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Yleistietoutta työssäoppimisesta
Työssäoppiminen tarkoittaa oppimista, joka toteutuu aidoissa työympäristöissä.
Oppilaitoksilla on näin mahdollisuus tarjota opiskelijoille mielekäs tapa oppimiseen. Jotta
työssä tapahtuvan oppimisen elämyksiä voidaan tarjota kaikille opiskelijoille, on
kehitettäväopettajienymmärrystätyössäoppimisenmahdollisuuksistaja helpottaa uusien
kumppanuuksien syntymistä työnantajien ja koulujen välille.
Työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii tietyn ammattitaidon aidossa työym‐
päristössä yrityksessä tai organisaatiossa sen sääntöjä noudattaen. Työssäoppiminen opet‐
taa myös työpaikalla tarvittavia yleisiä taitoja, kuten positiivista asennetta työhön ja ihmis‐
suhdetaitoja.
Oppilaitos kykenee antamaan opiskelijoille teoreettista tietoa, mutta työssäoppiminen an‐
taa mahdollisuuden arvokkaisiin taitoihin samanaikaisesti kun opiskelijat saavat ajantasais‐
ta, käytännön kokemusta todellisissa työtilanteissa.
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Osapuolten velvollisuudet ja vastuut

Opettaja

 varmistaa, että opiskelijalla
on työssäoppimispaikka
 Valmistelee sopimukset
 Valmentaa työpaikka‐
ohjaajan ja opiskelijan työs‐
säoppimisjaksoon
 Valmistelee työssäoppimis‐
suunnitelman ja sopimuksen

 Osallistuu opiskelijan
ohjaukseen työssäoppimis‐
jakson aikana

 Kerää palautetta

 Tutustuu yritykseen ja sen
toimintoihin

 Päivittää ammatin avaintai‐
dot
 Omaa ammattimaisen
asenteen
 Syventää ammatillista
tietämystään ja osaamis‐
taan

 Tuntee työtehtävät
 Noudattaa yrityksen salas‐
sapitomääräyksiä
 Työskentelee itsenäisesti
 Toteuttaa itsearvioinnin

 Tutustuttaa opiskelijan
työpaikkaan
 Selvittää opiskelijalle yrityk‐
sen rutiinit ja säännöt

 HuolTuntee työtehtävät
 Noudattaa yrityksen salas‐
sapitomääräyksiä
 Työskentelee itsenäisesti
 Toteuttaa itsearvioinnin
 ehtii työturvallisuudesta
 Opettaa, miten asiat teh‐
dään oikealla tavalla

 Antaa tehtävät ja vastuut
 Antaa palautetta
edistymisestä

Opiskelija

Työpaikka‐
ohjaaja

 Arvioi opiskelijaa

Opiskelija on tietoinen sopimuksesta, joka on tehty oppilaitoksen ja työnantajan välillä ja
hänen tulee ottaa huomioon periaatteet, jotka on yksilöity sopimuksessa ja joista on työs‐
säoppimisen suunnitelmassa sovittu.
Opiskelija kirjoittaa työssäoppimispäiväkirjaa kokemuksistaan ja velvoitteistaan. Työssäop‐
pimisen ohjaaja, opiskelija ja opettaja osallistuvat työssäoppimisjakson arviointiin. Opiskeli‐
ja on mukana arviointikeskustelussa ja kirjoittaa jaksostaan raportin.
Työssäoppimisen ohjaaja on velvollinen ohjaamaan opiskelijaa ja osallistumaan arviointiin
oppilaitoksen ja työpaikan allekirjoittaman sopimuksen pohjalta.
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Työssäoppimisen ohjaaja









opastaa ja neuvoo opiskelijaa työsuojelu‐ ja työturvallisuusasioissa
opettaa opiskelijalle työpaikan toimintatavat
keskustelee opiskelijan kanssa ja auttaa tarpeen mukaan oppimistehtävissä
seuraa opiskelijan työskentelyä jakson aikana
ottaa tarvittaessa yhteyttä opettajaan
antaa todistuksen työssäoppimisjaksosta
antaa koululle palautetta jakson onnistumisesta ja täyttää arviointilomakkeet
järjestää opiskelijalle mahdollisuuksien mukaan sähköpostin käyttömahdolli‐
suuden

Opettaja osallistuu opiskelijan ohjaamiseen allekirjoitetun sopimuksen pohjalta seuraavilla
tavoilla:








opettaja antaa opiskelijalle kirjalliset ohjeet raportoinnista ja työssäoppimispäi‐
väkirjan pidosta
opettaja antaa opiskelijalle jakson oppimistehtävät
opettaja tukee omalla toiminnallaan työpaikkaohjaajaa
opettaja vierailee työpaikalla mahdollisuuksiensa mukaan
opettaja antaa sekä opiskelijalle että työpaikkaohjaajalle mahdollisuuden ottaa
yhteyttä työssäoppimisjakson aikana
opettaja antaa arviointilomakkeet ja arviointikriteerit työpaikkaohjaajalle ja
opiskelijalle
opettaja kerää arviointiaineiston ja antaa saamiensa tietojen perusteella lopulli‐
sen arvosanan

Arvioinnissa kiinnitetään erityishuomiota opiskelijan itsearviointiin kuten myös seuraaviin
seikkoihin:
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työmenetelmät mahdollisimman monipuolisesti (huolellisuus ja luotettavuus)
ohjeistuksen mukainen muistiinpanojen tekeminen työn edistymisestä
aikataulujen ja työaikojen noudattaminen
oppimistehtävien suorittaminen ja palauttaminen
yhteistyötaidot
arviointi‐ ja palautekeskusteluihin osallistuminen ja arviointilomakkeen täyttä‐
minen
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Tapoja löytää ulkomainen työssäoppimisyritys
Ulkomaiseen yritykseen on mahdollisuus saada yhteys useammalla eri tavalla. Kullekin
opiskelijalle on välttämätöntä löytää työssäoppimispaikka, joka on nimenomaan hänelle
sopiva. Opiskelijat ovat opiskelujensa eri vaiheissa ja heidän erikoistumisalansa ovat moni‐
naisia. Työssäoppimisjakso on osa opiskelijoiden opintoja ja heidän oppimiselleen on ase‐
tettu tavoitteet. Tämä edellyttää työssäoppimispaikoilta korkeaa laatua ja sitoutuneisuut‐
ta.
Tapoja löytää vastaanottava yritys
 yhteistyökoulujen ja ‐yritysten muodostaman verkoston avulla
 käyttämällä välitysfirmojen palveluksia
 käyttämällä nettisivustoja esim. eu‐next.eu, oneco.org, europlacement.com, in‐
ternship‐uk.com, ispo.co.uk, praktikum.de
 opiskelijoiden omien kontaktien kautta (sukulaiset, ystävät, aikaisemmat työn‐
antajat jne.)

Ulkomaisen vastaanottavan yrityksen valinta/siihen tapahtuva yhteydenotto
Vastaanottavan yrityksen arviointi tehdään usein kirjallisesti. Monet yritykset ovat tilan‐
teessa, jossa raportin laatimiseen ei ole aikaa ja siksi heille soveltuu paremmin yksinkertai‐
nen kyselylomake, joka on nopea täyttää. Kysymykseen voi tulla esim. monivalintalomake,
jonka lopussa on tilaa kommenteille.
Toinen mahdollisuus on arviointihaastattelu puhelimitse. Seuraavat kysymykset voivat olla
relevantteja:
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Onko yrityksessänne aikaisemmin ollut opiskelijoita Suomesta?
Miksi olitte valmiita vastaanottamaan opiskelijan Suomesta?
Ovatko odotuksenne täyttyneet suomalaisten opiskelijoiden osalta ?
Saitteko ennen opiskelijan saapumista riittävästi tietoa velvoitteistanne opiskeli‐
jaa kohtaan ja opiskelijan oleskelun luonteesta?
Oliko opiskelijan koulutustaustasta saamanne tieto riittävää?
Olitteko tyytyväinen opiskelijan kielitaitoon ja aiheosaamiseen?
Oliko opiskelijalle annettava erityisohjausta oleskelun aikana (kieli, aiheosaami‐
nen jne.)
Oletteko auttaneet opiskelijaa muissa kuin puhtaasti substanssiosaamiseen liit‐
tyvissä asioissa (asuminen, vapaa‐ajan toiminta jne.)
Onko teillä muitakin opiskelijoita?
Olisitteko halukkaita vastaanottamaan tulevaisuudessakin opiskelijoita Suomes‐
ta?
Onko teillä parannusehdotuksia koskien opiskelijan oleskelua?
Yleisopas – IQWBL

Europassi sisältää arvioinnin, jossa yritys kuvaa, mitä opiskelijat ovat oppineet oleskelunsa
aikana: työtaito/yhteistyötaidot/sosiaaliset taidot/tietotekniikkaosaaminen ja kielitaito.
http://europass.cedefop.europa.eu/fi/home
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www.iqwbl.eu
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