasta korostaa työkyvyn yhteisen arvioinnin mer-

kitystä. Työkykyä arvioidessa tarvitaan laaja-alaista asiantuntemusta yksilön työky-

vystä, työhön liittyvistä työkykytekijöistä ja työpaikan ulkopuolisten tekijöiden merki-

tyksestä.  Työelämästä saatava realistinen arvio parantaisi vajaakuntoisen työnteki-

jän työllistymiseen kehittävää toimintaa. Yritykset puolestaan tarvitsevat tietoa va-

jaakuntoisuuden vaikutuksista työ- ja toimintakykyyn sekä yrityksen rekrytointiriskien 

arviointiin. Väitöskirja tukee näkemystä siitä, että avoimilla työmarkkinoilla tarvitaan 

työn räätälöintiin liittyvää osaamista ja räätälöintiä tukevien palveluiden kehittämis-

tä. Työelämän räätälöintiosaaminen ja –palvelut voisivat tukea vajaakuntoisten työl-

listymistä ja pysymistä työssä. (Kukkonen 2009, 138 – 140.) 

 

Työn räätälöinti edellyttää Kukkosen (2009) mukaan työkyvyn arviointia, asiantunte-

musta räätälöinnin vaikutuksista yksilöiden ja työyhteisöjen toimintaan, toiminnan 

tuloksellisuuteen ja työyhteisön suhtautumiseen. Vajaakuntoisuutta pitäisi arvioida 

suhteessa työhön, työympäristöön ja työyhteisöön. Tutkimuksen perusteella yksilöl-

listä työn räätälöintiä pidetään poikkeuksellisena ja erityistoimenpiteenä, jota työyh-

teisön on vaikea hyväksyä. Taloudellinen tehokkuus menee työelämän tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edelle. (Kukkonen 2009, 136 – 137, 139.)  

 

Kun Kukkosen (2009) tutkimuksen tuloksia heijastetaan erityistä tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden työelämäjaksoihin opintojen aikana, niin koulutuksen järjestäjät ovat 

tekemässä pioneerityötä ohjaamalla erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita avoimille 

työmarkkinoille. Ilman koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja verkostoitumista va-

jaakuntoisten opiskelijoiden työllistyminen opintojen jälkeen on haasteellista. Koulu-
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tuksessa saadut kokemukset ja arvioinnit opiskelijan työ- ja toimintakyvystä ovat ar-

vokasta tietoa opiskelijan siirtyessä työelämään.  

 

Taulukossa 2. on kuvattu Vajaakuntoisen työnhakijan rekrytointiin kielteisesti vaikut-

tavat tekijät (Kukkonen 2009, 120). Taulukosta on jätetty pois perheen ja lähiyhtei-

sön vaikutus työkykyyn ja rekrytointiin vaikuttavana tekijänä, koska ne eivät tulleet  

Kukkosen tutkimuksessa esille. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työelämäjaksol-

la tilanne on yleensä päinvastainen. Opiskelijan perhe ja lähiyhteisö kuuluvat opiske-

lijan verkostoon, jonka kanssa tehtävä yhteistyö on yleensä edellytys työelämäjakson 

onnistumiselle. Taulukosta on jätetty pois myös yhteiskunta -kohta, koska taloudelli-

silla tuilla ja palkkatasolla oli tutkimustulosten mukaan vain vähän merkitystä rekry-

toinnissa. Yhteiskunta kohdassa esiin nousi palvelujen kehittämistarpeet.  

 

Rekrytointiin kielteisesti vaikuttavat tekijät kuvaavat vaikeuksia työllistymisessä ja 

työssä etenemisessä yritysten näkökulmasta. Vaikeuksien kautta muodostuu kuva ja 

ajatus erilaisista työkyvyn rajoitteista, joilla on vaikutuksia työntekijän työssä suoriu-

tumiseen ja tuottavuuteen, työturvallisuuteen ja työyhteisön toimintaan. Työnantaji-

en mukaan rajoitteiden vaikutuksia on vaikea ennakoida ja hallita. (Kukkonen 2009, 

121.) 
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TAULUKKO 2. Vajaakuntoisen työnhakijan rekrytointiin kielteisesti vaikuttavat teki-

jät (mukaillen Kukkonen 2009, 120.) 

 
 Vajaakuntoisen työnhakijan rekrytointiin kielteisesti vaikuttavat 

tekijät: 

Työn sisältö ja vaatimukset - tehokkuusvaatimuksista poikkeaminen 

- työn räätälöintitarpeet 

- vaikeudet kommunikaatiossa 

 

Työympäristö/ työolot, työ-
aika 

- työympäristön vaaratekijöiden hallitsemattomuus/ hallitsemisen 

vaikeus 
- työturvallisuusriskien kasvu 

- vuorotyö 

 

Työyhteisö ja organisaatio - työyhteisön kielteinen suhtautuminen räätälöintiin 

 

Johtaminen, esimiestyö - työkykyasioista puhuminen koetaan vaikeaksi 

 

Työpaikan tukiorganisaatiot 
(verkostot) 

- työterveyshuollon työkykyarvio työtä haittaava tai työkykyä uh-

kaavana tekijänä 
 

Terveys ja toimintakyky - psyykkisen toimintakyvyn rajoitteet 

- motorisen hallinnan ongelmat 

- fyysiset rajoitteet esteenä vuorotyölle ja raskaalle työlle 

- tapaturma-alttius 

 

Muut yksilön voimavarat - ongelmat vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa 

- työnhakijan motivaation puute 
 

 
 

Kukkosen (2009) taulukointia voidaan hyödyntää erityistä tukea tarvitsevan opiskeli-

jan työharjoittelujaksojen ohjauksessa. Taulukossa olevat rekrytointiin kielteisesti 

vaikuttavat tekijät ovat hyvä työvalmennuksen ja opiskelijan työelämäohjauksen vä-

line, koska siitä saa laaja-alaisen työvälineen opiskelijan työkykytekijöiden realisti-

seen arviointiin. Sen avulla voidaan työstää opiskelijan ammatillista jatkosuunnitel-

maa niin, että rekrytointiin kielteisesti vaikuttavat asiat voidaan ennakoida jo opiske-

luaikana. Opiskelijan ja moniammatillisen tiimin kanssa voidaan löytää toimivia rat-

kaisuja sekä opiskelijan että työelämän tarpeisiin. Osatyökykyinen ja erityistä tukea 

tarvitseva valmentavan koulutuksen opiskelija tarvitsee työelämän räätälöintiä jo 

senkin takia, että hänellä harvoin on ammatillista osaamista. Työn sisältöä voidaan 

suhteuttaa työn vaatimuksiin räätälöinnillä. Työvalmentajalla on valmiuksia ottaa 

puheeksi työpaikalla kielteiseksi ja vaikeiksi koetut asiat, kuten esim. työkykyyn ja 

opiskelijan ohjaustarpeeseen liittyvät asiat. 
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5 TYÖVALMENNUKSEN KEHITTÄMISHANKEEN MENETELMÄT 

 

Opinnäytetyön viidennessä kappaleessa kuvaan työvalmennuksen kehittämishank-

keen menetelmiä. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa käytetään toiminta-

tutkimuksen tutkiva opettaja –näkemystä ja osallistuvaa havainnointia. Kappaleen 

lopussa kuvaan tutkimusongelmat. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selkiinnyttää ja kehittää työvalmennuksen toiminta-

mallia sekä selkiinnyttää tiimin jäsenten tehtäviä ja toimenkuvia. Kehittämishank-

keen avulla voidaan saada aikaan yhteinen näkemys tai suuntaviivoja siitä, mitä työ-

valmennuksessa tehdään, millä menetelmillä ja resursseilla. Työvalmennuksen kehit-

tämishankkeessa toimin sekä toimintatutkijana että tutkivana opettajana. Kasvatus-

tieteen alalla toimintatutkimus on luonteva ja suosittu sosiaalisen toiminnan kehit-

tämismetodi, jonka ytimessä kehittyminen ja oppiminen ovat. (Heikkinen 2007, 198–

201.)  

 

Subjektin ja todellisuuden vuorovaikutuksen tutkiminen ja kehittäminen on haasteel-

lista. Toiminnan kehittäjän on tiedettävä mitä hän tekee. Toiminnan kehittäjä on kak-

soisroolissa omassa työyhteisössään, joten hänen on kiinnitettävä erityistä huomioita 

eettiseen vireyteen. Laadullista opinnäytetyötä kirjoittaessa on tärkeää, että pyrin 

kirjoittamaan auki metodologiset lähtökohdat. Yksilötason tutkimusraportissa kuva-

taan opinnäytetyön omaa ajatteluprosessia ja oppimista.  (Heikkinen 2007, 18.; Tuo-

mi & Sarajärvi 2009, 67- 70.) 

 

Oman työn kehittämisessä hyödynnän toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. 

Toimintatutkimuksessa yhdistyy teorian ja käytännön vuoropuhelu. Tavoitteena on 

käytännön toiminnan kehittämisen ja tutkimuksen yhdistäminen. Käytäntöjä kehite-

tään entistä paremmiksi suunniteltujen kehittämiskokeilujen ja kokemusten avulla. 

Ensisijaisesti osallistavassa toimintatutkimuksessa tutkitaan ja kehitetään ihmisten 

välistä sosiaalista yhteistoimintaa.  Toimintatutkimusta pidetään lähestymistapana, 
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jossa tutkimus nivotaan osaksi toiminnan kehittämistä. (Heikkinen 2007, 16–19, 37, 

33.; Heikkinen 2007, 196–197.) 

 

Toimintatutkija on aktiivinen osallistuja, joka käynnistää muutoksen voimaannutta-

malla ihmisiä. Toimintatutkimuksen avulla pyritään vahvistamaan ihmisten uskoa 

omiin kykyihin ja toimintamahdollisuuksiin niin, että muutoksen kautta yhteinen 

toiminta kehittyy paremmaksi. Kun toimintatutkimus onnistuu tavoitteissaan, niin 

muutosta on tapahtunut sekä sosiaalisissa toimintatavoissa että ajattelussa. (Heikki-

nen 2007, 19 – 20.; Heikkinen ym. 2007, 86, 93. )  

 

Toimintatutkimuksessa on narratiivisia piirteitä. Se on kuin tarina, joka jatkuu, vaikka 

kehittämishanke päättyy. Kehittämistyössä ei ole päätepistettä. Käytäntö muuttuu, 

kun toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Toimintatutkimuksen tekijän on pää-

tettävä työnsä perusteltuun vaiheeseen. (Heikkinen 2007, 29.) 

 

Toimintaan liittyvä tieto on hiljaista, implisiittistä tietoa. Ihmisen toiminta ohjautuu 

ajattelun avulla. Toimintatutkimuksessa toimintaa jäsennetään kielellisesti tietoi-

semmaksi ja jäsentyneemmäksi käyttöteoriaksi. (Heikkinen 2007, 197.) 

 

 

5.1 Tarkastelukulmana tutkiva opettaja 

 
Opinnäytetyössä kehitän omaa työtäni moniammatillisen tiimin jäsenenä. Kehittä-

mishankkeessa huomioidaan elokuussa 2010 voimaanastunut uusi opetussuunnitel-

ma (Opetushallitus 2010). Niikon (2007) mukaan koulutusohjelmat, niiden sisältö ja 

toteutustavat kertovat, mitä tietoa koulutuksessa pidetään tärkeänä sekä mitä ja 

miten tietoa opetetaan. Koulutusohjelma kertoo myös siitä millaisena opiskelijoiden 

oppiminen nähdään. (Nikko 2007, 213.) 

 

Opettaja tutkijana –näkemys kuuluu laadullisen tutkimuksen perinteeseen. Tutkiva 

opettaja tarkastelee omaa itseään opettajana, opettajan työtä ja lähestymistapoja. 

(Nikko 2007, 216.) 
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Tutkija toimii työyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jota arvioi-

daan julkisesti. Tutkiva opettaja –liikkeessä korostetaan reflektiivistä ajattelua. Siinä 

korostuu omien ammattikäytäntöjen kehittäminen ja ammatillinen kasvu. Tavoittee-

na on kehittää entistä parempia toimintatapoja ja –malleja. (Heikkinen 2007, 30, 34 - 

35.) Tutkiva opettaja –liikeessä on kaksi periaatetta. Ensimmäinen periaate on pyrki-

mys vahvistaa opettajan oikeuksia ja mahdollisuuksia kehittää omaa työtään. Toinen 

periaate on kiinnittää huomioita opetussuunnitelman kehittämistyöhön. (Heikkinen 

ym. 2007, 52.) 

 

Tutkiva opettaja –liike on kiinnittänyt huomioita opettajan roolien muutokseen. 

Opettaja työssä yhdistyvät sekä opettaminen että oman työn tutkiminen. Opettaja 

nähdään erilaisten oppimisympäristöjen rakentajana, virittäjänä, muotoilijana ja uu-

distajana. Luokkahuonetyöskentelystä opetustyö on laajentunut erilaisiin oppi-

misympäristöihin ja tiimiperusteiseksi. Opetuksessa hyödynnetään ja integroidaan 

erilaisia oppimismuotoja huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Tutkiva opet-

taja –liikkeen mukaisesti opettaja ja oppilas nähdään sisältäpäin ohjautuvaksi ja toi-

mintaansa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentavaksi yksilöksi. Uutta tietoa luo-

daan hyödyntämällä omaa ajattelua. Pyrkimyksenä on luoda kriittistä ajattelua, jossa 

asioita analysoidaan ja kyseenalaistetaan. Omakohtaisen ymmärryksen todellisuutta 

voidaan näin jäsentää ja muuttaa. (Nikko 2007, 213–215.) 

 

Toimiessani omassa työyhteisössäni sekä työvalmentajana että opinnäytetyöntekijän 

olen kaksoisroolissa. Työvalmentajana ohjaan opiskelijoita ja tutkijana havainnoin ja 

kehitän työvalmennusta. Tutkivan opettajan kaksoisroolissa pyrin tunnistamaan työ-

hön liittyviä haasteita ja kehittämistehtäviä, joita yritän tutkimuksen avulla ratkaista. 

Keskeisinä menetelminä ovat työyhteisössä käydyt kehittämiskeskustelut ja toimin-

nan arkeen liittyvät haasteet. Tutkiva opettaja pyrkii tarkastelemaan työtään koko-

naisuutena, pohtii työn ja teoreettisen tiedon välisiä ristiriitoja ja hakee toimivia rat-

kaisuja käytännön ongelmiin. Koska toimin kaksoisroolissa minun on oltava tietoinen 

siitä miten työvalmentajana ja tutkijana osallistun työyhteisön arkeen. Arjessa ja työ-

yhteisön toiminnassa on tärkeää, että pystyn erottamaan roolit toisistaan vuorovai-

kutuksen tasolla. (Nikko 2007, 219.; Grönfors 2007, 152 - 153.) (Vrt. Lakkala 2008.) 
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Tutkivan opettajan kaksoisroolia kuvaa myös mielestäni hermeneuttinen prosessi, 

jossa tutkijan ymmärrys kehittyy hiljalleen prosessin edetessä. Toimintaa pyritään 

kehittämään reflektiivisen ajattelun avulla. Reflektiivisellä ajattelulla tarkoitetaan 

toimintatutkimuksessa sitä, että tutkijan tavoitteena on ymmärtää omaa ajatteluaan 

ja toimintaansa sekä katsoa itsenään ja toimintaansa uudesta näkökulmasta. Työhön 

liittyvää hiljaista tietoa ja sanatonta osaamista pyritään tuomaan keskusteluun, jol-

loin yhteisöllinen oppiminen tehostuu. Tutkiminen muuttaa todellisuutta, ja todelli-

suutta muutetaan sitä tutkimalla. Ilman reflektoivaa tarkastelua tulevaisuus heijaste-

lee menneisyyttä ja siihen liittyviä uskomuksia. (Heikkinen 2007, 20, 33 – 36.; Nikko 

2007, 220.) 

 

Toimintatutkimuksen eteneminen on usein kuvattu spiraalimaisena prosessina, joka 

johtaa jatkuvasti uusiin kehittämisideoihin. (Heikkinen ym. 2007, 80.) Myös tutkiva 

opettaja sekä tarkastelee että kehittää omaa ajatteluaan ja toimintaa syklimäisesti. 

Nikko (2007) kuvaa tutkivan opettajan kehittymisprosessia prosessimaiseksi seikkai-

luksi. Tutkivan opettajan tavoitteena ovat tunteet, toiminnan ja ajattelun muuttami-

nen siten, että oma opettajuus laajenee. Menetelminä tutkiva opettaja käyttää kyse-

lemistä, kysymistä ja opettajuuden tutkimista sekä sen havainnoimista ja siitä puhu-

mista. (Nikko 2007, 220 – 222.) 

 

 Syklejä oleellisempaa on kuitenkin omaksua tutkiva, uutta etsivä ote työhön. Tutki-

vana opettajana toimiminen voi kasvattaa opettajassa kriittistä reflektiota ja omaan 

työhön liittyvää vastuuta. Tällöin syklien sijaan kiinnitetään huomiota toimintatutki-

muksen toteuttamiseen: perusideaan, suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin. Tutki-

jan tärkeimpiä oppimisen paikkoja ovat tutkimuksen ns. kriisikohdat, joissa tutkija 

kokee epävarmuutta ja tekee erehdyksiä. Tutkimus saattaa saada uuden suunnan, 

joka mahdollistaa aidon uuden tiedon löytämisen. Tällöin haasteelliseksi koetut tut-

kimuksen solmukohdat saadaan ratkaistua ja ne voidaan sitoa laajempaan tieto- ja 

teoriaperustaan. Tutkiva opettaja –näkökulma vahvistaa työhyvinvointia, sillä kyky 

reflektoida ja ratkaista ongelmia käytännön ja teorian välisenä dialogina, vahvistaa 

tunnetta työn hallinnasta. (Heikkinen ym. 2007, 81 – 82, 85.; Nikko 2007, 226–227.) 
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5.2 Osallistuva havainnointi 

 
Kehittämishankkeen tutkimuskohteena on tiimin jäsenten vuorovaikutuskäyttäyty-

minen. Tällöin Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan havainnointiin perustuva aineis-

tonkeruumenetelmä on tarkoituksenmukainen. Havainnointi on laadullisen tutki-

muksen toiseksi yleisin tiedonkeruumenetelmä haastattelun jälkeen. Havainnoinnin 

avulla voidaan löytää käyttäytymisen ja normien välisen ristiriidan. Tutkittavasta il-

miöstä saadaan monipuolista tietoa. Havainnoinnissa on neljä eri aineistonkeruume-

netelmää: piilohavainnointi, havainnointi ilman osallistumista, osallistuva havain-

nointi ja osallistava havainnointi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71, 81 -8 3.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytän tiedonhankintamenetelmänä osallistuvaa havainnoin-

tia. Toiminnan kehittäjänä ja tutkijana toimin aktiivisesti tiimini jäsenten, tiedonanta-

jien, kanssa. Tiedonhankinta tapahtuu vuorovaikutuksessa tiimin jäsenten kanssa. 

Toimintatutkimuksen näkökulman mukaisesti vaikutan tutkijana aktiivisesti tapahtu-

miin ja toimintaan, koska olen luonnostaan kehittämiskohteena olevan organisaation 

työntekijä. (Vrt. tutkijan kaksoisrooli). (Tuomi & Sarajärvi 2009, 82.; Grönfors 2007. 

158.) 

 

Osallistuvan havainnoinnin avulla tutkija yrittää ymmärtää yhteisön toimintaa laajas-

ti. Tutkija toimii kaksoisroolissa: hän on sekä osallinen että ulkopuolinen yhteisön 

toiminnassa. Osallistuvan havainnoinnin avulla kerätyn tiedon avulla asiat nähdään 

niiden oikeissa yhteyksissä, kontekstissa. Normien toimintaa ja niiden poikkeamat 

nähdään konkreettisesti aidossa toimintaympäristössä. Havainnoinnin avulla saadaan 

tutkimuskohteesta yksityiskohtaista tietoa. Tilanteista kootut havainnot vuorovaiku-

tuksesta ja tilannetekijöistä kirjataan järjestelmällisesti muistiinpanoiksi.  Havainnoin-

tia voidaan myös yhdistää muilla tavoin kerättyyn aineistoon. Kuvailevaa aineistoa 

voidaan syventää muilla menetelmillä. (Grönfors 2007. 154 – 155, 161 – 162.; Huovi-

nen & Rovio 2007. 106 – 108.) 

 

Osallistuvan havainnoinnin lisäksi oli mielestäni tärkeää saada tiimin jäsenten koke-

mukset näkyviksi ja kuulluiksi syventämään havaintoja. Menetelmäksi valitsin tupla-
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tiimi –menetelmän. Se on ryhmätyömenetelmä, jolla kannustetaan luovuutta, synny-

tetään ideoita, vapautetaan energiaa ja edistetään sitoutumista. Työskentely rytmit-

tyy omaan ideointiin, työparien ehdotuksiin, ideoiden esittelyyn ja tärkeysjärjestyk-

seen asettamiseen. Tuplatiimi –menetelmä tuo vaihtelua perinteisiin kokousmene-

telmiin. Työskentelyn tavoitteena on vapauttaa osallistujien innovatiivista suunnitte-

lua. Tuplatiimi –prosessia on käytetty mm. poliittisten päättäjien koulutustarpeen 

kartoittamisessa, koulutusohjelman arvioinnissa ja projektityöskentelyn kehittämi-

sessä. (Montonen & Powers-Erkkilä 2003. 80–89.)  

 

Asiantuntija-analyyseissä käytin nelikenttäanalyysia, jonka avulla työstettiin tuplatii-

meissä tuotettuja materiaaleja. (Mäkelä 2004. 29.)Asiantuntija-analyysien tavoittee-

na on tarkastella, arvioida ja kehittää tiimin kehittämisideoita. Asiantuntija-

analyysissä arvioidaan tiimin ulkopuolisin silmin onko jotakin oleellista jäänyt huo-

maamatta tai voisiko jotakin tehdä toisella tavalla. 

 
 
5.3 Tutkimusongelman määrittely 
 
Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillinen 

koulutus saa uuden opetussuunnitelman, joka astui voimaan 1.8.2010. (Opetushalli-

tus määräys/011/2010) Valmentava I –koulutuksen opetussuunnitelmassa on mää-

rätty erikseen työelämävalmiuksista ja työelämään valmentautumisesta.  

 

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa Valmentava I –koulutuksen järjestäjän entistä 

tiiviimpään yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Työvalmentajan toimenku-

van ja työvalmennuksen kehittämishankkeen avulla voidaan kehittää työvalmennuk-

sen asiakasprosessia ja mallintaa työvalmennuksen työnjakoa niin, että opetussuun-

nitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat tehokkaasti. Mallintamisen avulla työval-

mennuksen resurssit allakoidaan tehokkaasti ja tarkoituksen mukaisesti. Hyvä työ-

elämään valmentautumisen malli varmistaa selkeät tiiminjäsenten tehtävät ja opiske-

lijoiden jatkosuunnitelmien onnistumisen. 

 

Kehittämistehtävänä on ammatillisen koulutuksen valmentavan ja kuntouttavan ope-

tuksen ja ohjauksen (Valmentava I) työvalmennuksen kehittämistä. Kehittämistehtä-
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vä toteutetaan Bovallius-ammattiopiston Laukaan toimipaikassa. Kehittämistehtä-

vässä hyödynnetään ammatillisten erityisoppilaitosten hankkeissa saatuja kokemuk-

sia, joiden pohjalta työvalmennusta suunnitellaan oppilaitoksen toimintaan sopivaksi 

ja opetussuunnitelman mukaiseksi toiminnaksi. 

 

Kehittämistehtävän tavoitteet ovat: 

1. kehittää työvalmennuksen osallistuvan opiskelijan asiakasprosessia 

2. mallintaa työvalmennuksen työnjakoa tiimin jäsenten välillä niin, että 

opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat mahdollisimman te-

hokkaasti 

Kehittämishankkeen avulla voidaan varmistaa opiskelijoiden ammatillisten jatko-

suunnitelmien onnistuminen. Samalla selkiinnytetään tiimin jäsenten tehtäviä ja toi-

menkuvia opiskelijan ohjausprosessissa. 

 

Koska opiskelijoiden ohjaaminen ja työelämään valmentautuminen on tiimityötä, oli 

mielestäni luontevaa neuvotella työnantajan kanssa tiimin hiljaisen tiedon ja koke-

muksen hyödyntämistä työvalmennusprosessin kehittämisessä. Yhdessä esimieheni 

kanssa tiimiin rajattiin kuuluvaksi valmentavan koulutuksen opettajat, asuntolan oh-

jaajat ja opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden työntekijät. Hyvinvointipalveluista 

työskentelyyn osallistuvat psykologi, sosiaalityöntekijä ja opinto-ohjaaja. Valikoitunut 

ryhmä muodostaa valmentavan koulutuksen ydintiimin. Toiminnan kehittämiseen 

osallistuivat kaikki tiimin jäsenet. Tiimiin kuuluu yhteensä 12 työntekijää Laukaan 

toimipaikasta. Kehittämistyöhön resurssoitiin aikaa yhteensä kahdeksan tuntia. 
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6 TYÖVALMENNUKSEN KEHITTÄMISPROSESSI 

 

Tässä kappaleessa kuvaan kehittämisprosessin neljä vaihetta. Kehittämishankkeen 

ensimmäinen vaihe on toiminnan kehittäminen, jonka jälkeen tein kaksi asiantuntija-

analyysiä. Asiantuntija-analyyseissä arvioitiin toiminnan kehittämisessä tuotettuja 

ideoita. Kehittämishankkeen neljäs vaihe on tuottaa työskentelyjen pohjalta mahdol-

lisimman toimiva työvalmennuksen malli. Kehittämisprosessi on kuvattu liitteessä 1. 

 

 
6.1 Toiminnan kehittäminen 

 
Työaikajärjestelyjen takia ensimmäinen työskentely tehtiin kahdessa osassa. Työs-

kentelyyn osallistui yhteensä 10 työntekijää. Työskentelyssä syntyneitä kehittä-

misideoita jatkettiin yhteisellä työskentelyllä, jossa koottiin ja jäsennettiin työval-

mennuksen painopistealueita. 

 

Mielestäni menetelmä soveltui hyvin napakkaan aikatauluun. Ohjasin työskentelyä 

sanallisesti, kysymysten ja piirtoheitin kalvojen avulla. Tuplatiimin työskentelyvaiheet 

oli määritelty kalvoille. Havaintojeni mukaan tuplatiimi työskentelyt käynnistivät hy-

vin tiimin jäsenten välistä keskustelua ja pohdintaa työvalmennuksen painopistealu-

eista sekä opiskelijoiden tuen tarpeesta.   Kun osallistuin keskusteluun työvalmenta-

jana, pyrin sanomaan sen aina ääneen, esim. ”Työvalmentajana ajattelen, että tästä 

olisi hyvä puhua..” tai ”Työvalmentajana toivoisin, että huomioisitte…”.  Koska pis-

teytetyt ideat jäivät melko yleiselle tasolle, niin jatkotyöskentely oli ehdottomasti 

tärkeä vaihe. Siinä purettiin yleiset ideat käytännön tasolle ja samalla aloitettiin poh-

dintaa työnjaosta tiimin jäsenten välillä. Käyty keskustelu oli mielestäni tiimille tärke-

ää perustehtävään liittyvää pohdintaa, jonka pohjalta laaditaan yhteinen toiminta-

malli. Ehkäpä aikaa olisi tarvittukin hieman enemmän. Toisaalta jäin pohtimaan omaa 

rooliani ja ohjaustani tilanteessa: Osasinko ohjata työskentelyä tarpeeksi konkreetti-

siin asioihin? 
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Jatkotyöskentelyn tavoitteena oli hakea rajapintoja tiimin jäsenten tehtäviin ja toi-

menkuviin. Rajojen avulla voitaisiin jakaa myös tehtäviä ja vastuualueita tiimin jäsen-

ten välillä. Alkukeskustelussa käytiin läpi ensimmäisen työskentelyn tuotokset. Työs-

kentelyä jatkettiin niin, että konkreettiset, ilman pisteitä jääneet ideat jaettiin neljän 

pääteeman alle. Näin yleisiksi koetuista teemoista saatiin kokoavat otsikot konkreet-

tisille asioille. Lisäksi keskustelussa syntyi viisi uutta ideaa, jotka liitettiin työskente-

lymateriaaliin. Neljä kehittämisideaa ovat:  

1. HOKS:iin liittyvät asiat 

2. työmatkaan liittyvät asiat 

3. työharjoittelun raamit 

4. opiskelijan ulkoinen habitus ja käytös töihin lähdettäessä 

 

 Taulukossa 3 on koottu ensimmäisen vaiheen työskentelyiden tuotokset. 
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TAULUKKO 3. Työvalmennuksen kehittämisideat tiimin näkökulmasta 

1. HOKS:iin liittyvät asiat 

HOJKS 
 

VASTUU PROSESSISSA 

Opiskelijan lähtötilanteen arviointi ja huomioimi-

nen yksilöllisesti ja realistisesti; ”työvalmennuksen 

hojks” 

 

luokanvalvoja, ohjaaja + tarv. 

muita oppilaitoksesta, huolta-

jat/tautahlöt 

 

Hojks:t napakassa aikataulussa ja tieto työvalmen-

tajalle 

 

luokanvalvoja, ohjaaja 

 

Prosessi alkuun jo opiskelijaksi hyväksymisen vai-

heessa 

 

luokanvalvoja, ohjaaja, huolta-

jat/taustahlöt 

 

Tiedonkulun parantaminen: opinpolut tehokkaiksi, 

esim. 2h/kerta, tunti on liian lyhyt aika 

 

työnjohto 

 

Yksilölliset polut 

 

luokanvalvoja, sosiaalityönteki-

jä, työvalmentaja, ohjaaja; jos 

sisäinen työharjoittelu, työpis-

teen henkilöstö 

 

Resurssirealismi: kuka, mitä, milloin tekee (koulu) 

(kotikunnat) 

johto. Työvalmentaja, tiimi, 

opetusavustaja? sosiaalityön-

tekijän rooli? 

 

Ryhmäkoko: yksivuotiselle valmentavalle 6 opiskeli-

jaa, varmistaa uuden opsin mukaisen yksilöllisyyden 

opiskelijan opinpolussa 

johto 

tiedonkulku tiimin jäsenten välillä 

 

kaikki 
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2. työmatkaan liittyvät asiat 

 

 

3. työharjoittelun raamit 

TYÖHARJOITTELUN RAAMIT 
 

VASTUU PROSESSISSA 

Erityisopetuksellinen näkökulma 

 

Tiimi 

Ohjaajan käynnit työpaikalla ja työpaikkaohjaajalle 

selkeä kuva opiskelijasta/ tuen tarpeesta 

 

Työvalmentaja/ ohjaaja (osa 

ohjaajan työajasta tähän res-

surssiin → johto) 

 

Työvalmennus on osa koulutusta 

 

Pääasiassa työvalmentaja/ 

luokanvalvoja + tiimi 

 

Tutustuminen omalla paikkakunnalla työpaikkaan Työvalmentaja/ ohjaaja/ koti-

väki 

 

Taustayhteisön sitoutuminen prosessiin 

 

Koti/ huoltajat/ kunta + työ-

valmentaja + sos.työntekjiä 

(tarvittaessa) 

 

Arkirealismi – todellinen sitoutuminen Koti 

SELVIYTYMINEN TYÖMATKASTA VASTUU PROSESSISSA 
 

Aikataulu, matkustaminen/ bussin vaihto, kävelyreit-

ti, mahdollinen etukäteisharjoittelu, onko ylipäätän-

sä julkista liikennettä, jos ei kuka maksaa/ kuljettaa 

 

Resurssointi: kuka tekee, mi-

tä tekee, sovitaan kun koko 

ops valmistuu ja oppilaitok-

sen tops 

Työvalmennus oppilaitoksen sisällä: yksilöllisesti, 

oppilaitoksen sisäiset ”työpaikat”/työtehtävät esim. 

pesula, keittiö, siivous, asuntola, toimisto, puutarha 

→ vakiopaikat ja työtehtävät, työharjoittelun valmis-

telu, työelämätieto 

 

 

3:n O:n periaate: yksilöllisyys, prosessikaavio työhar-

joittelusta, työnjako 

 

 

Kokonaisuuden hahmottuminen opiskelijalle: oppilai-

tos + ulkopuolinen, hojks 

 

 

Työharjoittelupaikat lähialueella 
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Realistinen palaute/ palautteen vastaanotto Työpaikka/ opiskelija/ työ-

valmentaja/ ohjaaja 

 

 

4. opiskelijan ulkoinen habitus ja käytös töihin lähdettäessä 

 
 

Työvalmennuksen kehittämisideoissa on havaittavissa selkeitä kokonaisuuksia, joita 

tiimi haluaa kehittää. HOJKS-prosessiin liittyvät asiat ovat pääasiassa opettajan vas-

tuulla. Tarvittaessa HOJKS-prosessiin osallistuu oppilaitoksen muuta henkilöstöä. 

Tätä työnjakoa ei kuitenkaan selkiytetty työskentelyssä, vaan asia jäi opettajien vas-

tuulle ja organisoitavaksi. Tiedonkulun puute tai vaikeudet nousivat HOJKS-kohdassa 

esille kaksi kertaa. Opinpolku –palaverit ja tiedonkulku tiimin jäsenten välillä koettiin 

riittämättömiksi. Tiimi toivoi myös, että opetusryhmien ryhmäkokoa mietittäisiin 

uusiksi. Tiimin mielestä 40 ov:n pituiselle valmentavalle koulutukselle sopiva opiskeli-

jamäärä olisi 6 opiskelijaa ryhmässä. Pienempi ryhmä varmistaisi uuden opetussuun-

nitelman mukaisen yksilöllisyyden opiskelijan opiskeluprosessissa. 

 

Vastuu prosessissa –kohtaan tuli useissa kohdissa pitkä lista vastuullisia toimijoita, 

mutta selkeä vastuunkantaja jäi samalla epäselväksi. Yhteisessä keskustelussa vas-

tuunkantajien lista täydentyi huoltajiin ja taustahenkilöihin saakka. Tiimi toivoi myös 

esimiehiltä lisää resursseja toimintaan sekä selkeää ohjeistusta toimenkuvista. Tiimi 

kuvaa tilannetta sanalla ”resurssirealismi”, jolla he toivovat selkeyttä siihen kuka, 

mitä ja milloin tekee sekä mikä on koulun ja kotikuntien vastuu opiskelijan asioiden 

OPISKELIJAN ULKOINEN HABITUS JA KÄYTÖS 
TÖIHIN LÄHDETTÄESSÄ 

VASTUU PROSESSISSA 

Opiskelija on oppilaitoksen edustaja 

 

Työvalmentaja, tiimi 

Opiskelijan rooli työharjoittelijana Työvalmentaja 

 

Neuvojen ja avun pyytäminen Opiskelija/ työnantaja 

 

Opiskelijan oma vastuu, näköalapaikka opiskelijalle 

ja kokemuksen painotus 

 

Opiskelija/ työvalmentaja 
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hoitamisessa. Selkeimmin resurssoinnin vaikeus ilmeni Selviytyminen työmatkasta –

kohdassa, jossa vastuullinen työntekijä prosessissa jäi kokonaan tekemättä. 

 

Työharjoittelun raamit –kohdassa näkyy  työvalmentajan vastuu prosessissa. Kehit-

tämistyöskentelyn mukaan työvalmentajan tehtäviä ovat: työpaikkakäynnit, työpaik-

kaohjaajan ohjaaminen, opiskelijan kanssa tutustuminen työpaikkaan, taustayhteisön 

(koti, huoltaja, kunta) sitouttaminen prosessiin ja työharjoittelun realistisen palaut-

teen vastaanottaminen yhdessä opiskelijan kanssa. 

 

 

6.2 Asiantuntija-analyysi I 

 
Toiminnan kehittämisen jälkeen kokosin ideat ja esittelin ne ensimmäisessä asiantun-

tija-analyysissä. Ensimmäiseen asiantuntija-analyysiin osallistuivat johtaja, rehtori, 

apulaisrehtori ja johtava ohjaaja. Esittelin ensin työvalmennuksen rakenteen, sisäl-

lön, menetelmät ja resurssit. Tämän jälkeen esittelin toiminnan kehittämistyöskente-

lyn (I-vaiheen) tulokset. 

 

 Keskustelutyylisen analyysin heikkoutena on se, että olin prosessin ohjaajana kak-

soisroolissa. Olin samalla myös työvalmentaja, joka kertoi työnsä sisällöstä, mene-

telmistä ja kehittämistarpeista. Tiesin tilanteen riskit ja olin valmistautunut hyvin 

tekemällä materiaalit ja työskentelysuunnitelman tilanteeseen. Työskentelyn aikana 

keskustelun kirjaaminen ja muistiinpanoni olivat ytimekkäät, jopa niukat. Tein työs-

kentelyn päätteeksi vielä tarkennuksia muistiinpanoihini. 

 

Jotta omat tulkintani eivät muuttaisi asiantuntija-analyysin kommentteja ja havainto-

ja, päätin laittaa asiantuntija-analyysiin osallistuneille henkilöille koosteet toiminnan 

kehittämisestä (1. vaiheesta), muistiinpanoni käydystä keskustelusta ja tehtävän säh-

köpostilla. Keskustelun ja muistiinpanojen pohjalta asiantuntija-analyysiin osallistu-

neet tekivät työvalmennuksen kehittämishankkeesta nelikenttäanalyysin. Siinä asian-

tuntija-analyysiin osallistujat kirjaavat I-vaiheen työskentelyn pohjalta syntyneet ke-

hittämisideat taulukkoon. Taulukossa Kehitä heti –kohtaan kirjataan tärkeysarvoltaan 

korkeat asiat. Kunnossa –kohtaan kirjataan hyvin hoidetut asiat. Kehitä, kun ehdit –
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kohtaan kirjataan matalalla tärkeysarvolla olevat asiat, mutta jotka koetaan heikosti 

hoidetuksi. Ei välitöntä syytä syventää kehittämistä –kohdassa asialla on matala tär-

keysarvo, mutta se on hyvin hoidettu. Sähköpostikyselyyn vastasi kolme asiantuntija-

analyysiin osallistunutta esimiestä. (Mäkelä 2004, 29.) 

 

TAULUKKO 4. Työvalmennuksen asiantuntija-analyysin vastaukset 

Kehitä heti: 

• työelämässä saavutettavanosaa-

misen tunnistamisen ja tunnus-

taminen osaksi opintoja (työval-

mentajan tunnettava koulutuk-

sen sisällöt) 

• työvalmentaja toimii työpaikko-

jen kouluttajana; opiskelijan oi-

kea tukeminen työelämässä 

• työvalmennuksen ja työvalmen-

tajan osuus uuden opsin mukai-

sesti 

• reurssointi ja toteutus valmenta-

vassa koulutuksessa; prosessiku-

vaus 

• tiimin työnjaon selkiinnyttäminen 

ja työvalmennuksesta tiedotta-

minen henkilöstölle 

• tiimityöskentelykoulutus 

 

Kunnossa: 

• ulkoiset raamit ja ohjeet 

• opiskelijoiden yksilölliset työelä-

mätavoitteet 

• työelämäyhteyksien merkitys 

• ensimmäinen työvalmentaja pal-

kattu 

Kehitä, kun ehdit: 

• työharjoittelun merkityksen vah-

vistaminen opiskelijoille 

• opetuksen ja työvalmennuksen 

yhteistyön kehittäminen 

• tiimin jäsenten osaamisen lisää-

minen 

• työvalmennuksen erityisammatti-

tutkintokoulutuksen hyödyntä-

minen 

• työn konsultatiivisen otteen hyö-

dyntäminen 

• työvalmennuksen markkinointi 

• projektirahoituksen hakeminen 

 

Ei välitöntä syytä syventää kehittämis-
tä: 

• opetussuunnitelmat 

• hyvät työssäoppimisen asenteet 
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Asiantuntija-analyysissä on havaittavissa laaja-alainen näkemys työvalmennuksesta 

valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Arvioinnissa on vahva 

suuntautuminen tulevaisuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Asiantuntijat suunnitte-

levat työvalmennuksen markkinointia ja projektirahan hakemista. Osa kehittämiside-

oista jää yleiselle tasolle eikä niiden merkityksestä saa esille konkreettista merkitystä. 

Esimerkkinä tällaisesta kommentista on ”tiimin jäsenten osaamisen lisääminen”. 

Kommentista ei selvää millaista lisäosaamista tiimin toimintaan asiantuntijat kaipaa-

vat. Osaamista lisääviä asioita asiantuntija-analyysissä ovat työvalmennuksen erityis-

ammattitutkintokoulutus ja tiimityökoulutus. Molemmat koulutukset ovat kehittä-

miskohtina analyysissä. 

 

 Asiantuntijat huomioivat arvioinnissaan tiimityön kehittämisen merkityksen heti 

kehitettäväksi asiaksi. Asiantuntija-analyysissä huomioidaan ensisijaisesti prosessin 

kuvaamisen ja tiimityön työnjaon selkiinnyttämisen tarve. Samansuuntaista kehittä-

mistarvetta on myös opetuksen ja työvalmennuksen yhteistyön kehittämistarpeessa 

ja tiimin jäsenten osaamisen lisäämisessä. Työvalmentaja nähdään myös työpaikko-

jen kouluttajana. Opiskelijan oikeaan tukemiseen työelämässä on kiinnitettävä huo-

mioita heti. 

 

Kehitä heti –huomioidaan myös se, että työvalmentajan on tunnettava koulutuksen 

sisällöt. Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa työvalmennus tehdään Ope-

tussuunnitelman mukaisesi. Opiskelijan työelämäjaksot suunnitellaan HOJKS:n mu-

kaisesti. Opiskelijan ohjauksessa on kiinnitettävä huomioita siihen, että työharjoitte-

lun merkitys vahvistuu myös opiskelijoille. Tämä on huomioitu kohdassa Kehitä, kun 

ehdit. Samassa osiossa on kirjattu myös työn konsultatiivisen otteen hyödyntäminen, 

työvalmennuksen markkinointi ja projektirahoituksen hakeminen. 

 

Kunnossa olevia asioita ovat ulkoiset raamit ja ohjeet, opiskelijoiden yksilölliset työ-

elämätavoitteet, työelämäyhteyksien merkitys ja se, että ensimmäinen työvalmenta-

ja on palkattu. Opetussuunnitelmat ja hyvät työssäoppimisen asenteet olivat asioita, 

joissa ei nähty välitöntä syytä tai tarvetta syventää kehittämistä. 
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6.3 Asiantuntija-analyysi II 

 

Toinen asiantuntija-analyysi järjestin Bovallius-ammattiopiston Turun toimipaikassa 

5.5.2010. Osallistuin aluksi Turun tiimin palaveriin, jossa tutustuin Turun toimipaikan 

työvalmennusmalliin ja työntekijöihin. Palaverin päätyttyä jatkoin kahden työntekijän 

ja yhden erityispedagogiikan opiskelijaharjoittelijan kanssa asiantuntija-analyysillä. 

Opiskelija osallistui asiantuntija-analyysiin, koska hänen työharjoitteluunsa sisältyi 

työvalmennuksen prosessiin perehtyminen.  

 

Työskentely eteni saman suunnitelman mukaisesti kuin Asiantuntija-analyysi I. Aikaa 

oli käytössä saman verran. Asiantuntija-analyysi II:ssa työvalmennusta koskeva kes-

kustelu oli selkeästi runsaampaa ja vilkkaampaa. Turun työntekijät olivat kiinnostu-

neita jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan työelämäyhteistyöstä. He tekivät myös tar-

kentavia kysymyksiä, jotta saisivat realistisen kuvan Laukaan toimipaikan työvalmen-

nuksen mallista. Oletankin, että yhteinen kokemusmaailma helpotti keskustelua 

huomattavasti. Turun ja Laukaan toimintamallit ovat erilaisia. Asiantuntija-

analyysihetkellä vain yksi työhön valmentaja osallistui ammatillisten opiskelijoiden 

työharjoitteluiden ohjaukseen. Ohjauksesta sovittiin yksilöllisesti opettajan kanssa. 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoiden työharjoitteluis-

ta vastaa opettaja. 
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TAULUKKO 5. Työvalmennuksen asiantuntija-analyysi II:n vastaukset 

Kehitä heti: 

• arjen hallinta (yht.työ esim. asun-

tola) → työnjako tiimin jäsenten 

välillä 

• ohjaajat työpariksi lukariin 

• lisää resursseja työvalmennuk-

seen 

• työvalmentajatehtäväkentän ra-

jaus: opettajat mukaan toimin-

taan esim. työharjoittelussa tms. 

• ohjauksen resurssointi; enemmän 

aikaa TOP-jaksoille 

• opetuksen tiivistäminen esim. 1 

ov 

 

Kunnossa: 

• työelämätietous: tuntien pito, ko-

ti-yhteistyö 

• työelämätiedon jakso 

• on tunnistettu kriittiset pisteet 

• opetusjaksot työelämästä kuul-

lostaa hyvältä 

Kehitä, kun ehdit: 

• työkkäriyhteistyö? 

• työnantajayhteistyö? 

• yhteinen suunnittelu ja arviointi 

• Bovalliuksessa sisäinen yhteisten 

käsitteistöjen kehittäminen 

• vastuun roolit selkeämmiksi esim. 

asuntolanohjaus opiskelijoiden 

hapitukseen 

• tietoa työpaikoille; heille koulu-

tusta/tietoa 

• työllistämisen mahdollisuudet, 

tuet harjoittelut opiskelun jäl-

keen 

 

Ei välitöntä syytä syventää kehittämis-
tä: 

(ei vastuksia) 

 

Turun työvalmentajien Asiantuntija-analyysissä korostuu näkemys toiminnan arkeen. 

Kehittämisehdotukset ovat konkreettisia toiminnan kehittämisideoita. Ei välitöntä 

syytä syventää kehittämistä –kohtaan ei tullut yhtään ehdotusta. Asiantuntija-

analyysi II:een osallistuneet työntekijät pitivät hyvänä asiana sitä, että työvalmenta-

jalla on ryhmäohjausta opiskeljioille. Työelämätiedon opettamisen etuna he kokivat 

sen, että työvalmentaja ja opiskelijat tutustuvat toisiinsa ennen työvalmennusjaksoa. 

Työvalmentaja saa arvokasta tietoa opiskelijoiden vahvuuksista ja tuen tarpeista 

luokka- ja tyitilanteessa. Työvalmennusjakson sijoittumista opiskelijan kotipaikka-

kunnalle Turun työvalmentajat pitivät hyvänä asiana.  
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Yhteinen keskustelu Turun toimipaikan työntekijöiden kanssa herätti Asiantuntija 

analyysi II osallistuneet pohtimaan myös kaikkien toimipaikkojen yhteistyötä niin, 

että ainakin käyttäisimme samoja käsitteitä toiminnassa. Tämä tavoite on strategian 

(Bovallius-ammattiopisto 2010) suuntainen. Yhteistyön laajeneminen myös oppilai-

toksen ulkopuolelle koettiin tärkeäksi. Työvalmennuksessa olisi tehtävä yhteistyötä 

sekä työpaikkojen että työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Näin tuettaisiin osatyöky-

kyisten opiskelijoiden työllistymistä koulutuksen jälkeen. Työvalmennukseen liitetään 

vahvasti tiedottamisen ja tiedonkulun merkitykset sekä oppilaitoksen sisällä että ul-

kopuolella. 

 

Kehitä heti –kohdassa painottuu työvalmentajan toimenkuvan selkiinnyttäminen, 

työn rajaaminen ja yhteistyön lisääminen tiimin muiden toimijoiden kanssa. Tämä 

sama teema nousee esiin myös Asiantuntija-analyysi I:n vastauksissa. 

 

 
6.4 Työvalmennuksen malli 

 
Työvalmennuksen resurssointia suunniteltiin maaliskuussa 2010 (Tawast 24.3.2010). 

Suunnittelupalaveriin osallistui valmentavan koulutuksen tiimin opettajat, päiväoh-

jaajat, tiimin esimies ja johtava ohjaaja. Palaverin tavoitteena oli luoda pohjaa syksyl-

lä 2010 käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa varten. Suunnitelman mukaan työ-

valmentajan opetustuntien määrä tulee vähenemään, jotta aikaa jää enemmän mm. 

työpaikkojen hankintaan, sopimuksiin ja työpaikkakäynteihin. Keskusteluissa pohdit-

tiin myös mahdollista lisäresurssia niin, että molemmilla luokkapareilla olisi oma työ-

valmentaja. Samalla päätettiin, että työelämäjakson pituus lyhenee kolmesta viikosta 

kahteen opintoviikkoon. Työvalmennusjakso laaditaan opiskelijan HOJKS:n mukaises-

ti.  

 

Opettajien ehdotuksen mukaisesti työvalmennuksen henkilöresurssointi pysyy sama-

na. Työvalmentaja opettaa opetussuunnitelman mukaisesti työelämätietoa 16 tuntia 

viikossa ja vastaa opiskelijoiden työvalmennusjaksoista työpaikoilla. Ryhmämuotoi-

seen työvalmennukseen osallistuu kerralla neljä opiskelijaa aiemman kuuden sijasta. 
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Asuntolan ohjaajien resurssi pysyy samana. Tiimi saa lisäresurssia siten, että luokka-

pareilla on oma päiväohjaaja opetusavustajana. (Tawast 14.4.2010; Riikonen 

24.3.2010.) 

 

 Kuviossa 2 on kuvattu Valmentava 1 –tiimin uusi resurssointi em. suunnitelman poh-

jalta lukuvuonna 2010 – 2011. 

 

 

 

KUVIO 2. Valmentava I/ Henkilöstö- ja tiimirakenne lukuvuonna 2010 - 2011 

Opetus- ja ohjaustyöhön osallistuvat myös liikunnanohjaaja, kädentaitojen ohjaaja ja 

työvalmentaja. Lisäksi opiskelijoiden ohjaukseen osallistuu terveydenhoitaja, opinto-

ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja psykologi yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. 

 

Tiimissä on aloitettu toimenkuvien työstäminen syksyllä 2010. (Haverinen 2010.) Tii-

mi on saanut lisäresurssia palavereihin siten, että iso tiimipalaveri on kerran viikossa. 

Tiimipalaverissa käsitellään ajankohtaisia, yhteisiä asioita. Palaveri kestää tunnin, 

jonka jälkeen jatkaa vuoroviikoin luokkapari –periaatteella ns. opinpolkupalaveri. 

Opinpolussa käsitellään ajankohtaisia opiskelija-asioita. Palaverista tehdään muistiot. 

 

9 8 

9 8 
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Työvalmennuksen mallissa on huomioitava voimassa oleva Opetussuunnitelma. Kou-

lutuksen järjestäjä vastaa Opetussuunnitelman mukaisesta resurssoinnista. Valmen-

tava I –koulutuksessa voidaan joko lisätä resurssia tai tehostaa nykyistä toimintaan. 

Mikäli työvalmennuksessa jatkaa yksi työvalmentaja, on hyvä pohtia, mihin työval-

mentaja keskittyy työssään. Koska resurssit ovat rajalliset, on mietittävä, mitä työ-

valmennuksessa tehdään ja milloin.  

 

 

Opiskelijoiden työelämäjaksot voidaan porrastaa ryhmittäin tai luokkapareittain si-

ten, että työharjoittelujaksot kalenteroidaan. Tällöin työharjoittelussa on kerrallaan 

yksi luokka, ja opettaja voi osallistua opiskelijoiden ohjaukseen yhdessä työvalmenta-

jan kanssa. Myös tiimin muut toimijat, esim. asuntolanohjaajien, työpanos voidaan 

hyödyntää opiskelijoiden ohjauksessa tehokkaammin. Toiminnan kehittämiskeskus-

teluissa esiin tullut opiskelijan ulkoisen habituksen, kuten hygienian ja vaatetuksen, 

ja käyttäytymisen on oltava kunnossa ennen kuin opiskelija lähtee oppilaitoksen ul-

kopuoliseen työharjoitteluun. Tämä ohjaus kuuluu kaikille opetus- ja ohjaushenkilös-

tölle. Opetussuunnitelman mukaan nämä osa-alueet liittyvät opiskelijan toimintaky-

vyn edistämiseen. Opetussuunnitelmassa näitä teemoja opetellaan seuraavissa oppi-

aineissa: Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot, Arkielämäntaidot ja Terveystieto. 

 

 

Mikäli opiskelijan työelämäjakso sovitaan opiskelijan kotipaikkakunnalle toimintakes-

kukseen, hänen ohjauksestaan voisi vastata sosiaalityöntekijä. Toimintakeskuksiin 

työllistyvät runsasta yksilöllistä ohjausta ja tukea tarvitsevat opiskelijat. He eivät vält-

tämättä hakeudu tai tule valituiksi ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen jälkeen he tulevat todennäköi-

sesti sijoittumaan kotipaikkakunnan toimintakeskukseen. Mikäli sosiaalityöntekijä 

vastaa tästä prosessista, se edistää opiskelijan hyvää ja toimivaa arkea valmentavan 

koulutuksen jälkeen. Työvalmentajan ohjaustyö painottuisi tällöin avoimille työmark-

kinoille työharjoitteluun meneviin opiskelijoiden ja heidän työpaikkaohjaajien ohja-

ukseen. Sosiaalityöntekijä vastaa opiskelijan asumiskokeiluprosessista sekä työhar-

joittelujaksosta opiskelijan kotipaikkakunnan toimintakeskuksessa. 
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Taulukossa 6. olen kuvannut Opiskelijan työharjoitteluprosessin ja vastuut prosessin 

eri vaiheissa opetussuunnitelman (Opetushallitus 2010) ja kehittämistyöskentelyjen 

pohjalta. 

 
 
TAULUKKO 6. Opiskelijan työharjoitteluprosessi ja vastuut  

 
Prosessin vaihe 

 
Vastuu prosessissa 

1. Yhteinen suunnittelu tiimissä: 
- tavoitteet, aikataulutus, ammattialat 

 

Opettaja 

 

2. Työelämään valmentautuminen oppilaitok-
sessa: 

 

 

- oppilaitoksen sisäinen työharjoittelu (opiske-

lijan vahvuudet ja tuen tarve) 

- ammatinvalinnan kansion kokoaminen 

- työelämätieto (opetus) 

- kotipaikkakunnan työharjoittelupaikkojen 

kartoittaminen 

 

Työvalmentaja 

- arvioinnin, palautteen ja kokemusten hyö-

dyntäminen opiskelijan ammatillisen jatko-

suunnitelman tukena (HOJKS) ja työharjoitte-

lun suunnittelussa 

Opettaja 

3. Työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolella: 
 

 

- työharjoittelupaikan etsiminen Työvalmentaja 

- työpaikkaan tutustuminen Työvalmentaja 

- työpaikkaan kulkeminen ja ruokailu Ohjaaja 

- työsopimus Opettaja 

- opiskelijan ohjauslomake työpaikalle Opettaja (tiimi) 

- opiskelijan ohjaus työpaikalla (perehdytys, 

työohjeet ja työturvallisuus) 

Työvalmentaja 

- työpaikkaohjaajan ohjaus Työvalmentaja 

- työpaikkakäynnit Työvalmentaja 

- arviointi ja palaute Opettaja tai työvalmentaja 

(sopimuksen mukaan) 

- arvioinnin, palautteen ja kokemusten hyö-

dyntäminen opiskelijan ammatillisen jatko-

suunnitelman tukena (HOJKS) 

Opettaja 
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6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteil-

lä. Käsitteillä tarkoitetaan menetelmien sopivuutta ilmiön tutkimiseen ja toistetta-

vuutta. Grönforsin (2007) mukaan käsitteet ovat hankalia laadullisessa tutkimukses-

sa. Toimintatutkimukseen suositellaan validointiperiaatteen käsitteiksi historiallista 

jatkuvuutta, reflektiivisyyttä, dialektisyyttä, toimivuutta ja havahduttavuutta. Toimin-

tatutkimuksen validiteettia hankaloittaa se, että sosiaaliseen todellisuuteen liittyy 

aina tulkinnat. Samaa todellisuutta ei voida tavoittaa uudelleen. Reliabliteetti on 

mahdoton sen takia, että toimintatutkimuksen tavoite on muutos. Samojen tulosten 

saavuttaminen uudelleen on toimintatutkimuksen tavoitteiden vastaista. (Grönfors 

2007. 147 – 161.) 

 

Oman työn kehittämishankkeen lähestymistapa on kvalitatiivinen. Monimuotoista 

arkea tutkittaessa ja kehittäessä on tärkeää, että tutkijalla ja kehittäjällä on itsellään 

ymmärrys ja näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miten hän perustelee valinto-

jaan. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaisesti tutkijan tietoisuus tutkimusprosessin 

vaiheista liittyy tutkijan eettiseen vireyteen ja tutkimuksen eettiseen kestävyyteen. 

Tutkimusongelman määrittelyä ja muotoilua ei voida pitää teoria- ja arvovapaana. 

Tutkimusta on arvioitava kokonaisuutena.  (Tuomi & Sarajärvi 2009. 65 – 68, 127, 

129, 140.)( Vrt. Lakkala 2008. 78 – 85.) 

 

Toimintatutkimuksen käytännönläheisyys asettaa haasteita tutkijalle. Tutkimusrapor-

tissa on pyrittävä mahdollisimman avoimeen aukikirjoittamiseen, jotta lukija voi va-

kuuttua siitä, mitä tutkija kirjoittaa. Tutkijan on laadullisessa tutkimuksessa pohditta-

va kysymystä: miten minä voin ymmärtää toisia? Toisaalta tutkijan on pohdittava, 

miten lukija voi ymmärtää tutkimusraporttia. (Tuomi & Sarajärvi 2009. 65 – 68. ) Tut-

kimusraportin kirjoittaminen on mielestäni haasteellista. Tutkijana ja oman työn ke-

hittäjänä kirjoittaminen oli prosessi, joka kiteytyi alun runsaasta tekstistä tähän opin-

näytetyöhön. Kirjoittaminen toimi oman ajattelun jäsentämisenä. Kirjoittaminen oli 

mielestäni myös reflektointiprosessi. Ohjaavan opettajan kommentit ja palautteet 

auttoivat selkiinnyttämään tekstin jäsentämistä ja jämäköittämistä. 
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Tiedostin kehittämishankkeen haasteet jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa. Kävin 

opinnäytetyön ohjausseminaareissa, yksilöohjauksissa ja pohdin opinnäytetyön ta-

voitteita, menetelmiä, osallistujia ja aikataulua esimiehieni kanssa. Tutkimusaihe so-

vittiin esimieheni kanssa. Ilman ulkopuolisia reflektointikeskusteluja olisin voinut 

eksyä työvalmennuksen maailmaan, jossa on runsaasti eri osapuolten tarpeita ja eri-

laisia vaihtoehtoja. Aineistonkeruun kuvasin prosessina sovitun aikataulun mukaisesti 

(liite 1). Työelämävalmiudet ja työelämään valmentautuminen, ts. työvalmennus, on 

yksi osa-alue Vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja kuntouttavassa opetuk-

sessa ja ohjauksessa. Mikäli nyt, tällä tiedolla ja kokemuksella, aloittaisin työvalmen-

nuksen kehittämishankkeen, resurssoisin tiimille enemmän yhteistä aikaa. Tässä ke-

hittämishankkeen mallissa ei ole varattu aikaa tiimille työvalmennusmallin ja proses-

sin (Taulukko 6) käsittelylle. Asiasta on kuitenkin sovittu esimiehen kanssa erikseen. 

 

Käytin prosessikaaviota ”karttana”, jolla aloitimme aina työskentelyn. Tavoitteeni oli, 

että kehittämishankkeeseen osallistuvat työntekijät tietävät, missä vaiheessa työs-

kentelyssä ollaan menossa. Tutkittavien suojan pyrin varmistamaan myös selvittä-

mällä osallistujille kehittämishankkeen tavoitteet aikataulun lisäksi. Kehittämishank-

keessa ei arvioitu olevan riskejä, jotka liittyvät osallistujien fyysiseen ja psyykkiseen 

terveyteen tai yhteiskunnallisen aseman vaarantumiseen. Osallistuminen kehittämis-

hankkeeseen oli vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, koska yhteiset tilaisuudet järjes-

tettiin työajalla. Sähköpostitse ja paperilomakkeella keräämäni tiedot olen käsitellyt 

nimettöminä. 

 

Tutkijan kaksoisrooli oman työn kehittäjänä mietitytti minua paljon. Oma osallistu-

miseni prosessin ensimmäisessä, toiminnan kehittämisvaiheessa, oli aktiivista keskus-

telua. Halusin työelämän kehittäjänä ja tutkijana saada mahdollisimman kattavan 

näkemyksen työvalmennuksen tarpeista ja sisällöistä. Tuomi & Sarajärvi (2009) poh-

tivat dialogia haastattelumenetelmänä. Siinä tutkija osallistuu aktiivisesti keskuste-

luun. Hän ei ole pelkästään kyselijä tai haastattelija. Dialogia ohjaa kuuntelu –puhe –

malli, kun taas haastattelussa malli on kysymys – vastaus. Dialoginen haastattelume-

netelmä korostaa tutkijan kykyä kuunnella. Tutkijan ennakko-odotukset toimivat 

eräänlaisena sisäänmenoväylänä yhteiseen keskusteluun. (Tuomi & Sarajärvi 2009. 
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78 – 80.) Dialoginen haastattelumenetelmä toimi mielestäni hyvin toiminnan kehit-

tämisvaiheessa. Kaksoisroolini puhuttiin auki, ja osallistujat hyväksyivät kaksoisroolini 

työskentelyssä. (vrt. Lakkala 2008. 79 – 81.)  

 

Havainnointi on yleinen laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä. Havain-

noinnin avulla voidaan tutkia ristiriitaa käyttäytymisen ja normien välisen ristiriidan. 

Lisäksi havainnoin avulla voidaan monipuolistaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Osallis-

tuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tiedonantajiensa kanssa. Tiedon-

hankinnassa korostuu sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys. Toimintatutkija arvos-

taa osallistujien tietoa ja hän uskoo, että jokaisesta asiasta on olemassa enemmän 

kuin yksi näkökulma. Kaikki näkökulmat ovat tärkeitä ja on tärkeää, että niistä kes-

kustellaan ryhmässä. Tutkijan rooli on olla oppimassa tutkittavasta ilmiöstä. Hän ko-

koaa ja koordinoi osallistujien ideoita, mutta ei itse toteuta niitä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009. 81 – 83.) Dialogisessa haastattelumenetelmässä ja osallistuvassa havainnoin-

nissa kiinnitän huomioita sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sosiaalinen vuorovaikutus 

on edellytys tiimityöskentelylle. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava myös tutkimuksen totuus ja tiedon ob-

jektiivisuus. Tutkijan on raportoitava lukijoille riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus 

on tehty. Näin lukijat voivat arvioida tutkimuksen tuloksia. Tutkijan ymmärrys kehit-

tyy prosessin edetessä, ja siksi onkin tärkeää, että hän kirjaa muistiinpanoja havain-

noistaan, ajattelustaan ja tunteistaan. Muistiinpanojen tekeminen on Grönforsin 

(2007) mukaan esianalyysia. Mielestäni muistiinpanot ja merkinnät kehittämishank-

keen tilaisuuksien jälkeen auttoivat palauttamaan tilanteita mieleeni ja samalla ne 

jäsensivät ajatteluani. Koin sen helpottavana, sillä materiaalia kertyi runsaasti. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2009. 140 – 143.; Grönfors 2007. 161 – 164.) 

 

 Kehittämishankkeen luotettavuutta pyrin vahvistamaan asiantuntija-arvioinneilla. 

Esittelin toiminnan kehittämisvaiheen materiaalit toimipisteen esimiehille ja oppilai-

toksen johtajalle sekä toisen toimipaikan työhönvalmentajille. Pyysin heitä arvioi-

maan ensimmäisen vaiheen tuloksia nelikenttäanalyysillä. (Tuomi & Sarajärvi 2009. 

140 – 143.) Asiantuntija-analyysit avasivat uusia näkökulmia kehittämishankkeeseen. 

Toisaalta ne myös laajensivat toimintatutkimusta, sillä koin, että ilmiöihin on tartut-
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tava.  Tutkimuksen spiraalimainen rakenne poiki sivuspiraaleja, jotka mielestäni oli-

vat kehittämishankkeelle luontaisia sivupolkuja. (mm. Heikkinen 2007. 203 – 204.) 

Keittämishakkeen aikana tein työharjoittelun ohjausmateriaalin työpaikkaohjaajalle. 

Ohjausmateriaaliin kuuluu saatekirje, opiskelijan työharjoittelun ohjeistus (liite 3) ja 

arviointilomake (liite 4).  
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7 POHDINTA  

 
Työelämään valmentautuminen on keskeinen osa valmentavaa ja kuntouttavaa ope-

tusta ja ohjausta. Bovallius-ammattiopisto Laukaan toimipaikassa on pitkä ja hyväksi 

koettu perinne oppilaitoksen sisäisestä työharjoittelusta, ns. lähitöistä. Työelämään 

valmentamisen kehittämistarve on lähtöisin sekä käytännön tarpeista että uudesta 

opetussuunnitelmasta (Opetushallitus 2010). Työelämään valmentaminen on myös 

keskeinen osa Bovallius-ammattiopiston strategiaa (Bovallius-ammattiopisto 

25.8.2010). 

 

7.1 Tiimityöskentely ammatillisen jatkosuunnitelman tukena 

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan työn tekemisen ja opetustyön arjen todellisuutta. Työ-

tä tehdään havaintojeni mukaan sitoutuneesti ja tavoitteiden mukaisesti.  Työelä-

mään valmentamisesta on käytössä useita toimintaa kuvaavia termejä ja käsitteitä. 

Moniammatillisessa tiimityössä tärkein työväline on yhteinen aika ja kieli. Erityistä 

tukea ja ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa on mielestäni tärkeää, että 

ohjaustyötä tekevät työntekijät puhuvat samoilla termeillä ja samaa kieltä. Yhteinen 

kieli ja terminologia selkiinnyttävät myös opiskelijan ymmärtämistä omasta tilantees-

taan sekä vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan. (Kero 2007; Onnismaa 2007; Juuti 

2005.) 

 

Havaintojeni mukaan tiimi tarvitsisi enemmän reflektoivaa keskustelua oman toimin-

nan arvioinnista ja kehittämisestä. Moniammatillinen tiimityö edellyttää tiimin jäsen-

ten keskinäistä luottamusta, yhteisiä sääntöjä ja vastavuoroisuutta. Dialoginen kes-

kustelukulttuuri vahvistaa opiskelijan ammatillisten jatkosuunnitelmien mahdolli-

suuksien löytämistä. Kehittämishankkeen aikana tiimin yhteinen työskentelyaika li-

sääntyi, palaverien rakenne jämäköityi ja työntekijäresurssi lisääntyi. Hankkeen aika-

na aloitettiin myös tiimin jäsenten toimenkuvien määrittely. Selkeällä työnjaolla var-

mistetaan laadukas opiskelijaprosessi sekä opetus- ja ohjaustyö. (Juuti 2005; Onnis-

maa 2007.) 
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Mikäli työvalmennusta jatketaan nykyisen mallin mukaisesti, yksi työvalmentaja ei 

riitä ohjaamaan Valmentava I –koulutuksen kaikkia opiskelijoita (vrt. Ollikainen 

2008).  Opiskelijoiden työharjoittelujaksot oppilaitoksen sisällä, toimintakeskuksissa 

ja avoimilla työmarkkinoilla eivät toteudu prosessin mukaisesti. Työvalmennukseen 

tarvitaan selkeä rakenne, aikataulutus, yhteinen suunnittelu ja arviointi (vrt. Asian-

tuntija-analyysi II). Suuria opiskelijamääriä ohjatessa aikataulutus ja työharjoittelujen 

suunnitelmallisuus ovat oleellinen osa työvalmentajan työn hallintaa.  

 

Työvalmentajan toimenkuva ja tehtävä on uusi toimi Bovallius-ammattiopisto Lau-

kaan toimipaikassa. Työvalmentaja ikään kuin hakee paikkaansa organisaatiossa. 

Työyhteisössä olisi hyvä pohtia työvalmentajan roolia ja työtehtäviä. Koulutuksen 

järjestäjän olisi hyvä linjata, että kuuluuko työvalmentaja opetushenkilöstöön vai 

ohjaus- ja tukipalvelujen henkilöstöön. (Yksityisen opetusalan työehtosopimus) Mo-

niammatillisen tiimityön toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että työyhteisössä 

sovitaan, kuka vastaa opiskelijaprosessista työharjoittelujakson ajan. Valmentava I –

tiimissä olisi hyvä pohtia myös, että ohjataanko kaikki opiskelijat työvalmennukseen. 

Työvalmennuksen resurssin voisi keskittää niiden opiskelijoiden ohjaukseen, jotka 

menevät työharjoitteluun avoimille työmarkkinoille. 

 

Työelämän kehittäjänä ja työvalmentajana havainnoin iloiten käynnistyneitä muu-

toksia. Ne ovat hyviä askeleita kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa tiimitoimintaa. 

Työvalmennus on ollut itsenäinen osa valmentavaa koulutusta. Näenkin, että työ-

valmennuksen nivoutuminen osaksi tiimin perustehtävää on edelleen Valmentava I –

tiimin haaste. Riskinä on, että työvalmennuksen kehittämishanke ja työvalmennus 

jäävät irralliseksi osaksi koulutusta yhteisen ajan puutteen ja fyysisen sijaintinsa ta-

kia. Onnistunut, tavoitteiden mukainen opiskelijan ohjausprosessi edellyttää mo-

niammatillista tiimityötä, jotta opetussuunnitelman mukaiset ammatilliset jatko-

suunnitelmat toteutuvat. 
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7.2 Työvalmennus osana ammatillista jatkosuunnitelmaa 

 

Opiskelijalle sopivan työharjoittelupaikan löytäminen on haaste tiimityöskentelylle. 

Sopivalla, opiskelijan henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunnitel-

man (HOJKS) mukaisella työharjoittelupaikalla saadaan tärkeää tietoa ja kokemuksia, 

joiden pohjalta opiskelijan kanssa voidaan arvioida ja rakentaa hänen tulevaisuuden 

suunnitelmia realistisesti. (Opetushallitus 2010) 

 

Työharjoitteluprosessissa kehitettäviä osa-alueita ovat riittävä ohjaus työharjoittelun 

aikana sekä palaute ja toiminnan kehittäminen. Tällä hetkellä tiimi ei pysty hyödyn-

tämään työelämästä saatuja kokemuksia opiskelijan ammatillisen jatkosuunnitelman 

työstämisessä ja tiimin oman toiminnan kehittämisessä. Kehittämishankkeen aikana 

oppilaitoksen sisäiset työharjoittelut vähenivät siten, että pesulan ja puhtaanapidon 

työharjoittelumahdollisuudet loppuivat lähes kokonaan henkilöstön toimenkuvien 

muuttumisten vuoksi. Valmentava I –koulutus menetti hyvän ja toimivan työharjoit-

telun ohjausmahdollisuuden. Koulutuksen järjestäjän ja Valmentava I –tiimin olisi 

hyvä pohtia uusia työharjoittelumahdollisuuksia oppilaitoksessa.  

 

Jotta avoimien työmarkkinoiden työharjoittelut onnistuisivat, työpaikkaohjaajien 

ohjaukseen ja koulutukseen olisi myös hyvä kiinnittää huomioita. Yritysten ja työ-

paikkaohjaajien tiedon lisääminen työpaikkaohjauksen ja koulutuksen avulla tuo lisä-

arvoa opiskelijan työharjoittelun ohjaukseen. Erityisesti koulutuksen järjestäjä voisi 

opiskelijoiden työharjoitteluohjauksien avulla viedä työpaikoille työn ”räätälöintipal-

velujen” mallia. Työyhteisöissä tarvitaan ohjausta ja koulutusta siihen, miten vaikeak-

si ja kielteiseksi koetut asiat otetaan puheeksi työpaikalla. Ammatillinen erityisoppi-

laitos vahvistaisi opetuksen ja työelämän asiantuntijan rooliaan. (Kukkonen 2009.) 

 

 Opiskelijan jatkosuunnitelman onnistuminen edellyttää moniammatillista yhteistyö-

tä, mutta myös tiiviimpää yhteistyötä opettajan kanssa. Yksi yhteistyömahdollisuus 

voisi olla yhteistoiminnallinen opetus, jolloin työvalmentaja työskentelisi opettajan 

työparina työharjoittelujaksojen ajan. Tällöin työvalmennusjaksot olisivat luokkakoh-

taisia jaksoja, esim. kaksi viikkoa/ luokka. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohja-
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us olisi työparityöskentelyn näkökulmasta pedagogista ohjausta ja opetuksellista oh-

jausta (vrt. Onnismaa 2007). Työharjoittelusta saadut tiedot ja kokemukset voitaisiin 

hyödyntää paremmin opiskelijan ammatillisessa jatkosuunnitelmassa ja nivelvaiheen 

ohjauksessa. Työvalmennusta voisi hyödyntää myös ammatillisissa opinnoissa ja työ-

elämäohjauksessa valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen jälkeen.  

 

Kehittämishankkeen aikana työvalmennuksessa kehitettiin uusia ohjausmateriaaleja. 

Niiden tarkoituksena ja tavoitteena on hyvä tiedonkulku oppilaitoksen ja työpaikan 

välillä. Hyvä tiedonkulku on edellytys tavoitteiden mukaiselle ja onnistuneelle työhar-

joittelujaksolle. Lomakkeet toimivat myös opiskelijan ohjausprosessin dokumenttei-

na. Liitteessä 2 on kuvattu vaiheittain työharjoitteluprosessi, johon sekä opiskelija 

että työpaikkaohjaaja olivat tyytyväisiä. Tein myös ohjaustarpeen pohjalta Opiskeli-

jan ohjauslomakkeen ja Työharjoittelun arviointilomakkeen. Opiskelijan ohjauslo-

makkeen tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja saa opiskelijan ohjauksessa tarvitta-

vaa ja huomioitavaa tietoa (liite 3). Työharjoittelun arviointilomake uudistettiin, jotta 

työharjoittelusta saataisiin aiempaa enemmän ammatillisessa jatkosuunnitelmassa 

hyödynnettävää tietoa. (liite 4)  

 

Kehittämishankkeen aikana syvennyin tarkastelemaan työhön valmentamista useasta 

eri näkökulmasta. Mielestäni olisi mielenkiintoista jatkaa työvalmennuksen tutkimis-

ta ja kehittämistä edelleenkin. Lisätutkimusta voisi tehdä sekä opiskelijoiden että 

työelämän yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Myös Valmentava I –

tiimitoiminnan kehittäminen olisi mielenkiintoista. Työvalmentajana ja oman työn 

kehittäjänä ajattelen, että opinnäytetyön ja kehittämishankkeen jälkeen varsinainen 

työ on vasta alussa. Bovallius-ammattiopisto Laukaan toiminta on siirtymässä Kuhan-

koskelta Jyväskylään. Toiminnan siirtyminen Jyväskylän kaupungin keskustaan tarjoaa 

uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös työvalmennukselle. 
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LIITTEET 

 
LIITE 1. Työvalmennuksen kehittämishankkeen aikataulu ja prosessi 
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LIITE 2. Esimerkki onnistuneesti toteutuneesta opiskelijan ohjausprosessista työ-

harjoittelujaksolla 

 

 
Työpaikka: Lahja- ja askartelutarvikeliike 

Työtehtävät: avustavat tehtävät myymälässä 

Työharjoittelun kesto: 3 ov  

Työaika: klo 9.00 – 15.00, pe klo 9.00 – 12.00 

Ohjauksessa huomioitava: Opiskelija tarvitsee yksilöllistä ohjausta ja tukea muutosti-

lanteissa, etenkin aikataulumuutoksissa. Ruokailu lounasruokapaikka samalla kadulla 

työharjoittelupaikan kanssa. Työmatkat opiskelija kulkee itsenäisesti linja-autolla/ 

kävelemällä.
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LIITE 3. Työharjoittelun ohjauslomake    1(3) 

 
TYÖHARJOITTELUN OHJEET 
Bovallius-ammattiopisto Laukaa 
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus I 

 
OPISKELIJAN TIEDOT 
 
Opiskelija (synt.aika) 
 

 

Puhelinnumero 
 

 

 

- opiskelija: ilmoita aina myöhästymisestä ja mahdollisesta poissaolostasi sekä 

työpaikan ohjaajalle että työvalmentajalle (tai omalle opettajallesi) 

 

 
 
OPISKELIJAN OHJAUKSESTA VASTAAVA TYÖNTEKIJÄ 
 
 

Työvalmentaja  

 
Oma opettaja 

 
 

 

 

 
TYÖPAIKKA 

 
Työpaikka ja osoite 
 
 

 

Ohjaava työntekijä 
 

 

Yhteystiedot 
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LIITE 3.      2(3) 

 
TYÖHARJOITTELUN TIEDOT 
 
Ajankohta 
 

 

Työaika 
 

 

Tauot 
 
Työvaatetus 
 

 

Ruokailu  
Työharjoittelun tavoitteet 

 
 

Opiskelija 

 
• hankkii käytännön työkokemuksia työpaikalla ja löy-

tää oman tapansa tehdä työtä (työmenetelmät) 

• omaa käsityksen itsestään työntekijänä 

• toimii työyhteisön jäsenenä 

• tuntee työyhteisön keskeisiä toimintaohjeita ja sään-

töjä 

• tuntee ja noudattaa työturvallisuuteen liittyvät oh-
jeet 

• tunnistaa vahvuutensa ja tuen tarpeensa työntekijä-
nä 

 
Työharjoittelun arviointi  

 
 



69 
 

 

 

LIITE 3.      3(3)

Opiskelijan vahvuudet 
 

 

•  

Opiskelija tarvitsee tu-
kea seuraavissa asioissa 

•  

Huomioi ohjauksessa 

 
 
 
 

• anna ohjeet selkeästi ja tehtävä kerrallaan. Selkeys ja 
rutiinit helpottavat töiden tekemistä. 

• jaa työtehtäväkokonaisuus tarvittaessa pienempiin 

osiin. Kirjalliset ohjeet voivat olla avuksi. 

• varmista kysymyksillä, että opiskelija on ymmärtänyt 
asian oikein, esim.:  

”Mitä teet ensin?” ”Mitä työvälineitä tarvitset?” 

• kerro muutoksista ajoissa 

• ota tarvittaessa rohkeasti yhteyttä opiskelijaa ohjaajiin 

(työvalmentaja tai oma opettaja). Yhteystiedot löydät 

ensimmäiseltä sivulta. 

• hyödynnä opiskelijan työvalmennusohjaukset työpai-
kalla.  

 

Lisätietoja  

 
Liitteet • työharjoittelusopimus (2 kpl): toinen työnantajalle ja 

toinen oppilaitokselle 

• arviointilomake 
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LIITE 4. Työharjoittelun arviointilomake   1(2) 
 
Bovallius –ammattiopisto Laukaa 
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus I 
 

TYÖHARJOITTELUN ARVIOINTILOMAKE 

 

Perustiedot 

 

 

Opiskelija  

 

Työharjoittelun ajan-

kohta (pvm) 

 

 

Työaika  
Työ alkoi klo: 

Työ päättyi klo:  

Päivittäinen työaika yhteensä: tuntia/ päivä 

Työpaikka  

 

Työtehtävä  

 

Ohjaava työntekijä 

 

 

 

Arviointi asteikko: 1 = onnistuu yksilöllisen ohjauksen avulla 

          2 = onnistuu ohjattuna 

          3 = onnistuu hyvin ja itsenäisesti 
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Liite 4.      2(2) 

Opiskelijan työharjoittelun arviointi 

 Oma arvio Ohjaavan työn-
tekijän arvio 

Palautetta opiskelijalle 

Työaikojen noudatta-

minen 

- töiden aloittaminen 

- työn tauottaminen 

- työn lopettaminen 

 

1         2         3 

1         2         3 

1         2         3 

 

1         2         3 

1         2         3 

1         2         3 

 

Siisti olemus 

- työvaatteet ja -

kengät 

- oma hygienia 

 

1         2         3 

 

1         2         3 

 

1         2         3 

 

1         2         3 

 

Vuorovaikutus 

- työkavereiden 

kanssa 

- mahdollisten asiak-

kaiden kanssa 

 

1         2         3 

 

1         2         3 

 

1         2         3 

 

1         2         3 

 

Työtehtävien suorit-

taminen 

 

1         2         3 

 

 

1         2         3 

 

 

 

Päivämäärä ja paikka  ______________________________________________  

Opiskelija  ________________________________________________________ 

Ohjaava työntekijä _________________________________________________ 

 

 
 


