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Opinnäytetyössä tutkitaan sitä, toteutuuko sosiokonstruktiivinen ohjaus Etelä-Kymenlaakson 

ammattiopiston oppisopimuskoulutuksessa opiskelevien sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 

työpaikoilla.  Jotta sosiokonstruktivistinen ohjaus voi toteutua, edellytyksenä on perehtynei-

syys oppisopimuksella opiskelun erityispiirteisiin. työpaikalla tapahtuvan koulutuksen oppi-

mistavoitteiden asettamiseen ja arviointiin.  

Tutkimustyön tavoitteena on saada selville nykyisin käytössä olevat ohjausmenetelmät ja - re-

surssit,  etsiä niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja selvittää keinoja, joiden avulla opiskelijoi-

den oppimisprosessia voi tukea. Tutkimustyön tulosten perusteella kehitetään sosiaali- ja ter-

veysalasta vastaavan koulutussuunnittelijan työn sisältöä.  

Tutkimus on toteutettu kolmena erillisenä kyselynä, joista laajemmat kohdennettiin oppisopi-

musopiskelijoille (n=25) ja heidän työnantajilleen (n=23). Suppeampi, ammatillisuuden kehit-

tymistä koskeva kysely kohdennettiin Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston sosiaali- ja terve-

ysalan opettajille (n=7). Kyselyt toteutettiin Webropol-ohjelmaa käyttäen. Ohjelman avulla on 

mahdollista tehdä ja uudelleen lähettää kysely laajoille joukoille sekä tulkita ohjelman kerää-

miä vastauksia.  

Tutkimustuloksista voi päätellä, että sosiokonstruktivistinen ohjaus toteutuu kohderyhmän 

työpaikoilla. Yllättävänä tuloksena voi pitää sitä, että opiskelijoiden mielestä eniten ammatil-

lisuutta kehittävä koulutusmuoto ei ollutkaan oppisopimuskoulutus. 
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This research is done to study if the guidance in the work places of the persons studying social 

and health care basic degree at Etelä-Kymenlaakso Vocational College apprenticeship training 

program is following the social constructive learning process. To be able to operate according 

to social constructive principles both the training instructor and the work community need to 

have sufficient knowledge of apprenticeship´s structure and implementation model. The train-

ing coordinators are involved in the initiation process, setting the learning objectives and the 

assessment of learning by giving guidance and advice. 

The aim of the research is to find out the control and evaluation methods as well as evaluation 

resources currently in use, to find their strengths and weaknesses and to find the means to 

support the students in their learning process. Based on the results the purpose is to further 

develop the training coordinator´s work in Etelä-Kymenlaakso Vocational College´s Social 

and Health Care branch and also improve the shared control and orientation material. 

The research consisted of three separate surveys.  The more extensive survey was designated 

to apprenticeship students (n=25) and training coordinators (n=23).  The more limited survey - 

to show the professional development during the training – was designated to the teachers of 

the social and health care branch in Etelä-Kymenlaakso Vocational College (n=7). The survey 

was implemented by using Webropol-program. Webropol made the surveys easier carry out 

and it speeded up the material handling process. 

The research results showed that the social constructive guidance is realized at the target 

groups’ work places. The challenge is to lead the students and their training coordinators in 

other branches to make use of the social constructive guidance. Based on the results it can be 

concluded that the respondents felt their professionalism developing most at work. The stu-

dents considered the combination of adult education and apprenticeship to be the best educa-

tion form adding to professionalism instead of accomplishing the degree fully by apprentice-

ship. This surprised the researcher but on the other hand it showed that the students under-

stand the importance of theoretical training in developing the professional skills and profes-

sionalism. 
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1 JOHDANTO 

Olen työskennellyt erityisnuorten kanssa vuodesta 1991 erilaisissa työympäristöissä ja 

heidän kanssaan työskennellessäni huomannut, että tekemällä oppiminen on keino jol-

la he ovat oppineet helpoiten. Rannikkopajoilla työskennellessäni ohjasin oppisopi-

musopiskelijoita ja vakuutuin siitä, että oppisopimus on hyvä väylä ammatillisen pe-

rus- ja jatkokoulutuksen suorittamiseen ja sitä kautta työllistymiseen opiskelijaa kiin-

nostavalle alalle. Jo ennen siirtymistäni töihin Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston 

(EKAMI) Oppisopimuskoulutukseen olin kysellyt sieltä mahdollista opinnäytetyön 

aihetta. Aluksi suunnittelin tutkivani koulutuksen keskeytymiseen johtavia tekijöitä, 

mutta koska oppisopimuskoulutuksia keskeytyy vuosittain vain muutamia, en olisi 

saanut tutkimuksellisesti riittävää otosta kohtuullisen ajan sisällä tapahtuneista kes-

keytyksistä. Omista asiakkaistani noin 80 % työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. So-

siaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) suorittaa oppisopimuskoulutuksena 

Ekamissa vuosittain noin 65 henkilöä.  Alan vetovoima on kasvussa ja työvoiman tar-

ve erityisesti vanhustyössä on suuri. 

Koulutussuunnittelijan työhön perehtyessäni huomasin, kuinka merkittävässä asemas-

sa työpaikkakouluttaja on työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttamisessa. Hän on  

tärkeässä roolissa auttaessaan opiskelijaa siirtämään tietopuolisessa opetuksessa saa-

tua teoriatietoa käytäntöön.  Päätin tutkia tätä asiaa tarkemmin ja selvittää, kuinka oh-

jaus ja arviointi lähihoitajaopiskelijoiden työpaikoilla hoidetaan. Lisäksi pyrin selvit-

tämään, ovatko vastaajat kokeneet saaneensa riittävästi tukea koulutuksensa aikana. 

Koska olen koulutussuunnittelijana vastuussa koulutusprosessista, pyrin selvittämään  

saatavissa olevan tuen tarvetta osoittamalla aihetta koskevia kysymyksiä sekä opiske-

lijoille että työpaikkakouluttajille. Mikäli opiskelijat ja työpaikkakouluttajat kokevat 

saaneensa liian vähän tukea oppisopimuskoulutuksen taholta, tulee tutkimus johta-

maan omassa asiakastyössäni kehittämistoimenpiteisiin.  

Haluan tämän opinnäytetyön avulla selvittää nykyisiä työpaikalla tapahtuvan koulu-

tuksen vahvuuksia ja kehitystarpeita. Toivon tutkimuksen avulla saavani myös tietoa 

siitä, millaisia ohjaus- ja arviointikeinoja opiskelijoiden työpaikoilla käytetään, ja tu-

losten avulla kehittää omaa ammattitaitoani suurimman asiakasryhmäni koulutukseen 

ja ohjaukseen liittyvissä asioissa. Vahvistamalla ammattitaitoani pystyn paremmin 

vastaamaan myös työnantajien tarpeisiin ammattitaitoisen henkilöstön kouluttamiseksi 
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hoivatyöhön ja sekä valmistautumaan yhteiskuntatakuun toimeenpanon mukanaan 

tuomiin uusiin koulutusmuotoihin. Vuonna 2013 jossakin muodossa voimaan astuva 

nuorten tuettu oppisopimus tulee vaatimaan myös oppisopimuskoulutuksen henkilö-

kunnalta panostusta työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ohjaukseen ja oppilaitosyh-

teistyöhön.  

Tutkin myös ammatillisen identiteetin kehittymistä sekä pääsääntöisesti työtä tekemäl-

lä hankitun ammattitaidon kehittymistä oppisopimuskoulutuksen aikana.  Näitä asioita 

pyysin opiskelijoiden ja työpaikkakouluttajien lisäksi arvioimaan myös Etelä-

Kymenlaakson ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettajat. Heille osoitetut ky-

symykset kohdennettiin vain koulutuksella saavutettavaan ammattitaitoon. Vertasin 

heidän vastauksiaan opiskelijoiden ja työpaikkakouluttajien vastauksiin ja pyrin teke-

mään niistä johtopäätöksiä, joiden avulla voimme oppisopimuskoulutuksen perehdy-

tystilaisuuksissa ja työpaikoilla käytävien ohjauskeskusteluiden aikana ohjata opiske-

lijoita ammatillisen kasvun prosessissa ja työpaikkakouluttajia heidän ohjaustehtäväs-

sään.  Olen myös kesän 2012 aikana uudistanut oppisopimuksen aikuisen oppimista ja 

työpaikalla tapahtuvaa koulutusta käsittelevän perehdyttämispäivän sisällön käyttäen 

hyväkseni sekä aiemmin käytössä ollutta materiaalia, kyselyiden vastauksia että opin-

näytetyötä varten keräämääni lähdemateriaalia. 

2 SOSIOKONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÄSITYS 

Aina kun yksilö oppii, hänessä tapahtuu muutos. Uusi tieto saa merkityksen, kun hän 

antaa kokemalleen merkityksen. Tämän merkityksen annon myötä yksilö oppii ja 

muutttaa käyttäytymistään tai ajattelutapaansa. (Ruohotie 2000, 11.) Aikuiskasvatuk-

sessa on siirrytty jo vuosikymmeniä sitten formaalisesta oppimisesta informaaliseen 

eli työhön ja arkipäiväisiin tilanteisiin liittyvä oppimiseen (Ruohotie 2000, 9). Kun 

tutkitaan ihmisten tapaa oppia, kuvataan niitä yleensä erilaisten oppimiskäsitysten 

avulla.  

Nykyisin puhutaan aikuiskasvatuksessa  (sosio)konstruktiivisesta oppimiskäsityksestä, 

joka on kehittynyt John B. Watsonin vuonna 1914 esittelemästä behavioristisesta op-

pimiskäsityksestä.  Tämän tyylisuunnan kannattajat uskoivat siihen, että ihmiset ja 

eläimet oppivat samalla tavalla ehdollistamalla.  Oppimista tutkittaessa keskityttiin ul-

koisesti havaittavaan käyttäytymisen muutokseen sillä sisäisistä prosesseista ei saatu 

riittävän objektiivista tietoa. (Kauppila 2007, 18.) Behavioristit pitävät edelleen ympä-
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ristön vahvistavaa vaikutusta ihmisen oppimista säätelevänä tekijänä (Ruohotie 2000, 

110; Kauppila 2007, 20). Behaviorismi oli johtava suuntaus aina 1960-luvulle asti, jol-

loin psykologiassa tuotiin esiin kognitiivinen oppimiskäsitys. Ehkä kuuluisin tämän 

oppisuunnan edustaja on ollut Jean Piaget, jonka mukaan yksilön sisäisessä tietojärjes-

telmässä tapahtuu muutos sekä hermojärjestelmän kypsymisen että yksilön ja ympä-

ristön vuorovaikutuksen seurauksena, lisäksi oppimista tapahtuu altistumalla koke-

muksille. (Ruohotie 2000, 111.) 

Humanistinen oppimiskäsitys korostaa kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä sekä 

hylkäsi käsityksen, jonka mukaan ihmisen käyttäytyminen on ennalta määrättävissä. 

Oppimistapahtuma synnyttää uusia kokemuksia, joita voidaan reflektoida ja työstää 

edelleen. Opetusta pyritään toteuttamaan ryhmässä, jolloin opiskelijat voivat antaa 

ryhmän muiden jäsenten käyttöön omat henkilökohtaiset kokemuksensa ja monipuo-

listaa siten oppimistapahtumaa. (Kauppila 2007, 30.) Humanistisen ihmiskäsityksen 

perustajaksi mainitaan yleensä Abraham Maslow, joka on esittänyt vuonna 1970 mo-

tivaatioteorian. Tämä teoria perustuu tarvehierarkiaan, jonka mukaan yksilön tarve 

oppimiseen on sisäsyntyinen. (Ruohotie 2000, 113.) Saman tyylisuunnan edustaja Carl 

Rogers (1983) esitteli mielekkään oppimisen teorian, jonka mukaan oppiminen johtaa 

henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen (Ruohotie 2000, 115). Erityisesti nämä teo-

riat ovat sovellettavissa aikuiskasvatukseen ja ovat olleet omalta osaltaan luomassa 

pohjaa nykyisille aikuiskasvatukseen liitettäville oppimisteorioille.  

2.1 Sosiaalisen oppimisen suuntaus 

Opinnäytetyöni tutkimusasetelma pohjautuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsityk-

seen, joka on rakentunut sosiaalisen oppimisen suuntauksesta ja kontruktivistisesta 

oppimiskäsityksestä joita käsittelen tässä tarkemmin. 

Teoria rakentuu edellä esiteltyjen behaviorismin, kognitivismin ja humanismin kes-

keisistä aineksista. Julian Rotterin (1954) mukaan yksilön toimintamallia tietyssä ti-

lanteessa pystytään selittämään odotuksen ja vahvistamisen käsitteillä. Albert Bandura 

irrotti 1960-luvulla sosiaalisen oppimisen teorian behaviorismista, minkä jälkeen teo-

rian avulla on tarkasteltu käyttäytymistä ja sen muutoksia vuorovaikutustapahtumana. 

Keskeisiä elementtejä ovat ulkoiset tapahtumat, kognitiiviset prosessit sekä käyttäy-

tymisen ulkoiset ja sisäiset seuraukset. Tämän näkemyksen mukaan ihminen oppii 

toisten ihmisten toimintaa tarkkailemalla ja mallioppimisen avulla suurimman osan 
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opittavasta asiasta. Oppiminen nopeutuu kun kaikkea ei tarvitse itse kokeilla. (Ruoho-

tie 2000, 117.) 

Opetusta voi toteuttaa symbolisten prosessien avulla, ja se toimii hyvin aikuiskasva-

tuksessa, sillä se ottaa huomioon sekä oppijan että hänen toimintaympäristönsä. Toi-

nen teorian vahvuus on se että oppiminen käsitetään kontekstionaaliseksi tapahtumak-

si eli oppimistapahtuma liittyy aina ympäristön ja opiskelijan väliseen vuorovaikutuk-

seen. (Ruohotie 2000, 118.) Opittavien asioiden jäsentäminen ja tiedon aktiivinen kä-

sittely auttaa niiden viemisessä pitkäkestoiseen muistiin. Opiskelijan tulkitessa uutta 

tietoa ja luodessa niille uusia merkityksiä, tiedonmuodostus ja uuden tiedon perusteel-

la tapahtuva tiedon lisääntyminen ja oppiminen ovat sosiaalisia ilmiöitä.  (Tynjälä 

1999, 37, 44.) 

2.2 Sosiaalinen konstruktivismi 

Konstruktivismin perusväite on, että oppiminen on merkityksen määrittelyprosessi. Se 

on prosessi, jonka aikana ihminen luo uusia merkityksiä itsenäisesti ja yhdessä toisten 

kanssa. Yksilökonstruktivismin kannattajien mielestä oppiminen on henkilökohtaista 

toimintaa, jonka aikana yksilö rakentaa merkityksiä liittäen uuden tiedon aiemmin 

hankitun ja sen hetkisen tiedon rakenteeseen. Opetuksessa pyritään tarjoamaan oppi-

jalle kokemuksia, joihin liittyy kognitiivinen ristiriita. Tavoitteena on rohkaista oppi-

joita kehittämään uusia, kokemusta jäsentäviä tietorakenteita. (Ruohotie 2000, 119.) 

Oppimista tarkastellaan yksilön tasolla (Kauppila 2007, 35). 

Olen valinnut tutkimustyöni tarkastelukulmaksi sosiaalisen konstrutivismin, joka on 

yksi tyylisuunta muiden konstruktivististen näkemysten joukossa. Tämän teorian mu-

kaan tieto rakentuu sosiaalisessa kontekstissa eli on sosiaalisesti rakennettua ja tietoon 

liittyy sosiaalisia sopimuksia ja yhteisesti jaettuja merkityksiä. (Kauppila 2007, 35.) 

Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa ja hänen tehtäväkseen on siirtynyt tiedon 

käsittely ja tiedon prosessointi eli sisäistäminen. Konstruktivistiseen oppimiskäsityk-

seen sisältyy erilaisia oppimiskäsityksiä ja tiedon prosessointistrategioita. (Kauppila 

2007, 38.) Konstruktivistinen oppiminen on siirtynyt faktatiedon oppimisesta ratkai-

sukeskeiseen ja ongelmakeskeiseen tapaan oppia, tässä yhteydessä voidaan käyttää 

myös termiä syväoppiminen. Opiskelijat voivat käyttää itselleen tyypillisiä oppimis-

strategioita, opetuksen tavoitteena on asioiden holistinen hahmottaminen eli opittavaa 

asiaa lähestytään kokonaisuutena. Oppimista auttaa tiedon liittäminen asiayhteyksiin 
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ja siksi tämä menetelmä toimii hyvin työelämäkonteksteissa. (Kauppila 2007, 44.) Jot-

ta sosiokonstruktivistinen ohjaus voi toteutua, on oppimistavoitteiden tiedostaminen 

yhteisöllisesti ensiarvoisen tärkeää. Teoriatiedon sisäistämistä helpottaa sen siirtämi-

nen käytännön toiminnaksi ja opituista asioista keskustelu. (Seppälä 2007, 17.)  

Sosiokonstruktivistinen tapa pohtia oppimista on muutoksiin valmis, ja siksi se sopii 

nopeasti muuttuvaan aikaan. Se antaa moniarvoisen lähtökohdan oppimistapahtuman 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kiinnostus tätä oppimiskäsitystä kohtaan on lisäänty-

nyt myös koska oppimisen ongelmat, opiskelijoiden mielenterveyshäiriöt ja käyttäy-

tymisongelmat tai tietoisuus niistä lisääntyy kaiken aikaa ja vaatii opetushenkilöstöltä 

muuntautumiskykyä ja valmiutta etsiä toimivia arviointi- ja opetusmenetelmiä. 

(Kauppila 2007, 12, 45.)   

Sosiokonstruktivistinen oppimisnäkemyksen mukaan oppimiseen liittyy olennaisesti 

kontekstionaalisuuden eli tilannesidonnaisuuden lisäksi myös oppimistapahtuman ai-

kainen sosiaalinen vuorovaikutus ja tiedon yhteisöllinen luonne. (Kauppila 2007, 52.)  

Sosiokonstruktivismille olennaisia oppimista määrittäviä asioita ovat seuraavat: 

 Sosiokonstruktivismi korostaa sosiaalista vuorovaikutusta, jota syvällinen op-

piminen edellyttää. 

 Oppiminen on yksilöllinen ja yhteisöllinen rakentumisprosessi. 

 Oppiminen on osallisuutta konstrutivistiseen vuorovaikutukseen. 

 Vuorovaikutuksessa opiskelija sisäistää ja ulkoistaa oppimaansa. 

 Yksilölliset kognitiiviset rakenteet kehittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

reflektion avulla. 

 Opetuksessa korostuvat yhteistoimintamuodot ja - menetelmät. 

 Opiskelijaa kannustetaan itseohjautuvuuteen. 

 Oppiminen auttaa sosialisaatioprosessin kehittymisessä ja sisäistymisessä. 

 Tieto on suhteellista, opiskelijan kielen ja vuorovaikutuksen avulla konstruoi-

maa. 

 Tiedolla on välinearvo, ja sen hyödyllisyys punnitaan käytännössä. 
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(Kauppila 2007, 52.) 

Sosiokonstruktivismin ideana on, että ihmiset rakentavat yhdessä näkemyksen nykyi-

sestä maailmasta. Sosiaalisen kanssakäymisen avulla ihmiset rakentavat hyväksyttyä 

tapaa hahmottaa asioiden nykytilaa. (Kauppila 2007, 87 - 88.) Vaikka tietoa rakenne-

taankin yhdessä, opiskelijaa kuitenkin rohkaistaan itse pohtimaan asioita ja hahmot-

tamaan oppimiaan asioita itsenäisesti (Kauppila 2007, 91). Opiskelijan myös oletetaan 

kykenevän suoriutumaan itseohjautuvasti opintoihin liittyvistä tehtävistä. Sosiaalisen 

verkoston avulla hän voi prosessoida ja todentaa oppimistaan käyttämällä avukseen 

toisten prosessoimaa tietoa ja päätelmiä (Kauppila 2007, 132).  

Oppisopimuskoulutuksessa käytössä oleva oppimisen viitekehys rakentuu vahvasti 

konstruktivistisen näkemyksen mukaisesti. Haastavaa koulutuksen toteutuksessa on 

se, että tietopuolinen koulutus toteutetaan yleensä oppilaitoksessa irrallaan opiskeli-

joiden työkonteksteista ja opetettavia aiheita käsitellään yksittäisen opiskelijan osalta 

melko yleisellä tasolla, sillä opetusryhmässä voi olla ihmisiä hyvinkin erilaisista työ-

ympäristöistä. Opiskelija voi myös osallistua sovittuina ajanjaksoina perusopetuksen 

ryhmään, jolloin hän tulee ryhmään sen sosiaalisen verkoston ulkopuolelta ja kokee 

usein jäävänsä paitsi muille päivittäin jaettavaa tietoa.  

Mitä tehokkaammin opiskelija osaa yhdistää teoriaopetuksen ja työympäristönsä, sitä 

vahvemmaksi hänen ammattitaitonsa kehittyy. Opetuksessa suositellaan käytettäväksi 

todellisia ongelmia jotka liittyvät opiskelijan arkeen. Tässä yhteydessä voidaan puhua 

myös ongelmalähtöisestä oppimisesta eli PBL:stä (problem-based learning). (Poikela 

& Poikela 2005, 10.) On kuitenkin huomioitava, että yhdessä kontekstissa opittu tieto 

ei automaattisesti transferoidu eli siirry käytettäväksi toisessa tilanteessa vaan sitä tu-

lee oppia käyttämään mahdollisimman monissa eri tilanteissa (Heikkilä 2006, 66).  

Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliseen opetukseen liittyvät oppimis- ja etätehtävät 

pyritään sitomaan tätä ajatusta noudattaen oppijan arkiseen työhön. Kun niitä käsitel-

lään yhdessä lähiopetuspäivien aikana, tieto kytketään laajemmin erilaisiin sosiaali- ja 

terveysalan konteksteihin, jolloin toisten oppijien esittämät erilaiset näkökulmat anta-

vat tiedolle erilaisia konteksteja (Heikkilä 2006, 67).  Yhdessä oppimisen ja ongelmi-

en ratkaisemisen on todettu lisäävän myös oppijan motivaatiota (Heikkilä 2006, 68). 

Ammattitaito ja ammatillisuus kasvavat kokemuksellisena, jatkuvasti rakentuvana ja 

uusiin ongelmiin tarttuvana vuorovaikutteisena ja sosiaalisena kehitysprosessina (Val-
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keavaara 2002, 105). Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana merkityksellistä on 

myös työyhteisössä olevan hiljaisen, kokemukseen perustuvan tiedon jakaminen opis-

kelijalle (Paloniemi 2008, 255).  

2.3 Työpaikkakouluttajan rooli oppimisprosessin tukijana 

Ohjaus on kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä, jonka tavoitteena on 

ihmisen kohtaaminen, kuuleminen ja kunnioittaminen (Vänskä, Laitinen-Väänänen, 

Kettunen & Mäkelä 2011, 6). Organisaatio, jossa ohjaaminen tapahtuu, samoin kuin 

koulutusorganisaatiokin, määrittävät puitteet ohjaustapahtumille. Työyhteisö määrittää 

toimintakäytännöt, antaa puitteet asiakastyölle ja ohjaustoiminnalle sekä ohjaa tarvit-

tavan ammattitaidon hankkimiseen. Koulutusorganisaatio asettaa oppimiselle tavoite-

tason, jonka opiskelija ja ohjaaja yhdessä pyrkivät saavuttamaan. (Vänskä ym. 2011, 

9.) Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oppimisprosessin käynnistäminen ja tukemi-

nen (Vänskä ym. 2011, 26). 

Jotta ohjaus onnistuu, ohjaajan täytyy olla perillä yleisistä oppimiseen ja ihmisen kas-

vuun liittyvistä rakenteista ja lainalaisuuksista. Lisäksi hänellä tulee olla substans-

siosaamista eli hän itse hallitsee alansa niin hyvin että pystyy ohjaamaan ohjattavaan-

sa keskeisten kysymysten ja osaamiskapeikkojen löytämisessä sekä niihin liittyvien 

taitojen oppimisessa. (Vänskä ym. 2011, 25.) Muita hyvän ohjaajan ominaisuuksia 

ovat mm. se, että hän pystyy toimimaan ongelmaratkaisukyvyn käyttämisessä mallina, 

hallitsee riittävän hyvin pedagogiset taidot ja ymmärtää kuinka konstruktivistinen oh-

jaus toimii eri tilanteissa. Hänen tulee toimia opiskelijan tukijana ja luoda erillisiä op-

pimistilanteita ja uteliaisuutta herättäviä ristiriitatilanteita. Jotta ohjaus muodostaa ta-

voitteisiin pyrkivän kokonaisuuden, ohjaajan tulee kaiken aikaa pitää mielessään oh-

jattavansa oppimistavoitteet. (Vänskä ym. 2011, 139.) 

Hyvä ohjaus perustuu oppimiskumppanuudelle. Sosiokonstruktivistinen ohjaus perus-

tuu asioiden ymmärtämiseen niiden kontekstissa ja tavoitteena on ohjaajan ja ohjatta-

van yhteinen ymmärrys sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin. Ohjauksen ja arvioin-

nin erottaminen toisistaan on tämän ohjausnäkökulman mukaan hankalaa, sillä ohja-

uksen aikana on aina esillä myös tavoitteiden, tilanteen, toiminnan, ajattelun, ohjatta-

van tietämyksen ja osaamisen arviointi (Vänskä ym. 2011, 135). Ohjaajan roolissa 

oleva henkilö kokee myös jatkuvaa epävarmuutta omasta toiminnastaan ja kaipaa tu-

kea työyhteisöltä samoin kuin opiskelijakin. Työyhteisön jäsenillä on merkittävä rooli 
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hiljaisen tiedon siirtämisessä opiskelijalle. Tähän prosessiin tarvitaan yhteisön kaikki-

en jäsenten apua. Hiljainen tieto siirtyy henkilöiden välillä yhdessä toimimalla eikä 

sen siirtämiseen tarvita aina sanallista viestintää, vaikka oppimista voikin syventää 

dialogisen keskustelun avulla. (Vänskä ym. 2011, 143.) Hiljaisen tiedon hallitseminen 

vahvistaa työntekijän käytännöllistä valmiutta ja mahdollistaa keskittymisen asian, 

tehtävän tai ongelman avainkohtiin (Vänskä ym. 2011, 148). 

Erilaisissa yhteyksissä opittujen tietojen yleistämiseen ja soveltamiseen erilaisissa 

asiayhteyksissä eli tiedon transferenssiin voi pyrkiä etsimällä tietorakenteiden välisiä 

yhteyksiä ja etsimällä niille selityksiä ja perusteluja ohjauskeskustelun keinoin, antaen 

ohjattavan itse tarjota erilaisia ratkaisuja ongelmiin. (Salakari 2007, 109). Ohjaustilan-

teissa tulee huomioida opiskelijan oppimisen vaihe. Opiskelun alkuvaiheessa opiskeli-

jalla on kapea tietoperusta eikä hän pysty havainnoimaan opittavia asioita yhtä laajasti 

kuin ohjaaja. Tiedon lisääntymisen myötä myös taidot lisääntyvät ja ohjaaja voi antaa 

opiskelijan toimia itsenäisemmin kuitenkin muistaen sen, että vaikka opiskelija vai-

kuttaa itsenäiseen työskentelyyn pystyvältä, hän kaipaa edelleen keskustelukump-

panuutta. (Salakari 2007, 110.) 

3 AIKUINEN OPPIJANA 

3.1 Aikuisopiskelijan erityispiirteitä 

Aikuisena joko osaamistaan päivittävien tai kokonaan uutta ammattia opiskelevien 

henkilöiden määrä on kasvanut työelämän muutoksen myötä erityisesti viimeisten 

vuosikymmenien ajan. Pysyäkseen mukana työelämässä ja näin myös säilyttääkseen 

yhteiskunnallisen asemansa ihmiset joutuvat päivittämään osaamistaan erilaisten täy-

dennyskoulutusten avulla. Osa ammateista katoaa kokonaan tai työn sisältö muuttuu.  

Tällöin ratkaisuna voi olla alan vaihto. Näissä tilanteissa oppisopimuskoulutus koe-

taan usein houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, erityisesti haluttavuuteen vaikuttaa työn 

ohessa opiskelun mahdollisuus.  

Aikuiskoulutuksessa opetuksen elementteinä käytetään tiedon jakamisen ohella yh-

teistä tiedon prosessointia ja uudelleentulkintaa. Yksittäisen opiskelijan oppimiseen 

vaikuttaa hänen elämäntilanteensa, aikaisempi työ- ja oppimishistoriansa, persoonalli-

suus ja sosiaalinen ympäristö, johon oppisopimuskoulutuksessa kuuluu tiiviisti työyh-

teisö ja opiskelijan lähiverkosto. (Paane-Tiainen 2000, 7.) Opiskelun aloittavalla hen-
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kilöllä saattaa olla kymmenienkin vuosien tauko edellisestä opintojaksosta ja heidän 

on otettava erilaiset opiskelutekniikat uudelleen haltuun ja opeteltava myös täysin uu-

sia työskentelytapoja, mm. verkkotyöskentely on monelle oppisopimuskoulutuksen 

aloittavalle henkilölle täysin uutta. Myös muut etäopiskelumuodot saattavat tuntua 

vierailta, voihan aikaisempi kokemus olla ajalta jolloin ainoa oikea tapa oppia oli ottaa 

vastaan opettajan antamaa tietoa passiivisessa roolissa. (Paane-Tiainen 2000, 15.) 

Opiskelijalta vaaditaan vahvaa motivaatiota ja itsekuria, jotta hän pystyy toimimaan 

itseohjautuvasti ja suoriutumaan opiskelusta oppilaitoksen henkilökohtaistamis-

prosessin yhteydessä laaditun aikataulun mukaisesti.  Ikääntymisen myötä myös aivo-

toiminnoissa tapahtuu muutoksia, iän myötä käyttömuistin eli tietoja prosessoivan 

muistin kuormituskyky heikkenee mutta vastaavasti tiedonkäsittelymekanismit moni-

puolistuvat jolloin asiakokonaisuuksien hahmottaminen on helpompaa. Aikuisopiske-

lijalle tuleekin tarjota oppimistilanteita, joissa he voivat hallita asiakokonaisuuksia ja 

pääsevät liittämään opitun tiedon osaksi työn tekemisen kannalta mielekästä kokonai-

suutta. (Paane-Tiainen 2000, 15.)  

Aikuisilla on myös totuttuja työskentelytapoja, joista poisoppiminen on välttämätöntä 

ja haasteellista, jotta uuden oppiminen on mahdollista. Uusien asioiden vieminen työ-

ympäristöön voi myös osoittautua haasteelliseksi tai mahdottomaksi tehtäväksi jos 

muut työyhteisön jäsenet eivät ole valmiita muutokseen. (Paane-Tiainen 2000, 16.) 

Myös opiskelijan motivaatiolla opittavia asioita kohtaan merkitystä, sillä pitkäaikai-

nen sitoutuminen oppimisen vaatimiin ponnisteluihin edellyttää, että työtä ja tehtäviä 

kohtaan syntyy tietynlainen omistajuus, jonka avulla motivaatiota voi pitää yllä (Ete-

läpelto & Rasku-Puttonen 2002, 191).  

3.2 Kokemuksellinen oppiminen 

Oppisopimuskoulutuksen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen oppimistyylejä tarkas-

teltaessa puhutaan nykyisin paljon kokemuksellisen oppimisen mallista. Tämän Kol-

bin (1984) esittämän mallin mukaan oppiminen on syklinen prosessi, joka tuottaa uu-

sia kokemuksia ja joka voi alkaa koulutuksen aikana useita kertoja uudelleen. (Kupias 

2007, 108.) Prosessia kuvataan usein ympyränä tai vastaavana kuviona. 
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 Prosessin vaiheet ovat:  

o omakohtainen kokemus 

o kokemuksellinen pohtiminen eli reflektointi 

o käsitteellistäminen tai yleistäminen 

o aktiivinen kokeileva toiminta  

(Kolb 1984; Kupias 2007, 108.) 

 

Oppimistyyleistä puhutaan aikuisopiskelijoille, jotta he voivat jäsennellä oppimista-

paansa ja mukauttaa oppimisympäristöään omia tarpeitaan vastaavaksi. NLP – mallin 

eli neurolingvistivinen ohjelmointi - mallin mukaan opiskelijat jaetaan kolmeen ryh-

mään sen mukaan, mitä aistikanavaa he käyttävät tiedon vastaanottamiseen. Nämä 

tyylit ovat visuaalinen (näköaisti), auditiivinen (kuuloaisti) ja kinesteettinen (liike- ja 

lihasaisti). (Kupias 2007, 108.) 

Kokemuksellisen oppimiskäsityksen mukaan ihmisten oppimistapoja on neljä erilais-

ta. Konkreettinen kokeilija oppii parhaiten omakohtaisen tekemisen avulla. Hän myös 

käyttää tunteitaan ja tuntemuksiaan avuksi käsitellessään opeteltavaa asiaa. Pohdiske-

leva havainnoija käyttää aikaa pohtimiseen ja haluaa perehtyä asiaan monesta näkö-

kulmasta. Opiskelijana tällainen henkilö joko vetäytyy taka-alalle tarkkailemaan tilan-

netta tai on hyvin kriittinen. Abstrakti käsitteellistäjä pyrkii rakentamaan opetettavista 

asioista kokonaisuuksia. Hän on kiinnostunut teorioista ja malleista ja oppiikin mielel-

lään persoonattomissa ja asiapitoisissa oppimistilanteissa. Viimeinen tyyppi on osal-

listuva kokeilija, joka oppii parhaiten kokeilemalla opetettavaa asiaa käytännössä. Hän 

syttyy nopeasti eikä jaksa istua paikallaan luennoilla vaan haluaa päästä tekemään asi-

oita käytännössä. Ihmiset edustavat harvoin selkeästi vain yhtä tyyppiä, usein tasavah-

voja tyyppejä on kaksi tai kolme. (Kupias 2007, 110.) 

Oman oppimistyylin ja - tyypin tunnistaminen auttaa aikuisopiskelijaa etsimään itsel-

leen mieluisia tapoja oppia ja käsitellä tietopuolisessa koulutuksessa saamaansa tietoa. 

Työpaikkakouluttajille pyritään välittämään käsitystä siitä, kuinka oppimistyylit ja 

asioiden käsittelemistapojen eroavaisuus näkyy työpaikan arjessa ja opiskelijan ohja-
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ustilanteissa. Kun molemmat osapuolet tiedostavat tilanteen, voidaan luoda toimivia 

oppimistilanteita myös työyhteisössä. Oppimistaitojen suora opettaminen ei kuiten-

kaan ole mahdollista vaan taidot kehittyvät sisältöjen opiskelun yhteydessä, mikäli 

samassa yhteydessä kiinnitetään huomiota myös opiskelijan oppimisprosessiin (Tynjä-

lä 2000, 124). Koska sama kokemuksen avulla harjaantuminen pätee myös ohjaustai-

toihin, perehdytystilaisuuksissamme pyritään enemmänkin avartamaan näkemyksiä ja 

innostamaan osallistujia hakemaan lisää tietoa oppimisesta ja ohjaamisesta kuin opet-

tamaan näitä taitoja.  

3.3 Yhteisöllinen oppiminen 

Kokemuksellisen oppimisen yhtenä olennaisimpana osana nähdään reflektiivinen ajat-

telu ja toiminta. Itsereflektointi osoittautuu yleensä riittämättömäksi keinoksi kun opit-

tavat asiakokonaisuudet ovat laajoja tai monimutkaisia. Opiskelijan innostaminen 

oman toimintansa arvioimiseen joko tekemisen jo päätyttyä (toiminnan jälkeinen ref-

lektio) tai tekemisen aikana, auttaa oppimista ja opitun asian käyttöönottamista. Toi-

minnan aikaista reflektiota käyttävät Schönin (1987) mukaan kompetentit (oman alan-

sa osaajat) ja kokeneet ammatti-ihmiset. He pystyvät vapautumaan rutiineista ja luo-

maan uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja huonosti toimivien tilalle toiminnan aika-

na. (Ruohotie 2000, 148 - 149.) Tällöin voidaan käyttää myös termiä situationaalinen 

kognitio, jossa yhdistyvät kognitiivinen ja sosiaalinen näkemys oppimisesta. Termillä 

kuvataan tavoitteellista oppimistapahtumaa, joka tapahtuu oppimistavoitteiden kannal-

ta mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä. (Ruohotie 2000, 151.)  

Oppijan identiteetti kehittyy siinä kontekstissa, jossa tapahtuu yhteisöllistä oppimista. 

Koska identiteetti määrittää yksilön kuulumista johonkin yhteisöön, sosiaali- ja terve-

ysalan opiskelijoilla työpaikalla tapahtuva koulutus lisää ammatillista osaamista ja ke-

hittää ammatillista identiteettiä eli kuvaa omasta itsestä alan ammattilaisena. (Heikkilä 

2006, 83.)   

3.4 Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu 

Ammatillinen identiteetti voidaan määritellä henkilön elämänhistoriaan perustuvana 

käsityksenä itsestään ammatillisena toimijana. Se kuvaa henkilön käsitystä siitä, miten 

hän ymmärtää itsensä suhteessa työhön ja miten hän tulevaisuudessa haluaa kehittyä. 

(Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26.) Ammatillinen identiteetti ja samalla myös 



  18 

 

 

henkilöiden käsitys ammatillisuudesta määräytyy nykyisen käsityksen mukaan työ-

paikan sosiokulttuurisessa kontekstissa (Eteläpelto ym. 2006, 45). Ammatillinen iden-

titeetti alkaa kehittyä jo koulutuksen aikana ja vakiintuu henkilön kiinnittyessä työyh-

teisöön työkokemuksen karttuessa (Heikkilä 2006, 83).  Työpaikalla tapahtuvassa 

koulutuksessa on usein kyseessä ammatinhallinnan kehittäminen. Yksilölle taas tämä 

merkitsee sitä, että hän pääsee osalliseksi ammattikulttuurista. (Hakkarainen & Jääs-

keläinen 2006, 77.) Tämän yhteisen käsityksen hallitsevan henkilön toimintatapaa voi 

sanoa ammatillisuudeksi ja se koostuu mm. ammattiin kuuluvista toimintatavoista ja 

työtehtävistä sekä yhteisestä arvoperustasta. Ammatillisuus on myös tervettä itsek-

kyyttä, jonka avulla henkilö varmistaa oman jaksamisensa ja varjelee itseään väärän-

laiselta vastuunottamiselta. Ammatillisuutta kuvastaa tapa tehdä työtä, ottaa vastuuta 

ja olla aloitteellinen, arvostaa omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan raken-

tavaa palautetta. (Parviainen, Keturi, Katajisto, Korhonen, Rautiainen, Vehovaara, 

Bäcklund & Haavasoja 2010, 8.) 

Sosiaalisen konstruktivismin teoreetikko K. Gergen(1994) on todennut että ammatil-

linen kasvu perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutuksen. (Hakkarainen ym. 2006, 

86). Työssä oppiminen on todennäköisintä silloin, kun henkilöt kohtaavat työssään 

haasteellisia tilanteita jotka motivoivat heitä hankkimaan uutta tietoa näihin tilantei-

siin liittyen. (Ruohotie 2000, 53). Myös henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat muu-

tokset voivat herättää ihmiset pohtimaan ja tarkastelemaan uraodotuksiaan ja toivei-

taan. Perheen tuen on todettu vaikuttavan henkilön urakehitykseen. (Ruohotie 2000, 

54.) Henkilökohtaiset kyvykkyysuskomukset vaikuttavat myös oppimisorientaatioon, 

sillä niiden pohjalta oppija määrittää omat suoritustavoitteensa. Ne henkilöt, joiden 

oppimaan oppimisen taidot ovat kehittyneet, hyötyvät eniten kehittämisohjelmista ja 

pitkäjänteisestä koulutuksesta. (Ruohotie 2000, 55.) Myös työyhteisön vastaanottavai-

suus koulutuksesta opittujen asioiden suhteen vaikuttaa yksittäisen oppijan ammatilli-

seen kasvuun. Tässä voidaan hyödyntää mm. ankkuroidun opetuksen mallia, jossa 

opetettava asia sidotaan oppijan säännönmukaisesti työssään kohtaamiin tilanteisiin. 

(Ruohotie 2000, 154.) 

Oman toiminnan itsearvioinnin, reflektiivisen oppimisen ja roolisuoritusten mallinta-

misen avulla oppija luo mielikuvan siitä, mitä hän osaa ja kuinka hän pystyy sovelta-

maan osaamiaan asioita. Kehittyessään ammatillisesti oppija alkaa syventää itsereflek-

tiota, jolloin tarkastelun kohteeksi nousevat henkilökohtaiset uskomukset, arvot ja 
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identiteetti. Turvallinen ja rohkaiseva oppimisilmapiiri luo edellytykset itsereflektiivi-

selle ajattelulle ja henkilökohtaiselle kasvulle. (Ruohotie 2006, 118 - 119.) Ammatilli-

sen kasvun prosessi on pitkäkestoinen, syklisesti etenevä prosessi, jossa tarvitaan 

myös ulkopuolista tukea (Ruohotie 2006, 120). 

Teijo Lahtinen on kuvannut ohjaajien ”valmennus - strategiaa” (Couching Strategy) 

PBL-menetelmän käyttöä opetuksessa käsittelevässä artikkelissaan Poikela & Poike-

lan teoksessa ”PBL in Context”  (2005) kuvassa 1 esitetyllä tavalla: Ylimmällä rivillä 

kuvataan ohjaajan roolia, alemmalla sitä kuinka opiskelijan itseohjautuvuus lisääntyy 

taitojen kasvaessa. 

 

Opettaja - > Kouluttaja - > Valmentaja - > Opastaja - > Mentori 

 

 

Matala     Korkea 

 

Kuva 1. Opiskelijan itseohjautuvuuden lisääntyminen PBL-prosessin aikana (Lahti-

nen 2005, 92.) 

Oppisopimuskoulutuksessa tätä prosessia pyritään tukemaan ensisijaisesti työpaikka-

kouluttajan ja työyhteisön avulla. Kun vuorovaikutus työpaikalla on dialogista, oppi-

misympäristö muotoutuu parhaiten oppimista tukevaksi. (Vänskä, Laitinen-Väänänen, 

Kettunen & Mäkelä 2011, 58.) Opiskelijan osaamisen lisääntyessä työpaikkakoulutta-

ja voi siirtyä syvemmälle mentorin rooliin sillä mitä enemmän opiskelijalle annetaan 

vastuuta, sitä itseohjautuvammaksi hän tulee.  Ammatillisuuteen liittyy myös sosiaali- 

ja terveysalalla hiljaisen tiedon ja intuition käyttötaito työtehtäviä suoritettaessa, näi-

den taitojen avulla voidaan täydentää rationaalista ja loogista päätöksentekoa. Amma-

tillisen kasvun myötä myös opintojaan aloittelevan oppisopimusopiskelijan on mah-

dollista ottaa nämä taidot haltuunsa työpaikkakouluttajan ja työyhteisön avustuksella. 

(Vänskä ym. 2011, 149.) 

4 OPPISOPIMUSKOULUTUS 

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen ja työsuhdeperusteinen koulutuksen jär-

jestämismuoto, jossa oppiminen tapahtuu pääasiassa opiskelijan omalla työpaikalla. 

(Osaaja - lehti 2008, 22.) Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteenä voi mainita sen, et-
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tä koulutus perustuu aina työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan väliseen 

määräaikaiseen työsopimukseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630, 17 

§; Osaaja - lehti 2008, 22.). Oppisopimuskoulutuksessa on mukana normaalia useampi 

toimija, opiskelijan lisäksi koulutuksen etenemisestä vastaavat niin työnantaja ja hä-

nen nimeämänsä työpaikkakouluttaja kuin oppisopimustoimiston henkilöstö ja tieto-

puolista koulutusta tarjoavan oppilaitoksen edustajatkin.  

Erittäin tärkeitä oppisopimuskoulutuksen onnistumisen edellytyksiä ovat riittävän 

monipuoliset ja haastavat työtehtävät, jotka vastaavat suoritettavan tutkinnon perus-

teissa määritettyjä ammattitaitokriteereitä. Tärkeä onnistumistekijä on myös toimiva 

työpaikkaohjaus ammatti- ja ohjaustaitoisen työpaikkakouluttajan toteuttamana, ohja-

usta tukevan työyhteisön tuella. (Ollila 2011, 31.) 

Oppisopimuskoulutus on osa ammatillista koulutusjärjestelmää. Suomessa on mahdol-

lista suorittaa oppisopimuskoulutuksena yli 500 tutkintoa. Tutkinnot ovat joko amma-

tillisia perustutkintoja tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi on mahdollista 

osallistua ei-tutkintotavoitteinen ammatilliseen lisäkoulutukseen. Opiskelijan ja työ-

paikan tarpeet huomioidaan koulutusta suunniteltaessa. Koulutuksen pituus vaihtelee 

opiskelijan aiemman osaamisen ja valitun tutkinnon mukaan, perustutkinnoissa oppi-

sopimuksen kesto on tavallisesti 3 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökoh-

tainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Sitä laadittaessa suunnitellaan jokaiselle 

opiskelijalle yksilöllinen opintojen suoritusaikataulu, jossa huomioidaan aiempi osaa-

minen, elämäntilanne ja oppimisvalmiudet. Vähimmäispituus oppisopimukselle on 4 

kuukautta, perustutkintojen suorittamiseen on enimmillään aikaa 4 vuotta. Tutkintoon 

johtava oppisopimuskoulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammatti- ja erityisam-

mattitutkintoihin, ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin. (Östra Nylands Läroav-

talscenter 2012, 4, 5.) 

4.1 Sopijaosapuolten vastuut oppisopimuskoulutuksen aikana 

Työnantaja sitoutuu ohjaamaan ja opettamaan opiskelijaa työtehtävissä työpaikkakou-

luttajan ja työyhteisön avustuksella. Hänen tulee osoittaa opiskelijalle työtehtäviä, jot-

ka tukevat mahdollisimman hyvin oppimistavoitteita. Lisäksi hänen tulee järjestää työt 

niin että opiskelijan on mahdollista osallistua tietopuoliseen koulutukseen. Työnantaja 

arvio säännöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa oppimisen edistymistä väli- ja päättö-

arvioinneissa, yleensä arviointikeskusteluun osallistuu työnantajan nimeämä työpaik-
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kakouluttaja. Työnantaja myös maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukai-

sen palkan. (Oppisopimuksella Onnistut , 9.) 

Opiskelija sitoutuu työn tekemiseen ja henkilökohtaisen työpaikalla tapahtuvan koulu-

tuksen suunnitelman mukaiseen työssä oppimiseen työnantajan johdon, valvonnan ja 

ohjauksen alaisena. Hän on velvollinen osallistumaan henkilökohtaisen opiskeluoh-

jelmansa mukaiseen tietopuoliseen opetukseen sekä arvioimaan edistymistään. (Oppi-

sopimuksella Onnistut, 9.) 

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtävinä ovat koulutuksen suunnittelu ja käyn-

nistäminen yhteistyössä työnantajan ja oppilaitoksen kanssa sekä sen hallinnointi ja 

valvominen. Koulutuksen järjestäjän vastuulla on myös työpaikkakouluttajien tukemi-

nen koulutustehtävässä, sovittujen kustannusten maksaminen sekä koulutuksen aikai-

sissa pulmatilanteissa auttaminen. (Oppisopimuksella Onnistut, 9.) 

Tietopuolisen opetuksen järjestäjä laatii henkilökohtaisen oppimisen suunnitelman 

yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Opetuksen järjestäjän vastuulla on opetuksen ja 

ohjauksen antaminen sekä oppimisen edistymisen arviointi. Myös tutkintotodistukseen 

liittyvien järjestelyjen hoitaminen sekä opiskelijan valmistuessa todistusten toimitta-

minen oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle ovat tietopuolisen opetuksen järjestäjän 

vastuita. (Oppisopimuksella Onnistut, 9.)    

4.2 Työpaikalla tapahtuva koulutus  

Oppisopimuskoulutuksen suunnitteluvaiheessa kartoitetaan kaikkien edellä mainittu-

jen toimijoiden yhteistyöllä opiskelijan aikaisempi osaaminen sekä työpaikan edelly-

tykset toimia kouluttavana yrityksenä. Kartoituksella pyritään varmistamaan että opis-

kelijan on mahdollista toimia riittävän monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä jotka 

tukevat suunnitellun tutkinnon perusteissa määriteltyjen osaamistavoitteiden saavut-

tamista.  Työpaikalla keskeiset työtehtävät kartoitetaan joko käyttämällä Työtehtävä-

kartoitus-lomaketta tai käyttämällä keskustelun tukena tavoitteena olevan tutkinnon 

perusteita. Mikäli tämän kartoituksen perusteella todetaan että suunniteltua tutkintoa 

ei ole mahdollista suorittaa kyseisellä työpaikalla, opiskelija ohjataan suorittamaan jo-

tain toista tutkintoa tai muiden palveluiden piiriin (Laki ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta 21.8.1998/631). Työpaikalta tulee löytyä työpaikkakouluttaja, jolla on riittävä 

osaaminen ja ammattitaito (vähintään vastaava koulutus ja kolmen vuoden työkoke-
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mus kyseiseltä alalta). Ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on myös työpaikkakou-

luttajan oma halu ryhtyä tehtävään ja riittävät ohjaustaidot. Opiskelijan aikaisempi 

osaaminen todennetaan käyttäen osaamiskartoitusta, jonka hän tekee itsenäisesti ja lä-

hettää koulutussuunnittelijalle. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa käytetään apuna Henkilökohtainen opiskeluohjelma - lomaketta (HEO), 

johon kirjataan heti opintojen alussa keskeiset työtehtävät ja oppimistavoitteet. Tätä 

lomaketta käytetään opintojen aikana työvälineenä arvioitaessa oppimisen edistymistä 

ja tarkennettaessa oppimistavoitteita. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja laativat yhdes-

sä nämä tavoitteet, tarvittaessa työnantaja tai koulutussuunnittelija osallistuu keskuste-

luun tutkinnon tavoitteita avaten. 

Teoriaopetusta järjestävässä oppilaitoksessa laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen 

opiskeluohjelma, jota laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen 

ja suunnitellaan tietopuolisen koulutuksen toteutus ja ajoitus oppisopimusajalle. Jos 

opiskelijalla katsotaan olevan riittävästi aiempaa osaamista, hänet voidaan tiettyjen 

tutkintojen osien osalta ohjata suoraan tutkintotilaisuuteen. Kaikki yllämainitut doku-

mentit kerätään opiskelijan henkilökohtaistamis-asiakirjaan joka liitetään oppisopi-

muksen liitteeksi. (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631, 6 §, 8 §; 

Henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006.) 

Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta tuetaan Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston oppi-

sopimuskoulutuksessa järjestämällä kuukausittain kaksi perehdytystilaisuutta, joissa 

opiskelijan ja työpaikkakouluttajan on mahdollisuutta tutustua oppisopimuskoulutuk-

sen järjestämiseen sekä toteutusprosessiin opiskelijan ja työnantajan näkökulmista se-

kä omiin oppimis- ja ohjausvalmiuksiinsa. Jälkimmäisessä ”Miten Opin, Miten Oh-

jaan” - tilaisuudessa käsitellään erilaisia oppimis- ja ohjaus konstruktivistisesta näkö-

kulmasta. Oppisopimusopiskelijoiden asiakkuus on jaettu oppisopimuskoulutuksen 

koulutussuunnittelijoille koulutusaloittain, ja opiskelijoilla on heti suunnitteluvaihees-

sa kerrottu kuka on heidän yhteyshenkilönsä oppisopimustoimistossa. Koulutussuun-

nittelijalta voi pyytää tukea ja ohjeistusta koko koulutuksen ajan. Yleensä tuen tarve 

on suurempi koulutuksen alkuvaiheessa ja vähenee koulutuksen päästyä kunnolla 

vauhtiin. (Ranta 2012, esittelymateriaali; Hellstén 2011, 7.) 
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5 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 

5.1 Koulutusta säätelevä lainsäädäntö 

Opetushallitus on antanut määräyksen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perus-

teista (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet) 17.2.2010. Määräyksen voi-

massaoloaika on 1.8.2010 alkaen toistaiseksi. (Määräys 17/011/ 2010.) Oppisopimus-

koulutuksena toteutettavista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoista noin 99 % to-

teutetaan aikuisten näyttötutkintoina. Tällöin koulutuksen järjestäjä (oppisopimuskou-

lutuksen edustaja) päättää koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perustei-

den mukaisesti sekä järjestää koulutukseen osallistuville mahdollisuuden suorittaa 

näyttötutkinto. (Määräys 17/011/2010.) Keskeisimmät oppisopimuskoulutusta ohjaa-

vat lait ovat laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) sekä työsopimuslaki 

(55/2001) (Nikkilä 2012, 27). 

5.2 Koulutuksen rakenne 

Näyttötutkintona suoritettavaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa on järjestetty 

vuodesta 1999 asti. Nykyiset tutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan 1.8.2010 ja 

niiden laajuus on 120 ov. Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:  

Kaikille pakolliset tutkinnon osat  

  Kasvun tukeminen ja ohjaus 

  Hoito ja huolenpito 

  Kuntoutumisen tukeminen 

Osaamisalaopinnot jotka suuntautuvat tiettyyn asiakasryhmään 

Kaikille valinnainen tutkinnon osa joka voi olla tutkinnon osa sosiaali- ja terveys-

alan perustutkinnosta, muista ammatillisista perustutkinnoista tai erikoisammattitut-

kinnoista tai osa ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävistä tutkinnon osista. 

(Hakala, Tahvanainen, Ikonen & Siro 2011, 14, 15.) 
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Jos opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen vuotta 2010, hän voi valita 

suorittaako tutkinnon vuonna 2006 voimaan astuneiden vai nykyisten tutkinnon perus-

teiden mukaisesti. Vuonna 2006 ja aiemmin julkaistuissa tutkinnon perusteissa ei ollut 

valinnaista tutkinnon osaa. Opiskelijalla on oikeus suorittaa aloittamansa näyttötutkin-

to loppuun koulutuksen alussa voimassa olleiden tutkinnon perusteiden mukaan 

kymmenen vuoden sisällä koulutuksen aloittamisesta. Vuoden 2010 tutkinnon perus-

teisiin on lisätty vapaasti valittava tutkinnon osa, aiemmin perusopintojen jälkeen suo-

ritettiin vain osaamisalaopinto-kokonaisuus.  

Suoritettuaan koko perustutkinnon valmistunut opiskelija voi rekisteröityä Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) nimikesuojattuun terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden rekisteriin. Tutkintotodistus tuottaa oikeuden ammatinharjoitta-

miseen. (Opetushallitus 2011:16, 16.)  

Henkilön suorittaessa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon näyttötutkintoina, hänen 

odotetaan pääsääntöisesti osallistuvan valmistavaan koulutukseen tai oppisopimuskou-

lutukseen ja työssäoppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilö-

kohtaistamis -prosessissa ja henkilökohtaistamis -asiakirjassa määritetyin osin.  (Sosi-

aali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteet 2010, 27.) Ammatillisiin opin-

toihin liittyvää ohjattua työssä oppimista tulee koulutuksen aikana olla vähintään 20 

opintoviikkoa (Opetushallitus 2011:16, 16). 

5.3 Oppimisympäristöt  

Lähihoitajaksi valmistuneet henkilöt saavat valmiuden työskennellä laaja-alaisesti so-

siaali- ja terveysalan ammateissa (Opetushallitus 2011:16, 16.). Perustehtävänä tulee 

tulevaisuudessakin säilymään asiakkaan tai potilaan päivittäisissä toiminnoissa tuke-

minen. Työnantajina ovat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat (Opetus-

hallitus 2011:16, 271.) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteissa määritetään 

ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat. Vii-

meksi mainitussa osiossa määritetään aina myös toimintaympäristö, jossa hankittu 

osaaminen voidaan näyttää. Nämä toimintaympäristöt ovat tyypillisiä sosiaali- ja ter-

veysalan toimintaympäristöjä, päiväkoteja, vanhainkoteja, mielenterveys- tai päihde-

työn yksiköitä jne.  Oppimisympäristöt ovat siis todellisia työpaikkoja, joihin valmis-

tuvat lähihoitajat tulevat sijoittumaan. 
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5.4 Osaamistavoitteet  

Opetushallitus pyrkii uudistamaan yleisimpiä tutkinnon perusteita viiden vuoden vä-

lein, johtuen tiedon uusiutumisen nopeasta syklistä. Sosiaali- ja terveysalalla tiedon 

puolittumisen aika on tutkijoiden mielestä noin neljä vuotta. (Kempas ym. 2008, 10.) 

Nykyisten tutkinnon perusteiden (2010) mukaan lähihoitajan ammattitaito muodostuu 

neljästä eri osa-alueesta. Kääntäen voimme todeta, että tutkinnon suorittaja opiskelee 

saavuttaakseen tuon tason. Tutkinnon suorittaneen henkilön ammattitaito siis muodos-

tuu 

 ammattieettisestä osaamisesta (eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja 

ratkaisu, vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta ja ammattietiikan noudat-

taminen) 

 tiedollisesta osaamisesta (ammatin tietoperustan hallinta, elinikäinen oppimi-

nen, kyky hankkia ja soveltaa uutta tietoa ja perustella tekemiään ratkaisuja ja 

yrittäjämäinen ajattelu) 

 taidollisesta osaamisesta (vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sosiaaliset taidot ja 

ammatilliset taidot) 

 esteettisestä osaamisesta (työ- ja elinympäristön esteettisyyden huomioon ot-

taminen, positiivisen ilmapiirin luominen ja toisten huomioon ottaminen) 

Lähihoitajan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon 

kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. 

 (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteet 2010, 272.) 

5.5 Tulevaisuuden osaamistarpeet 

Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden sovel-

tamista käytännön työtehtäviin. Osaaminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä, se on kon-

tekstisidonnaista tekemisen hallintaa, jossa sosiaalinen vuorovaikutus korostuu. Se on 

joustavuutta, epävarmuuden sietoa ja muutoshalukkuutta sekä jatkuvaa arviointia ja 
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kehittämistä. Osaamistarpeet tarkoittavat yleisesti työelämän edellyttämiä ammattitai-

tovaatimuksia. (Hakala ym. 2011, 27.)  

Tulevaisuuden lähihoitajan osaamistarpeet muodostuvat seuraavista neljästä osa-

alueesta: ammatillinen kasvu ja oppiminen, ammattietiikka, ammatillinen vuorovaiku-

tus sekä ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävä hoito-, 

huolenpito- ja kasvatustyö. Perustyö ja taidot tulevat pysymään lähes samanlaisina 

kuin nykyisin, uutena osaamistarpeena tulee näkymään ymmärrys asiakkaan tarpeista 

ja elämänkulusta. Osaamisen tulee olla laaja-alaista mutta erikoistumistarve tiettyyn 

asiakasryhmään ei tule katoamaan, sillä asiakkaiden tarpeet tulevat monimutkaistu-

maan ja monimuotoistumaan. Tulevaisuudessa lähihoitajan toimintaympäristönä tulee 

olemaan yhä enenevässä määrin asiakkaan koti. Myös ammatillisen kasvun ja oppimi-

sen taidot tulevat olemaan keskeisiä samoin kuin oman osaamisen tunnistaminen ja ra-

jaaminen. (Hakala ym. 2011, 89.) Tulevaisuudessa osaava lähihoitaja on vastuullinen, 

itseohjautuva ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä – sisäinen yrittäjä joka toimii itsenäi-

sesti ongelmia ratkovana tiimin jäsenenä (Hakala ym. 2011, 90). 
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Kuva 2. Lähihoitajan ammattitaitovaatimukset vuonna 2020 (Opetushallitus 2011, 

113.) 

Kuvassa 2 esitetyn käsitekartan avulla on kuvattu lähihoitajan tulevaisuuden 

ammattitaitovaatimuksia. Tulevaisuuden työelämän ja toimintaympäristön yleisiä 

suuria kehityssuuntia ovat talouden globalisoituminen, digitalisoituminen, väestön 

ikääntyminen ja monikulttuuristuminen, kasvavat ympäristöongelmat, 

verkostoitumisen merkityksen kasvu, sosiaalisen eriarvoisuuden ojella 

yksilöllistymisen lisääntyminen elämäntavoissa ja toimintatavoissa sekä palveluihin 

kytkeytyvä elämyshakuisuus. (Opetushallitus 2011, 22.) Sosiaali- ja terveysalan 

ammateissa tämä muutos tulee näkymään mm. kansalaisten valinnanvapauden 

lisääntymisenä, ikääntymisenä ja liikkuvuutena jotka haastavat sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen tarjonnan. Palvelurakenne tulee muuttumaan ja 

yksityisten palveluntarjoajien määrä kasvaa. Itsensä johtamisen taidot tulevat 
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korostumaan, asiakkaan ja työntekijän henkilökohtaisten kontaktien rinnalle tulee 

uusia teknologisia ratkaisuja. Sosiaaliset ja verkostotaidot korostuvat ja tietotekninen 

osaaminen nousee nykyistä tärkeämpään asemaan. (Opetushallitus 2011, 25.) 

5.6 Tutkintoon valmistavan koulutuksen erityispiirteet 

Oppisopimuskoulutus pyritään pääsääntöisesti solmimaan opiskelijan ja työnantajan 

kanssa niin, että koko koulutus suoritetaan saman työnantajan palveluksessa. Sosiaali- 

ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden laaja-alaisuuden vuoksi Opetus-

hallitus on katsonut, että teoriaopetuksen lisäksi opiskelijoiden tulee suorittaa 4 - 5 

viikon mittainen työssäoppimisjakso kunkin tutkinnon osan suorittamiseen soveltu-

vassa työympäristössä. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija suorittaa tutkintotilai-

suuden samassa työpaikassa, jossa oli harjoittelussa. Tutkinnon osan suorittamiseen 

soveltuvat ympäristöt määritetään tutkinnon perusteissa ja teoriaopetusta järjestävässä 

oppilaitoksessa on olemassa oleva yhteistyöverkosto opiskelijoiden harjoittelujaksoja 

varten. Tutkinnon perusteissa on määritetty harjoittelujaksojen kokonaismääräksi 20 

viikkoa. Henkilökohtaistamisprosessin yhteydessä voidaan myös todeta että opiskeli-

jalla on riittävä osaaminen tietyn tutkinnon osan suorittamiseen ilman valmistavaa 

koulutusta, jolloin hän voi osallistua tutkintotilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta. 

(Määräys 17/011/2010, 25.)  

Tutkintotoimikunnan määräyksiä noudattaen opiskelija voi suorittaa yhden perusopin-

tojakson tutkintotilaisuuden omassa työpaikassaan, kaksi muuta perusopintoihin liitty-

vää tutkintotilaisuutta tulee suorittaa vähintään toisella osastolla, tutkinnon osan ta-

voitteita vastaavan asiakaskunnan parissa. Osaamisalaopintoihin liittyvä tutkintotilai-

suus suoritetaan pääsääntöisesti omassa työpaikassa, sillä osaamisalan eli suuntautu-

misen määrittävät työnantaja ja opiskelija yhdessä yleensä jo oppisopimuskoulutuksen 

hakeutumisvaiheessa. Tutkinnon perusteissa on myös vapaasti valittava tutkinnon osa, 

joka pääsääntöisesti valitaan niin, että se tukee suuntautumisopintoja.  Opiskelijalle tu-

lee siis vähintään kolme harjoittelujaksoa muussa kuin omassa työpaikassa erilaisten 

asiakasryhmien parissa. (Määräys 17/011/2010, 23 -  24, 27 - 28.) Ammattitaidon kas-

vun kannalta tämä järjestely vastaa tavoitetta, mutta oppisopimusopiskelijan kannalta 

muuhun työpaikkaan siirtyminen tuottaa myös taloudellisia menetyksiä, osa työnanta-

jista ei maksa palkkaa muussa työpaikassa tapahtuvan harjoittelun ajalta. 
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Toinen erityispiirre tutkinnon suorituksessa on se, että suoritettuaan kolme pakollista 

tutkinnon osaa opiskelija on suorittanut koulutuksen perusopinnot ja on jo työmarkki-

noille kelpaavaa työvoimaa. Osa opetussuunnitelmaperusteisesti tai työvoimapoliitti-

sena koulutuksena tutkintoa suorittavista henkilöistä siirtyykin perusopintojen jälkeen 

(kesto 1 - 1,5 vuotta) jälkeen työelämään ja hakeutuu välittömästi tai muutaman vuo-

den kuluttua oppisopimuskoulutukseen suorittaakseen osaamisala-opinnot. Näille 

henkilöille herätteen on yleensä antanut työnantaja, joka tarvitsee tietyn määrän päte-

viä lähihoitajia palvelukseensa täyttääkseen laatukriteerien vaatimukset kilpailutusti-

lanteissa.  

Sosiaali- ja terveysalan kaikissa oppisopimuskoulutuksella järjestettävissä koulutuk-

sissa korostuu opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työyhteisön ohjauksen tarve, joka 

näkyy koulutussuunnittelijan työssä yhteydenottojen ja työpaikkakäyntien määrässä. 

Ohjaustilanteet voivat olla haastavia ja ongelmat vaativat kaikkien osapuolien panos-

tusta. Toisaalta osa työyhteisöistä toimii hyvinkin itseohjautuvasti. Tietopuolista kou-

lutusta tarjoavan oppilaitoksen rooli korostuu opiskelijoiden ohjauksessa teoriaopinto-

jen suorittamisessa ja tutkintotilaisuuksiin valmistautumisessa.  

Tutkinnon suoritettuaan lähihoitajalla on pätevyys perustason hoitoon, hoivaan ja kas-

vatukseen. Lähihoitajaopiskelija tunnistaa oman ammatillisen kasvunsa ja kehittymi-

sen kannalta keskeiset tekijät ja kehittää niiden avulla jatkuvasti ammatillista osaamis-

taan. Hän myös tiedostaa vastuunsa laadukkaasta hoito- ja huolenpitotyöstä ja arvioi 

jatkuvasti omia sekä työyhteisön toimintatapoja. (Kempas & Vatanen 2008, 3.) 

6 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuskysymykseni ovat  

Pääkysymys: 

Millä tavoin sosiokonstruktivistista ohjausta toteutetaan sosiaali- ja terveysalan perus-

tutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa olevien henkilöiden työpaikoilla? 

Alakysymykset:  
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A) Miten vastaajat kokevat työpaikkakouluttajan ja työyhteisön merkityksen op-

pimisen tukijoina työssäoppimisprosessissa? 

B) Millaista tukea ja ohjausta kaivataan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tueksi 

koulutuksen järjestämiseen osallistuvilta tahoilta?  

C) Miten vastauksissa on määritelty opiskelijan ammatillista kasvua oppisopi-

muskoulutuksen aikana?  

Asetin tutkimuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi selvittää, toteutetaanko työpai-

kalla tapahtuvan koulutuksen aikana sosiokonstruktivistisia ohjausmenetelmiä. 

Sosiokonstruktivistisen ohjauskäsityksen mukaan oppimistavoitteiden tulee ol-

la koko työyhteisön tiedossa, jolloin koko työyhteisö voi osallistua ohjauspro-

sessiin ja auttaa opiskelijaa hankkimaan tarvittavan ammattitaidon. Tietopuoli-

nen koulutus vaikuttaa ammatillisen osaamisen lisääntymiseen, mutta rajasin 

tutkimukseni koskemaan vain työpaikalla tapahtuvaa oppimista, sillä tietopuo-

linen koulutus toteutuu toisessa kontekstissa. 

Selvitän kyselyssä myös työpaikkakouluttajan ja työyhteisön merkitystä opis-

kelijan tukemisessa (kysymys A). Tutkin asiaa sosiokonstruktivistisen näke-

myksen avulla pyrkien selvittämään, löydänkö kehityskohteita, joihin voin pu-

reutua omassa työssäni.  Oman työni kautta olen kiinnostunut myös siitä, tun-

tevatko opiskelijat ja työpaikkakouluttajat saaneensa riittävästi tukea kaikilta 

toimijoilta (kysymys B). Mikäli tuen tarve osoittautuu nykyistä suuremmaksi, 

voin tarkastella käytössämme olevia työtapoja ja pyrkiä kehittämään perehdy-

tys- ja ohjausmenetelmiä vastaamaan mahdollisesti esiin tulevaa tarvetta. Us-

kon, että tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa myös muille koulutusaloille 

kyseisen alan ja sosiaali- ja terveysalan ominaispiirteet huomioiden.  

Viimeisen kysymyksen (kysymys C) avulla pyrin selvittämään, kehittyykö 

opiskelijoiden ammatillisuus niin, että he valmistuttuaan vastaavat sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisille asetettuja nykyisiä ja vuoden 2020 oletettuja am-

mattitaitovaatimuksia. Koulutammeko heistä osaavia oman alansa ammattilai-

sia jotka kehittävät osaamistaan ja ovat valmiita vastaamaan työympäristön ja 

työnkuvan muutoksiin tulevaisuudessakin? 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT  

7.1 Kohderyhmät 

Saadakseni kattavan vastauksen tutkimuskysymyksiini päätin laatia sosiaali- ja terve-

ysalan perustutkintoa opiskeleville henkilöille sekä heidän työpaikkakouluttajilleen 

samansisältöiset kyselyt (liite 1 ja liite 2), joiden kysymykset oli räätälöity vastaajan 

roolin mukaan. Kysymysten asettelussa tavoite ja tutkimuskysymykset olivat siis mo-

lemmissa kyselyissä. Lähetin kyselyn kaikille opiskelijoille joiden oppisopimus oli 

voimassa kyselyn lähettämisen hetkellä. Samoin lähetin kyselyn kaikille edellä mainit-

tujen opiskelijoiden päävastuullisiksi nimetyille työpaikkakouluttajille.  

Lähes kaikki Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston oppisopimuskoulutuksessa sosiaa-

li- ja terveysalan perustutkintoa opiskelevista oppisopimusopiskelijoista suorittavat 

pakolliset tutkinnon osat omassa oppilaitoksessamme ja hakeutuvat vasta osaamisala-

opintojen suoritusvaiheessa henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaisesti valikoi-

tuvaan oppilaitokseen. Koska oman oppilaitoksemme opettajat kohtaavat siis käytän-

nössä kaikki oppisopimusopiskelijamme, kohdensin kolmannen kyselyn heille. Opet-

tajilta kysyin vain heidän näkemystään parhaiten ammattitaitoa opiskeluaikana kehit-

tävästä koulutusmuodosta ja oppisopimuskoulutuksella tutkinnon suorittaneiden opis-

kelijoiden vahvuuksia ja osaamiskapeikkoja suhteessa ammattitaitokriteereihin (liite 

3). 

Kyselyn kohderyhmät olivat siis 20.4.2012 työsuhteessa Ekamin sosiaali- ja tervey-

denhuoltoalan oppilaitoksessa olevat opettajat sekä 30.4.2012 oppisopimuskoulutuk-

sessa olevat opiskelijat ja heidän työpaikkakouluttajansa. 

7.2 Aineiston keruu ja analysointi 

Toteutin kyselyt käyttäen hyväkseni Webropol-ohjelmaa, jonka avulla sain lähetettyä 

kaikille vastaajille sähköpostitse henkilökohtaisen linkin hänelle suunnattuun kyse-

lyyn. Ohjelmaa käyttäen keräsin kyselyn vastaukset nimettöminä. Avasin opettajille 

tarkoitetun kyselyn vain viikoksi ajalle 20. - 30.4.2012 ja kohdensin sen kaikille Sosi-

aali- ja terveysalan yksikössä työskenteleville opettajille, joita oli kyselyhetkellä 35.  
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Opiskelijoiden ja työpaikkakouluttajien kyselyt olivat auki kaksi viikkoa ajalla 30.4. - 

13.5.2012, toisen kyselyviikon alkaessa lähetin muistutusviestin vielä vastaamattomil-

le henkilöille. Kyselyn aktivointihetkellä EKAMIn opiskelijoina oli 50 sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkintoa suorittavaa henkilöä ja heille oli nimetty 46 työpaikkakoulut-

tajaa, joista muutama on kaksoisroolissa ja edustaa myös työnantajaa (ei merkitystä 

tässä tutkimuksessa).  

Tulosten analysoinnin toteutin myös Webropol-ohjelmaa avuksi käyttäen. Yhdistin 

vastaukset eri kohderyhmille osoitetuissa samansisältöisissä kysymyksissä ja esitän ne 

graafisessa muodossa, jolloin niiden tulkinta on helpompaa. Graafisissa kuvioissa jot-

ka olen luonut Excel-ohjelmaa hyväksikäyttäen, esitän vastaukset kappalemääräisesti 

ja tulkitessani tuloksia käytän apuna myös prosenttilukuja. Koska vastaajajoukko 

(N=55) ei ollut suuri, käsittelin avoimet vastaukset vertailemalla vastauksia ja teke-

mällä päätelmiä samansisältöisten vastausten perusteella kaikki vastaajaryhmät huo-

mioiden. Avoimiin kysymyksiin annetut vastaukset ovat kokonaisuudessaan luettavis-

sa liitteissä 4, 5 ja 6. Vastauksia käsitellään tarkemmin kohdassa 8.4.  

8 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

8.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

Taustatiedoiksi olen määritellyt vastaajien ikä- ja sukupuolijakauman sekä koulutuk-

sen etenemisvaiheeseen liittyvät kysymykset suoritetuista tutkinnon osista sekä tut-

kinnon suorittamistavasta. 

Työpaikkakouluttajien vastauksista erottui selkeästi ikäryhmä 40 - 44 –vuotta, johon 

kuului 34,8 % vastaajista. Vastaajien iät jakautuivat ikäluokkien 25 - 29 ja 55 ja van-

hemmat välille melko tasaisesti, huomioiden ikäluokan 40 - 44 - vuotiaat muita huo-

mattavasti suuremman määrän.  Opiskelijoista suurin osa sijoittui ikäluokkiin 30 - 34 

ja 35 - 39 - vuotta, joihin kuului 48 % vastaajista. Muutenkin ikäjakauma on saman-

kaltainen kuin työpaikkakouluttajilla. Huomattavaa on se, että kummastakaan vastaa-

jajoukosta ei löydy yhtään alle 25 - vuotiasta henkilöä.  

Kuvassa 3 näkyvät ne tutkinnon osat, jotka opiskelijoille suunnattuun kyselyyn vas-

tannut henkilö on suorittanut tai jotka ovat kesken. Samoin työpaikkakouluttajilta ky-

syttiin hänen ohjauksessaan olevan opiskelijan tutkinnon etenemisvaihetta. Suurin osa 
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vastaajista suorittaa vielä jotakin kolmesta perusopintokokonaisuudesta, sillä osaa-

misalaopintoja suoritti 32 % ja vapaasti valittavaa tutkinnon osaa 24 % vastanneista 

opiskelijoista. Työpaikkakouluttajien ohjauksessa olevista opiskelijoista 22 % suoritti 

parhaillaan osaamisalaopintoja, 26 % opiskelijoista suoritti vapaasti valittavaa tutkin-

non osaa. Jos opiskelija ei suorita vapaasti valittavaa tutkinnonosaa (8 % ja 4 %), 

opinnot olivat alkaneet ennen vuotta 2010 ja olivat siis päättymässä kyselyhetkellä. 

 

Kuva 3. Opiskelijan suorittamat tai kyselyhetkellä kesken olevat tutkinnon osat 

Kysyessäni aikovat opiskelijat suorittaa koko koulutuksen oppisopimuskoulutuksessa, 

pyrin selvittämään, onko heillä kokemusta myös toisen tyyppisestä koulutusmuodosta, 

jolloin he osaavat arvioida kysymystä 10 laajemmin kuin koko koulutuksen oppisopi-

muksella opiskeleva henkilö.   

Vastanneista opiskelijoista 80 % aikoi suorittaa koko tutkinnon oppisopimuskoulutuk-

sena, 20 % oli suorittanut aiemmin osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opin-

noista jonkin toisen toteutusmuodon mukaisesti, koska he vastasivat olevansa kysely-

hetkellä tutkintoon tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa. Työpaikkakouluttajien oh-

jattavista 87 % tulee suorittamaan koko tutkinnon oppisopimuskoulutuksena jolloin 13 

% oli suorittanut osan tutkinnosta jollakin muulla tavalla.  
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8.2 Työpaikkakouluttajan rooli oppisopimuskoulutuksessa 

Kysymykseen vastasi 25 opiskelijaa ja 23 työpaikkakouluttajaa eli molemmissa ryh-

missä 50 % kyselyn vastaanottaneista.  Kysymyksen avulla pyrin selvittämään, kuinka 

opiskelijat ja työpaikkakouluttajat mieltävät ohjaajan tehtävän. Virhe. Objekteja ei 

voi luoda muokkaamalla kenttäkoodeja. 

Kuva 4. Työpaikkakouluttajan tärkein tehtävä 

Opiskelijoiden vastausten perusteella opiskelijan ohjaajana toimiminen oli 44 % mie-

lestä tärkein tehtävä, 32 % toivoi keskustelukumppanuutta työpaikkakouluttajalta, 12 

% apua erityisten oppimistilanteiden järjestäjänä, 8 % perehdyttäjänä toimimista ja 4 

% toivoi, että työpaikkakouluttaja suunnittelee ja aikatauluttaa opiskelijan opintoja. 

Työpaikkakouluttajienkin mielestä opiskelijan ohjaaminen oli tärkein tehtävä (48 %), 

keskustelukumppanuutta arvotettiin heidän joukossaan 43 % verran. Oppisopimuskou-

lutukseen liittyvien arviointien tekeminen ja opiskelijan perehdyttäminen työsuhteen 

alussa saivat 4 % vastauksista. 

Seuraavien kysymysten avulla halusin selvittää, toteutuuko vastaajien työpaikoilla so-

siokonstruktivistinen ohjaus. Taulukossa 1 pyrin havainnoillistamaan sitä, kuinka 

opiskelijoiden että työpaikkakouluttajien mielestä opiskelijan tavoitteet ja tietopuoli-

sessa opetuksessa käsiteltävät asiat ovat työyhteisön tiedossa. Vastanneiden opiskeli-

joiden mielestä 96 % ja työpaikkakouluttajien vastausten perusteella 78,3 % työyhtei-

söistä tiesi opiskelijan tavoitteet.  

Taulukko 1. Opiskelijan oppimistavoitteiden ja tietopuolisessa koulutuksessa ajankoh-

taisten asioiden tiedostaminen työyhteisössä 

  Opiskelijat 
(n=25)   

Työpaikkakouluttajat 
(n=23)   

Kyllä 24 96 % 18 78,3 % 

Ei 1 4 % 4 21,7 % 

Yhteensä 25 100 % 23 100 % 

 

Arviointikeskustelut ovat osa oppimisprosessia ja niiden toteutustapa vaihtelee työ-

paikkakohtaisesti. Seuraavan kysymyksen avulla pyrin selvittämään kuinka sosiaali- 
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ja terveysalan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa toteutetaan nämä keskus-

telut. Kysymykseen vastasi 25 opiskelijaa ja 23 työpaikkakouluttajaa eli molemmissa 

ryhmissä 50 % kyselyn vastaanottaneista.  

Kuvasta 5 tulee ilmi kaksi kertaa vuodessa toteutettavien arviointikeskusteluiden to-

teutustapa sekä opiskelijoiden että työpaikkakouluttajien kuvaamana. 

 

Kuva 5. Yleisin toimintatapa väliarviointikeskustelujen toteuttamisessa 

Yleisin käytäntö arviointikeskustelujen toteuttamisessa on vastaajien mukaan se, että 

opiskelijat (52 %) ja työpaikkakouluttajat (56,5 %) käyvät arviointikeskustelun yhdes-

sä. Vaihtoehto jossa opiskelija tekee ensin itsearvioinnin ja sen jälkeen osapuolet kes-

kustelevat yhdessä, oli opiskelijoiden mukaan käytössä 32 % työpaikoilla ja työpaik-

kakouluttajien mukaan 35 % työpaikoilla. Joku muu käytäntö arviointikeskustelun to-

teutuksessa oli käytössä12 % opiskelijoiden ja 4 % työpaikkakouluttajien työpaikoilla. 

 

8.3 Ohjaustarve oppisopimuskoulutuksen alkaessa 

Tämän kysymyksen avulla pyrin selvittämään, ovatko opiskelijat ja ohjaajat kokeneet 

saavansa tarpeeksi ohjausta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä ja muilta koulutuk-

sen toteutukseen osallistuvilta osapuolilta.  
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Virhe. Objekteja ei voi luoda muokkaamalla kenttäkoodeja. 

 

Kuva 6. Olisitko toivonut oppisopimuksen aikana saavasi enemmän… 

 

Kysymykseen vastasi 25 opiskelijaa (50 %) ja 23 työpaikkakouluttajaa (100 %). Opis-

kelijoista 36 % jäi kaipaamaan enemmän tukea oppisopimustoimistolta, toisaalta 36 % 

oli kokenut saaneensa riittävästi tukea koulutuksensa aikana. Enemmän tukea työnan-

tajalta toivoi 16 %, lisää ohjaukseen kohdennettua aikaa 8 % ja opiskelijan roolin 

omaksumiseen tukea toivoi 4 % vastanneista opiskelijoista. Työpaikkakouluttajista 35 

% koki saaneensa riittävästi tukea ohjaustehtävässä. 20 % vastaajista toivoi tietoa op-

pisopimukseen liittyvistä käytännön asioista, samoin 20 % olisi halunnut enemmän 

ohjaukseen kohdennettua työaikaa. 17 % vastanneista työpaikkakouluttajista olisi toi-

vonut enemmän tukea oman ohjaajan roolin omaksumiseen, ohjaukseen ja oppimiseen 

liittyvää lisätietoa olisi kaivannut 4 %. Kummassakaan ryhmässä ei kaivattu (0 %) op-

pisopimustoimistolta saatavaa tukea oppisopimuskoulutuksen aikana.  

8.4 Opiskelijan ammatillinen kasvu ja kehittyminen oppisopimuksen aikana 

Seuraavan kysymyksen avulla pyrin selvittämään vastaajien näkemyksiä muussa kuin 

omassa työpaikassa tapahtuvista työssäoppimisjaksoista, joita sosiaali- ja terveysalan 

perustutkintoa suoritettaessa toteutuu koulutuksen aikana vähintään kolme jaksoa.  
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Kuva 7. Mikä on mielestäsi muussa kuin omassa työpaikassa suoritetun työssäoppi-

misjakson tarkoitus? 

 

Kysymykseen vastasi 25 opiskelijaa (50 %) ja 23 työpaikkakouluttajaa (50 %). Sekä 

opiskelijoiden että työpaikkakouluttajien vastaukset painottuivat muihin asiakasryh-

miin tutustuminen -vaihtoehdon kohdalle. Opiskelijoista 72 % ja työpaikkakouluttajis-

ta 56 % valitsi tämän vaihtoehdon. Uusien työtapojen oppiminen (24 %) ja hyvien 

työkäytänteiden siirto (24 %) keräsivät myös opiskelijoiden vastauksia. 16 % totesi 

työssäoppimisjakson aikana voivansa viedä teoriatietoa käytäntöön ja 12 % totesi sen 

tarjoavan mahdollisuuden verkostoitumiseen, 8 % vastanneista opiskelijoista totesi 

työympäristön vaihdon olevan tarpeetonta. Työpaikkakouluttajista 17 % vastasi, että 

työssäoppimisjakso tarjoaa mahdollisuuden uusien työtapojen oppimiseen, ja samoin 

vastattiin sen olevan mahdollisuus teoriatiedon viemiseksi käytäntöön (17 %). 4 % 

vastanneista oli sitä mieltä, että jakso tarjoaa mahdollisuuden hyvien käytänteiden siir-

tämisen kahden työpaikan välillä. 

8.5 Ammatillisen osaamisen lisäämisen keinot 

Viimeisiin kolmeen kysymykseen pyysin vastauksia myös Ekamin sosiaali- ja terve-

ysalan opettajilta. Ensimmäisen kaikille yhteisen kysymyksen avulla pyrin selvittä-

mään kaikkien kohderyhmien näkemyksen siitä, mikä on heidän mielestään tehok-

kaimmin ammatillista osaamista koulutuksen aikana kasvattava koulutusmuoto.  
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Kuva 8. Koulutusmuodon vaikutus ammatilliseen osaamiseen  

Kuvasta 8 käy ilmi, että opiskelijoista 40 % mielestä heidän ammatillinen osaamisensa 

lisääntyy eniten oppisopimuskoulutuksen avulla. Heistä 12 % mielestä paras tapa on 

suorittaa opinnot ammatillisena perusopetuksena. 28 % oli sitä mieltä, että joko am-

matillisen perusopetuksen eli koulumuotoisen ja oppisopimuksen yhdistelmä on te-

hokkain tapa kehittää ammatillista osaamista. 28 % ei osannut määrittää kantaansa.  

Työpaikkakouluttajista 65 % oli sitä mieltä, että kahden koulutusmuodon yhdistelmä 

on tehokkain tapa, 17 % oli oppisopimuskoulutuksen ja 9 % perusopetuksen kannalla. 

Tässä ryhmässä kantaansa ei osannut määritellä 9 %.  

Opettajien mielestä perusopetuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmä on tehok-

kain, 71 % vastauksista sijoitettiin tälle vaihtoehdolle. 14 % oli oppisopimuskoulutuk-

sen kannalla, samoin 14 % opettajista ei määrittänyt kantaansa. 

8.6 Valmistuvan opiskelijan ammatilliset vahvuudet ja osaamiskapeikot  

Kysymykset 11 ja 12 ovat laadullisia, avoimia kysymyksiä. Kysymyksiin annetut vas-

taukset ovat luettavissa liitteissä 4, 5 ja 6. Käsittelen vastauksia tarkemmin seuraavas-

sa luvussa tutkimustuloksista laadittujen johtopäätösten yhteydessä seuraavaksi.  

Valmistuvan oppisopimusopiskelijan vahvuudeksi nostettiin jokaisessa vastaajaryh-

mässä työkokemus joka on hankittu opintojen aikana työtä tekemällä. Yhteisiä huo-

mioita kaikissa vastaajaryhmissä olivat myös teoriatiedon yhdistäminen työssä hankit-

tuihin kokemuksiin sekä työyhteisötaitojen hallinta. Opettajat (n=7) korostivat aikui-

suuden merkitystä koulutuksessa ja työssä, oppisopimusopiskelijat ovat vastuullisia ja 

itseohjautuvia. Useissa opiskelijoiden kommenteissa (n=21) mainittiin oppisopimus-

koulutuksen aikana hankittu työkokemus, jonka katsottiin helpottavan työllistymistä 

valmistumisen jälkeen. Oppisopimusopiskelijan työsuhde saattaa päättyä valmistumi-

sen ja oppisopimuskoulutuksen päättyessä, ja mielestäni on hyvä että opiskelijatkin 

osaavat kaukokatseisesti varautua siihen, että saattavat joutua etsimään toisen työnan-

tajan. Myös toisissa työpaikoissa harjoittelun aikana hankittu työkokemus, työyhteisö-

taidot ja työtä tekemällä oppiminen mainittiin useammassa kommentissa. Työpaikka-

kouluttajat (n=16) nimesivät myös käytännön työkokemuksen, ammatillisuuden kehit-
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tymisen, työelämän pelisääntöjen osaamisen, vastuullisuuden ja rohkeuden asiakas-

työhön oppisopimusopiskelijoiden vahvuuksiksi. Myös se, että opiskelija tietää val-

mistuessaan, mihin ammattiin on valmistumassa (opintojen aikana hankittu työkoke-

mus alalta), on useamman työpaikkakouluttajan mielestä hyvä asia. Tässä korostuu 

varmasti opetussuunnitelmaperusteisesti ammattikoulussa opiskelevien nuorten ja 

omaehtoisessa koulutuksessa olevien aikuisopiskelijoiden näkyminen työssäoppimis-

jaksoilla samoilla työpaikoilla oppisopimusopiskelijoiden kanssa. Nuorilla sisältyy 

opetussuunnitelmaan vain 20 opintoviikkoa työpaikoilla tapahtuvaa harjoittelua, kun 

taas oppisopimusopiskelijoilla on vain 20 opintoviikkoa tietopuolista koulutusta oppi-

laitoksessa. (Kempas ym. 2008, 5.) 

Osaamiskapeikoiksi opettajat (n=7) nimesivät vastauksissaan teoriatiedon suppeuden 

sekä puutteet osaamisen siirrettävyydessä. He käyttivät mm. termiä ”jumiutuminen ” 

omaan työhön ja asioiden tutkimisen vain sen kautta, jolloin tarkastelukulma jää liian 

suppeaksi. Olemassa olevien tapojen ja ajattelumallien muuttaminen on osoittautunut 

opettajien silmin työlääksi. Erityisen vaikeaa tämä on, jos opiskelija kokee selviävänsä 

päivittäisistä työtehtävistä nykyisen tiedon varassa. Opiskelijatkin (n=20) ovat huo-

manneet, että teoriaopetusjaksot ovat lyhyitä ja niiden aikana ei ehditä käsitellä kaik-

kia olennaisia asioita ja heidän on otettava itse vastuu oppimisestaan ja tiedon hankin-

nasta. He kaipaisivat enemmän opettajien tukea ja kohtaamista työssäolo-jaksojen ai-

kana. 

Oman motivaation merkitys tietopuolisessa koulutuksessa annettujen tehtävien suorit-

tamisessa on huomioitu opiskelijoiden vastauksissa. Yhdessä vastauksessa myös kiite-

tään opettajaa, joka päivittää aktiivisesti opetussuunnitelmaperusteisen ryhmän Mood-

le-alustaa, jolloin ryhmässä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan läsnä 

olevat oppisopimusopiskelijat saavat käyttöönsä samat materiaalit kuin muukin ryh-

mä. Joku vastaajista kokee, että ”Mielestäni mistään ei jää heikoille”.  

Myös vastanneet työpaikkakouluttajat (n=13) ovat huomioineet teoriajaksojen lyhyy-

den ja siitä johtuen aktiivisen itsenäisen tiedon hankkimisen merkityksen oppisopi-

musopiskelijan ammattitaidon hankintaprosessissa. Kaksi työpaikkakouluttajaa (15,4 

%) kommentoi ”Teoriatieto?” ja ”Onko niitä  ?”. Onko näistä kommenteista ja ky-

symyksen kielteisen vaihtoehtoon antaneista pääteltävissä että kaksi työpaikkakoulut-

tajaa ei edes tiedä opiskelijansa käyvän tietopuolisessa koulutuksessa?   



  40 

 

 

Opiskelijan roolin löytäminen ja ylläpitäminen on mainittu useassa vastauksessa eri 

näkökulmista. Ohjaajat kokevat, että oppisopimusopiskelija jää vähemmälle ohjauk-

selle kuin tavallinen opiskelija. Toisaalta työyhteisö saattaa unohtaa hänen roolinsa. 

Oletan tämän korostuvan erityisesti jo pitkään sosiaali- ja terveysalalla työskennellei-

den ja oppisopimuskoulutuksen avulla osaamistaan päivittävien henkilöiden kohdalla.  

Tiivistetysti voin tässä yhteydessä todeta, että kaikkien vastaajaryhmien kohdalla nou-

sivat opiskelijan vahvuudeksi tai vahvoiksi osaamisalueiksi käytännön työtaidot, työ-

elämätuntemus sekä mahdollisuus teorian viemiseen käytäntöön työpaikalla. Valmis-

tuvan opiskelijan heikkouksiksi tai puutteellisiksi osaamisalueiksi nimettiin kaikissa 

kolmessa kyselyssä lyhyet teoriaopetuksen jaksot oppilaitoksessa sekä siitä johtuen 

teoriatiedon hankinnan ja itseopiskelun merkityksen korostuminen.  

9 TULOSTEN TARKASTELU 

Tarkastelen tutkimustuloksia alakysymysten kautta tässä luvussa ja pohdin vastausta 

pääkysymykseen: ” Millä tavoin sosiokonstruktivistista ohjausta toteutetaan sosiaali- 

ja terveysalan perustutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa olevien hen-

kilöiden työpaikoilla?” opinnäytetyön luvussa Pohdinta (10).  

9.1 Tutkimukseen osallistumisaktiivisuus kohdejoukoissa 

Kyselyn vastausprosentti oli mielestäni riittävä vastausten yleistettävyyden kannalta 

suhteutettuna vastaajajoukkoihin. Opiskelijoista ja työpaikkakouluttajista kyselyyn 

vastasi 50 %. Opetushenkilöstölle suunnattuun kyselyn vastausprosentti jäi 20 %. Ky-

selyn aluksi laadin muutaman taustatietoja koskevan kysymyksen, joissa kysyin vas-

taajien sukupuolta ja ikää sekä koulutuksen etenemisvaihetta. Kyselyn tuloksen kan-

nalta näillä tiedoilla ei mielestäni ole olennaista merkitystä.  

9.1.1 Työpaikkakouluttajan ja työyhteisön merkityksen oppimisen tukijoina  

9.1.2 Työpaikkakouluttajan rooli  

Opiskelijoista 80 % suorittaa koko tutkinnon oppisopimuksella ja 20 % on aloittanut 

opinnot jonkin muun koulutuksen toteutusmuodon mukaan. Laajemmassa tutkimuk-

sessa olisi voinut tarkastella opiskelijan ja työpaikkakouluttajan ohjaussuhteen kestoa. 
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Ohjaussuhteen toimivuudella ja pysyvyydellä on todettu olevan vaikutusta oppimi-

seen. Ohjaajan ammatillisella substanssiosaamisella on merkitystä erityisesti käytän-

nön työtehtäviä suunniteltaessa ja niiden sujuvuutta arvioitaessa. (Seppälä 2007, 55.) 

Sekä opiskelijat että työpaikkakouluttajat joko toimivat luontaisesti sosiokonstrukti-

vistisen ohjauskäsityksen mukaan ammattitaitoonsa luottaen tai oppisopimuskoulutuk-

sen alussa pidettyjen perehdytystilaisuuksien ja - keskustelujen sanoman työpaikka-

kouluttajan merkityksestä opiskelijan ohjaamisessa. Molemmat ryhmät nostivat työ-

paikkakouluttajan tärkeimmäksi tehtäväksi opiskelijan ohjaamisen päivittäisessä työs-

sä (opiskelijoiden vastausprosentti 44 % ja työpaikkakouluttajilla 47,3 %). Toinen sel-

keästi esiin noussut tehtävä oli keskustelukumppanina (mentorina) toimiminen (opis-

kelijat 43,5 % ja työpaikkakouluttajat 32 %). Koska oppisopimusopiskelijat ovat ai-

kuisia ja pitkässä työsuhteessa kouluttavaan yritykseen, ohjauksessa korostuu pereh-

dytysjakson päätyttyä enemmän työssä esiin tulleiden asioiden reflektointi kuin konk-

reettinen opetustyö. Työyhteisön muidenkin jäsenten kanssa yhdessä toimiessa siirtyy 

opiskelijalle myös vanhempien työntekijöiden hallussa olevaa hiljaista tietoa. Sen hal-

linta on olennainen osa ammatin hallinnan tunnetta joka taas lisää käsitystä omasta 

ammatillisuudesta. Myös vastoinkäymisistä oppii, ja niitä prosessoidessaan opiskelija 

joutuu tunnustamaan että hänessä on vikoja ja puutteita, jotka on korjattava voidak-

seen kehittyä edelleen. (Ruohotie 2000, 62.)  

Opiskelijoiden vastauksista nousi esiin myös odotus erityisten oppimistilanteiden jär-

jestämisestä (12 %). Tämä tarve korostuu yleensä opintojen alkuvaiheessa, kun ollaan 

laatimassa henkilökohtaista työssäoppimisen suunnitelmaa sekä väliarviointeja teh-

dessä, jolloin mietitään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteita seuraavan puo-

len vuoden ajaksi. Työpaikkakouluttajista kukaan ei ollut kokenut, että suunnittelutyö 

olisi hänen pääasiallinen tehtävänsä. Päivittäisen työn ohjaaminen hoituu normaalin 

sosiaalisen kanssakäymisen keinoin, erityisesti silloin kun koko työyhteisö ottaa ohja-

usvastuun opiskelijasta. Näin hän saa jatkuvaa ohjausta, myös oman työpaikkakoulut-

tajan ollessa pois töistä. Työpaikkakouluttajien dialogiosaamista voisi pyrkiä entises-

tään vahvistamaan vaikka oppisopimuskoulutuksen perehdytystilaisuuksissa opetuk-

sen keinoin sekä antamalla heille kirjaluettelon oppimista ja ohjausta käsittelevistä kir-

joista. Ohjaajan dialogiosaaminen näkyy ohjaussuhteessa aktiivisena kontaktinottona 

ohjattavaan ja kontaktin vastavuoroisuutena ja syväsuuntautumisena. (Aarnio 2012, 

36.)  
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9.1.3 Työyhteisön osallisuus opiskelijan oppimisprosessissa 

Opiskelijan oppimistavoitteet ja teoriaopetuksessa ajankohtaiset asiat ovat vastaajien 

mielestä hyvin työyhteisön muiden jäsenten tiedossa, opiskelijat vastasivat kysymyk-

seen 96 % kyllä ja työpaikkakouluttajien näkemys yhteisestä tiedosta oli 78,3 %. Olen 

näihin vastausprosentteihin todella tyytyväinen, sillä minulle oli monista asiakasta-

paamisista jäänyt tunne, että opiskelijan teoriaopinnot ja työ ovat erillään toisistaan 

arkisessa työssä. Kääntäen ajatellen 21,7 % työyhteisöistä ei tiennyt opiskelijansa sen 

hetkisiä ajankohtaisia tavoitteita, eli voi pohtia, toteutuuko näissä työyhteisöissä so-

siokonstruktivistinen ohjaus tai sattuiko opiskelija olemaan kyselyhetkellä työssäop-

pimisjaksolla toisessa työpaikassa.  

9.1.4 Oppisopimuskoulutuksessa olevien henkilöiden ohjaus työpaikoilla  

Kysyessäni työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointiin liittyviä toimintatapoja ha-

lusin selvittää toteutetaanko arvionti oppisopimuskoulutuksen ohjeistuksen mukaan 

opiskelijan ja työpaikkakouluttajan käymän keskustelun avulla. Olin asiakaskäynneillä 

saanut selville, että joskus arviointikeskustelu käydään joko koko paikalla olevan hen-

kilökunnan voimin tai mahdollisesti esimiehen läsnäollessa. Pahimmassa tapauksessa 

muu työyhteisö on arvioinut opiskelijaa hänen poissa ollessaan. Halusin selvittää työ-

yhteisöissä vallitsevia käytäntöjä, joiden tulisi perustua vähintään konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen jos ei sosiokonstruktivistiseen ylletä. (ks. Tynjälä 2000, 171.)  

Itse olen ohjeistanut opiskelijoita tekemään ensin itsearviointia kuluneesta kaudesta ja 

asettamaan itselleen oppimistavoitteita seuraavalle puolen vuoden mittaiselle arvioin-

tiajanjaksolle. Aikuisopiskelija on yleensä itse parhaiten tietoinen sekä osaamisestaan, 

opintojen sisällöstä että omasta jaksamisestaan. Ajatuksenani on ollut, että tällä tavoin 

opiskelija ottaa ensisijaisen vastuun omasta opiskelustaan ja kehittymisestä. Ohjeis-

tamme asianosaisia varaamaan arviointikeskusteluun riittävästi aikaa sekä rauhallisen 

paikan, jossa voi keskustella opiskelijan tavoitteiden realistisuudesta ja toteutusmah-

dollisuuksista sekä arvioida kulunutta kautta ja sen ajaksi asetettujen tavoitteiden täyt-

tymistä.  

Sekä opiskelijoista että työpaikkakouluttajista enemmistö (52 % ja 56,5 %) vastasivat 

käyvänsä yhdessä keskustelun jossa asettavat tavoitteet. Kun työpaikkakouluttaja ja 
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opiskelija yhdessä asettavat oppimistavoitteet, ne yleensä kohdentuvat tavanomaisiin 

työtehtäviin siinä nimenomaisessa työpaikassa jossa opiskelija työskentelee.  

9.2 Opiskelijan ammatillinen kasvu vastaajien määrittelemänä 

9.2.1 Koulutuksen kesto kyselyhetkellä 

Opintojen etenemisvaihetta selventävään kysymykseen annettujen vastausten perus-

teella pystyy päättelemään noin puolen vuoden tarkkuudella opiskelijan oppisopimuk-

sen sekä mahdollisesti ennen oppisopimuksen solmimista suoritettujen opintojen ja 

oppisopimuskoulutuksen yhdistetyn keston. Mitä pidempään opiskelija on opiskellut, 

sitä paremmin itsearviointitaidot ovat kehittyneet tietopuolisessa koulutuksessa ja op-

pisopimuskoulutuksessa tehtävien arviointien avulla. Tietopuolisen ja työpaikalla ta-

pahtuvan koulutuksen yhdistämisen tuloksena hänessä on oletettavasti tapahtunut 

myös ammatillista kasvua, jonka edellytyksenä on työn ja toiminnan reflektointi am-

mattiin liittyviä työtehtäviä toteutettaessa. (Hulkari 2006, 28.) 

Oppisopimusopiskelijoiden koulutuksen toteutus saattaa poiketa opetussuunnitelma-

perusteisesta opetuksesta niin, että opiskelija ei suorita perusopintojaan koulutuksen 

normaalin etenemiskäytännön mukaisesti, vaan aloittaa opinnot siitä tutkinnon osasta 

joka on toteutusvuorossa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan 

toteutussuunnitelmassa. Koska tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja opetussuunni-

telma on rakennettu opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen mukaisesti, opiskeli-

jan aloittaessa opinnot Hoito ja huolenpito tai Kuntoutumisen tukeminen - tutkinnon 

osista, hänellä on osaamiskapeikkoja niissä tutkinnon osissa, jotka tulevat suoritus-

vuoroon käänteisessä järjestyksessä. Tämä teoriaosaamisen vaje tulee näkyviin erityi-

sesti, kun opiskelija valmistautuu ja osallistuu tutkintotilaisuuteen.  

Oppisopimusopiskelijan tutkintotilaisuutta arvioitaessa korostetaan yleensä käytännön 

työtaitojen vahvuutta mutta mikäli hän ei ole aktiivisesti etsinyt itse teoriatietoa ja 

valmistautunut tutkintotilaisuuden arviointikeskusteluun näyttösuunnitelmaa tehdes-

sään ja tutkintotilaisuuden aikana, teoriatiedon puute näyttäytyy tutkinnon osasta an-

netussa arvosanassa. Tämä asia on ollut kuluneen talven aikana esillä opiskelijoiden 

keskenään käymissä ja koulutussuunnittelijan kanssa käydyissä keskusteluissa. Tietoi-

suus tästä asiasta sai muutaman opiskelijan muuttamaan henkilökohtaista opiskeluoh-
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jelmaansa, niin että he päättivät osallistua perusopintojen tutkintotilaisuuksiin opetus-

suunnitelmaperusteisen toteutussuunnitelman mukaan.  

Opiskelijoiden vastauksista voi päätellä että suurin osa vastaajista on opiskellut enin-

tään 1,5 vuotta, sillä enin osa vastaajista ilmoitti että on suorittanut Kasvun tukeminen 

ja ohjaus  - tutkinnon osan (edellinen tietopuolisen koulutuksen toteutus keväällä 

2012) ja Kuntoutumisen tukeminen –tutkinnon osan (tietopuolinen koulutus syksyllä 

2011).  Samassa yhteydessä voi myös miettiä, ovatko vastaajat osallistuneet kyselyyn 

velvollisuudentunnosta koulutuksen järjestäjää ja tuttua koulutussuunnittelijaa koh-

taan. Päättelen tämän siitä, että olen ollut aktiivisesti yhteydessä perusopintojen opis-

kelijoihin syksystä 2011 asti, kun taas osaamisala-opinnoissa eli koulutuksessa pi-

dempään olleiden opiskelijoiden kanssa olen lähinnä käynyt satunnaista sähköpostikir-

jeenvaihtoa. Vapaasti valittava tutkinnon osa on kuulunut tutkinnon perusteisiin vuo-

desta 2010 alkaen, joten ennen niiden voimaan astumista osaamisala-opintoihin ei 

kuulunut tuota suppeampaa, osaamista syventävää tutkinnon osaa. (Hakala ym. 2011, 

14, 15.) 

9.2.2 Ammatillisen osaamisen lisääntyminen koulutuksen aikana 

Olen käynyt kevään 2012 aikana useiden opiskelijoiden kanssa keskustelua siitä, mik-

si heidän opintoihinsa on sisällytetty työharjoittelujaksoja oman työpaikan ulkopuolel-

la. Koska työpaikkakouluttajalla ja työyhteisöllä on merkittävä rooli myös asenteiden 

välittäjänä, päätin tarkastella, millä tavoin työpaikkakouluttajat näkevät näiden harjoit-

telujaksojen merkityksen. Tämän kysymyksen rakenne oli muotoiltu sellaiseksi, että 

vastaajat pystyivät valitsemaan useampia omasta mielestään tärkeitä vastausvaihtoeh-

toja. Opiskelijat olivat vastausten perusteella sisäistäneet lähihoitajan laaja-alaiset 

osaamisvaatimukset, sillä muihin asiakasryhmiin tutustumisen mahdollisuus sai yli-

voimaisesti eniten vastauksia (72 %, n=18).  Uusien työtapojen ja hyvien käytäntöjen 

siirtäminen saivat molemmat (24 %, n=6) yhtä paljon vastauksia ja vain kaksi opiske-

lijaa (8 %, n=2) oli sitä mieltä että harjoittelujaksot toisessa työympäristössä ovat tar-

peettomia. Työpaikkakouluttajien vastaukset olivat samantyyppisiä ja vastaukset ja-

kautuivat osittain samansuuntaisesti. 60,9 % (n=14) oli sitä mieltä että opiskelija pää-

see näin tutustumaan muihin asiakasryhmiin. Uusien työtapojen oppiminen oli 17,4 % 

(n=4) mielestä mahdollista vaihtamalla hetkeksi työpaikkaa. Työpaikkakouluttajan 

roolissa he näkivät mahdollisuutena tietopuolisessa koulutuksessa opetettujen asioiden 
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viemisen käytäntöön harjoittelun yhteydessä (17,4 %, n=4). Kenenkään mielestä toi-

seen työpaikkaan siirtyminen ei ollut tarpeetonta.  

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista tapahtuu parhaiten vieraassa 

ympäristössä ja näin ollen toisessa työpaikassa toteutuvat harjoittelujaksot tehostavat 

tietopuolisessa koulutuksessa opetettujen asioiden siirtämistä käytäntöön. (Pohjonen 

2005, 100.) Opiskelijan toimintaympäristön muutos tehostaa oppimistilannetta ja akti-

voi aiemmin hankitut tiedot ja taidot uudistavan oppimisen apuvälineiksi oheisen kaa-

vion mukaisesti: 

 

KOKEMUS  

välitön 

tapahtuma 
POHTIMINEN 

reflektiivinen 

havinnointi mitä 

tapahtui 

YMMÄRTÄMINEN 

käsittellistäminen – 

mitä opittiin 

SOVELTAMINEN 

– mitä tehdään 

toisin 

TOTEUTUKSEN 

SUUNNITTELU – 

mitä tulisi tehdä 

toisin * 

 

Kuva 9. Kolbin konstruktivistisen näkemyksen mukainen oppimissykli Barnetin lisä-

yksellä (Pohjonen 2005, 90.) 

Kuvio 9 selventää Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallin mukaista ajatusta reflek-

tiivisen toiminnan ja oppimisen yhteyttä oppimisprosessissa. Barnet on lisännyt kuvi-

oon vielä toiminnan muutokseen tähtäävän suunnitteluprosessin. 

9.2.3 Oman työn ulkopuolisten työssäoppimisjaksojen merkitys 

Pyrin selvittämään, ovatko vastaajat huomioineet vieraassa työympäristössä tapahtu-

van oppimisen olevan tehokkaampaa kuin omassa työympäristössä tapahtuva koulu-

tus. Opiskelijan siirtyessään työssäoppimisjaksolle toiseen työpaikkaan siellä asete-

taan oppilaitoksen antaman ohjeistuksen mukaan oppimistavoitteet nimenomaiselle 

jaksolle. Oppisopimusopiskelijan laatiessa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunni-

telmaa ohjeistan häntä tutkimaan kaikkia tutkinnon osia ja hyödyntämään kaikki oman 
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työn ulkopuoliset harjoittelujaksot keskittämällä huomiota työtehtäviin,  joita ei omas-

sa työpaikassa pääse tekemään. Joidenkin opiskelijoiden on ollut vaikeaa saada tuotua 

näkyviin se, että kaikissa tutkinnon perusteissa määritettyjen oppimistavoitteiden koh-

dalla tapahtuu oppimista, vaikka tietopuolisessa koulutuksessa keskitytään lähipäivien 

aikana vain yhteen tutkinnon osaan liittyvään teoriatietoon. (ks. Tynjälä 2000, 174.) 

 Tätä oppimista voi todentaa kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa vähintäänkin oppilai-

tokseen ilmoitettujen työssäoppimisjaksojen ajalta. Kirjoittamalla asioita päivänkir-

janomaisesti itselleen pystyy reflektoimaan päivän aikana tapahtuneita tilanteita ja 

niissä työskentelyä kuin muuten on mahdollista. Myös oppimistehtävien ja ryhmätyö-

nä toteutettavien projektitöiden sitominen omaan työhön syventää oppimista ja lisää 

myös niiden toteutusmotivaatiota. (Tynjälä 2000, 178; Jarvis, Holford & Griffin 2003, 

136 - 137.) 

Kysyessäni ovatko opiskelijat ja työpaikkakouluttajat saaneet riittävästi tukea koulu-

tuksen alkaessa etsin oppisopimuksen aloitusvaiheeseen liittyviä parannuskohteita. 

Oppisopimuksen alkaessa sekä opiskelija että työpaikkakouluttaja ovat uuden tilan-

teen edessä. He etsivät uutta roolia työyhteisössä, ja opiskelija myös palaa koulun 

penkille ehkä vuosikymmenien tauon jälkeen. Työkokemuksen lisääntyessä opiskelija 

ottaa enemmän vastuuta työssään ja teoreettisen sekä hiljaisen tiedon lisääntyessä 

myös ammatinhallinta paranee ja ohjauksen tarve vähenee. (Jarvis ym. 2003, 140; 

Ruohotie 2006, 114.) Halusin selvittää, tuntevatko henkilöt saaneensa riittävästi tukea 

uuden roolin omaksumisessa ja perehdytystä käytännön asioihin oppisopimustoimis-

tosta ja tietopuolista koulutusta tarjoavasta oppilaitoksesta. Vastauksista voi päätellä, 

että osa erityisesti opiskelijoista (n=9) olisi toivonut saavansa enemmän tietoa oppiso-

pimukseen alkuvaiheen käytännön asioista. Työpaikkakouluttajista enemmistö oli 

saanut mielestään tarpeeksi tukea ja apua (n=8) oppisopimuskoulutuksen alkuvaihees-

sa. Tämän kysymyksen vastausvaihtoehtoja oli räätälöity vastaajaryhmälle sopivaksi 

eli työpaikkakouluttajan kysymykset koskivat ohjausta, kun taas opiskelijan kysymyk-

set liittyivät enemmän opintoja aloittelevan henkilön rooliin.  

Vastausten perusteella oppisopimustoimistosta ei tarvita enempää tukea, työpaikka-

kouluttajat eivät kaipaa myöskään tukea työnantajan taholta vaikka toisaalta toivovat-

kin lisää ohjaustyöhön kohdennettua työaikaa. Opiskelijat eivät ole kaivanneet ohjaus-

ta opiskelutekniikoista tai menetelmistä kyselyn vastausten perusteella, vaikka henki-
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lökohtaisissa keskusteluissa opiskelutekniikassa olevat puutteet ja uusien opetusmene-

telmien haltuunotto ovat nousseet esiin.  

9.2.4 Koulutusmuotojen vertailua 

Tämä on ensimmäinen kolmesta kysymyksestä, johon halusin saada vastauksen myös 

sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavaa koulutusta antavilta opettajilta. 

Opiskelijoista vain 40 % (n=10) oli yllätyksekseni sitä mieltä, että oppisopimuskoulu-

tuksella saa parhaan valmiuden toimia heidän tulevassa ammatissaan. 28 % (n=7) oli 

sitä mieltä että perinteisen koulunkäynnin ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmänä 

saavuttaa vahvan ammattitaidon ja yhtä moni vastaaja ei osannut nimetä koulutusmuo-

toa, jossa saavutetaan vahvin ammattitaito. Kolme opiskelijaa (12 %, n=3) oli sitä 

mieltä että paras ammattitaito saadaan koulunpenkillä istumalla.  

Työpaikkakouluttajien joukossa selvästi parhaaksi vaihtoehdoksi nousi vaihtoehto, 

jonka mukaan opiskelija suorittaa kolme pakollista tutkinnon osaa koulussa ja siirtyy 

osaamisalaopintojen alkaessa oppisopimuskoulutukseen (65,2 %, n=15). Koko tutkin-

non suorittamisen oppisopimuskoulutuksena nimesi parhaaksi vaihtoehdoksi neljä 

henkilöä (17,4 , % n=4) ja opetussuunnitelmaperusteiselle koulutukselle antoi äänensä 

kaksi henkilöä (8,7 %,  n=2). Kaksi henkilöä ei osannut määritellä tiettyä koulutus-

muotoa (8,7 %,  n=2). 

Opettajajoukosta 71,4 % (n=5) oli sitä mieltä, että perinteisemmän kouluopetuksen ja 

oppisopimuskoulutuksen yhdistelmä tuottaa ammattitaitoisimpia lähihoitajia. Kukaan 

heistä ei maininnut opetussuunnitelmaperusteista opetusmuotoa parhaaksi vaihtoeh-

doksi. Oppisopimuskoulutukselle antoi yksi henkilö äänensä (14,3 %,  n=1) ja yksi 

henkilö ei osannut sanoa (14,3 %,  n=1) millä tavoin ammattitaito vahvistuu parhaiten. 

Sekä opettajat että työpaikkakouluttajat nostivat parhaaksi vaihtoehdoksi perusopinto-

jen suorittamisen koulussa ja osaamisalaopintojen suorittamisen oppisopimuskoulu-

tuksella. Osaamisalaopinnot keskittyvät tietyn asiakasryhmän erityispiirteisiin ja tar-

peisiin ja niiden valintaan vaikuttaa oppisopimusopiskelijoiden kohdalla myös työan-

tajan toiveet ja työssä kohdattava asiakasryhmä. Osaamisalaopintoja voi perusopinto-

jen suorittamisen jälkeen suorittaa useampiakin vuosien myötä. Vastaajien joukossa ei 

kuitenkaan ollut yhtään henkilöä, joka olisi ollut täydentämässä osaamistaan tällä ta-

voin. Vuonna 2010 astui voimaan laki, jonka mukaan työttömyystukikauden aikana on 
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voinut opiskella menettämättä työttömyysturvaa, aikuisten omaehtoinen koulutus on 

lisääntynyt. (Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetuin lain muuttamisesta 

21.8.1998/1198, 6 §, 9 §.)Kyselyyn vastanneista opiskelijoista seitsemän henkilöä oli 

valinnut tämän vaihtoehdon parhaaksi ratkaisuksi. 

9.3 Tuen ja ohjauksen tarve koulutusta järjestäviltä tahoilta 

Halusin selvittää, saavatko opiskelijat ja työpaikkakouluttajat riittävästi tukea ja ohja-

usta koulutuksen kestäessä. Vaikka kaikki vastanneet kertoivat saaneensa riittävästi 

tukea oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä koulutuksen alkaessa, vastauksista kävi il-

mi, että koulutuksen aikana tuen tarve on lisääntynyt. Käytännön asioihin liittyvää oh-

jeistusta on toivottu molemmissa ryhmissä (17 %), työpaikkakouluttajan roolin omak-

sumiseen olisi myös toivonut tukea muutama vastaaja (4 %). Molemmissa vastaaja-

ryhmissä oli myös toivottu lisää varsinaista työaikaa, joka on kohdennettu opiskelijan 

ohjaukseen.  Hektisessä sosiaali- ja terveysalan työympäristössä selkeästi perustyöstä 

erotettu opiskelijan ohjaukseen osoitettu aika on kortilla. Oppisopimuksen valmistelu-

vaiheessa myös työnantajille korostetaan tämän yhteisen ajan merkitystä. Työnantajal-

le maksettavien koulutuskorvausten yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa työaikajär-

jestelyt niin, että ohjauskeskusteluja on mahdollista järjestää.  

Oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheessa ollaan tiiviimmin yhteydessä opiskelijoihin ja 

työpaikkakouluttajiin, koulutuksen edetessä usein vaikuttaa siltä, että opinnot etenevät 

omalla painollaan. Osa vastaajista ilmoitti toivovansa tukea käytännön asioihin sekä 

ohjaajan roolin omaksumiseen. Nämä vastaukset osoittavat, että säännöllinen yhtey-

denpito opiskelijoihin ja työpaikoille olisi tarpeellista.   

10 POHDINTA 

10.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Koska sekä opiskelijoille että työpaikkakouluttajille suunnattujen kyselyiden vastaus-

prosentti oli 50, totean, että vastausprosentti on riittävä ja vastaukset ovat yleistettä-

vissä näihin kahteen tutkimusjoukkoon. Opettajien vastausprosentti oli 20, mutta sekin 

yllätti minut positiivisesti, erityisesti koska sain Webropol-kyselyn lisäksi kolme vies-

tiä sähköpostitse kyselyyn liittyvästä aiheesta. Kahdessa sähköpostiviestissä opettajat 

kertoivat, että eivät kohtaa työssään oppisopimusopiskelijoita. Koska en ollut kyselys-
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säni huomioinut tätä vaihtoehtoa, voisi spekuloiden ajatella, että olen saanut kyselyyn 

yhteensä 9 vastausta eli näin ajatellen vastausprosentti olisikin 25 %. Opiskelijoiden 

aktiivisuuteen on saattanut vaikuttaa se, että olen kevään aikana työpaikkakäynneillä 

kertonut tulossa olevasta tutkimuksesta ja pyytänyt heitä vastaamaan kyselyyn. Työ-

paikkaohjaajien korkean vastausprosentin oletan johtuvan ainakin osittain heidän 

kanssaan tekemästäni yhteistyöstä eli henkilökohtainen kontakti haastateltaviin on pa-

rantanut vastausprosenttia. Kyselyyn vastanneet opiskelijat ja työpaikkakouluttajat 

olivat vastanneet kaikkiin monivalintakysymyksiin, ainoastaan avoimissa kysymyk-

sissä tapahtui vastauskatoa. Koska kysymysten vastaukset ovat laadullisesti hyviä, 

vastausten sisältö auttaa analysoimaan niitä, vaikka vastausprosentit jäivätkin pie-

nemmiksi kuin muissa kysymyksissä.  

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma vastaa oppisopimuskoulutuksessa Etelä-

Kymenlaakson ammattiopiston Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevien henkilöiden 

ikäjakaumaa. Oppisopimuskoulutus on pääsääntöisesti aikuisten koulutusmuoto. 

Vuonna 2011 kaikista opiskelijoista kootun tilaston mukaan suurimmat ikäryhmät si-

joittuvat ikäluokkiin 40 - 54 - vuotta.  

Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden sukupuolijakauma vastaa koko sosiaalialan pe-

rustutkintoa suorittavan opiskelijaryhmän sukupuolijakaumaa kyselyhetkellä niin, että 

tuloksia voidaan tästäkin näkökulmasta pitää luotettavana. Koko kohderyhmässä mie-

hiä on 14 % ja kyselyyn vastanneista miesten osuus on 12 %. Työpaikkakouluttajille 

kohdennetun kyselyyn on vastannut yksi mies (4 %), vaikka tiedossa olevat työpaik-

kakouluttajat ovat kaikki naisia. Tämä selittyy sillä, että muutamien työpaikkakoulut-

tajien sähköpostiosoite on koko työyhteisön käytössä ja kyselyyn on vastannut joko 

työnantaja tai muu työyhteisön jäsen. Totean että oletettavasti myös tämä vastaaja tun-

tee oppisopimusopiskelijan ja osallistuu hänen koulutukseensa työyhteisön jäsenenä.  

10.2 Johtopäätöksiä 

Tutkimustyöni tulokset todentavat että oppisopimusopiskelijan vahvuutena on koulu-

tuksen aikana kertynyt työkokemus. Haasteena vastaajat pääsääntöisesti näkevät vä-

häisen tietopuolisen koulutuksen määrän. Tässä tulee hyvin näkyviin oppisopimus-

koulutuksen vaativuus, sillä kuten opiskelijat olivat itsekin todenneet, oma motivaatio 

ja halu itsenäiseen tiedonhankintaan vaikuttavat koulutuksen aikana kertyvän teoria-
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tiedon määrään ja laatuun hyvin paljon. Lähettämäni Webropol-kyselyn vastausten li-

säksi sain sähköpostia eräältä opettajalta,  joka kommentoi tätä asiaa seuraavasti:  

”Toisaalta se, miten lähihoitajassa tapahtuu ammatillista kasvua on hy-

vinkin henkilökohtaista ja riippuvaista opiskelijan motivaatiosta ja te-

kemästä työstä; myös uskalluksesta muuttua … Tutkinnon voi saada aika 

vähällä vaivalla; se, tuleeko jostakin hyvä lähihoitaja, vaatii taas ison 

henkilökohtaisen panoksen opiskelijalta.”  

Mielestäni yllä olevassa lainauksessa kiteytyy se ajatus, että opiskelun aikana oppijas-

sa aina tapahtuu muutos. Se, minne ja millaisiin ratkaisuihin muutos opiskelijaa ohjaa, 

voi näkyä myös työelämän ulkopuolella,  jos työminä säilyy entisenlaisena. Opiskelun 

aloitus ja päättäminen on nimetty elämän muutoskriiseiksi ja ne muodostavat aina yk-

silölle sopeutumishaasteen. Hänen on luotava toimiva selviytymisstrategia työn, per-

heen ja koulutehtävien hoitamiseen. Lisäksi stressiä voi aiheuttaa sopivien työharjoit-

telupaikkojen löytäminen, joissa on myös mahdollista suorittaa tutkintotilaisuus. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos  2005.) Henkilökohtaiseksi työssäoppimisen tavoitteeksi 

olen asettanut itselleni sellaisen perehdytysmateriaalin valmistelun  ja ohjausproses-

sin,  että voin sen avulla pehmentää tämän portaan ylittämistä ja auttaa opiskelijaa ja 

työpaikkakouluttajaa sosiokonstruktivistisen oppimisprosessin alkuun. Työyhteisölle 

suunnattujen lyhyiden perehdyttämistilaisuuksien avulla aion pyrkiä siihen, että työ-

yhteisöllä on yhteinen käsitys oppisopimusopiskelijan tilanteessa opintojen alkuvai-

heessa. Käytän niiden toteutuksessa hyväkseni tähän opinnäytetyöhön rakentamaani 

viitekehystä (ks.  s.  12 - 13). Opettajien vastauksissa on myös mainittu heikkoutena 

vahvat työpaikkakouluttajat: 

”Käytännön työpaikoilla ajoittain vahvoja persoonia ohjaamassa, jol-

loin oppimisessa painottuu liikaa yhden henkilön näkökulma (henkilö voi 

olla työhönsä väsynyt tai teoriavastainen yms.)” 

Työpaikkakouluttajien osallistuminen oppisopimuskoulutuksen perehdyttämistilai-

suuksiin yhdessä opiskelijan kanssa antaisi heille mahdollisuuden rakentaa yhteisen 

käsityksen lähihoitajaopiskelijan monivuotisen oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Hei-

dän osallistumisensa myös tietopuolista koulutusta järjestävän oppilaitoksen infotilai-

suuksiin auttaisi kokonaiskuvan rakentamisessa. Itse voin pyrkiä sopimaan työpaikka-

käynnit niin, että työpaikkakouluttaja on paikalla ja kertomalla heille tulevista pereh-
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dytystilaisuuksista, sekä osallistumalla itse oppilaitoksen info-tilaisuuksiin, jolloin 

minulla ja opiskelijoilla on jaettu kokemus, jota voin käyttää hyväkseni ohjaustilan-

teissa. Vaikka oppisopimuskoulutuksen rooli on toimia koulutuksen koordinoijana, 

mielestäni henkilökohtainen kontakti sekä opiskelijoihin että työpaikkakouluttajiin on 

yksi tärkeimmistä käytössäni olevista työvälineistä. 

Kyselyn toteutusvaiheessa mietin kuinka paljon roolini opiskelijoiden omana koulu-

tussuunnittelijana vaikutti vastausprosenttiin, joka osoittautui huomattavasti parem-

maksi kuin odotin. Myöhemmin keväällä muutamassa keskustelussa tuli esiin, että 

opiskelijat luulivat tehneensä väliarvioinnin vastatessaan kyselyyni, vaikka olinkin 

saatekirjeessa selittänyt, missä tutkimuksessa on kyse ja mihin tarkoitukseen vastauk-

sia käytetään. Opiskelijat olivat käyttäneet tarjoutunutta tilaisuutta hyväkseen ja kir-

janneet myös omiin opintoihinsa ja käytännön toimintaan liittyviä asioita avoimiin 

vastauksiin. Kysymyksiin annettuja vastauksia käsitellessäni jätän nämä asiakaspa-

lautteet huomioimatta ja keskityn poimimaan vastaukset varsinaisiin kysymyksiin.  

10.3 Sosiokonstruktivistinen ohjauksen toteuttamistavat  

Työni pääkysymyksenä on ”Millä tavoin sosiokonstruktivista ohjausta toteutetaan so-

siaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa olevien 

henkilöiden työpaikoilla?”  

Olin kirjoittanut tänne opinnäytetyön loppuun itselleni muistutukseksi kysymyksen: 

”Sainko niitä vastauksia joita odotin?” Tutkimuksen tulokset osoittautuivat parem-

miksi kuin uskalsin toivoa. Sekä vastausprosentit että vastausten laatu kertovat että 

opiskelijat ja työpaikkakouluttajat noudattavat ammattialansa mukaisesti sosiokonstru-

tivistisen ohjauksen ideologiaa ja myös omassa työssäni kriittisinä pisteinä esiin nous-

seet toisessa työpaikassa tapahtuva harjoittelu ja työyhteisön osallistuminen opiskeli-

jan ohjauksessa näyttäytyvät nyt toisessa valossa. Erityisen hyvänä asiana pidän sitä, 

että vastaajat ilmoittivat että opiskelijalle ajankohtainen tutkinnon osa on koko työyh-

teisön tiedossa. Parhaassa tapauksessa opiskelijalla on siis mahdollista keskustella tie-

topuolisessa koulutuksessa ajankohtaisista asioista työn lomassa kenen tahansa työyh-

teisön jäsenen kanssa, tietenkin tämä henkilö keskustelee asiasta oman ammattinsa 

kautta. Kun keskustelu on dialogista, myös vastapuoli hyötyy keskustelussa välitty-

västä uudesta tiedosta. ( ks. s. 16 -18.) 
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Huomionarvoista oli myös se, että arviointikeskustelut käydään kokonaisuudessaan 

yhdessä. Keskustelujen tarkoituksena on arvioida edellisen arviointijakson aikana ta-

pahtunutta oppimista ja ammatillista kehittymissä. Yhtä tärkeänä tehtävänä ohjeiden 

mukaan suoritetussa arviointikeskustelussa on oppimistavoitteiden asettaminen seu-

raavalle arviointijaksolle. Kun ensin on selvitetty opiskelijan senhetkinen osaamistaso, 

voidaan suunnitella työtehtäviä, jotka lisäävät osaamista kumulatiivisesti. Mikäli työs-

säoppimisjakso pitää toteuttaa toisessa työpaikassa, voidaan samalla suunnitella sen 

aikataulutusta sekä opiskelija- että työnantajalähtöisesti.  

 

Sosiokonstruktivistisen ohjauksen kannalta haastavana oppimisympäristönä näen 

oman työn ulkopuoliset työssäoppimispaikat. Opiskelija siirtyy yksin uuteen työympä-

ristöön. Vaikka hänelle nimetään siellä harjoittelunohjaaja sekä näytön vastaanottaja, 

hän joutuu eroon varsinaisesta työpaikkakouluttajastaan, jonka kanssa on saattanut jo 

ehtiä muodostua kiinteä ohjaussuhde. Vaikka vieraassa ympäristössä oppiminen onkin 

tehokkaampaa, opiskelija tarvitsee omalle työpaikalleen palattuaan ohjausta uuden 

tiedon ja taitojen siirtämiseksi osaksi varsinaista työtään. (Ks. s. 45.) Työpaikkakou-

luttajat kokevat haastavaksi tehdä arviointia arviointijaksolta, jonka aikana opiskelija 

on saattanut olla kaksikin kuukautta pois omasta työstään. Toisessa työpaikassa tapah-

tuneen oppimisen arvioimiseksi onkin sekä oppisopimuskoulutuksessa että oppilaitok-

sessa lomake, jolla tiedon saa välitettyä myös varsinaiselle työpaikkakouluttajalle.   

Odotuksiini kyselyn tuloksista on varmasti vaikuttanut se, että oppisopimuskoulutuk-

sen päästyä alkuun minuun on otettu opiskelijan tai työnantajan aloitteesta yhteyttä ti-

lanteen jostakin syystä jo kriisiydyttyä. Perisuomalaiseen tapaan myös opiskelijoideni 

suhteen pätee lainalaisuus, jonka mukaan niin kauan kuin opiskelijasta ei kuulu ke-

nenkään toimijan taholta mitään, hänen opintonsa ja työssäoppimisensa etenevät 

suunnitelmien mukaan. 

10.4 Ammatillinen kehittyminen opinnäytetyöprosessin aikana 

Olen työstänyt tätä opinnäytetyötä helmikuusta 2012 alkaen ja samalla jatkanut pereh-

tymistä omaan työnkuvaani Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston oppisopimuskoulu-

tuksen koulutussuunnittelijana. Mielestäni uuteen työhön perehtyminen vie vähintään 

kaksi vuotta, vasta kolmantena vuonna pystyy työssään varmasti nimeämään asioita, 
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jotka toistuvat vuosittain. Tammikuusta 20112 alkaen olen suorittanut Näyttötutkin-

tomestari-koulutusta, joka syventää käsitystäni ammatillisten tutkintojen suorittami-

seen liittyvistä näyttötutkintoon liittyvistä asioista.  

Olen pitänyt oppisopimuskoulutuksen info- ja perehdyttämistilaisuuksia erilaisissa 

työympäristöissä. Alkaneet koulutukset ovat olleet erityyppisiä, ja vaikka niiden toteu-

tukseen liittyvä ohjeistus vaihtelee koulutuksen tavoitteen ja sisällön mukaan, olen 

kaikkiin tilaisuuksiin sisällyttänyt myös puheenvuoron, jossa lähestyn työpaikalla ta-

pahtuvaa koulutusta sosiokonstruktivisesta näkökulmasta. Kesän aikana muokkasin 

koko työyhteisön käytössä olevaa perehdyttämismateriaalia, jotka käytetään ”Miten 

opin? Miten ohjaan?” - nimellä kutsumissamme perehdytystilaisuuksissa. Sen työstä-

misessä käytin hyväkseni opinnäytetyötäni varten keräämääni materiaalia ja rakensin 

sen hyvin pitkälle opinnäytetyöni viitekehyksen mukaisesti. Lisäelementtinä olen ot-

tanut mukaan aikuiskasvatuksellisen näkökulman ihmisen oppimiseen. Tämän osuu-

den valmistelussa käytin hyväkseni myös Jyväskylän yliopistoon kesän aikana suorit-

tamieni opintokokonaisuuksien aikana keräämääni tietoa aikuisesta oppijana sekä osit-

tain aiemmin käytössä ollutta perehdytysaineistoa. Oppimiseni jatkuu edelleen, pidin 

ensimmäisen koulutustilaisuuden syyskuun lopulla ja asiakaspalautteen sekä omien 

huomioideni perusteella muokkaan sitä vielä edelleen.  

Olen myös käynyt useissa sosiaali- ja terveysalan työyksikössä kertomassa oppisopi-

musopiskelijan tavoitteista ja työyhteisön roolista opiskelijan oppimisen tukemisessa. 

Keskustelimme näillä käynneillä myös työpaikkakouluttajan roolista, aikuisesta vas-

tuullisena oppijana ja kävimme läpi opiskelijan henkilökohtaista työpaikalla tapahtu-

van koulutuksen suunnitelmaa pääpiirteissään. Tämän tyyppisiä käyntejä aion ehdot-

tomasti jatkaa, sillä olen saanut niistä ainoastaan hyvää palautetta. Tällaiset työpaik-

kakäynnit ovat myös omasta mielestäni helppo tapa tavoittaa mahdollisimman monta 

työyhteisön jäsentä. Muuten näin monen koulutuksessa jollakin tavalla osallisena ole-

van henkilön tapaaminen olisi mahdotonta. Käytäntö on omassa työyhteisössäni uusi 

mutta käytössä joissakin muissa oppisopimustoimistoissa. Tämän olen saanut selville 

keskustellessani toisten sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien koulutussuunnitteli-

joiden kanssa.  

Tämän tutkimuksen teko on auttanut itseäni sisäistämään työpaikkakouluttajan merkit-

tävän roolin ja heidän vaikutuksensa opiskelijan oppimiseen. Opiskelijoiden motivaa-
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tion ylläpitäminen on haastavaa, sillä opinnotkin etenevät projektityön elinkaaren mu-

kaan, toisinaan ollaan aallon harjalla ja toisinaan aallon pohjalla. Työkokemuksen li-

sääntyminen ja tietoperustan lisääntyminen ovat antaneet minulle varmuutta työni te-

kemiseen, otan myös rohkeammin kantaa opiskelijoiden ja työpaikkakouluttajien ky-

symyksiin kuin opinnäytetyötä lähes vuosi sitten aloittaessani. Työn viitekehystä koo-

tessani luin todella monta hyvää teosta, joista lukemaani olen jo käyttänyt hyväkseni 

työtä tehdessäni. Kuten yllä mainitsin, olen myös uudistanut joitakin työkäytäntöjä ja 

todennut niiden helpottavan koko työyhteisömme päivittäistä työtä. Esimerkiksi olen 

laatinut opiskelijoita ja työpaikkakouluttajia varten muistilistan, johon olen listannut 

kaikki oppisopimuksen alkuvaiheessa täytettävät opiskelijan henkilökohtaistamiseen 

liittyvät lomakkeet, palautuspäivämäärineen. Tämä on tehostanut lomakkeiden palau-

tumista ja vähentänyt puhelinsoittoja ja sähköposteja, joiden tarkoituksena on ollut 

muistuttaa opiskelijoita suunnitelman palauttamisesta. 

Opinnäytetyön teon alkuvaiheessa tuntui, että unohdan kokonaan muita tutkintoja suo-

rittavat asiakkaani ja pyrinkin ajoittain irrottautumaan tietoisesti työn tekemisestä ja 

tarkastella muilla aloilla opiskelevien henkilöiden työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja 

työpaikkakouluttajien työskentelyä, joka saattaa erota jo työn luonteen vuoksi paljon-

kin sosiaali- ja terveysalalla toteutuvasta ohjauksesta. Vastuulleni kuuluvat myös hu-

manististen alojen opiskelijat, luonnonvara-alat ja erilaiset kirkollisiin ammatteihin 

valmistavat koulutukset. Lisäksi sijaistamme toisia koulutussuunnittelijoita, ja siksi 

onkin tärkeää, että en uppoudu vain yhden asiakasryhmän erityistarpeisiin vaan pystyn 

neuvomaan ja ohjaamaan kaikilla aloilla opiskelevia henkilöitä.  

Opinnäytetyöprosessi lisäsi myös itsetuntemustani ja vahvisti tunnetta siitä, että halu-

an tulevaisuudessakin työskennellä aikuiskoulutuksen parissa, tosin en pelkästään 

opetustehtävissä. Haluan olla mukana kehittämässä toimintaa ja luomassa uutta, ja 

siksi koenkin olevani itselleni hyvin soveltuvassa, vaikkakin sosionomille hyvin epä-

tyypillisessä, työssä.  
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Osaava lähihoitaja1 –kysely opiskelijoille 

Hei!  

 

 

 

Teen työn ohessa opinäytetyötä Kymenlaakson ammattikorkeassa ja olen valinnut aiheekseni suurimman 

asiakasryhmäni eli teidän, lähihoitajaopiskelijoiden, ammatillisen koulutuksen joka tapahtuu oppisopimus-

koulutuksessa pääsääntöisesti työssä oppien.  

 

 

 

Toivon että maltat käyttää muutaman minuutin ja vastata oheiseen kyselyyn. Vastaukset tulevat minulle 

nimettöminä. Kysely on auki äitienpäivään 13.5.2012 asti.  

 

 

 

Kiittäen ja kaunista kevään jatkoa toivottaen!  

 

 

 

Susanna Eerola  

 

Koulutussuunnittelija  

 

Oppisopimuskoulutus/EKAMI 

 

 
1. Olen * 

 

 
Nainen 

 

 
Mies 

  

 

 

 

 
2. Ikäsi * 

 

 
alle 20 

 

 
20-24 

 

 
25-29 

 

 
30-34 

 

 
35-39 

 

 
40-44 
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45-49 

 

 
50-54 

 

 
55- 

  

  

 

 
3. Valitse kaikki tutkinnnon osat, jotka olet suorittanut kokonaan tai jotka ovat kesken * 

 

 
Kasvun tukeminen ja ohjaus 

 

 
Hoito ja huolenpito 

 

 
Kuntoutumisen tukeminen 

 

 Osaamisala  
 

 
Vapaasti valittava tutkinnon osa 

 

 
En suorita vapaasti valittavaa osaa (suoritus vanhojen tutkinnon perusteiden mukaan) 

  

  

 

 
4. Suoritatko koko tutkinnon oppisopimus-opiskelijana? * 

 

 
Kyllä 

 

 
Ei 

  

  

 

 
5. Mikä on mielestäsi työpaikkakouluttajan tärkein tehtävä? * 

 

 
Opiskelijan perehdyttäminen työsuhteen alussa 

 

 
Opiskelijan ohjaaminen päivittäisessä työssä 

 

 
Erityisten oppimistilanteiden järjestäminen 

 

 
Keskustelukumppanina (mentorina) toimiminen 

 

 
Opiskelijan opintojen suunnittelu (harjoittelut, tutkintotilaisuudet ym.) 

 

 
Oppisopimuskoulutukseen liittyvät arviointikeskustelut 

  

  

 

 
6. Olisitko toivonut oppisopimuskoulutuksen alkaessa saavasi enemmän * 

 

 
Tietoa oppisopimuksen käytäntöihin liittyvistä asioista 

 

 
Tukea opiskelijan roolin omaksumisesta 

 

 
Ohjausta opiskelutekniikoista ja menetelmistä 

 

 
Työpaikkakouluttajalta saatavaa ohjausta 

 

 
Tukea työnantajan taholta 

 

 
Tukea oppisopimustoimistosta 

 

 
Sain riittävästi tukea ja apua 
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7. Oletko kertonut oppimistavoitteistasi ja teoriaopetuksessa ajankohtaisista asioista muille  
työyhteisösi jäsenille? * 

 

 Kyllä  
 

 
Ei 

  

  

 

 
8. Tehdessänne koulutukseen sisältyviä väliarviointeja tai arvioitte omassa työpaikassa suoritettua  
harjoittelujaksoa, mikä on yleisin käytäntö? * 

 

 
Teen ensin itsearvioinnin ja asetan tavoitteet seuraavalle jaksolle, jonka jälkeen keskustelen niistä työpaikkakouluttajan kanssa 

 

 
Käymme työpaikkakouluttajan kanssa arviointikeskustelun ja asetamme tavoitteet 

 

 
Työpaikkakouluttaja suunnittelee itse tai esimiehen kanssa minulle tavoitteet seuraavalle jaksolle 

 

 
Arviointihetkellä töissä oleva henkilö käy kanssani keskustelun 

 

 
Joku muu käytäntö, mikä 

 
  

  

 

 
9. Mikä on mielestäsi muussa kuin omassa työpaikassa tapahtuvan työssäoppimisjakson tarkoitus? * 

 

 
Pääsen tutustumaan myös muihin lähihoitajan työssä mahdollisesti tulevaisuudessa kohtaamiini asiakasryhmiin 

 

 
Opin uusia työtapoja 

 

 
Saan tilaisuuden verkostoitua 

 

 
Voin viedä teoriaopetuksessa opetettuja asioita käytäntöön 

 

 
Voin tuoda omaan työyhteisööni harjoittelupaikassa käytössä olevia hyviä käytäntöjä 

 

 
Pääsen markkinoimaan itseäni toiselle työnantajalle 

 

 
Toiseen työpaikkaan siirtyminen on mielestäni tarpeetonta 

 

 
Jotain muuta, mitä 

 
  

  

 

 
10. Kehittyykö lähihoitajaopiskelijan ammatillinen osaaminen koulutuksen aikana parhaiten, kun  
koulutusmuoto on  

 

 
Opetussuunnitelmaperusteinen opetus (vain työssäoppimisjaksot työpaikalla) 

 

 
Oppisopimuskoulutus 

 

 
Näiden yhdistelmä (esim. perusopinnot koulussa ja osaamisala oppisopimuksella) 

 

 
En osaa sanoa 

  

  

 

 
11. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan  
vahvuuksia / vahvoja osaamisalueita?  
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12. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan  
heikkouksia / puutteellisia osaamisalueita?  

 

 
 

  

   

 
Lähetä
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Osaava lähihoitaja2 –kysely työpaikoille 

Hei!  

 

 

 

Teen työn ohessa opnnäytetyötä Kymenlaakson ammattikorkeassa ja olen valinnut aiheekseni 

suurimman asiakasryhmäni eli lähihoitaja-opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen, joka tapah-

tuu oppisopimuskoulutuksessa pääsääntöisesti työssä oppien.  

 

 

 

Toivon että maltat käyttää muutaman minuutin ja vastata oheiseen kyselyyn. Vastaukset tulevat 

minulle nimettöminä. Kysely on auki äitienpäivään 13.5.2012 asti.  

 

 

 

Kiittäen ja kaunista kevään jatkoa toivottaen!  

 

 

 

Susanna Eerola  

 

Koulutussuunnittelija  

 

Oppisopimuskoulutus/EKAMI  

 

 
1. Olen * 

 

 
Nainen 

 

 
Mies 

   

 

 

 
2. Ikäsi * 

 

 
alle 20 

 

 
20-24 

 

 
25-29 

 

 
30-34 

 

 
35-39 

 

 
40-44 

 

 
45-49 

 

 
50-54 
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55- 

    

 

 
3. Valitse kaikki tutkinnon osat, jotka ohjauksessasi oleva opiskelija on suorittanut kokonaan tai  
joissa suoritus on kesken * 

 

 
Kasvun tukeminen ja ohjaus 

 

 
Hoito ja huolenpito 

 

 
Kuntoutumisen tukeminen 

 

 
Osaamisala 

 

 
Vapaasti valittava tutkinnon osa 

 

 
Suoritus vanhojen tutkinnon perusteiden mukaan (opiskelija ei suorita vapaasti valittavaa osaa) 

    

 

 
4. Suorittaako hän koko tutkinnon oppisopimus -opiskelijana * 

 

 
Kyllä 

 

 
Ei 

    

 

 
5. Mikä on mielestäsi työpaikkakouluttajan tärkein tehtävä? * 

 

 
Opiskelijan perehdyttäminen työsuhteen alussa 

 

 
Opiskelijan ohjaaminen päivittäisessä työssä 

 

 
Erityisten oppimistilanteiden järjestäminen 

 

 
Keskustelukumppanina (mentorina) toimiminen 

 

 
Opiskelijan opintojen suunnittelu (harjoittelut, tutkintotilaisuudet ym.) 

 

 
Oppisopimuskoulutukseen liittyvät arviointikeskustelut 

    

 

 
6. Olisitko toivonut oppisopimuskoulutuksen alkaessa saavasi enemmän * 

 

 
Tietoa oppisopimuksen käytäntöihin liittyvistä asioista 

 

 
Tukea ohjaajan roolin omaksumisessa 

 

 
Tietoa oppilaitoksessa järjestettävän tietopuolisen koulutuksen sisällöstä 

 

 
Ohjaustyöhön kohdennettue työaikaa 

 

 
Tukea työnantajan taholta 

 

 
Tukea oppisopimustoimistosta 

 

 
Sain riittävästi tukea ja apua 

    

 

 
7. Ovatko opiskelijasi oppimistavoitteet ja teoriaopetuksessa ajankohtaiset asiat olleet työyhteisön muiden 
jäsenten tiedossa? * 
 

 

 
Kyllä 

 

 
Ei 
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8. Tehdessänne koulutukseen sisältyviä väliarviointeja tai arvioitte omassa työpaikassa suoritettua harjoit-
telujaksoa, mikä on yleisin käytäntö? * 

 

 

Opiskelija tekee ensin itsearvioinnin ja asettaa tavoitteet seuraavalle jaksolle, jonka jälkeen keskustelee niistä 
minun kanssani 

 

 
Käymme keskustelun jossa asetamme yhdessä tavoitteet 

 

 
Suunnittelen yksin tai yhdessä esimiehen kanssa tulevan jakson tavoitteet ennen keskustelua 

 

 
Arviointihetkellä töissä oleva henkilö käy keskustelun opiskelijan kanssa 

 

 
joku muu käytäntö, mikä 

 
    

 

 
9. Mikä on mielestäsi muussa kuin omassa työpaikassa tapahtuvan työssäoppimisjakson tarkoitus? * 

 

 
Opiskelija pääsee tutustumaan myös muihin lähihoitajan työssä tulevaisuudessa kohtaamiinsa asiakasryhmiin 

 

 
Opiskelija oppii uusia työtapoja 

 

 
Opiskelija voi verkostoitua 

 

 
Opiskelija pääsee viemään teoriaopetuksessa oppimiaan asioita käytäntöön 

 

 
Opiskelija voi tuoda tullessaan hyviä käytäntöjä harjoittelupaikasta omalle työpaikalle 

 

 
Opiskelija pääsee markkinoimaan itseään toiselle työnantajalle 

 

 
Toiseen työpaikkaan siirtyminen on mielestäni tarpeetonta 

 

 
Jotain muuta, mitä? 

 
    

 

 
10. Kehittyykö lähihoitajaopiskelijan ammatillinen osaaminen mielestäsi parhaiten, kun koulutusmuoto on * 

 

 
opetussuunnitelmaperusteinen opetus (vain työssäoppimisjaksot työpaikalla) 

 

 
oppisopimuskoulutus 

 

 
näiden yhdistelmä (esim. perusopinnot koulussa ja osaamis-alaopinnot oppisopimuskoulutuksena) 

 

 
en osaa sanoa 

    

 

 
11. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan  
vahvuuksia / vahvoja osaamisalueita?  
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12. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan  
heikkouksia / puutteellisia osaamisalueita?  

 

 
   

   

 
Lähetä
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Osaava lähihoitaja3 –kysely oppilaitokseen 

Hei! 

 

Teen opinnäytetyötä, jonka työnimenä on Osaava Lähihoitaja. Toivon että sinulta löytyy pieni  

hetki aikaa vastata todella lyhyeen kyselyyn (vain 3 kysymystä), jonka aiheena on oppisopimus- 

koulutuksena tutkinnon suorittaneiden henkilöiden ammatillisen osaamisen laatu. Voit halutessasi  

verrata heidän osaamistaan opetussuunnitelmaperusteisesti opintonsa suorittaneiden henkilöiden  

osaamiseen. Käytän teiltä opettajilta saamiani vastauksia apuna käsitellessäni opiskelijoilta ja  

työpaikkakouluttajilta samasta aiheesta saamiani vastauksia. 

 

Kysely on toteutettu webropol-ohjelman anonyymi-toimintoa käyttäen eli vastaukset palautuvat  

nimettöminä. 

 

Odotan vastaustasi viimeistään vappuaattona 30.4.2012 

 

Avustasi kiittäen, 

 

Susanna Eerola 

Koulutussuunnittelija / EKAMI/Oppisopimuskoulutus 

 

 
1. Kehittyykö sosiaali- ja terveysalan opiskelijan ammatillinen osaaminen mielestäsi parhaiten, kun  

koulutusmuotona on  
 

 
opetussuunnitelmaperusteinen opetus (vain työssäoppimisjaksot työpaikoilla) 

 

 
oppisopimuskoulutus (pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta) 

 

 
näiden yhdistelmä (esim. perusopinnot koulussa ja osaamisala-opinnot oppisopimuskoulutuksena) 

 

 
en osaa sanoa 

   

 

 

 
2. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksena lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan  
vahvuuksia / vahvoja osaamisalueita?  
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3. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksena lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan  
heikkouksia / puutteellisia osaamisalueita?  
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Lähetä

 
 

  

 
Vastauksesi tallentuvat painaessasi lähetä-painiketta  
 

 

 

 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nainen

Mies

0 1 2 3 4 5 6

alle 20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-

Osaava lähihoitaja1 –kysely opiskelijoille 

1. Olen
Vastaajien määrä: 25 

 

 
 
 
 

2. Ikäsi
Vastaajien määrä: 25 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Kasvun tukeminen ja ohjaus

Hoito ja huolenpito

Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala

Vapaasti valittava tutkinnon osa

En suorita vapaasti valittavaa osaa 
(suoritus vanhojen tutkinnon 

perusteiden mukaan)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kyllä

Ei

3. Valitse kaikki tutkinnnon osat, jotka olet suorittanut kokonaan tai jotka ovat kesken
Vastaajien määrä: 25 

 

 
 
 
 

4. Suoritatko koko tutkinnon oppisopimus-opiskelijana?
Vastaajien määrä: 25 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Opiskelijan perehdyttäminen 
työsuhteen alussa

Opiskelijan ohjaaminen 
päivittäisessä työssä

Erityisten oppimistilanteiden 
järjestäminen

Keskustelukumppanina (mentorina) 
toimiminen

Opiskelijan opintojen suunnittelu 
(harjoittelut, tutkintotilaisuudet ym.)

Oppisopimuskoulutukseen liittyvät 
arviointikeskustelut

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tietoa oppisopimuksen käytäntöihin 
liittyvistä asioista

Tukea opiskelijan roolin 
omaksumisesta

Ohjausta opiskelutekniikoista ja 
menetelmistä

Työpaikkakouluttajalta saatavaa 
ohjausta

Tukea työnantajan taholta

Tukea oppisopimustoimistosta

Sain riittävästi tukea ja apua

5. Mikä on mielestäsi työpaikkakouluttajan tärkein tehtävä?
Vastaajien määrä: 25 

 

 
 
 
 

6. Olisitko toivonut oppisopimuskoulutuksen alkaessa saavasi enemmän
Vastaajien määrä: 25 

 

 
 
 
 

7. Oletko kertonut oppimistavoitteistasi ja teoriaopetuksessa ajankohtaisista asioista muille
työyhteisösi jäsenille?
Vastaajien määrä: 25 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kyllä

Ei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Teen ensin itsearvioinnin ja asetan 
tavoitteet seuraavalle jaksolle, 

jonka jälkeen keskustelen niistä 
työpaikkakouluttajan kanssa

Käymme työpaikkakouluttajan 
kanssa arviointikeskustelun ja 

asetamme tavoitteet

Työpaikkakouluttaja suunnittelee 
itse tai esimiehen kanssa minulle 

tavoitteet seuraavalle jaksolle

Arviointihetkellä töissä oleva 
henkilö käy kanssani keskustelun

Joku muu käytäntö, mikä

-
-
-

 
 
 
 

8. Tehdessänne koulutukseen sisältyviä väliarviointeja tai arvioitte omassa työpaikassa suoritettua
harjoittelujaksoa, mikä on yleisin käytäntö?
Vastaajien määrä: 25 

 

 
 
Avoimet vastaukset: Joku muu käytäntö, mikä 

Emme ole tehneet vielä yhtään väliarviota
ei mikään
olen yksin työ antaja ei ota kantaa
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pääsen tutustumaan myös muihin 
lähihoitajan työssä mahdollisesti 

tulevaisuudessa kohtaamiini 
asiakasryhmiin

Opin uusia työtapoja

Saan tilaisuuden verkostoitua

Voin viedä teoriaopetuksessa 
opetettuja asioita käytäntöön

Voin tuoda omaan työyhteisööni 
harjoittelupaikassa käytössä olevia 

hyviä käytäntöjä

Pääsen markkinoimaan itseäni 
toiselle työnantajalle

Toiseen työpaikkaan siirtyminen on 
mielestäni tarpeetonta

Jotain muuta, mitä

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opetussuunnitelmaperusteinen 

opetus (vain työssäoppimisjaksot 
työpaikalla)

Oppisopimuskoulutus

Näiden yhdistelmä (esim. 
perusopinnot koulussa ja 

osaamisala oppisopimuksella)

En osaa sanoa

9. Mikä on mielestäsi muussa kuin omassa työpaikassa tapahtuvan työssäoppimisjakson
tarkoitus?
Vastaajien määrä: 25 

 

 
 
 
 

10. Kehittyykö lähihoitajaopiskelijan ammatillinen osaaminen koulutuksen aikana parhaiten, kun
koulutusmuoto on
Vastaajien määrä: 25 
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11. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan
vahvuuksia / vahvoja osaamisalueita?
Vastaajien määrä: 21 

Käytännön työssä oppiminen, motivaatio suurempi. Saa tehdystä työstä palkkaa, työ yhteisön
kokonaisvaltainen työntekijä
käytäntö opettaa tosi paljon.
Käytännön osaaminen todennäköisesti vahvempaa, kuin heillä, jotka ovat ainoastaan työssäoppimisjaksot
työpaikoilla, samoin verkostoituminen.
Käytännöntyön tekemistä on paljon, saa enemmin varmuutta siihen.
- käytännön töiden sujuvuus
- todennäköisesti ammattitaito on reilusti laajempi, kuin pelkästään teorioiden pohjalta
- oppii keskittymään tärkeisiin asioihin, eikä kuormita itseään turhilla asioilla
Käytännön työstä on laajempi kokemus.
Itse käytännön osaaminen on oppisopimusopiskelijalla vahvempaa heti valmistuttuaan, johtuen siitä että
opiskelija on koko opiskeluajan tehnyt töitä.
Käytännön osaaminen hoitotyössä, tiimityöskentely taidot
Käytännön työ
kaikki päivittäiset toiminnot
Vahvuuksia voisivat olla esimerkiksi se, että henkilöllä on jo paljon käytännön kokemusta lähihoitajan työstä
silloin kun hän valmistuu.
Teorian merkitset ymmärtää paremmin käytännön kautta.  Oppii työssä tarvittavat perustaidot nopeasti.
Työkokemus. Valmius tehdä työtä jo rutiinilla. Sen ymmärtäminen mitä työ oikeasti ja todellisesti on työpaikalla,
eikä se mitä koulussa virheellisesti väitetään sen olevan. Koulutuksen jälkeen sinut todennäköisesti palkataan
varmemmin kuin sellainen, jolla ei ole vastaavaa jo vuosien työkokemusta alla.
- Osaa jo asioita saa teorian käytäntöön.
perus työ
Oppiminen työnohessa, käytännön läheistä oppimista. Koulusta saadun tiedon opin voi rinnastaa paremmin
työhön. Oppisopimuksessa opiskelijan oma tiedon haku voi olla korkeampi, halu perehtyä tarkemmin omaan
työhön kuin että työssäoppimispaikat vaihtelevat useammin.
Työkokemusta erilaisista harjoittelupaikoista.
Perushoito
Koulussa opetus on mielestäni hyvinkin sisältököyhää. tunteja perutaan jatkuvasti ja välillä tuntuu, että sieltä
saa vain kasan ettiosotteita. Haavoista ym näytetään jotain mustan puhuvia epäselviä kuvia.
Työssä kaikki on niin konkreettista ja siinä edessä.
Haavanhoitokin näkyy juuri niinkuin se elävässä elämässä on ja sen hoitamalla oppii varmasti kuinka se
tapahtuu.
 
Käytännön työn tekeminen ja ihmisten kohtaaminen on vahvuuksia.
Käytännön työ on paljon helpompaa,koska sitä on saanut tehdä paljon ja erilaisissa paikoissa. Lisäksi
asiakkaiden kohtaaminen on luonnollisempaa aidoissa tilanteissa saadun kokemuksen kautta.
Työelämän haasteet tulevat tutuksi jo opiskeluaikana, ja on enemmän valmiuksia valmistuessaan sen suhteen.
 
Organisointikyky paranee, työn ja opintojen yhdistämisestä.
 
Monesti myös käytäntö on eri kuin teoria, ja varsinkin lähihoitajan työssä monet asiat ovat opittavissa vain työn
kautta.
Työ yhteisössä työskentely.Entiset työ yhteisöt.
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12. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan
heikkouksia / puutteellisia osaamisalueita?
Vastaajien määrä: 20 

Työssä oppimiset toisella työnantajalla jääneet kokonaan käymättä, oppisopimuksen loppuessa ei työllisty
oppisopimus paikkaa jolloin etsittävä itselle uusi työmaa ja jäänyt paljon opittavaa. Oppisopimus opiskelija ei
samalla viivalla kuin normaalit opiskelijat, on täysi työntekijä eikä työyhteisössä tueta niin paljon kuin
normaaleita päivä- ja ilta opiskelijoita.
liian vähän teoriaa -> liikaan sisäistettävää asiaa ja etätehtäviä niin pienessä ajassa
En näe ainakaan vielä heikkouksia. Opinnoissa menestyminen ja ammattitaidon saavuttaminen on todella
paljon kiinni omasta motivaatiosta, itsen tulee huolehtia, että hommat hoituu, kukaan ei sitä puolesta tee.
 
Vaarana saattaakin olla, että hommat jäävät roikkumaan, mikäli oma motivaatio ei ole kohdillaan ja ei
suunnitelmallisesti tee vaadittavia asioita. Etenkin teoriapuolella. Itsen otettava vastuu valmistumisesta ja
oppimisestaan. :)
Kaikki teoriaopetukseen liittyvät asiat, mm. näyttösuunnitelman tekeminen.
- jos käy koko koulutuksen samassa työpaikassa niin helposti unohtuu se opiskelijan asema ja tulee sokeaksi
tietyn talon tavoille.
Teoriapuolen osaaminen saattaa jäädä puutteelliseksi ja työpaikkaohjaajalla on erittäin suuri vastuu
oppisopimusopiskelijan työssäoppimisesta.
Joillakin saattaa teoriatieto olla hieman puutteellista...
Teoria tiedon hallinta ja teorian pieni määrä
vain työ opettaa
Jos opiskelija ei itse huolehdi oppimisestaan ja ole aktiivinen voi tieto jäädä melko suppeaksi.
Pitää itse pitää huolta, että sisäistää koulussa saadaun tiedon tarpeeksi hyvin, muuten teoriatieto voi jäädä
puutteelliseksi.
Mahdollisesti työn liiallinen rutinoituminen ja tottuminen siihen, että pääsee vähän helpommalla, kun on "vain"
opiskelija.
Teoriatieto koulutusta pitäisi muuttaa siten että opsotolisivat oma ryhmä.
työpaikalla luultavasti vain yhtä ikäryhmää, koulussa tulee ehkä laajemmin eri ikäryhmät.
 
oopisopimuksen huonoja puolia on, opettajaa ei näe kuin koulussa eikä välttämättä saa tukea ja neuvoja
riittävästi, mitä voisi tarvita työssä.
 
teoria osuuden saamattomuus, ei saa siis riittävästi tietoa siitä, mitä pitäisi itse opiskella.
 
ja jos ekamilla, myös hoipalla olisi lukujärjestysasia kunnossa olisi helpompaa varmaankin suunnitella mitä
opsoille opetetaan milloinkin.
Vaihteleva työnohjaus eri työpaikoissa. Heikko työnohjaus ei anna riittävää tietotaitoa. Opiskelijalta vaaditaan
myös paljon itse ohjautuvuutta, kaikilla tätä ei ole. Opit jää vähäisiksi.
Teoriat on liian lyhyellä ajan jaksolla. ja torrian omaksuminen
Mielestäni missään ei jää heikkoille.
Kuten sanoin, niin kouluviikoilla saamamme oppi on melko vähäistä.
Oma opettaja, ryhmän ohjaaja käyttää aktiivisesti moodlen oppimisympäristöä ja saamme sinne todella hyvin
tietoa mm. sairauksista mitä on käsitelty poissa ollessamme.
Muista opettajista ei niinkään vois sanoa samaa.
Esimerkiksi sellaiset hoidolliset työtehtävät, mitä ei omalla työpaikalla pysty tekemään. Koska koulujaksot olivat
lyhyitä ja opittavaa asiaa paljon,tuntui että välillä mennään asioita läpi liian pintapuolisesti-käytännön
harjoitustehtäviä olisi voinut olla enemmän.
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Liian nopeasti läpi käytävä teoriopetus, on vaikea sisäistää tietoa niin nopealla aikataululla. Työssöoppimisen
aikanakin monesti teoriatieto jää vähiin, tai sitä ei ole aikaa/voimia kerrata tai päntätä. Oppisopimuspiskelija jää
helposti ilman riittävää ohjausta omalla työpaikallaan koska kaikki olettavat että olet vain työvoimaa ja osaat jo
kaiken. Toisaalta paljon on myös itsestä kiinni, pitää avata suu ja kysyä usein jos joku tilanne/asia jää
epäselväksi yms.
Olen sen ikäinen että teoriat ovat kaikkein vaikeimmat joudun ristiriitaan opettajien kanssa .Väittelen paljon
vastaan ja siitä eivät ainakaan nuoremmat opettajat tykkää.Ehkä pitäisi osata antaa periksi.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nainen

Mies

0 1 2 3 4 5 6 7 8

alle 20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-

Osaava lähihoitaja2 –kysely työpaikoille 

1. Olen
Vastaajien määrä: 23 

 

 
 
 
 

2. Ikäsi
Vastaajien määrä: 23 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Kasvun tukeminen ja ohjaus

Hoito ja huolenpito

Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala

Vapaasti valittava tutkinnon osa

Suoritus  vanhojen tutkinnon 
perusteiden mukaan (opiskelija ei 
suorita vapaasti valittavaa osaa)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kyllä

Ei

3. Valitse kaikki tutkinnon osat, jotka ohjauksessasi oleva opiskelija on suorittanut kokonaan tai
joissa suoritus on kesken
Vastaajien määrä: 23 

 

 
 
 
 

4. Suorittaako hän koko tutkinnon oppisopimus -opiskelijana
Vastaajien määrä: 23 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Opiskelijan perehdyttäminen 
työsuhteen alussa

Opiskelijan ohjaaminen 
päivittäisessä työssä

Erityisten oppimistilanteiden 
järjestäminen

Keskustelukumppanina (mentorina) 
toimiminen

Opiskelijan opintojen suunnittelu 
(harjoittelut, tutkintotilaisuudet ym.)

Oppisopimuskoulutukseen liittyvät 
arviointikeskustelut

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tietoa oppisopimuksen käytäntöihin 
liittyvistä asioista

Tukea ohjaajan roolin 
omaksumisessa

Tietoa oppilaitoksessa 
järjestettävän tietopuolisen 

koulutuksen sisällöstä
Ohjaustyöhön kohdennettue 

työaikaa

Tukea työnantajan taholta

Tukea oppisopimustoimistosta

Sain riittävästi tukea ja apua

5. Mikä on mielestäsi työpaikkakouluttajan tärkein tehtävä?
Vastaajien määrä: 23 

 

 
 
 
 

6. Olisitko toivonut oppisopimuskoulutuksen alkaessa saavasi enemmän
Vastaajien määrä: 23 

 

 
 
 
 

7. Ovatko opiskelijasi oppimistavoitteet ja teoriaopetuksessa ajankohtaiset asiat olleet työyhteisön
muiden jäsenten tiedossa?
Vastaajien määrä: 23 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kyllä

Ei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Opiskelija tekee ensin itsearvioinnin 
ja asettaa tavoitteet seuraavalle 

jaksolle, jonka jälkeen keskustelee 
niistä minun kanssani

Käymme keskustelun jossa 
asetamme yhdessä tavoitteet

Suunnittelen yksin tai yhdessä 
esimiehen kanssa tulevan jakson 

tavoitteet ennen keskustelua

Arviointihetkellä töissä oleva 
henkilö käy keskustelun opiskelijan 

kanssa

joku muu käytäntö, mikä

-

 
 
 
 

8. Tehdessänne koulutukseen sisältyviä väliarviointeja tai arvioitte omassa työpaikassa suoritettua
harjoittelujaksoa, mikä on yleisin käytäntö?
Vastaajien määrä: 23 

 

 
 
Avoimet vastaukset: joku muu käytäntö, mikä 

opiskelija ei ole kiinnostunut tekemään omaaosuuttaan, vaan joudun hoputtamaan ja painostamaan kovasti että
saisimme mitään aikaiseksi.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Opiskelija pääsee tutustumaan 
myös muihin lähihoitajan työssä 
tulevaisuudessa kohtaamiinsa 

asiakasryhmiin

Opiskelija oppii uusia työtapoja

Opiskelija voi verkostoitua

Opiskelija pääsee viemään 
teoriaopetuksessa oppimiaan 

asioita käytäntöön

Opiskelija voi tuoda tullessaan 
hyviä käytäntöjä harjoittelupaikasta 

omalle työpaikalle

Opiskelija pääsee markkinoimaan 
itseään toiselle työnantajalle

Toiseen työpaikkaan siirtyminen on 
mielestäni tarpeetonta

Jotain muuta, mitä?

9. Mikä on mielestäsi muussa kuin omassa työpaikassa tapahtuvan työssäoppimisjakson
tarkoitus?
Vastaajien määrä: 23 

 

 
 
 
 

10. Kehittyykö lähihoitajaopiskelijan ammatillinen osaaminen mielestäsi parhaiten, kun
koulutusmuoto on
Vastaajien määrä: 23 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

opetussuunnitelmaperusteinen 
opetus (vain työssäoppimisjaksot 

työpaikalla)

oppisopimuskoulutus

näiden yhdistelmä (esim. 
perusopinnot koulussa ja osaamis-

alaopinnot 
oppisopimuskoulutuksena)

en osaa sanoa

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

 
 
 
 

11. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan
vahvuuksia / vahvoja osaamisalueita?
Vastaajien määrä: 16 

Omatoimisuuden lisääntyminen ja luotto omaan itseensä kasvaa. Tai pitäisi kasvaa. Oppii etsimään
ongelmiinratkaisuja itsenäisesti. työskentely "kentällä" on tehokkainta oppimista. Ja siksi olisi tärkeää että
opiskelijan roolissa kävisi mahdollisimman erilaisissa paikoissa töissä.
On koulutuksen aikana työ elämässä ja oppii työssä aina uusia asioita ja haasteita työssä.
On hyvin motivoitunut ja sitotunut työhön.
Tuo hyvin uutta osaamista ja tietoa työyhteisöön.
Rohkeus asiakastyöhön. Vahva käytännön ja teorian yhdistämisen taito.
Vahva käytännönosaaminen.
Usein vahva tieto työelämän pelisäännöistä, jonkinlainen osaaminen itse työstä jo valmiina sekä luottamus
itseensä työntekijänä.
Käytännön työskentely on selvästi vahvuus. Opiskelua hyödyntää myös työssäoppimisjaksot jossain muualla
kuin omassa työpisteessä.
Työssäoppimista tulee paljon ja sen myötä ammattitaito kehittyy ja opiskelija oppii aitojen tilanteiden kautta
arvioimaan omaa työtään.
Opiskelija saa hyvän ja monipuolisen käytännön kokemuksen oppisopimuskoulutuksessa
Työkokemusta tulee enemmän. Ammatillisuus kehittyy.
Hyvä käytynnön työn hallinta, mahdollisiuus saada ammatti sellaiselle jonka aikaisemmat oppimiskokemukset
eivät tue opiskelua, jolloin lähihoitaja yleensä on hyvin orientoitunut työntekijänä, teoriaa saa välittömästi
testata käytännössä ja toisaalta teorian opiskelussa voi hyödyntää esimerkkejä työkokemuksista, jolloin
osaaminen on sisäistettyä
-työryhmän jäsen
-käytännön oppia enemmän
-vastuu isompi
-tiimityöskentely
-saa oppia kaikilta työryhmän jäseniltä
-näkee / oppii erilaisia työskentelytapoja
-saa palkkaa
Kuntouttava tyote, reipas tarttuminen työhön kuin työhön.
Heillä pitäisi olla vankkaa arjen osaamista, oman työn arviointi taitoja sekä asiakaslähtöisyyttä
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Käytännössä oppiminen on vahvuus, silloin pääse lähelle tekemään/näkemään  konkreettisesti mitä
lähihoitajan työ on. Työharjoittelu jaksoja pitää olla myös muualla oppimisen kannalta, ettei pelkästään "omalla
osastolla" pysyy paremmin opiskelija rooli.
Käytännön osaamiselle on vankka pohja, kun oppiminen tapahtuu työn ohella. Teoriankin ymmärtää näin
selkeämmin.
Opiskelijani opintojen alku on siirtynyt.Opiskelija on saanut työskennellä osastollamme, saaden hyvää
kokemusta.Oppisopimus opiskelija saa tutussa ympäristössä harjoitella ja tuo osastolle uutta tietoa/ taitoa,
kokemuksia muualta.Pitkäaikainen suhde , jolloin esim. kehittyminen paremmin nähtävissä.Käytännön taidot
harjaantuvat.Tiedon ja taidon saveltaminen ja kokeilu.

 

12. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan
heikkouksia / puutteellisia osaamisalueita?
Vastaajien määrä: 13 

Näköjään pystyy "välttelemään" monia asiaoita ja luistamaan monista tehtävistä hyvien puhelahjojen ansiosta.
Opettajilta kaipaisin enemmän yhteistyötä työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelija voi luistaa monista asioista
koska työpaikka ohjaaja ei saa tarpeeksi tietoa asioista.
En osaa sanotähän nyt mitään. Mutta ainahan oppi lisää ja työssä pitää aina kehittyä ja pysyä ajan tasalla
kurseilla jne.
Lähihoitajan ammattinimikkeeseen nähden kapeahko osaaminen erityisaloittain.
Teoriatieto?
En osaa sanoa. Ehkä jollain voi olla "minä osaan jo kaiken"-asenne. Ei kuitenkaan minun opiskelijallani.
Teoriatiedot ovat heikommat. Johtuneeko siitä että on enemmän itseopiskelua, joka myös vaikuttaa
henk.kohtaisesti kunkin opiskelijan kohdalla mikä on oma motivaatio...ja mitä pystyy sisäistämään
itseopiskelulla. Toisille sopii paremmin koulun penkillä istuminen ja oppiminen.
Opiskelijalle tämä opiskelumuoto on varmaan aika rankkaa, koska normaalipituisen työpäivän päätteeksi täytyy
usein vielä tehdä opiskeluun liittyviä kirjallisia töitä kotona.
Tiedon hankinta ja teoria-opinnot hyvin paljon opiskelijan omalla vastuulla.
jos teoria jä etäiseksi työstä, esim teoriassa käsitellään asioita liian paljon liian nopeasti, sillä yleensä
oppisopimusopiskelija tarvitsee oppimaan oppimisen tukea enemmän kuin perusopiskelija, jolloin tuen
vähäisyys voi muodostua esteeksi oppimiselle. Motivoituminen teoriajaksoon voi jäädä alhaiseksi, jos opiseklija
ei ole voi jäsentää teoriajaksoa kokonaisuutena, vaan asiaa tulee paljon eri teemoista nopeaan tahtiin. Jotkut
osaamisalueet vaattavat jäädä tavoitteista, jos käytännön työssä kouluttajan ja työyhteisön tuki on vähäistä tai
oppimisjakso jää lyhyeksi tavoiteisiin nähden.
- sekä opiskelijalta, että ohjaajalta, mutta eritoten
 työryhmältä unohtuu että oppisopimus-
 opiskelija on opiskelija
- usein "tavalliset " opiskelijat saavat tiiviimmin
 ja paremmin ohjausta
- kaikkea ei voi työpaikalla opettaa ja teoria-
 osuudet usein aika tiivitä paketteja nopealla
 aikataululla
Onko niitä ;)
Teoriat jää suppeammaksi ja opiskelijan pitää enemmän itseopiskella asioita.
Opiskelijasta riippuu.Kykeneekö hän itse hakemaan tietoa, esim. kun lähiopetuspäiviä vähemmin kuin päivä
opiskelijalla.Kirjallisten tehtävien ja työn yhteen järjestäminen saattaa uuvuttaa,jos ei osaa tehdä itselleen
"omaa lukujärjestystä".Saako ja uskaltaako vastaanottaa esim.haasteellisia har. paikkoja.OPiskelijan roolin
sisäistäminen tai löytyminen.
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Osaava lähihoitaja3 –kysely oppilaitokseen 

1. Kehittyykö sosiaali- ja terveysalan opiskelijan ammatillinen osaaminen mielestäsi parhaiten, kun
koulutusmuotona on
Vastaajien määrä: 7 

 

 
 
 
 

2. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksena lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan
vahvuuksia / vahvoja osaamisalueita?
Vastaajien määrä: 7 

Vahva osaaminen yhdessä työympäristössä. -Toivon mukaan.
Vahva sidonnaisuus työelämään, vastuu oppimisesta
vahva käytännön kokemus
Käytännön työtaidot, kyky yhdistää teoriatieto käytäntöön.
Oman alansa (työpaikkansa) laajempi , pitkäaikaisempi tuntemus.
Aikuisuus on usein etu hoitotyössä
Yleinen tietoisuus elämän erilaisista kysymyksistä, pystyy näinollen peilaamaan teoriaa aiemmin koettuun
tietyn toimintaympäristön vahva hallinta
ammatti-identiteetin omaksuminen
itseohjautuvuus
vastuullisuus omasta oppimisesta ja ammattitaidosta
Kyky soveltaa teoria käytäntöön
 
Käytännön kokemus tulee usein ennen teoriaa, jolloin asioiden omaksuminen on luontevaa
 
Kyky keskustella, tuoda esimerkkejä, liittää omat ajatukset teoriaan
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3. Mitkä ovat mielestäsi oppisopimuskoulutuksena lähihoitajaksi valmistuvan opiskelijan
heikkouksia / puutteellisia osaamisalueita?
Vastaajien määrä: 7 

Ammatillisen toiminnan teoreettinen perustelu, osaamisen siirrettävyys.
Teoreettisten käsitteiden ymmärtäminen.
Riittävän teoriatiedon puuttuminen, heikko tiedon soveltaminen käytäntöön, monipuolisten
työssäoppimispaikkojen kokemuksen puuttuminen
heikot yleistiedot yhteiskunnasta sen toimivuudesta ja perusteista. Ajattelee liikaa asioita oman työnsä kautta,
jolloin esimerkiksi jonkun aineen opiskelu ei kiinnsota koska ei osaa kuvitella tarvitsevansa sitä tietoa koskaan
ja missään (aivan kuin olisi siinä työpaikassaan loppuelämänsä töissä)
Näkee vain oman työympäristön (liian suppea näkemys), vanhat pinttyneet työkäytännöt estävät usein uuden
oppimista.
"Jumittuminen" suppeaan näköalaan
Joskus tuntuu, että tavoitteena on vain todistuksen saaminen, että pääsee vakinaiseen työhön
Joskus "kaiken tietäminen" asenteiden , tottumusten ja tapojen karsiminen voi olla työlästä
teoria ja käytäntö hajautuvat liikaa, kun opiskelija on koko ajan samassa työpaikassa.
Usein liian kapeasti työympäristöjä, joissa toimia
teoriatiedonkin puutteet alueilta, jotka jäävät vieraammaksi
arjen työtoiminta sujuvaa, mistä " osaamisharha " ( ajattelee osaavansa jo lähes kaiken )
Joskus teoriajaksoilla tulee kiire, asiat jäävät turhankin paljon käytännön jaksoille (erilaisten näkökulmien
vertailu kasvokkain)
 
Käytännön työpaikoilla ajoittain vahvoja persoonia ohjaamassa, jolloin oppimisessa painottuu liikaa yhden
henkilön näkökulma (henkilö voi olla työhönsä väsynyt tai teoriavastainen yms.)

Liite 6


	Eerola_Susanna
	Liite4
	Liite5
	Liite6



