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Kehitystyön taustoitus: 

Kehitystarpeiden kartoitus toteutettiin aikajaksolla helmikuu-huhtikuu 2018, 

sisältäen: 

• Opetuksen seurantaa

• Koulutuspäällikön ja opettajien haastatteluja & kokouksia

• Haastattelut opiskelijoille: 43 lähiopetuksessa opiskelevaa, 

1 oppisopimusopiskelija ja 2 työharjoittelua suorittavaa opiskelijaa, 

yhteensä 46 opiskelijaa

• Haastattelut työelämän edustajille: 

Stara, Palmia, Juhan talonmiespalvelut, Helsingin seudun isännöitsijät Oy 



Opiskelijoiden haastattelujen tulokset 
& kehitysehdotukset 



Tulokset ja kehitysehdotukset teemoittain:

• Tutkintoon sisäänpääsy & opiskelijoiden polutus

• Kieleen liittyvät haasteet 

• Opetuksen järjestäminen ja eriyttäminen 

• Opetuksen teoreettisuus vs. toiminnallisuus

• Työssäoppiminen & lähiopetus

• Digitaalisuus opetuksessa

• Näytöt ja HOKS

• Yhteiset käytänteet

• Opetuksen ohjauksellisuus



Tutkintoon sisäänpääsy & opiskelijoiden polutus

• Tutkintoon otettu sisään asiakaskuntaa, jolla on suuria erityistuen 

tarpeita ja erittäin suuria haasteita suoriutua tutkinnosta.  

• Alan ammattitaitovaatimukset, työn sisältö sekä 

työllistymisvaihtoehdot ovat olleet suurelle joukolle epäselviä 

haku- ja sisäänpääsyvaiheessa.

• Osalla tutkinto-opiskelijoista ei ole ollut vielä opintojenkaan 

alussa selvää, mitä alaa he ovat opiskelemassa:

”Luulin, että tämä on maalarikoulu.” 

”Luulin, että minusta tulee koneiden kuljettaja.”

Osa näistä opiskelijoista on Valman kautta tutkintoon 

ohjautuneita. 

• Monella opiskelijalla ei ole peruskoulutaustaa, mikä näkyy 

oppimisvalmiuksien heikossa tasossa: 

”Nyt esimerkiksi koko viikko on mennyt siihen, että opettelemme 

aakkosia.” (opettaja)

 Liian heikot kieli- ja oppimisvalmiudet omaavien opiskelijoiden sisäänotto 

liian aikaisin tutkinto-opiskelijoiksi johtaa resurssien tuhlaamiseen ja 

pettymyksen kokemuksiin, kun opiskelijat eivät selviydy opinnoista. 

Kyseessä on myös oppilaitoksen maine ja laadun vaaliminen: millaisia 

työelämän osaajia oppilaitos tuottaa?

 Sisäänotossa on varmistettava sopivien opiskelijoiden valinta ja liian heikot 

valmiudet omaavien hakijoiden polutus heitä parhaiten tukeviin 

vaihtoehtoisiin polkuihin.  Esim. Polkuun/Baanaan/Valmaan/ammatillisiin 

pajoihin kehittämään suomen kieltä ja oppimisvalmiuksia ennen tutkintoa. 

Jatkuva haku 

 Jatkossa ei erillishakua. Yleiset jatkuvan haun kriteerit myös puhtaus- ja 

kiinteistöalla. Ammatilliset opettajat vastaavat ainoastaan esimerkiksi 

harrastuneisuuden ja muun osaaminen arvioinnista ja pisteyttämisestä. 

Myös tässä yhteiset linjaukset.

Sisäänotto ammatillisten pajojen kautta 

 Tutkintoa edeltäviin ammattipajojen tarjontaan lisätään puhtaus- ja 

kiinteistöalan paja, jossa myös mahdollisuus valmistaviin opintoihin. 

 Tärkeää, että ammattipajassa arvioidaan alalle soveltuvuutta 

moniammatillisella tiimillä riittävästi ja alalle soveltumattomat/liian heikot 

valmiudet omaavat opiskelijat ohjataan muualla. Jos opiskelija otetaan 

sisään tutkintoon, hänelle suunnitellaan tarvittaessa ohjauksen ja tuen tarve 

yksilöllisesti ja kattavasti. 

Tulokset Kehitysehdotukset 



Kieleen liittyvät haasteet 

• Kokonaisuudessaan ryhmän kielelliset haasteet ovat 

erittäin suuria. Ryhmän opetusta on jo eriytetty kieli- ja 

muun oppimisvalmiustason mukaan. Kaikissa ryhmissä 

lisätarvetta S2-tukeen.

• Opiskelijat toivoivat kielenopetukselta: 

- lisättyä yleistä suomen kielen opetusta

- ammattisanastoon painottuvaa kielenopetusta

- pajatyyppisiä kielenopiskelun kertauspäiviä/tunteja

- lisää puheen harjaannuttamista. 

• Keskimäärin toivottiin S2-tuen tuplaamista.

• Tulevissa sisäänotoissa varmistetaan riittävät kielelliset 

edellytykset tutkinto-opiskeluun. 

• Lisätään S2-tukea, myös samanaikaisopetusta.

• Lisätään ammatillisten opettajien ja S2-opettajien välistä 

yhteistyötä ja viestintää (esim. materiaalien sähköinen 

jakaminen) sekä opetuksen sisällön suunnittelua,  jotta 

S2-opetus tukee saumattomasti ammatillisen 

asiasisällön oppimista. 

• Jatkossa opetuksen eriyttämistä syvennetään 

entisestään kielitasojen mukaan ja S2-tukea tarjotaan 

ohjauksellisemmin ja pienemmille pajoille/ryhmille.

• Ryhmän tueksi etsitään matalakustanteisia, 

vaihtoehtoisia tuen muotoja, kuten mentoreita auttamaan 

suomen kielessä ja muussa oppimisessa. Mentorit voivat 

olla eri alojen opiskelijoita tai kolmannen sektorin 

toimijoita. Mentorit antavat tukea sekä lähiopetuksessa 

että työssäoppimisjaksoilla.

Tulokset Kehitysehdotukset 



Opetuksen järjestäminen ja eriyttäminen 

• Kielitasoltaan vahvimmat & suomenkieliset kyseenalaistivat 

eniten ns. ”yhden opettajan mallia” ja näkivät usean 

opettajan mallin edistävän omaa oppimista eniten.

• S2-tukea tarvitsevilla maahanmuuttajataustaisilla 

opiskelijoilla eniten tarvetta ja kaipuuta tiiviiseen, 

ryhmämuotoiseen opiskeluun ja yhden opettajan malliin. 

• Ryhmien eriyttämistä toivottiin lisää. Osa koki edelleen 

opetuksen etenevän liian nopeasti, osa taas  liian hitaasti. 

Moni koki häiriintyvänsä jatkuvasta tulkkauksesta, kun taas 

toiset kokivat tulkkauksen suurena apuna. 

• Tasoryhmiin jako koettiin pääosin omaa oppimista 

edistävänä ja opetusta pidettiin laadukkaana. Haasteita 

aiheutti eriyttämiseen liittyvä muiden opiskelijoin negatiivinen 

ja väheksyvä asenne. Osa myös koki palanneensa 

valmistavaan opetukseen eikä kyseessä olevan varsinainen 

tutkinto-opiskelu, mikä koettiin turhauttavana.

• Tulevaisuudessa opetuksen eriyttäminen ja 

henkilökohtaistaminen korostuu entisestään.  

Asiakaskuntaa tulee huomioida yhä enemmän sekä 

kielitasojen että muiden oppimisvalmiuksien mukaan.

Huom! Ei ainoastaan kantasuomalainen/ 

maahanmuuttaja –jaolla.

• Tärkeää huomioida opetuksen suunnittelussa:

 Mahdollistetaan entistä eriytetympää ja 

kohdennetumpaa opetusta erilaisille asiakasryhmille. 

 Vahva pedagoginen segmentointi esim. pajoja, 

joissa osassa vahva S2-tuki, hitaampi eteneminen, 

toiminnallinen painotus, toisaalta nopeasti eteneville 

suunnattuja vaihtoehtoja.

 Eriyttäminen mahdollistaa, että tutkinnonosa 

voidaan suorittaa esim. 3 vk – 6 kk vaihtelulla 

asiakaskunnasta riippuen. 
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Opetuksen teoreettisuus vs. toiminannallisuus

• Opiskelijoiden mielipiteissä hajontaa teoreettisen ja 

käytännöllisemmän opetuksen suhteen. Edistyneimmät, 

kielitasoltaan vahvimmat kokivat teoreettista opetusta olevan 

liikaa. Ns. ”keskitaso” sekä valmiuksiltaan heikoimmat opiskelijat  

toivoivat  opetukselta teoreettisen ja toiminnallisen opetuksen 

yhdistämistä.

• Kaikissa tasoryhmissä opiskelijat kertoivat olevansa huolissaan 

siitä, etteivät he opi oppilaitoksessa tarpeeksi työelämään 

vaadittavaa käytännön osaamista. 

Toisaalta opettajien mukaan käytännön opetuksessa on ollut 

haasteena saada osaa opiskelijoista osallistumaan (esim. 

kasvillisuus- ja talvityöt). 

• Etäpäivistä: 

 S2-tukea saavilla opiskelijoilla yksi etäpäivä viikossa, joka  

koettiin erittäin hyödylliseksi. Etäpäivään kuuluvat Facebook-

neuvonta ja tehtävät saivat paljon kiitosta. 

 Edistyneimmillä ja äidinkielenään suomea puhuvilla 

opiskelijoilla kaksi etäpäivää viikossa, joita pääsääntöisesti ei 

käytetä itsenäiseen opiskeluun. Silloin kun tehtäviä on, etäpäivät 

koettiin hyödyllisiksi. 

• Opetuksen pedagogiset ratkaisut suunnitellaan 

asiakaskohderyhmittäin.

 S2- ja muuta tukea tarvitseviin ”keskitason” ryhmiin 

toiminnallisemman opetuksen yhteydessä käytetään aikaa myös 

hitaampaan teoriaopetukseen.

 Heikoimman valmistason opiskelijoille runsaasti 

käytännönläheisiä pajoja ja mahdollisuus kertaukseen.

 Nopeammin edistyville teoriaa enemmän esim. 

verkkopainotteisesti ja lähiopetus toiminnallisempaa.

• Miten opiskelijat saadaan orientoitumaan toiminnalliseen 

opetukseen: 

 Ammattitaitovaatimuksiin perehdyttämistä sisäänpääsyssä & 

heti opintojen alkuun. Ammatin todellisuus esille heti käytännössä. 

Kulttuuritietoisuus ja ohjaus tärkeää:

Esim. ”Tässä ammatissa Suomessa kaikki tekevät 

kasvillisuustöitä, eivät vain naiset.”

• Nopeasti edistyville opiskelijoille siirtyminen tiiviimpään 

opiskelutahtiin ja nopeampiin valmistumisaikoihin. Max. 1 etäpäivä 

per viikko, jonka tulee olla opiskeluaikaa esim. verkkomuotoista 

opiskelua. 
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Työssäoppiminen & lähiopetus 

• 75 opiskelijasta  vain 10  opiskelijalla kokemusta työssä oppimisesta: 

työharjoittelujaksoja, kesätöitä, muutama oppisopimus.

Suomenkieliset ja edistyneimmät opiskelijat suhtautuivat 

työssäoppimiseen kaikista kielteisimmin, mutta totesivat, että 

motivaatio työssäoppimiseen riippuu ennen kaikkea 

työssäoppimispaikasta ja siellä suoritettavista työtehtävistä. 

”En oppinut töissä mitään uutta. Kaikki oli tuttua, rutiinia. Paljon 

mieluummin olen täällä koulussa ja menen sitten töihin, kun olen 

valmis.”

”Ei se oikein ajatuksena nappaa (työssäoppiminen) näiden 

kokemusten pohjalta. Mieluummin koulu kouluna ja duuni duunina.”

• S2-tukea tarvitsevat opiskelijat suhtautuivat työssäoppimisjaksoihin 

positiivisemmin, mutta pitivät tärkeänä, että teoriaa opiskellaan myös 

koulussa.  

• Yhteenvetona: Kaikki opiskelijat haluavat töitä, mutta haastatteluissa 

nousi selvästi esille, että opiskelijat eivät ole perillä ammatillisen 

koulutuksen työelämälähtöisyydestä ja työssäoppimisen merkityksestä 

oman oppimisen ja ennen kaikkea työllistymisen kannalta.  

Opiskelijoilla ei ole selkeää kuvaa työssäoppimisen eri 

mahdollisuuksista osana omaa joustavaa opintopolkua. Myös 

työssäoppimisen eri muodot ja niiden väliset erot ovat epäselviä. 

Lisäksi työelämä ja opiskelu nähdään edelleen toisistaan irrallisina 

kokonaisuuksina. 

Työssäoppimisen laadukkuus: 

 Työssäoppimisen laadukkuus varmistetaan vastuuopettajan ja 

työpaikkaohjaajan kiinteällä ja säännöllisellä yhteistyöllä.

Varmistetaan, että työtehtävät ovat HOKSin mukaisia. 

Koulutus- ja oppisopimispaikkojen lisääminen:

 Etsitään aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita: tässä työssä opettajat 

merkittävässä roolissa. 

 Kartoitetaan myös vaihtoehtoisia alan työssäoppimispaikkoja: järjestöt, 

seurakunnat, partio, yms.

Sisäisen ”työssäoppimisen” kehittäminen 

 Mikäli puutetta työssäoppimispaikoista  kehitetään ns. oppilaitoksen 

sisäistä työssäoppimista  selvitetään mahdollisuutta osuuskuntaan. 

 Simuloidaan oppilaitokseen työssäoppimisen kaltaisia 

ympäristöjä/tehtäviä esim. "kiinteistönhoitajan päivä/viikko”, 

työelämäpajoja yms. 

Opiskelijoiden orientoiminen työssäoppimiseen osana ammatillista 

koulutusta 

 Opettajille koulutusta, tietoa ja välineitä opiskelijoiden orientoimiseksi 

työssäoppimisen merkityksen ymmärtämiseen.

 Ohjataan opiskelijoita opintojen alusta asti työssäoppimisen sisältöön ja 

merkitykseen osana joustavia opintopolkuja. 

 Lisätään opinto-ohjausta työssäoppimiseen

Tulokset Kehitysehdotukset 



Digitaalisuus opetuksessa

Opiskelijat: 

• Kaikissa ryhmissä opiskelijoiden atk-taidot puutteelliset. Myös 

vahvimmilla opiskelijoilla vaikeuksia jopa perustaidoissa, kuten 

sähköpostin käytössä. 

• Opiskelijat kokivat haasteelliseksi, että atk-opetusta on ollut 

nyt vasta toimistopalvelujen yhteydessä. Atk-opetusta toivottiin 

jatkossa enemmän ja heti opintojen alusta asti. 

• Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa ja tuessa 

koettiin erittäin hyödylliseksi. 

Opettajat: 

• Opettajilla ei ole yhteistä sähköistä materiaalipankkia, mikä 

vaikeuttaa opetuksen suunnittelua sekä tiedonjakoa. 

Opiskelijat: 

 Kaikille opiskelijoille atk-opetusta heti tutkinnon alussa, lisäksi 

erityisiä digipajoja  selvitetään myös mentorien mahdollisuutta 

digitukeen.

 Kirjallisissa tehtävissä siirrytään yhä enemmän sähköiseen. 

työskentelyyn, jossa atk-taidot karttuvat koko opintojen ajan.

 Opiskelijat käyttävät luokkaopetuksessa enemmän koneita ja omia 

älypuhelimia.

 Opiskelijoilla mahdollisuus soveltaa opiskelussa & raportoinnissa 

kuvia ja videoita.

Opettajat:

 Opettajatiimi osallistuu yhdessä, vastuualueittain, sähköisen 

materiaalin luomiseen ja jakamiseen 

 Yhteisten viestintäalustojen kehittäminen, josta koko tiimi pystyy 

helposti seuraamaan tarjolla olevaa opetusta ja opetuksen 

sisältöjä. 
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Näytöt & HOKS

• Kaikissa ryhmissä: näyttösuunnitelmia ei ole 

tehty.

• Osalla opiskelijoista niin heikko kielitaso ja muut 

oppimisvalmiudet, että näyttöjen 

suorittamisessa ollut suuria haasteita.

• Suuri osa opiskelijoista ei kykene vielä oman 

osaamisen sanalliseen tai kuvalliseen 

arviointiin.

• Työssäoppimispaikoissa heikkoutta näyttöjen 

suunnittelussa, opiskelijoita ei ole tiedotettu 

näyttöjen ajankohdista ajoissa. 

Oppilaitoksessa tapahtuvat näytöt & HOKS-työskentely: 

• Tutkinnon sisällön ja ammattitaitovaatimusten avaaminen työtehtäviksi ja selkokielellä, 

hyödynnetään oppimispäiväkirjaa.  

• Näyttöihin ja HOKS-työskentelyyn integroidaan paremmin oman osaamisen arviointi.

• Hyödynnetään näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä itsearvioinnissa 

selkokielisiä materiaaleja, kuvia ja videoita. Tärkeää, että opiskelijaa harjaannutetaan 

menetelmiin ohjatusti kaikessa opiskelussa, ei väin näyttöjen yhteydessä. 

Työpaikoilla suoritettavat näytöt & HOKS-työskentely 

• Sekä koulutus- että oppisopimuksissa tärkeää vastuuopettajan ja työpaikan yhteistyö. 

OPH:n mukaisesti molemmissa työnantaja/työpaikan edustaja osallistuu HOKSin

laadintaan ja päivittämiseen yhteistyöhön vastuuopettajan kanssa. Opiskelija 

suunnittelee osaamisen osoittamisen, eli näytön, yhdessä työpaikkakouluttajan ja 

vastuuopettajan ohjaamina.

• Näytön ajankohta tulee antaa opiskelijalle tiedoksi hyvissä ajoin. 

HOKSista yleisesti: 

• Lisätään HOKS-keskusteluihin opiskelijan omien vahvuuksien ja voimavarojen 

kartoitusta, minäpystyvyyden tukemista.

• Yksilöllisten tavoitteiden läpikäymistä ja suunnittelua niihin pääsemiseksi.

• Joustavat opintopolut näkyviksi  esimerkkivaihtoehtojen esittelyä ja opiskelijan oman 

polun pohtimista yhdessä 

• Uraohjaus kuuluu osana HOKSiin, painotetaan jatkossa ohjauksessa yhä enemmän 

urasuunnittelua ja työssäoppimisjaksojen merkitystä työllistymisessä.

Tulokset 
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Yhteiset käytänteet

• Eri kulttuurien kirjo opiskelijoille voimavara, opettajat tukevat 

yhteishengen rakentumisessa hyvin.  

”Opin joka päivä uutta, on tosi kehittävää, että olemme täällä 

kaikki yhdessä”

• Uusista ryhmäjaoista huolimatta tunneilla edelleen liikaa 

levottomuutta.

”Häiritsee se, kun jotkut ovat myöhässä. En voi keskittyä, kun 

muut tulevat ja menevät.”

• Yhteisten pelisääntöjen epäjohdonmukaisuus aiheuttaa 

hämmennystä:

”Kaikki on täällä ihan sekaisin, koko ajan sekaisin, mitä tehdään 

ja milloin.”

• Oppilaitoksen yhtenäisten käytänteiden puute näkyy mm. 

rukousajoissa, tuntien alkamisajoissa ja tauoissa:

aiheuttaa opiskelijoissa hämmennystä ja levottomuutta, jopa 

kapinointia

vaikuttaa laadukkaan ja turvallisen opiskeluympäristön 

muodostumiseen negatiivisesti.

 Opettajatiimi laatii yhdessä yhteiset käytänteet (myös sähköisenä 

materiaalina). 

 Orientoidaan opiskelijoita yhteisiin käytänteisiin opintojen alusta 

alkaen sekä koko opintopolun ajan.

 Sisällytetään orientoimista oppilaitoksen yhteisiin käytänteisiin myös 

tutkintoa edeltäviin ammattipajoihin. 

 Rukousajoista: opiskelijoilla tärkeää kertoa, että rukoilu on sallittua 

oppilaitoksessa ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Kyseessä on 

oikeus ja velvollisuus. Rukousajat on oppilaitoksessa, aivan kuten 

työelämässä, ajoitettava taukoihin & ennalta sovittuihin aikoihin. 

 opiskelijoita orientoidaan myös työelämän käytänteisiin. 
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Opetuksen ohjauksellisuus

• Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat korostivat yleiseen 

elämänhallintaan liittyvän ohjauksen tärkeyttä:

”Ennen nukuin päivällä, koska valvoin yöllä. Nyt menen ajoissa 

nukkumaan. Stressi ei ole paha. Opettaja auttoi paljon.”

• Kuraattorin ja opinto-ohjaajan palveluita kaivattiin ennen 

kaikkea työssäoppimispaikkojen etsimiseen ja hakemusten 

tekemiseen. 

• Toivottiin lisää tietoa ja ohjausta suomalaisen yhteiskunnan 

käytänteistä: 

”Stressaa, kun en ymmärrä, miten tämä systeemi toimii.”

• Opiskelijoilla ei ole tarpeeksi tietoa oman opintopolun 

rakentamisen vaihtoehdoista, johon tarvitaan selkeästi lisää 

ohjausta. 

 Työelämä kaipaa opettajilta panostusta säännölliseen ohjaukseen 

sekä koulutus- että oppisopimuksissa.

 Ohjaussuhde ja –vastuu rakennetaan ja jaetaan yhdessä 

työpaikkaohjaajan ja vastuuopettajan kanssa. 

 Työpaikat toivoivat ohjaukselta seuraavia asioita: 

- Opiskelijan työtehtävien ja oppimistavoitteiden selkeämpi 

suunnittelu yhteistyössä vastuuopettajan kanssa.

- Säännöllisiä tapaamisia työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja 

vastuuopettajan kanssa. Tiheys riippuen 

työssäoppimisjakson pituudesta. 

- Koulutussopimuksissa ja työharjoitteluissa tapaamisia 

vähintään 2-3 viikon välein pidettiin ehdottomana.

- Ohjausta työelämän käytänteisiin ennen 

työssäoppimisjaksolle tuloa. 

- Jalkautuvaa S2-tukea työpaikoille yhteistyötä S2-

opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa pidettiin tärkeänä 

työpaikan ammattisanastoon perehdyttämisessä. 

Ohjaus lähiopetuksessa Ohjaus työssäoppimisessa



Kehitysehdotukset 

Yleisesti

 Ohjauksessa huomioidaan vahvasti yksilöllisyys  erilaisia ratkaisuja eri asiakasryhmille.

 HOKS-työskentelyn myötä panostetaan vahvasti opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yksilöllisten tarpeiden 

(esim. eri tukimuotojen) huomioimiseen 

Lähiopetuksessa

 Syrjäytymisvaarassa oleville ja vahvaa tukea tarvitseville suunnitellaan opetusta, joka mahdollistaa myös  luokattomassa 

opiskelussa tuttuuden, turvallisuuden ja säännönmukaisuuden elementit. 

 Orientaatiojaksoja, joilla panostetaan vahvasti ohjaukseen moniammatillisena tiiminä ja tunnistetaan erityistä tukea 

tarvitsevat.

 Lisätään opinto-ohjaajan ja kuraattorin palveluja ja yhteistyötä opettajatiimin kanssa. 

 Lisätään verkko-ohjausta asiakasryhmien erilaiset tarpeet huomioiden. 

 Lisäksi: ohjauksen tueksi selvitetään vaihtoehtoisia, matalakustanteisia tukimuotoja, kuten mentoreita.

Työssäoppimisessa 

 Opettajien työaikaa resurssoidaan yhä enemmän kentälle 

 Ohjausvastuuta suunnitellaan ja toteutetaan entistä tiiviimmin työssäoppimispaikkojen kanssa. Ohjausta toteutetaan 

koulutussopimuksissa min. 2-3 viikon välein käymällä ohjauskeskustelu opiskelijan ja työpaikkaohjaan kanssa 

oppimispäiväkirjan avulla. 



Kiinteistöpalvelualan yritysten haastattelujen tulokset 
& kehitysehdotukset 



Tulokset pähkinänkuoressa

• Haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2018, mukana yritysten 

työnantajia ja työpaikkaohjaajia

• Yritykset: 

- Stara (sisäistä kiinteistönhuoltoa, ei töitä 

asiakkaille) 

- Palmia (sekä puhtaus- että kiinteistöala)

- Juhan Talonmiespalvelut

- Helsingin seudun isännöitsijät Oy 

Haastattelun teemat: 

1) Koulutus- vai oppisopimus

2) Yhteistyö koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä

3) Koulutus- ja oppisopimusten pituus ja lähiopetuksen ja 

työssäoppimisen rytmitys

4) Koulutuksen järjestäjän vs. työssäoppimispaikan vastuu 

oppimisessa ja laatukriteerit 

5) Opiskelijoiden valmiudet työssäoppimiseen 

• Yrityksille kohdennetaan koulutussopimusten markkinointia.

• Lisätään opettajien tietoisuutta koulutussopimuksesta osana joustavia 

opintopolkuja ja väylänä oppisopimukseen.

• Opettajat merkittävässä asemassa yritysyhteistyön rakentamisessa.

Resurssoidaan opettajien työaikaa yritysyhteistyön rakentamiseenopettajat 

kentälle luomaan suhteita, kertomaan reformista ja koulutus- ja 

oppisopimusten mahdollisuuksista yrityksille. Tiivistetään yhteistyötä 

työ- ja oppisopimuspalveluiden asiakkuusvastaavien kanssa. 

• Työelämä kaipaa opettajilta yhä enemmän ohjauksellista tukea 

Opettajuuden muutos huomioitava työelämäyhteistyön kehittämisessä ja 

opettajia tuettava enemmän muutoksessa. 

• Markkinoidaan yrityksille eri mittaisia oppisopimusten ja –koulutussopimusten 

pituuksia ja yhdistelmiä yritysten tarpeisiin muokaten. 

• Panostetaan lähiopetusjaksojen ennakoitavuuteen ja säännönmukaisuuteen. 

• Koulutus- ja oppisopimuspaikkojen laadukkuus varmistetaan opettajien 

kiinteällä yhteistyöllä työpaikkoihin. Huolellisella suunnittelulla ja säännöllisillä 

tapaamisilla varmistetaan, että työtehtävät ovat oppimistavoitteiden (HOKSin) 

mukaisia.

• Kuva koulutuksen järjestäjän laadukkuudesta luodaan pitkälti opettajien 

välityksellä ja edelleen kiinteällä yhteistyöllä työpaikan kanssa. 

• Opiskelijoiden valmiuksia työssäoppimiseen vahvistetaan ennen 

työssäoppimisjaksoja, esim. työelämää simuloivissa pajoissa. 

• Vastuuopettajan ohjausta työelämän käytänteistä myös työssäoppimisjakson 

aikana 

Haastattelut Kehitysehdotukset 


