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johdAnto
työssä oppimisella tarkoitetaan työn käytäntöihin kytkeytyvää, aikaisempiin koke-
muksiin pohjautuvaa, kollegiaalista ja sosiaalista oppimista. Ammatillisessa aikuis-
koulutuksessa työssä oppimista voidaan kuvata koulutuksen järjestäjän ja työelämän 
yhteistyönä toteutettavana tavoitteellisena, ohjattuna ja arvioitavana opiskeluna työ-
elämän aidoissa työtehtävissä. työelämässä tapahtuva oppiminen on aikuiskoulu-
tuksessa oppijan kannalta erittäin merkittävä oppimismenetelmä ja toimintamallina 
se lisääntyy tulevaisuudessa. työssä oppimisen suunnitelma on osa tutkinnon suo-
rittajan henkilökohtaistamissuunnitelmaa. henkilökohtaistamissuunnitelma on do-
kumentti, johon kirjataan opiskelijan oman oppimisprosessin toteutussuunnitelmat 
näyttötutkinnon eri vaiheissa. 

Monien vuosien aikana toteutettujen työpaikkaohjaajakoulutusten myötä ilmeni tar-
vetta pienimuotoisen oppaan laatimiseen työpaikkaohjaajien ja työyhteisön tueksi ai-
kuisoppijan ohjaukseen. Kirjan sisältö on muodostunut ohjausta ja työssä oppimisen 
ohjausta käsittelevistä aineistoista sekä omien työpaikkaohjaajakoulutusten sisältöihin 
ja teemoihin rakennetuista materiaaleista. Sisältöjen valinnat ja painotukset perustu-
vat työelämän kanssa käytyihin keskusteluihin ja sieltä nousseisiin kysymyksiin. opas 
keskittyy käsittelemään työssä oppimista ja sen ohjausta näyttötutkintoon valmista-
vassa koulutuksessa. näkökulma on aikuisen oppimisessa, työssä oppimisen ohjauk-
sessa sekä ohjauksen henkilökohtaistamisessa. ohjausosaamisen vahvistamista kos-
kevaa kysyntää ja kiinnostusta kuvaa hyvin se, että käsissäsi oleva opas on jo kolmas 
painos, jonka uusintapainoksen painattamisen on mahdollistanut uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä rahoitus eno – ennakoiva ohjaus 
työelämässä -hankkeeseen.

Puhuttaessa työpaikkaohjaajan ammattitaidosta, lähtökohdaksi nousee henkilö itse. 
Käytännössä työpaikkaohjaajien valinta on suurta huolellisuutta ja tarkkuutta vaati-
va asia. työpaikkaohjaajan tulee olla ammattitaidoltaan korkeaa tasoa ja hänen tulee 
olla motivoitunut tähän ohjaustehtäväänsä. Ketään ei voi eikä pidä siihen määrätä. 
työpaikkaohjaajat tarvitsevat myös koulutusta, sillä tähänkään tehtävään ei synnytä. 
Koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyönä räätälöidyistä työpaikkaohjaajakou-
lutuksista on hyviä kokemuksia yhteisen näkemyksen luomisessa sekä yhteistyön  
kehittämisessä. työpaikkaohjaajien, kouluttajien ja opiskelijoiden keskinäinen, tiivis 
yhteistyö vahvistaa myös kaikkien työssä oppimisprosesseihin osallistuvien omaa  
ammatillista kasvua ja  kehittymistä. 

tämän oppaan myötä toivomme työpaikkaohjaajille rohkeutta ja innostusta merki-
tyksellisessä työssään aikuisoppijoiden ohjaajina!

oppaan tekstissä esiintyy runsaasti ammatillisen aikuiskoulutuksen käsitteitä ja sanas-
toa. lukemisen ja sisältöjen ymmärtämisen helpottamiseksi olemme koonneet tähän 
keskeistä sanastoa.

Ammatillinen aikuiskoulutus 
Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riip-
pumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 
erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin 
näyttötutkintoon valmistavaa lisäkoulutusta.

Henkilökohtaistaminen 
Koulutuksen järjestäjälle asetettu velvoite tarjota aikuisille asiakaslähtöisesti suunni-
teltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti sovittavia tukimuoto-
ja ja palveluja näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, 
tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa.

Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja  
opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukainen asia-
kirja, johon dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen 
hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma 
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa asetuksessa (811/1998, 6 §) määritelty asia-
kirja, jonka koulutuksen järjestäjä laatii oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä 
näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavassa koulutuksessa tutkinnon suorittajalle 
tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamiseksi.

Kolmikanta 
Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työnte-
kijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa 
sekä edustusta tutkintotoimikunnassa.

Näyttö 
näyttötutkinnon perusteista poistuva käsite, joka on korvattu tutkintotilaisuus- ja  
tutkintosuoritus-käsitteillä
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Näyttötutkinnon järjestäjä 
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998, 7 §) mukainen koulutuk-
sen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa 
tiettyä tutkintoa koskevan järjestämissopimuksen.

Näyttötutkinnon osan suorittaja 
henkilö, joka suorittaa tutkinnosta yhden tai useampia osia, mutta ei koko tutkintoa.

Näyttötutkinnon perusteet 
opetushallituksen antama määräys, jossa määritellään tutkinnon osat, ammattitai-
tovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat ja 
mahdolliset osaamisalat.

Näyttötutkinnon suorittaja 
henkilö, joka suorittaa näyttötutkintoa.

Näyttötutkinnon järjestämissopimus 
tutkintotoimikunnan tekemä sopimus koulutuksen järjestäjän tai muun yhteisön tai 
säätiön kanssa näyttötutkintojen järjestämisestä.

Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma 
näyttötutkinnon järjestäjän laatima suunnitelma tutkintotilaisuuksien järjestämisestä.

Näyttötutkinto 
näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu  
ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton, työelämän hyväksymä perus-,  
ammatti- tai erikoisammattitutkinto. tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito 
osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. näyttötutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulutut-
kintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Näyttötutkintomestari 
näyttötutkintomestari on opetushallituksen hyväksymän 15 opintoviikon (25 opin-
topisteen) laajuisen näyttötutkintomestarin koulutusohjelman (aikaisemmin: näyttö-
tutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus) suorittanut henkilö.

Näyttöympäristö 
toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan.

Osaamisala 
tutkinnon perusteet voivat jakaantua kahteen tai useampaan osaamisalaan, jotka 
muodostuvat yhdestä tai useammasta pakollisesta ja valinnaisesta tutkinnon osasta.

Osaamisen tunnistaminen 
Menettely, jossa tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima osaaminen tunnistetaan 
alalle soveltuvin menetelmin näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen 
hakeutumisen henkilökohtaistamisessa.

Osaamisen tunnustaminen 
tutkintotoimikunnan tekemä päätös siitä, että tutkinnon suorittajalla on tutkinnon 
perusteissa vaadittu ammattitaito ja hänelle voidaan antaa tutkintotodistus tai  
todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta.

Perehdyttäminen 
Suunniteltua ja suunnitelmallista toimintaa, jolla edistetään uuden työyhteisöön  
tulijan työn hallintaa ja sopeutumista työhön ja työyhteisöön. Perehdytyksen  
kohteita ovat perustehtävä, työn tavoitteet ja arvot, työyhteisön toimintakulttuuri  
ja säännöt (työajat, tauot, poissaolot), henkilökunta, tilat ja työturvallisuus.

Reflektointi 
Pohdintaa ja arviointia suhteessa tehtyyn työhön, luettuun, kirjoitettuun ja omiin  
kokemuksiin.

Tutkintosuoritus  
näyttötutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perus-
teissa vaadittavasta ammattitaidosta (sovittujen käytännön työtehtävien tekeminen 
työpaikalla tai muussa hyväksytyssä näyttöympäristössä).

Tutkintotilaisuus 
tapahtuma tai tilanne, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon  
perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkinnon osittain.

Tutkintotodistus 
tutkintotoimikunnan antama todistus ammatillisen perustutkinnon, ammatti-
tutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta.
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Tutkintotoimikunta 
opetushallituksen asettama, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja ammatinharjoit-
tajia edustava luottamuselin (l 631/1998, 7 §). tutkintotoimikunnat mm. valvovat 
tutkintojen järjestämistä ja antavat tutkintotodistukset

Työpaikkaohjaaja 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen (työssä oppimisen) ohjaamiseen nimetty vastuu-
henkilö, joka ohjaa ja arvioi työssäoppijan tavoitteellisesta opiskelua työelämän  
aidoissa tilanteissa ja työtehtävissä.

Työssä oppiminen 
työssä oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työpaikalla tapahtuvaa  
oppimista tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon saavuttamiseksi. tYÖSSÄ 

oPPiMinen jA 
ohjAuS
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1 oPPiMinen jA tYÖSSÄ oPPiMinen

oppiminen on taito, joka koostuu monenlaisista tekijöistä. oppiminen on jokapäi-
väisissä eri elämänympäristöissä tapahtuvaa huomaamatonta toimintaa, toisaalta 
oppiminen on suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään kohti itselle tär-
keitä päämääriä. oppiminen on sisäistä kehittymistä, henkilökohtaista kasvua. hen-
kilökohtainen kasvu näkyy mm. kriittisen ajattelun kehittymisenä, joka tapahtuu ref-
lektoinnin avulla. työpaikkaohjaaja voi edistää oppimista huolehtimalla, että työssä 
oppijalla on riittävästi mahdollisuuksia saada mielekkäitä kokemuksia. työpaikkaoh-
jauksen tärkeänä tehtävänä on yhdessä ohjattavan kanssa pysähtyä tarkastelemaan 
ja pohtimaan ja arvioimaan näitä kokemuksia.

tutkinnon suorittaja on työssä oppimisen keskeisin henkilö, mutta työssä oppimisen 
sujuminen on oppimisen ja kehittymisen paikka myös kouluttajalle ja työpaikkaoh-
jaajalle. on rakennettava yhteiset käytännöt, löydettävä sopivat menetelmät tavoit-
teisiin pääsemiseksi ja kehitettävä suunnittelua, ohjaamista, arviointia ja yhteistyötä. 
työssä oppimisen haasteissa on oivallinen tilaisuus miettiä myös omia oppimistapo-
jaan ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita työpaikkaohjaajana ja kouluttajana.  
jokaisella oppijalla on oma elämänkokemuksensa. oppimisprosessin ymmärtäminen 
ja omien oppimistapojen tuntemus on lähtökohta sille, että oppija voi kehittää omia 
taitojaan ja kykyjään sekä kokea opiskelun mielekkäänä ja edistyä haluamallaan taval-
la myös työssä oppimiskohteessa.

nykykäsityksen mukaan oppimisprosessissa on olennaista:

Kun opetuksessa keskitytään ensisijaisesti faktatietojen välittämiseen, ohjauksessa 
keskitytään oppijaan ja oppimiseen, enää ei tämän perusteella voida puhua pelkäs-
tään aikuisten opettamisesta. Aikuispedagogiikan tulisi toimia yhä selvemmin  
aikuisohjauksena. Millainen aikuinen on oppijana? eroaako hän mitenkään kasvu iässä 
olevasta nuoresta oppijasta ja miten aikuisen ohjauksessa huomioidaan mahdollinen 
erilaisuus? 

1. Oppija itse rakentaa tietoa ja taitoa itselleen 
tieto ei siirry sellaisenaan ihmiseltä toiselle tai kirjasta lukijan aivoihin, vaan 
oppija rakentaa eli konstruoi tiedon itse uudelleen. oppija itse on oppimi-
sensa päähenkilö aktiivisen tiedonhankkijan, -käsittelijän ja -arvioijan roolis-
saan.

2. Uutta opitaan ja omaksutaan aiemmin opittua käyttämällä 
oppimisessa aikaisemmat ajatus- ja toimintamallit järjestyvät ja täydentyvät 
uudelleen. oppija valikoi ja tulkitsee uutta informaatiota aikaisemman koke-
muspohjansa ja odotustensa perusteella. 

3. Oppiminen on toimintaa ja ymmärtämistä 
oppiminen etenee tekemisen, kokeilujen ja ongelmaratkaisujen kautta. Kun 
oppija muodostaa asiasta oman käsityksensä, ymmärtää asian, kykenee hän 
myös soveltamaan tietoa uusissa yhteyksissä.

4. Tavoitteellisuuden taito 
tavoitteellisessa oppimisessa oppija muokkaa koulutukselle asetetut tavoit-
teet henkilökohtaisiksi tavoitteikseen ja etenee suunnitelmallisesti osatavoit-
teiden kautta päämääräänsä.

5. Oppiminen kytkeytyy oppijan todellisuuteen 
ihmiset käsittelevät ja omaksuvat asioita oman kokemusmaailmansa kautta 
ja kytkevät ne itselleen tuttuihin yhteyksiin. Siksi eri ihmiset voivat ymmärtää 
asioita eri tavoin ja tarkastella asioita eri näkökulmista

Oppiminen  
on sisäistä  

kehittymistä,  
henkilökohtaista  

kasvua.
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1.1 työssä oppimisen merkitys aikuisoppijalle

työn eri vaiheiden jatkuva kehittäminen sekä palvelujen ja tuotteiden laadun paran-
taminen edellyttävät jatkuvaa oppimista sekä työntekijöiltä että yrityksiltä. oppimi-
sen ja uusiutumisen pitäisi tapahtua myös entistä tehokkaammin ja nopeammin. Sik-
si oppiminen kytketään vahvasti työn tekemiseen ja näin työympäristöjen merkitys 
oppimisympäristöinä tulee entistä enemmän korostumaan tulevaisuudessa. työssä 
oppiminen onkin tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen eräs keskeinen toiminta-
malli ja samoin myös yritysten ja työntekijöiden arkipäivää!

Katri luukka (2007) on väitöskirjassaan tutkinut opiskelijoiden merkityksellisiä oppi-
miskokemuksia oppijan valintojen ohjaajina ja motivaation synnyttäjinä ja ylläpitä-
jinä. Merkitykselliset oppimiskokemukset ovat tunne- ja muutoskokemuksia, joita 
muodostuu yhdessä merkityksellisten henkilöiden kanssa. Merkityksellisiä oppimis-
kokemuksia muodostuu erityisesti työssä oppimisjaksoilla. tämän perusteella oppi-
misessa tuleekin erityisesti panostaa työssä oppimisen kehittämiseen. 

työpaikkaohjaaja koettiin helposti lähestyttäväksi työtoveriksi, joka kollegiaalisesti 
ohjasi työssä oppijaa työssä oppimisjakson aikana. työpaikkaohjaajan oma toiminta 
ja roolimallina toimiminen vaikutti suuresti oppijan omien suuntutumisvaihtoehtojen 
valintoihin tutkinnon suorittamisen aikana. ohjausroolin lisäksi työpaikkaohjaaja  
on myös roolimalli, johon ohjattava samaistuu. työpaikkaohjaaja voi myös toimia 
huonona roolimallina, jolloin ohjattavat suhtautuvat kriittisesti ja kielteisesti häneen 
samaistumiskohteena: ”tuollaiseksi minä en ainakaan halua tulla”. työssä oppimis-
jaksojen merkityksellisyyttä oppimisen edistäjänä kuvaa myös, miten ne muuttavat 
oppijoiden perspektiiviä suhteessa itseen ja muihin. oman itsen ja osaamisen arvi-
ointia tapahtuu yhdessä muiden kanssa pohtien. omassa itsessä muutoksen kohtee-
na on omien ajattelu- ja toimintamallien kehittyminen (luukka, K. 2007).

1.2 Aikuisoppijan ohjauksellisia erityispiirteitä

opiskelijoiden kanssa käydyissä ohjauskeskusteluissa on noussut esiin joitakin mo-
nille henkilöille yhteisiä opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja pelkoja. usein aikuisopis-
kelijalla on huoli oman opiskelumotivaationsa säilymisestä näyttötutkintoprosessin 
eri vaiheissa, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista, mm. tutkinnon perusteiden 
”koukerokielen” ymmärtämisestä, oppimaan oppimisesta ja opiskelutekniikasta sekä 
asioiden muistamisesta. omat kokemukset osaamisen hankkimisesta ja ”koulun-

käynnistä” voivat olla hyvin surkeita tai koulussa olemisesta on kulunut hyvin kau-
an aikaa. ”Pelottaa oppiiko sitä enää mitään” Vanhat sananparret pyörivät mielessä 
kuten ”ei vanha koira opi uusia temppuja” tai ”minkä nuorena oppii, sen vanha-
na taitaa”. Varsin usein keskusteluissa tulee esiin myös atk-taitojen tai kielitaidon 
puuttuminen...”minä kun olen sitä ikäluokkaa, jonka ei ole tarvinnut näitä opetel-
la”. oppimisympäristöistä keskusteltaessa ehdottomasti parhaaksi ja suosituimmak-
si nousee työpaikka eli työssä oppiminen. ”Minä opin parhaiten tekemällä” on hyvin 
yleinen toteamus. 

teoriaa ja ”koulunpenkillä istumista” vierastetaan, tosin teoriaakin halutaan ja tarve 
ymmärretään, mutta ”pieninä erinä työn lomassa” kuuluu toive! Varsin usein odote-
taan kouluttajilta ja ohjaajilta ”pönkitystä itsetunnolle”, ”kannustamista ja eteenpäin 
tuuppaamista”. henkilökohtainen ohjaus tai mahdollisuus pienryhmässä oppimiseen 
on myös monen toiveena oppimisjärjestelyissä. työssä oppiminen on juuri oikea vas-
taus tähän toiveeseen. itsearviointitaitojen kehittämiseen halutaan panostettavan sa-
moin kuin joustaviin ja monimuotoisiin oppimisjärjestelyihin. Aikuisopiskelija haluaa 
tulla huomioiduksi ainutlaatuisena yksilönä kaikkine kokemuksineen ja toiveineen. 
odotuksina ohjaukselle ja tuelle on mm. oppimisvaikeuksien, oman elämäntilanteen 
sekä iän ja elämänkokemuksen huomiointi opetuksessa. usein tarvitaan tukea myös 
pitkän työttömyyskauden paineista irrottautumiseen ja turvaverkkojen rakentami-
seen. henkilökohtaisissa keskusteluissa ja ohjauksessa tulee varata aikaa mm. oppi-
misen esteiden käsittelyyn, joista melko yleinen on jännittäminen ja paniikkihäiriöt. 
työpaikkaohjaajan kanssa monia asioita hoidetaan luontevasti työn lomassa keskus-
tellen, mutta tarpeen on myös silloin tällöin pysähtyä vähän pidemmäksikin aikaa 
pohtimaan esille nousseita asioita kahden kesken.

Aikuisopiskelijalla on usein paljon osaamista, aikaisemmin saatua koulutusta ja työko-
kemusta. olemassa olevan osaamisen tunnistamisella vältytään päällekkäisyyksiltä ja 
ns. ”tarpeettoman” opiskelulta. Monet ovatkin turhautuneina keskeyttäneet koulut-
tautumisen ”kun tätä samaa asiaa jauhetaan nyt jo kolmatta kertaa”. toisentyyppistä 
ajatusmallia kuvaa usein myös halu ”kerrata” ja ”varmistua osaamisesta”. Aiemmin 
hankittua osaamista pidetään aikuiskoulutuksessa koulutuksen suunnittelun ja toteu-
tuksen keskeisenä lähtökohtana. 

ohjaustyössä on aistittava opiskelijan aikaisempi tausta ja saatava tuntumaa hänen 
oppimiskokemuksiinsa. Kokemuksien käsittelyyn tulee varata aikaa, ja erityisesti ne-
gatiivisten oppimiskokemusten ”painolastia” pitää purkaa uuden oppimisen tieltä. 
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opiskelijaa tuetaan löytämään itsenäisyys ja vastuullisuus oman opiskelun läpiviemi-
sessä, siksi opiskelun alkuvaiheessa aikaisempien oppimiskokemusten merkityksen 
avaaminen on oleellisen tärkeää

Pohdinta:
Millainen roolimalli sinä olet työpaikkaohjaajana? 
Mitä omasta mielestäsi viestität työn arvosta, työyhteisöstäsi ja ammatillisuudesta? 
Millaisina asioina ne näkyvät ohjaustyössäsi?

2 tYÖPAiKKAohjAAjAn roolit AiKuiSoPPijAn 
ohjAAjAnA

työssä oppimisen voitaisiin kuvitella toteutuvan silloin, kun ihmiset osallistuvat työ-
yhteisönsä jäseninä sen toimintaan. täysivaltainen työyhteisön jäsenyys ei kuiten-
kaan toteudu, koska uusi jäsen on aina oppipojan ja noviisin roolissaan vasta mat-
kalla kohti asiantuntijaa. Ammatillisen osaamisen kehittymistä on kuvattu usein 
dreyfusin & dreyfusin (1985) esittämällä viisiasteisella portaikolla (Kuvio 1), jonka 
mukaan jokaiseen ammattiin tullaan noviisina.  

Kuvio 1 Ammatin hallinnan taitotasot (mukaillen Mykrä 2002)

ensimmäistä tasoa edustaa noviisi. hän osaa noudattaa työhön liittyviä sääntöjä tai 
ohjeita tutussa ympäristössä ja tutuissa vuorovaikutustilanteissa. hän osaa käyttää 
oppimiaan tietoja ja taitoja harjoitteluissa, usein toistuvissa tilanteissa.

toista tasoa edustaa edistynyt aloittelija. hän osaa soveltaa toiminnassaan 
sääntöjä ja ohjeita. hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon jonkin verran 
työpaikkansa erityispiirteitä. edistynyt aloittelija tarvitsee tukea erottaakseen 
tärkeät asiat epäoleellisemmista.

Kolmatta tasoa edustaa pätevä työntekijä. hän pysyy arvioimaan, mikä 
on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. näinhän tekee omatoimisesti  
tietoisia valintoja siitä, mitä hän aikoo tehdä. hän pystyy asettamaan 
asioita tärkeysjärjestykseen, tekemään suunnitelmia ja pohtimaan  
erilaisten vaihtoehtojen välillä. hän pystyy ottamaan toiminnassaan  
huomioon työpaikan erityispiirteitä.

neljättä tasoa edustaa taitava työntekijä. hän hallitsee rutiinit ja 
osaa käyttää tietojaan ja taitojaan uusissa tilanteissa. intuition  
(sisäinen näkemys) merkitys eteen tulevien tilanteiden ratkaisemi-
sessa on kehittynyt. taitava työntekijä ymmärtää osaamisen koko-
naisvaltaisemmin, kuin yksittäisten taitojen summana. hän on  
tietoinen siitä, että taitojen käyttö eri yhteyksissä on erilaista.

Viidettä tasoa edustaa asiantuntija. hän käyttää objektiivista 
ja luotettavaa tietoa hyväkseen, mutta lopulliset ratkaisut pe-
rustuvat usein intuitioon. hänen toimintansa on yleensä jous-
tavaa ja tilanteeseen hyvin sopivaa. Kokemuksen myötä kart-
tunut hiljainen tieto muodostaa olennaisen osan asiantuntijan 
osaamista.

Aikuis  -
opiskelijalla on 

usein paljon 
osaamista, aikai-
semmin saatua 

koulutusta ja työ-
kokemusta.

Oppiminen  
kytketään  

vahvasti työn  
tekemiseen.
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opiskelijan taitotason huomioiminen työssä oppimisen ohjauksessa edellyttää työ-
paikkaohjaajalta erilaisten roolien käyttöönottoa. ohjauksen yhtenä tehtävänä  
ammatillisen osaamisen ja kehittymisen lisäksi on myös ohjaus itseohjautuvuuteen, 
jolloin työpaikkaohjaajan tietoisuus erilaisen roolivalintojen merkityksestä korostuu.

työpaikkaohjaaja voi tietoisesti pyrkiä lisäämään oppijan itsenäisyyttä ja itseohjau-
tuvuutta omilla roolivalinnoillaan ammatillisen kehittymisen eri vaiheissa. Mykrä 
(2002) viittaa Grow´n (1991) esittämään mallin, joka kuvaa oppijan vaiheittaista ke-
hittymistä riippuvuudesta itseohjautuvuuteen ja ohjaajan toimintaa näissä vaiheissa. 
työpaikkaohjaajan roolissa on hyvä nähdä itseohjautuvuus taitona, jota voi oppia ja 
jota voi opettaa. olennaista on myös hahmottaa oppijoiden erilaisuus ja, ettei hei-
dän kanssaan ”juututa” samalle tasolle koko ajaksi vaan työpaikkaohjaajana ohjataan 
työssä oppijaa kehittymään itseohjautuvuudessaan.

Kuvio 2 Itseohjautuvuuden kehittyminen ja ohjaajan toiminta (Grow 1991)

Ohjaajan rooli auktoriteettina 
itseohjautuvuuden kehittyminen on yksilöllistä ja tilannesidonnaista. Muilla elämän 
alueilla itsenäinenkin aikuinen oppija saattaa työssä oppimispaikassa olla aluksi hy-
vinkin riippuvainen ohjaajastaan ja tarvita ohjaajan tukea ja kannustusta. riippuvai-
nen oppija tarvitsee ohjaajakseen auktoriteetin, joka näyttää ja kertoo, mitä tehdään, 
miten tehdään ja milloin tehdään. ohjaaja on tällöin asiantuntija, joka esittää rat-
kaisun. haasteena ohjaajalla on samalla riippuvuussuhteen kehittymisen estäminen. 
ohjaajan tehtävänä on samalla rohkaista ja kannustaa oppijaa tekemään itse ja löytä-
mään ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toimintatapoja. oppijalle on tärkeää saada välitön-
tä palautetta. 

OPPIJA

itseohjautuva d)

Sitoutunut c)

Kiinnostunut b)

riippuvainen a)

Auktoriteetti Motivoija Avustaja ”Konsultti”

ohjAAjA

Ohjaajan rooli motivoijana 
Motivoijan roolissaan työpaikkaohjaaja on ikään kuin oman alansa markkinoija. hä-
nen roolissaan korostuu kiinnostuksen ja arvostuksen herättäminen tehtäviin selittä-
mällä niiden taustoja ja merkityksellisyyttä. Alasta ja työstään kiinnostunut oppija on 
halukaskin tekemään tehtäviä, jotka hän kokee itselleen merkityksellisinä. Mielekkäi-
den ja monipuolisten  tehtävien mahdollistumisen kautta oppija saa kokonaiskuvaa 
vaadittavasta osaamisesta suhteessa omaan osaamiseensa. ohjaaja on edelleen oh-
jaamassa ja kannustamassa ohjattavaa tekemään yhä enemmän itse. oppijaa ohja-
taan ja rohkaistaan myös omien oppimistavoitteiden asettelussa. Vuorovaikutukses-
sa pyritään yhä enemmän kaksisuuntaisuuteen, jolloin myös oppijan oma aktiivisuus 
korostuu.

Ohjaajan rooli avustajana 
Sitoutuneella oppijalla on jo olemassa olevaa osaamista ja hän on ottanut vastuuta 
omasta oppimisestaan. ohjaaja avustajan roolissaan auttaa oppijaa tavoitteiden aset-
tamisessa ja rohkaisee niiden seuraamiseen itsenäisesti. työpaikkaohjaaja on myös 
avainasemassa mahdollistamassa tilanteita, joissa työskennellään myös toisten kanssa 
ja opitaan toisilta. tämä edistää työssä oppijan luottamusta omaan itseensä ja antaa 
arvokasta palautetta omasta itsestä yhtenä työyhteisön jäsenenä. ohjaajan ja oppijan 
välinen vuorovaikutus on tässä vaiheessa kaksipuolista.

Ohjaajan rooli konsulttina 
itseohjautuva oppija asettaa tavoitteet omalle oppimiselleen joko itsenäisesti ja yhdes-
sä työpaikkaohjaajan kanssa. hän itse tuntee olevansa vastuussa omasta oppimises-
taan ja tavoitteiden saavuttamisesta. itseohjautuvuus ei kuitenkaan tarkoita yksin toi-
mimista vaan yhdessä muiden ammattilaisten kanssa erilaisissa ryhmissä toimimista. 
Konsultin roolissaan työpaikkaohjaaja välittää vuosien varrella kertynyttä hiljaista tie-
toa, joka opitaan parhaiten asiantuntijan eli työpaikkaohjaajan toimintaa seuraamal-
la. hiljaista tietoa voi tehdä näkyväksi esimerkiksi kertomalla, miksi tekee asioita niin 
kuin tekee.

ohjauskeskusteluissa korostuu oppijan itsearviointi. ohjaaja suunnittelee seuraavat 
tehtävät yhdessä ohjattavan kanssa, jonka jälkeen hän siirtyy sivuun ja jättää tilaa op-
pijan itsenäiselle toiminnalle. ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutus on itse-
ohjautuvuuden vaiheessa kaksisuuntaista ja usein oppijan aloitteesta tapahtuvaa.

Pohdinta:
Miten tuet työssä oppijaa kriittisen ajattelun kehittymisessä?
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3 ohjAuS VuoroVAiKutuKSenA 

ohjauskäsitteestä on olemassa monenlaisia määritelmiä. r. Vance Peavyn mukaan 
ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista ohjattavalle. toisen määritel-
män mukaan ohjaus on toisaalta yksi ammatillisen keskustelun muoto ja toisaalta 
tietyt sisällöt ja tavoitteet sisältävää järjestelmällistä toimintaa. ohjauksen määritel-
mille on kuitenkin yhteistä se, että asiakkaan aktiivisuus korostuu. ohjaaja nähdään 
henkilönä, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuksia tutkia tilannettaan, kysyä oikeita 
kysymyksiä ja on vuorovaikutuksessa keskustellen ohjattavan kanssa. Vuorovaikutus-
suhteessa ohjaaja arvostaa ohjattavaa, ja täten antaa ohjattavalle tilaa kehittyä ja on-
nistua. ohjaaja on rinnalla kulkijan roolissa.

heikki Pasanen on tutkinut paljon ohjauksen ja työssä oppimisen ajankohtaisia tee-
moja sekä kehittänyt aikuisohjauksen koulutuksia. hän tarkastelee työssä oppimisen 
ohjausta vaiheittain etenevänä prosessina valmistautumisesta aina arviointeihin ja 
uuden kehittämiseen. ohjaus nähdään ensisijaisesti vuorovaikutuksen tuottamisen 
tapana (onnismaa, j., Pasanen, h. & Spangar, t. 2004).

ohjaajan vastuulla on huolehtia keskeisesti siitä, että vuorovaikutus ja asioiden käsit-
tely etenee niin, että ohjattava saa tuoda niitä asioita esille, jotka kyseisessä tilantees-
sa ovat nousseet käsittelyyn. Koska oppija on oman tilanteensa paras asiantuntija, on 
ohjaajan tarpeellista tukea häntä avaamaan tilannetta niin, että siinä vaikuttavia asi-
oita tulee yhteiseen, avoimeen käsittelyyn. Vaikeiden asioiden esiin ottaminen edel-
lyttää ohjaajan hyvää itsetuntemusta ja itsetuntoa, jotta hän kykenee syyllistämättä 
ja syyllistymättä avoimeen, suoraan ja rehelliseen vuorovaikutukseen. ohjaajan roo-
lissa korostuu oppipoika – mestari-asetelma, jossa ohjaaja ohjaa ja opastaa oppijaa 
parempaan työn tekemisen otteeseen. 

ohjaajalla on olemassa dialogin tuottamiseen erilaisia välineitä. ohjauskeskustelun 
periaatteena on auttaa ohjattavaa selkiyttämään työssä oppimisen kysymyksiään  
aidoissa työtehtävien toiminnoissa yhdessä työyhteisön kanssa. 

ohjauksen ja ohjauskeskustelun välineitä

 • Kunnioitus ja empatia ovat aina onnistuneen ohjauksen perusedellytyksiä. 

Kunnioitusta ja empatiaa voi osoittaa yksinkertaisilla, mutta vaikeasti muis-

tettavilla asioilla tavoilla eli kuulemalla, kuuntelemalla aktiivisesti, olemalla 

ikään kuin ”täysillä läsnä” oppijan asiaa varten. huomion ja kunnioituksen 

antaminen merkitsee vakavaa suhtautumista oppijan tekemisiin, esimerkik-

si palautteen antaminen työskentelystä on erittäin tärkeää. toimiessaan täl-

löin ikään kuin mestarin tai mentorin roolissa, ohjaaja antaa myös mallia tai 

kuvaa siitä, kuinka kyseinen instituutio yleensä vastaanottaa ja kohtaa asiak-

kaansa.

 • Sopiminen on tärkeä väline työssä oppimisen alkaessa ja yksittäisen ohjaus-

tilanteen alussa. ohjauskeskustelun alussa ohjaaja kertoo, mikä hänen roolin-

sa tässä tilanteessa on, mistä keskustellaan ja kuinka paljon on käytettävissä 

olevaa aikaa? lyhytkin aika on tällöin hyödynnettävissä jonkin tärkeän asian 

ratkaisemiseksi, koska asiaa ei tarvitse etsiä kierrellen. 

 • Kysyminen ja tarkentaminen ovat ohjauskeskustelun välineitä, joilla ohjaaja 

auttaa itseään ymmärtämään ohjattavan tilannetta ja toimintaa. tarkentavil-

la kysymyksillä ohjaaja varmistaa, että hänen käsityksensä perustuu tietoon 

eikä hänen omiin, tulkintapohjaisiin uskomuksiinsa. Välillisesti kysyminen, 

selventäminen ja tarkentaminen auttavat ohjattavaa puhumaan auki toimin-

taansa, koska hän pääsee kuvaamaan tilannettaan ja tekemään siitä selkoa. 

ohjattavalle muodostuu samalla myös puhumisen avulla tapahtuvassa asian 

ulkoistamisessa mentaalista tai kognitiivista karttaa omasta tilanteestaan. 

 • Konkretisoiminen ja välittömyys ovat ohjauskeskustelun välineitä, joilla 

luodaan näkökulmaa siihen, mitä todella nyt tapahtuu. Välittömyydellä viita-

taan ohjaajan aitouteen olla oma itsensä, taitoon kuunnella ”omaa ääntään” 

tilanteissa, joissa pitää miettiä, mitäs nyt tehdään. Aikuisopiskelijoiden koh-

dalla on perusteltua jakaa kysymykset yhdessä mietittäviksi; ongelmien rat-

kaisu ei ole ohjaajan tehtävä vaan neuvottelevassa ohjauksessa muodostuvan 

yhteiseen näkemykseen perustuva tulos. 
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 • Yhteenvetäminen on ohjauskeskustelun kuluessa tärkeä väline, jota aika 

ajoin tekemällä ohjaaja tuo esille omaa käsitystään sitä, millaisena hän näkee 

ohjattavan tilanteen tai miten hän on tulkinnut ohjattavan puheen. ohjaajan 

oma tulkinta tulee tällöin avoimeksi ja näkyväksi, jolloin ohjattava voi korjata 

mahdolliset virhetulkinnat. Avoin tulkintojen esiintuominen, niiden ”oikeelli-

suuden” testaaminen luo yhteistä näkemystä ja ymmärrystä. työssä oppimi-

sen ohjaajan taholta tulevat yhteenvedot toimivat oppijan oppimisen ja ke-

hittymisen näkökulmasta erittäin tärkeinä palautteina ja arviointeina.

 • Konfrontointi voidaan käsittää kriittiseksi tai kyseenalaistavaksi ohjauskeskus-

telun keinoksi. tämän edellytyksenä on hyvän ja turvallisen ohjaussuhteen 

muodostuminen. Konfrontoinnin tehtävänä on auttaa ohjattavaa tiedosta-

maan ristiriita kertomusten, ajattelun ja tekemisen välillä, joka on usein oh-

jattavalta itseltään piilossa. ohjaaja voi hyväksi muodostuneessa ohjaussuh-

teessa haastaa oppijan käsityksistään ja näkemyksistään. toistuvissa virheissä 

arvokysymyksissä sekä eettisesti vääristyneissä teoissa suora kyseenalaistami-

nen on tarpeen heti.

 • Tavoitteiden asettaminen, toiminnan suunnittelu ja ongelmanratkaisu 

ovat ohjaajan ohjauskeskusteluun kuuluvia toiminnallisia taitoja, joilla suun-

nataan katse tulevaan toimintaan ja rakennetaan perspektiiviä tekemiseen. 

tavoitteet ja ongelmanratkaisu ovat osoittamassa sitä, että ohjauskeskustelut 

tyypillisesti päätyvät joihinkin tuloksiin ja uusien tavoitteiden asettamiseen. 

Konkreettisuus on tarpeellista muistaa tavoitteita asetettaessa ja toimintaa 

suunniteltaessa. työssä oppimisen ohjaajan on hyvä muistaa, että tavoittei-

siin ja toimintoihin keskittymisen noustessa luonnostaan ohjauskeskustelu-

jen sisällöksi, voi herkästi unohtua ohjattavan kuuleminen siitä, mitä hänelle 

muutoinkin kuuluu. 

(Pasanen, H. 2004)

ohjauskeskusteluun valmistautuessa mieti: 
• Missä ja milloin? 
• Mistä puhutaan? 
• Kuinka paljon aikaa on käytettävissä? 
• Mitä opiskelija haluaa tuoda esiin? 
• Yhteenveto

Pohdinta:
Millaisia välineitä itse käytät ohjauskeskusteluissa?
Miten voit kehittää ohjauskeskustelujesi kulkua?

Ohjaaja  
ohjaa ja opastaa  

oppijaa parempaan 
työn tekemisen  

otteeseen.

Ohjaajalla  
on olemassa  

dialogin tuottami-
seen erilaisia  

välineitä.
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4 tYÖSSÄ oPPiMiSen ohjAuSProSeSSi

työssä oppimisen ohjaus tulee nähdä prosessina, jonka toteutumisen eri vaiheissa eri 
toimijat vastaavat ohjauksellisin keinoin ja välinein tutkinnon suorittajan tukemisesta 
henkilökohtaisten oppimistavoitteidensa saavuttamiseksi. työssä oppimisen ohjaus 
etenee vaiheittain työssä oppimisjaksolle valmistautumisesta aina arviointeihin ja uu-
sien tavoitteiden asetteluun. Vaiheiden aikana ja vaiheiden välisissä siirtymisissä ta-
pahtuu ohjausta. ohjaus voidaan nähdä ensisijaisesti vuorovaikutuksen tuottamisen 
tapana, jossa ilmenee neuvotteleva ja dialogia synnyttävä näkökulma. 

4.1 ohjaus työssä oppimisen eri vaiheissa

ohjauskokonaisuutta voidaan kuvata seuraavan taulukon (Taulukko 1 Työssä  
oppimisen ohjaus tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheessa) avulla. 

Toimijat 
(kuka tekee, mitä  
tekee prosessin eri  
vaiheissa)

Tutkinnon  
suorittajan valmista-
minen työssä  
oppimisjaksolle

Valmistautumi nen 
työssä  
oppimisjaksolle

Työssä oppiminen Työssä oppimi nen ja 
työssä oppimisen  
arviointi työpaikalla 

Työssä oppimisen  
arviointi oppi-
laitoksella

Uusien tavoitteiden 
asettelu

ASiAKKAAn  
ProSeSSi 
(yksilö ja/tai yritys) 

tunnistan oppimis-
tarpeeni. 
Asetan tavoitteet  
työssäoppimiselle.

tunnen oloni turval-
liseksi. löydän tavoit-
teisiini sopivan työssä 
oppimisympäristön ja 
saan tarvitsemaani  
ohjausta.

toimin erilaisissa  
oppimis-
ympäristöissä. 
opin ja kehityn  
osaajana.

tarkistan tavoitteitani  
ja oppimissuunnitel-
maani.

Arvioin omaa osaa-
mistani ja oppi-
mistani. 
jäsennän oman oppi-
miseni kehittymisen.

Asetan uusia  
tavoitteita ja keinoja 
oppimiselleni.

tYÖSSÄ oPPiMiSen ohjAuS

tutKinnon /  
KoulutuKSen  
jÄrjeStÄjÄn  
ProSeSSSi

Millaisia toimenpiteitä tehdään? 
Ohjauksen tarjonta

tutKinnon  
SuorittAjA

omien työssä oppi-
mistavoitteiden aset-
telu. Sopivan työssä  
oppimiskohteen  
valinta. esittelykirjeen 
laadinta.

Yhteydenotto työssä  
oppimiskohteeseen. 
omien tavoitteiden 
esittely. tutustuminen 
työkohteeseen.  
Annetun oppimis-
tehtävän selvitys työ-
paikkaohjaajalle

itsearviointia  
tavoitteiden  
saavuttamisesta. 

itsearviontia tavoittei-
den saavuttamisesta. 
uusien tavoitteiden 
hahmottuminen. 
ohjausprosessin  
onnistuneisuuden  
arviointi yhdessä  
tutkinnon suorittajan 
ja työ elämän kanssa.

oman osaamisen  
arviointi suhtesssa  
tutkintotavoitteisiin. 
Kehittymistarpeiden 
selkiytyminen.

uusien tavoitteiden 
toteutuksen  
suunnittelu 
- tutkinnon  
suorittaminen 
- uusien oppimis-
tavoitteiden asetta-
minen 
- urasuunnittelu

tYÖPAiKKAohjAAjA/ 
tYÖnteKijÄt/  
tYÖnAntAjA

opiskelijan tapaami-
nen. tutustuminen 
asetettuihin tavoit-
teisiin. työssä oppi-
missuunnitelman 
laadinta tutkinnon 
suorittajan kanssa 
asetettujen tavoittei-
den mukaisesti.

tutustuminen tutkin-
non suorittajan ta-
voitteisiin ja yhteisöl-
linen ohjaus ja tuki. 
tavoitteiden mukais-
ten, aitojen työtehtä-
vien antaminen. 
toiminnan arviointi 
ja ohjaus tavoitteiden 
suuntaisesti.

tavoitteiden mukais-
ten, aitojen työtehtä-
vien antaminen.  
Arviointi tutkinnon 
suorittajan osaamises-
ta suhteessa hänen 
työssä oppimisjaksol-
le laatimiinsa tavoit-
teisiin.

oppimisympäristöjen 
uusien mahdollisuuk-
sien luominen. 
työllistymisen  
mahdollisuuksien  
kartoitus.

VertAiSrYhMÄ 
(=oPiSKelijArYhMÄ)

opintopiirissä  
oppilaitoksella tai 
top-kohteissa tapah-
tuva kokemusten  
reflektointi.

Kokemusten reflek-
tointi. oman osaami-
sen peilaaminen tois-
ten kokemuksiin.

AMMAtillinen  
KouluttAjA

tavoitteiden asettelu  
suhteessa tutkinnon 
perusteisiin. opinto-
piirityöskentelyyn  
ohjaus tarvittaessa. 
työssä oppimiskoh-
teen soveltuvuuden 
vahvistaminen yhdes-
sä tutkinnon suoritta-
jan kanssa. oppimis-
tehtävän ohjeistus.

työssä oppimiskoh-
teesta sopiminen työ-
elämän kanssa ja tut-
kinnon suorittajan 
kanssa. työssä  
oppimisen ohjauksen  
ohjaus tarvittaessa  
työyhteisöön.

työskentelyn havain-
nointi, arviointi ja  
ohjaus tavoitteiden 
suuntaisesti. työpaik-
kaohjaajan ohjaus-
taitojen tukeminen 
(huom. pienet, yksi-
tyiset yritykset).

työskentelyn havain-
nointi, arviointi ja  
ohjaus tavoitteiden 
suuntaisesti. työpaik-
kaohjaajan ohjaus-
taitojen tukeminen 
(huom. pienet, yksi-
tyiset yritykset).

ryhmäohjauksessa  
tapahtuva kokemus-
ten reflektointi. 
Ammatillisen  
kehityksen arviointi.

jatkotavoitteisiin  
ohjaaminen.

ohjAAVA  
KouluttAjA

oman osaamisen  
itsearvioinnin kautta  
tavoitteiden asettelu 
top-jaksolle. opinto-
piirityöskentelyyn  
ohjaus tarvittaessa. 
työelämä- ja työn-
hakuvalmiuksien  
vahvistaminen.  
oppimistehtävän  
ohjeistus. 
esittelykirjeen  
laatimisen ohjeistus.

itsearviointiin ohjaus.  
työyhteisön ohjaus 
työssä oppimisen  
toteuttamisprosessin 
arviointiin. 
työpaikkaohjaajan 
ohjaustaitojen tuke-
minen.

Ammatillisen koulut-
tajan kanssa tehdyn 
keskinäisen työnjaon 
mukaisesti ohjaus  
tavoitteiden suun-
taisesti. työpaikka-
ohjaajan ohjaustaito-
jen tukeminen.

Ammatillisen koulut-
tajan kanssa tehdyn 
työnjaon mukaises-
ti ohjaus tavoitteiden 
suuntaisesti. työpaik-
kaohjaajan ohjaustai-
tojen tukeminen.

ryhmäohjauksessa  
tapahtuva kokemus-
ten reflektointi. itse-
arviointiin ohjaus.

jatkotavoitteisiin  
ohjaaminen.

tYÖKAlut / 
Keinot

ryhmäohjaus 
Keskustelu 
henkilökohtainen  
opiskeluohjelma 
tutkinnon perusteet 
työelämäpalaute  
-lomake 
osaan.fi / osaamisen  
tasot 
esittelykirje 
itsearviointi 
oppimistehtävät

esittelykirje 
oppimistehtävät 
Keskustelu 
työelämäpalaute  
-lomake

työssäoppimispäivä-
kirja 
tutkinnon perusteet 
osaamisen tunnista-
minen -lomake 
työssä oppimiskäynti 
Keskustelu 
ryhmäohjaus

työssäoppimispäivä-
kirja 
tutkinnon perusteet 
osaamisen tunnista-
minen -lomake 
työssä oppimiskäynti 
Keskustelu 
ryhmäohjaus

työelämäpalaute  
-lomake 
työssäoppimispäivä-
kirja 
osaamisen tunnista-
minen -lomake 
tutkinnon perusteet 
ryhmäohjaus 
Keskustelu

osaamisen tunnista-
minen -lomake 
Keskustelu 
tutkinnon perusteet 
henkilökohtainen  
opiskeluohjelma

tYÖSSÄ oPPiMiSen ohjAuS  
tArVittAVAn AMMAttitAidon hAnKKiMiSen VAiheeSSA

TAULUKKO 1
Työssä oppimisen ohjaus tarvittavan  

ammattitaidon hankkimisen vaiheessa 
Kuisma, S., Laaksonen, T., Mielonen, A., 

Nevala, R. & Pahkasalo, T. 2007. 
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Valmistaminen työssäoppimisjaksolle

ohjausprosessissa ja oppijan oppimisessa on eri henkilöillä ja ryhmillä oma vastuulli-
nen tehtävänsä. itse oppimisen keskiössä on tutkinnon suorittaja itse. hänen työssä 
oppimisprosessinsa lähtee liikkeelle jo ennen työelämäjaksolle lähtöä omien tavoit-
teiden ja niitä palvelevan kohteen miettimisenä. hän valmistaa myös tulevaa työ-
yhteisöä esimerkiksi itseään kuvaavan esittelykirjeen avulla, joka toimii työyhteisös-
sä informatiivisena välineenä uuden työyhteisön jäsenen mukaantulosta. Kouluttajat 
ovat tukemassa ja ohjaamassa tavoitteiden asettelussa ja hänelle sopivimman työelä-
mäkohteen löytymisessä. työssä oppimiskohteessa tapahtuvaa oppimista ohjataan 
myös annettavalla oppimistehtävällä, jonka avulla tutkinnon suorittaja aktiivisesti tut-
kii työelämässä toteutuvan toiminnan kautta siellä tarvittavaa ammattitaitoa. jaksoille 
suunnitellut tehtävät toimivat hyvin myös henkilökohtaistamisen periaatteen mukai-
sesti, kun ne johdetaan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjatuista tavoitteista. 
työssä oppimisen integroiminen osaksi tavoitteellista oppimista johtaa kouluttajien/
ohjaajien perinteistä opetustyötä pois luokkahuoneista ja ”opetuksen antamisesta”. 
Aikuisten ammatillisissa näyttötutkinnoissa oleva periaate ”kaiken näyttämisestä ai-
doissa työelämän tehtävissä” edellyttää uusien ohjauksellisten vuorovaikutusmuoto-
jen ja -välineiden käyttämistä. työssä oppimisen ohjauksen eri vaiheissa tapahtuva 
toimijoiden keskinäinen asioiden käsittely edellyttää täten neuvottelevaa ja dialogi-
suuteen pyrkivää työtapaa.

hyvän orientaation työssä oppimisjaksolle saavuttamiseksi opiskelijalle mahdolliste-
taan myös tutustuminen tulevaan kohteeseen, tehtäviin ja ohjaajaan ennen jaksolle 
lähtemistä. tähän ensimmäiseen tapaamiseen liittyy myös ensimmäinen ohjaus- ja 
neuvottelutilanne työpaikkaohjaajan ja ohjattavan kesken. 

työssä oppimisen tavoitteet tulee konkretisoida mahdollisimman selviksi. opiskelijan 
henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet muodostavat perustan työssä oppimissuun-
nitelmalle, jonka laadintaan työssä oppija ja työpaikkaohjaaja osallistuvat tarvittaes-
sa kouluttajan tuella. Kaikkein tärkeintä ensimmäisessä tapaamis- ja ohjaustilanteessa 
on, että tutkinnon suorittaja ja työpaikkaohjaaja tutustuvat turvallisesti toisiinsa, saa-
vat yhteisen ymmärryksen tilanteesta sekä pystyvät suunnittelemaan työssä oppimis-
jaksolla toteutettavia työtehtäviä tavoitelähtöisesti.

työssä oppimisen ohjaus työpaikalla

oppimisen näkeminen vuorovaikutuksellisena, yhdessä tapahtuvana tiedonrakente-
luna  johtaa siihen, että tärkeintä ohjauksessa on saada työssä oppija osallistumaan 
toimintaan. ohjaajan rooliin ei kuulu tiedon päähän kaataminen vaan hänen tehtä-
vänä on sopivien uusien ja haastavien tehtävien antaminen oppijan itsensä työstet-
täväksi. tieto tuotetaan yhteisen osallistumisen kautta projektina ja prosessina, jossa 
molemmat osapuolet yhdessä rakentavat käsitystä tilanteesta, jossa ollaan. Kysymys 
on osallistumisen ohjauksen kautta tapahtuvasta oppimisen ohjauksesta. 

työssä oppimissuunnitelmalla (liite 2) varmennetaan työssä oppimisen eteneminen 
oppijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Se toimii myös ohjauksen arvi-
oinnin välineenä arvioitaessa työssä oppimisprosessia kokonaisuudessaan, jolloin ar-
vioinnin kohteena on myös työyhteisön toiminta ja sen tarjoamat mahdollisuudet 
oppimiseen.

työpaikkaohjaajan ja työssä oppijan yhteiset keskustelut nousevat merkityksellisiksi,  
kun halutaan varmistaa, miten oppija on ymmärtänyt asiat. ohjauskeskustelujen 
avulla oppijaa autetaan tarkastelemaan omia näkökulmiaan: miten hän on ymmär-
tänyt asioita työpaikan odotukset ja toiveet huomioiden? Miten hän perustelee toi-
mintaansa ja valintojaan? Keskustelujen kautta syntyy yhteistä näkemystä edellä 
mainittuihin kysymyksiin. oppimisen ”pään sisäinen” puoli tulee näkyväksi sopivien 
kysymysten, vuorovaikutuksen ja neuvottelun kautta. ohjaajan tukena olevia hyviä 
ohjauskeskustelun välineitä on kuvattu edellisessä luvussa ohjaus vuorovaikutuksena.

4.2 ohjaus oppimisen eri vaiheissa 

luvussa 3 tarkasteltiin ohjaajan erilaisia rooleja tutkinnon suorittajan itseohjautuvuu-
teen tukemisessa ja ammatillisen osaamisen kehittymisessä. työssä oppijan oppimi-
nen etenee myöskin vaiheittain, jolloin tarvitaan erilaista ohjausta riippuen siitä, mis-
sä vaiheessa hän on omassa oppimisprosessissaan:

Tajuaminen – konkreettinen kokemus
oppimisen lähtökohtana on oppijan oma konkreettinen kokemus, kun hän tekee 
työtehtäviään työssä oppimispaikassaan. tehtäviin ohjaaminen nousee keskeiseen 
asemaan.
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tehtäväkokonaisuuksiin tai yksittäisiin tehtäviin ohjaamisessa voidaan käyttää apuna 
viiden askelen menetelmää, joita voidaan kuvata esimerkiksi kohoavina portaina

1) Valmistelu
 • työssä oppimissuunnitelman mukainen tehtävä.
 • oppijan osaamisen lähtötason ja tavoitteiden tarkistus.
 • ohjaustilanteessa tarvittavien välineiden ja materiaalien varaus.
 • ilmapiiri oppimista edistävä (motivointi, kiireettömyys).

2) Ohjaus
 • työtehtävän selostaminen ja näyttäminen, miten se tehdään.
 • oppijaa pyydetään havainnoimaan tehtävän eri vaiheet.
 • turvallisuuden kannalta keskeiset asiat selvitetään.
 • työtehtävän olennaiset niksit selvitetään.
 • työtehtävää mahdollisesti haittaavat tekijät selvitetään.

3) Kertaus
 • oppija kertoo itse omin sanoin, miksi työtehtävä suoritetaan.
 • oppija kertoo vaihe vaiheelta, miten työtehtävä suoritetaan.
 • ohjaaja arvioi oppijan kuvauksen.
 • ohjaaja kertaa työtehtävän olennaiset seikat.
 • oppija käy tehtävän uudelleen läpi hiljaa mielessään (mielikuva).

1. Valmistelu

2. ohjaus

3. Kertaus

4. Kokeilu

5. tarkastus ja arviointi

4) Kokeilu
 • ohjaaja rohkaisee oppijaa itsenäisesti kokeilemaan.
 • oppija tekee työtehtävän kaikessa rauhassa omalla nopeudellaan.
 • ohjaaja antaa palautetta ja antaa yrittää uudestaan.

5) Tarkastus ja arviointi
 • oppija arvioi ensin itse omaa toimintaansa.
 • ohjaaja antaa palautetta työn tekemisestä ja tuloksesta.
 • ohjaaja antaa palautetta ohjattavan vahvuuksista (mikä meni hyvin).
 • ohjaaja antaa rakentavaa palautetta kehitettävistä asioista.
 • ohjaaja rohkaisee oppijaa kysymään.
 • ohjaustilanteen päättäminen.

(Mukailtu: Mykrä, T., 2002)

oppijan oppimisen edetessä hänelle ei enää selosteta valmiita ohjeita, vaan käyte-
tään ongelmanratkaisua eli tehtävä annetaan oppijalle ratkaistavana ongelmana. 
hän saa itse perehtyä tehtävään, pohtia, suunnitella ja päättää ratkaisusta. 

Pohtiminen – reflektiivinen havainnointi
työssä oppijan katsotaan kehittyvän ammatillisesti ja kasvavan henkilötasolla, silloin 
kun hänen kriittinen ajattelunsa kehittyy reflektoinnin avulla. reflektoinnilla tarkoite-
taan tapahtuman ääreen pysähtymistä, sen havainnointia ja pohdintaa siitä, mistä oli 
kyse ja mitä tilanteessa tapahtui. työpaikkaohjaaja voi erityisesti edistää työssä oppi-
jan oppimista pysähtymällä hänen kanssaan yhdessä havainnoimaan ja arvioimaan, 
mitä tapahtui.

työpaikkaohjaaja voi esittää kysymyksiä suoritetuista työtehtävistä:
 • Arvioi suoritustasi? Missä onnistuit? Mikä meni pieleen? (ei: Miten tehtävä 

meni?)
 • Miten arvioisit lopputulosta? (ei: Millainen tulos saatiin?)
 • Mitä voisit tehdä parantaaksesi suoritustasi? 
 • Mitä opit tästä kokemuksesta?
 • Millaista tietoa tunnet vielä tarvitsevasi?
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Kriittisen ajattelun kehittymisen ja oppimisen kannalta on ohjauksellisesti merkittä-
vää, millaisten kysymysten kautta mahdollistetaan oman kehittymisen ja osaamisen 
arviointi. Kysymysten asettelussa on hyvä välttää yhden sanan vastausmahdollisuuk-
sia (”ihan hyvä”. huom. suluissa olevat kysymykset). oppimisen ja ohjauksen kan-
nalta on merkityksellistä, että oppija löytää konkreettisia, tekemistä kuvaavia asioita 
arviointinsa perustaksi.

Ymmärtäminen – abstrakti käsitteellistäminen
oppija pyrkii ymmärtämään tehtävää tai asiaa muodostamalla kokemuksistaan,  
pohdinnoistaan ja keskusteluistaan itselleen kokonaiskuvaa ja -käsitystä (teoreettinen 
malli). Kokemukset herättävät ajatuksia, joita oppija vertaa aikaisempiin tietoihinsa 
esimerkiksi oppilaitoksessa esiin tulleisiin asioihin. Mitä teoria tarkoittaa käytännön 
työssä? Ymmärryksen ja oivalluksen syntymistä edesauttavat keskustelut, oppimis-
tehtävät ja oppimispäiväkirjat.

Soveltaminen – aktiivinen kokeilu
näkökulmien ja erialaisten vaihtoehtojen avautuessa herää halu kokeilla tehtäviä  
uudella tavalla. Aktiivinen toiminta tuottaa uusia kokemuksia tulevien oppimispro-
sessien rakennusaineeksi. jatkuvan oppimisen ja kehittymisen turvaamiseksi tarvitaan 
kannustavaa, rohkaisevaa ja kehittävää palautetta.

Pohdinta:
Miten kehität työssäoppimissuunnitelman laadintaa omassa työssäsi?
Miten huomioit työssä oppijan työssä oppimisjaksolle asettamat tavoitteet?
Millaista oppimista työyhteisösi mahdollistaa? 

5 tYÖSSÄ oPPiMiSen ArViointi

työssä oppijan arviointi edellyttää aina arvioijalta hyvää etiikkaa. Arviointi ei ole itse-
tarkoitus, vaan sen tehtävänä on aina johtaa johonkin parempaan. Arviointi edel-
lyttää aina myös yhteistä kieltä ja konkreettisia tavoitteita, joiden saavuttamista ar-
vioidaan. Arviointi on kehityksen väline, jolla nykytilan arvioimisen lisäksi katsotaan 
tulevaisuuteen ja ennakoidaan kehityksen suuntaa. Arviointi ei ole vain kehitettävien 
alueiden osoittamista vaan aina myös vahvuuksien esiin tuomista. Siinä pyritään  
tukemiseen, rohkaisemiseen, eteenpäin auttamiseen ja myönteisen minäkuvan  
vahvistamiseen.

5.1 Arvioinnin tehtävä 

tutkinnon suorittajan oppimisen tukeminen on tärkeä tehtävä, jota kehitetään myös 
arvioinnilla. Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa hänen omien tavoittei-
densa saavuttamiseen sekä itsearviointitaitojen kehittymiseen. jokainen tutkinnon 
suorittaja on yksilö erilaisine tavoitteineen. 

työssä oppimisessa kuten muussakin arvioinnissa korostuu opiskelijan itsearvioinnin 
merkitys. Kun opiskelija asettaa itse oman työnsä ja toimintansa tavoitteet ja arvioi 
omaa edistymistään, hänelle kehittyy elinikäisen oppimisen valmiudet. opiskelijan  
itsearviointi tukee hänen ajattelunsa ja vastuuntuntonsa kehittymistä. hänelle kehit-
tyy taito tiedostaa vahvuutensa ja vastaavasti osaaminen, jossa hänen tulee vielä ke-
hittyä. Yksi arvioinnin tärkeimmistä tavoitteista on sen merkitys opiskelijan toimin-
nan ja käyttäytymisen ohjaajana ja itsetuntemuksen vahvistajana. Siksi on erityisen 
tärkeätä saada suoraa ja rehellistä palautetta säännöllisesti koko työssä oppimisjak-
son ajan. 

työpaikalla tapahtuvan työssä oppimisen arviointi perustuu opiskelijan, työpaikkaoh-
jaajan ja kouluttajan väliseen vuoropuheluun. 

jatkuvalla palautteella, arvioinnilla ja keskusteluilla on ohjauksellinen merkitys. Arvi-
oinnin ja palautteen tulee olla joka suuntaan avointa. Kaikkien osapuolten (opiskelija, 
työpaikkaohjaaja, työyhteisö, kouluttaja) toimintaa tulee arvioida. Saamansa palaut-
teen avulla jokainen saa apuvälineitä oman toimintansa suuntaamiseen ja uusien  
tavoitteiden asettamiseen tulevaisuutta varten. 
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työssä oppimisen arvioinnin tehtävänä on

5.2 Mitä arvioidaan?

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit johdetaan tutkinnon perusteissa esitetyistä  
tavoitteista. Arvioinnin kohteina ovat oppijan ammatillinen osaaminen, työelämän 
sosiaaliset taidot sekä suunnittelu- ja kehitysvalmiudet.

5.3 Arviointiprosessi

työssä oppimisen arvioinnin tulee olla jatkuvaa. työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijan 
toimintaa ja antaa palautetta koko työssä oppimisen ajan. Arviointitilanne voi olla 
ennalta sovittu työtehtävän tai sen osan arviointi tai jatkuvasti työskentelyn lomassa 
tapahtuvaa palautteen antoa. Varsinaiset arviointitapahtumat, joissa kouluttajakin voi 
tarvittaessa olla läsnä, sovitaan etukäteen. Arviointikeskusteluihin valmistautuminen 
sisältää riittävän ajan ja rauhallisen tilan varaamisen sekä arviointikeskustelulle asetet-
tujen tavoitteiden hahmottamisen etukäteen. Yhteiset arvioinnit pidetään usein työs-
sä oppimisjakson alussa, puolessa välissä sekä lopussa.

Alkuarviointi tapahtuu ennen työssä oppimisen alkua tai aivan sen alkaessa. Alku-
arvioinnissa tarkastellaan työssä oppijan lähtötason osaamista, oppimisvalmiuksia ja 
ohjauksen sekä tuen tarpeita. Keskustelussa motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa 
uuden oppimiseen ja perehdytään hänen aikaisempiin kokemuksiinsa ja taitoihinsa.

Väliarviointia tehdään koko työssä oppimisen ajan. opiskelijaa ohjataan myös i 
tsearviointiin sekä oman osaamisensa sekä kehittämistarpeidensa havainnoimiseen. 
Väliarvioinneilla tarkastellaan ”missä nyt mennään” ja suunnataan kohti tavoitetta 
”mitä on vielä edessä” Mitä osaan ja mitä on vielä opittava?

Loppuarviointi sijoittuu työssä oppimisjakson loppupuolelle. Se kokoaa koko työssä 
oppimisjakson sujumisen tavoitteiden asettelusta niiden saavuttamiseen. loppuarvi-
oinnissa arvioinnin kohteena on myös koko työssä oppimisen ohjausprosessin onnis-
tuneisuus. Arviointikeskusteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki työssä 
oppimisen osapuolet sovittujen käytänteiden mukaisesti.

5.4 Arviointikeskustelu ja palautteen anto

opiskelijan työssä oppimisjakson lopussa käydään yhteinen palautekeskustelu, johon 
osallistuvat tutkinnon suorittaja, työpaikkaohjaaja ja sovittujen käytänteiden mu-
kaisesti tarvittaessa myös kouluttaja. Arviointi- ja palautekeskustelu on kaikkien osa-
puolien yhteinen ammatillinen kehittymis- ja kehittämistilanne. Palautekeskustelussa 
arvioidaan työssä oppimiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja työssä oppi-
jan ammatillista kasvua jakson aikana. Keskustelun alussa työssä oppijalle itselleen 
annetaan ensin mahdollisuus kertoa omat arvionsa ja kokemuksensa oman oppimi-
sensa kehittymisestä. työpaikkaohjaajan ohjauksellista osaamista on auttaa avoimen 

 • Ammatillinen osaaminen: opiskelijan tekniset taidot eli työmenetelmien 

ja -välineiden hallinta, työprosessien hallinta, työnsuunnittelu, työturval-

lisuus jne.

 • Työelämän sosiaaliset taidot: työyhteisöön sopeutuminen, opiskelijan  

aktiivisuus, omatoimisuus, yhteistyökyky sekä vuorovaikutustaidot.

 • Suunnittelu- ja kehitysvalmiudet: Kuinka suunnitelmallista ja järjestel-

mällistä opiskelijan toiminta on. tällöin voidaan arvioida hänen ongel-

manratkaisukykyä, palautteen vastaanottamistaitoa sekä kykyä jatkuvaan 

oppimiseen ja kehittymiseen.

 • tukea opiskelijan oppimista ja motivaatiota.

 • kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa ja lisätä itsetuntemusta.

 • tukea opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja ammatillista  

kasvua.

 • ohjata ja kannustaa opiskelijaa myönteisesti omien tavoitteiden  

saavuttamiseen. 

 • tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta. 

 • suunnata opiskelijan toimintaa ja tavoitteita saadun palautteen  

perusteella. 
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keskustelun syntymisessä siten, että siinä mahdollistuu ongelmien ja onnistumisten 
yhteinen pohtiminen. Arviointikeskustelussa osapuolien yhteisenä tavoitteena on yh-
teisen näkemyksen saavuttaminen. tässä yhteisen näkemyksen saavuttamisessa oh-
jauksellisina apuvälineinä toimivat luvussa 4 esiin tuodut ohjauskeskustelun välineet. 
Asioiden yhteinen tarkastelu, pohtiminen ja yhteen vetäminen tukee työssäoppijaa 
hänen itsearviointitaitojensa kehittymisessä sekä omien kehittämiskohteidensa tun-
nistamisessa. 

Palautekeskustelussa arvioinnin kohteena ovat myös työssä oppimisen järjestelyt, oh-
jauksen toimivuus, työssä oppimisen työtehtävien toteutuminen sekä työssä oppimi-
sen ohjauksessa mukana olleiden vastuutahojen yhteistyön toimivuus. työssäoppijan 
arviointitaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että myös hän oppii antamaan ra-
kentavaa palautetta ohjauksen toimivuudesta omasta näkökulmastaan tarkasteltuna.

Arviointia ohjaa aina tutkinnon perusteet ja siellä mainitut arvioinnin kohteet ja  
kriteerit. henkilökohtaistaminen työssä oppimisessa ja sen arvioinnissa ei merkitse 
tutkinnon tavoitteista, sen ammattitaitovaatimuksista poikkeamista, vaan erilaisten 
tapojen huomioimista toiminnan toteutuksessa, osaamisen rakentamisessa ja ohjauk-
sellisessa tukemisessa.

Arviointimenetelmiä 

työssä oppimisen arvioinnissa on käytössä monipuolisesti erilaisia menetelmiä. tär-
keintä on, että menetelmillä voidaan arvioida luotettavasti opiskelijan ammatillista 
osaamista ja ammatillisen osaamisen kasvua. Seuraavassa joitakin esimerkkejä erilai-
sista arviointimenetelmistä, joita työpaikkaohjaajalla on käytettävissään arvioinnin 
tukena.

Dialogi: ohjauskeskustelu on työssäoppijan ja työpaikkaohjaajan tasavertaista kes-
kustelua, johon molemmilla osapuolilla on annettavaa. ongelmia tai pulmia lähes-
tytään yhdessä tutkien. Keskustelussa kumpikin osapuoli on avoin uuden, yhteisen 
näkemyksen saavuttamiselle ja on valmis muuttamaan käsityksiään. dialogisessa kes-
kustelussa yhdistyvät kuunteleminen, puhuminen, kysyminen ja vastaaminen ja siinä 
on tilaa myös hiljaisuudelle.

Haastattelu: työssäoppija voi toimia haastattelijana tai haastateltavana. hänelle voi-
daan antaa esimerkiksi oppimistehtävä työssäoppimisjaksolle, jossa hän haastattelee 

työyhteisön työntekijöitä. haastattelun avulla opiskelija syventää tietojaan tietyistä 
työvaiheista tai työkokonaisuuksista. oppijaa voidaan myös haastatella esim. työhön 
perehdyttämisen ja työssä oppimisen onnistumisesta.

Havainnointi on työssäoppijan toiminnan ja osallistumisen seurantaa aidoissa työ-
tehtävissä. havainnoista käydään keskustelua työssäoppijan kanssa koko työssäoppi-
misjakson ajan. omien havaintojen kirjaaminen auttaa loppuarviointiin valmistautu-
misessa sekä palautteen kirjaamisessa. 

Oppimistehtävät laaditaan tutkinnon tavoitteisiin perustuen. tehtävät voivat olla 
koulutuksen järjestäjän, opiskelijan tai työpaikan laatimia. tehtäviin voi liittyä havain-
nointia työpaikalla (kuuntelu, katselu, tunteminen) sekä kyselyjä, haastatteluja, selvi-
tyksiä yms. Parhaimmillaan tehtävät ovat työpaikkaa ja työssäoppijan osaamista hyö-
dyttäviä aitoja tehtäviä. oppimistehtävät dokumentoidaan ja analysoidaan.

Portfolio on henkilön oma kokoelma sellaisia näytteitä, tuotteita ja pohdintoja,  
jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaa-
misalueensa ja saavutuksensa. Se voi olla esim. paperisessa muodossa oleva työ- tai 
näytesalkku, johon opiskelija kerää aineistoa työssä oppimisjaksoiltaan. 

Työssä oppimisen oppimispäiväkirja on esimerkiksi vihko, johon opiskelija kuvaa ja 
analysoi omaa oppimisprosessiaan ja työpäiviin liittyviä tehtäviä. työssä oppimisen 
päiväkirja ei ole pelkästään tehtävien kuvausta vaan siihen liittyy aina pohtiva,  
kyseenalaistava ja arvioiva näkökulma suhteessa omaan oppimiseen. täten oppimis-
päiväkirja on hyvä väline oppijan itsearviointitaitojen kehittymisessä. oppimispäivä-
kirjaa voi suositella myös työpaikkaohjaajalle hänen oman ohjaustehtävänsä arvioin-
tiin ja ohjausosaamisensa kehittämiseen. 

Kehittämistyö/Opinnäytetyö opinnäytetyö voi olla opintoja kokoava tai jonkin 
osa-alueen erityisosaamista osoittava työ. Se voidaan kytkeä osaksi työssä oppimis-
jakson tavoitteita ja arviointia.

Video Videokuvausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan tallentaa tie-
tyn työvaiheen suoritus jälkikäteen tarkkailtavaksi. Aineiston katselu yhdessä työpaik-
kaohjaajan kanssa voi tuottaa opiskelijalle uusia oivalluksia ja oppimiskokemuksia,  
jolloin palautteen antaminen kohdistuu yhdessä havainnoituun työsuoritukseen. 
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Työselostus, selvitys ja raportti Ammattialaan, työssä oppimispaikkaan, tuottee-
seen tai työssä oppimisjakson tavoitteisiin liittyvä raportti. 

Verkossa tapahtuva ohjaus Koulutuksen järjestäjällä voi olla verkkopohjainen oh-
jaustila, jossa tutkinnon suorittaja, työpaikkaohjaaja ja kouluttaja voivat pohtia ja  
arvioida kokemuksiaan. Verkkotyöskentely sopii hyvin arviointivälineeksi, jos työssä 
oppimispaikan ja oppilaitoksen välinen etäisyys on pitkä. 

6. MottojA jA VinKKejÄ tuleVAiSuuden 
tYÖPAiKKAohjAAjAlle

 • huolehdi jatkuvasta kouluttautumisesta, sillä koulutus, ohjausmenetelmät 

ja tieto monipuolistuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

 • Käy tutustumassa oppilaitoksiin, joista työssäoppijoita tulee.

 • ole erittäin kärsivällinen ja joustava.

 • ole myös kiinnostunut ohjattavasta itsestään.

 • Älä rutinoidu.

 • Pidä itsesi ajan tasalla.

 • Yhteisö kasvattaa! Koko työyhteisö toimii ohjaajana, ainakin henkisellä  

tasolla (= ilmapiiri).

 • ole opastava ja huomioiva.

 • ole ymmärtäväinen.

 • ota selvää asioista (papereista ym.).

 • tutustu työssäoppijan taustoihin, tutkintoon,  

ammattitaitovaatimuksiin jne. 

 • ole silmät ja korvat auki.

 • hiljaa hyvä tulee.

 • ennakkoluulottomuus on kaiken A ja o.

 • järjestä aikaa säännöllisiin kahdenkeskisiin ohjauskeskusteluihin.

 • Varaa aikaa myös työssä oppimisjakson suunnitteluun.

 • ole oma itsesi.

Arviointia  
ohjaa aina  

tutkinnon perusteet  
ja siellä mainitut  

arvioinnin kohteet  
ja kriteerit.

Arviointi-
keskustelussa osa-
puolien yhteisenä 

tavoitteena on yhtei-
sen näkemyksen  
saavuttaminen.
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tYÖPAiKKAohjAAjAn  KoKeMuKSiA

työpaikkaohjaajana toimiessani ja työssä oppijoita ohjatessani olen huomannut 
oman ammatillisuuteni kehittyvän. oppijoiden kautta saa uutta ammatillista tietoa 
sekä toisenlaista näkökulmaa käytännön työhön. työyhteisön kaikki jäsenet ovat  
tässä asiassa saavia osapuolia.

Myös vuorovaikutustilanteiden kautta tapahtuu oppimista. Vuorovaikutustaidothan 
ovat yhä enemmän tarpeen muutoinkin työelämässä. Samoin itsetutkiskelun, omien 
vahvuuksien ja heikkouksien tarkastelun, kautta työpaikkaohjaajalla tapahtuu kehit-
tymistä ja oppimista. näitä asioita pohditaan mm. työpaikkaohjaajakoulutuksessa. 
työpaikkaohjaajan koulutus antaa lisää rohkeutta ja varmuutta ottaa asioita reilusti 
esille. työpaikkaohjaaminen vaatii sitoutumista ja suunnitelmallisuutta. Se on elin-
ikäistä oppimista.

työssä oppijoiden kanssa käymieni keskustelujen ja palautteiden myötä on käynyt 
ilmi, että työssä oppija kokee työelämäjaksot antoisiksi. niistä oppii paljon ja ne ovat 
haastavia. Koetaan, että ko. jaksot ovat paras mahdollinen tapa oppia. Käytännön 
työssä herää kysymyksiä ihan eri tavalla kuin teoriatunneilla. työssä oppimisen ja 
teoriajaksojen koetaan tukevan toinen toisiaan. 
oppijan on itse oltava aktiivinen osapuoli. hänen on kyettävä ottamaan vastaan  
ohjeita ja neuvoja, sekä hankkimaan tietoa myös itse.

Päämäärähän on, että kaikki osapuolet yhdessä tekevät työtä oppijan oppimisen  
hyväksi. niin työyhteisö, oppilaitos kuin opiskelija itse.

Sinikka Kiiski

Keittiöpäällikkö, lahden Ateriat
työpaikkaohjaaja
ntM

henKilÖ-
KohtAiStAMinen

AiKuiSoPiSKeluSSA
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7 henKilÖKohtAiStAMinen AiKuiSoPiSKeluSSA

Koulutuksen järjestäjille on asetettu velvoite tarjota aikuisille asiakaslähtöisesti suun-
niteltua ja toteutettua ohjausta, tukea ja palveluja ammattitaidon hankkimiseen ja 
sen osoittamiseen näyttötutkinnoissa.

7.1 näyttötutkintojärjestelmän keskeiset periaatteet

Suomessa ammatillinen aikuiskoulutus perustuu vahvasti näyttötutkintojärjestel-
mään. järjestelmän etuna on erityisesti se, että henkilön ammatillinen osaaminen 
voidaan sen avulla kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa, riippumatta siitä, onko 
osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.  
tärkeintä on ammatin hallinta. 

näyttötutkintojärjestelmä perustuu työelämälähtöisyyteen ja se tarjoaa aikuisväestöl-
le joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan. näyttö-
tutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen 
osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. 

näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeinen periaate on kolmikantayhteistyö. Kolmi-
kantayhteistyöllä tarkoitetaan työnantajatahon, työntekijätahon ja koulutuksen  
järjestäjätahon tiivistä yhteistyötä tutkintorakenteita ja tutkinnon perusteita laadit-
taessa, näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa. elinkeino- ja 
muun työelämän tarpeet tulevat huomioonotetuiksi järjestelmän kaikissa vaiheissa. 
näyttötutkinnon suorittajan osoittama ammattitaito arvioidaan kolmikantaisesti ja 
lopullisesti arvioinnin hyväksyy tutkintotoimikunta. 

järjestelmän keskeisiä periaatteita on myös henkilökohtaistaminen, käsitys aikuisesta 
tutkinnon suorittajana, tasa-arvo sekä asiakaslähtöinen toiminta.

7.2 henkilökohtaistamista ohjaava lainsäädäntö

laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (l 631/1998) muuttamisesta 
(l 1013/2005) astui voimaan 1.1.2006. Siinä edellytetään (§ 8), että koulutuksen 
järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutu-

misen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilö-
kohtaistamisesta. opetushallitus antoi lisäksi määräyksen henkilökohtaistamisesta 
(43/011/2006), jota on ”velvoittavana noudatettava” 1.3.2007 alkaen toistaiseksi  
(liite 1).

henkilökohtaistamisen perustana on asiakaslähtöisyys, ohjauksellisuus ja työelämä-
lähtöisyys. tavoitteena on parantaa näyttötutkintotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta 
sekä kehittää ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestelmää palvelemaan entistä  
paremmin työelämää ja yksityistä henkilöä osaamisensa kehittämisessä.

7.3 henkilökohtaistamisen määrittelyä

henkilökohtaistamisella tarkoitetaan aikuisoppijan ohjaus- neuvonta-, opetus- ja  
tukitoimien suunnittelua, suunnitelmien dokumentointia, toteuttamista ja toteutuk-
sen seurantaa. henkilökohtaistamisen tarkoituksena on kunkin oppijan omaan lähtö-
tilanteeseen ja omiin kehittymistarpeisiin perustuvien etenemispolkujen rakentami-
nen ja käytännön toteutus. Kansankielellä puhutaan kullekin oppijalle ”räätälöidystä” 
siis mittojen mukaan laaditusta toteutussuunnitelmasta osaamisen näyttämiseen ja 
ammattitaidon hankintaan.

henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustas-
ta tai muusta syystä kuten lukemis- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityis-
tarpeet ja lähtökohdat. henkilökohtaistamissuunnitelma laaditaan yhteistyössä  
oppijan/tutkinnon suorittajan, tutkinnon järjestäjän edustajan ja opiskelijan työpai-
kan edustajan kanssa. tarvittaessa suunnitelman laadintaan osallistuu myös rahoitta-
jatahon edustaja.

henkilökohtaistamissuunnitelma sisältää hakeutumisvaiheen, tutkinnon suorituksen 
ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen. Suunnitelmaa  
arvioidaan, täydennetään ja tarvittaessa muutetaan näyttötutkinnon suorittamisen ja 
oppimisen edetessä.

Koulutuksen järjestäjän velvollisuuksiin kuuluu myös kerätä palautetta eri toimija-
tahoilta henkilökohtaistamisen toteutumisesta. toimintaa kehitetään saadun palaut-
teen perusteella ja siksi myös työpaikkaohjaajien ja työssäoppimispaikkojen palaut-
teella on suuri merkitys.
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7.4 henkilökohtaistamisen sisältö 

hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa selvitetään tutkinnon suorittajaksi  
hakeutuvan ammattitaitoa ja osaamista sekä mahdollisesti tarvittavaa osaamisen täy-
dentämistä. Ammattitaitoa ja osaamista kartoitetaan ohjauskeskusteluissa, työtodis-
tusten/ työnantajalausuntojen, osaamiskartoitusohjelmien, itsearvioinnin, erilaisten 
testausten, dokumentoitujen työnäytteiden yms. avulla.

Koko näyttötutkintoprosessissa asiakaslähtöisyyden toteutumisen kannalta suurin  
merkitys on hakeutumisvaiheen toimenpiteillä, mm. sillä, miten luotettavasti ole-
massa oleva osaaminen pystytään tunnistamaan ja kunkin oppijan lähtökohdat  
huomioimaan. Ammattitaidon ja osaamisen kartoittamisen lisäksi selvitetään  
hakeutumisvaiheessa alustavasti työpaikan mahdollisuuksia oppimis- ja tutkinnon 
suorittamisympäristönä, hakijalle soveltuvia koulutusjärjestelyjä sekä tarvittavia  
ohjaus- ja tukipalveluja.

tehtyjen selvitysten pohjalta henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan johto-
päätökset ja jatkotoimenpiteet soveltuvan tutkinnon suorittamiseksi. 

näyttötutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen sisältää kunkin tutkinnonsuo-
rittajan osaamisen todentamiseen liittyvät tutkintotilaisuusjärjestelyt; ammattitaidon 
osoittamistavat, tutkintotilaisuuksina suoritettavat työtehtävät, arviointiajankohdat, 
arvioijat ja muut tutkintotilaisuuksiin liittyvät järjestelyt. järjestelyistä sovitaan yhdes-
sä tutkinnon suorittajan, tutkinnon järjestäjän ja työpaikan edustajan kanssa. Yhdessä 
sovitut asiat kirjataan henkilökohtaiseen tutkintotilaisuuden suunnitelmaan, joka on 
osa henkilökohtaistamissuunnitelmaa.

tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen sisältää kunkin  
oppijan ammattitaidon hankkimiseen liittyvät järjestelyt; oppimistavoitteet, oppi-
misympäristöt, aikataulutukset ja muut järjestelyt. järjestelyistä sovitaan yhdessä 
opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan edustajan kanssa. Yhdessä sovitut asiat kirja-
taan henkilökohtaistamissuunnitelmaan. Suunnitelma sisältää mm. ammattitaidon 
hankkimisen työpaikalla eli työssä oppimisen toteutussuunnitelman. Suunnittelussa 
ja toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu 
osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. lisäksi  
henkilökohtaistamisessa on yhteisesti suunniteltava opiskelijalle soveltuvat opiskelu- 
ja arviointimenetelmät sekä ohjaus- ja tukitoimet. 

henkilökohtaistamissuunnitelma vahvistetaan allekirjoituksin ja sen toteutumista  
seurataan ja sitä tarkennetaan säännöllisesti oppimisen edetessä.

7.5 työssä oppimisen asiakaslähtöinen toteutus

tutkintoon valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaistaminen merkitsee toimintoja,  
jotka myös työpaikkaohjaaja huomioi omassa ohjaustyössään. työssä oppimisen 
asiakaslähtöisessä toteutuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin opiskelijan 
lähtökohtiin: 

 • oppimisvalmiuksien ja erilaisten oppimistyylien huomiointi ohjaustyössä
 • itsearviointitaitojen vahvistaminen
 • itseohjautuvuuteen kannustaminen ja ohjaaminen
 • oppimisen esteiden hahmottaminen (esimerkiksi lukivaikeudet,  

kielitausta ym.) 
 • sopivan oppimisympäristön valinta
 • henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisista työtehtävistä sopiminen 

7.6 henkilökohtaistamissuunnitelman mukainen tutkinnon 
suorittaminen 

tutkinnon suorittamiseen liittyvät järjestelyt, työssä oppiminen, annetut tehtävät ja 
toimeksiannot tulee suunnitella siten, että asiakaslähtöinen toteuttaminen on mah-
dollista. henkilökohtaiset ohjauskeskustelut antavat kouluttajille ja työpaikkaohjaajille 
runsaasti tietoa opiskelijoiden toiveista, tavoitteista ja tarpeista, ja ne otetaan huomi-
oon toteutuksessa. henkilökohtaiset toteutussuunnitelmat rakennetaan tavoitteiltaan 
selkeiksi, mutta toteutustavoiltaan joustaviksi ja erilaiseen kokeiluun houkutteleviksi. 

opiskelijalle annetaan mahdollisuus oman oppimisensa seuraamiseen ja oman op-
pimistyylinsä ja oppimistapansa tutkimiseen. hänelle annetaan oikeus rakentaa it-
selleen mielekkääksi kokemansa oppimispolku. tähän hän kaipaa myös työpaikka-
ohjaajan kannustusta ja tukea, koska työssä oppimisessa tapahtuva oppiminen on 
erityisen merkityksellistä oppijan omassa kokemusmaailmassa. oivaltaessaan ohjauk-
sen ja palautteen merkityksen, opiskelija saa siitä hyvän tuen koko oppimisprosessil-
leen. oikea-aikaisella ja oikeasuuntaisella ohjauksella ja palautteella on suuri merkitys 
opiskelijan motivaation säilymiselle. Aikuisopiskelu vaatiikin erityisen vahvaa motivaa-
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tiota vaihtelevien, usein omaan elämäntilanteeseensa tai työtilanteeseensa liittyvi-
en olosuhteiden ja muutosten vuoksi. Motivaation säilyttämisen kannalta on tärkeää 
suunnitelmien joustavuus tilanteiden niin vaatiessa. Kouluttajan tehtävänä on yhdes-
sä opiskelijan kanssa seurata ja arvioida henkilökohtaisen suunnitelman toteutumista 
ja huolehtia tarvittavan ohjauksen saatavuudesta.

Koulutuksen järjestäjille on asetettu velvoite tarjota aikuisille asiakaslähtöisesti suun-
niteltua ja toteutettua ohjausta, tukea ja palveluja ammattitaidon hankkimiseen ja 
sen osoittamiseen näyttötutkinnoissa. 

liitteet  henkilökohtaistamismääräys 
 työssä oppimissuunnitelma -malli
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Henkilö-
kohtaistamisen  
perustana on  

asiakaslähtöisyys, 
ohjauksellisuus ja 

työelämä -
 lähtöisyys.

Suomessa  
ammatillinen  
aikuiskoulutus  

perustuu vahvasti  
näyttötutkinto-
järjestelmään.
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opiskelija 

tutkinto 

työssä oppimispaikka ja -aika

työpaikkaohjaaja 
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teinintie 4, 15200 lahti

Puh. 03 828 11
www.salpaus.fi

Oppiminen  
on sisäistä  

kehittymistä,  
henkilökohtaista  

kasvua.

Oppiminen  
kytketään  

vahvasti työn  
tekemiseen.

Rohkeutta ja  
innostusta  

aikuisoppijoiden  
ohjaukseen!


