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TIIVISTELMÄ 

 

TehoAPAJA-hanke on TTS:n toteuttama ESR-rahoitteinen projekti. Toi-

minnan aikana on tarkoitus tuotteistaa TehoAPAJAn sisältö niin että sen 

osaamista ja sisältöä voidaan hyödyntää ammatillisessa aikuiskoulutukses-

sa. Toimintatapa on työpajatyyppistä mutta laadullisesti sitä voidaan kut-

sua ammatilliseksi valmennukseksi.  

 

Tuotteistaminen lähtee toiminnan sisällön kuvaamisesta. Opinnäytteen 

tarkoituksena on tuoda näkyväksi TehoAPAJAlla tapahtuva valmennus-

työ. Kuvaamisen myötä palvelua ostava asiakas, valmennuksessa oleva 

asiakas ja aikuisoppilaitos saavat saman mielikuvan siitä mitä toiminta si-

sältää ja mikä on valmennuksessa olevan asiakkaan saama osaaminen.  

 

Työpajatoiminnan kuvaamiseen opetussuunnitelman keinoin on ryhdytty 

2010-luvun molemmin puolin. Bovallius-ammattiopisto on ollut kuvaami-

sen uranuurtaja ja Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry on ottanut asian 

yhdeksi kehittämisalueekseen. Opinnäytetyössäni olen käyttänyt Bovalli-

us-ammattiopiston Opequal-hankkeen materiaalia, jossa opetussuunnitel-

mat on avattu excel-taulukoin.  

 

Oli kyseessä sitten työpajatoiminta, ammattistartti, valmennuksellinen 

työvoimapoliittinen koulutus, on tärkeää että sekä palvelun ostaja-asiakas 

ja osallistuja-asiakas saavat todennettua palvelussa tapahtuvan osaamisen. 

Työllistymis- ja opiskelupolitiikan yhtenä tavoitteena on työelämän piden-

täminen myös alkupäästä. Tähän tavoitteeseen vastataan sillä kun henkilön 

työ ja opinnot työmarkkinatoimenpiteissä osataan kuvata ja sitä kautta 

tunnustaa.  

 

 

Avainsanat; työpaja, ohjaava ja valmistava koulutus, ammattistartti, tuettu ai-

kuiskoulutus, valmentava työvoimapoliittinen koulutus 
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1 JOHDANTO 

TehoAPAJA – startti uuteen ammattiin aikuisille on TTS:n organisoima 

hanke, jonka pääasiallinen rahoittaja on ESR. Hankkeessa työskentelee 3 

ammatinohjaajaa, yksilövalmentaja, projektisihteeri/työhönvalmentaja, 

projektipäällikkö ja ½ tutkija. Valmennettavat alat ovat auto- ja pienkone, 

talonrakennus ja varastologistiikka. Jokaisessa ryhmässä on max. 10 val-

mentautujaa (3x10). Yhteensä toiminnan aikana TehoAPAJAn on tarkoi-

tus suorittaa 233 valmentautujaa.  

 

Projektissa haetaan mallia, miten ratkaista rakenne- ja pitkäaikaistyöttömi-

en kierre toimenpiteestä toiseen ilman sijoittumista työmarkkinoille. Koh-

deryhmänä ovat vantaalaiset yli 18-vuotiaat työttömät sekä työpajalla ole-

vat, jotka eivät selviydy tavanomaisesta työvoimapoliittisesta koulutukses-

ta. TehoAPAJAn työskentely painottuu ammatilliseen valmennukseen ja 

ammatillisten perustaitojen koulutukseen, joita tuetaan yksilövalmennuk-

sen keinoin.  

 

Hankkeen tavoitteena on antaa työttömälle startti uuteen ammattiin amma-

tin perustaitoihin valmentautumisen kautta ja mahdollisuus sijoittua välit-

tömästi työhön rajattuun työtehtävään tai ohjata hakeutumaan tutkinnon 

suorittajaksi työvoimapoliittisessa, omaehtoisessa koulutuksessa tai oppi-

sopimuksessa. Hankkeen varsinainen tulos on uuden toimintatavan ja –

mallin luominen ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Hankkeessa selvite-

tään TehoAPAJAn tuloksellisuutta (yksilön näkökulmasta) ja vaikutta-

vuutta vertaamalla niitä aikuisten työpajatoiminnan tuloksellisuuteen ja 

vaikuttavuuteen. Lisäksi TehoAPAJA toiminnan prosessista kerätään ko-

kemusperäistä tietoa koulutuksen käytännön toteuttajilta ja valmentautujil-

ta. Hankkeesta tuotetaan rakennus-, auto- ja pienkone- sekä varastoalan 

tuettuun aikuiskoulutukseen soveltuvaa materiaalia ja menetelmiä sekä 

kuvataan, millaisia tukipalveluja on toteutettu ja millaisiksi ne on arvioitu 

tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kautta.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata TehoAPAJAlla tapahtuva työ-, 

ryhmä- ja yksilövalmennustyö ammatillisen koulutuksen opetussuunni-

telmien keinoin. Tähän mennessä työpajoilla kuvatuista opetussuunnitel-

mista löytyy hyvin vähän tietoa esimerkiksi internetistä. Toiminnan ku-

vaaminen on tärkeää, katsotaan sitä sitten rahoittajan (tilaajan), tuottajan 

(työpajan) tai yksilön (valmentautujan) näkökulmasta.  
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2 TYÖPAJATOIMINTA SUOMESSA 

Suomessa on ensimmäiset työpajat perustettu 1980-luvun alkupuolella. 

Työpajoja on noin 250, jotka ovat erilaisten säätiöiden, yhdistysten, kunti-

en tai koulutusorganisaatioiden ylläpitämiä. 

 

Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla 

pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen 

tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan.  

 

Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan 

harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Työpajat tarjoavat myös 

vaihtoehtoisen väylän koulutukseen, mikäli koulunkäynti on keskeytynyt, 

ei kiinnosta tai siihen ei ole edellytyksiä. (http://www.tyopajatieto.fi.) 

 

Alkuaikoina pajatoiminta oli enimmäkseen nuorisotyön väline, jolla haet-

tiin ratkaisuja nuorison koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ehkäi-

semiseksi. 1980–90 – lukujen vaihteessa toimintaan liitettiin työhallinto. 

Massatyöttömyyden myötä työpajatoiminta laajeni tukityöllistämiseen, 

oppisopimuskoulutukseen sekä verkostoitumisen kautta toimintaa ryhdyt-

tiin kehittämään.  Suomen liittyessä 1995 EU:iin, alkoi myös ensimmäinen 

ESR:n rakennerahastokausi. Tätä kautta syntyi uusia työpajaprojekteja ja -

organisaatioita. 1990-luvun lopulla työpajatoiminnasta tuli keskeinen työ-

voimapolitiikan nuoriin suunnattu toimi. Lisäksi laman myötä työpajatoi-

minta suuntautui kaiken ikäisiin työttömiin.  

 

2000-luvulle päästäessä työpajatoimintaa ryhdyttiin ammatillistamaan. 

Nuorten työttömyys oli parantunut ja työttömyys uhkasi henkilöitä, joilla 

oli vaikeuksia kouluttautua tai työllistyä. Aikuisten ongelmana oli pitkäai-

kaistyöttömyys, alentunut toimintakyky ja vanhentunut ammattiosaami-

nen. Uutena ryhmänä työpajoille tulivat mielenterveyskuntoutujat, maa-

hanmuuttajat ja päihdeongelmaiset.  Työpajatoiminnan henkilökunnalta 

vaadittiin yhä enemmän tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä työ- 

ja yksilövalmennuksen osaamista. Työpajat muuttuivat laman hätäaputyöl-

listäjästä työssä oppimisen ja arjen hallinnallisen tuen tuottajaksi. Työ- ja 

yksilövalmennus eriytettiin omiksi osaamisen alueiksi ja toiminnan kuva-

usta ryhdyttiin tekemään näkyväksi. Palvelun kuvaaminen tuli ajankohtai-

seksi tilaaja-tuottaja – toimintatavan sekä rahoituksen myötä.  

 

Sosiaalisen työllistämisen erilaisten valmennus-, kuntoutus-, koulutus-, ja 

työllistämispalvelujen keskeisimpiä tilaajatahoja ovat kuntien eri hallinto-

kunnat, työvoiman palvelukeskukset (TYP), työ- ja elinkeinotoimistot 

(TE-toimistot), työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) sekä Kela. Asi-

akkaita työpajoille ohjautuu eniten työ- ja elinkeinotoimistoista, työvoi-

man palvelukeskuksista, sosiaalitoimesta, Kelasta, opetustoimesta, nuori-

sotoimesta ja terveydenhuollosta. Työpajojen rahoitus voi koostua toimin-

nan ylläpitäjän osuudesta, myytävien palveluiden tuotoista, työpajatoimin-

nasta tuotettujen tuotteiden myyntituloista, tulosperusteisesta valtionavusta 
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sekä muista avoimesti haettavista rahoituksista. (Pietikäinen & Hassinen, 

2009, 9-10.) 

2.1 Työpajapalvelut 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) ylläpitämillä 

www.tyopajatieto.fi –sivustolla on kerrottuna työpajatoiminnan keskei-

simmät palvelut. Palveluiden tarjonta on hyvin riippuvainen paikallisesta 

tarpeesta ja työpajan profiilista. Keskeisenä tekijänä melkein kaikilla työ-

pajoilla on valmennuspalvelut, jotka ovat pääosin jaettu työ- ja yksilöval-

mennukseen. Riippuu toimijasta, katsotaanko muut valmennuspalvelut si-

sältyvän näihin kahteen valmennustyöhön. Työ- ja yksilövalmennuksen 

keskeinen sisältö on kuvattu kuvassa 1.  

 

KUVA 1 Työ- ja yksilövalmennuksen sisältöjä (Koskinen & Hautaluoma 2009, 48) 

 

Työ- ja yksilövalmennuksen välinen suhde määräytyy kunkin valmentau-

tujan tarpeen mukaisesti. Ihanteellisessa tilanteessa valmennustarve perus-

tuu neljään työllistämistoimenpiteen tasoon, jotka ovat starttivalmennus, 

kuntouttava työvalmennus, valmentava työvalmennus ja työllistäminen 

työsuhteeseen. Ensimmäisellä tasolla korostuu yksilövalmennus kun taas 

valmentava työvalmennus ja työllistäminen edellyttävät vahvaa työval-

mennusotetta.  Työllistämisvaiheessa tarvitaan lisäksi aktiivista työhön-

valmennusta, joka nykyään on monilla työpajoilla eriytetty pajalla tapah-

tuvasta yksilövalmennuksesta. 
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2.2 Työpajatoiminnan kuvaaminen 

Työpajatoimintaa on lähdetty viime aikoina kuvaamaan eri keinoin. Työ-

pajatoiminnan rahoittajat ja valmennuspalveluiden tilaajat ovat kiinnostu-

neita työpajojen laadusta. Tilaaja-tuottaja - toimintatapaan siirryttäessä 

työpajojen on entistä tärkeämpää kuvata ja kehittää toimintaansa. Vaikka 

kysymys on laatutyön kuvaamisesta, poikkeaa sosiaalisen työllistämisen 

toimialan kuvaaminen yritysten laatutyön tavoitteista. Työpajoilla laatutyö 

tarkoittaa valmentautujien hyvinvoinnin kohenemista ja valmennuksen 

vaikuttavuutta. Yksi laadunarviointimalli on STL®, joka on sovellus 

EFQM-mallista ja kehitetty erityisesti sosiaalisen työllistämisen toimialal-

le. Jotkut työpajat ovat myös kuvanneet sisältöään ammatillisen koulutuk-

sen opetussuunnitelmien keinoin. Nämä kaksi mallia eivät kuitenkaan sul-

je pois toisiaan vaan voivat olla toisiaan täydentäviä. 

 

Tuotteistaminen tarkoittaa työpajaympäristössä työpajan palvelujen mää-

rittelemistä ja kuvaamista, täsmentämistä ja profiloimista. Se on työn nä-

kyväksi tekemistä ja väline tiedon välittämiseen. Tuotteistaminen selven-

tää sidosryhmille, mistä työpajatoiminnassa on kyse. Sen avulla saadaan 

toiminnan sisällöt ja merkitykset esille sekä kustannukset läpinäkyviksi. 

(http://www.tyopajatieto.fi.) 

 

Joillain työpajoilla tuotteistaminen on aloitettu kuvaamalla työvalmennus 

ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien keinoin. Tällöin ammatilli-

sessa koulutuksessa, työelämässä ja työpajoilla voidaan käyttää samoja 

termejä kuvaamaan henkilön osaamista ja valmiuksia. Tarkoituksena on 

myös että työpajalla saatu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa am-

matillisissa oppilaitoksissa. Opetussuunnitelmien mukaan pystytään hel-

posti kuvaamaan työpajalla tapahtuva työvalmennus, mutta yksilövalmen-

nus ei tule sen avulla kuvatuksi. Tähän puutteeseen vastaa ammatilliseen 

peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitel-

ma. Opinnäytetyössäni käytän ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta 

lyhennettä Ohva. 

2.3 Työpajatoiminnan sijoittuminen Suomen koulutusjärjestelmään 

Nykypäivänä työpajatoiminta on kasvattanut yhteistyötä perus- ja amma-

tillisen koulutuksen kanssa. Toimintaa kehitetään ja kuvataan, jotta työpa-

joilla tehty osaaminen voisi olla rinnastettavissa oppilaitoksissa tapahtu-

vaan oppimiseen. Perusopetuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä on käytet-

ty nimikettä Pajakoulu, jotka Janne Marniemen (2004, 89-92) mukaan on 

jaettu kolmeen toimintamuotoon:  

- Luokkamuotoinen pajakoulu, joka sijaitsee fyysisesti työpajan tiloissa. 

Opiskelu tapahtuu päivittäin luokkahuoneessa, työpajoissa tai yrityk-

sissä. 

- Tekemiseen ja tekemällä oppimiseen perustuva pajakoulu, jossa käy-

dään osa viikosta suorittamassa mm. valinnaisaineita tai ns. intervalli-

jakso, jonka aikana pidetään tiivistä yhteistyötä kouluun ja huoltajiin. 
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- Avoin pajakoulu, jossa peruskoulun kesken jättäneet voivat hankkia 

päättötodistuksen ja korottaa numeroitaan. Opinnot suoritetaan osittain 

tekemällä oppimalla. 

 

Ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävä yhteistyö on hyvin samantyyp-

pistä kuin yllä mainitut pajakoulumuodot. Luokkamuotoista koulutusta 

voidaan kutsua ns. tuotantokouluksi, jossa opiskelijat suorittavat koko 

opintonsa työpajatyyppisessä ympäristössä ja heitä opettaa sekä kouluttaja 

että ohjaaja. Muun tyyppisissä ammatillisen oppilaitoksen kanssa tehtä-

vässä pajakoulutyyppisessä yhteistyössä toimii harvemmin opettaja vaan 

ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa opintojen lop-

puun saattamiseksi ja opetussuunnitelman puitteissa. Yleisesti työpajatoi-

minnan sijoittaminen koulutusjärjestelmään on hankalaa koska työpajoilla 

ollaan pääasiassa työmarkkinatoimenpiteessä, kuntouttavassa työtoimin-

nassa tms. Nykypäivänä joissain oppilaitos-työpajayhteistyössä on jo 

mahdollista että oppilaasta saatava raha tulee työpajalle oppilaan mukana. 

Tämä on tärkeää koska työpajat ovat tuotteistaneet valmennustyönsä ja se 

on yksi ylläpidon edellytys.  

 

KUVA 2 Työpajatoiminnan sijoittuminen Suomen koulutusjärjestelmään 
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3 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VAL-

MISTAVA KOULUTUS 

Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus vakinaistui 

vuonna 2010 (Laki 1998/630 3§ja asetus 1998/811, 19a). Tätä ennen kou-

lutus järjestettiin kokeiluna vuosina 2006–2010 eri puolella Suomea ole-

vissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Ohjaavasta ja valmistavasta koulutuk-

sesta käytettiin koulutuskokeilun aikana yleisesti nimitystä ammattistartti. 

Koulutusta koskevat säädökset on sisällytetty ammatillista koulutusta kos-

keviin lakeihin ja asetuksiin. Opetushallituksen vahvistamat opetussuunni-

telman perusteet ovat käytössä. (Jäppinen A-K. 2010, 7-9.) 

 

Ohva-koulutus on tarkoitettu erityisesti peruskoulun päättäneille nuorille, 

joilla on halua selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan sekä haluavat vielä 

ennen valintaansa kokeilla eri koulutuksen aloja. Ohva-koulutuksella pyri-

tään vähentämään nuoren riskiä jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Koulu-

tuksen tarkoitus on vahvistaa opiskelijan valmiuksia ottaa vastuuta ja si-

toutua opiskeluun. Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. 

Vaikka koulutuksen aikana on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päät-

tötodistuksen arvosanoja, se ei korvaa perusopetuksen lisäopetusta. 

3.1  Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen sisältö 

Ohva-koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia val-

miuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulu-

tuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä 

suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksessa tulee noudattaa Ope-

tushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita. (Opetushallitus. 

2010, 6-7.) 

 

Ohva-koulutus muodostuu pakollisista opinnoista, joita ovat Opiskelu- ja 

elämäntaidot (5-15 ov), Perustietojen ja –taitojen vahvistaminen (5-10 ov) 

ja Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (5-25 ov) sekä valinnaisista 

opinnoista, joita ovat Ammatilliset opinnot (0-10 ov) ja Muut valinnaiset 

opinnot (0-5 ov). Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä 

opintoja pakollisista opinnoista. Opetushallituksen tekemässä opetussuun-

nitelman perusteissa ei käsittääkseni kuitenkaan määritellä mitä opintoja 

pakollisista pitää olla, kunhan 20–40 opintoviikkoa tulee täytetyksi.  

 

Opiskelijalla on koulutuksen aikana oikeus saada henkilökohtaista ja ryh-

mämuotoista opinto-ohjausta. Lisäksi Ohvaan voi sisältyä ja sen yhteydes-

sä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen 

osista.  
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3.2 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteet 

Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen ai-

kana opiskelijalle selkeytyy ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja 

opintoväylät. Ohvan suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiu-

det suorittaa 120 ov:n laajuinen ammatillinen peruskoulutus oppilaitokses-

sa, näyttötutkintoperusteisena tai oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijalla 

on myös mahdollisuus siirtyä ammatilliseen koulutukseen kesken ohjaa-

vaa ja valmistavaa jaksoa. (Opetushallitus. 2010, 11.) 

 

Opiskelijan arviointi on tavoiteperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja 

osaamista verrataan aina koulutuksen aikana laadittuihin henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin. Nämä tavoitteet on kirjattuina opiskelijan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijan edistymistä verrataan ensisijaisesti 

hänen omaan kehittymiseensä. Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin 

tavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan todistukseen tulevaa arvioin-

tia varten. Opinnot arvioidaan suoritettu (S) –merkinnällä. (Opetushallitus. 

2010, 21-22.) 
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4 TEHOAPAJA – TOIMINNAN KUVAAMINEN AMMATILLISESTI 

TehoAPAJA –hankkeen lähtökohtana on vastata osaltaan Vantaan raken-

netyöttömyyteen. Ongelmana on ollut toimenpidekierre, jossa työpajoilla 

tai muussa palvelussa ollut henkilö siirtyy jakson jälkeen takaisin työttö-

mäksi ja yhteys koulutukseen puuttuu.  

 

TehoAPAJA -hanke aloitti toimintansa syksyllä 2010 ja toimintamallien 

kehittämistyö aloitettiin heti. Alusta asti oli selvää että toiminta pitää ku-

vata ja tuotteistaa. Prosessikuvaus sisällöistä kehittyi vuoden aikana liit-

teen 1 mukaiseksi. 

 

Ylimpänä liitteen kuvauksessa on se, mitä valmentautujan pitää itsensä 

tehdä; osallistua aktiivisesti toimintaan. Sisältö on otettu suoraan Amma-

tilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetus-

suunnitelmasta. Ammatinohjaajien (työvalmennuksen) tehtävänä on opas-

taa alan ammatillisiin taitoihin ja vastata työsalista. Valmennustyylit vaih-

televat valmentautujan tarpeen mukaan sekä jakson edetessä siirrytään vä-

hitellen itsenäisempään työskentelyyn. Yksilövalmennus vastaa henkilö-

kohtaisista keskusteluista ja valmennussuunnitelmista. Työhönvalmennus 

on osa yksilövalmennusta ja valmentautujan yritysjaksoa seurataan ja tue-

taan TehoAPAJAlta. Yritysjakso on vähintään neljä viikkoa ja heti en-

simmäisen TehoAPAJA –ryhmän jälkeen yritysjakson pituudet ovat olleet 

4-12 viikkoa, riippuen valmentautujan henkilökohtaisista tavoitteista. Li-

säksi yksilövalmennukseen kuuluu ryhmävalmennusten järjestäminen ja 

pitäminen. 

4.1 TehoAPAJA opetussuunnitelmien keinoin 

Kuten aiemmin todettiin, Opetushallituksen tekemässä Ohvan opetus-

suunnitelman perusteissa ei määritellä mitä opintoja pakollisista pitää olla, 

kunhan 20–40 opintoviikkoa tulee täytetyksi.  Tämän vuoksi työpajojen 

valmennustyö voidaan kuvata suoraan ammattistartin keinoin. Kuvauksen 

myötä voidaan pohtia, miten sisältöjä ja toimintaa kannattaa edelleen ke-

hittää. Yleisesti ottaen työpajoista ei pidä tulla oppilaitosten erityisopetuk-

sen kilpailijoita. Työpajojen historia osoittaa, että muuntautumiskykyisellä 

toiminnalla on oma paikkansa työllistämistoiminnassa. Kuitenkin toiminta 

pitää jollain tavoin kuvata, jotta tilaaja, valmentautuja ja toiminnan tuotta-

ja saavat saman käsityksen sisällöstä. Kuvaaminen auttaa myös valmen-

tautujan jatkopoluissa, koska tämän kautta voidaan jo opittu tunnistaa ja 

tunnustaa. 

 

Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina 2007-2012 kehittämis-

suunnitelmassa ei ole aikuiskoulutuksen puolella kehittämiskohteena vas-

taavaa kuin nuorille suunnattu Ohva-koulutus. Kuitenkin työelämän ulko-

puolella on paljon henkilöitä; pitkäaikaistyöttömiä ja rakennetyöttömiä, 

joille on suuri kynnys astua suoraan koulumaailmaan. Monilla ei ole kuin 

peruskoulun päättötodistus ja/tai negatiivisia kokemuksia opiskeluista. 
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Usealla voi olla taustalla myös oppimisen vaikeuksia. Ns. aikuisten am-

mattistartti vastaa tähän tarpeeseen ja sen tyyppisiä kokeiluja on Suomes-

sakin jonkin verran ollut. Toisaalta jos aikuisten työpajat kuvaisivat toi-

mintansa opetussuunnitelmien keinoin, voisi sekin osaltaan vastata tähän 

tarpeeseen. Aikuisten ammattistartteja on rahoitettu myös työvoimapoliit-

tisen koulutuksen rahoituksella.  

 

Syksyllä 2011 ilmestyneen TEM-analyysejä 34/2011 mukaan valmentavan 

työvoimavoimakoulutuksen työllistymisluvut olivat hyvin alhaiset. Siksi 

on tärkeää kuvata TehoAPAJA myös ammattialojen keinoin. Täytyy muis-

taa että valmentavan koulutuksen tavoite ei ole työllistyminen vaan val-

mentaminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Kohderyhmä on hyvin 

erilainen kuin analyysissä parhaiten pärjänneiden toimenpiteiden kohde-

ryhmä. Esimerkiksi oppisopimuksen suorittavat ovat saaneet itselleen sen 

työpaikan, jossa oppisopimusta suoritetaan.  

 

Hankkeen alkuvaiheessa oli jo selvää että TehoAPAJA tullaan kuvaamaan 

jollain keinoin. Projektin tarkoituksena on mallin kuvaaminen ja toiminta-

tavan levittäminen. Tämän vuoksi tuotteistaminen pitää tehdä. Olin aiem-

massa työssäni Valtakunnallisella työpajayhdistyksellä tutustunut Bovalli-

us-säätiön opinnollistamisen materiaaleihin ja katsoin niiden olevan sovel-

tuvia tuotteistamisvälineeksi. Työpajakentällä olen työskennellyt myös Pa-

jakoulutoiminnassa ja sen kautta on oppilaitosyhteistyö tullut tutuksi. Ko-

kemukseni myötä olen vakuuttunut että työpajoilla voidaan tehdä laadul-

lista opetustyötä tekemällä oppien ja toiminnan kuvaaminen on tärkeää.  

 

TehoAPAJAn kuvaaminen on tehty yhdessä tiiminä kehittämispäivillä se-

kä on konsultoitu TTS:n eri alojen kouluttajia. Projektipäällikkönä minulla 

on vastuu kehittämistyöstä. Kuvaamiseen olen hyödyntänyt kouluttajien 

tietoa opetussuunnitelmien sisällöistä sekä TehoAPAJAn ammatinohjaaji-

en kokemusta siitä, mitä TehoAPAJAn aikana voidaan opetella.  

 

Neljännestä TehoAPAJAlta eteenpäin lähteneestä ryhmästä jokainen sai jo 

mukaansa suoritekortin, johon oli merkitty hänen suorittamansa tehtävät. 

Sisällöt ovat kuvattuna seuraavissa eri APAJApajojen liitteissä. Tämän 

hetkisen kuvaamistyön jälkeen pitää pohtia vielä tarkemmin, miten Teho-

APAJAn jälkeen valmentautujalla olisi valmius näyttöjen suorittamiseen. 

Lisäksi TehoAPAJAn ryhmä-, työ- ja yksilövalmennus tulee tässä kuvat-

tua Ohvan keinoin, mutta vielä tällä hetkellä valmentautuja ei saa siitä to-

distusta. Jatkossa voisikin pohtia miten valmentautuja hyötyisi jatkossa 

todistuksesta.  

 

Toiminnan kuvaus opetussuunnitelmien keinoin on auttanut myös amma-

tinohjaajia (työvalmennus) jäsentämään omalla APAJAlla tapahtuvaa 

valmennustyötä. Kuvaamisen kautta on helpompi suunnitella työn sisältöjä 

sekä yhdessä valmentautujien kanssa peilata osaamisen kehittymistä. Li-

säksi työnantaja saa käsityksen siitä, mitä TehoPAJAn aikana on jo käsi-

telty ja mikä on työnhakijalta odotettava osaamistaso. 
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4.2 RakennusAPAJA 

Valmennuksessa harjoitettavat työt keskittyvät erilaisiin puunrakentami-

sen ja pintakäsittelyn alkeisiin. TehoAPAJAlla opitaan käyttämään raken-

nustyössä tarvittavia työkoneita ja käsityökaluja. Valmennuksen aikana 

tehdään esimerkiksi aitaelementtejä, jätekatoksia ja ikkunoiden sekä ovien 

kunnostukseen liittyviä maalaustöitä. Taitojen kehittyessä voidaan tehdä 

erilaisia perustusmuotteja ja väliseinätöitä. Jokainen ryhmäläinen suorittaa 

työturvallisuus- ja tulityökortin. TehoAPAJA-projektin tavoitteena on, että 

neljän kuukauden valmennuksen jälkeen aikuiset työllistyisivät talonra-

kennusalan perustaitoja vaativiin tehtäviin tai vaihtoehtoisesti jatkaisivat 

alan opintoja. TehoAPAJA antaa aikuiselle käsityksen alasta ja työtehtä-

vistä, sekä työpaikan ja jatko-opiskelupaikan hakemisesta. Jaksoon kuuluu 

vähintään kuukauden mittainen työharjoittelujakso alan yrityksessä. Har-

joittelujakso on työnantajalle maksuton ja harjoittelija on vakuutettu TE-

toimiston kautta. TehoAPAJAssa opitut perustaidot antavat valmiuden it-

senäiseen ja turvalliseen työskentelyyn esimerkiksi oppisopimuksella 

työnsä aloittaville. Työharjoittelun tai oppisopimuksen alkuvaiheessa ai-

kuisella on jo vaadittavat perustaidot ja hän voi keskittyä varsinaisiin alan 

työtehtäviin heti alusta. (http://www.tehoapaja.fi.)  

 

RakennusAPAJAn opetussuunnitelman sisältö on kuvattu liitteessä 2. Ra-

kennusAPAJAn opetussuunnitelma on hyvin pirstaleinen, johtuen siitä että 

rakennusalan opetussuunnitelma on hyvin laaja ja perusosaaminen levit-

täytyy eri tutkinnon osiin. Näin ollen opitun tunnistaminen ja tunnustami-

nen ei kata yhtä kokonaista tutkinnon osaa.  

4.3 Auto- ja pienkoneAPAJA 

Valmennuksessa harjoitettavat työt keskittyvät autojen, moottoripyörien, 

ruohonleikkureiden ja sahojen huoltoon ja korjaukseen. Valmennuksessa 

käytännönläheisesti opittaviin perustaitoihin kuuluvat myös koneiden ja 

laitteiden käyttöturvallisuus, työturvallisuus, turvavarusteet, ohjekirjojen 

käyttö ja lukeminen, ajoneuvojen pesu ja puhdistus, työkalujen valinta ja 

oikea käyttö, osien irrotus/ -kiinnitys, hitsauksen perusteet, poraus ja kier-

teytys, momentit, pultit, mutterit, kierteet sekä pienkoneiden määräaikais-

huolto ja öljynvaihtohuolto. TehoAPAJA-projektin tavoitteena on, että 

neljän kuukauden valmennuksen jälkeen aikuiset työllistyisivät auto- ja 

pienkonealan perustaitoja vaativiin tehtäviin tai vaihtoehtoisesti jatkaisivat 

alan opintoja. TehoAPAJA antaa aikuiselle käsityksen alasta ja työtehtä-

vistä, sekä työpaikan ja jatko-opiskelupaikan hakemisesta. Jaksoon kuuluu 

vähintään kuukauden mittainen työharjoittelujakso alan yrityksessä. Har-

joittelujakso on työnantajalle maksuton ja harjoittelija on vakuutettu TE-

toimiston kautta. TehoAPAJAssa opitut perustaidot antavat valmiuden it-

senäiseen ja turvalliseen työskentelyyn esimerkiksi oppisopimuksella 

työnsä aloittaville. Työharjoittelun tai oppisopimuksen alkuvaiheessa ai-

kuisella on jo vaadittavat perustaidot ja hän voi keskittyä varsinaisiin alan 

työtehtäviin heti alusta. (http://www.tehoapaja.fi.) 
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Auto- ja pienkoneAPAJAn opetussuunnitelma on kuvattu liitteessä 3. 

TTS:llä on autoalan koulutuksissa käytössä kahden kuukauden Autoalan 

perusteet –koulutus, jonka jokaisen, jolla ei ole alan työkokemusta tai kou-

lutusta, joutuu käymään ennen opintoihin siirtymistä. TehoAPAJAn käy-

neiden ei tarvitse kyseistä jaksoa enää käydä vaan voivat siirtyä suoraan 

tutkinto/osatutkintotavoitteeseen koulutukseen.  

4.4 VarastoAPAJA 

Valmennuksessa harjoitellaan käyttämään varastotyössä tarvittavia koneita 

ja laitteita sekä perehdytään varastotyöntekijälle asetettuihin vaatimuksiin. 

TehoAPAJA koostuu ammatillisesta koulutuksesta, käytännön harjoituk-

sista sekä työssäoppimisesta alan yrityksissä. Jakson tavoitteena on, että 

neljän kuukauden valmennuksen jälkeen aikuiset työllistyisivät varasto-

alalle, jossa työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi tavaran vastaanottoon, 

keräykseen, lähettämiseen, trukinkuljettajan tehtäviin tai muihin vastaaviin 

varastoalan tehtäviin. Aikuiset voivat myös jatkaa opintoja ja täten suorit-

taa alan ammatillisen tutkinnon. TehoAPAJA antaa aikuiselle käsityksen 

alasta ja työtehtävistä, sekä työpaikan ja jatko-opiskelupaikan hakemises-

ta. Työtehtäviä suoritetaan myös oikeassa työympäristössä alan yrityksissä 

ja yrityksiin käydään tutustumassa koulutuksen aikana. Suorittaessa jakson 

kokonaisuudessaan, saa valmentautuja näyttövalmiuden varastohoitajan 

tutkinnon trukinkuljettajan tehtävät osaan poissulkien ensiapu- ja hy-

gieniapassikoulutuksen. Jokaiselle annetaan mahdollisuus suorittaa trukki- 

tulityö- ja työturvallisuuskortit. (http://www.tehoapaja.fi.) 

 

VarastoAPAJAn opetussuunnitelma on kuvattu liitteessä 4. Varastohoita-

jan tutkinto on kokonaisuutena suppeampi ja täten TehoAPAJAlla pysty-

tään parhaiten suorittamaan tutkinnon osia. Riippuen yrityksissä tehtävistä 

ryhmätöistä, voi TehoAPAJAn aikana suorittaa enimmillään kolme tut-

kinnon osaa. TehoAPAJAlla saavutettu osaaminen vastaa myös hyvin 

työnantajien vaatimaa osaamista varastoalalla.  

4.5 Työ-, ryhmä- ja yksilövalmennus TehoAPAJAlla 

Ammattiosaaminen on periaatteessa helppo kuvailla opetussuunnitelmien 

keinon. Tämän lisäksi työpajoilla ja työvoimapoliittisessa toimenpiteissä 

on toinenkin tehtävä, joka on yksilön toimintakyvyn lisääminen. Tämä on 

osa-alue, jonka kuvaaminen on myös tärkeää. Työpajojen, palveluiden 

tuottajina, pitää osata kuvata mitä yksilö saa yksilövalmennuksesta, jotta 

siitä myös voidaan maksaa. Palvelun ostajan lisäksi yksilöt, valmentautu-

jat, pohtivat, mitä hyötyä heille on istua ryhmävalmennuksissa ja mitä li-

säarvoa he voivat siitä saada. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen ope-

tussuunnitelma on yksi hyvä keino sisällön kuvaamiseen.  

 

TehoAPAJAlla on kuvattuna ryhmä- ja yksilövalmennus, sekä osia työ-

valmennuksesta, Ohva-koulutuksen keinoin. Tällä hetkellä siitä ei ole teh-

ty virallista suoritekorttia valmentautujille, jolla voisi tunnistaa ja tunnus-

taa osaamisensa. Lisäksi Ohjaava ja valmentava koulutus on joutunut epä-
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edulliseen valoon huonon työllistymistilaston vuoksi. Tällä hetkellä nou-

sevana trendinä on lisätä valmennuksellisuutta yleensä ammatilliseen ja 

työvoimapoliittiseen koulutukseen. Sisältö sinänsä on aivan samaa mutta 

nimikkeet ja toteutustavat muuttuvat. Tämä kuvaus on kuitenkin hyvä olla, 

jotta voidaan perustella yksilövalmennuksen hyödyllisyys. TehoAPAJAn 

yksilövalmennus on kuvattuna liitteessä 5. 
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5 POHDINTA 

 

Ammattistarttikokeilu osoittautui Jäppisen seurantaselvityksen perusteella 

positiivisesti vaikuttavaksi ja tarkoituksenmukaiseksi perusopetuksen ja 

ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen käytänteeksi. Haasteena olivat 

opiskelijoiden puutteellinen elämänhallinta ja heterogeenisyys ja siksi yk-

silöllisten opinpolkujen toteuttamisen mahdolliset rajoitukset. Oppilaitos-

ten rakenteet ja käytännöt rajoittivat ammattistarttikokeilujen integroimista 

kiinteäksi osaksi organisaatiota sekä työelämään valmentamisen ja tutus-

tumisen toimintatapojen vaihtelevuus. Nämä haasteet pitää ratkaista mo-

niammatillisen verkoston yhteistyönä. Pelkästään ammattistartin henkilös-

tö tai yksittäinen toimija sitä ei voi tehdä. (Jäppinen A-K. 2010, 116.) Tä-

män vuoksi on tärkeää että ammattistartin tyyppinen valmennustoiminta 

suunnitellaan koko organisaation voimin, eikä sitä pyritä integroimaan 

suoraan organisaation raskaaseen byrokratiaan.  

 

Jäppisen mukaan ammattistartin vahvuuksia oli opiskelijoiden henkilökoh-

taiset etenemiset opinpoluilla, ammattistartin henkilöstön professionaali-

suus, yhteisöllisyys ja verkostoituminen, ammattistartin monipuoliset si-

sällöt ja käytänteet sekä starttiryhmien positiiviset ominaisuudet. Opiskeli-

joilla lisääntyi tietoisuus omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan ja tätä 

kautta jatkosuunnitelmat selkiytyivät. Henkilöstö toimi kokonaisvaltaisesti 

mm. poissaolojen kontrolloinnissa ja opintojen päivittämisessä, joka voi 

johtua monestakin asiasta. Lisäksi ammattistartin vahvuutena on mo-

niammatillinen yhteistyö.  

 

Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen haasteena on, miten se pystytään in-

tegroimaan kiinteäksi osaksi koko organisaatiota tai oppilaitosta ja miten 

näissä rakenteissa pystytään vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisen polu-

tuksen tarpeisiin. (Jäppinen A-K. 2010, 117.) Kuten ammattistarttien koh-

dalla, pitää myös TehoAPAJAn emo-organisaation olla mukana tekemässä 

toiminnan tuotteistamista ja kehittämistä kaikkien toimialojen edustuksel-

la. Työvoimakoulutuksessa kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota sii-

hen, miten rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät saadaan kiinnittymään koulu-

tukseen ja työelämään paremmin. Työpajoilla, ammattistarttikoulutuksissa 

ja TehoAPAJAlla ollaan kehitetty erilaisia tukikeinoja kuten yksilöval-

mennusta ja valmennuksellista ohjausotetta. Näiden avulla voidaan myös 

kehittää aikuiskoulutuksen sisältöä ja vastata yhteiskunnallisiin tarpeisiin 

koulutuksen ja työllistymisen alueilla. Tämä edellyttää koulutusorganisaa-

tion hyväksyntää siitä, että sosiaali- ja kasvatusaloilla on sellaista osaamis-

ta, joka lisää koulutuksen laatua ja toimii koulutuksen tukena. Tätä osaa-

mista ei ole totuttu aikuiskoulutuksessa hyödyntämään. 

 

Jäppisen tutkimuksen positiiviset tulokset ammattistartista toteutuu työpa-

joilla. Moniammatillista yhteistyötä on tehty aina ja esimerkiksi Teho-

APAJAlla valmentautujat ovat antaneet hyvää palautetta siitä että heidän 

jatkosuunnitelmat ovat selkeytyneet jakson aikana. TehoAPAJAlla on ta-

pana jokaisen ryhmän kanssa pitää palautepäivä valtaistavan arvioinnin 
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keinoin. Visio: "Ammattitaitoa kehittämällä, itseluottamusta kasvattamalla 

ja arjen hallintaa kohentamalla parannetaan omia työllistymismahdolli-

suuksia" on yhden ryhmän luoma ja kuvaa hyvin sitä mitä työpajoilla teh-

dään. Tämän sisällön kuvaaminen on tärkeää, jotta jokainen taho tietää mi-

tä työpajoilla tapahtuu. 

 

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa on aikuiskoulutuksessa siirrytty am-

mattistarttitoiminnasta enemmän valmentavan aikuiskoulutuksen toimin-

taan. Tämä johtunee trendeistä, joissa pyritään kehittämään toimintoja ja 

sisältöjä. TehoAPAJAn kohdalla tämä tarkoittaa vain nimikkeen muutta-

mista toiseen koska sisältö sinänsä on hyvin samanlaista. Laadukkaasti 

tehdyllä toiminnalla ei ole merkitystä miten sitä kutsutaan vaan sisällöt 

puhuvat puolestaan. Toiminnan kuvauksessa pitää jatkossa kiinnittää 

huomiota siihen, miten nykyinen osallistuminen saadaan kuvattua osaami-

sena. Toisaalta myös työelämässä opittu osaaminen tunnustetaan näyttöjen 

muodossa, siitä samasta asiasta on tässäkin kyse.  

 

Työurien pidentämiseen ja työttömyyden vähentämiseen voidaan työpaja-

toiminnalla vaikuttaa ratkaisevasti. Tämä vaatii kuitenkin toiminnan kuva-

usta ja sitä kautta tuotteistamista. Tarvitaan vuoropuhelua tilaaja-tuottaja –

toimintamallin tapaan. Tämän lisäksi ammatillisten aikuisoppilaitosten tu-

lee sisäistää työvoimapoliittisen koulutuksen kohderyhmän tarpeet. Tule-

vaisuudessa on yhä enemmän pitkäaikais- ja rakennetyöttömiä sekä ilman 

ammatillista koulutusta olevia nuoria, jotka tarvitsevat ammatillisen osaa-

misen lisäksi tukea arjenhallinnallisiin asioihin. Koulutusvalmentaja –

mallin omaavat aikuiskouluttajat ovat tulevaisuudessa etulyöntiasemassa 

kun puhutaan koulutuksen laadusta ja sitä kautta paremmista koulutuksen 

jälkeisistä työllistymistilastoista. 
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