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1 JOHDANTO  

 

 

Kehittämishankkeenani toteutin Tampereen seudun ammattiopiston (Tredun) 

liiketalouden ja palveluiden koulutusohjelman kahdelle vaatetusmerkonomiopis-

kelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laajennettua työssäoppimista 

hyödyntämällä. 

 

Hankkeen tarkoituksena oli opiskelijoiden yksilöllisen opinpolun toteuttaminen ja 

sen kuvaaminen ryhmänohjaajan näkökulmasta. Prosessi toteuttamisen ku-

vaaminen tarjoaa muille ryhmänohjaajille työkaluja laajennetun työssäoppimi-

sen hyödyntämiseen erilaisille oppijoille. Kehittämishankkeen tarkoitus oli vasta-

ta opiskelijoideni yksilöllisiin oppimistarpeisiin lisäämällä omia pedagogisia val-

miuksiani koulutusprosessien hallinnan osaamista lisäämällä.  

 

Oma työstämiseni on alkanut itse asiassa jo opettajakoulutuksena aikana luen-

noilla istuessani ja tehtäviä tehdessäni, mutta ennen kaikkea käydessäni lukui-

sia epävirallisia keskusteluita eri yhteyksissä eri toimijoiden kanssa. Nämä kaik-

ki konkretisoitui saadessani ohjattavakseni sellaisen ryhmän, jossa kahdella 

opiskelijalla aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattialan työkokemusta ja 

osaamisen tunnustamisen kautta ”tyhjää” lukujärjestyksessä. Lisäksi opiskelijat 

keskusteluissa toivat esille motivaationsa oppia mahdollisimman paljon työelä-

mää varten ja kokivat turhauttavana edetä opinnoissaan opetussuunnitelman 

(OPS) tahdissa. Hankkeen lähtökohtana oli siis opiskelijoiden tarpeet, joihin 

minun tuli löytää vastaus kysymykseen miten ylläpidän opiskelijoideni motivaa-

tiota ja miten vastaan heidän tarpeisiinsa oppia perustutkintoa enemmän. Rat-

kaisuksi löytyi laajennettu työssäoppiminen. Hankkeessa selvitin miten se käy-

tännössä toteutetaan kaksoistutkinnossa. 

 

Kehittämishankkeessa perehdyin kirjallisuuden kautta erilaisiin oppimiskäsityk-

siin sekä oppimisympäristön vaikutusta oppimiseen. Keskustelin asiantuntijoi-

den kanssa ja tein havaintoja omasta ohjausprosessistani. Hankkeen loppu-

tuotoksena on prosessikuvaus, minkä avulla muiden ryhmänohjaajien on hel-

pompi lähteä vievään eteenpäin opiskelijoidensa laajennettua työssäoppimista. 
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Hankkeen toteuttaminen lisäsi omaa pedagogista osaamistani koulutusproses-

sin hallinnan, työelämälähtöisyyden ja henkilökohtaisen opiskelupolun näkyväk-

si tekemiseen henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). 

 

Seuraavassa omia havaintoja joita olen tehnyt hankkeen aikana: 

 

 oppilaitokseni esimiehet tukevat opettajaa yksilöllisten opinpolkujen ra-

kentamisessa 

 opinto-ohjaajalla oli merkittävä rooli yksilöllisen opinpolun rakentamispro-

sessissa 

 koulutusta laajennetun työssäoppimisen toteutukseen tarvitaan oppilai-

tostasolla 

 ryhmänohjaajan yhteistyö ohjauksen eri toimijoiden kanssa lisääntyy yk-

silöllisiä opinpolkuja rakennettaessa -> laaja HOPS työryhmä 

 HOPS-asiakirjan päivittäminen ei tapahtu enää 1-2 x vuodessa vaan laa-

jennetussa työssäoppimisessa 2 x kuukaudessa 

 

Opetushallitus on tukenut laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeita, joissa 

tavoitteena on edistää laajempaa ja monipuolisempaa työssäoppimisen hyödyn-

tämistä, edistää työelämässä tarvittavan ammattitaidon hyödyntämistä ja edis-

tää ammatillisten perustutkintojen suorittamista (Eskola 2011). 

 

Opetushallitus pitää tärkeänä itsenäisen oppimisen tukemista tilanteessa, jossa 

työpaikat tarjoavat samanvertaisesti oppimismahdollisuuksia kuin oppilaitokset-

kin. Tänä päivänä ei tule laittaa vastakkain muodollista koulutusta - epämuodol-

lista koulutusta. (Väyrynen 2010.) 

 

Tredua ohjaa valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitel-

ma (KESU) (Suonio 2013). KESUn vuosien 2011–2016 painopisteinä ovat:  

 elinikäinen oppiminen ja ohjaus 

 koulutustakuu ja palvelukyky 

 joustavat opinpolut toisella asteella 

 ammatillisessa koulutuksessa keskeyttämisen vähentäminen 

 tutkintojärjestelmän kehittäminen ja laadunhallinnan vahvistaminen 
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Tredun tehtävänä on vahvistaa ja lisätä nuorten ja aikuisten ammatillista osaa-

mista työelämän tarpeiden mukaisesti, turvata oppimisedellytykset, valmistaa 

opiskelijoita jatko-opintoihin, edistää työllistymistä ja yrittäjyyttä ja kehittää yh-

dessä muiden toimijoiden kanssa maakuntaa (Suonio 2013). 

 

Tässä hankeraportissa kerron kahden vaatetusmerkonomitutkinnon suorittajan 

laajennetun työssäoppimisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman raken-

tamisen prosessista, jossa sain vastauksen kysymyksiin mitä tehdään, kuka 

tekee, milloin tehdään. 

 

Hankkeen arviointia toteutettiin keräämällä palaute vapaamuotoisissa keskuste-

luissa opettajakollegan ja opiskelijoiden kanssa sekä itsearvioimalla. Raportoin-

tivaiheessa hanke on vielä kesken. Palautteen perusteella muutetaan käytäntö-

jä. Aloitusvaiheessa muutoksia tehtiin tehtävien antamiseen, ohjauskeskustelui-

den tiheyteen ja dokumentoinnin tapaan liittyen. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITE 

 

 

Aloitin syyslukukaudella 2013 vaatetusmerkonomien kaksoistutkinnossa ryh-

mänohjaajana toisen vuoden opiskelijoille. Vaatetusmerkonomien koulutus to-

teutetaan sekä Santalahdentien että Sammonkadun toimipisteissä ja kestää 

neljä vuotta. Vaatetusalan opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa ja liiketalou-

den opinnot saadaan valmiiksi neljäntenä vuotena. Tutkinnon suorittaneet toi-

mivat ompelimoissa, kangas- ja vaateliikkeissä, muotiliikkeissä, tavarataloissa 

ja kauppaketjuissa. Koulutusohjelmaan sisältyvät asiakaspalvelu- ja yrittä-

jyysopinnot antavat valmiuksia toimia myös erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä 

ja yrittäjinä. (Siren 2012.) Jo lukukauden alussa kaksi opiskelijaa toi esille oman 

turhautumisensa tutkinnon suorittamiseen, koska heillä aikaisempi ammatillinen 

perustutkinto matkailu- ja ravitsemusalalta ja jo hankittua työkokemusta useam-

pi vuosi. Opiskelijoilla oli vahva motivaatio oppia mahdollisimman paljon, koska 

heillä ikää muita enemmän eikä enää aikomusta jatkaa opinpolulla vaan pyrkiä 

työelämään omien tavoitteiden mukaiseen työpaikkaan. 

 

Ryhmänohjaajana haasteeksi tuli perehtyminen kaksoistutkinnon opetussuunni-

telmaan hyväksilukuosioineen, osaamisen tunnustamiset, oppilashallintojärjes-

telmän muutostöiden pitkittymisen tuomat hankaluudet sekä kaksoistutkinto-

opiskelijoiden opintoneuvonnan järjestelyt. Taulukko 1 kuvaa opintojen jaksot-

tumista kolmen vuoden aikana. 

 

TAULUKKO 1 Esimerkki vaatetusompelija (pk) opintojen jaksotuksesta (Siren 

2011) 
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3 LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN TAUSTALLA VAIKUTTAVAT TE-
KIJÄT 

 

 

Tässä luvussa kuvaan opettajasta ja oppilaitoksesta johtuvia oppimiseen vaikut-

tavia tekijöitä. Oppimisen taustalla on vaikuttamassa opettajan oppimiskäsitys. 

Oppimiskäsityksiä on useita ja eri ajankohtina on vallalla erilaiset oppimiskäsi-

tykset. Opettaja voi omaksua piirteitä useammasta oppimiskäsityksestä. 

 

3.1 Behavioristinen oppimiskäsitys 

 

Behavioristinen oppimiskäsitys korostaa määrä ja muistamista sekä ulkoa op-

pimista. Oppiminen on tiedon siirtämistä opettajalta suoraan opiskelijoille muut-

tumattomana ja oppimisesta vastaa ja sitä kontrolloi opettaja. Opettaja suunnit-

telee oppimistapahtuman tarkkaan etukäteen ja opiskelija toimii passiivisesti 

tiedon vastaanottajan roolissa. (TAOKK 2013.) 

 

Behavioristinen oppimiskäsitys ei ota huomioon opiskelijoiden omia tavoitteita 

eikä opiskelijan sisäistä prosessointia. 

 

3.2 Humanistinen/kokemuksellinen oppimiskäsitys 

 

Humanistinen oppimiskäsitys korostaa oppijan omia kokemuksia ja reflektointia. 

Pohjana on Maslowin tarvehierarkia, jossa yksilö haluaa toteuttaa itseään pe-

rustarpeiden tyydyttymisen jälkeen. Humanistisessa oppimiskäsityksessä ihmi-

nen nähdään itseohjautuvana ja aktiivisena, jossa jokaisella ihmisellä on oma 

potentiaalinsa, joka voi toteutua tai olla toteutumatta. Oppimisympäristöillä vas-

taan oppijan tarpeisiin. Kokemuksellisuudesta tulee muuttuva ja laajentuva op-

pimisprosessi. Reflektointi auttaa ymmärtämään sitä, mikä on keskeistä tiedon 

rakentamisessa sekä auttaa itsetuntemuksen lisääntymisessä ja kyvyssä siirtää 

opittuja taitoja muuhun oppimiseen. Oppijalla on vastuu omasta oppimisestaan 

ja opettajan tehtävänä on oppimisen tukeminen. (Rauste-von Wright & von 

Wright 1994, 136.) 
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Kokemuksellisen oppimisen lähtökohdat 

 oppijan tarpeet 

 motivaatio 

 oppijan kokemukset 

 kasvun tukeminen 

 itseohjautuvuus 

 

Humanistisen oppimiskäsityksen haaste on nimenomaan oppimistilanteiden 

järjestäminen ja opettajan ohjauksellinen vastuu sekä oppijan liikakin itseohjau-

tuvuuden korostuminen. Opettajan rooli on enemmän ohjaajan rooli. 

 

3.3 Kognitiivinen oppimiskäsitys 

 

Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä opiskelija nähdään tiedon prosessoijana. 

Opiskelija ja hänen ominaisuutensa vaikuttavat oppimiseen. Opiskelija valikoi ja 

tulkitsee oppimaansa sekä tietoisesti että tiedostamattaan. Opiskelija kytkee 

havaintonsa aiemmin opittuun ja muodostaa siitä sisäisesti laajempia kokonai-

suuksia. Uusi tieto on koko ajan muuttuvaa ja muokkautuvaa. Konstruktivistinen 

oppimiskäsitys pohjautuu kognitiiviseen oppimiskäsitykseen. (TAOKK 2013.) 

 

3.4 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

 

Konstruktivismi pitää sisällään joukon erilaisia suuntauksia ja siitä johtuvia eri-

laisia pedagogisia seurauksia. Maijaliisa Rauste-von Wright ja Johan von Wright 

kuvaavat konstruktivismia tiedon rakentamisen prosessina. Oppija valikoi ja tul-

kitsee omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Tulkintaan vaikuttaa 

oppijan aikaisempi osaaminen. Tästä seuraa se, että opiskelijat eivät opi toisiin-

sa nähden samalla tavalla. Konstruktivismissa nähdään oppimista tapahtuvan 

erilaisissa oppimisympäristöissä, siis myös niiden tilanteiden ulkopuolella, mitkä 

koulu on oppimiseen järjestänyt. Tieto kytketään eri näkökulmiin, esityksiin ja 

oppimistehtäviin. Mahdollisimman erilaiset oppimisympäristöt vastaisivat siihen, 

että oppijat kykenevät siirtämään oppimaansa laajasti oikeisiin työelämän tilan-

teisiin. Opettaminen on siten oppimisprosessin ohjaamista. 

(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 159.) 
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Konstruktivismissa hyvää on se, että arviointi on kiinteä osa koko oppimispro-

sessia, sitä ei tapahdu vain loppuarvioinnin muodossa. Kritiikkiä voidaan esittää 

sitä kohtaan, että onko opiskelijalla aina kyky itse ratkaista ja kontrolloida koh-

taamiaan ongelmia? 

 

Omassa oppimiskäsityksessäni on osia useammasta oppimiskäsityksestä. Hu-

manistiseen oppimiskäsitykseen perustuu näkemykseni siitä, että oppijalla on 

viime kädessä itse vastuu omasta oppimisestaan. Kognitiiviseen ja konstruktii-

visen oppimiskäsitykseen perustuu näkemykseni oppimisesta laajemmassa 

kontekstissa sekä oppijasta tiedon valikoijana ja tulkitsijana aikaisempaan ko-

kemukseensa pohjautuen. 

 

Opettamista ohjaa opetussuunnitelma, jossa määritellään opetuksen tavoitteet 

yhteisellä osalla ja tutkintokohtaisella osalla. Yhteinen osa koostuu kaikille yh-

teisistä periaatteista millä toiminta järjestetään ja perustutkinnon tutkintokohtai-

nen osa määrittää tutkinnon osat, pituuden sekä määrittelee arvioinnin perus-

teet. Opettajan tehtävänä on tehdä opetussuunnitelman ymmärrettäväksi opis-

kelijalle ja ”aukaista” opintojaksojen sisällöt sekä määritellä tavoitteet konkreet-

tisesti. Opetussuunnitelma konkretisoi sen, mitä oppilaitos tavoittelee. 

 

Kukkosen (2013) mukaan opetussuunnitelman tarkoitus on oppijan tukeminen. 

Opettajalle opetussuunnitelma on selkeä ja looginen kokonaisuus, mutta opis-

kelija näkee vain osia, eikä hänelle hahmotu kokonaisuus. Opetussuunnitelman 

eri tasot (virallinen, koettu, tarkoitettu, toteutettu) tulkitaan eri tavalla ja erityises-

ti opettajat ovat virallisella tasolla ja opiskelija saa sen koetulla tasolla. (Kukko-

nen 2013.) 

 

Opetussuunnitelman vaikutukset opiskelijan toimintaan: 

 opetussuunnitelman sietäjä (OPS koetaan opetusta haittaavana) 

 vastaanottaja (OPS koetaan niin, ettei siinä ole liikkumavaraa, toteutus 

perustuu luennointiin) 

 soveltaja (tekee oman polkunsa toteuttaa OPSia) 

 uudistaja 

(Kukkonen 2013.) 



 

 

12 

 

Kukkonen kyseenalaistaa nykyiset opetussuunnitelmat, jotka ovat jääneet jäl-

keen tämän päivän työelämän kehityksestä ja niitä tulisi lukea kriittisesti. Opis-

kelijat tarvitsevat itsesäätelytietoa, kykyä tunnistaa missä ovat vahvoja ja missä 

tulee kehittyä. Mistä opiskelija tietää mitä hän osaa tehdä käytännössä?  

 

Onko opiskelija tietoinen siitä, onko hänen toimintansa lähelläkään sitä mitä 

hänen ammattinsa edellyttää käytännössä? Miten opiskelija osaa hyödyntää 

teoriaa käytännössä? Opetussuunnitelmassa ei Kukkosen mukaan useinkaan 

kuvata näitä asioita eli aitoa reflektointia. (Kukkonen 2013.) 

 

Hankkeen toteutuksen alkuvaiheessa oletukseni on, että nimenomaan Kukko-

sen esittämään kritiikkiin laajennettu työssäoppiminen antaisi enemmän mah-

dollisuuksia opiskelijan itsetuntemuksen lisääntymiseen sekä mahdollisuuden 

oppia enemmän kuin hänen ammattinsa edellyttää, koska opiskelijalla on käy-

tännön tekemisen kautta koko ajan yhteys siihen, mitkä ovat hänen tekemisen-

sä vaikutukset. 

 

Oppiminen on vuorovaikutteinen prosessi, missä oppijan kokemukset muok-

kaantuvat tiedon, taidon ja asenteen tasolla. Vaikka oppimisen tulos on näky-

vää, oppimisprosessia ei voi kuvata näkyväksi. Oppimisen tulokset voivat tulla 

näkyväksi vasta paljon myöhemmin, kyse on pitkäaikaisesta prosessista. 

Sitä tapaa, millä kaikki oppisivat saman verran ja samalla lailla ei ole olemassa-

kaan, kyse on aina yksilöistä, jotka ovat erilaisia oppijoita. (Verkkotutor 2013.) 

 

Laajennetussa työssäoppimisessa vuorovaikutuksen määrä opiskelijan ja opet-

tajan välillä lisääntyy opiskelijan ohjaukseen käytettävän ajan lisääntyessä. 

 

Opettaminen muodostuu teknisistä ja praktisista taidoista, joita opitaan opetusta 

harjoittelemalla (vrt. opettajakoulutus). Opettamiseen vaikuttaa merkittävästi 

myös opettajan persoonallisuus ja ihmisenä kehittyminen ja kasvaminen. 
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Tikkala (2013) lainaa väitöskirjassaan Väisästä ja Satjosta kuvaillessaan opetta-

jan ammatillisen kehittymisen tapahtuvan samanaikaisesti kaikilla seuraavilla 

tasoilla:  

 kognitiivinen 

 sosiaalinen 

 eettis-moraalinen 

 persoonallinen 

 

Opettaminen liittyy aina kontekstiin: aikaan, paikkaan ja oppijoihin ja opettajan 

tulee olla tietoinen tästä sidonnaisuudesta. (Tikkala 2013.) 

 

Toteuttaessani laajennettua työssäoppimista olen saanut nopeammin ja enem-

män palautetta opiskelijoilta, mikä vaikuttaa myös muissa oppimisympäristöissä 

tapahtuvaan opetukseeni lisäämällä tietoisuuttani oppijakeskeisten toimintata-

pojen löytämisen merkityksestä oppimiseen. 
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4 OPPIMISEN MUUTOKSET 

 
 

4.1 Oppimisympäristön muutokset 

 
Tässä luvussa tarkastelen oppimisympäristön merkitystä oppimiseen. Oppi-

misympäristö koostuu monista eri tekijöistä eikä ole vain ne seinät ympärillä, 

missä opetus fyysisesti tapahtuu. 

 

Oppimisympäristöön kuuluvaksi katsotaan: 

 ympäristö 

 oppijat 

 opettajat 

 erilaiset oppimisnäkemykset 

 erilaiset toimintamuodot 

 oppimislähteet 

 välineet 

Lisäksi muutkin tekijät vaikuttavat eli asenteet, tunteet ja ilmapiiri. 

(Verkkotutor 2002.) 

 

Perinteisten suljettujen oppimisympäristöjen ongelmana on jäykkyys ja rajoittu-

neisuus, mikä heikentää innovatiivisuutta ja itsensä toteuttamisen mahdolli-

suuksia. Oppimisympäristön tulisi sopia yksilölliseen tarpeeseen, missä voidaan 

huomioida opiskelijan aiempi osaaminen ja missä on mahdollisuus monipuolis-

taa menetelmiä ja sisältöä. Voidaan puhua avoimesta oppimisympäristöstä, 

mistä valinnan on tehnyt oppija. Kun puhutaan uusista oppimisympäristöistä 

sillä käsitetään usein teknologian kehittymisen mukanaan tuomat koneet, lait-

teet ja ohjelmat. Niitä voidaan käyttää sekä perinteisessä luokkamuotoisessa 

oppimisympäristössäkin, oleellisempaa on pohtia miten oppimisympäristö vas-

taa oikeita työelämän olosuhteita ja voiko oppilas itse ohjata omaa oppimistaan. 

Hyvä oppimisympäristö tarjoaa oppijalle mahdollisuuden vuorovaikutukseen 

ympäristön kanssa sekä tarjoaa mahdollisuuden käyttää älyänsä ja tunteitansa 

toimiessaan tutkijana kehittääkseen omaa maailmankuvaansa. (Verkkotutor 

2002.) Laajennetussa työssäoppimisessa opiskelijalla on enemmän vaihtoehto-

ja valita oppimisympäristöään vaikuttamalla ympäristöön, välineisiin ja oppimis-

lähteisiin.  
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4.2 Erilaiset oppijat 

 

Tässä luvussa tarkastelen opettamiseen vaikuttavia tekijöitä tulevien sukupolvi-

en näkökulmasta. Työelämä muuttuu, mutta myös sinne tulevaisuudessa tule-

vat työn tekijät ovat erilainen sukupolvi kuin aikaisempi sukupolvi. Opettajana 

minun tulee tuntea teknologia aikaan syntyneen sukupolven oppimiseen vaikut-

tavat tarpeet. Y-sukupolven opettaminen asettaa opettajuudelle ja oppimisym-

päristöjen kehittämiselle lisää haasteita.  

 

Y-sukupolvi tai termin käyttäjästä riippuen: nettisukupolvi, minäsukupolvi, di-

ginatiivit tai milleniaalit ovat syntyneet 1977-1997. Y-sukopolvi on suurin osa 

työväestöä 2020-luvulla ja sitä ennen he ovat työelämään opiskelemassa! Y-

sukupolvea kuvataan nimenomaan teknologiasukupolveksi. Älypuhelimet ja in-

teraktiivinen internet vaikuttavat kulutustottumuksiin, tiedonhaun tapoihin, me-

diakäyttäytymiseen ja sosiaaliseen elämään. (Tapscot 2009, 30.) 

 

Kolehmainen on Pro Gradu tutkielmassaan kuvannut Pihan ja Poussan  Aalto-

yliopiston Dialogi-hankkeessa tutkittuja Y-sukupolven asenteita. Y-sukupolvelle 

tärkeintä on työn merkityksellisyys ja työn kautta toteutetaan itseä ja käytetään 

itseilmaisuun. Työn ollessa mielenkiintoista ei työtuntien määrällä ole merkitys-

tä. Y-sukupolven nuoret haluavat haasteita ja mahdollisuuden osaamisensa 

näyttämiseen. He arvostavat sitä, että työn tekeminen ei ole paikkaan sidottua. 

 

Tapscot (2009) nimeää kahdeksan tekijää missä Y-sukupolvi eniten eroaa edel-

lisistä: 

 

1) Vapauden arvostaminen 

 eivät sitoudu tiettyyn yritykseen, arvostavat vaihtelua ja hakevat 

kokemuksia 

 

2) Yksilöllinen asenne elämään ja työhön 

 halu vaikuttaa omaan työhön 
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3) Yhdessä toiminen 

 halu työskennellä tiimissä 

 tiedon jakaminen tietotekniikan kautta 

 

4) Rehellisyyden arvostaminen 

 yritysten toiminnan läpinäkyvyys ja kunnioitus muita kohtaan 

 

5) Elämässä pitää olla hauskaa 

 nauttivat työnteosta 

 työ ja vapaa-aika sekoittuvat 

 

6) Innovatiivisuus 

 työprosessit luovuuden lähteinä 

 uudet ideat 

 

7) Nopeus 

 nopea viestintä ja toiminta, myös työuralla eteneminen nopeasti 

 tarve saada toistuvasti palautetta tekemisestään 

 

8) Kyseenalaistaminen 

 tiedon hakijoita ja kyseenalaistajia 

 

(Tapscott 2010, 50, 96.) 

 

Kun muokkaan tämän oppimiseksi se tarkoittaa yksilölisiä valmistumisaikoja, 

opetuksen kyseenalaistamista ja halua itse hakea tietoa ja antaa sille oma mer-

kityksensä. Tiimioppimista ja jatkuvaa vuorovaikutusta tietotekniikkaa hyödyn-

tämällä ja vaihtelevia ympäristöjä. 
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4.3 Muuttuva opettajuus 

 

Opettajan työ on jatkuvassa muutoksessa – oppimiskäsitykset muuttuvat ja ym-

päröivä yhteiskunta muuttuu, joten opettajuudenkin tulee muuttua. Opettajalla ei 

ole ainoana ihmisenä tietoa, vaan oppijoilla on entistä enemmän tietoa, mo-

lemmat oppivat toisiltaan. 

 

Taulukossa 2 Luukkainen kuvaa opettajan roolin muuttumista kansankynttilästä 

yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi (Luukkainen 2010,163) 

 

TAULUKKO 2 Opettajan roolin muutokset (Luukkainen 2010) 

1960 Kansankynttilä 

1970 Hyvän opetustaidon omaaja 

1980 Asiantuntija 

1990 Reflektoiva tutkija 

2000 Yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kasvattaja 

 

Opettajaksi kasvaminen on prosessi, mikä ei ole valmis koskaan ja hankittua 

ammattitaitoa tulee pitää yllä. Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat siihen mitä 

taitoja opettaja minäkin aikana tarvitsee. 

 

Kauma kuvaa opettajan työn sisällön muuttumista osaamisperusteiseen työnta-

paan, missä oppilaitoksen rakenteiden on muututtava ja opiskelijoilla tulee olla 

vaikutusmahdollisuus omaan oppimiseensa (Kauma 2013,3). 

 

Opettajan ammatillinen osaaminen koostuu useista osaamisalueista, joita on 

kuvattu kuviossa 1. (Helakorpi 2013) 
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KUVIO 1 Ammatillisen opettajan osaamisen osa-alueet (Helakorpi 2013) 

 

Helakorpi (2013) määrittelee tulevaisuuden opettajan työnkuvan osaamisalueet: 

 

1) työyhteisöosaaminen 

 tiimityö- ja verkosto-osaaminen 

 työelämälähtöisen opetus- ja ohjaustavan suunnittelu ja toteutus 

 yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja – halukkuus 

 kansalliset ja kansainväliset verkostot ja yhteistyö, uusien verkos-

tojen luonti 

 uudenalaisen toimintatavan ja oman työn suunnittelun ja opetuk-

sen toteuttamisen omaksuminen 
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2) substanssiosaaminen 

 työelämäosaaminen ja ammatillinen tietotaito 

 nykytilan arviointi ja tarvittavan osaamisen lisätarve (myös tietyn-

lainen tulevaisuusosaaminen ja ennakointitaidot) 

 osaamisen jakaminen opetuksessa ja ohjauksessa käyttöön pa-

remmin, verkostojen hyödyntäminen 

 

3) kehittämisosaaminen 

 oman osaamisen kehittäminen, oman alan ja työelämän kehittä-

minen 

 opetuksen ja ohjauksen kehittämisen ja uudistuksen halukkuus 

 kiinnostus, motivaatio, innostus, tapa toimia, asenne ja arvot 

 

4) pedagogisen osaaminen 

 koulutusprosessin hallinta ja kasvatukselliset taidot 

 työelämälähtöisten teemojen ja tutkinnon osien/osan osien opetus 

ja ohjaus, ajoitus, sijoittaminen työjärjestyksiin 

 opiskelijoiden HOPSin tarkennukset – henkilökohtaisten opinpol-

kujen näkyväksi tekeminen HOPSissa – kansalliset ja kansainväli-

set liikkuvuudet huomioituna 

 henkilökohtaisten opinpolkujen mahdollisuudet näkyväksi tutkin-

non osien/osan osien toteutuksiin – osaamisen hankintaa 

(Helakorpi 2013.) 

Laajennettu työssäoppiminen on kehittämisosaamisen lisäksi vaikuttanut peda-

gogiseen osaamiseeni. Hankkeessa oli kyse toisen tutkinnon kokonaisuudes-

saan henkilökohtaistamisesta kaksoistutkinnossa, minkä kautta osaan ottaa 

huomioon paremmin myös laajennetun työssäoppimisen tutkinnon osien toteu-

tuksessa. 

 

Opettajan tehtävä on auttaa oppijaa oppimaan. Opettajuuden pääpainon siirty-

essä osaamisperusteisuuteen (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) 

oppituntimäärän sijaan se vaikuttaa myös oppimisen iloon, työelämälähtöisyy-

teen, yhteisopettajuuteen ja lisäävät opettajien suunnittelu-, ohjaus- ja arviointi-

taitoja. (Kauma 2013.) 
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Oppimisessa tärkeää on synnyttää ohjattu oppimiskokemus. Taustalla on käsi-

tys kognitiivisten toimintojen kehittymisestä ohjausprosessin seurauksena. Op-

pimista tapahtuu sekä suoran että epäsuoran vuorovaikutuksen seurauksena, 

mutta ympäristöärsykkeen välittäviksi tekijöiksi tarvitaan inhimillistä ohjaajaa. 

Ohjaajan tulee olla tietoinen siitäkin, mistä oppija ei sillä hetkellä ole itse tietoi-

nen ja tehdä näkyväksi ne myöhemmin oppijalle oppimistilanteesta koituvat 

hyödyt. Yhtenäiset merkityssisällöt on mahdollista saavuttaa, kun ohjauskes-

kustelussa ohjaaja avaa opetukselliset käsitteet ja ohjaa päämäärätietoiseen 

opiskeluun ja uusien haasteiden etsimiseen.  Ohjauksessa tulee huomioida op-

pijoilta saatu palaute, jonka perusteella ohjaaja kehittää omaa ohjaustyyliään. 

(Määttä & Uusitalo 2008, 29-31,33.) 

 

”Oppimisen ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista määräaikaises-

ti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle.” (Pasanen 2009) Ohjaus on oppimisen 

reflektointia joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Ohjauskeskustelussa ohjaaja pro-

sessoi vuorovaikutusta ja vie sitä eteenpäin, jolloin haasteet palaavat ohjattaval-

le takaisin tavoitteiden mukaisesti. Ohjaustilanteessa ohjattava on aina asian-

tuntija omassa asiassaan. Ohjauskeskustelussa tulee huomioida puheen vuo-

rottelu ja teeman vaihtaminen, millaisia merkityksiä ja identiteettiä puheella ra-

kennetaan sekä tunnemerkitys.  (Pasanen 2009.) 

 

Pasanen kuvaa taulukossa 3 mitä ohjauskeskustelu on, jotta se toimii asiak-

kaan voimavaraistamiseksi. 

 

TAULUKKO 3 (Pasanen 2009) 

Mitä ohjaus on Mitä ohjaus ei ole 

neuvottelua  terapiaa 

dialogia  opetusta 

tehtäviä  neuvontaa 

toimintaan aktivoimista  määräystä 

sallivaa  indoktrinaatiota 

 

Pasanen (2009) määrittelee ohjaajan tarvitsemiksi taidoiksi vuorovaikutustaidot, 

tutkimisen ja selkiyttämisen taidot sekä toiminnalliset taidot, joita ohjaaja käyttää 

auttaakseen asiakasta.  
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Ohjaaja käyttää näitä taitoja auttaakseen oppijaa: 

 kokemaan tulleensa ymmärretyksi ja tutkimaan ymmärrystään 

 ymmärtämään enemmän tunteitaan ja tutkimaan tunteitaan 

 harkitsemaan, kokeilemaan ja valitsemaan vaihtoehtoja 

 muotoilemaan toimintasuunnitelmia ja tekemään tuetusti sitä mitä on tar-

peen 

 

Hanketta toteuttaessani jouduin miettimään omaanko kaikkia ohjaustyössä tar-

vittavia taitoja ja missä eniten on kehittämisen tarvetta. Uutta aloittaessa ja en-

simmäistä kertaa toteutettaessa on hyväksyttävä se, että kaikki ei ole selkeää. 

Ohjauskeskusteluissa vahvistin opiskelijoiden epävarmuuden sietokykyä ja us-

koa siihen, että selkiytymistä tapahtuu ajan kuluessa kun ratkaisemme käytän-

töihin liittyviä asioita.   
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5 YKSILÖLLISET OPINPOLUT TREDUSSA 

 

 

Tässä kappaleessa tarkastelen yksilöllisiä opinpolkuja oppilaitoksen käytäntöjen 

tasolla. 

5.1 Joustavuuden lisääntyminen 

 

Yksilölliset opinpolut eli joustavuuden lisääntyminen ja sen vaikutukset eivät 

ulotu vain opetukseen ja ohjaukseen vaan myös hallintoon ja rahoitukseen.  

Kuviosta 2 käy selville erilaisten yksilöllisten opiskelusuunnitelmien lähtökohtien 

ja sisältöjen vaikutus aikatauluihin. Mansukoski toteaa myös, että joustavuuden 

lisääntymisen myötä tapahtuva muutos on suuri ja sitä voi kuvata jopa murros-

vaiheena koko ammatillisessa koulutuksessa.  (Mansukoski 2013.) 

 

 

 

KUVIO 2 Yksilölliset opinpolut (Pursiainen 2013) 
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5.2 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

 

Yksilöllisten opinpolkujen mahdollistaminen vaatii henkilökohtaisen opiskelu-

suunnitelman (HOPS) päivittämistä koko opiskelun ajan. Opiskelija tarvitsee 

ryhmänohjaajan ja muun tukipalveluhenkilöstön tukea HOPSin päivittämisessä, 

sen kuvaamisessa millä tavoin hän kulkee henkilökohtaista uratavoitettaan koh-

ti. Lähtökohtana ovat tutkinnonperusteet. Tutkinnoin osittain tehdään osaamisen 

arvioinnit ja mietitään vaihtoehtoiset oppimisympäristöt, joita voivat olla esimer-

kiksi oma NY-yritys, työssäoppimispaikka tai vaikka Osuuskunnan myymälä 

OppiShopp. Kahden vuoden opintojen jälkeen opiskelijalla on myös mahdolli-

suus siirtyä 2+1 malliin, jossa viimeinen vuosi suoritetaan oppisopimuksella. 

 

HOPSiin kirjataan mm. 

 aikaisemmin suoritetut opinnot 

 osaamisen tunnustaminen ja tunnustaminen 

 muu osaaminen; esim. työkokemus 

 valinnaiset tutkinnot osat 

 työssäoppiminen 

 ammattiosaamisen näytöt 

 jatko-opinnot ja urasuunnitelmat 

 
(Tredu 2013.)  
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5.3 Työssäoppiminen 

 

Työssäoppiminen kuuluu osana ammatilliseen koulutukseen ja se tapahtuu työ-

elämän aidoissa työtehtävissä. Kaksoistutkinnossa sitä on 30 opintoviikkoa. 

Työpaikkojen soveltuvuudesta työssäoppimiseen säädetään asetuksella. 

”Työssäoppiminen on tavoitteellista ja ohjattua toimintaa, jota arvioidaan kolmi-

kantayhteistyössä: opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava 

opettaja”.  

(Tredu Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa 2012.) 

 

 

KUVIO 3 Työssäoppimisprosessi (TOpirkka 2013) 
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5.4 Arviointi 

 
Opetussuunnitelmaperusteisessa (nuorten) koulutuksessa opiskelija antaa am-

mattiosaamisen näytön kaikista ammatillisista opintokokonaisuuksista. Työssä-

oppimisen järjestämisen periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi solmitaan 

järjestämissopimus. Opintojaksot arvioidaan ennen työssäoppimista ja ammat-

tiosaamisen näyttöjä. Ennen näytön antamista opiskelija laatii ohjattuna henki-

lökohtaisen näyttösuunnitelman, jonka hyväksytetään opettajalla ja työpaikka-

ohjaajalla. (Liite 1) Näytöstä saatuun arvosanaan vaikuttaa opiskelijan tarvitse-

ma ohjauksen määrä näytön arviointikriteereiden mukaisesti. Arvioinnissa käy-

tetään arviointilomaketta, johon kirjataan yhteenvedot kolmikanta-arvioinnista, 

arvosanasta ja sen perusteluista sekä mahdollisesti näytön täydentämisestä. 

Arvosanasta tekee päätöksen ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja. (Liite 2) 

(TOpirkka 2013.) 

 

5.5 Laajennettu työssäoppiminen 

 

Laajennetun työssäoppiminen tavoitteena on muun muassa työssäoppimisen 

monipuolinen hyödyntäminen, opiskelijan yksilöllisten mahdollisuuksien moni-

puolistaminen ammatillisessa opiskelussa, edistää työelämän edellyttämää 

ammattitaidon saavuttamista ja edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suo-

rittamista. Työssäoppimisen määrää lisättäessä myös ohjaukseen ja sisältöihin 

käytettävä aika lisääntyy. Laajennettu työssäoppiminen soveltuu sekä koko 

ryhmälle opiskeljoita että yksittäisille opiskelijoille oli kyse sitten opinnoissaan 

tukea tarvitsevista tai nopeammin etenevistä opiskelijoista. (TOplaaja 2011.) 

 

Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa ohjaa laajennetun työssäop-

pimisen arvioinnin tapahtuvaksi S-merkinnällä. 

”Jos opintojakson suoritus muodostuu kokonaan työssäoppimisen kautta opintojen 
tunnustamistapauksessa tai muussa erityistilanteessa, arvioidaan se S (suoritettu)- 
merkinnällä, vaikka opintojakso muutoin arvioitaisiin arvosanalla 1-3. Oppimista arvioi-
daan opintojaksojen yhteydessä ja osaamista ammattiosaamisen näytöillä. Tutkinnon 
osan arvioinnissa painotetaan osaamisen arviointia.”  
 

(Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, liiketalouden perustutkinto, merko-
nomi 2009.) 
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Kuviossa 4 tulee esille miten laajennettu työssäoppiminen tukee teorian ja käy-

tännön taitojen oppimisen integroitumista, tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisem-

piin HOPSeihin lisäämällä opiskelijan valinnaisuutta, ehkäisee osaltaan keskey-

tymisiä sekä mahdollistaa nopeamman valmistumisen. Lisäksi opiskelijat koki-

vat oppivansa hyvin työpaikoilla. (Eskola 2011.) 

 

 

KUVIO 4  Laajennetun työssäoppimisen kokeilu  (Eskola 2013) 
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6 LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTUS 

 
 

 
KUVIO 5 Ohjauksen pelikenttä (HAMK 2013) 

 

HAMKin toimintaohje kuvaa, miten holistisessa ohjausmallissa lähtökohtana 

ovat opiskelijan yksilölliset tarpeet (Hämeen ammattikorkeakoulu 2013). Opis-

kelijan ohjaus opetussuunnitelman lähtökohtana ja henkilökohtaisen opiskelu-

suunnitelman laadinnassa oli ensimmäinen konkreettinen selvitettävä asia ke-

hittämishankkeessa. Vaatetusmerkonomiopiskelijoille nimettiin vaatetuspuolen 

tutkintoon oma opinto-ohjaaja ja liiketalouden tutkintoon oma opinto-ohjaaja. 

 

Opiskelijoilta tulleen aloitteen jälkeen päivitettiin vaatetuspuolen ja liiketalouden 

tiimivastaavien kanssa vaatetetusmerkonomien opetussuunnitelma, jotta se 

saatiin lukukauden alussa käyttöön otettuun wilma-oppilashallintojärjestelmään. 

Opinto-ohjaaja vastasi osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ammatti-

aineiden opettajien kanssa, minkä jälkeen oli mahdollista katsoa lukujärjestyk-

sestä ne ATTO-aineet mihin opiskelijat eivät osallistuneet. Tarkoituksena oli 

laajennetussa työssäoppimisessa suorittaa kaikki tulevat liiketalouden opinto-

jaksot laajennetussa työssäoppimisessa ja mahdollisilta osin myös vaatetus-
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puolen ammattiaineita. Pidin palaverin Sammonkadun niiden ammattiaineiden 

opettajien kanssa, joilla opsin perusteella opetettavia opintojaksoja tulossa ja 

sovimme yhteydenpidosta, ohjauksesta ja arvioinneista ja arviointiaineiston do-

kumentoinnista. Sovin palaverista myös vaatetuspuolen ryhmänohjaajan kans-

sa. Työssäoppimispaikaksi sovittiin opiskelijoiden toiveista Sammonkadulla si-

jaitseva Osuuskunta Kauppiksen myymälä OppiShopp, jonka syyskauden ava-

jaiskampanjaa ja kehittämistä olimme analysoineet koko ryhmän kanssa al-

kusyksystä. 

 

Kaksoistutkinnossa laajennetun työssäoppimisen haasteet opiskelijoille ja ryh-

mänohjaajana minulle olivat vaatetuspuolen ammattiaineet, joita toistaiseksi 

tässä työssäoppimispaikassa voi suorittaa vain pienin osin, joten edelleen jää 

lähiopetuksen ja työssäoppimisen koordinointia tehtäväksi. Kuvio 4 kuvaa luku-

järjestystä, mistä katsotaan osaamisen tunnustamisen ja laajennetun työssäop-

pimisen jälkeen lähiopetuksessa toteutettavat vaatetuspuolen ammattiaineet. 

 

TAULUKKO 4 Esimerkki vaatetusompelijan lukujärjestyksestä 2. vuosi (Siren 
2011) 

 

 

Laajennettu työssäoppiminen sovittiin alkavaksi 7.1.2014 ja yhteydenpidon ta-

vaksi facebook. Oppimisen dokumentoinnin muodoksi opiskelijat valitsivat port-

folion ja jäivät miettimään blogin pitämisen mahdollisuutta. Lisäksi opiskelijat 

pitävät wilmassa oppimispäiväkirjaa. Opiskelijat kävivät henkilökohtaiset kes-

kustelut ammattiaineiden opettajien kanssa.  
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Laajennetun työssäoppimisen aloitusvaiheessa OppiShopista vastaava opetta-

ja, joka on samalla OppiShoppia ylläpitävän Osuuskunnan puheenjohtaja tapasi 

opiskelijoita viikoittain, visuaalisen myyntityön opettaja tarvittaessa ja ryh-

mänohjaajana pidin ohjauskeskusteluita viikottain. Prosessin eteenpäin viemi-

seksi jäi vielä vaatetuspuolen ammattiaineiden hyväksilukuneuvotteluita ja siitä 

tiedottamista. 

 

Laajennetun työssäoppimisen toimenpiteet (poislukien HOJKS prosessi): 
 

Koska  Mitä Toimenpide Vastuu 

Ennen opintojen 

alkamista 

Yhteishaun tiedot 

tulevista opiskelijoista 

Haastattelu 

Yhteishaussa hakeneiden 

seuranta 

Opinto-ohjaaja 

Ammattiaineen 

opettaja 

Opintojen alkaessa Opiskelijan tarpeiden 

kartoitus 

Tulohaastattelu 

Todistukset 

Lukitesti 

Eri aineiden opettajat seu-

raavat opiskelijan valmiuk-

sia 

HOPS 

Ryhmänohjaaja 

Muut opettajat 

Opinto-ohjaaja 

Opiskelija 

Koko opiskelun 

ajan 

Tiedonsiirto opettaji-

en välillä + opinto-

ohjaaja 

Osaamisen tunnista-

minen & tunnustami-

nen 

HOPS päivitykset Ryhmänohjaaja 

Muut opettajat 

Opinto-ohjaaja 

Opiskelija 

PÄÄTÖS LAAJENNETUSTA TYÖSSÄOPPIMISESTA 

Koulutuspäällikkö 

 

Ennen laajennetun 

työssäoppimisen 

käynnistymistä 

Työssäoppimispaikan 

haku 

Tieodottaminen 

Keskustelut 

 

HOPS päivitykset 

Järjestämissopimus 

Työssäoppimissuunnitelma 

Opiskelija 

Ryhmänohjaaja 

Työpaikkaohjaaja 

Laajennetun työs-

säoppimisen aika-

na 

Oppimisen arviointi 

Ohjaus 

Oppimistehtävät Opettajat 

Opiskelija 

Työpaikkaohjaaja 

Laajennetun työs-

säoppimisen pää-

tyttyä 

Osaamisen arviointi Näyttösuunnitelma 

Ammattiosaamisen näytön 

arviointi 

Opettaja 

Opiskelija 

Työpaikkaohjaaja 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Hankkeen käynnistäminen oli helppoa, koska yksilöllisten opinpolkujen raken-

taminen on entisen Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän hankkeita ja opinto-

ohjaajamme on ollut tiivisti työssä mukana. Suunnittelussa on tärkeää lähteä 

oppijan lähtökohdista ja rakentaa pedagogiset ratkaisut sen pohjalta. Edellytyk-

set oppimiseen mahdollisesti liittyvien ongelmien tunnistamiseen olivat olemas-

sa. 

 

Laajennetun työssäoppimisen suunnittelu tarvitsee enemmän aikaa kuin mitä 

siihen nyt käytin. Työssäoppimispaikaksi sovitun Osuuskunnan OppiShopin 

vuosikello ja muiden opiskelijoiden sijoittuminen sinne vaikuttivat aloitusaikatau-

luun. Mikäli olisin käyttänyt valmisteluun enemmän aikaa ja työssäoppiminen 

olisi alkanut vasta syyslukukauden alussa se olisi vaikuttanut näyttöaikataului-

hin. Todennäköisesti pidennetty valmistautumisaikakaan ei olisi antanut vasta-

uksia kaikkiin kysymyksiin, joita ei osannut ajatella etukäteen vaan ne tulivat 

vasta käytännön kautta tarkasteltavaksi. 

 

Päädyimme nopeasti OppiShoppiin työssäoppimispaikkana, koska opiskelijoille 

oli syntynyt näkemys, että sitä kautta heillä on mahdollisimman laajasti mahdol-

lisuus toteuttaa itseään ja oppia mahdollisimman paljon. Opettajilla oli tieto, että 

kaikki tutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt olisi mahdollista OppiSho-

pissa toteuttaa. Lisäksi opettajien ajankäyttö helpottui, koska opiskelijat olivat 

nopeasti tavoitettavissa ohjauskeskusteluihin. Jossakin toisessa laajennetun 

työssäoppimisen prosessissa on syytä varata aikaa sopivan työssäoppimispai-

kan löytämiseen ja työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen. 

 

Laajennetun työssäoppimisen toteuttaminen vaatii kaikissa prosessin vaiheissa 

enemmän opettajalta aikaa. Olemme muutosvaiheessa menossa entistä 

enemmän kohti yksilöllisiä opinpolkuja, jolloin korostuu opettajan kyky johtaa 

itseään, kyky organisoida ja johtaa kokonaisuuksia sekä oma ajankäytön hallin-

ta.  
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8 POHDINTA 

 
 

Tässä mallissa omat haasteensa toi kaksoistutkinnosta johtuvat monet eri toimi-

jat. Hankkeen ansiosta osaan hahmottaa koko prosessin ja siihen tarvittavan 

ajan paremmin sekä ohjata ja tiedottaa opiskelijoita paremmin. Hankkeen to-

teuttaminen lisäsi omaa pedagogista osaamistani, mitä tarvitaan jatkossa eri-

laisten oppijoiden yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen. Hanke on myös 

lisännyt omaa motivaatiotani hankkia tietoa lisää tämän jälkeenkin, mutta laitta-

nut myös mietityttämään minkälaiseksi tulevaisuuden opettajan työ muuttuu, 

että ehdin sisäistää oppimaani jatkuvassa muutoksessa. Kuinka hyvin pystyn 

ottamaan huomioon ja miettimään kaikki opetustapahtumaan liittyvät seikat se-

kä tekemään pedagogisesti perustelluita ratkaisuja. 

 

Entä olenko onnistunut oppimisympäristön järjestelyllä antamaan mahdollisuu-

den opiskelijoideni omalle tiedonmuodostukselle ja ennen kaikkea olenko onnis-

tunut antamaan riittävän tuen. Lopullinen palaute opiskelijoita saadaan vasta 

heidän valmistuttuaan, mikä merkonomitutkinnon osalta olisi arviolta 12/2014. 

Raportointivaiheessa heidän kokemuksensa olivat pelkästään positiivisia ja 

odotukset oppimismahdollisuuksista suuret eli järjestely oli onnistunut ylläpitä-

mään motivaatiota. Opettajakollegalta saatu palaute lisäsi omaa ymmärrystäni 

sitä kohtaan, että pitää antaa tilaa oppijan oman ymmärryksen syntymiselle ja 

ohjauskeskusteluilla tukea reflektiivisyyttä.  

 

Opettajuuden muutoksessa on otettu käyttöön eri käsitteitä; opettaja on valmen-

taja tai ohjaaja ja opettaminen on ohjausta. Olen työssä käyttänyt käsitettä oh-

jauskeskustelu, kuten lähdemateriaalissakin, mutta voisiko sitä nimittää myös 

oppimiskeskusteluksi. Tärkeämpää mielestäni on se, että opettajan työ sisällöl-

lisesti muuttuu, ei se, millä nimellä oppimisen ohjaaja kutsutaan. En näe syytä 

muuttaa opettajan nimikettä. 

 

” Ihmiset, jotka olivat menestyneet suhteellisen heikosti koulussa – joilla ei ollut 

kummempaa ammattitaitoa eikä kummempia tietoja – saattoivat vanhoina hyvi-

nä aikoina vain mennä töihin ja tulla toimeen aika mukavasti. Se aika on nyt ohi, 

mutta myös kapean ammattikoulutuksen aika on ohi.”  

(Nolan teoksessa Dryden & Vos 2002)  
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       Liite 1  

Opiskelijan näyttösuunnitelma  

  
 

Opiskelija       Ryhmä        

Tutkinnonosa       

Näytön kuvaus       

Näyttöympäristö       

Näytön ajankohta       

 
Näytön aikaiset työtehtävät / näyttötapa 

 
      

Ajankohta 

 
      

Oma valmius näytön antamiseen 
ja tavoitteet 

 
      

 

Olen perehtynyt näytön arviointikriteereihin näyttösuunnitelmaa tehdessäni.  
 
Opiskelijan allekirjoitus 
Nimenselvennys                     

 

Näyttösuunnitelman hyväksymispäivämäärä         
 
 
Näyttösuunnitelman hyväksyjän allekirjoitus 
Nimenselvennys                                                         
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       Liite 2 

Ammattiosaamisen näytön arviointi 

Tallennetaan opiskelijahallintojärjestelmään ja säilytetään koulutuksen järjestäjän arkistonmuodostussuunnitelman määräämän ajan 

 
Tutkinto 

      

Koulutusohjelma, tutkintonimike 

      

Oppilaitos 

      

Ryhmä 

      

Tutkinnon osa 

      

Opiskelija Syntymäaika Näytettävänä osa tutkinnonosas-
ta  
      

Näytettävänä koko tutkin-
nonosa 

      
            

Näytön suorituspaikka Näyttöpaikan nimi Näytön ajankohta 

 oppilai-
tos 

 työpaik-
ka 

 muu 
            

 Lyhyt kuvaus näytöstä  

      

 
ARVIOINTI 

Arviointikohteet Opiskelija 
Työelämän 
edustaja 

Opettaja Arvosana 

1. Työprosessin hallinta                         

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta                         

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta                         

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot                         

Arviointikeskusteluun osallistui 
  opiskelija 

  työelämän edustaja 
  opettaja                                              

Näytön arvosanasta päätti  
  opettaja 
  työelämän edustaja 
  opettaja ja työelämän edusta-

ja           

Näytön lopullinen arvosana  

  Täydennettävä   Uusittava 

 
ARVIOINNIN PERUSTELUT  

 
 
 
  
 

 
SUUNNITELMA NÄYTÖN TÄYDENTÄMISESTÄ / UUSIMISESTA 

 
 
 

Tutkinnonosan arviointikohteet ja arviointikriteerit (liitteenä) 
 

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset 
 

Paikka ja aika       Paikka ja aika       Paikka ja aika       

   
 
Nimen selvennys       

 
Nimen selvennys       

 
Nimen selvennys       

Opiskelija Työelämän edustaja Opettaja 
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YKSILÖLLISET OPINPOLUT 
 

 

  Opiskelijan  
      tarpeet 

 
Tutkinnon perusteet 

  
 

 
Osaamisen tunnistaminen & HOPS Oppiminen  Osaaminen 
tunnustaminen   Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi   

  Ohjaus   

Uudistuva opettajuus  

      Ammattiosaaminen 

Vaatetus-

merkonomi 

Pedagogiset ratkaisut 
Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika 

         


