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Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää ammatillisen koulutuksessa työssäoppimisen, jota 

ammatillisen koulutuksen reformin myötä kutsutaan työpaikalla järjestettäväksi 

koulutukseksi, mahdollisuuksia tukea organisaatioiden kehittämistä lähitulevaisuuden 

muutoshaasteissa. Näitä haasteita tutkimusten mukaan ovat esimerkiksi digitaalisuus ja 

kestävän kehityksen edistäminen, joilla on suora vaikutus yritysten liiketoimintaan ja 

kilpailukykyyn.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja menetelmänä oli kuusi kappaletta 

teemahaastatteluja. Pohjana tutkimuskysymysten rakentamiselle teorian ja aikaisemman 

tutkimuksen lisäksi oli työn tilaajan OK ECO-ONE:n osallistuminen työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen laadunarviointikriteerien kehittämiseen. Kriteerien testauksessa 

työssäoppimispaikkojen kanssa saatuja tuloksia ja havaintoja verrattiin aikaisempaan 

tutkimukseen. Tästä syntyi pohja lisätutkimukselle ja sen rajaukselle.  Tutkimusongelmaa 

lähestyttiin neljällä tutkimuskysymyksellä. Ensimmäiset kolme kysymystä selvittivät 

tekijöitä, jotka mahdollistavat organisaation kehittämisen: Miten uusi reformin mukainen 

koulutus vaikuttaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen? Miten reformi vaikuttaa 

työelämäyhteistyöhön? Miten työpaikalla järjestettävä koulutus vaikuttaa prosessiin ja 

laadunhallintaan? Neljäs tutkimuskysymys selvitti kehittämisen keinoja ja niiden toteutusta 

tukevia tekijöitä: Miten työpaikalla järjestettävä koulutus edistää organisaation kehittämistä?  

 

Tutkimuksen tuloksien mukaan ammatillisen koulutuksen reformi tukee ja mahdollistaa 

avoimen vuorovaikutteisen työelämäyhteistyön, joka on perusta toiminnalle. Työpaikalla 

järjestettävän koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä vaatii selkeitä vastuita ja yhteistä 

laadun kehittämistä. Tutkimus löysi selkeitä toimintamuotoja, joiden avulla voidaan yhdessä 

kehittää organisaatioita ja yritysten liiketoimintaa. Näitä ovat osaamisen kehittäminen, 

yhteistyö uusien oppimisympäristöjen rakentamisessa, organisaatioiden kehittäminen 

yhdessä suunniteltujen oppimistehtävien avulla ja alueellinen kehittämisyhteistyö 

toimijoiden kesken. Näistä kaikista toimintamuodoista löytyi kentältä hyviä yksittäisiä 

toteutuksen esimerkkejä. 

 

Johtopäätöksenä voidaan nähdä, että kaikki edellytykset kehittämiselle on olemassa, mutta 

toteuttaminen vaatii työelämäyhteistyöltä uudenlaista ajattelua molemminpuolisista 

hyödyistä ja toteuttamisen keinoista.  
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The aim of this research was to clarify the possibilities to develop the organization’s business 

through the professional vocational learning in the workplace and thus be better equipped to 

meet the challenges in the near future. Challenges like digitalization and promoting 

sustainable development have a direct impact on organizations’ businesses and 

competitiveness. 

 

The research was conducted as a qualitative study and six thematic interviews were 

completed. The initiator for this research, OK ECO-ONE, had earlier created criteria for 

measuring the quality of the learning taking place in the workplace. This work in addition to 

the theory and earlier research on this topic formed a solid foundation for the selected 

research questions. Testing the criteria and comparing the results and observations against 

earlier research gave a framework for this research; four new research questions were 

selected. Three questions focused on identifying the factors which enable the development 

of the organization. The forth question clarified the means and how to support this 

development. 

 

Research results show that the renewal of the professional vocational training supports and 

enables an open and interactive collaboration in the workplace. Organizing the training in 

the workplace in a collaboration requires clear responsibilities and joint efforts to develop 

the training quality. There were clear ways of operating identified which help to develop the 

organizations and their businesses. The thematic interviews provided practical examples of 

these. 

 

All the prerequisites for the training collaboration development in the workplaces exist but 

the realization requires new kind of thinking from all parties involved to reach the benefits 

and to agree how to achieve them. 

 

 

  



 

 

ALKUSANAT 

 

 
Elinikäisen oppimisen mahdollisuus on hieno asia Suomessa ja olen itse siitä hyvä esimerkki. 

Toivottavasti se on mahdollista myös tuleville sukupolville.  Rakennusapumiehestä opistoinsinööriksi, 

siitä korkeakouluopintoihin 50-vuotiaana ja näin syntyy perheen kolmas Tuta DI. Teekkarikulttuuri 

toki on ollut osa perheemme elämää jo 90-luvulta vaimoni ja teekkariystäviemme kautta. Kulttuuria 

sain kokea lisää mahtavien opiskelijatoverieni kanssa.  Kiitos Lappeenrannan tekniselle yliopistolle 

mahdollisuudesta toteuttaa opiskelua erinomaisesti yrittäjille rakennetun maisteriohjelman myötä ja 

Osuuskunta ECO-ONE:lle mielenkiintoisen tutkimustyön tilaajalle. 

 

Kiitos äidille ja isälle vuosien kuluessa kannustuksesta opiskeluun; ”opiskele poika, kyllä se 

kannattaa”,  ”hienoa, että päästään juhlimaan valmistumista”. Oman perheeni mahtavalla tuella on 

ollut suuri merkitys ja samassa vaiheessa opiskeleva tyttäreni tutorointi on ollut erittäin arvokasta, 

rakkaat kiitokset teille. Lopuksi haluan toivottaa nuorimman tyttäreni alkaneille kauppatieteen 

opinnoille Turun kauppakorkeakoulussa menestystä ja onnea. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni tutkii ammatillisen koulutuksen työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen mahdollisuuksia tukea organisaatioiden kehittämistä 

lähitulevaisuuden muutoshaasteissa. Uusi ammatillisen koulutuksen toiminnallinen 

ja hallinnollinen uudistus, jota kutsutaan ammatillisen koulutuksen reformiksi antaa 

tähän mahdollisuuden.  Uudistuksen myötä ollaan kehittämässä koko ammatillista 

koulutusjärjestelmää. Koulutuksen kehittämisen yhtenä painopisteenä on 

työssäoppimisen (TOP) kehittäminen ja sen merkityksen lisääminen 

koulutusprosessissa. (OKM 2018). Uudistus, sekä ammatillisen koulutuksen 

reformin mukainen työpaikalla järjestettävä koulutus, antavat mahdollisuuden 

kehittää yritysten ja oppilaitosten välistä  yhteistyötä. Tiiviimpi yhteistyö ja yhteiset 

laadukkaat toimintatavat mahdollistavat osaamisen kehittämisen lisäksi 

organisaatioiden kehittämisen mahdollisuuden. Yrityksillä on osaamisen 

kehittämisen lisäksi tulevaisuudessa paljon tarpeita prosessien kehittämiseen ja 

toiminnan uudistamiseen. Diplomityöni aiheen olen valinnut oman kiinnostuksen, 

työni ja yrityksemme tarpeiden pohjalta. Yrityksemme Osuuskunta ECO-ONE 

toimii tutkimustyön tilaajana. Tutkimusidea syntyi 2016-2017 toteutetun 

työssäoppimisen laatukriteerien kehittämishankeen tuloksena. Vastasin hankkeessa 

kriteerien kehittämisestä ja testaamisesta yhdessä ammatillisten oppilaitosten ja 

työssäoppimispaikkojen kanssa. Testaamisen, jota kutsutaan pilotoinniksi, tulokset 

ja kokemukset toimivat tutkimuksen rakentamisen teoriataustana. (OHJAAN 

2018).  

 

Ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä keskeisenä näkökulmana on osaamisen 

hankkimisen painopisteen siirtäminen oppilaitoksesta työpaikalle. (OKM 2018).   

Tämä vaatii ammatilliselta koulutukselta ja yrityksiltä aivan uudenlaista yhteistyötä 

sekä lähestymistapaa yrityksen kehittämiseen ja osaamisen varmistamiseen. 

Suomen yrittäjien yritysbarometri (2017) nostaa esille yritysten liiketoimintakentän 

muutokset, joita on esimerkiksi digitaalisuuden  voimakas kasvu. Seuraavaksi olen 

kuvannut tutkimusalueeni taustaa ja toimintakenttää johon se asemoituu. 
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1.1 Ammatillisen koulutuksen reformi sekä PARASTA hankkeet 

 

Työni lopullisia tavoitteita ja tuloksia ohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 

vetämä ammatillisen koulutuksen reformi sekä sen valtakunnallisesta toteutuksesta 

vastaavat kärkihankkeet (PARASTA HANKEET- perhe). Reforminmukaista 

koulutusta aloitettiin toteuttaa vuoden 2018 alusta. Näissä hankkeissa on suurin osa 

ammatillisen koulutuksen järjestäjistä mukana ja siten niiden vaikuttavuus on suuri. 

Alla kuva reformista ja sen tuomista kehittämisnäkökohdista. 

Kuvio 1. Ammatillisen koulutuksen reformi ja sen tavoitteet. (OKM 2018). 

 

Reformin keskeisiä näkökulmia ovat mm. vastata yksilön ja työelämän keskeisiin 

muuttuviin osaamistarpeisiin, valtakunnallisten digitaalisten järjestelmien 

rakentaminen, tutkintojen määrän vähentäminen ja tutkintojärjestelmän sääntelyn 

keventäminen. Lisäksi keskeistä on työssäoppimisen kehittäminen ja sen laadun 

varmistaminen sekä työelämälähtöiset toteutustavat. (OKM 2018). 

 

Parasta - hankkeilla on suuri merkitys reformin jalkauttamisessa koko ammatillisen 

koulutuksen kentälle. Seuravaksi esittelen näiden hankkeiden tavoitteet. Parasta 
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osaamista - hanke (2017-2019) keskittyy reformin lainsäädännön mukaisten 

yhteisten toimintamallien määrittämiseen ja  luomiseen valtakunnallisesti. Lisäksi 

sen päätavoitteena sekä kohderyhmänä on ammatillisten opettajien osaamisen 

kehittäminen yhteistyössä opettajakoulutusorganisaatioiden kanssa. Hankkeen 

koordinaattorina toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä  (JAO 2018). Parasta 

palvelua - hanke (2018-2020) pyrkii luomaan työelämän kanssa yhteistyössä, 

työelämän ja opiskelijan näkökulmasta yhdenmukaiset sekä tehokkaat 

palveluprosessit. Kehittämistä koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

KEUDA ja se jakaantuu valtakunnallisesti neljään alueelliseen hankkeeseen. 

Asiakaslähtöisen ja työelämää palvelevan toiminnan keskeisiä näkökohtia ovat 

mm. uudenlaiset tiiviit yhteistyömuodot työelämän kanssa, tehokkaat ja vaikuttavat 

prosessit työssäoppimiseen sekä vaikuttaa yhteisten valtakunnallisten oppisopimus- 

ja koulutussopimus prosessien toteutukseen yhdessä työelämän kanssa. (KEUDA 

2018).  

 

 

1.2 Pk-yritysten haasteet lähitulevaisuudessa liiketoiminnan 

kehittämisessä 

 

Pk- yritysten toimintakenttä on vahvassa muutoksessa lähitulevaisuudessa. Se luo 

haasteita liiketoiminnan kehittämiselle, mutta myös uusia mahdollisuuksia ja 

kasvua innovatiivisille ja osaaville yrityksille. Suomen yrittäjät teettämien 

yritysbarometrien mukaan keskeisiä pk-yrityksen haasteita tulevaisuudessa ovat 

alanvaihtajat ja osaajat kasvun takeena, omistajanvaihdosten haasteet pk-

yrityksissä sekä digitalisaation haasteet. Digitaalisuuden haasteiden ulottuvuuksia 

on kuvattu Suomen yrittäjien tutkimuksessa Pk-yritysten digitaaliset kyvykkyydet 

ja kasvu (Suomen yrittäjät 2017). Voimakkaasti kasvavat yritykset kärsivät 

erityisesti osaavan työvoiman pulasta. Niistä yli puolet kokee tämän rajoittavan 

kasvua. (Suomen yrittäjät 2018). 

 

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet ovat taustana omalle 

tutkimustyölleni ja sille asetetuille tavoitteille. Tutkimukseni keskeinen tavoite on 
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myös selvittää miten ammatillisen koulutuksen reformi ja työpaikalla järjestettävä 

koulutus tukisivat organisaatioiden kehittämisen lähitulevaisuuden haasteita. Tämä 

vaatii uudenlaista yhteistyötä ja molemminpuolista sitoutumista yhteisiin 

tavoitteisiin. Keskeistä alueellisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta on myös 

alueellinen yhteistyö oppilaitoksen, kuntien ja yritysten välillä. 

 

 

1.3 Tutkimuksen rajaus, rakenne  ja tutkimuskysymys 

 

Ammatillisen koulutuksen reformista, PARASTA - hankkeista ja niiden 

vaikutuksista tehdään paljon tutkimusta ja opinnäytetöitä eri näkökulmista. Tämä 

on hyvin laaja kokonaisuus, joten rajaan oman tutkimustyöni käsittelemään 

työpaikalla järjestettävää koulutusta ja tarkemmin sen mahdollisuuksiin edistää 

organisaatioiden kehittämistä.  Rajaaminen antaa mahdollisuuden tutkia asiaa 

syvällisemmin. Tutkimus kysymykseni on myös keskeisestä työn tilaaman 

yrityksen näkökulmasta ja henkilökohtainen kiinnostuksen kohde. 

 

Tämän tutkimuskysymyksen tueksi teemahaastatteluissa lähestyin haastateltavia 

neljän kysymyksen kautta.  

1. Miten uusi reformin mukainen koulutus vaikuttaa työpaikalla tapahtuvaan 

oppimiseen?  

2. Miten reformi vaikuttaa työelämäyhteistyöhön? 

3. Miten työpaikalla järjestettävä koulutus vaikuttaa prosessiin ja 

laadunhallintaan?  

4. Miten työpaikalla järjestettävä koulutus edistää organisaation kehittämistä? 

 

Työni rakentuu kuudesta osiosta. Ensimmäisessä johdanto osiossa kuvaan työni 

taustoja ja siihen vaikuttavia asioita, joita ovat reformi ja OKM:n rahoittamat 

PARASTA - hankkeet. Lisäksi kuvaan työni rajauksen, työni rakenteen sekä 

tutkimuskysymykseni. Johdanto osion loppuun olen rakentanut katsauksen 

aihealueeseen liittyvistä aiemmista tutkimuksista. Toinen osio käsittelee työni 

taustateorioita ja avaa siihen liittyviä käsitteitä. Tärkeä osa teorian käsittelyä ja 

tutkimukseni asemointia on työssäoppimisen laadunarviointi kriteerit -hankkeen 
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tulosten käsittely ja pohtiminen aikaisempien tutkimustulosten perusteella. Kolmas 

osio kuvaa tutkimukseni toteutuksen. Siinä perustelen tutkimusteorioiden 

perusteiden kautta miksi valitsin tutkimusmetodini ja menetelmäni. Lisäksi kerron 

aineiston keräämiseen ja sen analysointiin liittyvät näkökohdat. Neljäs osio koostuu 

tutkimustulosten analysoinnista perustuen teemahaastatteluihin ja aikaisemmin 

esitettyyn teoriaosuuteen. Viides osio käsittää yhteenvedon ja johtopäätökset 

tulosten analysoinnin perusteella. Viimeisessä osiossa pohdin työni tulosten 

perusteella mahdollisia uusia tutkimustarpeita. Lisäksi arvioin tutkimukseni 

luotettavuutta ja mahdollisia riskitekijöitä 

 

 

1.4 Katsaus aikaisempaan tutkimukseen 

 

Työpaikalla järjestettävä koulutus, josta aikaisemmin puhuttiin käsitteenä 

työssäoppiminen on paljon tutkittu kokonaisuus niin koulutuksenjärjestäjän kuin 

työpaikankin näkökulmasta. Työssäoppimista ilmiönä on tutkittu paljon niin 

prosessina kuin sen pedagogisista lähtökohdista koskien osaamisen kehittämisen 

näkökulmaa. Esimerkkinä tästä on Opetusministeriön julkaisu Jokinen, 

Lähteenmäki & Nokelainen (2009) ”Työssäoppimisen lumo”. Tutkimuksen 

lähtökohtana on kokemuksella oppiminen ja työssäoppimisen näkökulma. 

Pohjonen väitöskirjassaan (2001) ”Työssäoppiminen tarkasteltuna ammatillisen 

aikuiskoulutuksen ja työelämän näkökulmasta” tutkii tulevaisuuden näkökulmaa,  

joita ovat työelämän vaatimusten jatkuvat muutokset ja tiiviimpi yhteistyö 

työelämän kanssa. Hulkari väitöskirjassaan (2006) tarkastelee työssäoppimista 

laadun kehittämisen näkökulmasta. Johtopäätöksissä todetaan, että laadunkäsitteet 

muuttuvat yhteiskunnan muutosten myötä ja niitä tulisi tarkastella säännöllisesti.  

Merkittävää laadun kannalta on yhteistyön rakentuminen oppilaitoksen ja 

organisaation välille sekä laadun arviointimittariston rakentaminen palautteen 

saamiseksi. Pylväs  väitöskirjassaan (2018) ”Laadun näkökulmasta”  tarkastelee 

asiantuntijuuden kehittymistä ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimus 

nostaa esille oppilaitoksen työelämän verkostojen lisäämisen ja monipuolistamisen 

merkityksen. Opiskelijoiden itsesäätelyvalmiuksien vahvistaminen on tärkeää 



6 

 

ammattialakohtaisen osaamisen rinnalla. Yleiset työelämävalmiudet ovat keskeisiä 

asiantuntijuudessa jokaisella alalla. (Pylväs, 2018). Ammattikasvatuksen 

aikakausikirjan 20 pääkirjoituksessaan käsittelee tulevaisuuden trendejä kuten 

digitalisaatio suhteessa  ammatilliseen koulutukseen ja uudistumisen haasteita 

työelämälähtöisyyden kehittämiseksi (Asplund, Juujärvi, Kovalainen & 

Nokelainen 2018). Samassa ammattikasvatuksen aikakausikirjassa Hytönen &  

Kovalainen (2018) kirjoittavat tapaustutkimuksestaan KONE Hissit Oy:ssä. 

Artikkeli käsittelee koulutuksen ja työelämän rajapintoja yritysvetoisessa 

ammatillisessa koulutuksessa. (Hytönen & Kovalainen 2018).  

 

Työssäoppimisen toteutumista on arvioitu Räisänen (2006) toimittamassa 

koulutuksen arviointineuvoston  tutkimusraportissa. jossa kerättiin tietoa 

oppilaitosten itsearvioinnin kautta työssäoppimisen tavoitteiden toteutumisesta ja 

vaikutuksista (Räisänen 2006).  Toinen esimerkki on juuri 2018 julkaistu 

Valtioneuvoston julkaisema tutkimus. Siinä on selvitetty ammatillisen koulutuksen 

osaamisperusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehokkuutta reformin 

tueksi. (Korpi, Hietala, Kiesi J & Räkköläinen 2018).  

 

Työssäoppimisen prosessista ja reformista on tehty myös paljon opinnäytetöitä. 

Lähestymistapana suurimmassa osassa on koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta. 

Näistä esimerkkejä ovat Aarnion (2017)  kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma 

Katsaus ammatillisen koulutuksen reformiin. Tutkimus selvitti reformin vaikutusta 

ammatillisen osaamisen hankkimiseen ja sidosryhmiin. (Aarnio 2017). Toinen 

esimerkki opinnäytetyöstä on Kankaanrannan (2018) Satakunnan 

ammattikorkeakoulussa (YAMK) tekemä tutkimus; Työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen prosessin kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa, case: 

Tampereen seudun ammattiopisto. Tutkimuksessa selvitetään reformin vaikutusta 

koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta työpaikalla toteutettuun koulutuksen 

prosessiin ja vastuuhenkilöiden rooleja siinä. (Kankaanranta 2018). Kimmo 

Turusen (2018) opinnäytetyössä tutkitaan taas reformin vaikutuksia Pohjois-

Karjalan ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon 

työssäoppimisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Tutkimuksessa nousee esille 
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oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan yhteisen suunnittelun ja ohjauksen merkitys 

onnistumiselle.  (Turunen 2018).  

 

Tutkimusta tai opinnäytetyötä, jossa suoranaisesti olisi tutkittu työpaikalla 

järjestettävän koulutuksen mahdollisuuksia edistää organisaation kehittämistä en 

löytänyt. Tosin monessa tutkimuksessa asiaa nousee jollain tasolla esille. Muutamia 

oppilaitosten ja yritysten yhteisiä kehittämishankkeita löysin, joissa on suunniteltu 

ja kehitetty  asiaa. Savon koulutuskuntayhtymän kestävää kehitystä Pohjois-Savon 

yrityksissä - hankkeessa 2016-2018 opiskelijat tekivät paikallisiin yrityksiin 

Ekokompassi kartoituksia yritysten ympäristöasioiden kehittämiseksi. (Kestävää 

kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä 2018) 
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2 TYÖPAIKALLA JÄRJETETTÄVÄ KOULUTUS 

ORGANISAATION KEHITTÄJÄNÄ 

 

Tässä osiossa käsittelen tutkimukseni rajattuun alueeseen liittyviä keskeisiä 

näkökulmia, joita ovat työssäoppimisen prosessi, laadunhallinta työpaikoilla ja 

työssäoppimisen mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa. Käsittelen myös keskeisiä 

käsitteitä, jotka ovat oleellisia tutkimukseni kannalta. Kappaleen lopussa kohdassa 

2.4 kuvaan  työssäoppimisen laadunarviointikriteerit -hankkeen pilotoinnin 

tuloksia. Olin itse vastuussa pilotoinnista kahdeksan oppilaitoksen ja 

työssäoppimispaikan kanssa. Näitä tuloksia vertaan ja pohdin aikaisempaan 

tutkimuksiin, teorioihin ja niissä tehtyihin johtopäätöksiin. 

 

 

2.1 Osaamisen tunnistaminen ja henkilökohtaistaminen 

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yhdessä työpaikan kanssa on keskeistä 

henkilökohtaistamisen näkökulmasta. Tämän pohjalta työpaikalla tapahtuva 

koulutus suunnitellaan yhdessä. Työ alkaa hakeutumisvaiheessa, jolloin selvitetään 

yksilön osaamistarpeita, työelämän osaamistarpeita ja työpaikan tavoitteet ja 

edellytykset. Tämä vaatii toimivia viestintä kanavia ja vahvaa tiedotusta niin 

tulevien opiskelijoiden kuin työpaikkojen osalta. (OKM 2018).   

Henkilökohtaistamisessa avainasemassa on osaamisen todentaminen.  Tutkintojen 

uudistamisen lisäksi reformissa kevennetään tutkintojärjestelmään liittyvää 

sääntelyä ja hallintoa. Jatkossa on käytössä yksi yhtenäinen tapa osoittaa ja arvioida 

osaaminen. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön 

työtilanteissa. Samalla otetaan käyttöön kaikille opiskelijoille yhtenäinen 

henkilökohtaistaminen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään opiskelujen edetessä. 

Henkilökohtaistaminen tehdään yhdessä työssäoppimispaikan kanssa. (OKM 

2018). 
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2.2 Työssäoppiminen ja ammatillinen osaaminen 

 

Työssäoppiminen käsitteenä  tarkoittaa työntekijöiden tai opiskelijan oppimista 

työpaikalla. Työelämälähtöisyyden lisäksi työssäoppimiseen liittyy olennaisesti 

käsite ammatillinen osaaminen. (Pohjonen 2001). Työssäoppimisesta käytetään 

myös käsitettä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Reformin myötä 

työssäoppimisesta prosessina on alettu käyttää käsitettä työpaikalla järjestettävä 

koulutus, josta koulutuksenjärjestäjä on vastuussa. (OKM 2018). Tämä prosessin 

vastuu lainsäädännöllisesti on koulutuksenjärjestäjällä, mutta käytännössä 

oppiminen toteutuu organisaation sisällä. Organisaatiolla on oma prosessi, 

toimintatavat ja vastuuhenkilöt. Käytännössä molempien prosessit sivuavat toisiaan 

ja vastuu toteutumisesta on yhteinen. 

 

Ammatillisen osaamisen syntyminen ja kasvu on keskeistä työssäoppimisessa. 

Tähän vaikuttavat monet tekijät kuten oppijan lahjakkuus ja luontaiset kyvyt, 

itsesäätelykyvyt ja ulkoiset tekijät. Harjoittelun ja osaamisen päivittämisen 

prosessina noviisista syntyy ammatillinen ekspertti.  Alla kuvassa Nokelaisen, 

Pylvään ja Roiskon kehittämä malli kyvykkyyden syntymiselle. (Pylväs 2018). 

 

 

Kuvio 2. Ammatillisen osaamisen syntymisen malli. (Pylväs 2018). 
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Pylväs (2018) korostaa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen merkitystä 

ammatillisen osaamisen syntymiselle. Tämä vaatii oppilaitoksilta parempia ja 

aktiivisempia työelämäverkostoja. Keskeistä on myös, että kehitetään työpaikkojen 

oppimisympäristöjä yhdessä työssäoppimispaikkojen kanssa. Osaamisen 

syntyminen vaatii teorian ja käytännön toiminnan yhdistymistä ja oppimisprosessin 

tulee olla vuorovaikutteista. Tällä hetkellä osaamisen syntyminen onnistuu 

parhaiten opiskelijoilla, joilla on hyvät itseohjaavuuskyvyt. Näitä ovat aktiivisuus, 

tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys yhdistettynä oppimiseen ja ymmärrykseen 

oppimisen tuloksista. (Pylväs 2018).  

 

Valtioneuvoston tutkimus ja selvitystoimikunnan julkaisemassa tutkimus raportissa 

on selvitetty ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja 

työelämäyhteistyön tilannetta sekä tulevaisuuden haasteita. Alueellisella 

yhteistyöllä on merkitys joustaviin opintopolkuihin ja osaamisperusteisuuteen. 

Osaamisperusteisuuden myötä oppilaitosten ja työelämän yhteistyö on parantunut. 

Haasteita ovat resurssien puute, koulutuksen järjestäjien erilaiset toimintatavat ja 

yhteistyön koordinoinnin puute. Lisäksi haasteena on työssäoppimisen laadun 

varmistaminen ja työssäoppimispaikkoja riittävän määrän saaminen opiskelijoille. 

Toimiva työelämäyhteistyö on keskeinen tekijä onnistumiselle, mikä edellyttää 

oppilaitoksilta työelämäyhteistyön selkeämpää johtamista. Työssäoppimisen 

suunnittelun tulisi tapahtua vahvassa yhteistyössä opettajien ja työpaikan 

toimijoiden kanssa. Työelämä näkee, että pedagogisen vastuun tulee säilyä 

oppilaitoksella ja opiskelijoiden on otettava enemmän vastuuta opinnoistaan. 

(Korpi, Hietala, Kiesi & Räkköläinen 2017). Vuorovaikutteinen yhteistyö ja 

opiskelijan kyky vastata opinnoista on perusta osaamisen syntymiselle. (Pylväs 

2018).   Alla kuva vahvuuksista ja kehittämiskohteista. 
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Kuvio 3. Arvioinnin keskeiset tulokset. (Korpi ym. 2018). 

 

Tulosten perusteella tutkimuksessa nousi esille keskeisiä toimenpide-ehdotuksia 

liittyen työelämäyhteistyöhön. Pystyäksemme lisäämään työpaikalla tapahtuvaa 

oppimista tulee kehittää yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämän välillä. Tämä vaatii 

yhteistä käsitystä pedagogisesta ajattelusta, toimintatavoista ja molempien 

tehtävien kehittämisestä. Kaikkien työssäoppimisesta vastuussa olevien 

henkilöiden  osaamisen kehittäminen on tärkeää. Koulutustarjonta on suunnattava 

ennakoiden työelämän ja opiskelijan tarpeisiin. Laadunvarmistamista ja seuranta 

indikaattoreita tulee kehittää. (Korpi  ym. 2018). 

 

Tulevaisuustutkimuksesta hyvä esimerkki on juuri julkaistu Opetushallinnon 

tutkimus; Osaaminen 2035. Alla yhteenveto taulukko tarkeimmistä osaamisista 

vuonna 2035. 
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Kuvio 3. Tärkeimmät osaamiset vuonna 2035 tutkimuksen kootut tulokset. (OPH 

2019). 

 

Tässä tutkimuksessa nähdään asiakaslähtöisen palvelun kehittämisosaamisen, 

kestävän kehityksen periaatteiden tuntemuksen, tiedon arviointitaidot, digitaalinen 

osaaminen ja innovaatio-osaaminen nousevan tärkeimmiksi osaamisalueiksi 

tulevaisuudessa. (OPH 2019).   

 

Suomen Yrittäjien (2018) julkaisema, ”Osaamisen ekosysteemi 2025” julkaisu on 

tulevaisuusohjelma, jossa käsitellään yrittäjämäistä osaamisen ekosysteemiä sen 

tulevaisuutta. Tässä tulevaisuusohjelmassa käsitellään digitaalisen yhteiskunnan ja 

osaamisen suhdetta, siihen liittyviä rakenteita ja lopuksi esitetään haaste 

tulevaisuuden osaamispolitiikalle. Digitalisaatio ja teknologia kehittyy rinnan 

voimakkaasti, mikä muokkaa yritysten, yksilöiden ja muiden organisaatioiden 

toimintaa. Ihmisten ja koneiden työnjako kehittyy ja syntyy uutta työtä, joka vaatii 

uutta osaamista niin teknisissä asioissa kuin vuorovaikutus taidoissa. (Suomen 

yrittäjät 2018). Alla kuva osaamispalvelujen ekosysteemistä. 
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Kuvio 5. Osaamispalvelujen ekosysteemi. (Suomen yrittäjät 2018). 

 

Osaamispalveluiden ekosysteemi on avoin ja asiakaslähtöinen. Se muodostuu 

erilaisista reaalisista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä ja näiden yhdistelmistä. 

Perinteisten oppilaitosten rooli muuttuu ja suhde yrityksiin ja ympäröivään 

yhteiskuntaan. Niistä tulee osaamisverkostojen hermokeskuksia eli hubeja, joissa 

kaikki toimii yhdessä osaamispalveluja tuottaen. Keskiössä on oppija tai työyhteisö, 

jonka ympäröi osaamispalveluita tuottava ekosysteemi. Ekosysteemin toimijat 

koostuvat monista erilaisista toimijoista perinteisten oppilaitosten lisäksi kuten 

työpaikat yrityshautomot, osaamispalveluyritykset, oppimisteknologian ja -

sisältöjen kehittäjät, kansainväliset osaamispalvelujen tuottajat ja harrastuksen 

parissa toimivat organisaatiot. Tätä ekosysteemiä tukemaan tarvitsee rakentaa uusia 

digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen osaamiskartasto ja jatkuvan 



14 

 

oppimisen alustamalli. Näissä yhdistyy tietovarannot, joiden avulla ekosysteemi 

voi toimia tehokkaasti. 

”Opettaja on tulevaisuudessa oppimisen ja sen ympäristöjen muotoilija sekä 

oppivien yksilöiden ja yhteisöjen valmentaja” (Suomen yrittäjät 2018). 

 

 

2.3 Työssäoppimisen prosessi ja laadunhallinta työpaikoilla 

 

Laadukkaan työssäoppimisen prosessin perusrakenteet ovat hyvin samanlaiset 

kaikissa organisaatioissa, johtuen ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesta 

rakenteesta.  Alla Pursiaisen kuvaama työssäoppimisen prosessi ennen 

ammatillisen koulutuksen reformia. 

 

Kuvio 6. Pursiaisen (2013) kuvaama työssäoppimisen prosessi. (OPH 2017). 

 

Kuvassa on määritetty prosessi, jossa on kuvattu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja 

opettajan vastuut sekä tehtävät ennen jaksoa, sen alussa, työssäoppimisen aikana ja 
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näytössä. Keskeisiä elementtejä on opiskelijalle laadittava henkilökohtainen 

opetussuunnitelma (HOPS) ennen jaksoa sekä palautteen kerääminen prosessin eri 

vaiheissa. Opettajan vastuulla on työpaikan laadunvarmistus ja perehdytys ennen 

jaksoa. Jakson alussa ja aikana opettaja vastaa työpaikkaohjaajan ohjauksesta ja 

arviointiin sekä dokumentointiin liittyvistä asioista. Työpaikkaohjaaja vastaa ennen 

jaksoa oman osaamisen päivittämisestä ja sopivien työtehtävien suunnittelusta. 

Jakson alussa ja aikana opiskelijan perehdytyksestä, työprosesseista ja tarvittavasta 

ohjaamisesta. Molemmat osapuolet ovat vastuussa näytöissä osaamisen 

arvioinnista. 

 

Alla kuvassa on opetusministeriön julkaisu (2009), ”Työssäoppimisen lumo” 

tutkimuksen tuloksena syntynyt kaavio työpaikalla tapahtuvan oppimisen suhteesta 

oppilaitoksen ja työelämän välillä.   (Jokinen, ym. 2009). 
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Kuvio 7.  Oppilaitoksen ja työelämän välinen suhde työssäoppimisessa. (Jokinen 

ym. 2009)  

 

Kuviosta nähdään, että ammatillisen osaamisen kehittymiseen vaikuttaa 

oppilaitoksen ja työelämän välinen yhteistyö ja sen laatu. Oppilaitoksen joustava 

hallinnollinen tuki mahdollistaa yhteistyön. Opetuksen tulee olla jatkuvan 

muutoksen huomioivaa ja monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntävä. Opettajien 

tulee jalkautua työelämään ja suunnitella koulutusta yhdessä yritysten kanssa. 

Opiskelijat tulee nostaa keskiöön toiminnassa.  Työelämä yhteistyön pitää olla 

joustavaa ja opiskelijan tulee saada tehdä työtä useassa työpisteessä. Opettajien 

osaamisen päivittäminen työelämässä on myös keskeisessä asemassa.  
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Tämä parantaa opetuksen laatu ja siitä voi olla hyötyä myös yritykselle. (Jokinen, 

ym. 2009). Tutkimus nostaa työelämäyhteistyön ja sen laadun keskeiseen asemaan 

ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tämä on yksi keskeisistä reforminkin 

tavoitteista. Laadun käsite on aina suhteellinen ja kontekstisidonnainen, johon 

vaikuttaa laadun määrittäjän arvot. (Hulkari 2006). 

 

”Laatu kuvaa sitä, mikä on kohteelle ominaista, ja erityisesti sellaista, mikä 

koetaan hyvänä. Kun jokin asia yhdistetään laatuun, halutaan tuoda esille 

asian myönteisiä piirteitä. Laatu on hyvän ja onnistumisen käsite. Siten 

laatuun yleisesti suhtaudutaan myönteisesti”. (SFS 2016). 

 

Laatu on käsitteenä hyvin sirpaleinen ja sitä voidaan lähestyä monesta 

näkökulmasta. Työssäoppimisen laatu rakentuu yksilöiden kohtaamisesta ja 

oppimisen kokemuksesta. Se muodostuu kolmesta eri osapuolesta (opiskelija, 

opettaja ja työssäoppimispaikan vastuuhenkilö) ja näiden erilaisista tavoitteista. 

(Hulkari 2006). Myös sillä onko opiskelija työssäoppimisorganisaatioon 

työsuhteessa vai harjoittelusuhteessa, on vaikutusta asiaan. Tämä määrittää 

opiskelijan ja työpaikan välisen juridisen suhteen.  Ammatillisen koulutuksen 

reformin lainsäädännön mukaan koulutuksenjärjestäjä on vastuussa työpaikalla 

järjestettävästä koulutuksesta. Tämä vaikuttaa myös vahvasti laadunkehittämiseen 

ja arviointiin. (OKM 2018).  

 

”Tutkimuksen tulos avaa uuden näkökulman metodologiseen keskusteluun 

työssäoppimisen laadun kehittämisestä ja arvioinnista. Samoin eri 

osapuolien vastuut ja velvollisuudet työssäoppimisen laatutyössä tulee 

uudelleen arvioitavaksi”. (Hulkari 2006).   

 

Pohdittavaksi tuleekin, kenen vastuulla ja millä välineillä laadun arviointi ja 

kehittäminen tapahtuu? Kuka on pätevä arvioimaan laatua ja onko siihen kaikilla 

osapuolilla valmiudet? Tämä edellyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 

näkökulmasta konkretiaa, ymmärrettävyyttä ja yhteistä kieltä. Tämä on pohja 

yhteiselle arvioinnille ja kehittämiselle. (Hulkari 2006).   
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2.4 Työssäoppimisen laadunarviointikriteerit 

 

Työssäoppimisen prosessiin liittyvät keskeiset laadunhallinnan näkökulmat ja 

niiden kehittäminen ovat avainasemassa työssäoppimisen vaikuttavuuden osalta. 

Työssäoppimisen prosessin toimivuuden kannalta tärkeää on oppilaitoksen ja 

työpaikan välinen yhteistyö. Yhteistyöllä voidaan kehittää niitä näkökulmia ja 

tekijöitä, joilla voidaan parhaiten edistää myös työssäoppimispaikan liiketoiminnan 

kehittämistä. Näistä lähtökohdista rakennettiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen -

hanke. 

 

 

2.4.1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunarviointikriteerit - hanke 

 

Tutkimustyöni pohjaksi alustavaa kokemusta ja tutkimustietoa saatiin työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen laadunarviointikriteerien pilotoinnissa kahdeksan 

oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan kanssa. Pilotointiin osallistui pk-yrityksiä, 

suuri palvelualanyritys ja julkishallinnon organisaatioita. Hanke oli OKM:n 

rahoittama ja sen koordinaattorina toimi Stadin ammattiopisto. OKKA-säätiö ja 

Osuuskunta ECO-ONE vastasivat työpajojen vetämisestä, kriteerien kehittämisestä 

ja niiden testaamisesta pilotoimalla. Osuuskunta ECO-ONE:n edustajana vastasin 

pilotoinnista ja niiden tulosten keräämisestä kehitystyötä varten.   Alustavat 

havainnot olivat kaikkia osapuolia innostavia, mikä on osasyynä tutkimukseni 

aloittamiselle. (OHJAAN 2018). Alla kuva kriteeristön rakenteesta. 
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Kuvio 8. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteerit. (OHJAAN 2018) 

 

Kaavion keskellä ovat laatukriteerit, joita eri osapuolet (työpaikka, 

koulutuksenjärjestäjä ja opiskelija) arvioivat omilla ryhmille sopivilla räätälöidyillä 

arviointilomakkeilla. Arviointi aloitettiin yhteisellä käynnistyspalaverilla, jonka 

jälkeen kukin osapuoli toteutti arviointia. Kaikkien osapuolten tulokset käsiteltiin 

yhdessä palautepalaverissa, jossa myös keskusteltiin kehittämiskohteista. 

Lähtökohtana oli toiminnan arviointi yhdessä ja sen yhteinen kehittäminen. 

Itsearviointikriteeristö koostuu 11 osa-alueesta;   

”1. Työpaikalla tapahtuva oppiminen työpaikan kehittäjänä 

2. Esimiehet työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistajana 

3. Oppiva työyhteisö  

4. Osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö 

5. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuut ja tehtävät 

6. Työpaikkaohjaajien osaaminen ja soveltuvuus 

7. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu 

8. Opiskelijan perehdyttäminen 

9. Opiskelijan ohjaus ja arviointi 

10. Tiedonkulku ja yhteistyö vastuuopettajan kanssa 

11. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen” 
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Kriteereiden pohjalta laaditussa itsearviointilomakkeessa työpaikalle oli jokaisesta 

kriteeristä kirjoitettu lyhyt motivointiteksti, joka aukaisi kriteerin tavoitteita ja 

sisältöä. Toteutumisen arvioimiseksi esitettiin väittämiä, joihin arviointiryhmä 

vastaa asteikolla ei toteudu – toteutuu jossain määrin – toteutuu melko hyvin – 

toteutuu erittäin hyvin. Lopuksi tehdään ryhmän kokonaisarvio kriteerin 

toteutumisesta asteikolla puuttuva – alkava – kehittyvä – edistynyt. (OHJAAN 

2018). Pilotoinnin tulokset ja niissä tehdyt keskeiset huomiot olen kerännyt alla 

olevaan taulukkoon. 

 

Taulukko 1. Taulukko Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteerit pilotoinnin 

tuloksista.  

 

Pilottikohde Yhteistyö 

oppilaitoksen 

kanssa 

Laadunhallinta 

(prosessi ja 

menettelyt) 

TOP osana 

strategista 

kehittämistä 

TOP tehtävät 

yhdessä 

suunniteltu 

Kunnallinen 

palveluyksikkö 

2 kpl 

Useita työssä 

oppijoita 

vuosittain 

Vakiintuneet 

toimintatavat,  

Ei dokumentoitu 

Osaajien 

hankkiminen, 

Oppimistehtävät 

satunnaisesti valittu 

Osittain 

kulloisenkin 

tarpeen mukaan 

Pieni PK-

yritys 

Ensimmäinen 

TOP opiskelija 

Ei käytäntöä, Vaatii 

paljon tukea 

Osaamisen 

kehittäminen 

Ei 

Suuri     

PK- yritys 

Useita työssä 

oppijoita 

vuosittain 

Vakiintuneet 

toimintatavat,  

Ei dokumentoitu 

Osaajien 

hankkiminen, 

Oppimistehtävät 

satunnaisesti valittu 

Osittain 

kulloisenkin 

tarpeen mukaan 

Palvelualan 

PK-yritys 

1-2 työssä 

oppijaa 

Vakiintuneet 

toimintatavat 

Ei dokumentoitu 

Osaamisen 

kehittäminen 

Oppimistehtävät 

satunnaisesti valittu 

Osittain 

kulloisenkin 

tarpeen mukaan 

Suuri 

palvelualan 

yritys 

Useita työssä 

oppijoita 

vuosittain 

Vakiintuneet 

toimintatavat, 

Osittain 

dokumentoitu 

Osaajien hankkiminen 

Oppimistehtävät 

satunnaisesti valittu 

Osittain 

kulloisenkin 

tarpeen mukaan 

Kunnallinen 

palveluyksikkö 

Useita työssä 

oppijoita 

vuosittain 

Vakiintuneet 

toimintatavat, 

Osittain 

dokumentoitu 

Osaamisen 

kehittäminen 

Oppimistehtävät 

satunnaisesti valittu 

Osittain 

kulloisenkin 

tarpeen mukaan 

Yhdistys Yksi työssä 

oppija vuosittain 

Vakiintuneet 

toimintatavat,  

Ei dokumentoitu 

Osaamisen 

kehittäminen, 

Oppimistehtävät 

suunniteltu 

Yhdessä 

suunniteltu 

tarpeen mukaan 
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Taulukkoon on kerätty keskeisiä huomioita pilotoinnin itsearviointiraporttien ja 

niiden käsittelytilaisuuksien havaintojen perusteella. Taulukon vasemmassa 

reunassa on luokiteltu organisaatiot koon ja toiminnan luonteen mukaan. 

Vaakasarakkeessa ylhäällä on  neljä toiminnallista työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen näkökulmaa; 

 

1. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa ja työssä oppijoiden määrä vuosittain 

2. Laadunhallinnan näkökulma. Prosessit ja menettelyt ja niiden 

dokumentointi 

3. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppimistehtävät osana organisaation 

strategista kehittämistä 

4. Työssä oppimistehtävien suunnittelu yhdessä oppilaitoksen kanssa 

 

 

1.  Yhteistyö oppilaitoksen kanssa ja työssä oppijoiden määrä vuosittain 

 

Taulukossa on havaittavissa eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka johtuvat organisaatioiden 

koosta ja toiminnan luonteesta. Pienissä Pk-yrityksissä on vuosittain vähän työssä 

oppijoita ja tai on uusi työssäoppimispaikka. Tämä vaikuttaa suoraan 

työssäoppimispaikan tuen tarpeeseen, koska ollaan oppimassa uutta asiaa niin 

organisaationa kuin vastuuhenkilöt yksilöinä. Suuremmissa 

työssäoppimispaikoissa on useita työssä oppijoita vuosittain, joten yhteistyö 

oppilaitoksen kanssa on vakiintunut ja vastuuhenkilöiden osaaminen on 

vahvempaa. Tuen tarve ei ole niin suuri, jos ei tule ongelmia työharjoittelijan 

kanssa. Työssäoppimispaikat toivoivat enemmän henkilökohtaisia käyntejä 

työssäoppimispaikoissa opettajilta. Opettajat taas valittivat resurssipulaa ja 

useampien kontaktien olevan nykyisellään mahdotonta. Korven ym. (2018) 

tutkimuksessa nousee keskeisiksi kehittämiskohteiksi juuri yhteistyö, joka vaatii 

vastuuhenkilöiden osaamisen kehittämistä ja yhteistä käsitystä pedagogisista 

ajattelusta osapuolten välillä. Resurssipula ja kasvava tarve tiiviille yhteistyölle ei 

ratkea nykyistä toimintamallia kehittämällä vaan vaatii aivan uudenlaista 
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radikaalista muutosta. Mitä tämä muutos vaatii yhteistyömuodolta ja millaisia 

toimintaa tukevia työkaluja se vaatii? 

 

 

2. Laadunhallinnan näkökulma. Prosessit ja menettelyt ja niiden 

dokumentointi 

 

Pienessä pk-yrityksessä, jossa on ensimmäinen työssä oppijan työpaikka ei ole vielä 

rakentunut vakiintunutta toimintatapaa vastuineen ja resurssit ovat rajalliset. Tuen 

tarve oppilaitokselta on suuri ja toimintakulttuuria rakennetaan yhdessä. 

Suuremmissa yrityksissä ja kunnallisissa organisaatioissa työssäoppimisen 

prosessi, vastuut ja toimintatavat (menettelyt) ovat vakiintuneet. Dokumentointi on 

kuitenkin heikkoa. Mitä tapahtuu kun vastuuhenkilöt vaihtuvat eikä 

dokumentointia ole?  

 

Hulkarin (2006) mukaan työssäoppimisen laatu muodostuu kolmesta eri 

osapuolesta (opiskelija, opettaja ja työssäoppimispaikan vastuuhenkilö) ja näiden 

erilaisista tavoitteista. Tämä asettaa haasteita toimivalle yhteistyölle ja laadun 

kehittämiselle. OKM (2018) mukaan nykyisen roolituksen mukaan työpaikalla 

järjestettävästä koulutuksesta vastaa lainsäädännön mukaan koulutuksenjärjestäjä. 

Toisaalta opiskelija työskentelee osana organisaatiota ja ollessaan työsuhteessa 

(oppisopimus) toimii sen toimintaprosessin alla.  Miten nämä risteävät prosessit 

sekä tavoitteet voidaan yhdistää ja vastuut määrittää siten, että kaikki osapuolet ne 

tietävät?  

 

 

3.  Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppimistehtävät osana organisaation 

strategista kehittämistä 

 

Pienessä pk-yrityksessä keskeinen strateginen näkökulma on työssä oppijan 

osaamisen kehittäminen ja osaavan työntekijän rekrytointi. Työpaikalla kehitetään 

joko työssä olevien ammatillista osaamista tai osaamista osana rekrytointi 
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prosessia. Suuremmissa yrityksissä ja kunnallisissa organisaatioissa työssä 

oppijoiden oppimistehtävät työpaikalla valitaan useammin osana kehittämisen 

strategisia tarpeita.   

 

Pylväs (2018) toteaa, että koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen merkitys 

ammatillisen osaamisen syntymiselle on tärkeää. Osaamisen syntyminen vaatii 

teorian ja käytännön toiminnan yhdistymistä ja oppimisprosessin tulee olla 

vuorovaikutteista. Havaintojen mukaan kuitenkin suurissakin organisaatioissa ja 

yrityksissä on keskitytty pääasiassa työntekijän (opiskelijan) osaamisen 

kehittämiseen ja on vain vähän suunniteltu yhdessä oppilaitoksen kanssa 

oppimistehtäviä (kehittämistehtäviä) organisaation strategisista kehittämistarpeista. 

Kehittämistehtävien valinta tapahtuu monesti kunkin hetkisen paikallisen tarpeen 

mukaan. Pienet organisaatiot eivät välttämättä osaa itsenäisesti tunnistaa omia 

kehittämistarpeita ja yhdistää niitä työssä oppijan oppimistehtäviin ja siihen 

saatavaan tukeen oppilaitokselta. Millaista yhteistyötä tarvitaan, jotta syntyy 

yhteinen prosessi teorian ja käytäntöjen yhdistämiseksi? Miten työpaikalla 

järjestettävä koulutus rakennetaan yhteiseksi vuorovaikutteiseksi 

oppimisprosessiksi? 

 

 

4. Työssä oppimistehtävien suunnittelu yhdessä oppilaitoksen kanssa 

 

Suuremmissa yrityksissä ja kunnallisissa organisaatioissa oppimistehtävät on 

osittain tai kokonaan suunniteltu yhdessä oppilaitoksen kanssa palvelemaan 

organisaation kehittämistarpeita osaamisen kehittämisen lisäksi. Pienissä 

organisaatioissa näin tapahtuu harvemmin tai ei osata lainkaan nähdä tätä 

mahdollisuutta.  Suomen yrittäjien (2017) yritysbarometri näkee keskeisiksi pk-

yrityksen haasteiksi tulevaisuudessa alanvaihtajat ja osaajat kasvun takeena, 

omistajanvaihdosten haasteet pk-yrityksissä sekä digitalisaation haasteet. Onko 

yhteinen suunnittelu oppimistehtävien osalta mahdollisuus pk-yrityksille kehittää 

toimintaansa? Voiko tämä olla osa oppilaitoksen työelämäpalvelua, jossa tuetaan 

alueellista kehittymistä ja kasvua? 
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2.4.2 Huomioiden pohdintaa ja lisätutkimusta vaativat näkökohdat 

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteerit pilotointiin osallistui kahdeksan 

työssäoppimispaikkaa. Koska otos on pieni ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä 

yleisesti, mutta suuntaa antavia havaintoja voidaan tehdä tämän otoksen tilanteesta. 

Vaikka organisaatiossa on useita työssä oppijoita vuosittain ja toimintatavat ovat 

vakiintuneet, niin prosesseja ja menettelyjä on hyvin vähän dokumentoitu. Myös 

laadullisia mittareita toiminnan kehittämiseksi on vähän. Tämä puute on riski, jos 

vastuuhenkilöissä tapahtuu vaihdoksia tai prosessiin tulee suuria muutoksia.  

 

Korpi ym. (2017) toteavat, että toimiva työelämäyhteistyö on keskeinen tekijä 

onnistumiselle, joka edellyttää oppilaitoksilta työelämäyhteistyön selkeämpää 

johtamista. Työssäoppimisen suunnittelun tulisi tapahtua vahvassa yhteistyössä 

opettajien ja työpaikan toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä vastuu työpaikalla 

järjestettävästä koulutuksesta on oppilaitoksella, joten varmasti myös vastuu johtaa 

sitä. Voiko ulkopuolelta johtaa työpaikan sisäistä toimintaa ja millä työkaluilla se 

tehdään vähenevin resurssein, on hyvä kysymys. Osaamisen tunnistaminen 

tapahtuu yhdessä. Tämä mahdollistaa myös joustavien henkilökohtaisten 

osaamisenhankkimisen polkujen lisäksi oppimistehtävien räätälöinnin 

organisaation kehittämistarpeiden pohjalta työssä oppijan olemassa olevaa 

osaamista hyödyntäen. Tuoko opettajien osaaminen ja ohjaus tähän lisää resursseja 

ja miten se integroituu työyhteisön osaamiseen on varmasti keskeistä onnistumisen 

kannalta. 

 

Teorian käsittely ja sen vertaaminen hankkeen tuloksiin jätti paljon kysymyksiä. 

Asiaa lisää selvittääkseni päätin tehdä tutkimusta aiheesta. Valitsin seuraavat osa-

alueet tutkimuksen kohteeksi: 

• Reformin vaikutus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (työpaikalla 

järjestettävään koulutukseen) 

• Ammatillinen oppilaitos ja työelämäyhteistyö 

• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunhallinta 

• Työpaikalla tapahtuva oppiminen organisaation kehittäjänä 



25 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Diplomityöni lähtökohtana on ammatillisen koulutuksen reformin mukaisen 

laadukkaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuudet edistää 

organisaatioiden kehittämistä. Tämä vuonna 2018 vuoden alussa voimaan astunut 

uudistus vaikuttaa työssäoppimisen prosessiin työpaikoilla. Työni alussa 

selvitetään ammatillisen koulutuksen reformin vaikutusta työssäoppimiseen, jota 

kutsutaan uudistuksen myötä työpaikalla järjestettäväksi koulutukseksi. Työssäni 

selvitän muutokseen liittyviä taustoja ja mahdollisuuksia. Muutos on mahdollisuus 

syventää oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan välistä yhteistyötä sekä rakentaa 

toiminnallisia elementtejä organisaation liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Teoreettinen viitekehykseni lähestyykin muutosta tästä näkökulmasta.  Ensin 

esittelen työssäoppimisen ja työpaikalla järjestettävän koulutukseen liittyviä 

käsitteitä sekä erilaisia näkökulmia liittyen laadukkaaseen työpaikalla järjestettävän 

koulutukseen. Tässä pohjana ovat työssäoppimisen laatukriteerien 

kehittämishankkeen pilottien tulokset ja niistä tehdyt havainnot. Tämän jälkeen 

teen katsauksen työssäoppimista ja työpaikalla järjestettävää koulutusta koskevaan 

tutkimukseen ja niissä tehtyihin johtopäätöksiin.  

 

Tässä osassa selvitetään empiirisen tutkimuksen taustoja. Ensiksi esittelen 

tutkimusongelman ja kysymykset. Seuraavaksi kuvaan tutkimusmetodin valintaan 

liittyvät näkökulmat ja perustelen ne. Tutkimusmetodiksi valitsin laadullinen 

tutkimuksen ja teemahaastattelut. Tämän jälkeen selvitän miten valitsin 

haastateltavat henkilöt ja miten olen kerännyt tutkimusaineiston. Lopuksi esittelen 

aineiston analyysimenetelmät ja tutkimuksen kulun. 

 

 

3.1 Tutkimusongelma  

 

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa oppilaitoksen ja työelämän välistä 

yhteistyötä. Reformin mukainen työpaikalla järjestettävä koulutus antaa uusia 
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mahdollisuuksia kehittää yhteistä toimintamuotoa, jossa opiskelija saa hyvän 

osaamisen hankkimisen areenan ja organisaatio parhaan mahdollisen 

kehittämispanoksen. Miten tätä yhteistyötä tulisi kehittää ja mitkä laadulliset 

osatekijät mahdollistavat tämän kehittämisnäkökulman? Keskeinen tutkimuksen 

tavoite on selvittää mitkä osatekijät työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa 

edistävät organisaatioiden kehittämistä. 

 

 

3.2 Tutkimusmetodina laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu 

menetelmänä 

 

Tutkimusmetodiksi olen valinnut kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. 

Tutkimukseni kohde on reformin vaikutuksen myötä tällä hetkellä tapahtuva 

muutos ja sen vaikutus lähitulevaisuuteen. Tutkittava alue on osittain tuntematon ja 

myös arkaluontoinen, koska ollaan muutoksen keskellä. Tämän takia olen valinnut 

menetelmäksi teemahaastattelun. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, jossa tiedetään haastateltavien kokeneen saman tilanteen ja 

tutkija on ennalta selvittänyt kokonaisuuden, rakenteen ja toimintaprosessin. 

Tämän pohjalta kehitetään haastattelunrakenne, jonka avulla kerätään tietoa 

haastateltavan subjektiivisista kokemuksista. (Hirsjärvi S & Hurme H 2011, 45). 

Teemahaastattelu on joustava menetelmä, jossa ollaan suorassa 

vuorovaikutuksessa. Tämä mahdollistaa vaikuttamisen tiedonkeräämiseen itse 

haastattelutilanteessa ja haastateltavan tutkittavaan asiaan liittyvien motiivien 

selvittämisen lisäkysymyksillä. Haastattelun etuja ovat tilanteet, jossa 

haastateltavan vastaukset sijoitetaan laajempaan asiayhteyteen, tutkittava alue on 

tuntematon ja kun halutaan syventää lisäkysymyksillä asian sisältöä. (Hirsjärvi S & 

Hurme H 2011, 34-35).  
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3.3 Aineiston kerääminen ja tutkimuksen kulku 

 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla ammatillisen koulutuksen kehittämisen 

parissa toimivia henkilöitä, joiden työhön reformin tuomat muutokset ovat 

vaikuttaneet. Ennen haastateltavien valintaa kartoitin henkilöitä, jotka sopivat tähän 

kategoriaan. Haastateltavien valinnan kriteerinä oli löytää henkilöitä, jotka 

edustaisivat mahdollisimman laaja-alaisesti tutkittavaa ilmiötä. Tämän takia 

päädyin valitsemaan haastateltavia ammatillisista oppilaitoksista, 

työssäoppimispaikoista, yrittäjien ja elinkeinoelämän järjestöistä sekä muista 

kehittämisorganisaatioista. Valinnat tehtiin haastattelijan oman harkinnan mukaan. 

Valinta voidaan nähdä harkinnanvaraisena näytteenä, jossa pyritään pureutumaan 

tapahtumaan syvällisesti ja löytämään uusia teorioita ilmiöön. (Hirsjärvi S & 

Hurme H 2011, 59).  

 

Haastatteluja tehtiin kaikkiaan kuusi. Ammatillisessa oppilaitoksessa toimivia 

henkilöitä oli neljä, joista yksi oli ammatillisista oppilaitoksen laadunhallinnasta ja 

kehittämisestä vastaava henkilö. Toinen heistä toimi vuoden reformilähettiläänä 

Suomen yrittäjissä ja palasi ammatilliseen oppilaitokseen takaisin opettajaksi. 

Kolmas henkilö toimi työelämävastaavana oppilaitoksessa ja siirtyi sieltä 

valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen arviointia suorittavaan organisaatioon. 

Neljäs henkilö toimi rehtorina suuren yrityksen omassa sisäisessä ammatillisessa 

oppilaitoksessa. Yksi valituista henkilöistä edusti suurehkoa yritystä, jossa 

vuosittain on useita työssä oppijoita hankkimassa ammattiin tarvittavaa osaamista 

useammasta ammatillisesta oppilaitoksesta. Yksi haastateltavista edusti 

elinkeinoelämän järjestöä, jossa toimi koulutuksen ja osaamisen kehittämisen 

tehtävissä.  Yksi henkilö edusti valtakunnallista ammatillisen koulutuksen parissa 

toimivaa kehittämisorganisaatiota. Haastatteluista viisi tehtiin työpaikoilla 

haastateltavien varaamissa neuvottelutiloissa. Yksi haastatteluista tehtiin 

tilanpuutteen takia rauhallisessa kahvilassa. 

 

Haastateltaville lähetettiin etukäteen haastattelun runko, joka koostui edellä 

mainituista neljästä teemakysymyksestä. Haastattelut nauhoitettiin ja tästä sovittiin 
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haastateltavien kanssa etukäteen. Haastatteluista kertyi kuusi nauhoitetta, joiden 

kesto vaihteli 51 minuutista 1 tunti 15 minuuttiin. Haastattelut litteroitiin eli 

kirjoitettiin auki analysointia varten.  

 

 

3.4 Aineiston analyysimenetelmä 

 

Aineiston analysoinnissa on käytetty päättelyä, joka voi olla joko induktiivista tai 

abduktiivista. Induktiivinen  analysointi perustuu keskeisesti lähdeaineistoon ja 

abduktiivisessa analysoinnissa tutkijalla on perusajatuksia taustalla, joita hän pyrkii 

todentamaan. (Hirsjärvi S & Hurme H 2011, 138). Koska perusolettamia on  jo 

olemassa, tässä tutkimuksessa analysointi perustui abduktiiviseen 

lähestymistapaan. Tutkimuksessani myös teoria, haastattelut, litterointi sekä 

analysointi toteutuivat rinnakkaisena prosessina, jossa pyrittiin ymmärtämään 

olemassa olevaa ja tulevaa ilmiötä.   
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4 TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS 

ORGANISAATION LIIKETOIMINNAN 

KEHITTÄJÄNÄ 

 

Tässä kappaleessa kuvaan aineiston analysoinnin tutkimuskysymysten mukaan. 

Ensiksi käsittelen kolme muutoksen taustaan liittyvää kysymystä ja niiden tuloksia; 

Miten uusi reformin mukainen koulutus vaikuttaa työpaikalla tapahtuvaan 

oppimiseen (5.1), Miten reformi vaikuttaa työelämäyhteistyöhön (5.2) ja Miten 

työpaikalla järjestettävä koulutus vaikuttaa prosessiin ja laadunhallintaan (5.3). 

Tämän jälkeen käsittelen keskeisen tutkimuskysymykseni; Miten työpaikalla 

järjestettävä koulutus edistää organisaation kehittämistä (5.4). Koska tutkimusta 

tehtiin muutoksen käynnistyessä ja sen edetessä, lähtökohtana haastattelussa oli 

nykyinen tilanne ja tulevaisuuden tavoitetila.  

 

Kussakin kappaleessa aluksi olen kerännyt haastatteluista keskeiset kohdat 

lainauksina. Näistä olen etsinyt yhteneväisyyksiä ja erityispiirteitä kysymykseen 

liittyen. Pohjana työlle on aikaisemmin esitetyt teoriat ja työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen laatukriteerit pilotoinnin havainnot (kts kappale 2.4.2). Haastattelusta 

löytämiäni yhteneväisyyksiä ja erityispiirteitä olen verrannut aikaisempiin 

teorioihin ja pilotoinnin havaintoihin. Näiden perusteella olen rakentanut analyysin 

tuloksia, jotka olen kerännyt lainausten jälkeen. Joissakin kohdissa olen rakentanut 

myös tuloksista ja huomioista yhteenvetotaulukoita. 

 

 

4.1 Tutkimuskysymys 1; Miten uusi reformin mukainen koulutus 

vaikuttaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen? 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin reformin vaikutusta työpaikalla 

tapahtuvaan oppimiseen eli reformin mukaisen työpaikalla järjestettävään 

koulutukseen. Tulokset on alla jaettu kahteen osaan; 1 reformin vaikutus ja HOKS 

sekä 2. vastuut ja roolit. Osion kaksi loppuun on rakennettu analysoinnin tuloksista 



30 

 

yhteenvetotaulukko, johon on määrällisesti analysoitu asioiden esiintymistä 

haastateltavien vastauksissa.  

  

4.1.1  Reformin vaikutus ja henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS) 

Ammatillisen koulutuksen reformia on toteutettu vuoden 2018 alusta ja toivottu 

muutos alkaa näkyä oppilaitosten sekä työssäoppimispaikkojen toiminnassa. Mitä 

se tarkoittaa yhteistyön ja henkilökohtaisen HOKS:n laadinnan osalta? 

 

Jos ajatus on se, että oppimisen paino siirtyy työpaikalle, niin silloin myös 

ohjauksen painopiste siirtyy työpaikalle. Kuka on se, joka tarjoaa ohjausta 

työpaikalla, opettaja vai työpaikkaohjaaja? Jos se on opettaja, niin silloin 

opettajalla pitäisi olla riittävästi resursseja jalkautua sinne työpaikalle ja 

tukea oppilasta. Jos näin ei ole, eli jos koulutusleikkaukset vaikuttavat 

opettajien läsnäoloon työpaikalla, niin silloin väistämättä käy niin, että 

työpaikkaohjaajalle kasaantuu lisää vastuuta. Onko siihen olemassa 

riittävät välineet ja instrumentit? (H1) 

 

Vanhastaan oppilaat on tullut niin että ollaan lyhyesti esimiehen kanssa 

tavattu ja esimies on vähän haastatellut. Oppilas ei ole yleensä kauheasti 

osannut kysyä mitään ja sitten on käytetty jo maalla, sitten on tehty 

sopimukset ja siitä töihin. Me ollaan hyvin vähän oltu opettajan kanssa 

tekemisissä aikaisemmin. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja 

työssäoppimisen sisällön kanssa on ollut hyvin (miten sen nyt sanoisi) 

vähäistä, sillä meillä on näitä töitä ja niitä on siihen aikaan kun on. 

Muutamat esimiehet haluaisivat keskustella etukäteen oppilaitoksen 

edustajan kanssa siitä, että mitä oppimistavoitteita nuorella on kun hän 

tulee meille. Nyt kun tulee henkilökohtaiset polut niin ei enää välttämättä 

opiskelujen kesto kerro osaamisesta. Nyt nousee alkukeskustelun tärkeys 

esille; ”Mitä olet tehnyt aikaisemmin? Mitä olet opiskellut? Mitä osaat?. 

(H2) 

 

Vaatii tiivistä ja vahvaa yhteistyötä koulutuksenjärjestäjän ja työpaikan 

välillä. Erityisesti vastuuopettajan ja työpaikkaohjaajan välillä. Yritetään 

löytää työpaikkoja, jotka mahdollistavat tavoitteiden mukaisen osaamisen 

hankkimisen ja osoittamisen. Etukäteissuunnittelu: mitä työpaikalla 

tehdään ja mitä opitaan, miten osaamisen kehitystä seurataan. 

Mahdollistaako työympäristö näytön? Olennaisinta on suunnittelu sekä, 

että työpaikka mahdollistaa tavoitteiden mukaisen oppimisen. Se on todella 

tärkeä asia. Työelämän edustajat pitää perehdyttää siihen, että mitä se 

tarkoittaa. Se on todella haastavaa. (H3)  
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En näe, että olemme joutuneet hirveästi muuttamaan tapojamme reformin 

takia. Systeemimme on jo vanhastaan ollut reformin hengen mukainen. 

Meidän opetus on kurssimainen. Osaamisen tunnistus ja henkilökohtaisten 

opetussuunnitelmien tekeminen on meidän ympäristössä aika pitkälle sitä, 

että valitaan homogeeninen oppilasjoukko, jolle voidaan vetää 

kurssimuotoinen teoriaopetus. Käydään perusasiat läpi. Kyllä tutkinnon 

rakenteet on kirjattu, niille rakennetaan pohjaa teorian opiskelun avulla 

ennen kuin mennään työharjoitteluun. (H4)  

 

Jos ajatellaan koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta ja oman oppilaitoksen 

sisällä, reformin myötä meidän on mietittävä, että palveleeko meidän 

toimintamallit ja -tavat sitä tilannetta. Meillä on tehty toimintatapoihin 

uudistuksia sen pohjalta. Kun on mietitty koko prosessia, ohjauksen 

painopistettä on siirretty enemmän alkuvaiheeseen juuri hoksin laadintaan 

ja mietitään mitkä paikat on sopivia mihinkin tutkinnon osaan. Tehdään 

esityötä. Haaste on, että saadaan prosessit toimimaan. Pyrkimys siihen, 

että ne tehdään oikeasti yhdessä ja että kaikki osapuolet tietää mitä jakso 

sisältää, minkälaisia tehtäviä ja milloin osaaminen näytetään 

työelämässä. Ollaan mietitty myös eri aloille erilaisten yritysrinkien 

muodostamisesta. Rinki voisi muodostua erilaisista pienyrityksistä, joissa 

säännöllisesti oppilas kiertäisi sitten keräämässä sitä osaamista mitä 

yritys pystyy tarjoamaan. Siitä voisi koostua koko tutkinnon osan yhteistyö 

yritykset.(H5) 

 

Miten oppilaitosyhteistyö nähdään yrityksessä? Yrityskenttä on 

moninainen. Käytännöt vaihtelevia. Isoin kysymys millainen strateginen 

päätös oppilaitosyhteistyö on esim. rekrytoinnin tai henkilöstöosaamisen 

kehityksen kannalta. Lähteekö se yrityksen tarpeesta käsin vai lähteekö se 

siitä oppilaitoksen kontaktista? Meillä on yrityksiä, joilla on 

tavoitteellinen ote ja he näkevät oppilaitosyhteistyön rekrytoimisen sekä 

henkilöstön kehityksen kannalta merkittävänä. On paljon toimialoja, joissa 

on välttämätöntä tehdä tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. 

Suunnitteluvaiheessa on mietittävä mitkä opiskelijan henkilökohtaiset 

tavoitteet ovat ja miten ne jalkautuvat työpaikalle. Tässä käytännöt aika 

kirjavat.  (H6) 

 

 

Oppilaitoksen edustajat kokevat että muutos on hyvässä mallissa pohjimmiltaan 

menossa. Taas työelämän edustajat kokevat muutoksen olevan vasta alkuvaiheessa. 

Tilanne eri oppilaitoksissa reformin mukaisen työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen suhteen vaihtelee. Osa näkee toteuttavan jo hyvin tavoiteltua muutosta, 

toiset taas kokevat olevansa vasta alussa. Tähän vaikuttaa selvästi toimiiko vastaaja 

oppilaitoksen toimintaympäristössä vai työssäoppimispaikan 
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toimintaympäristössä. Osalle tunnustaminen ja tunnistaminen on pitkällä ja osalla 

vasta harjoitellaan prosessia.  Myös työssäoppimisorganisaatiot ovat hyvin erilaisia 

ja toimintamallit vaihtelevat. Yritykset kokevat haasteena eri oppilaitosten erilaiset 

toimintamallit työssäoppimisen toteutuksessa. Toimiva yhteistyö on edellytys 

yhdessä laadittavan HOKS:n syntymiselle. Tämä on edellytys myös osaamisen 

tunnustamisen sekä vaadittavan puuttuvan osaamisen hankkimisen 

mahdollistamiseksi. (kts. OKM 2018). Reformin myötä nähtiin toimivan yhteistyön 

merkityksen kasvavan mikä nousee esille kaikissa aikaemmissakin tutkimuksissa. 

(kts. Pylväs 2018; Korpia A ym. 2018; Jokinen ym. 2009).  

 

4.1.2 Vastuut ja niiden jakaantuminen 

Reformi vaikuttaa myös oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan toimijoiden 

vastuujakoon. Miten nämä vastuut muuttuvat ja miten kumpikin osapuoli näkee 

vastuiden jakaantuvan nyt ja tulevaisuudessa? 

 

HOKS vaatii yhteistyötä. Iso kysymys on se, että tapahtuuko sitä 

työelämän arviointia. Vai onko tämä vain keskustelu, joka käydään 

takahuoneessa. Käydäänkö siellä oikeasti läpi esim. työtehtävien 

kartoituksen tai muun työkalun avulla miten työympäristö vastaa tutkinnon 

perusteisiin sekä opiskelijan osaamistavoitteisiin. (H1)  

 

Tunnistaminen on opettajan vastuulla. Työelämänedustajan rooli on siinä 

mielestäni vähäisempi. Esimies luo työpaikkaohjaajalle mahdollisuuden 

ohjata opiskelijaa ja arvioida. Toimintatapoihin ohjaaminen ja 

perehdyttäminen sekä palautteen anto on äärimmäisen tärkeää. Esimiehen 

rooli on suurin, sillä hän luo puitteet. Vaikuttaa siihen minkälaiset 

mahdollisuudet työohjaajalla on ja minkälaiset panokset hän voi antaa 

opiskelijalle. Se olisi parhaimmillaan erittäin hyvä. (H3) 

 

Meillä on hoksaaja opettaja käytäntö. Meillä joka alueelle on nimetty 

hoksaaja opettaja. Kun opiskelija aloittaa opiskelun niin he katsovat 

kokonaispolkua ja tunnistavat osaamisia. Määrittelevät puuttuvaa 

osaamista. Miettivät mistä oppimisympäristöstä lähdetään hankkimaan 

osaamista. Kun opiskelija siirtyy opiskeluissa eteenpäin niin tutkinnon 

osan opettajatiimi tulee mukaan hoksaamiseen. Työpaikka tulee myös 

mukaan, jos se on määritelty oppimisympäristöksi. Tässä on paljon 

opettelemista. Käytännön haasteet on siinä, että opettajan ensimmäinen 
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käynti viivästyy ajallisesti liian pitkälle. Sinne on otettu kontakti, mutta ei 

ole käyty fyysisesti.(H5) 

 

Käytännöt ovat vaihtelevia. Ei ole minkään yrityksen ydinosaamista, joten 

odotukset oppilaitoksen tuelle on aika isot. Isoissa yrityksissä on HR 

ihmiset, mutta PK yrityksissä se on esim. toimitusjohtajan vastuulla. Se on 

osa hänen moninaista toimenkuvaa. Yrityksen palaute on kuitenkin 

yleisesti se, että oppilaitoksen käytännöt ovat liian kirjavat. Jos reformin 

myötä on prosessien tarkoitus olla yhtenäisempiä, niin se olisi yrityksille 

helpompi. Tällä hetkellä kaikkien oppilaiden/oppilaitosten kanssa on 

toimittu eri tavoin. Laadun kannalta on oleellista, että vastuut on selkeästi 

sovittu. Niin on mietittävä mistä tarpeesta tai lähtökohdasta sitä 

yhteistyötä tehdään. Lähteekö se oppilaitoksen aloitteesta vai lähteekö se 

yrityksen tarpeesta? Onko tavoitteena rekrytointi ja potentiaalinen 

työntekijä? (H6) 

 

Eri osapuolten tietämys omasta ja muiden vastuista koettiin tärkeäksi.  Samalla 

vastuiden nähtiin jakautuvat uudella tavalla ja vastuiden painopisteiden myös 

toimijoiden kesken. Haastateltavat näkivät hyvin merkittävänä, että vastuut on 

selvästi sovittu ja kaikkien osapuolten tiedossa. Vaikka vastuu kokoprosessista on 

vastuuopettajan vastuulla, niin työssäoppimisorganisaatiolla ja sen edustajilla on 

merkittävä rooli varmistaa, että tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan. 

Työpaikkaohjaajan osaamisen kehittäminen nähtiin merkittäväksi. Yritykset 

kokevat haasteena erioppilaitosten erilaiset toimintamallit työssäoppimisen 

toteutuksessa ja vastuissa. Reformin myötä toivotaan erioppilaitosten prosessien ja 

vastuunjaon tulevan enemmän samanlaisiksi, mikä helpottaa käytännön toimintaa. 

(OKM 2018). Nämä tulokset ovat myös (Korpi ym. 2018; Korpi ym. 2017) 

tutkimuksen tuloksien mukaisia.  

 

Seuraavaan taulukkoon on kuvattu näiden muutosten esiintyminen haastatteluissa. 

Lisäksi on lähdeaineiston ja tutkijan havaintojen perusteella arvioitu vaikutuksen 

painoarvoa tulevaisuudessa nykytilanteeseen positiivisuusasteikolla (+, ++, +++). 
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Taulukko 2. Haastatteluissa esiintyneet muutokset ja painoarvo  

 

MUUTOS HAASTATTELUT 

JOSSA ESIINTYY kpl 

VAIKUTUS 

ARVIO 

+, ++, +++ 

HOKS 

• osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen 

5 kpl +++ 

HOKS toteutus yhdessä työpaikan edustajan 

kanssa 

4 kpl ++ 

Osaamisen hankkimisen painopiste 

työpaikoille 

4 kpl ++ 

Vastuut työpaikalla (esimies, 

työpaikkaohjaaja, opiskelija) 

3kpl + 

Opettajan rooli vastuineen 3kpl + 

   

 

 

Haastateltavat näkivät ammatillisen koulutuksen reformin vaikuttavan eniten 

HOKS:n ja osaamisen tunnistamiseen sekä tunnustamiseen. Tämä esiintyi viidessä 

haastattelussa ja sitä korostettiin haastattelussa. Haastatteluissa neljässä nähtiin 

keskeisenä sen laatiminen yhdessä työpaikan kanssa ja osaamisen hankkimisen 

painopisteen siirtyminen työpaikoille. Näitä korostettiin haastatteluissa toiseksi 

eniten. 

Haastateltavat näkivät selvästi tulevaisuudessa osaamisen hankkimisen 

painopisteen siirtymisen työpaikoille ja yhdessä laadittavan HOKS:n keskeiseksi 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työvälineeksi. Tämä vastaa hyvin 

reformin tavoitteita. OKM 2018 toteaa että henkilökohtaistamisessa avainasemassa 

on osaamisen todentaminen.  Jatkossa on käytössä yksi yhtenäinen tapa osoittaa ja 

arvioida osaaminen. Samalla otetaan käyttöön kaikille opiskelijoille yhtenäinen 

henkilökohtaistaminen (HOKS). Yhdessä tehty olemassa olevan osaamisen 

tunnistaminen ja osaamisen hankkimisen suunnittelu antaa mahdollisuuden 

hyödyntää tunnistettua osaamista myös henkilökohtaisissa oppimistehtävissä. 
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4.2 Tutkimuskysymys 2; Miten reformi vaikuttaa 

työelämäyhteistyöhön? 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin miten reformi vaikuttaa 

työelämäyhteistyöhön, millaisia muotoja kumppanuus on saanut tai nähdään 

tulevan? Keskusteluja käytiin myös kriittisistä tekijöistä kumppanuuden suhteen. 

Lisäksi haastattelijat kertoivat näkemystään organisaation koon merkityksestä 

kumppanuuteen ja sen antamiin mahdollisuuksiin. Tulokset on alla jaettu kahteen 

osaan; 1. kumppanuuden uudet muodot ja kriittiset tekijä ja 2. organisaation koon 

vaikutus kumppanuuteen. 

 

 

4.2.1 Kumppanuuden uudet muodot ja kriittiset tekijät 

 

Perinteinen malli ja käsitys työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta on, että 

opiskelija lähetetään työpaikalle hankkimaan työn kautta osaamista. Viime aikoina 

on käyty paljon keskustelua kumppanuuden erilaisista muodoista ja 

mahdollisuuksista. Mitä nämä ovat ja mitkä tekijät ovat kriittisiä kumppanuuden 

kannalta? 

 

Kumppanuus käsite vaatii uudistumista ja se tuleekin uudistumaan 

totaalisesti. On ollut hieman yksisuuntainen ajatus siitä, että oppilas menee 

työpaikalle oppimaan asioita, joten ei ole välttämättä nähty laajempaa 

ulottuvuutta. Samalla oppiminen ja koko prosessi voisi olla sellaista, joka 

kehittää työelämää. Se tulee ehkä jollain uudella tavalla muovaamaan 

oppilaitoksen ja työelämän suhdetta kehittämiskumppanuudeksi. Tällainen 

kolmannen osapuolen ympäristö voisi olla sellainen paikka, jossa voisi 

hankkia sitä osaamista. Myös innovaatio ympäristönäkökulma huomioiden. 

Miten koulutus ja oppiminen tuottaisi jatkuvasti uutta? Ympäristö voisi 

syntyä työelämän puolen organisaatiosta tai yhtä hyvin ne voisivat olla 

työelämän ja oppilaitoksen yhteistyöllä tuotettuja kumppanuuksia. Tässä 

toteutuu kumppanuusajattelun kaksisuuntaisuus. Oppilaitos voi tuoda uutta 

työelämän puolelle ja samalla saa sieltä uutta. Meillä on hyvin erilaisia ja 

eri tasoisia työelämäkumppaneita.  (H1) 

 

Olen tykännyt tehdä opettajien kanssa yhteistyötä niin että on syntynyt 

henkilökohtaisia suhteita. Olen saanut tietää minkälaisia oppilaita heillä 

on. Opettaja puolestaan on sitten tiennyt minkälainen meidän työmaa on, 
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millaista työ on ja mitä meiltä tarjotaan. Hän on pystynyt näin ohjaamaan 

meille oikeita oppilaita, jotka tarvitsevat juuri sitä oppimista. Eräs esimies 

oli erittäin innokas siitä, että tapaisi oppilaita paljon, haastattelisi heitä ja 

näyttäisi työmaan. Näistä oppilaista hän lopulta valitsee sopivimman. Oli 

puhe, että opettajia voisi tulla työmaalle mukaan ja se olisi erittäin hyvä 

juttu. Riittäisi päivä tai pari niin työprosessi tulisi tutuksi. (H2) 

 

Oppilaitokselta vaaditaan priorisointia, ohjaus lähtee työpaikan tarpeista 

liikkeelle. Pystyisi tehdä isoja asiakasprojekteja, jossa oppilaat ovat välillä 

oppilaitoksessa ja välillä työpaikalla. Auto puolella on autohuoltamo tehty 

liiketilaan, jossa oppilaat ja opettajat ovat ihan asiakaspinnassa. Paras 

mahdollinen tilanne, jos sellaista on mahdollista toteuttaa. Opiskelija 

tarvitsee monenlaisia oppimisympäristöjä, jotta saavutetaan paras 

mahdollinen oppiminen. Tutkinnon perusteet edellyttää kuitenkin 

monipuolista osaamista. Kun tarvitaan kalliita välineitä kuten esim. 

robotisaatio, vr tekniikka, simulaattorit yms. niin kannattaa tehdä 

yhteistyötä työpaikkojen kanssa. (H3) 

 

Pitäisi siirtyä tarjonta lähtöisestä ajattelusta kysyntälähtöiseen ajatteluun. 

Pitäisi vastata nopeammin ja joustavasti työelämän muuttuviin tarpeisiin. 

Millaista koulutustarvetta on? Mihin osaamisalojen vaihtoehtoja pitäisi 

paikallisesti suunnata tutkinnoissa. Millaisia paikallisesti tarjottavia 

tutkinnon osia tarvittaisiin tänne. On ajateltu, että voidaan nopeammin 

vastata tarpeisiin ja tehdä yhdessä kumppaneina. Miettiä opetuksen 

suunnitelmia ja arviointia aina sen mukaan mitä keskusteluun nousee. 

Voidaan löytää aitoja kehitysprojekteja, jotka palvelisivat yrityksiä ja 

oppilaiden taitoja. Se on haasteellinen. Meidän pitäisi tarjota erilaisia 

vaihtoehtoja yhteistyön tekemiseen. Yhteisprojektit, mitä toteutetaan, 

voisivat palvella ja auttaa pienyrittäjiä. (H5) 

 

Saan sellaisia kysymyksiä, että mistä löytää kumppani? Oppilaitoksilla on 

vakiintuneet yhteistyökumppanit ja jos et ole siinä piirissä niin yritys ei tiedä 

mistä etsiä kumppania. Pitäisi ottaa yhteyttä oppilaitokseen mutta on 

vaikeaa, jos ei tunne niitä. Mistä apu löytyy? Ei ole itsestään selvää, että 

yritykset tietävät. Oppilaitosten pitäisi laittaa yritysyhteistyön rajapinta 

kuntoon, että se näkyy selkeästi yrityksille. Jotta vuorovaikutus toimii, on 

tunnettava osapuolet. Kumppanuuden edellytys on, että voidaan molempiin 

suuntaan antaa palautetta ja pysähtyä välillä arvioimaan miten tilanne 

etenee. Mitä voitaisiin muuttaa? Turun koneteknologian keskuksessa on 

viimeisintä teknologiaa, joka on yrityksen ja oppilaitoksen käytössä. Sellaiset 

keskukset varmasti tulevat kehittymään. (H6) 

 

Haastattelijat näkivät, että pitäisi siirtyä tarjonta lähtöisestä ajattelusta 

kysyntälähtöiseen ajatteluun. Tämä vaatii avointa vuorovaikutusta ja 

kaksisuuntaista toimintamallia, jossa annetaan ja saadaan tilalle jotain osapuolille 

hyödyllistä. Kriittisinä näkökohtina nähtiin oppilaitoksen ja yrityksen rajapinnan  
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toimivuus, toimivat viestintäkanavat ja vastavuoroisuus. Kumppanuuden erilaiset 

muodot ja mahdolliset muodot olen kerännyt alla olevaan listaan; 

• Opiskelijan osaamisen ja yrityksen tarpeiden yhteensovittaminen 

• Osaamisen hankkiminen, monipuoliset oppimisympäristöt 

• Kumppani resursseja vaativissa tekniikoissa; robotisaatio, virtuaalinen 

todellisuus (VR) teknologia, simulaattorit yms. 

• Yhteiset kehittämishankkeet 

 

Työssäoppimisen lumo -tutkimuksessa (Jokinen ym. 2009) työelämäyhteistyössä 

keskeistä on joustavan yhteistyön merkitys. Se vaatii avointa vuorovaikutusta, 

haasteellisia töitä sekä  työn ja teorian yhdistämistä.  Tämä vastaa haastattelijoiden 

näkemystä yhteistyön kriittisistä tekijöistä sekä tukee ajatusta monimuotoisista 

yhteismuodoista. 

 

 

4.2.2 Organisaation koon vaikutus kumppanuuteen 

 

Oppilaitosten kumppanit jakaantuvat koon mukaan pieniin ja suuriin 

organisaatioihin. Kumppanit voivat olla yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita 

tai paikallisia yhdistyksiä ja muita vastaavia toimijoita. Onko kumppanuuden 

koolla vaikutusta kumppanuuteen ja miten se vaikuttaa?  

 

Tietyillä aloilla on isoja toimijoita, joissa on edistykselliset käytännöt ja 

teknologiat. Samalla alalla on pieniä toimijoita, jotka voisivat hyötyä 

osaamisen siirtymisestä uusien toimintatapojen ja teknologien kautta sinne. 

Olisiko sellainen ekosysteemi hyvä, jossa mahdollistetaan 

innovaatioympäristöjen kautta parhaiden käytäntöjen haltuun ottaminen 

oppilaitoksen puolelle. Samalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta 

voidaan siirtää taitoja organisaatioihin, jotka vaativat uuden teknologian 

tai käytäntöjen oppimista. Oppilaitos voisi olla välittäjä. (H1) 

 

Kyllä. Meilläkin on arvioinnissa sellaisia aloja (etenkin pieniä aloja), 

joissa he ovat nähneet sen hyödyttävän kaikkia, jos siihen kunnolla 

sitoutuu. Saadaan se ajattelutapa taustalle, että molemmat hyötyvät. 

Edellyttää hyvää suunnittelua ja resurssien luontia. Pienessä yrityksessä 

on keskeistä opettajan jalkauttaminen työpaikkaohjaajan pariksi, joka 

edellyttää tiiviimpää yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Opettaja antaa 
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aidosti panostaan pienelle työpaikalle, jossa resurssit ovat rajalliset. 

Tärkeintä on olla työpaikkaohjaajan tukena. Isommissa yrityksissä 

opettajan ei tarvitse olla niin tiiviisti työpaikalla, mutta ei siitä 

haittaakaan ole. (H3) 

 

Kumppanuuden tulisi olla tavoitteena. Yrityksen näkökulmasta on 

mietittävä strategisesti määritetyt tavoitteet. Tullaan siihen kenen kanssa ne 

tavoitteet rakennetaan. Mikä oppilaitos antaa parhaat avut siihen? 

Millaista erikoistunutta osaamista tarvitaan ja mikä oppilaitos sitä pystyy 

tuottamaan. Yrityksen tarpeet voi olla erittäinkin erikoistuneita. Mikä on 

oppilaitoksen palvelukyky? Miten työnjako ja yhteistyö koulutuksen 

järjestäjän kanssa sujuu? Kuka tuottaa sitä palvelua laajemmin kuin omalle 

alueelleen? (H6) 

 

Haastateltavat näkevät organisaation taustan ja koon selvästi vaikuttavan 

kumppanuuden muotoon ja osapuolten yhteisiin tavoitteisiin. Isoilla toimijoilla on 

resursseja ja teknologiaa, jota oppilaitos voisi hyödyntää. Pienissä yrityksissä 

rajalliset resurssit ja vaatii oppilaitoksen puolelta suurempaa tukea. Nämä 

havainnot ovat yhteneviä kohdassa 2.4.1 esitettyjen laatukriteerit pilotoinnin 

huomioiden kanssa. (kts. OHJAAN 2018). 

 

Koettiin, että oppilaitos voisi toimia myös suurilta toimijoilta opittujen uusien 

käytäntöjen ja teknologian välittäjänä pienille yrityksille. Yrityksillä olisi hyvä olla 

strategiset tavoitteet kumppanuudelle.  

 

 

4.3 Tutkimuskysymys 3; Miten työpaikalla järjestettävä koulutus 

vaikuttaa prosessiin ja laadunhallintaan? 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin laadunhallinnan näkökohtia. Alla 

otannat haastattelujen tuloksista on jaettu kahteen ryhmään: 1. Laadunhallinta 

koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta ja 2. laadunhallinta työssäoppimispaikan 

näkökulmasta. Haastattelussa keskusteltiin laadunhallinnan nykytilasta, miten sitä 

pitäisi muuttaa tulevaisuudessa ja kenen vastuulla se on.  
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4.3.1 Laadunhallinta koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta 

 

Lainsäädännön mukaan koulutuksenjärjestäjä vastaa työpaikalla järjestettävästä 

koulutuksesta. Mikä on työpaikan vastuu ja mikä opiskelijan rooli 

laadunkehittämisessä ja mistä elementeistä hyvä laatu syntyy ? 

 

Lainsäädännöllä ei voida sysätä vastuuta koulutuksen järjestämisestä 

työelämälle. Koulutuksenjärjestäjä on vastuussa ja se heijastuu 

yhteistyöhön sekä laadunhallinnan tasoon. Kun asemoidaan ammatillisen 

koulutuksen laadunhallinnan viitekehyksiä, niin lähtökohtaisesti 

koulutuksenjärjestäjä vastaa prosessin laadusta. Siinä on riskinä, että jos 

laadunhallinta rakennetaan vain koulutusjärjestäjän näkökulmasta, voi 

jäädä iso omistajuuskysymys kokonaan pois laadunhallinnan 

viitekehityksestä. Pitäisi löytää ratkaisu, että huolimatta normipohjaisista 

vastuukysymyksistä, työelämä ja koulutuksenjärjestäjä voisi kehittää 

laadunhallintaa yhdessä. He näkisivät tämän läpileikkaavana prosessina. 

Myös niin, että laadunhallinnan tarkastelu ei olisi vaan metatasoista: 

koulutuksenjärjestäjä vs. työelämä. Pitäisi olla konkreettinen tulkinta.(H1) 

 

Täytyy perehdyttää työkaverit. Prosessit ja maailma muuttuu, niin pitää 

miettiä miten ne tehdään.. Vaikuttaakohan taustalla se, että 

ammattikoulussa opiskellaan ammattikoulussa ja työssäoppiminen on 

eräänlainen bonus. Ei hahmoteta kuinka merkittävä osa se on oppimisesta. 

Henkilöstöllemme on itsestään selvää, että on tietyt dokumentit arkipäivän 

toimista ja ne on oltava olemassa. Oppilas sitä ei tiedä. Dokumenttien 

pitäisi olla siis niin helpot, että oppilas voi ymmärtää miten hoitaa 

asioita.. Ei ole järjestelmää siihen palautteen keräämiseen. 

Oppilaitokselta ei tule myöskään kyselyä. Oppisopimukseen on olemassa 

palautusjärjestelmät työssäoppimiseen ei. Kokemukseni mukaan ei (H2) 

 

Järjestäjien välillä isoja eroja, niin järjestäjien sisällä kuin samalla alalla 

olevien. Mitä isompi ala, sitä suurempi vaihtelu on. Esim. autoala tai 

talotekniikka, oppilaitosten väliset erot laadunhallinnassa on isoja. Osa 

hyvin pitkällä prosessissa ja niillä on systemaattista näyttöjen laadun 

arviointia ja seurantaa. Osa on alkuvaiheessa. Tarve perehdyttää ohjaus- 

ja arviointiosaamiseen on suuri. Kun ollaan työpaikalla, pitää kerätä 

palautetta eri osapuolilta. Missä ollaan onnistuttu ja mitä pitäisi vielä 

kehittää paremmaksi. Mielestäni oli hyvin ajateltu, että molemmat tekevät 

sitä (arviointia), jotta nähdään oma rooli siinä prosessissa. Palautteesta 

keskusteleminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen ja niistä 

keskusteleminen on jäänyt hirveän vähäiselle huomiolle. (H3) 

 

Se on yksi haastavin osa tässä hommassa. Työpaikkaohjaajien työn laadun 

varmistaminen. Kun on jonkin verran historiaa tässä toiminnassa, niin on 

tullut hyvää näppituntumaa laadunhallinasta. Kerätään palautetta 

oppilailta ja se on tärkeää. Meillä on yleensä fiksuja oppilaita, niin 
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palautetta tulee yleensä kattavasti. Saa hyvän kuvan, että mitkä asiat 

työpaikkaohjauksessa on hyvällä tolalla ja mitä voisi parantaa 

Meillä on xx:n laatujärjestelmän mukaisia prosesseja niiltä osin, kun ne 

soveltuvat meidän työhön ja niitä noudatetaan. Tämän tyyppisessä 

toimintamallissa, jossa koulun ja työelämän yhteistyö on saumatonta, 

laatu näkyy siitä, että oppilaat työllistyvät (H4) 

 

Pitäisi päästä yhteistyöstä kumppanuuteen. Käytävä jatkuvaa keskustelua 

yhä enemmän oppilaitoksen ja yrityksen kanssa, jotta laatuperiaatteet 

kytkeytyvät ja ne saa sovitettua toinen toisiinsa. Meillä on kuvattu prosessi 

niin, että on ydinprosessi oppiminen, joka pitää sisällään sen opiskelijan 

polun siitä vaiheesta kun hän kiinnostuu koulutuksesta, hakeutuu sinne, 

henkilökohtaistaminen, osaamisen hankkiminen ja osoittaminen ja 

arviointi. Ne ovat meillä oppimisen prosessin alla olevat alaprosessit. 

Osaamisenhankkimisen alla on vielä työpaikalla järjestettävä koulutus 

kuvattu omanaan. Siellä on prosessikuvaus sekä vaiheiden kuvaukset, 

mitkä tarkentavat prosessin eri vaiheita. Siellä on myös joitakin 

toimintaohjeita tai linkkejä esim. Avin sivuille. On määritelty amis 

palaute. Meillä on myös käytössä opiskelija pulssit. Neljä kertaa vuodessa 

meidän opiskelijat vastaavat pulssikyselyyn. Yksi teema on työpaikalla 

järjestettävä koulutus, mutta sitä kyselyä ei ole vielä tehty. (H5) 

 

Lisäksi kriittistä on nostaa esille opiskelijan rooli. Hänellä pitäisi olla 

aktiivinen rooli laadun varmistamisessa. Palaute prosessin jälkeen on 

tärkeää laadun kannalta. Koskipalvelu tietovaranto on laadun seurannan 

kannalta kriittinen. Uuden järjestelmän laadunhallintaan olen miettinyt 

kolme tasoa: järjestelmä taso, koulutuksenjärjestäjä taso ja opiskelijan 

taso (tutkinnon osan taso). Järjestelmä tasossa valtakunnalliset prosessit 

kunnossa.. Millaisen palautteen koulutuksenjärjestäjä kerää opiskelijalta 

ja työpaikalta? Ennen kaikkea, miten se palaute viestitään työpaikalle. 

Osa koko ammatillisen koulutuksen laadunhallinta strategiaa. Menettelyn 

järjestäjän tasolla oltava kunnossa. (H6). 

 

Haastatteluissa korostui selkeästi oppilaitoksen vastuu laadunhallinnasta ja sen 

kehittämisestä. Vastauksissa korostuu myös työssäoppimispaikan ja opiskelijan 

rooli laadun kehittämisessä. Nähtiin tämän olevan yhteinen tavoite, jota tulisi 

edistää yhdessä. Työssäoppimisen laatu rakentuu kolmen osapuolen erilaisista 

tavoitteista ja rakentuu oppimisen kokemuksesta. (kts. Hulkari 2006). Vaikka 

toimijoilla on eri henkilökohtaiset tavoitteet on sen kehittämiseen yhteiset intressit. 

 

Osa vastaajista koki, että oppilaitosten välillä on suuria eroja. Osa taas oli selkeästi 

miettinyt työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan osaksi omaa 

kokonaisuutta ja prosesseja. Kriittisinä näkökohtina nähtiin työpaikkaohjaajien 
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työn laadun varmistamisen, palautteen keräämisen eri osapuolilta, tulosten 

hyödyntämisen yhteiseen kehittämiseen ja opiskelijan rooli laatutyössä. 

Keskustelussa nousi esille palautetiedon keräämisen vastuut ja tiedon tulosten 

käsittely. Jos oppilaitos kerää niin saako työpaikka tuloksista tietoa kehittääkseen 

omaa toimintaa. Nämä haastattelussa nousevat näkökulmat ovat (Hulkari 2006) 

tutkimuksen tulosten mukaisia.  

 

 

4.3.2 Laadunhallinta työssäoppimispaikan näkökulmasta 

 

Työpaikkojen vastuu laadunkehittämisessä on merkittävä näkökulma. Miten 

laadunhallinta näkyy työssäoppimispaikan näkökulmasta ja voiko oppilaitos valvoa 

ja vaikuttaa ulkopuolisena organisaationa työpaikan sisäisen prosessin laatuun? 

 

Laadunhallintaa on mietittävä myös yrityksen puolella. Jos 

koulutuksenjärjestäjä vastaa prosessin laadusta, niin heidän pitää myös 

vastata siitä, että työpaikalla on riittävät osaamisresurssit toteuttaa 

laadullista koulutusta. Jos tämä asia on pielessä, niin silloin 

koulutuksenjärjestäjä ei ole täyttänyt vastuutaan. Miksei ammatillisen 

koulutuksen normien säätäjä ota huomioon, että koulutuksenjärjestäjällä 

on velvollisuus huolehtia työpaikan osaamisresursseista? Voidaan 

ratkaista niin, että solmitaan ja rakennetaan hyvä yhteistyö työelämän ja 

koulutuksen välille. (H1) 

 

Reformi on tavallaan ollut jo pitkään, mutta käytännön toiminta ei vielä 

ole täysin työmaalla. Vaikea sanoa miten se vaikuttaa meihin ja meidän 

tekemiseen. En vielä hahmota täysin kokonaisuutta. Me seurataan niin, 

että on tiedot oppilaista sopimuksen kautta, mutta ei ole laadullisia asioita 

mitä seurata. Me tiedetään määrä ja tutkintoajat. Se olisi asia, mitä 

tarvitsee kehittää. Työryhmässä toki puhutaan millainen oppilas oli. Se ei 

ole järjestelmällistä.(H2) 

 

Henkilöstöllemme on itsestään selvää, että on tietyt dokumentit arkipäivän 

toimista ja ne on oltava olemassa. Oppilas sitä ei tiedä. Dokumenttien 

pitäisi olla siis niin helpot, että oppilas voi ymmärtää miten hoitaa 

asioita.. Ei ole järjestelmää siihen palautteen keräämiseen. 

Oppilaitokselta ei tule myöskään kyselyä. Oppisopimukseen on olemassa 

palautusjärjestelmät työssäoppimiseen ei. Kokemukseni mukaan ei. En näe 

prosessin loppuvaihetta, jos siellä olisikin joku kuponki mitä täyttää. Se ei 

tule minulle takaisin, sillä se on esimiehen vastuulla. Ellei jotain ongelmia 

esiinny niin sitten näen ne. Jos kaikki menee hyvin niin mahdollinen 

palautelomake katoaa minun silmistäni. (H2) 
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Näen että se on työpaikkojen vastuulla, miten heidän ympäristössä 

työpaikalla tapahtuva koulutus ja näytöt organisoidaan. Nähdään heillä 

keskeisenä osaamisen kehittämisen välineenä. Työpaikkaohjaajan pitää 

ottaa siitä koppi ja hankkia lisätietoa tarvittaessa sekä integroida se omiin 

järjestelmiin. Varmaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja näyttöjen 

suunnittelua sekä perehdytys (opiskelijat, työpaikkaohjaajat, esimiehet ja 

opettajat). Pienissä yrityksissä opettajan läsnäolo ja tuki on äärimmäisen 

tärkeää. Mitä pienempi yritys, niin se vaatii varmasti opettajan tukea tässä 

prosessissa enemmän. Niissä yrityksissä kuitenkin menee myös 

työpaikkaohjaajilla enemmän resursseja ja aikaa työtehtävien luomiseen.  

(H3) 

 

Työpaikalla tapahtuva osuus liittyy tähän koulutuksenjärjestäjän 

laadunhallintakokonaisuuteen.  Kriittistä on osaamisen hankkimisen ja 

osoittamisen kannalta, miten yhteistyö toimii ja miten työpaikan 

laadunhallinta toimii. Meillä on yrityksiä, jotka toimivat 

valtakunnallisesti. Tähän asti käytännöt ovat erittäin vaihtelevia. Yrityksen 

näkökulmasta on tärkeää, että kumppanuusverkosto pystyy tuottamaan 

tasalaatuista palvelua eri puolella suomea.(H6) 

 

Haastateltavat näkevät, että vaikka lainsäädännön mukaan vastuu on 

koulutuksenjärjestäjällä niin työssäoppimispaikoilla on vastuu omasta prosessista 

ja sen laadunhallinnasta. Heidän tulee huolehtia että työpaikkaohjaajat on 

perehdytetty ja resurssoitu. Selkeästi reformin tavoitteet on sisäistetty (kts OKM 

2018). Tämä vaatii esimiehiltä ja johdolta vastuullista toimintaa. Toisaalta nähdään, 

että koulutuksenjärjestäjällä on velvollisuus tukea ja varmistaa työpaikan prosessia. 

Hyvän yhteistyön merkitys onnistumisen edellytykseksi nousee jälleen esille. 

Työssäoppimispaikat kokevat heikkoudeksi palautteen keräämisen ja sen tulosten 

saamisen kehittämisen tueksi. Kohdassa 4.3.1 oppilaitosten näkökulmasta nähtiin 

palautetta kerättävän ja toiminnan kehittyvän kokoajan. Tilanne koettiin selkeästi 

paremmaksi vaikka heikkoudeksi nähtiin juuri miten palautetieto oppilaitoksen ja  

työpaikan välillä kulkee. Tämä ongelma kohta nousi esille myös 

laadunarviointikriteerien pilotoinnissa. 
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4.4 Tutkimuskysymys 4; Miten työpaikalla järjestettävä koulutus 

edistää organisaation kehittämistä ? 

 

Tässä osiossa käsittelen haastattelujen tuloksia tärkeimmän tutkimuskysymykseni 

näkökulmasta. Edellisten kolmen kysymyksen analysointien tulokset  ovat 

selvittäneet reformin tuomaa muutosta työpaikalla järjestettävään koulutuksen, 

osapuolten vastuita ja työnjakoa, hyvän kumppanuuden muotoja ja onnistumisen 

edellytyksiä sekä hyvän laadunhallinnan edellytyksiä. Nämä osiot ovat nostaneet 

esiin niitä näkökulmia, joita tarvitaan edistää, jotta olosuhteet tukevat 

kehittämisnäkökulmaa. Tulokset on alla jaettu kolmeen osaan; 1 

Työssäoppimispaikan hyötynäkökulma,   2. Toteuttamisen keinot ja 3. Alueellinen 

yhteistyö.  

 

 

4.4.1 Työssäoppimispaikan hyötynäkökulma 

 

Jotta organisaatiot olisivat motivoituneita ottamaan enemmän työssä oppijoita tai 

lähettämään omia työtekijöitään koulutuksiin, tulee niiden nähdä selkeästi 

toiminnan hyödyt. Miten tätä hyöty näkökulmaa pystytään edistämään nyt ja 

tulevaisuudessa parhaiten? 

 

Se on taloudellisesti merkittävää, jos saadaan työelämä/työpaikat 

ajattelemaan, että työssäoppiminen tuo heille jotain uutta, eikä vie 

pelkästään heiltä pois. Pitäisi miettiä miten me tästä hyödytään? Se tuo 

uudenlaista osaamista meille. Mitä me voidaan tarjota opiskelijalle? 

Näkemys siitä, että ollaan yhteiskunnallinen vastuunkantajana. Tuotetaan 

yhteiskuntaan hyvää työvoimaa ja mahdollistaa paras mahdollinen 

oppiminen. Miten voidaan työvoiman osaamista kehittää? Opettajat ja 

opiskelijat tuo työelämään mahdottoman paljon uutta tietoa. Molemmat 

hyötyisivät, sekä oppilaitokset ja työpaikat. Opettajillakin usein 

semmoinen tunne, että ”anteeksi että ollaan olemassa”. Ajatusmaailma 

pitäisi kääntää toisinpäin: miten työpaikka voisi hyötyä siitä. (H3) 

 

Niin on mietittävä mistä tarpeesta tai lähtökohdasta sitä yhteistyötä 

tehdään. Lähteekö se oppilaitoksen aloitteesta vai lähteekö se yrityksen 

tarpeesta? Onko tavoitteena rekrytointi ja potentiaalinen työntekijä? Onko 

kyse yrityksen oman henkilöstön osaamisen lisäämisestä? Minkälainen 
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opiskelija on kyseessä ja mistä tarpeesta lähdetään? Mitkä ovat yrityksen 

intressit? (H6) 

 

Samalla oppiminen ja koko prosessi voisi olla sellaista, joka kehittää 

työelämää. Jotain lisäarvoa pitäisi pystyä tuottamaan työelämän puolelle. 

Voisiko tässä olla laajempi ulottuvuus, joka palvelee työpaikan 

kehittämistä? (H1) 

 

Ei ole paljoa mietitty, että miten se palvelee yritystä, joka lähettää oman 

työntekijänsä koulutukseen. Miten sen henkilön koulutussuunnittelu 

vaiheessa huomioidaan, että palveleeko se yrityksen osaamistarvetta? 

Täytyy sovittaa intressejä yhteen. Reformi muotoilu ei ole ratkaissut tätä 

täydellisesti. Miten se palvelee yrityksen kehittämisintressejä? Mielestäni 

joustavuus ja työelämän tarpeiden huomiointi tutkinnon suorittamisessa 

on tärkeää. (H2) 

 

Näen että meillä on iso potentiaali työssäoppimispaikoissa, jotka voisivat 

hyötyä tätä kautta tulevasta osaamisesta kehittämisen kannalta. Ei ole 

realistista, että se toteutuisi puhtaasti niin, että vastuu työpaikan 

kehittämisen tuesta jää opiskelijalle. Tällöin toimijana on myös ohjaava 

opettaja, joka tuo omaa osaamista mukaan, Voisi rakentua toimiva 

kumppanuus.. Olennaista on sopiminen, voidaan puhua myös laajemmasta 

yhteistyöstä oppilaitoksen ja työelämän välillä. (H1) 

 

 

Mitä paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia kehitellään yhdessä? Meidän 

pitäisi koko ajan miettiä sitä näkökulmaa. Se on opettajalle ehkä uusi asia 

pitää tuntosarvia yllä. Se lisäksi tarvitaan työelämäforumeiden kautta 

saatua tietoa ja erilaisten asiakaskuunteluiden kautta. (H5) 

 

Oppilaitoksilla iso vastuu ymmärtää työelämän tarpeita. Kaikilla erilainen 

rooli. Riippuu tietysti eri tarpeista. Aloitteellisuutta ja ketteryyttä 

tarvitaan. Lähtökohtaisesti yritysten näkymä on tässä ja nyt, arki ja bisnes. 

Oppilaitos voi olla kumppanina alan tulevaisuuden tuottamiseen ja 

ennakoimiseen. Jokaisen yrityksen arjessa ei ole ihmistä, joka miettii alan 

tulevaisuutta. (H6) 

 

Haastateltavat näkevät tärkeäksi pystyä palvelemaan työelämää sen todellisista 

tarpeista. Tämä vaatii parempaa tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista. 

Työelämäfoorumit ja asiakaskuuntelut ovat perinteinen tapa opettajien oman 

tunnistamisen lisäksi. Osa haastateltavista selkeästi näkee, että tarvitaan uudenlaista 

jatkuvasti tapahtuvaa vuorovaikutteista kumppanuutta. Se auttaisi ketterästi 

tunnistamaan tarpeita ja reagoimaan niihin. Haastateltavat esittävät selkeiden 

ratkaisujen sijaan paljon kysymyksiä. Nähdään selkeästi, että muutos tarvitaan, 
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mutta ei tiedetä vielä selkeästi miten se tapahtuu. Yksi keskeinen esiin noussut 

näkökulma on opettajan roolin muuttuminen prosessissa ja vaatimus opettajan 

osaamisen kehittämistä tulevaisuudessa. 

Opettajan rooli muuttuu. Hän olisi opiskelijan ohjaaja ja pystyisi samalla 

tuomaan oman osaamisensa työpaikan hyväksi. Ollaan kumppanuuden 

ytimessä. Miten työelämäpalvelutehtävät voi toteutua työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen kautta?(H1) 

 

Opettajuuden roolin muuttuminen ja osaamisen päivittämisen merkitys nähdään 

avaintekijänä. Opettajien työelämäjaksot ovat perinteinen keino tässä. (Jokinen ym. 

2009) toteaa, että se ammattitaidon päivityksen lisäksi parantaa motivaatiota, 

edistää laatua ja on hyötyä myös yrityksille. Ovatko työelämä jaksot riittävä keino 

vai tarvitaanko muuta osaamisen päivitystä? 

 

Kohdassa 2.4.1 työssäoppimisen laatukriteerien pilotoinnissa nousi esille, että 

hyötynäkökulmaa mietittiin yleensä osaamisen kehittämisen näkökulmasta. 

Opiskelijoiden ja opettajan tuoman uuden osaamisen hyödyntämistä strategisesti ja 

työssäoppimistehtävien hyödyntämistä tähän oli mietitty harvoin kummankaan 

osapuolen toimesta. Seuraavassa osiossa analysoidaan toteuttamisen keinoja. 

 

 

4.4.2  Toteuttamisen keinot 

 

Jotta konkreettisesti työelämän hyötynäkökulma toteutuisi, tarvitaan konkreettisia 

keinoja sen toteuttamiseksi. Mitä tulisi tehdä ja miten näkökulmaa analysoidaan 

tässä osiossa.  

 

Koulutuksen kautta hankitaan työelämän organisaatioon osaamista. 

Koulutetaan paljon myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole yrityksen 

työntekijöitä. Voiko se prosessi hyödyttää työpaikkaa? Onko mahdollista 

muotoilla työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja työtehtäviä niin että ne 

kehittävät työpaikkaa?  Se on avain laadukkaaseen työssäoppimiseen. 

(H2) 

 

Meillä on joka vuosi muutamia oppilaita, jotka on ehkä valittu muutaman 

tällaisen erityistaidon perusteella. Häntä systemaattisesti viedään vähän 

muista poikkeavaan suuntaan. Esim. vuonna 19 nyt aloittavassa ryhmässä 

on kolme tällaista oppilasta, jotka on hieman erilaisia kuin muut. Olemme 
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tunnistaneet heidän taustastaan taidot ja meillä on heille kolme varattua 

hommaa mielessä. (H4) 

 

Meillä ei ole päätetty otetaanko Tiitus vai muu systeemi. Siihen suuntaan 

pitäisi meidän miettiä toimintaamme, että mahdollistaisimme sen. 

Opiskelijat lähtisivät markkinoimaan omaa osaamistaan näin ja 

löydettäisiin ne hänelle sopiva paikka ja yritykselle sopivia opiskelijoita.. 

Perinteiset toteutustavat eivät enää riitä. Pystyttäisiin tuottaman 

lisäarvoa. Saataisiin työpaikat ymmärtämään kaikki vaihtoehdot. On 

mietittävä, kenellä on tarvetta osaamiselle ja, että jos kyvykkyys ei ole 

tarpeeksi korkealla tasolla niin on mietittävä muita tapoja osaamisen 

hankkimiselle. (H5) 

 

Haastateltavat näkevät osaamisen kehittämisen yhdeksi keinoksi kehittää 

työpaikkoja. Perinteisesti koulutetaan paljon työpaikkojen henkilöstölle uutta 

osaamista. Sopivan opiskelijan ja työssäoppimispaikan kohtaaminen on yksi 

keskeisistä kysymyksistä. Tätä helpottamaan on rakennettu viimeaikoina 

digitaalisia kohtaamispaikkoja, joista yksi esimerkki on TIITUS -järjestelmä.  

 

Kun opiskelija ja työpaikka ovat työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

suunnittelu vaiheessa, pitäisi pyrkiä tunnistamaan niitä asioita, jotka 

hyödyttävät työpaikan kehitystä. Esim. kartoitustehtäviä. Se antaisi 

yrityksellekin enemmän motivaatiota opiskelijan ohjauksen panostamiseen 

ja opiskelija saisi motivoivia ja kehittäviä tehtäviä. Oleellinen 

pointti/vaihe hoksaamisessa, kun halutaan huomioida työpaikan 

näkökulmaa vahvemmin. (H2) 

 

Kyllä erittäin hyvä asia. Mielestäni sellaisia asiakasprojekteja on jo 

tehtykin. Se olisi parasta mahdollista oppimista. Jos se suunnitellaan 

hyvin, niin sellainen projekti menee näyttönäkin. Pystytään laajentamaan 

näyttöä ja tekemään aitoja töitä. Siinä hyötyy kaikki osapuolet. Tuollaiset 

tehtävät tulevat varmasti lisääntymään. Esim. käsi- ja taideteollisuus 

alalla annetaan näyttöjä erittäin paljon oppilaitoksissa, mutta kun niitä 

tutkii tarkemmin ne ovat asiakasprojekteja. (H3) 

 

Minulla on esimerkki tuohon. Logistiikan ryhmämme on saanut pitkään 

touhuta rauhassa ja nyt maailma muuttunut ja he jäänyt vähän jälkeen. 

Siellä ihan tarkoituksella laitetaan opiskelijoita tekemään uusia temppuja 

mitkä vanhemmille työntekijöille vähän haastavia esim. 

varastojärjestelmät. Oppilas käy siellä oppimassa ja samalla näyttämässä 

miten ne toimivat. Nuori joutuu haastamaan vanhoja asiantuntijoita. 

Perustutkintolaiset tekevät pienempiä tehtäviä. (H2) 
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Keinoksi kehittää organisaatiota nähtiin myös yhdessä suunnitellut 

oppimistehtävät, jotka kehittäisivät työpaikkaa. Tehtävät voivat olla yhteisesti 

sovittuja kartoitustehtäviä, kehittämissuunnitelmia tai asiakasprojekteja. 

  

Siellä ihan tarkoituksella laitetaan opiskelijoita tekemään uusia temppuja 

mitkä vanhemmille työntekijöille vähän haastavia esim. 

varastojärjestelmät. Oppilas käy siellä oppimassa ja samalla näyttämässä 

miten ne toimivat. Nuori joutuu haastamaan vanhoja asiantuntijoita.(H2) 

 

Tässä kommentissa haastateltava kertoo opiskelijan omaavan uutta osaamista, joita 

vanhemmilla työntekijöillä ei ole. Hänen tehtävänsä on uudistaa varastojärjestelmä 

ja samalla oppia työyhteisöltä heidän osaamisalueiltaan. Nuori joutuu haastamaan 

vanhoja asiantuntijoita ja samalla muovaa heidän käsityksiään ja luutuneita 

käytäntöjä omalla roolillaan. Voisiko tämä yhdessä sovittu opiskelijan rooli olla 

yksi merkittävä keino vaikuttaa muutos vastarintaan työyhteisöissä, kun tehdään 

esimerkiksi digitaalisia uudistuksia? 

 

Oppilaitoksen näkökulmasta meillä on pitkään ollut niin, että koulutuksen 

toteutumisessa on yhdistetty aikuisten ja nuorten koulutusta. Joillain 

aloilla se on ollut vieraampaa. Opiskelijaryhmä tasolla se on rikkaus, jos 

osataan ajatella aikuisen kokemusta hyötynä. Erilaisten työyhteisötaitojen 

selvittelyä ja vuorovaikutustaitoja. (H5) 

 

Työtehtävien tulisi olla monipuolisia ja, että ne tukevat hoksiin kirjattuja 

osaamisen hankkimista. Olisi myös hyvä ajatella niin, että myös työpaikka 

voi oppia opiskelijalta uusia taitoja sekä miettiä häntä potentiaalisena 

työvoimana tulevaisuudessa. Edellyttää etukäteissuunnittelua ja ohjausta, 

työpaikkaohjaajan perehdytystä opetussuunnitelmaan ja opettajan kanssa 

keskustelua.. On paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin 

asioihin. Opiskelija voi niissä käydä hankkimassa vain joitain tutkinnon 

osia. Aika monet tutkinnon osat ovat isoja. Kun opiskelija käy vain tiettyä 

osaamista hankkimassa, se edellyttää erittäin hyviä digitaalisia 

dokumentointi välineitä, joissa näkee mitkä osa alueet on suoritettu. (H3) 

 

Haastateltavat kokevat, että nuorten ja aikuisten opetuksen yhdistäminen tukee 

työelämätaitojen oppimista ja rikastaa osaamisen kehittymistä. Yhteinen 

oivalluksen perusteella tehty etukäteissuunnittelu nähdään kriittiseksi onnistumisen 

kannalta. Jotta kaikki toimijat pystyisivät toimimaan ja tietäisivät kuinka 

suunnitelmat toteutuvat, tarvittaisiin hyvä digitaalinen dokumentointijärjestelmä 
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yhteiseen käyttöön. Organisaatiot joilla on jokin alan uudesta teknologiasta ovat 

arvokkaita oppimisympäristöjä. Opiskelijat voivat hankkia tätä osaamista 

useammasta paikasta lyhyin työssäoppimisjaksoin. 

  

Jos oppilaitoksella olisi kontaktiverkosto, jossa eri alalla toimivia 

yrityksiä (start-up, isot yritykset, pienempi ala). Voiko työpaikalla oleva 

oppiminen olla keino siirtää hyviä käytäntöjä mukaan toimintaan? Työssä 

oppijat jakaa kokemuksiaan ja pystyvät tuomaan uuteen työpaikkaan 

jotain uutta. Tietysti yrityssalaisuuden piirin kuuluvat asiat huomioitava 

erikseen. Kestävän kehityksen puolella hyviä mahdollisuuksia. (H1) 

 

Mielenkiintoinen haastattelussa esiin nousut ajatus on oppilaitoksen 

kontaktiverkosto erilaisista yrityksistä, joka siirtäisi osaamista ja tietotaitoa 

yritysten välillä. Tätä tapahtuu paljon yritysten henkilöstön toimesta eri toimialoilla 

toimivien yritysten välillä silloin kun ei ole kilpailu asetelmaa. 

 

 

4.4.3  Alueellinen yhteistyö 

 

Ammattikoulut ovat alueellisia toimijoita, jotka toimivat läheisessä suhteessa 

yritysten ja julkihallinnon kanssa. Miten alueellista yhteistyötä voidaan kehittää, 

jotta saadaan toiminnallisuutta ja kilpailukykyä edistettyä?  

 

Esim. Tampereen amk ja heidän digistrategia. Siellä pitkälle viety amk 

tasolla se, että miten digitaalisuus näkyy oppilaan arjessa. Opiskelijoiden 

projekteina pystyttäisiin auttamaan yrityksiä digistrategian 

rakentamisessa. Kumppanuus amk ja ammattikoulun kanssa. Tehdään 

palvelumuotoilua, että saadaan osaamisen tasot nostettua. (H6) 

 

Ammattikorkeakoulukytkentä on tärkeää, jotta saadaan tutkimus- ja 

kehittämisnäkökulma vahvemmin mukaan. Mahdolliset opinnäytetyöt voisi 

rakentua toisen asteen työssäoppimisen kokonaisuuteen. Jos puhutaan 

alueellisista tutkimus- ja kehittämishankkeista, miten voitaisiin tutkimus 

kytkeä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Mukana tutkimuksen ja 

kehityksen näkökulmaa sekä oppimisen näkökulmaa. Samassa prosessissa 

mukana toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat. Voitaisiin 

niputtaa alueellisten kehittämishankkeiden piiriin, jossa tietty ala ja 

tematiikka. Oppilaitoksia sekä työelämä kumppaneina ja korkeakoulu 

tässä mukana. Luodaan saman hankkeen puitteissa usean alan 

työpaikkoja, joissa voi keskitetysti tuoda mukaan tutkimuksia. (H1) 
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Haastateltavat näkevät ammatillisen koulutuksen yhteistyön alueellisten 

ammattikorkeakoulujen kanssa yhdeksi vaihtoehdoksi palvella paremmin alueella 

toimivia yrityksiä. Yhteiset oppilasprojektit ja kehittämishankkeet voisivat olla 

ratkaisu tähän. Esimerkkinä haastateltava mainitsee Tampereen AMK:n ja heidän 

digistrategian.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työni tavoite oli tutkia ammatillisen koulutuksen työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen mahdollisuuksia tukea organisaatioiden kehittämistä 

lähitulevaisuuden muutoshaasteissa.   

Saadakseni selville reformin vaikutuksia työpaikalla järjestettävään koulutukseen 

ja ymmärtääkseni paremmin niitä reunaehtoja, jotka mahdollistavat tämän, 

lähestyin haastateltavia kolmen apukysymyksen kautta: 

• Miten uusi reformin mukainen koulutus vaikuttaa työpaikalla tapahtuvaan 

oppimiseen?  

• Miten reformi vaikuttaa työelämäyhteistyöhön?  

• Miten työpaikalla järjestettävä koulutus vaikuttaa prosessiin ja 

laadunhallintaan?  

Työni keskeinen tutkimuskysymys on: 

• miten työpaikalla järjestettävä koulutus edistää organisaation kehittämistä? 

 

Teemahaastattelun rakentamisen taustana toimivat työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen laatukriteerit - hankkeen pilotoinnin tulokset ja niistä tehdyt havainnot, 

joita vertasin aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin.  

  

Tässä yhteenveto ja johtopäätökset kappaleessa esittelen kootusti teemahaastattelun 

analyysin tulokset jaettuna kahteen osioon analyysin tulosten perusteella. Ensin 

esittelen kolmen apukysymyksen  analyysin esiin nostamat reunaehdot toimivalle 

työelämäyhteistyölle (5.1) ja toisena esittelen työssäoppimisen keinot kehittää 

organisaatiota ja niihin vaikuttavat taustatekijät (5.2). 

 

 

5.1 Reunaehdot toimivalle työelämäyhteistyölle 

 

Haastatteluissa nousi esiin selkeitä toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden olemassa 

olo mahdollistaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen kyvyn edistää organisaation 

kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen reformin nähtiin tuovan selkeästi uusia 
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toiminnallisia elementtejä, jotka edistävät asiaa. Reformin tuoma muutos on vielä 

vaiheessa ja muutoksen tilanne vaihtelee oppilaitosten  välillä. Muutos 

työssäoppimispaikoissa näkyy vieläkin heikommin vaikka ensimmäisiä 

kokemuksia niistä on jo saatu. Oppilaitosten käytännöt ja toimijoiden vastuunjako 

ovat olleet hyvin erilaisia, mikä on vaikeuttanut toimintaa. Reformin tuomien 

yhteneväisten käytäntöjen soveltaminen työpaikalla järjestettävässä koulutuksen 

prosessissa nähtiin hyvänä uudistuksena. Näitä yhteneväisiä käytäntöjä  kehitetään 

PARASTA - hanke perheen avulla. PARASTA PALVELUA - hankkeessa 

palvelumuotoilun keinoin kehitetään toimintaprosesseja työelämälähtöisiksi. 

(KEUDA 2018). Työelämälähtöiset prosessit ja yhteneväiset käytännöt edistävät 

työssäoppimispaikkojen toimintaa tilanteessa, jossa työssäoppijoita useammasta 

oppilaitoksesta tai yksiköstä.  

 

Opiskelijoille yhdessä laadittava henkilökohtainen osaamisen hankinta 

suunnitelman (HOKS) nähtiin olevan keskeinen työväline työelämäyhteistyölle. 

Kaikki osapuolet näkivät osaamisen hankkimisen painopisteen siirtyvän 

tulevaisuudessa nykyistä enemmän työpaikoille.  Sen laadinta alkaa tunnistamalla 

opiskelijan aikaisempaa osaamista. (OKM2018).  Tämä mahdollistaa tarvittavan 

osaamisen hankkimisen suunnittelun lisäksi aikaisemman osaamisen 

hyödyntämisen työssäoppimispaikan kehittämiseen. Aikaisempia osaaminen 

digitaidoissa voidaan esimerkiksi hyödyntää yhteisesti suunnitellussa 

työssäoppimisen toteutuksessa. 

 

Toinen keskeinen esiin nousut kriittinen tekijä on oppilaitoksen ja 

työssäoppimispaikan rajapinnan  toimivuus, toimivat viestintäkanavat ja 

vastavuoroisuus. Kumppanuuden erilaisista mahdollisista muodoista mainittiin 

esimerkiksi: opiskelijan osaamisen ja yrityksen tarpeiden yhteensovittaminen, 

osaamisen hankkiminen monipuolisissa oppimisympäristöissä, kumppanuus 

resursseja vaativissa tekniikoissa (robotisaatio, virtuaalinen todellisuus, VR-  

teknologia, simulaattorit yms.) ja yhteiset alueelliset kehittämishankkeet. 

Monipuolinen avoin vuorovaikutteinen kumppanuus, jota tukee toimivat viestintä 

kanavat ja tiedonhallintajärjestelmät on edellytys toimivalle molempia osapuolia 
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hyödyntävälle kumppanuudelle. Työssäoppimispaikan koolla on myös merkitys 

kumppanuudelle. Isoilla toimijoilla on resursseja ja teknologiaa, jota yhteistyössä 

voidaan hyödyntää. Pienissä yrityksissä on taas rajalliset resurssit ja yhteistyö vaatii 

oppilaitoksen puolelta suurempaa tukea työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

toteuttamiseen. Tämä  edellyttää hieman erilaista strategiaa kumppanuuteen 

molempien ryhmien kanssa. Pienten työssäoppimispaikkojen tukeminen vaatii 

enemmän resursseja, joita opettajat eivät näe olevan käytössä. Tämän ongelman 

ratkaisu vaatii resurssien uudelleen jakoa ja yhteistä ymmärrystä siitä. 

 

Kolmas keskeinen näkökulma on työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

laadunhallinta ja sen kehittäminen yhdessä. Oppilaitos vastaa työpaikalla 

järjestettävästä koulutuksesta ja sen laadunhallinnasta. Oppilaitoksen edustajat 

näkivät olevansa vastuussa auttamaan työssäoppimispaikkaa prosessissa ja 

perehdyttämään vastuuhenkilöt. Oppilaitokset kokivat toiminnan laadun selkeästi 

paremmaksi kuin miten sen näkivät työssäoppimispaikat. Yhteisiksi kriittisiksi 

tekijöiksi nähtiin selkeiden sovittujen vastuiden, perehdyttämisen ja prosessin 

tuntemisen lisäksi palautetiedon kerääminen. Samaan tulokseen on päätynyt 

(Hulkari 2006) omassa tutkimuksessaan. Molemmat kokivat suurimmaksi 

heikkoudeksi palautetiedon keräämisen ja sen hyödyntämisen laadun 

kehittämiseen. Tämä tukee kohdan 2.4.1 laatukriteerien pilottien havaintoja 

(OHJAAN 2018). Työssäoppimispaikoilla on oma sisäinen työssäoppimisen 

toimintaprosessi, jota ei ole dokumentoitu ja palautetta ei kerätä järjestelmällisesti 

sen kehittämiseen. Oppilaitos kerää virallista opetushallinnon järjestelmän kautta 

palautetta, josta ei ole suoranaista hyötyä työssäoppimispaikan laadun 

kehittämiseen. Oppilaitokset keräävät satunnaisesti oppilaitoksesta ja vastaavasta 

opettajasta  riippuen muuta palautetta. Työssäoppimispaikat kokevat, että tieto 

kerätystä palautteesta ei tule heille takaisin. Tarvitaan selkeitä kaikkien osapuolten 

ymmärrettäviä toimintamalleja sekä uusia yhteisiä digitaalisia työkaluja 

tiedonhallintaa ja toiminnan kehittämiseen. Pienten organisaatioiden, joilla on 

rajatut resurssit, toiminnan tukemiseen tarvitaan myös uudenlaisia innovaatioita.  

 



53 

 

5.2 Organisaation kehittämisen keinot ja niihin vaikuttavat tekijät 

 

Aikaisempien tutkimusten tuloksista, työssäoppimisen laadunarviointi kriteerit -

hanke havainnoista ja haastatteluiden analyyseistä nousi esiin tiettyjä 

kokonaisuuksia työssäoppimispaikkojen kehittämisen näkökulmasta. Nämä olen 

nimennyt organisaation kehittämisen keinoiksi. Kuhunkin kokonaisuuteen liittyy 

erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kehittämisen keinoon ja sen toteutukseen. Näistä 

tuloksista rakensin alla olevan yhteenvetotaulukon. 

 

 

 

Kuvio 9. Organisaation kehittämisen keinot ja vaikuttavat tekijät. 

 

Kuvassa vasemmalla on neljä kokonaisuutta, jotka kuvaavat organisaation 

kehittämisen näkökulmia ja keinoja. Nämä ovat vuorovaikutuksessa toiminnan 

kanssa, joka tukee niiden onnistumista. Nämä tekijät on kerätty kuvan oikeaan 

OSAAMINEN 

• Yhteistyö AMK ja yritykset 

• Alueelliset tutkimushankkeet 

• Mätsäys ”TIITUS  - ohjelma” 

• Teorian ja työn integraatio 

• Monipuoliset työtehtävät 

• Jatkuva palaute ja reflektointi 

• Rekrytointi, osaamisen kehittäminen 

• Strateginen tavoite 

• Osaamisen tunnistaminen 

• Opettajan rooli ja  osaaminen 

• Yhdessä sovitut oppimistehtävät 

• Kehittämistavoite oppimistehtävällä 

 

KEHITTÄMINEN  

JA 

OPPIMISTEHTÄVÄT 

OPPIMIS-

YMPÄRISTÖT 

ALUEELLINEN 

KEHITTÄMINEN 

• Uudet teknologiat ja digi  

• Työpaikat oppimisympäristöinä 

• Vuorovaikutteinen työelämäyhteistyö 

• Yritysringit toteuttajana 
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reunaan. Osa tekijöistä vaikuttaa useampaan keinoon, mutta tässä kuvassa ne on 

pyritty yhdistämään keskeisimpään keinoon. 

 

Ensimmäinen organisaation kehittämisen väline eli keino on osaamisen 

kehittäminen. Osaamisen kehittämisestä on paljon tutkimustietoa olemassa 

kasvatustieteilijöiden toimesta. Tavoitteena voi olla uuden tarvittavan ammatillisen 

osaamisen hankkiminen työntekijöille tai uuden työntekijän rekrytointi 

koulutuksen ja työssäoppimisen kautta. Jotta saadaan osaava ammattilainen täytyy 

työpaikalla järjestettävä koulutus rakentaa niin, että teoria ja työ integroituu 

keskenään. Tämä vaatii monipuolisia työtehtäviä sekä jatkuvaa palautetta ja 

reflektointia. (Jokinen, ym. 2009; Korpi ym. 2018). Jotta toisilleen sopivat osaajat 

ja työssäoppimispaikat kohtaisivat, tarvitaan järjestelmiä joissa heidät pystytään 

yhdistämään (”Mätsäys”). Yksi tällainen järjestelmä on kehitysvaiheessa oleva 

TIITUS aplikaatio, jossa työssäoppimispaikka voi kohdata ja löytää tarpeisiinsa 

sopivan opiskelijan. Tämä on myös kolmannen keinon kehittäminen ja 

oppimistehtävät onnistumisen edellytys.  

 

Toinen kehittämisen keino on uusien oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä 

työelämän kanssa. Tämä vaatii avointa vuorovaikutteista työelämä yhteistyötä. 

Opiskelija tarvitsee monenlaisia oppimisympäristöjä, jotta saavutetaan 

paras mahdollinen oppiminen. Tutkinnon perusteet edellyttää kuitenkin 

monipuolista osaamista. Kun tarvitaan kalliita välineitä kuten esim. 

robotisaatio, VR tekniikka, simulaattorit yms. niin kannattaa tehdä 

yhteistyötä työpaikkojen kanssa. (H3) 

 

Oppilaitoksilla ei välttämättä ole resursseja rakentaa yksin kokoajan muuttuvia 

monipuolisia oppimisympäristöjä, joissa tarvitaan kallista ajantasaista tekniikkaa. 

Osa oppilaitoksista hyödyntää jo suurempia kumppaneita ja heidän 

oppimisympäristöjään erikoistekniikassa. Jotkut oppilaitokset ovat taas rakentaneet 

pk-yrityksistä rinkejä, joissa opiskelijat kiertävät hankkimassa tarvittavaa 

osaamista kunkin yrityksen vahvuuksia hyödyntäen.  

 

Kolmas organisaation kehittämisen keino on oppimistehtävät, jotka rakennetaan 

tavoitteellisesti kehittämään liiketoimintaa. Tämä vaatii organisaatiolta strategista 
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näkemystä ja strategista suunnittelua hyödyntää oppimistehtäviä kehittämiseen. 

Opiskelijan olemassa oleva osaaminen, jota voidaan hyödyntää, tulee tunnistaa 

HOKS prosessissa. Tehtävät täytyy suunnitella yhdessä työssäoppimispaikan, 

opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa palvelemaan organisaation kehittämistarpeita. 

Opettaja voi osaamisellaan tukea tätä kehittämistyötä, mikäli omaa ajantasaista 

hyödynnettävää osaamista. 

On hämmästyttävää nähdä, että työssäoppimisen etukäteissuunnittelu on 

joissakin paikoissa erittäin alkutekijöissä. Ei ole mietittyä sitä oman 

kehityksen näkökulmasta. Työpaikan ilmapiirin täytyy olla sellainen, että 

uskaltaa ideoida ja kehittää toimintaa. Tulisi olla sellainen olo, että on 

tasavertainen muiden työntekijöiden kanssa. Saadaan opiskelijalta hyötyä 

hänen taidoistaan. Opiskelijalle syntyy ajatus, että hänestä on oikeasti 

hyötyä. (H3) 

 

Onnistuminen vaatii hyvää yhteistä etukäteissuunnittelua ja sopivaa ilmapiiriä 

työpaikalla toiminnan kehittämiseen. Onnistuneet kehittämistehtävät ja opiskelijan 

tunne hyödyllisyydestä työpaikalle motivoi varmasti tulevaa ammattilaista oman 

osaamisen kehittämiseen. 

Logistiikassa digitalisaatio ja tietotekniikan käyttö on opiskelijoille hyvä 

kehittämistehtävä. Heidän on helppo kysyä miksi jokin asia menee tietyllä 

tapaa ja voisiko tehdä jotenkin toisin. (H2) 

 

Digitalisaatio ja sen vaativa osaamisen ja toiminnan kehittäminen nousee useassa 

haastattelussa keskeiseksi muutostrendiksi. Osa kehittämistavoitetta voi olla 

toiminnan kehittämisen lisäksi opiskelijan avulla vaikuttaa työyhteisön muutos 

vastarintaan. Tekemällä oppimistehtävää voi kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja 

ja omalla osaamisella tukea esimerkiksi työkavereiden digitaitoja. 

Sitten on paljon sellaisia ”diginukkujia”. Se riippuu toimialasta, miten 

digitalisaatio muuttaa bisnestä ja miten se muuttaa osaamistarpeita. 

Edelläkävijöistä voisi ottaa oppia. Iso joukko, jotka ovat vasta tähän 

heränneet, tarvitsevat paljon apua.  Diginukkujat on heräteltävä. 

Muissakin megatrendeissä (vastuullisuus) on tunnistettu näitä osatekijöitä. 

(H6) 

 

”Diginukkujat” -  heidän herättelemisensä on oma haasteensa. Heitä varmasti on 

suuri joukko yrittäjävetoisissa pk-yrityksissä, joka on tähän potentiaalinen kohde. 

He tarvitsevat erityistukea työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumiseen 

laadukkaasti. Heille tulisi kertoa tästä mahdollisuudesta ja tukea läheisesti prosessin 
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onnistumista. Olisiko tämä yksi näkökulma ammatillisten oppilaitosten 

työelämätehtävässä kehittää alueellisten pk-yritysten liiketoimintaa 

työelämäyhteistyöllä koskien tätä megatrendien muutosta? 

 

Neljäs organisaation kehittämisen keino on alueellinen kehittämisyhteistyö. 

Haastateltavilla oli kokemuksia yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kanssa 

alueellisessa kehittämistyössä. 

Esim. Tampereen amk ja heidän digistrategia. Siellä pitkälle viety amk 

tasolla se, että miten digitaalisuus näkyy oppilaan arjessa. Opiskelijoiden 

projekteina pystyttäisiin auttamaan yrityksiä digistrategian 

rakentamisessa. Kumppanuus amk ja ammattikoulun kanssa. (H6) 

 

Alueellinen kumppanuus yritysten digistrategian rakentamiseen ja sen 

toteuttamiseen on erittäin varteenotettava  näkökulma. Tämä tarkoittaisi 

molemmille oppilaitosmuodon opiskelijoille sopivia oppimistehtäviä. Ammattiin 

opiskelija voisi tehdä erilaisia kartoituksia ja käytännön tason kehittämistä. Tätä 

tukemaan ammattikorkeakoulun opiskeli voisi tehdä vaativampaa suunnittelu ja 

kehittämistyötä. Kaikkien osapuolten yhteiset alueelliset kehittämishankkeet 

tukisivat hyvin myös alueellista liiketoiminnan kehittämistä ja kilpailukykyä. Onko 

tämä jo osa Suomen yrittäjien ” Osaamisen ekosysteemi 2025” esittämää visiota 

ammatillisen oppilaitoksen roolista tulevaisuudessa? 
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6 POHDINTA 

 

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen ollessa nyt alkuvaiheessa on hyvä 

mahdollisuus muuttaa toimintaa radikaalisti ja innovoida uusia toimintamuotoja. 

Tämän muutoksen vaikutuksia tutkitaan paljon valtakunnallisesti eri viranomaisten 

toimesta ja oppilaitokset teettävät opinnäytetöitä oman toiminnan analysoimiseksi 

ja kehittämiseksi.  Tutkimuksen ja lainsäädännön uudistamisen lisäksi OKM on 

rahoittanut ja rahoittaa valtakunnallisia kehittämishankkeita muutosta edistääkseen. 

Tämä on kehittämisen kannalta tärkeää, mutta uskaltavatko nämä hankkeet tehdä 

tarpeeksi innovatiivisia ja radikaaleja muutoksia tavoitteiden saavuttamiseksi?  

 

Historiallisesti tutkimus on paljon keskittynyt työssäoppimisen mahdollisuuteen 

kehittää ammattilaisen osaamista ja työssäoppimisen prosessin laadunhallintaan. 

Viime aikoina painopiste on siirtynyt työelämäyhteistyön tutkimiseen ja 

tulevaisuustutkimukseen ennustamaan muutosta ja tulevaisuuden tarpeita.  

 

Keskeiseksi näkökulmaksi nouseekin miten reformin muutos hyödynnetään 

tulevaisuudessa, jotta tämä megatrendien nopeasti kehittyvät osaamisalueet ovat 

osaa työntekijöiden arjen osaamista. Mitkä ovat ne tekijät ja keinot, jotka edistävät 

oppilaitosten työelämäyhteistyössä yrityksien ja  julkishallinnon organisaatioiden 

liiketoiminnan kehittämistä näissä osa-alueissa? 

 

Tämä vaatii radikaalin uudistumisen ja toiminnallisten innovaatioiden lisäksi 

ammatillisilta oppilaitoksilta työpaikalla järjestettävän koulutuksen selkeää 

koordinointia ja työssäoppimispaikkojen tukemista yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Suuri merkitys on myös yhteinen laadunhallinta ja sen tueksi 

rakennetut digitaaliset työkalut tiedonhallintaan sekä yhteiseen kehittämiseen.   

E-hoks olisi tässä mielessä erittäin hyvä ja sinne on tarkoitus tulla kaikki 

tiedot näyttöjen ajankohdasta ja arvioinneista. Sitä ei kuitenkaan vielä ole. 

Jos olisi sellainen yksinkertainen digitaalinen järjestelmä, se helpottaisi 

ajan käyttöä. Vielä on monenlaista päällekkäistä kirjaamista. (H3) 
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Valtakunnalliset yhteisten digitaalisten järjestelmien kehittyminen ja niiden kyky 

tukea toimintaa on keskeistä onnistumisen näkökulmasta. Pystyvätkö nämä yhdessä 

oppilaitosten järjestelmien kanssa toimimaan laadukkaasti on hyvä kysymys? 

Toinen näkökulma on oppilaitoksen rooli työelämän tukemisesta ja 

laadunhallinnasta. Jos sen halutaan olla koordinoitua ja aktiivista, niin tarvitaanko 

siihen myös resursseja säästäviä digitaalisia järjestelmiä?  

 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimukseni luotettavuus muodostuu aineiston tutkimiseen sopivan 

tutkimusmenetelmän valinnasta ja mittaustulosten toistettavuudella, jossa ei ole 

sattumavaraisuutta. Tällöin käytetään käsitettä tutkimuksen reliabiliitti, joka on 

laadullisen tutkimuksen perusta. Toinen käsite on validiteetti, joka arvioi kerättyjen 

aineistojen suhdetta niistä tehtäviin tulkintoihin. Aineiston tulee vastata selkeästi 

tutkimuskysymyksiin  ja tulkinnan olla systemaattista. Keskeistä on analyysin sekä 

tulosten avaaminen lukijoille. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 187- 230). 

 

Tutkimuksessani olen kohdassa 3 kuvannut tutkimukseni vaiheet ja perustellut 

tekemäni ratkaisut. Työni aloitin aikaisempien tutkimusten tulosten ja teorioiden 

keräämisellä ja teoriaosuuden kirjoittamisella. Tähän työhön liittyi aikaisemmat 

kokemukset tutkimusalueesta työssäoppimisen laatukriteerit -hankkeesta. Näitä 

tuloksia ja aikaisempia tutkimustuloksia vertasin keskenään ja tein yhteneviä sekä 

eroavia havaintoja. Tästä syntyi tutkimusalueen rajaus ja tutkimuskysymykset. 

Tämä vaihe lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Valinnat haastateltavista tehtiin haastattelijan oman harkinnan mukaan. Valinta 

voidaan nähdä harkinnanvaraisena näytteenä, jossa pyritään pureutumaan 

tapahtumaan syvällisesti ja löytämään uusia teorioita ilmiöön. (Hirsjärvi S & 

Hurme H 2011, 59). Haastateltavien määräksi tuli kuusi henkilöä, jotka edustivat 

laajasti ammatillisen koulutuksen parissa toimivia ammattilaisia. Tämä tuki 

tutkimuksen tuloksia, jotka rakentuu toimijoiden eri roolien tuomista näkökulmista. 

Heikkous tutkimuksen validiteetin kannalta on taas rajallinen määrä haastateltavia.  
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Koska perusolettamia oli  jo olemassa hankkeen pohjalta, tässä tutkimuksessa 

analysointi perustui abduktiiviseen lähestymistapaan. Tutkimuksessani myös 

teoria, haastattelut, litterointi sekä analysointi toteutuivat rinnakkaisena prosessina, 

jossa pyrittiin ymmärtämään olemassa olevaa ja tulevaa ilmiötä. (Hirsjärvi S & 

Hurme H 2011, 138). Yhteenvedossa olen koonnut tulokset taulukkoon ja avannut 

sen tekstein, jotta tulokset avautuvat paremmin lukijoille.  

 

 

6.2 Jatkotutkimuksen haasteet 

 

Tutkimukseni selvitti työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuuksia 

edistää organisaatioiden kehittämistä ja löysi siihen keinoja sekä niitä edistäviä 

tekijöitä. Tulokset perustuivat aikaisempaan tutkimukseen, tulevaisuus 

näkökulmaan ja yksittäisiin esimerkkeihin toteuttamisesta sekä haastateltavien 

näkemyksiin. Olisi hyvä tehdä lisää tarkempaa tukimusta keino valikoimasta ja 

niiden toimivuuden edellytyksistä laajasti toimijoilta määrällisin tutkimuksen 

menetelmin. 

 

Toinen selkeä jatkotutkimuksen haaste on myös selvittää syvällisemmin 

megatrendien (esimerkiksi digitalisaatio ja kestävä kehitys) ja laadukkaan 

työelämäyhteistyön vaikutusmahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan 

kehittämiseen ja alueelliseen kilpailukykyyn. Tähän liittyy vahvasti Suomen 

yrittäjät ohjelma ” Osaamispalvelujen ekosysteemi 2025”, missä oppilaitoksen 

rooli nähdään alueellisten osaamispalvelujen koordinoijina osana palvelutuottajien 

ekosysteemiä. (Suomen yrittäjät 2018). Mitä tämä visio vaikuttaa oppilaitoksen 

työelämäyhteistyöhön ja ammatillisen opettajuuden rooleihin tulisi jatkossa 

selvittää tarkemmin. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 Teemahaastattelu runko 

 

Hankkeen havaintojen ja  reformin vaikutuksen analysoinnin tueksi toteutan 

teemahaastatteluja alla olevista kokonaisuuksista: 

 

1. Reformin vaikutus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (työpaikalla 

järjestettävään koulutukseen) 

• Miten vaikuttaa kokoprosessiin (ennen, alussa, TOP aikana ja 

näyttö) HOKS? 

• Miten muutos vaikuttaa rooleihin (oppilas, opettaja, 

työpaikkaohjaaja, työyhteisö)? 

• Mitkä tekijät kriittisiä muutoksen kannalta? 

 

 

2. Ammatillinen oppilaitos ja työelämäyhteistyö 

• Miten vaikuttaa työelämäyhteistyöhön (kumppanuuksia vai jotain 

uutta)? 

• Mitä tulee kehittää, jotta toimisi paremmin? 

• Miten huomioidaan eritasoiset työpaikat (pieni/suuri)? 

• Mitkä tekijät kriittisiä tulevaisuuden kannalta? 

 

 

3. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunhallinta 

• Miten laatua hallitaan nykyään? 

• Miten tulisi hallita tulevaisuudessa? 

• Kenen vastuulla (yritys/oppilaitos)? 

• Keskeiset laatutekijät mielestäsi? 

• Tarvitseeko uudenlaista ajattelua ja kehittämisenvälineitä 

(digitaalisuus)? 

• Mitkä tekijät ovat kriittisiä laadunnäkökulmasta tulevaisuudessa? 

 

 

4. Työpaikalla tapahtuva oppiminen organisaation kehittäjänä 

• Miten työpaikalla tapahtuva oppiminen tukisi parhaiten 

organisaation kehittämistä? 

• Miten eri kokoisten yrityksien tai erisektorin organisaatioiden 

tarpeet eroavat? 

• Nuoret / aikuisopiskelijat? 

• Mitkä ovat kriittiset organisaatioiden kehittämistarpeet 

tulevaisuudessa? 

• Mitkä tekijät ovat kriittisiä tulevaisuudessa organisaation 

kehittämisen kannalta? 

 

 

 


