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Työssäoppiminen ammatillisessa 
peruskoulutuksessa 

Kaikissa toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa on vähintään 
puolen vuoden työssäoppimisen jaksot (20 ov) sekä 
ammattiosaamisen näytöt. 
 
Työssäoppiminen 
• on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää 

opetussuunnitelman mukaista opetusta 
• on työharjoittelua ohjatumpaa ja tavoitteellisempaa oppimista 
• suunnitellaan yhteistyössä työpaikan kanssa (opettaja, opiskelija ja 

työpaikkaohjaaja) 
• Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset työssäoppimis- ja 

näyttösuunnitelmat ->  työssäoppimisjakson /ammattiosaamisen 
näyttöjen sisältö ja tavoitteet 

• Ammattiosaamisen näytöt pyritään pääsääntöisesti antamaan 
työssäoppimisjaksojen yhteydessä 



Ammattiosaamisen 
näytöt/tutkintotilaisuudet 

• Ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuoriso) 
puhutaan ammattiosaamisen näytöistä 

• Näyttötutkinnoissa (aikuiskoulutus) puhutaan 
vastaavasti tutkintotilaisuuksista 

 

→  osoitetaan tutkinnon perusteiden edellyttämä 
osaaminen ensisijaisesti työelämän aidoissa 
tuotanto- ja palvelutilanteissa 



Ammatillisen peruskoulutuksen 
työssäoppimisen ja näyttöjärjestelmän yleiset 

tavoitteet 

 
• Lähentää ammattialan koulutusta ja työelämää 

• Lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä 

• Parantaa ammattitaitoisen työvoiman saantia 
yrityksiin 

• Edistää opiskelijoiden välitöntä työllistymistä 
opintojen jälkeen 

 



Työssäoppimisen hyödyt yritykselle 

• osaavan ja työpaikkaan soveltuvan työvoiman saaminen 

• vaikuttamismahdollisuus alan koulutukseen  

• nuorten työntekijöiden odotuksien ja ajattelumaailman tunteminen  

 
Työssäoppimisen hyödyt oppilaitokselle 

• oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyön vahvistaminen 

• koulutuksen suunnittelun kehittäminen ja oppimisympäristöjen 
monipuolistaminen 

• opettajien ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen 

 



Työssäoppimisen ja näyttöjen hyödyt 
opiskelijalle 

 
• työelämän pelisääntöihin tutustuminen 

• ammatillisen osaamisen syventyminen 

• ajanmukaisten työelämävalmiuksien saavuttaminen 

• oman osaamisen osoittaminen näytöillä lisää 
itsevarmuutta 

• työllistymisen helpottuminen 

• mahdollisuus oppia erilaisissa oppimisympäristöissä  

• opiskelumotivaation lisääntyminen 

• sosiaalisten taitojen kehittyminen 



Työssäoppimisen keskeiset toimijat 

Ohjaava opettaja 

Työpaikka- 
ohjaaja Opiskelija 



Työpaikkaohjaaja 

• yrityksen nimeämä henkilö 
• yhteyshenkilö oppilaitoksen, opiskelijan ja yrityksen välillä 

työssäoppimiseen liittyvissä asioissa 
• on työssäoppijan lähin tuki yrityksessä 
• oman alansa asiantuntija ja työntekijä, joka hallitsee 

tehtäväalueensa sekä työpaikan toimintatavat 
• pystyy siirtämään omaa osaamistaan opiskelijoille 
• tuntee oman alansa tutkintokohtaiset tavoitteet 
• omaa kiinnostusta ja kykyä tukea nuorten ammatillista 

kasvua ja kehittymistä 
• omaa taitoa ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijoita  

 



Työpaikkaohjaaja 

• Suunnittelee yhdessä oppilaitoksen ohjaavan opettajan 
kanssa työssäoppimisjaksot ja näytöt 

• Perehdyttää työssäoppijan yritykseen ja sen toimintaideaan 
• Luo hyvän ja turvallisen oppimisympäristön työssäoppijalle 

yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa 
• ohjaa ja arvioi työssäoppijaa / näytönantajaa  
• Auttaa työssäoppijaa läpi työssäoppimisjakson 

koulutusvaiheiden (perehdyttäminen, harjaantuminen ja 
syventämien)  

• Toimii työssäoppijan opastajana, valmentajana ja tukijana 



Työpaikkaohjaaja opastajana 

• Opastaa työnopastusprosesseihin 

– Pauli syventyy aiheeseen iltapäivällä 



Työpaikkaohjaaja valmentajana 
• antaa opiskelijalle enemmän vastuuta huomatessaan tämän 

suoriutuvan tehtävistä 
• opiskelijan osoittaessa työssään vastuuta ja sitoutuneisuutta ohjaaja 

pyrkii tarjoamaan opiskelijalle haastavampia tehtäviä ja auttaa 
opiskelijaa ratkaisemaan ongelmia  

• ohjaaja motivoi, kannustaa ja rohkaisee opiskelijaa tekemään 
tuottavaa sekä laadukasta työtä oikeilla ja turvallisilla 
työmenetelmillä saattaen opiskelijan yhä parempiin suorituksiin 

• kun opiskelija on sitoutunut työhönsä, hänen kanssaan on hyvä 
keskustella erilaisista kokemuksista, jolloin ne vähitellen muuttuvat 
osaamiseksi. 

• Työpaikkaohjaaja valmentaa omalta osaltaan opiskelijaa 
onnistumaan näytössä ja arvioi hänen valmiuksiaan näytön 
antamiseen. 

Työpaikkaohjaaja valmentaa omalta osaltaan opiskelijaa onnistumaan 
näytössä ja arvioi hänen valmiuksiaan näytön antamiseen. 



Työpaikkaohjaaja tukijana 

•Omista oppimistavoistaan tietoisen, 
itseohjautuvan ja vastuuta ottavan opiskelijan 
työpaikkaohjaaja toimii opiskelijan oppimisen ja 
kasvun tukijana. 
 

•Opiskelija tarvitsee ohjaajaa enimmäkseen 
asiantuntijana ja tukijana. Ohjaajan rooli on 
kuitenkin edelleen tärkeä. Oleellista ohjauksessa 
on keskustelu ja ajatusten vaihto opiskelijan 
kanssa.  
 



Työpaikkaohjaaja roolit 

OPISKELIJA 

Itseohjautuva 

Riippuva 

Kiinnostunut 

Sitoutunut 

Opastaja          Valmentaja      Tukija        OHJAAJAN 

                                                                  ROOLIT 

=aika 

Opiskelijan ohjauksen tarve ja sen mukana ohjaajan rooli 
muuttuu työssäoppimisen aikana.  
 



Työssäoppimisprosessi: ammatillinen 
peruskoulutus (2/2) 

• Työssäoppimisprosessi koostuu useista toisiinsa 
liittyvistä toiminnoista, joiden tulee perustua 
työssäoppimisen keskeisten toimijoiden yhteistyöhön: 
opiskelija, ohjaava opettaja (oppilaitos), 
työpaikkaohjaaja (yritys) -> ns. kolmikantaisuus. 

• Prosessi jakautuu kolmeen vaihekokonaisuuteen, jotka 
ovat suunnittelu-, toteutus- sekä kehitysvaihe.  

• Tavoitteena on tuottaa työpaikoille tutkinnon 
suorittamisen jälkeen entistä ammattitaitoisempia 
osaajia.  

 



Tavoitteet työssäoppimisjaksolle 

Työpaikkaan tutustuminen 

Työssäoppimispaikan varmentaminen    Esimiehet 

Työssäoppimisen sopiminen     Oppilaitos ja työnantaja 

TYÖPAIKKA 
  Yhteisesti todetaan 

    työssäoppiminen 

   henkilöstön kanssa 

 Työssäoppimisesta    

   sopiminen 

   oppilaitoksen kanssa 

  Koordinoija: 

    työpaikkakouluttaja 

SUUNNITTELU 
Lait, suositukset ja 

opetussuunnitelmat 

OPPILAITOS 
  Opetussuunnitelma 

  Koordinoija: 

    ohjaava opettaja 

  Henkilökohtainen 

   opinto-ohjelma 

  Työssäoppimisen  

    tavoitteet 

  jatkuvaa 

  ohjaavaa ja kannustavaa 

  tavoitteiden tarkentaminen 

Arviointi opitusta 

AMMATTITAITOINEN TYÖVOIMA 

Opiskelijan perehdyttäminen työpaikkaan   Työyhteisön tutustuttaminen opiskelijaan 

  työyhteisöön tutustuminen                                     esimiehet  

  työturvallisuus                                                          luottamus- ja työturvallisuushenkilöt 

                                                        Työssäoppiminen ja näytöt  
 tavoitteiden mukaista ja ohjattua     monipuolista ja laadukasta     opettajan tuki mukana 

 loppuarvioinnissa mukana 

- työpaikkakouluttaja 

- opettaja ja opiskelija 

- mahdollisesti koko työyhteisö 

 arvioinnin vaikutus päättöarviointiin 

Työssäoppimisprosessi: ammatillinen peruskoulutus (2/2) 



Ohjaavan opettajan tuki! 

Muista, sinulla on aina apuna ohjaava opettaja! 
 
Ohjaava opettaja hoitaa mm. 
• työssäoppimisen sopimukset 
• valmentaa opiskelijan työssäoppimisjaksolle 
• perehdyttää työpaikkaohjaajan (mm. työssäoppimisen tavoitteet) 
• suunnittelee ammattiosaamisen näytöt 
• osallistuu ohjaukseen (mm. työpaikan ohjauskäynnit) ja arviointiin 
• kokoaa palautteen työssäoppimisesta 

 
Työssäoppiminen voidaan keskeyttää, jos opiskelija ei noudata 
työpaikan sääntöjä. Tässä tapauksessa ota yhteys ohjaavaan 
opettajaan. 

 


