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MISTÄ ON KYSE?
Koulutuksellinen käsikirja “Työpaikalla tapahtuva oppiminen” on suunnattu työperusteisen
oppimisen

edistämiseen

osallistuville

sidosryhmille.

Oppaassa

esitellään

edellytyksiä

menestyksen edellytyksiä, mahdollisia haasteita, metodologiaa, käytännön ratkaisuja ja
vinkkejä työpohjaisen oppimisen tehokkaaseen käyttöönottoon

osana korkealaatuista

ammatillista koulutusta. Siinä työnantajien aktiivinen osallistuminen ja työpohjaisen oppimisen
vahva rooli opetuksessa edesauttavat nuorten siirtymistä työelämään antamalla heille tietoa,
taitoja ja pätevyyksiä, joista on nuorille hyötyä heidän ottaessaan ensimmäisiä askeleita
työurallaan.
Projektin toteutuksessa on mukana monipuolinen joukko kumppaneita. Osallistuvat kuusi
organisaatiota sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa ja niillä on korvaamattoman arvokasta
asiantuntemusta ammatillisen koulutuksen politiikasta, toteuttamisesta ja osallistumisesta:


Find An Internship (Iso-Britannia, koordinaattori)



Turun yliopiston Brahea-keskus (Suomi)



Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (Puola)



Youth Europe Service (Italia)



Kainotomia (Kreikka)



Informamentis Europa (Italia)
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TIIVISTELMÄ
Kasvatuksellinen käsikirja “Työpaikalla tapahtuva oppiminen” esittelee toimivia työssä
tapahtuvaan oppimisen käytäntöjä, jotka edistävät positiivista oppilaskokemusta ja kehitystä.

Opas

käsittelee

keskeisiä

haasteita

ja

olosuhteita

kuudessa

eurooppalaisessa

kumppanimaassa ja sisältää kattavan analyysin onnistuneista strategioista ja käytännöistä.

Laajan tutkimuksen ja kokemuksen ansiosta kumppanit ovat kehittäneet syvällisen
ymmärryksen työssä tapahtuvan oppimisen käyttöönotosta ja siihen liittyvistä parhaista
käytänteistä.

Tämä käsikirja käsittelee näitä käytäntöjä korostamalla laadukkaan työpaikalla tapahtuva
oppimisen keskeisiä ominaispiirteitä ja se merkityksellisyyttä. Oppaassa esitellään myös
hyödyllisiä oppimisen työkalut, jotka tukevat työssä tapahtuvan oppimisen toteutusta. Lopuksi
käsikirjaan kuuluu kattava kuvaus FAI:n työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamismallista
ja sen käytännön arvosta osana Erasmus-viitekehystä.

Käsikirjan päätteeksi tiivistetään olennaisia näkökohtia COVID-19–pandemian vaikutuksista
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ehdotetaan suosituksia näiden huomioimiseen.
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LUKU 1: EUROOPPALAISEN
KOULUTUSPOLITIIKAN TAVOITTEET
Euroopan päätavoitteena on toipua äskettäisestä talous- ja finanssikriisistä. Työttömyysasteet
ovat korkeita ja kilpailu työmarkkinoilla voimakasta1. Syyskuussa 2019 EU:n 27 jäsenvaltion
yleinen työttömyysaste oli 6,3 % ja nuorisotyöttömyysaste 15,2 % (lähde: Eurostat). Kriisi on
korostanut, kuinka tärkeää on muuttaa talouttamme ja ja yhteiskuntaamme. Eurooppa pyrkii
kehittymään

osallistavammaksi

joustavuutta

ja

nykyhetken

ja
ja

kestävämmäksi.
tulevaisuuden

Tavoitteiden

tarpeisiin

saavuttaminen

vastaavia,

vaatii

korkealaatuisia

koulutusjärjestelmiä2.

1.1.

Euroopan koulutusliittouma

Koska Euroopan koulutusjärjestelmien kehittämiseen tulee panostaa pikimiten, Euroopan
ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Vocational

Training,

Cedefop)

(European Center for the Development of

osallistui

vuonna

2015

UNESCOn

järjestömään

organisaatioidenväliseen taitoja käsittelevään työpajaan. Muut osallistuneet organisaatiot olivat
Maailmanpankki

(The

World

Bank),

Maailman

terveysjärjestö (the World Health Organisation), Euroopan
komissio, Euroopan koulutussäätiö (The European Training
Foundation),

Yhdistyneiden

kansakuntien

teollisen

kehityksen järjestö (United Nations Industrial Development
Organisation), sekä kansainvälinen taitojen ja ammatillisen
koulutuksen parissa työskentelvä järjestö. Työpajan pääasiallisena aiheena olivat: ammatillisen
koulutuksen järjestelmät ja uudistusten vaikutus instituutioihin ja koulutuksen tarjontaan;
elinikäisen oppimisen mahdollisuudet kaikissa olosuhteissa ja kaikilla koulutuksen tasoilla; ja
haasteet työn ja yrittäjyyden vaatimien taitojen tunnistamisessa. Työpajan päätteeksi kaikki

1

Ec.europa.eu. (2020). [verkossa] saatavilla osoitteessa: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10064439/3-31102019-CPEN.pdf [viitattu toukokuussa 2019]
2
Euroopan komissio julkaisi kesäkuun 9. päivänä 2010 tiedonannon ”Uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalais elle
yhteistyölle Eurooppa 2020 -strategian tueksi”
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osapuolet sopivat tiedon informaation ja kestävän tiedon jakamisesta osana ammatillisen
koulutuksen ja teknisen ammatilliselle koulutuksen strategisia tavoitteita3.

Euroopan tasolla on monia järjestelmiä, jotka tukevat koulutusyhteistyötä. Tällaisia ovat
esimerkiksi Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä (European Alliance for Apprenticeships,
EAfA),

joka

tuo

yhteen

eri

sidosryhmiä.

Näitä

ovat

mm.

hallitukset,

yhtiöt

ja

liiketoimintaorganisaatiot, teollisuus-, kauppa- ja käsityölaiskamarit, ammatillisen koulutuksen
toimijat,

työmarkkinaosapuolet,

ammattikunnat

ja

-yhteisöt sekä tutkimuslaitokset ja

ajatushautomot. EAfAn tavoitteena on kehittää oppisopimusten laatua, tarjontaa ja mainetta
Euroopassa4.

1.2.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tutkimus

Euroopassa
Euroopan komissio tunnisti kolme työpaikalla tapahtuva oppimisen mallia, jotka ovat nykyisin
käytössä ammatillisessa koulutuksessa:

3

Euroopan komissio (2015), Riian johtopäätökset 2015: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/european-ministersendorse-riga-conclusions-vet
4
Europa.eu. (2020). European Alliance for Apprenticeships. [verkossa] saatavilla osoitteessa:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en [viitattu toukokuussa 2019]
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Models of Work-based
learning

Alternance schemes
or apprenticeships

Learners spend a significant time on
training in companies. In parallel, or in
"alternating" periods, they acquire general
and occupation- related knowledge and
often-complementary practical skills and
key competences in VET schools or other
education/training institutes.

On-the-job training
periods in companies

This typically covers internships, work
placements or traineeships that are
incorporated as a compulsory or optional
element of VET programmes leading to
formal qualifications.

Integrated schoolbased programme

Schools or training centres have the main
responsibility for creating close to real life
or real life working environments through
on-site labs, workshops, kitchens,
restaurants, junior or practice firms,
simulations, or real business/industry
project assignments [5].
5

Alla oleva malli havainollistaa erilaisia mahdollisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjelmia:

6

5
6

HTTP://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/REGDATA/ETUDES/STUD/2017/602056/IPOL_STU(2017)602056_EN.PDF
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-09/Work-based%20learning_Handbook.pdf
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LUKU 2: TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA
OPPIMINEN YHDISTYNEESSÄ
KUNINGASKUNNASSA JA
PROJEKTIKUMPPANEIDEN MAISSA
Tässä luvussa esitetään yleiskatsaus työpaikalla tapahtuvaa oppimista käsittelevään
kirjallisuuteen ja tapaustutkimuksiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (johtava koordinaattori),
Suomessa, Kreikassa, Italiassa ja Puolassa. Tarkoitus on luoda lukijalle ja sidosryhmille käsitys
työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta ja järjestämisestä näissä maissa.

2.1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöt
Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Menneinä vuosikymmeninä suora siirtyminen pakollisesta koulutuksesta työhön oli normi
monille nuorille Englannissa. 1970-luvun lopulla tapahtuneen nuorison työmarkkinoiden
sortumisen jälkeen siirtyminen koulutuksesta töihin on pidentynyt7.
Lähes

kolme

neljäsosaa

16-vuotiaista

jatkaa

nykyisin

osallistumista

kokoaikaiseen

koulutukseen, ja näistä lähes puolet valitsevat ammatillisen
koulutuksen, jonka laajuus vaihtelee perusteista syventäviin
opintoihin, sisältöjen kattaessa laajoja yleiskursseja (kuten
kauppaopinnot

tai

terveys-

ja

sosiaaliopinnot)

ja

erikoistuneita, tiettyyn ammattiin suuntaavia opintoja 8.
Näiden lisäksi tarjolla on nuorille suunnattua työpaikoilla
tapahtuvaa koulutusta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista
kuvataan kokonaisuudeksi moninaisia lähestymistapoja,

7

Rikowski, G. (2001) Education for Industry: a complex technicism, Journal of Education & Work, 14, s. 29-49
Department for Education & Skills (2001) Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in England: 1999 & 2000,
Statistical First Release 30/2001. Saatavilla: www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/ s000273/sfr30-2001.pdf
8

8

joita käytetään oppimiseen ja taitojen kehittämiseen työn ohella. Ammatillisessa koulutuksessa
työpaikalla tapahtuvalla oppimisella voi olla transformatiivisia vaikutuksia opiskelijoiden kykyyn
työstää henkilökohtaisia kehitystavoitteitaan, kuten työllistettävyyttään.

Viime vuosina

kansalaisjärjestöt ja hallitus ovat esittäneet useita aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa
koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen suhdetta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa
on jo jonkin aikaa on ollut tiedossa, että osana tavanomaisia koulutuksia kehitetyt taidot eivät
välttämättä vastaa työpaikkojen tarpeita9. Monissa raporteissa on havaittu kansallinen tarve
kehittää työvoiman ammattitaitoa10.
Leitchin asettaa artikkelissaan ”Review of Skills” kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan
Yhdistynyt kuningaskunta on vuoteen 2020 mennessä maailman kahdeksan parhaan maan
joukossa kaikilla taitotasoilla. Erityistä painoarvoa annetaan sille, että suurempi osuus
työvoimasta hankkisi jonkin pätevyyden. Tavoitteena on, että yli 90 % aikuisista hankkisi tason
2 ylittävän pätevyyden, useammalla olisi tason 3 kuin 2 pätevyys, ja tason 4 pätevyydet
hankkineiden osuus kasvaisi 29 prosentista 40 prosenttiin11. Lisäksi oppisopimusten määrää
lisättäisi.
Oppisopimusopiskelijat ovat tavallisesti yli 16-vuotiaita ja yhdistävät työskentelyn ja opiskelun
kasvattaakseen osaamistaan ja tietojaan tietyssä työssä. Opiskelija voi olla joko pidempään
yrityksessä työskennellyt tai vastikään palkattu työntekijä. Hallitukselta saatu rahoitus kattaa
osan koulutuksen ja opiskelijan arvioinnin kustannuksista Englannissa. Oppisopimuksen tulee
kestää yli vuoden. Ne voivat kestää jopa 5 vuotta riippuen siitä, minkä tason pätevyydestä on
kyse.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa taitotasot määritellään kansallisen tutkintojen viitekehyksen
(National Qualifications Framework, NQF) perusteella. Tämä on esitetty kuvassa 1.

9

Boud, D. and Soloman, N. (2001a). Repositioning Universities and Work. In (Eds) Boud, D. and Soloman, N. (2001). Work-Based Learning:
A New Higher Education. Buckingham: Open University Press
10
Cogent, S.S.C., 2008. Skills for Science Industries: Skills at work'. Cogent, Warrington
11
Leitch, L. (2006) Leitch Review of Skills; Prosperity for all in the global economy–world class skills, Norwich: Her Majesty’s Stationery Office
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Kuva 1: Kansallisen tutkintorakenteen määrittelemät taitotasot12.

2.2 Perustelut työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Tutkimukset Yhdistyneen kuningaskunnan koulutusjärjestelmästä ovat raportoineet, että
koulutuksessa opitut tiedot ja taidot eivät vastaa työelämän tarpeita 13,14,15. Englannissa
oppisopimuksia järjestävä organisaatio käy läpi radikaalia muutosta, ja on saanut hallitukselta
tukea lupaukselleen aloittaa kolme miljoonaa uutta oppisopimuskoulutusta vuoteen 2020
mennessä. Marraskuussa 2014 lanseerattu uusi oppisopimusmuoto, tutkinto-oppisopimus
(Degree Apprenticeship), ulottuu alemmista korkeakoulututkinnoista (tasot 4, 5 ja 6) maisterin
tutkintojen (taso 7) tasoille, ja nämä oppisopimukset vastaavat tiiviisti ammattijärjestöjen
asettamia osaamisstandardeja. Tutkinto-oppisopimuksia rahoitetaan uusista maksuista, joita
kohdistetaan huhtikuusta 2016 alkaen suurille organisaatioille, joiden palkkakustannukset
ylittävät 3 miljoonaa puntaa. Pienemmille organisaatioille suunnatut huomattavat kannustimet
oppisopimusmahdollisuuksien järjestämiseen saattavat jopa ylittää järjestelyistä organisaatioille

12

Direct.gov. (2009) Qualifications: What the different levels mean?
www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039017
13
Eraut, M. (2004). Transfer of knowledge between education and workplace settings. Teoksessa: H. Rainbird, A. Fuller and A. Munro (toim.),
Workplace Learning in Context. London: Routledge, 201-221
14
Stenstrom, M. L. (2006). Polytechnic graduates working life skills and expertise. Teoksessa: P. Tynjala, J. Valimaa and G. Boulton-Lewis
(toim.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges, Amsterdam: Elsevier, 89-102.
15
Tynjala, V., Slotte, L., Nieminen, K. and Olkinoura, L.E. (2006). From university to working life: Graduates’ workplace skills in practice.
Teoksessa: P. Tynjala, J. Valimaa and G. Boulton-Lewis (toim.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and
Challenges, Amsterdam: Elsevier, 73-88.
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johtuvat alkukustannukset16. Taloudellisella tilanteella on lisäksi ollut kielteinen vaikutus
työpaikalla tapahtuvan oppimisen tarjoamiseen; osa-aikatyötä tekevien opiskelijoiden määrä on
kasvanut vuonna 2014 tehdyn lukukausimaksujen korotuksen jälkeen. Arvioiden mukaan 61 %
Yhdistyneen kuningaskunnan opiskelijoista työskentelee lukukauden aikana keskimäärin
kahdeksan tuntia viikossa17. Osa-aikatyön lisääntyminen on pakottanut korkeakoulut pohtimaan
työpaikalla tapahtuvan oppimisen asemaa ja kehittämään mahdollisuuksia sisällyttää ja
tunnistaa

työkokemuksesta

saatua

osaamista

osaksi

alempia

korkeakoulututkintoja

opintopisteiden muodossa, ”tehden pakosta hyveen”18.

Alla oleva video näyttää opiskelijan näkökulmasta, kuinka merkittävää ja tehokasta työpaikalla
tapahtuva oppiminen voi olla nuorten oppijoiden elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa:
https://www.apprenticeships.gov.uk/#

19

ANSAITKAA JA OPPIKAA, SUORAAN KOULUSTA

16

BIS (2016a), Apprenticeship Levy: How it Will Work, Department for Business, Innovation and Skills, Lontoo, saatavilla verkossa:
www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy-how-it-will- work/apprenticeship-levy-how-it-will-work#accessing-money-paid-underthe-apprenticeship-levy
17
McGregor, I. (2015). How does part-time paid work affect higher education students’ studies, and what can be done to minimize any
negative effects? Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 3(2), 3-14
18
Shaw, S. and Ogilvie, C. (2010). Making a virtue out of necessity: part time work as a site for undergraduate work-based learning. Journal
of European Industrial Training, 34(8/9), 805-821
19
Fire It Up. (2019). Hosanna - Royal Opera House Apprentice. [verkossa] 17.1.2019. Saatavilla osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=frWp3wP4IDo&feature=youtu.be
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Löysin tarvitsemani itsevarmuuden hakea oppisopimuskoulutukseen, koska tiesin rakastavani
teatteria ja haluavani tehdä sitä työkseni.
Koulutuksessa ei ole ”tyypillisiä päiviä”. Työajat ja ihmiset vaihtelevat, mikä on lempiasiani
ympäristössä.

HOSANNA 18 V., TEKNINEN HARJOITTELIJA, LONTOO

Työnantajan

näkökulmasta

oppisopimuskoulutuksen

etuja

ovat:

https://www.apprenticeships.gov.uk


Noin

80

%

oppisopimukseen

osallistuvista

työnantajista

on

siitä

mieltä,

että

oppisopimusopiskelijat lisäävät työpaikan tuottavuutta


Erilaisia oppisopimuskoulutuksia on yli 200



Keskimääräinen oppisopimuskoulutus parantaa tuottavuutta noin 214 punnalla viikossa



Oppiminen työpaikalla tapahtuu yritykselle sopivalla tavalla



Houkuttelee innostuneita, uusia lahjakkuuksia yritykseen



Tarjoaa liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja ja osaamista



Työnantajan ei tarvitse maksaa kansallisia työnantajan sosiaaliturvamaksuja alle 25vuotiaille

2.3 Ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja Yhdistyneen
kuningaskunnan pk-yritysten strateginen allianssi
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset ovat tärkeitä toimijoita oppilaiden (niin
nuorten kuin aikuistenkin) työttömyyden hävittämisessä. Tämän IO2-käsikirjan tärkein tehtävä
on selkeyttää, mikä merkitys ammatillisen koulutuksen tarjoajien/instituutioiden ja Yhdistyneen
kuningaskunnan pk-yritysten välisellä suhteella on. Hallintopuitteet kattavat oppisopimukset
tavallisesti hyvin, oppisopimuspalvelujen johtamisesta ja oppisopimuspaikkojen löytämisessä
avustamisesta aina yritysten tukemiseen oppilaiden rekrytoimisessa.
Oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi ja organisaatioiden sekä ammatillisen koulutuksen
tarjoajien välisen kuilun poistamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ottanut käyttöön
seuraavanlaisen yksityiskohtaisen prosessin:
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Ammatillisen koulutuksen tarjoajan rooli
Koulutuksen tarjoajalla on keskeinen rooli työn ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen
järjestämisessä, oppimisen edistymisen arvioinnissa ja oppisopimuskoulutuksen yleisistä
järjestelyistä vastaamisessa. He työskentelevät läheisesti työnantajan kanssa taatakseen, että
harjoittelija saa:


Perehdytyksen ohjelman alussa



Yksityiskohtaisen koulutussuunnitelma (työpaikalla tapahtuva oppiminen mukaan
lukien)



Säännölliset kehitysarvioinnit



Mahdollisuuksia harjoitella saamaansa teoriaopetusta käytännön työssä niin, että he
voivat saavuttaa oppisopimuksen tavoitteena olevan pätevyyden/sen vaatimukset



Mentorointia ja tukea koko oppisopimuksen ajan

Kaikki edellä mainitut seikat dokumentoidaan sitoutumislausunnossa, joka on osa koulutuksesta
tehtävää sopimusta. Tämä muodostaa henkilökohtaisen oppisuunnitelman, jonka koulutuksen
tarjoaja, työnantaja ja oppisopimusopiskelija allekirjoittavat20.

Harjoittelijan viikoittaiset tunnit

Kunkin oppisopimuksen vähimmäiskesto perustuu siihen, että opiskelija työskentelee viikossa
30 tuntia tai enemmän. Tämä kattaa myös työn ulkopuolella tapahtuvan oppimisen.
Tätä ei kuitenkaan voida soveltaa kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi omaishoitajana toimivat tai
vammaiset ihmiset voivat tehdä vähennettyjä viikkotunteja. Tämä huomioidaan pidentämällä
vastaavasti oppisopimuksen kokonaiskestoa.
Työn ulkopuolella tapahtuvan oppimisen tulisi olla vähintään 20 % viikkotunneista, ja se tulisi
sisällyttää

työaikaan.

Työnantajan

on

annettava

opiskelijalle

mahdollisuus

suorittaa

oppisopimus työajan puitteissa. Jos oppija tarvitsee tukea englannissa ja matematiikassa,
myös tuetun oppimisen pitäisi sisältyä määrättyjen tuntien puitteisiin.

20

National Apprenticeship Service (2019). A guide to apprenticeships. [verkossa] Saatavilla osoitteessa:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787717/Guide-to-Apprenticeships-260219LR.pdf
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Tietoa työnantajalle
Välttyäkseen ajan ja resurssien tuhlaamiselta pk-yrityksen, joka pyrkii palkkaamaan
oppisopimusopiskelijan organisaatioonsa, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä ammatillisen
koulutuksen tarjoajaan tai muuhun organisaation (esim. Find and Internship Ltd), joka huolehtii
koko prosessista.
Hallitus on perustanut rekisterin oppisopimuskoulutuksen tarjoajista. Rekisteristä löytyy dataa
ja tietoa koulutusta tarjoavista organisaatioista.

Oppisopimusopiskelijan palkkaaminen
Oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen Englannissa kuuluu monia vaiheita:


Valitse oppisopimuskehys tai -standardi, joka sopii alallenne ja vastaa tavoittelemaanne
koulutustasoa



Etsi organisaatio, joka tarjoaa koulutusta oppisopimuskoulutuskehyksestä tai standardista



Kartoita mahdolliset taloudellisen tuen lähteet



Mainosta oppisopimuspaikkaa



Valitse potentiaalinen oppisopimusopiskelija ja laadi oppisopimus- ja sitoutumislausunto
osapuolten välillä



Käytä oppisopimuskoulutustoimistoa, jos ette halua itse vastata seulonta- ja
haastatteluprosesseista21.

Oppisopimuskoulutuksen kustantaminen pk-yrityksenä
Pääseikat uusien oppisopimusstandardien maksamisesta:


Hallitus

kustantaa

90

%

oppisopimuksen

kustannuksista

yrityksille,

joiden

palkkakustannukset ovat alle 3 miljoonaa puntaa.


Hallitus maksaa

100 % koulutuskustannuksista

pienyrityksille,

jotka

tarjoavat

oppisopimuspaikan 16–18-vuotiaalle. Yrityksen pitää työllistää alle 50 ihmistä.


16–18-vuotiaita työllistäville yrityksille tulee tarjolle lisätuki. Yritys saa 1 000 puntaa
kahdessa erässä – kolmen ja kahdentoista kuukauden kuluttua oppisopimuksen
aloittamisesta

21

Government Digital Service (2014). Employing an apprentice. [verkossa] GOV.UK. Saatavilla osoitteessa: https://www.gov.uk/take-on-anapprentice
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Lisätukea annetaan myös niistä 19–24-vuotiaista, jotka ovat aiemmin olleet
lastensuojelun asiakkaina tai joilla on paikallishallinnon koulutus-, terveys- ja
hoitosuunnitelma22.

Kuten edellä mainittiin, ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työnantajien toimiva suhde on
välttämättömyys laadukkaan työssä tapahtuvan oppimisen järjestelmän luomisessa. Suhteen
merkityksestä huolimatta olemassaoleva kommunikaatiojärjestelmä on tehoton. Monissa
tapauksissa viestintää on kuitenkin myös kehitetty onnistuneesti, mikä on hyödyttänyt sekä
opiskelijoita että työnantajia.
Pk-yritykset

suhtautuvat

nykyisin

suuria

organisaatiota

avoimemmin

ajatukseen

oppisopimusopiskelijan palkkaamisesta. Tällaiset pienet organisaatiot tukeutuvat usein myös
Find an Internship Ltd -yrityksen kaltaisten toimijoiden asiantuntijuuteen. Vuosien saatossa
organisaatio

on

onnistunut

vakiinnuttamaan

asemansa

yrittäjien

silmissä

luotettuna

oppisopimusten järjestänä. Organisaatio huolehtii kaikista hallinnollisista asiakirjoista ja
helpottaa työllistämisprosessia sekä oppilaille että työnantajille tuomalla yhteen sopivan
opiskelijan ja oppisopimuspaikan.

Esimerkkitapaus:

Työpaikalla

tapahtuva

oppiminen

Yhdistyneessä

kuningaskunnassa
Ammatillisen koulutuksen opettajille ja muille ammattilaisille on tarjolla erilaisia käytäntöjä, joilla
he voivat tukea tehokkaan työpohjaisen oppimisen ja oppisopimuksien kasvua ja onnistumista.
Alla on esimerkkejä tähän liittyvistä projekteista, jotka tuottavat tai ovat tuottaneet työkaluja
tehokkaaseen työssä tapahtuvan oppimisen järjestämiseen ja oppimisen arviointiin:

Maa

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Luokka

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Parhaan käytänteen nimi

PROMOTE
WBL
(Työpaikalla
oppimisen edistäminen)

Organisaation nimi

CREATIVE ALLIANCE (Johtava kumppani)

22

tapahtuvan

Skills Funding Agency (2016). Apprenticeship standards funding rules 2016 to 2017. [verkossa] Saatavilla osoitteessa:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604972/Apprenticeship_standar ds_funding
_rules_2016_to_2017_v2_FINAL.pdf [viitattu toukokuussa 2019].
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Parhaan käytänteen lyhyt

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen EU:ssa on

yhteenveto/kuvaus

edelleen merkittävä haaste. Ratkaiseva elementti
on

niiden

taitojen

kehittäminen,

joita

nuoret

tarvitsevat vastatakseen työnantajien tarpeisiin ja
löytääkseen työtä. Työssä tapahtuva oppiminen
hyödyntää

työpaikkaa

vahvana

oppimisympäristönä, joka edistää näiden taitojen
kehittämistä.
IMPROVE-käytänteessä ei ole kyse vain sellasten
menetelmien tunnistamisesta ja jakamisesta, jotka
auttavat

tehostamaan

työpaikalla

oppimista.

Se

myös

tarjoaa

välityksellä

ammatillisen

tapahtuvaa
verkkokurssin

koulutuksen

tarjoajille

tiedoa ja työkaluja, joilla he voivat kehittää
työssäoppimista. Kumppanuus pyrkii osoittamaan,
että

työpaikalla

tapahtuva

oppiminen

ammatillisessa koulutuksessa voi olla win-wintilanne sekä oppilaille että työnantajalle.
Muutoksen tiellä olevat esteet voivat olla vaikeita
ylittää.

Mahdollisia

vaikeuksia

ovat

mm.

ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työnantajien
huonot

suhteeet

tai

yhteistyön

puute,

opiskelijoiden laaja-alaisten taitojen

sekä

merkittävä

taitovaje (etenkin yrittäjyystaidoissa). Ammatillisen
koulutuksen asiantuntijoilla on keskeinen rooli
tavoitteiden

saavuttamisessa.

He

rakentavat

suhteita työelämään ja huolehtivat opiskelijoiden
taitojen

kehittämisestä.

IMPROVE

tukee

ammatillisen koulutuksen opettajien koulutusta,
jotta

näillä

olisi

paremmat

valmiudet

auttaa

opiskelijoita saamaan mahdollisimman paljon irti
työssäoppimisesta.
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Parhaan käytänteen päämäärä/t

The TKonsortio yhdistää ammatillisen koulutuksen

suhteessa ammatilliseen

tarjoajat,

koulutukseen

seitsemästä EU-maasta; Yhdistynyt kuningaskunta,

yritykset

ja

työmarkkinaosapuolet

Espanja, Italia, Belgia, Kreikka, Puola ja Kroatia.
Tämän

konsortion

ammatillisen

avulla

me

koulutuksen

tuotamme

asiantuntijoille

verkkovalmennuskurssin sekä erilaisia täydentäviä
tukityökaluja.

Projekti

tukee

ammatillisen

koulutuksen oppilaitoksia pitkäaikaisen yhteistyön
kehittämisessä

erikokoisten

yritysten

kanssa.

Tavoitteena on luoda korkealaatuisia työpaikalla
tapahtuvan

oppimisen

oppilaitosten

opiskelijoille.

oppimismahdollisuuksien
odotettavissa,
lisääntyy

mahdollisuuksia

että

työpaikalla

ansiosta

varhainen
tapahtuvan

Parempien
on

myös

työllistyminen
oppimisen

edistämisen toimiin osallistuneiden piirissä.
Lisätietoa/linkkejä

parhaaseen http://www.promotewbl.eu/wp-

käytänteeseen (verkkosivu, kirjoja, content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effectiveartikkeleita)

WBL-in-VET.pdf
http://www.promotewbl.eu/?p=5393
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2.4 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistuneet strategiat ja
lähestymistavat Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Taulukko23

kuvaa

työpaikalla

tapahtuvan

oppimisen

onnistumisia

Yhdistyneessä

kuningaskunnassa. Taulukossa on tietoa seuraavista aiheista:


Teollisuuden ja päättäjien kumppanuudet



Täydennyskoulutus



Opetuksen ja oppimisen vähimmäisvaatimukset



Nuorille suunnattu tuki



Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen ja markkinoinnin parempi
koordinointi.

23

GUIDE ON EFFECTIVE WORK-BASED LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. (n.d.). [online] Available at:
http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf.
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Aihealue

Kuvaus

Linkki

Politiikkaa ja lainsäädäntöä luodaan
siten, että ammatilliset oppilaitokset,
niiden oppijat ja ennen kaikkea
Teollisuuden ja

työnantajat ovat etusijalla. Yhteistyötä

päättäjien

kaikenkokoisten yritysten kanssa

kumppanuudet

tehdään politiikan arvioinnin kehitys- ja
toteutusvaiheissa, ja päätösten

https://www.gov.uk/
government/organisa
tions/department-foreducation

ytimessä on nuorten saamien
palvelujen ja kokemuksen laatu
Nykyisille ammatillisen koulutuksen
opettajille ja ohjaajille on olemassa
selkeät täydennyskoulutuksohjelmat,
jotka auttavat heitä kehittämään

Täydennyskoulutus

käytäntöjään ja jakamaan tietojaan ja

https://www.futurele

kokemuksiaan. Tähän kuuluvat sekä

arn.com/courses/cate

sertifioidut että akkreditoidut kurssit.

gories/teaching-courses

Ammatillisen koulutuksen henkilöstön
selkeiden etenemispolkujen ja
vähimmäisodotusten tulisi olla näkyviä
ja niistä tulisi tiedottaa avoimesti.
Politiikan, lainsäädännön ja strategisen
johtajuuden avulla opetuksen ja
oppimisen laadun
vähimmäisvaatimukset voivat saada
Opetuksen ja oppimisen
vähimmäisvaatimukset

aikaan parannuksia siinä, millaisena
koulutus nähdään laajempien
sidosryhmien keskuudessa.
Esimerkiksi kaikilla
oppisopimuskoulutuksen opettajilla ja
työpaikalla tapahtuvan oppimisen
ohjaajilla tulisi olla opettajan pätevyys
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https://www.cityandg
uilds.com/qualifications-andapprenticeships/learn
ing/teaching/1106- teachingtraining-and-assessinglearning#tab=information

tai heidän tulisi opiskella pätevyyttä
varten.
Työssä saatujen oppimiskokemuksen
kautta hankitut taidot on sidottava
opiskelijoiden omiin kehitystarpeisiin, ja
sekä ammatillisen koulutuksen
opettajien ja ohjaajat että
Nuorille suunnattu tuki

työnantajaorganisaation tulisi tukea
oppimista. Mahdollisuuksien
sovittaminen nuoren kiinnostuksen

https://www.gov.uk/
guidance/employing-anapprentice-technical-guidefor-employers

kohteiden ja tarpeiden johtaa
parempiin saavutuksiin ja koulutuksen
jatkamiseen.
Ammattikoulutuksta ja työssä
tapahtuvaa oppimista koskevien
Työpaikalla tapahtuvan
oppimisen edistäminen
ja markkinoinnin parempi
koordinointi

mielikuvien haastamiseksi tulisi
huolehtia laadukkaan markkinoinnin ja
viestinnän koordinoinnista. Hyvä

https://www.fenews.co.uk/

viestintä auttaa työnantajia, nuoria ja
heidän vanhempiaan sekä huoltajiaan
ymmärtämään paremmin työssä
tapahtuvan oppimisen etuja.

2.5 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöt
kumppanimaissa
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöt Suomessa
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Ammatillisen koulutuksen reformi Suomessa24
Suomessa annettiin vuoden 2018 alussa uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Tutkimukset
ovat osoittaneet, että työelämässä tapahtuu muutoksia: uusia työpaikkoja syntyy samalla kun
vanhat katoavat, ja yritysten ja opiskelijoiden on sopeuduttava muutokseen. Tekniikan ja
tulomallien muuttuessa osaamista on päivitettävä koko uran ajan täydennuskoulutuksen avulla.
Yksi tärkeimmistä muutoksen taustatekijöistä on koko yhteiskunnan digitalisaatio.
Toisin kuin aiemmin, osana laajempaa ammatillisen koulutuksen uudistusta nuorten ja aikuisten
koulutuspolut integroitiin Suomessa samaan lainsäädäntöön. Toinen tärkeä osa uudistusta on
koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyön kehittäminen entisestään. Vuonna 2018 käyttöön otettu
koulutussopimusmalli tuotiin uutena elementtinä osaksi Suomen koulutusjärjestelmää. Tämä
malli luotiin jo olemassa olevan oppisopimuskoulutuksen kanssa. Sopimusmallia pidetään
joustavampana työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen muotona. Oppijan ja työnantajan välillä ei
tarvita työsopimusta. Mallia suositellaan tilanteisiin, joissa opiskelijalla on vain perustiedot
ammatista ja hän tarvitsee laajaa ohjausta ja neuvontaa. Toisaalta oppisopimuskoulutus
soveltuu paremmin tilanteisiin, joissa työntekijän tarvitsee päivittää osaamistaan, mutta hänellä
on jo työsopimus työnantajan kanssa tai hän on mukana rekrytointiprosessissa. Uudistuksen
myötä koulutussopimukset voivat johtaa oppisopimukseen tai malleja voidaan myös yhdistää.

Seuraava taulukko kuvaa koulutussopimuksen ja oppisopimuskoulutuksen eroja:
Koulutussopimusmalli

Oppisopimuskoulutus

Koulun ja työnantajan välinen sopimus

Opiskelijan ja työnantajan välinen sopimus

Palkkaa ei makseta, muu taloudellinen

Maksetaan palkkaa, jota säännellään

korvaus on mahdollista

kansallisilla sopimuksilla

Perustuu opiskelijan statukseen,

Perustuu työntekijän statukseen, sekä työ-

pohjimmiltaan koulutussopimus

että koulutussopimus

Ajan jako joustava

Vähintään 25 tuntia viikossa

Sopimus voidaan tehdä tutkinnon osien tai

Oppisopimus voidaan tehdä kattamaan

koko tutkinnon opiskelusta

tutkinnon osia tai koko tutkinto

Taulukko 1: Oppisopimus- ja koulutussopimusmallien erot ja yhtäläisyydet Suomessa

24

Opetushallitus. (2018): Ammatillisen koulutuksen reformi – Tietopaketti ohjaajille. Helsinki
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Molemmissa tapauksissa oppijalle nimetään työpaikalla mentori. Työnantajien puolelta
opiskelijan rekrytointi tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta, ja työnantaja voi myös valita itse
rekrytoimansa opiskelijan tai opiskelijat. Koulutussopimuksessa oppilaitos vastaa opintojen
etenemisen ja ohjauksen seurannasta. Työnantajat eivät saa rahallista korvausta opiskelijoista,
jotka ovat yrityksessä koulutussopimuksen puitteissa. Oppisopimuskoulutuksessa oppijalle
maksetaan palkkiota. Kaiken kaikkiaan uusi malli on suunniteltu joustavammaksi ja sen on
tarkoitus madaltaa osallistumiskynnystä kaikille osapuolille.

Edut oppijalle


opiskelijat oppivat uusia taitoja aidoissa työympäristöissä ja saavat todellisia työtehtäviä,
mikä lisää koulutuksen ja työelämän vastaavuutta



koulutusjakson kestosta voidaan sopia yksilöllisesti



sopimus ei ole luo estettä opiskelijan taloudellisen tuen tai muiden sosiaalietuuksien
saamiselle

Edut työnantajille


sopimus tehdään työnantajanja oppilaitoksen välille



koulutus suunnitellaan työnantajien ja oppilaitosten yhteistyönä



malli ei aiheuta työnantajille henkilöstökustannuksia



taloudellista tukea voidaan antaa ilman työsopimusta

Edut oppilaitokselle


mallin joustavuus voi auttaa löytämään uusia yhteistyökumppaneita tarjoamaan
työssäoppimismahdollisuuksia, erityisesti pienemmissä kunnissa



osa koulutuksesta voi tapahtua eri työnantajan kanssa tai oppilaitoksessa



koulutusta voidaan kehittää vastaamaan paremmin tietyn työnantajan tarpeita

Esimerkkitapauksen innovatiivisuus
Koulutusjärjestelmän näkökulmasta uusi malli korostaa koulutuksen järjestäjien vastuuta sen
varmistamisessa, että tarjottu koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Oppisopimusmalliin
verrattuna tietyn työnantajan tarpeisiin voidaan helpommin vastata koulutussopimuksella.
Koulutussopimusmalli luotiin yhteistyössä työelämän edustajien kanssa, ja sitä tukivat mm.
Suomen Yritysliitto.
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Jotta ammatillinen koulutus ja työmarkkinoiden tarpeet saataisiin vastaamaan toisiaan entistä
paremmin, ammatillisten oppilaitosten rahoitus tulee perustumaan uuden mallin perusteella
saavutettuihin tuloksiin. Puolet rahoituksesta perustuu ilmoittautuneiden opiskelijoiden
lukumäärään; toinen puoli pohjautuu perustuu indikaattoreihin, jotka koskevat tutkintoja,
tutkinnon osia, opiskelijoiden työllistettävyyttä ja etenemistä jatko-opintoihin.

Suomen tapauksessa korostuvat seuraavat työssä tapahtuvaa oppimista ohjaavat periaatteet:


Periaate1: Tukitoimenpiteet, jotka tekevät oppisopimuskoulutuksesta houkuttelevamman
ja pk-yrityksille saavutettavamman



Periaate 2: Oikean tasapainon löytäminen koulutusyritysten vaatimien taitojen ja yleisten
opiskelijoiden työllistettävyyttä edistävien taitojen välillä



Periaate 3: Keskitytään yrityksiin, joilla ei ole kokemusta oppisopimuskoulutuksesta



Periaate 4: Tuetaan yrityksiä, jotka tarjoavat oppisopimuskoulutusta heikommassa
asemassa oleville oppijoille



Periaate 5: Motivoidaan ja tuetaan yrityksiä nimeämään päteviä kouluttajia25

Esimerkkitapaus: Työpaikalla tapahtuva oppiminen Suomessa

Tätä esimerkkiä on kokeiltu Turun yliopiston Erasmus+ -hankkeessa InnovatiVET. Projektin
numero 2017-1-DK01-KA202-034250
Maa

Suomi

Luokka

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Parhaan käytänteen nimi

Vuokraa oma omenapuu

Organisaation nimi

Ammattiopisto Livia

Parhaan käytänteen lyhyt

Ammattiopisto Livia aloitti vuonna 2014 projektin,

yhteenveto/kuvaus

joka perustuu omenapuiden vuokraamiseen
asiakkaille. Konseptia on mainostettu

Riikka Vackerin esitys ”Henkilökohtaistaminen” tapahtumassa Tampereella 14.11.2017, saatavilla osoitteessa:
https://www.oph.fi/download/187937_Oppisopimus_ja_koulutussopimus.pdf
Verkkoresurssi on saatavana myös osoitteesta: https://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/koulutus-ja-kehittaminen/ammatillinen-koulutus/opas-tyopaikalla-oppimiseen
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2018/07/tyopaikalla_jarjestettava_koulutus.pdf
25
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puutarhanäyttelyssä Turussa ja ammattiopiston
avointen ovien päivillä.
Kuka tahansa voi vuokrata puun keväällä. Kun
vuokra on maksettu, puu varataan
omenatarhassa. Opiskelijat hoitavat puita kevään
ja kesän aikana: kastelevat, lannoittavat jne. Puun
vuokraaja voi seurata sadon kypsymistä
Facebookissa. Syksyllä sadon kypsyessä
opiskelijat lähettävät vuokraajalle sähköpostia, kun
satu on noudettavissa.
Parhaan käytänteen päämäärä/t

Omenapuiden vuokraus on kuuluu ammattiopiston

suhteessa ammatilliseen koulutukseen

opetussuunnitelmaan ja on osa opetusta. Siinä
yhdistyvät puutarhatuotannon ja yrittäjyyden
opetus.
Konsepti toimii johdantona yrittäjyyteen ja
käsittelee ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita,
jotka liittyvät läheisesti talouteen, ympäristöön ja
yhteiskunnalliseen vastuuseen. Opiskelijat saavat
käytännön kokemusta kiertotaloudesta,
glokaaliudesta ja paikallisten ruokayrittäjien työstä.
Opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin
liiketoimintamalleihin ja hyödyntämään
osaamistaan uudella tavalla.
Opiskelijat oppivat ymmärtämään mikä merkitys
yhteisöllä on liiketoiminnan kehittämisessä ja
millainen vaikutus asiakkaiden osallistumisella on
lopputuotteeseen.
Vuokrausprosessin dokumentointi ja
parannusehdotusten ja palautteen kerääminen
asiakkailta opettavat asiakaspalvelua ja ovat osa
opetusta.
Hanke tukee ammatillisesta koulutuksesta
tiedottamista alueen perheille ja nuorille, mikä
auttaa houkuttelemaan oppilaitokseen uusia
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opiskelijoita ja toimintaan mukaan uusia
asiakkaita.
Hanke tarjoaa vuorovaikutteisen
työelämäkokemuksen yhdessä paikallisen
yhteisön kanssa.
Kokeiluun osallistuminen nähtiin keinona kehittää
koulutusta ja lisätä opiskelijoiden osallistumista
yrittäjyyteen koulussa. Ammattiopiston kulttuuri on
jo avoin kokeille ja kokeiluille.
Lisätietoa/linkki parhaaseen

http://www.twinery.org

käytänteeseen (verkkosivu, kirjoja,

https://www.facebook.com/pg/vuokraaomaomena

artikkeleita)

puu/about/?ref=page_internal
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Kriteeri

TTO Kyllä, miten

Tukee ammatillisen

x

Opettajien on löydettävä tapoja houkutella

koulutuksen opettajien jatkuvaa

opiskelijoita paikallisyhteisöstä. Opettajien

täydennyskouluttautumista

on oltava vuorovaikutuksessa paikallisen
yhteisön kanssa ja päivitettävä taitojaan
vastaamaan markkinoiden nykyisiin
tarpeisiin

Tukee divergenttien

x

ajattelutaitojen kehittämistä

Tehtävä on hyvin käytännönläheinen ja
työelämälähtöinen. Opiskelijoiden on
löydettävä uusia tapoja tukea paikallista
yhteisöä

Tukee lateraalisen ajattelun

x

taitojen kehittämistä

Vuorovaikutus asiakkaiden ja paikallisten
viljelijöiden kanssa tuo työlle merkitystä ja
lisää lateraalista ajattelua

Tukee luovien taitojen
kehittämistä

x

Opiskelijat saavat käytännön kokemusta
kiertotaloudesta, glokaaliudesta ja
paikallisten ruokayrittäjien työstä. Nämä
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Ei,
miten

ovat uusia konsepteja ja niihin tarttuminen
vaatii luovaa ajattelua
Tukee opiskelijoiden

x

työllistyvyyttä

Opiskelijat perehtyvät yrittäjyyteen ja
ymmärtävät, miten yritystä hoidetaan

Tukee opettajille suunnattujen

x

Projektin aikana opiskelijoiden on

muotoiluajattelun

mahdollisesti käytettävä uusia tekniikoita

työkalupakettien kehittämistä

uusien asiakkaiden hankkimiseksi, mutta
myös uusia liiketoimintamalleja, joilla
tuetaan muita paikallisia yrittäjiä

Kehittää opettajien

x

Koulutuksen työelämärelevanssia

työelämätietoisuutta ja

vahvistetaan altistamalla opiskelijat

koulutuksen

todellisille haasteille ja asettamalla heidät

työelämärelevanssia

todellisen työelämän tilanteisiin

Sisältää merkittävän

x

innovaatioelementin opettajille

Kiertotalouden, ruokahävikin, globaalin
kulutuksen aiheet ovat itsessään
innovatiivisia ja niiden ratkaiseminen
edellyttää innovatiivisia lähestymistapoja,
mikä vaatii innovaatiota myös opettajilta

Todisteita opettajien ja

x

Opettajat ja opiskelijat ovat

työnantajan yhteisestä

vuorovaikutuksessa paikallisen yhteisön

suunnittelusta

kanssa. Opettajien on tehtävä yhteistyötä
yrittäjien kanssa suunnitellakseen uusia
yrityksiä tukevia liiketoimintamalleja ja
määritellessään opiskelijoiden ja
oppilaitosten rooleja yhteistyössä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöt Kreikassa
Harjoittelu-

tai

työssäoppimisjaksojen

on

havaittu

olevan

monia

muita

menetelmiä

tehokkaampia koulutuksen ja työelämän vaatimusten välisen kuilun kaventamisessa.
Harjoitteluilla on valtava merkitys opiskelijoille, koska ne lisäävät opiskelijoiden itsevarmuutta ja
kypsyyttä, auttavat heitä kehittämään aloitteellisuuttaan, avaavat oppimismahdollisuuksia, jotka
laajentavat opintojen jälkeisiä työmahdollisuuksia, ja antavat työnantajille turvallisen tavan
tarjota koulutusta ilman korkeita kustannuksia.
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Anna

Manoudin

artikkelin

"KREIKKA:

OIKEA

AIKA

TYÖPOHJAISEN

OPPIMISEN

PARANTAMISEKSI”26 mukaan toisin kuin muissa Euroopan maissa, Kreikassa ei ole
oppisopimuskoulutusta edeltäviä tukijärjestelmiä yläasteella tai lukion ensimmäisellä luokalla.
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan Kreikan nuorilla kestää
koulutuksen päättymisen jälkeen keskimäärin 24 kuukautta löytää ensimmäinen työpaikkansa.
Vastaava luku Euroopassa keskimäärin on 17 kuukautta ja Yhdysvalloissa 6 kuukautta. Tämä
puolestaan heijastelee historiallisesti erittäin heikkoja yhteyksiä koulutusjärjestelmän ja
työmarkkinoiden välillä sekä sitä, että työssä tapahtuvan oppimisen mahdollisuudet ovat tähän
mennessä olleet hyvin rajattuja.

Oppisopimuspaikkojen määrän väheneminen johtuu useista tekijöistä. Esimerkiksi talouskriisi
on vaikuttanut oppisopimusjärjestelmään merkittävästi, koska työnantajat voivat tarjota aiempaa
vähemmän

työpaikkoja,

puhumattakaan

työnantajan

maksettavaksi

jäävistä

sosiaaliturvamaksuista. Lisäksi maassa on paljon laitonta pimeää tai vakuuttamattonta työtä.

Viime vuosina työpaikalla tapahtuva opetus on vakiintunut osaksi Kreikan julkisten
korkeakoulujen opetusta. Harjoittelusta on tullut pakollinen opintojakso opiskelijoille, jotka
opiskelevat ABA-tutkinto-ohjelmissa tai muita tieteenaloja teknisissä korkeakouluissa (ATEI), ja
se on valinnainen opintojakso yliopisto-opiskelijoille. Vaikka harjoittelun hyödyllisyydestä ja
merkityksestä Kreikan koulutusjärjestelmässä ei ole epäilystäkään, ja se yleistyy jatkuvasti
yliopistoissa (Mihail, 2006), on näyttöä siitä, että vaaditaan muutoksia ja uusia työkaluja, jotta
työssäoppimisesta Kreikassa saataisiin yhtä paljon hyötyä kuin muissa, ulkomaisissa
instituutioissa.

Ateenan yliopiston liiketalouden laitoksen professorin Sofia Asonitou kirjoittaa luvussaan
”Työllistyvyysosaaminen korkeakouluopetuksessa ja Kreikan tapaus” teoksessa Menetelmät –
sosiaaliset ja käyttäytymistieteet (helmikuu 2015), että työharjoitteluissa ja työssäoppimisessa
on useita tekijöitä, joiden kehittäminen tekisi niistä interaktiivisia, helposti arvioitavia ja
tehokkaita oppimiskokemuksia.


Vakuuta, että harjoittelu luo lisäarvoa oppimiseen kaikille opiskelijoille. Varmistaa, että
harjoittelu on lisäarvoa tuottava ajanjakso eikä vain yksi pakollinen vaatimus muiden
joukossa tutkinnon saamiseksi. Joissakin tapauksissa opiskelijat ovat valittaneet kuuden
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kuukauden harjoittelunsa olleen tylsä ja tehtävien itseään toistavia. Tällaiset kokemukset
tekevät työharjoittelusta suoritettavan rituaalin opettavaisen kokemuksen sijaan.
Yritysten tulisi sitoutua ottamaan harjoittelija mukaan myös vaativiin projekteihin, joissa
he työskentelevät yhteistyössä kokeneiden avainhenkilöiden kanssa, jotta harjoittelija ei
saa työkseen ainoastaan rutiininomaisia, vähän osaamista vaativia tehtäviä.


Määritä

opiskelijan

mieltymykset.

Opiskelijan

tulee

määritellä

etukäteen

työtelämätavoitteensa, esim. kirjanpito, tilintarkastus, kustannuslaskenta, logistiikka tai
markkinointi, ja päättää yhdessä yrityksen henkilöstöosaston kanssa työtehtävistä.
Toisinaan opiskelijat eivät tee näitä valintoja, koska he ovat joko innokkaita aloittamaan
tai eivät tiedä, mitä haluaisivat tehdä, tai yritys tekee päätöksen opiskelijan puolesta.


Harjoitteluja tulisi olla aikaisemmassa vaiheessa opintoja. Opiskelijoille tulisi tarjota
pieniä työjaksoja järjestämällä lyhyitä (yhden tai kahden kuukauden) työharjoitteluja
akateemisen elämän alussa, jopa jo ensimmäisen opintovuoden lopussa. Kaikkia
työharjoitteluja ei pitäisi jättää opintojen viimeiselle vuodelle. Tämä antaisi opiskelijoille
kokemusta työelämästä, auttaisi heitä kypsymään, ja mahdollisesti auttaisi heitä
tunnistamaan ja päättämään helpommin omista ammatillisista kiinnostuksenkohteistaan.



Yhden päivän työviikko. Yritysten kanssa voidaan allekirjoittaa erityissopimuksia, jotta
opiskelijat voivat valikoivasti työskennellä projekteissa tiettyjen työtehtävien parissa
yhden päivän viikossa määrätyn ajanjakson ajan. Tämä antaisi heille käsityksen
tulevaisuuden työnantajiensa työntekijöihin kohdistuvista odotuksista ja tarpeista.
Työssä suoriutuminen voisi olla yksi arviointikriteeri opintoihin kuuluvalla kurssilla,
kunhan arvioinnista huolehditaan asianmukaisesti.



Enemmän viestintää opettajien ja harjoittelijoiden välillä. Harjoittelijan ja akateemisen
ohjaajan välillä tulisi olla jatkuva yhteys harjoittelun aikana, jotta harjoittelijalla olisi tunne
koulutuskokemuksen jatkuvuudesta.



Vahvista pohtivaa käytäntöä. Palautteella ja pohdinnalla ei ole roolia nykyisessä
työharjoittelujärjestelyssä. Opiskelijat suorittavat harjoittelunsa opintojensa viimeisellä,
kahdeksannella lukukaudella, ja ovat siinä vaiheessa yleensä käyneet suurimman osan
kursseista. Vaikka opiskelija ei olisi läpäissyt kursseja, kokopäiväinen harjoittelu tekee
opiskelijan kursseille osallistumisesta mahdotonta, ja opiskelija menettää yhteyden
opintoihin. Tuloksena on, että työharjoittelu oppimiskokemuksen viimeisenä vaiheena ei
anna opiskelijalle mahdollisuutta keskustella kokemuksestaan, selventää harjoittelun
aikana esille tulleita kysymyksiä ja vaikeuksia, eikä yleensä saa palautetta. Siksi meidän
on järjestettävä työharjoittelu uudelleen siten, että prosessin lopussa on aikaa ja
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ennaltamäärätty palautemenettely, joiden puitteissa palautteen antaminen, keskustelu,
arviointi ja työssä saatujen ideoiden suhteuttaminen koulutukseen on mahdollista.
Opiskelijoiden tulisi työharjoittelunsa jälkeen kirjoittaa lyhyt raportti ja tehdä suullinen
esitys. Esitys voisi sisältää kuvauksen yrityksestä, opiskelijan tehtävistä harjoittelun
aikana,

arvion

omasta

oppimisesta

ja

saaduista

hyödyistä,

ja

palautetta

opetussuunnitelman sisällön ja todellisen maailman vastaavuudesta. Esityksen yleisö
voisi koostua tulevista harjoittelijoista, opettajista ja yrityksen edustajist, jotka voisivat
osallistua vuoropuheluun. Tällainen prosessi kehittäisi opiskelijoiden viestintä- ja
esitystaitoja27, 28.

GREECE: THE RIGHT TIME FOR ENHANCING WORK-BASED LEARNING, Peer Review on ‘The dual training system – Integration of
young people into the labour market, Anna Manoudi, syyskuu 2010
28
Employability Skills in Higher Education and the Case of Greece of “Procedia-Social and Behavioral Sciences”, Sofia Asonitou, helmikuu
2015
27
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Esimerkkitapaus: Työpaikalla tapahtuva oppiminen Kreikassa
Opetus-,

tutkimus-

ja

uskontoasiainministeriö

yhteistyössä

työ-,

sosiaaliturva-

ja

sosiaaliministeriön kanssa tunnistavat, että ammatillinen koulutus on olennainen osa Kreikan
koulutusjärjestelmää ja keskeinen painopiste nykypäivän hallituksen koulutuspolitiikassa, koska
ammatillisella

koulutuksella

on

sekä

ammatillinen

että

sosiaalinen

rooli.

Oppisopimuskoulutuksen laajentaminen on ehdoton prioriteetti, ja siksi ministeriö tarjoaa
mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen julkisissa ja yksityisissä toimijoissa.
Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu järjestettiin koulutusrakenteiden ja työnantajien jatkuvan
yhteistyön pohjalta. Suunnittelussa painotettiin erityisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ja
suunnitelman toteutuksessa keskitytään ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden yhteyden
kehittämiseen.
Oppisopimuskoulutuksen laajentamisen merkityksen korostaminen on jo suunnitelman
toteutuksen alkuvaiheista lähtien saanut mukaan huomattavan määrän julkisen sektorin
toimijoita, kasvavissa määrin yksityisen sektorin yrityksiä ja myönteisen reaktion vastauksen
kaikentyyppisten hakijoiden (tai oppisopimuskoulutuksen muotojen) hakemuksiin. Lukuvuonna
2019–2020 opetus-, tutkimus- ja uskonnonministeriö yhdessä työ-, sosiaaliturva- ja
sosiaaliministeriön sekä työvoimajärjestöjen kanssa aloittavat yleisiä oppisopimusohjelmia
oppisopimuskoulutuksessa oleville ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille (EPAS – IEK).

Lukukaudella

2019–2020

(lokakuun

2019

alussa)

julkaistun

viitekehyksen

mukaan

apurahoittajat ottavat oppisopimuskoulutuksen käyttöön erikoisaloilla, jotka kattavat maan
tärkeimmät kehitystavoitteet. Kreikan instituutit kehottavat sellaisia yksityissektorin toimijoita,
jotka haluavat tarjota oppisopimuskoulutusta, ilmoittamaan oppisopimuspaikkansa Manpower
Employment

Organisation

verkkoportaalissa
Manpower

kirjautumalla

siihen

Kreikan

verotoimiston

käytettävillä tunnuksilla. Oppisopimuskoulutuksista ilmoitetaan myös

Employment

kehotuksesta

-portaalissa

(Kehotus

Organisation

-portaalissa

oppisopimukseen

kunhan

osallistumisesta

ministeriöiden
valmistuneille)

yhteisestä
on

tehty

asiaankuuluvat päätökset. Ilmoitus paikkojen julkaisusta toimitetaan asianomaisille yksittäisille
toimijoille29.

Minedu.gov.gr. (2019). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΡΧΙΚΗ. [verkossa] Saatavilla osoitteessa:
https://www.minedu.gov.gr/
29
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöt Puolassa
Puola jatkaa joulukuussa 2016 aloitettua kattavaa ammatillisen koulutuksen uudistusta, joka on
jo nyt parantanut ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistettävyyttä. Uudistukseen kuuluu
muutoksia ammatilliseen koulutukseen, opetussuunnitelmiin, opetuksen rahoitusjärjestelmään
ja työnantajien laajempaan osallistamiseen.
Ensimmäisen asteen alakohtaiset tai haarakoulut aloittivat toimintansa syyskuussa 2017. Ne
tarjoavat kolmivuotisia ohjelmia, joiden päätteeksi opiskelijat saavat pätevyyden yhteen
ammattiin. Näistä kouluista valmistuvat opiskelijat voivat joko siirtyä työelämään tai jatkaa toisen
asteen opintoihin, jotka koostuvat kaksivuotisista opinnoista. Jatko-opinnot suorittanut opiskelija
voi suorittaa toisen asteen loppukokeet ja jatkaa korkeakouluun.
Toinen muutos on, että 1. tammikuuta 2019 alkaen varojen kohdentaminen ammatilliseen
peruskoulutukseen perustuu seuraaviin tekijöihin:


tiettyjen ammattien kysyntä alueella,



koulutusprosessin tehokkuus ja



tiettyjen työpaikkojen koulutuskustannukset.

Uudistuksen myötä koulujen on tulevaisuudessa pakko tehdä yhteistyötä työnantajien kanssa
uusia kursseja kehittäessään. Lisäksi uudistus avaa kouluille mahdollisuuden järjestää
lyhytkestoisia aikuiskoulutuskursseja (”ammattitaitokurssit”)30.
Opetusministeriö perusti tammikuussa 2018 neuvoa-antavan elimen – ammatillisten koulujen
johtajien neuvoston – tukemaan uudistusta31.
Vuodesta 2016 lähtien Puolaan on perustettu useita alakohtaisia osaamisneuvostoja
terveydenhuollon, rakentamisen, talouden, matkailun, muodin ja innovatiivisten tekstiilien,
tietotekniikan ja autoteollisuuden aloilla. Puola on myös perustanut kansallisen osaamis- ja
koulutusrahaston (NTF) ohjelmaneuvoston ja perustanut koulutuspalvelutietokannan (Baza
Usług Rozwojowych - BUR).

30

Euroopan komissio (2018). Education and Training Monitor 2018 Poland Report. [verkossa] Saatavilla osoitteessa:
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2018-poland-report_en Viitattu
toukokuussa 2019
31
Euroopan komissio (2018). Education and Training Monitor 2018 Poland Report. https://ec.europa.eu/education/resources-andtools/document-library/education-and-training-monitor-2018-poland-report_en
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöt Italiassa
Italiassa EU:n toimielinten esitykset on otettu mukaan koulutusjärjestelmään luomalla niin
"kaksoisjärjestelmä"32.

kutsuttu

Vaikka

Euroopassa

"kaksois"-attribuuttia

käytetään

mieluummin kuvaamaan oppisopimuskoulutuksen eri polkuja, Italian "kaksoisjärjestelmän"
kokeilussa

haluttiin

huomioida

työperusteisen

oppimisen

kaikki

kolme

muotoa:

oppisopimuskoulutus, harjoittelujaksot (jotka sisältyvät koulun ja työn vuorotteluun) ja simuloidut
koulutusyritykset (työssä tapahtuvan oppimisen kolmas muoto).

Italian ratkaisu johtuu epäilemättä aiemman
järjestelmän

luomista

mahdollisuuksista.

Järjestelmässä, jossa ei perinteisesti ole käytetty
työperusteisia menetelmiä, ei olisi ollut järkevää
ottaa

käyttöön

muiden

maiden

oppisopimuskoulutukseen
kaksoisjärjestelmää,
pidetään

perustuvaa

koska

työpaikalla

kaltaista

oppisopimuksia

tapahtuvan

oppimisen

”radikaaleimpana” muotona. Toisaalta Italian
valinta

heijastaa

muotoilla
avulla

myös

tietynlaista

oppisopimuskoulutusta
ja

täsmentämällä

tapaa

sääntelyn

sen

suhdetta

ammatillisen koulutuksen järjestelmään.
Työpaikalla

tapahtuva

oppimisen

keskeisin

erityispiirre Italiassa on, että koulutuslaitoksilla ja yrityksillä on mahdollisuus muokata
oppisopimuskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden ja harjoittelijoiden koulutussuunnitelmista
yksilöllisiä yrityksen ja oppilaitoksen yhteisellä suunnittelulla. Tämä täyttää ECVET-järjestelmää
koskevan eurooppalaisen suosituksen.

Pedagoginen perusajatus on, että kaikki työkokemukset asianmukaiseen kriittiseen pohdintaan
yhdistettynä voivat tarjota opiskelijoille motivaatiota saavuttaa koulujärjestelmien asettamat
oppimistavoitteet.
Italiassa toimivalta ammatillisen koulutuksen pätevyyksien myöntämisessä on alueilla.
Syyskuussa 2015 pidetyssä valtion ja alueiden välisessä konferenssissa (Conferenza Stato-
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http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
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Regioni) laaditun sopimuksen33 seurauksena Italian hallitus on käynnistänyt kokeilun, johon
osallistuu 300 ammatillista koulutuskeskusta. Sen avulla 60 000 nuorta voi hankkia
ammattitutkinnon tai tutkintotodistuksen. Tämä oli ensimmäinen askel rakenteellisen ja jatkuvan
suhteen tehokkaaksi rakentamiseksi koulutusmaailman (koulut ja koulutuskeskukset) ja
työmarkkinoiden välille.
Alla

määritellään

aiemmin

mainittujen

työpaikalla

tapahtuvan

oppimisen

muotojen

ominaispiirteet ja tavoitteet Italian lainsäädäntöasetuksen mukaisesti.

A) Oppisopimus
Oppisopimuskoulutus on opiskelijan ja yrityksen välinen työsopimus, joka on tarkoitettu
koulutukseen ja nuorison työllistymiseen. Se on yksi Italian kaksoisjärjestelmän kulmakivistä.
Italian työlainsäädännön uudistus – niin sanottu työpaikkalaki34 – ja lakiasetuksen35 81/2015
jakavat oppisopimuskoulutuksen kolmeen lajiin:

1. asteen oppisopimuskoulutus, joka tähtää yhteen seuraavista tutkinnoista:


ammatillinen pätevyys ja tutkintotodistus



toisen asteen tutkintotodistus



todistus syventävästä teknisestä erikoistumisesta.

Tällainen sopimus antaa yrityksille mahdollisuuden palkata 15–25-vuotiaita nuoria samalla kun
nuoret saavat tilaisuuden yhdistää työkokemuksen ja opintonsa, mikä auttaa heitä kehittämään
työelämässä vaadittuja taitoja jo opintojen aikana. Tutkintojen suorituspolut mahdollistaa ja
tutkintotodistuksia myöntävät alueelliset ammatilliset koulutuskeskukset tai valtion hallinnoimat
toisen asteen oppilaitokset.
Ensimmäisen asteen oppisopimuskoulutussuhteen aloittaminen vaatii, että työntantaja
noudattaa alueellisia sääntöjä ja menettelyjä. Lisäksi työnantajan tulee ottaa yhteyttä
akkreditoituun

keskukseen, joka

vastaa oppisopimuksista

siinä oppiaineessa, jonka

oppisopimusta ollaan solmimassa.
2. asteen oppisopimuskoulutus – "oppisopimuksen virallistaminen". Tällaisia sopimuksia
solmitaan yrityksen ja 18–29-vuotiaiden opiskelijoiden välille. Tätä oppisopimuskouluksen
muotoa käytetään ammattipätevyyden hankkimiseen tietyllä alalla siten, kuin kyseisen alan
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https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-statale-2015/csr-accordo-24-settembre-2015-n.158/S_Accordo24settembre2015n158CSR.pdf
34
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
35
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg

34

ammattiyhdistysten solmimat työehtosopimukset määräävät. Jos tämäntyyppiseen sopimus
solmitaan henkilölle, joka saa työttömyyskorvausta, ikärajoituksia ei sovelleta.
3. asteen oppisopimuskoulutus – ”Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen oppisopimuskoulutus”.
Työsopimus (yrityksen ja 18–29-vuotiaan opiskelijan välillä) tähtää korkeakoulututkintoon
(kolmannen asteen koulutus). Tämäntyyppinen sopimus kattaa myös tutkijatohtorin tutkinnot,
korkeakoulujen tutkintotodistukset, tutkimustoiminnan sekä ammattien harjoitteluun tarkoitetut
oppisopimukset.

B) Koulun ja työn vuorottelu
Valtion alueiden välinen 24. syyskuuta 2015 solmittu sopimus ja laki 107/2015 (kutsutaan hyvän
koulun laiksi36) loivat käytännön koulun ja työn vuorottelusta. Kyseessä on työperusteisen
oppimisen muoto, jonka avulla italialaiset nuoret lukioista yliopistoon saavat käytännön
työkokemusta opintojensa aikana. Koulun ja työn vuorottelu on suunnattu kaikille keskiasteen
koulutukseen osallistuville opiskelijoille (ISCED 3), joskin sitä hyödynnetään enemmän
ammatillisen koulutuksen puolella. Toisin kuin oppisopimuskoulutus, koulun ja työn
vuorottelussa ei ole kyse työsuhteesta vaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen muodosta (joka
on sovitettu yhteen opiskelijan valitseman opinto-ohjelman kanssa). Käytäntö antaa
opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perinteisten koulun oppisisältöjen lisäksi myös teknisiä ja
ammatillisia taitoja, joista on hyötyä työmarkkinoilla. Vuorottelukursseja voivat suorittaa toisen
asteen koulujen 15–18-vuotiaat opiskelijat, ja niitä säännellään koulun ja yrityksen välisellä
sopimuksella.
Osana kaksoisjärjestelmää opiskelijoiden valmentamisesta kiinnostuneet työnantajat voivat
solmia lukioiden ja koulutuskeskusten kanssa sopimuksia, joiden osallistumisate vaihtelee
yrityksen kiinnostuksen mukaan.

Koulun ja työn vuorottelu ja Erasmus+-harjoittelu KA1 VET
Monet lukiot ja ammatilliset koulutusorganisaatiot ajoittavat koulun ja työn vuorottelun osumaan
yhteen Erasmus Plus KA1 -VET -harjoittelun kanssa.
Tämä on mahdollista, koska Erasmus+ KA1 VET -harjoittelun ja koulun ja työn vuorottelun
tavoitteet oppimissisältöjen ja -tulosten osalta ovat hyvin samanlaisia. Lisäksi ulkomailla

36

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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suoritettava

Erasmus-harjoittelu

antaa

opiskelijalle

työkokemuksen

lisäksi

myös

kulttuuriosaamista ja kehittää kielitaitoja.

3) Simuloitu koulutusyritys (IFS)
Simuloitu koulutusyritys on didaktinen metodologia, jonka tarkoituksena on toisintaa yrityksen
toiminta organisaation, ympäristön, suhteiden ja työvälineiden osalta opetusympäristössä.
Luokan opiskelijoista muodostetaan virtuaalinen yritys, joka toteuttaa tuotanto- ja/tai
palveluntarjoamistoimintaa. Oppilaiden työ heijastaa todellisen, ns. tutor-yrityksen, työtä.
Tavoitteena on luoda yhteys todelliseen työelämään laittamalla opiskelijat suunnittelemaan
yksittäisten toimijoiden rooleja ja tehtäviä annetuissa tilanteissa.
Tutor-yrityksenä toimiva työnantaja sitoutuu:


tukemaan hankkeen
määrittelyä



tarjoamaan opiskelijoille
tietoa ja
oppimismahdollisuuksia



mahdollistamaan
opiskelijoille vierailuja
yrityksessä



valvomaan projektin
etenemistä.

Tutor-yritys varmistaa, että opiskelijoiden simuloima organisaatio- ja toimintamalli on
yhdenmukainen todellisuuden kanssa. Yritys tekee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa
simuloidun liiketoimintaprojektin määrittelyssä ja tulosten arvioinnissa. Lisäksi se sitoutuu
kertomaan opiskelijoille organisaatio- ja toimintamalliinsa liittyviä tietoja luokkatilanteessa ja
yritysvierailujen aikana.
Simuloidun

koulutusyrityksen

toimintaan

osallistuminen

tutor-yrityksen

roolissa

antaa

kiinnostuneelle työnantajalle mahdollisuuden:


toivottaa opiskelijat tervetulleiksi koulun ja työn vuorottelua tarjoaville kursseille tai



ottaa heidät ensimmäisen tason oppisopimuskoulutukseen tai



osallistua oppitunneille ja näin tutustua potentiaalisiin vierailijoihin tai harjoittelijoihin, ja
samalla tutustuttaa nämä yrityksen arkeen, tuotteisiin, organisaatioon ja toimintatapoihin,
mikä edistää opiskelijoiden mahdollista myöhempää liittymistä yritykseen.
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Esimerkkitapaus: Työpaikalla tapahtuva oppiminen Italiassa

IMPROVE-hankkeeseen osallistuvat italialaiset Informamentis Europa- ja YES-organisaatiot
pitävät Di Vittorio -säätiön (CGIL:n kansallisen historiallisen, taloudellisen, sosiaalisen ja
ammatillisen

koulutuksen

MENESTYMISMALLIT

-

tutkimuksen
THE

instituutin)

SUCCESS

tutkimusta

MODELS

OF

"KAKSIKOULUTUKSEN
DUAL

TRAINING" 37

tarkoituksenmukaisena tämän henkisen tuotoksen tarkoituksiin. Tutkimuksessa huomioidaan
25 työpaikalla tapahtuvan oppimisen italialaista parasta käytäntöä. Tutkimus huomioi Italian
lainsäädännössä säädetyt kolme erilaista työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoa:
oppisopimus, koulun ja työn vuorottelu ja simuloitu koulutusyritys.

Informamentis Europa ja YES ovat valinneet hyvän käytännön, johon on osallistunut italialaisen
autoteollisuuden merkittävin yritys – Fiat
Chrysler

Automobiles

–

jolla

on

tuotantolaitoksia molemmilla niistä niillä
alueilla, joilla Informamentis ja YES
toimivat.
Tarkastelemme

hyviä

käytäntöjä

työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta
erityisesti Fiat Chrysler Automobilesin Pomiglianon tehtaan ja Pomigliano d'Arcossa (Napolin
kunta) sijaitsevan”Cantone”-lukion yhteistyön kautta.

Maa

ITALIA

Luokka

Työpaikalla tapahtuva oppiminen
(Koulun ja työn vuorottelun yhteydessä)

Parhaan käytänteen

FCA Adoption – FCA-adoptio

nimi
Organisaation nimi



Fiat Chrysler Automobiles – Pomiglianon kokoonpanotehdas
Pomigliano D’Arco - Napoli (Italia)



Liceo Scientifico “Cantone” Pomigliano D’Arco - Napoli
(Italia)
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https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/WE4YOUTH-ebook-I-MODELLI-DI-SUCCESSO-DELLAFORMAZIONE-DUALE-25-casi.pdf

37

Parhaan käytänteen

Lukuvuodesta 2016–2017 lähtien Fiat Chrysler Automobiles on

lyhyt

valmistellut omaa kansallista malliaan, jonka puitteissa se

yhteenveto/kuvaus

tarjoaa lukiolaisille työpaikalla tapahtuva oppimiskokemusta
koulun ja työn vuorottelun merkeissä.
"FCA-adoptio" kattoi vuosien 2016--2018 aikana 45 luokkaa 16
koulusta eri puolilta Italiaa (971 opiskelijaa).
Tarkastelemme

vuorottelukokemusta

Fiat

Chrysler

Automobilesin Pomiglianon kokoonpanotehtaalla, joka adoptoi
"Salvatore Cantonen" tieteellisen lukion (keskiasteen ISCED 3 koulu). Molemmat toimijat sijaitsevat Pomigliano D'arcon
kunnassa.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokemukseen kuuluu neljä
kurssia kolmannen opintovuoden aikana. Näistä kolmella on ITpainopiste (Applied Sciences Option) ja yksi kursseista on
luonteeltaan tieteellisempi. Kursseja tarjotaan 96 opiskelijalle.
Yrityksen

näkökulmasta

se,

että

he

valitsivat

yhteistyökumppanikseen lukion (ammatillisen oppilaitoksen
sijaan,

kuten

muilla

Italian

epätavallista.

Syynä

valintaan

erityispiirteet:

se

on

alueilla

tehtiin),

olivat

suuntautunut

on

melko

kyseisen

lukion

koulutukseen,

joka

muodostaa hyvän perustan työssä tapahtuvan oppimisen
sisällyttämiseksi opintoihin.
Koulun kannalta FCA:n ehdotus loi merkittävän tilaisuuden:
 suurelle määrälle osallistuvia opiskelijoita
 korkealaatuiselle koulutusohjelmalle yhteistyössä alueen
keskeisen

yrityksen

kanssa

(erittäin

harvinainen

mahdollisuus Campanian alueella)
 koska työssä tapahtuvan oppimisen kokemus voi olla
opiskelijoille lähde tulevaisuuden työmahdollisuuksille ja/tai
se voi lisätä motivaatiota jatkaa opintojaan autoteollisuuden
parissa
Parhaan käytänteen

FCA:n

työpaikalla

päämäärä/t suhteessa

rakentanut

tapahtuvan

yrityksen

standardoidusta

johto,

ja

järjestelmästä,
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koulutuksen
se

koostuu

jonka

ohjelman

on

kansallisesti

tarkoituksena

on

ammatilliseen

varmistaa vastaavien ohjelmien samankaltaisuus eri puolilla

koulutukseen

Italiaa.
Järjestelmän suunnitelma perustuu
- ohjelman kestoon (kolme lukuvuotta),
- yrityksen organisaatiorakenteisiin,
- alueen tyypillisiin ammatteihin ja
- osallistuvien opiskelijoiden ominaisuuksiin.
Soveltamisesta keskustellaan mukana olevien koulujen kanssa
ja se mukautetaan vastaamaan osallistujien ominaisuuksia.
Kurssi kestää kolme lukuvuotta:
 ensimmäisenä vuonna opiskelijat suorittavat yrityksessä
työharjoittelun (kesto enintään 60 tuntia), johon kuuluu
sisältää työpaikalla järjestettävia kursseja ja laboratoriotyötä
 toisena vuonna opiskelijat tekevät projektityön yrityksen
ohjaajien

ja

opettajien

ohjauksessa.

Jokaiseen

projektityöhön osallistuu pieni joukko opiskelijoita, mikä
mahdollistaa

koulutuksen

on

räätälöimisen

oppijoiden

tarpeisiin
 kolmantena vuonna projektityöt esitellään ja testataan.
Kolmivuotisen kurssin aikana opiskelijat osallistuvat myös
innovaatioalalle

erikoistuneiden

FIAT-asiantuntijoiden

toteuttamaan INNOLAB-laboratorioon.
Liceo Cantonen lukion opettajat ja opiskelijat osallistuvat
aktiivisesti

toteutettavan

projektityön

suunnitteluun

ja

osallistuneet aktiviteetteihin aloitteellisesti ja dynaamisesti,
koska FCA:n asiantuntijat pystyvät tarjoamaan innovatiivisen
harjoittelupaikan.
Lisätietoa/linkkejä

https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-

parhaaseen

attachment/WE4YOUTH-ebook-I-MODELLI-DI-SUCCESSO-

käytänteeseen

DELLA-FORMAZIONE-DUALE-25-casi.pdf

(verkkosivu, kirjoja,
artikkeleita)

39

Kriteeri

TTO Kyllä, miten

Ei,
miten

Tukee ammatillisen koulutuksen

x

Opettajat osallistuvat

opettajien jatkuvaa

koulutusmoduulien suunnitteluun ja

täydennyskouluttautumista

projektityön määrittelyyn. Näin she
päivittävät ja rikastavat taitojaan myös
yrityksessä opittuilla innovatiivisilla
elementeillä

Tukee divergenttien

x

ajattelutaitojen kehittämistä

Osallistuminen INNOLABiin antaa
opiskelijoille ja opettajille
mahdollisuuden kehittää innovatiivisia
ideoita ja pohtia työtä
autoteollisuudessa eri näkökulmista

Tukee lateraalisen ajattelun

x

taitojen kehittämistä

Vuorovaikutus työntekijöiden ja
yrityksen asiantuntijoiden kanssa
antaa opiskelijoille mahdollisuuden
kehittää lateraalista ajattelua

Tukee luovien taitojen
kehittämistä

x

Opiskelijoiden ja oppijoiden
osallistuminen projektityön
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määrittelyyn edistää luovien taitojen
kehittämistä
Tukee opiskelijoiden

x

työllistyvyyttä

Kolmen vuoden ajalle sijoittuvan
työpaikalla tapahtuvan oppimisen
kurssin aikana opiskelijat kehittivät
monia ominaisuuksia, joita autoyhtiöt
etsivät työntekijöistään

Tukee opettajille suunnattujen

x

Opettajien, yrityksen ohjaajien ja

muotoiluajattelun

yrityksen asiantuntijoiden jatkuvan

työkalupakettien kehittämistä

vuorovaikutuksen ansiosta

Kehittää opettajien

x

Koulutuksen työelämärelevanssi

työelämätietoisuutta ja

voimistuu, koska sekä opettaja että

koulutuksen

opiskelijat altistuvat tosielämän

työelämärelevanssia

tilanteille

Sisältää merkittävän

x

innovaatioelementin opettajille

Opettajien osallistuminen INNOLABiin
antaa heille mahdollisuuden hankkia ja
kehittää innovatiivisia elementtejä

Todisteita opettajien ja

x

Opettajien ja yrityksen asiantuntijoiden

työnantajan yhteisestä

yhteistyö suunnittelussa on tyypillinen

suunnittelusta

ja olennainen osa Fiat Chrysler
Automobilesin lukiolaisille
suunnittelemaa koulutusohjelmaa
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LUKU 3: TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN
OPPIMISEN TOTEUTUS
3.1 Parhaat käytännöt työpaikalla tapahtuvan oppimisen
järjestämisessä
Työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on joitain esteitä ja sitä kohtaan on esitetty kritiikkiä sen
hyödyistä ja kaikkia osapuolia hyödyttävästä luonteesta huolimatta. Työssä tapahtuvan
oppimisen arvioinnista, akkreditoinnista ja järjestämisesta on olemassa paljon kirjallisuutta38,39.
Perinteinen ammatillinen koulutus perustuu kuitenkin sopeutumiseen. Koulutuksen tavoitteet,
sisältö, menetelmät ja välineet sopeutetaan ajatukseen teknisestä ja taloudellisesta
kehityksestä. Tämä ajatus on kuitenkin aivan liian usein osoittautunut taantumukselliseksi, mikä
selittää tarpeen ammatillisen konstruktivistiselle, työelämälähtöiselle lähestymistavalle40.
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista pidetään haastavana monille organisaatioille sen aiheuttavan
työmäärän takia ja siksi, että luokkahuoneen ja työelämän oppimisympäristöjen erot voivat
hämmentää opiskelijoitas. Oikein toteutettuna menetelmä voi kuitekin olla hyödyllinen paitsi
opiskelijoille, myös opettajille ja työnantajille.
Laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kuusi ominaisuutta ovat:


Opiskelijat, työnantajat ja akateeminen henkilökunta ymmärtävät taustalla olevan
idean



Työkokemuksen laatua parannetaan perehdyttämällä ja antamalla ennakkotietoja
kaikille osallistujille etukäteen, sekä mahdollistamalla jatkuvan pohdinnan ja
oppimistulosten tunnistamisen



Työkokemus on akkreditoitu, mikä tekee siitä vakavastiotettavaa



Opiskelijat kokoavat työkokemusportfolion, jonka avulla laatua seurataan

38

Nixon, I., Smith, K., Stafford, R., Camm, S. (2006). Work-based learning: illuminating the higher education landscape, Final report, July,
York: Higher Education Academy
39
Brennan, J. and Little, B. (2006). Towards a strategy for workplace learning. Bristol: Higher Education Funding Council for England
(HEFCE)
40
Eicker, F. and Hartmann, M. (2004), “Kompetenzfelder als Kristallisationspunkte für Gestalten in technischen Berufsbildungs - und
Innovationsnetzwerken”, teoksessa Herkner, V. and Vermehr, B. (toim.), Berufsfeldwissenschaft – Berufsfelddidaktik – Lehrerbildung.
Beiträge zur Didaktik gewerblich- technischer Berufsbildung, Donat, Bremen, s. 167–174.
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Opiskelijoilta odotetaan syvällistä pohdintaa, toisin sanoen he osaavat selittää
oppimansa



Muodollista arviointia käytetään oppimisprosessin tukena41.

Edellä mainitut kuusi ominaisuutta korostavat sitä tosiasiaa, että työpaikalla tapahtuvasta
oppimisesta vastaavien opettajien on oltava joustavia ja ymmärtää mahdollisia haasteita,
joita oppijat voivat kohdata osallistuessaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjelmaan42,43.

3.2 Miksi työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on merkitystä?
Poliittisten päättäjien, yritysten ja työmarkkinaosapuolten näkökulmasta on useita syitä olla
kiinnostuneita

työpaikalla

tapahtuvan

oppimisen

käyttöönotosta,

toteuttamisesta,

laajentamisesta ja sen laadun parantamisesta. Seuraava taulukko esittää yhteenvedon
keskeisistä tähän liittyvistä tiedoista:
Alue

Kuvaus
Työpaikat, joissa työntekijät oppivat jatkuvasti uusia taitoja ja
uusia toimintatapoja, ovat yleensä muita tuottavampia ja

Yritysnäkökulma

kannattavampia. Niillä on taipumus olla innovatiivisempia, ne
pystyvät paremmin hyödyntämään työntekijöiden tietoja
tuotteiden laadun ja asiakaspalvelun parantamisessa ja niiden
henkilöstön vaihtuvuus on muita vähäisempää.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen voi tehdä opinto-ohjelmista
mielenkiintoisempia ja tiivistää niiden siteitä työelämään.
Työssäoppiminen voi parantaa opiskelijoiden

Oppijan näkökulma

työllistymismahdollisuuksia kehittämällä työelämän kannalta
merkityksellisiä taitoja ja luomalla kontakteja työnantajiin, jotka
saattavat tarjota heille työtä valmistumisen jälkeen. Tämä voi
olla tärkeä keino laajentaa mahdollisuuksia ja lisätä sosiaalista

41

Blackwell, A., Bowes, L., Harvey, L., Hesketh, A. and Knight P. T. (2001). Transforming work experience in Higher Education. British
Educational Research Journal, 26(3), 269–286.
42
Boud, D. 2001. Creating a work-based curriculum. Teoksessa: Work-based Learning: A new higher education? D. Boud & N. Solomon
(toim.). Buckingham: Society for Research into Higher Education, Open University Press.
43
Boud, D. & Costley, C. (2007). From project supervision to advising: new conceptions of the practice. Innovations in Education and
Teaching International, 44(2), 119–130.
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osallisuutta etenkin työmarkkinoilla epäedullisessa asemassa
olevien ryhmien keskuudessa.
Mahdollisuus oppia uusia asioita tekee työstä
mielenkiintoisempaa. Se kannustaa työntekijöitä kiinnostumaan
Työntekijöiden näkökulma

enemmän uramahdollisuuksiensa parantamisesta ja antaa
uudenlaisia mahdollisuuksia muodollisen ammatillisen
koulutuksen suorittamiseen.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
 kehittää korkealaatuisia taitoja, jotka ovat todellisissa
työtilanteissa olennaisempia kuin kokonaan
luokkahuoneessa opitut taidot; se myös kehittää taitoja,
jotka todennäköisemmin vastaavat työpaikan nykyisiä
käytäntöjä;
 auttaa sekä yksittäisiä opiskelijoita että koko järjestelmää

Ammatillisesta perus- ja
jatkokoulutuksesta ja
jatkuvasta oppimisesta
vastaavat julkisen sektorin
päättäjät

luomaan kontakteja ja vahvistamaan koulutuksen ja
työmarkkinoiden yhteistyötä;
 parantaa oppijoiden ja työmarkkinoiden välistä yhteyttä ja
kohentaa siten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä
koulutuksensa jälkeen;
 osallistaa työnantajat ammatillisen koulutuksen
suunnitteluun ja hallintaan, mikä lisää heidän luottamustaan
järjestelmään
 voi luoda oppimismahdollisuuksia, joihin monilla julkisesti
rahoitetuilla ammatillisen koulutuksen oppilaitoksilla ja
korkeakouluilla ei ole varaa.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
 voi olla tehokas keino kehittää yleisiä taitoja (esim. ryhmätyö
ja ongelmanratkaisu), ja perustyötottumuksia, kuten

Lukiot ja opistot

täsmällisyys
 osoittaa opiskelijoille opintojen merkityksen tulevien
työpaikkojen näkökulmasta ja saa heidät siten
kiinnostumaan opiskelusta; tämä voi olla tärkeää
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epäedullisessa asemassa olevien opiskelijoiden
osallistumisen ja tulosten lisäämiseksi44

3.3 Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat
oppimistyökalut
Ammattikoulutuksen ohjaajille, opettajille ja kouluttajille on nykyään tarjolla monia työkaluja,
jotka tukevat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen toteuttamista.
Seuraava taulukko kuvaa laatukäytäntöjä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tarjoamisessa:

Työkalu

Kuvaus

Linkki

Kokoelma linkkejä eurooppalaisiin
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
liittyviin hankkeisiin. Sisältää erilaisia
Työpaikalla
tapahtuvan
oppimisen
työkalupakki

resursseja, raportteja ja muuta materiaalia.
Teemoja ovat arviointi ja laadunvarmistus,
kumppanuuteen perustuvat

http://www.wbl- toolkit.eu/

lähestymistavat sekä opettajien ja
kouluttajien valmiuksien kehittäminen.
Tarjolla on myös alakohtaisia resursseja
merenkulkualan koulutuksesta
vähittäiskaupan oppisopimuskoulutukseen.
Tieto- ja oppimisalusta ammatillisen
koulutuksen opettajille ja ohjaajille, jotka

TrainCom

'osallistuvat ohjelmien kehittämiseen tai
pätevyyskeskeisempään

http://train-com.de/
(Sivusto saatavilla espanjaksi,
englanniksi, saksaksi, italiaksi ja

uudelleensuunnitteluun'. Viidestä

tšekiksi)

moduulista koostuva oppimistyökalu, joka

44

Sweet, R. (2018). Work-based learning A handbook for policy makers and social partners in ETF partner countries. [verkossa] Saatavilla

osoitteessa: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-09/Work-based%20learning_Handbook.pdf [viitattu toukokuussa 2019].
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tarjoaa käytännön esimerkkejä työpaikalla
tapahtuvan oppimisen tehokkaasta
suunnittelusta, tukemisesta ja arvioinnista.
REPLAY-VET-hanke keskittyy
parantamaan matalan ammattitaidon
omaavien työntekijäryhmien nykyistä ja
Replay-VET tulevaa osallisuutta kaikkialla Euroopan
unionissa, ja kiinnostaa tämän vuoksi
ammatilliseen koulutukseen osallistuvia

http://www.replayvet.eu/en/project/
(Sivusto saatavilla saksaksi,
englanniksi, espanjaksi, italiaksi,
tšekiksi ja ranskaksi)

ihmisiä

IMPROVE-projektin

tarkoituksena

on

edistää

innovatiivisia

käytäntöjä

ja

työkaluja

ammatillisessa koulutuksessa ja näin kannustaa ihmisiä pitämään ammatillista koulutusta
merkittävänä vaihtoehtona ammatillisella polullaan. Tämä noudattaa Euroopan komission
kesäkuussa 2016 käynnistämässä uudessa ja kattavassa osaamisohjelmassa esitettyjä toimia.
Kuten

esityslistassa todettiin, Euroopan unionin

komission tarkoituksena on

tehdä

ammatillisesta koulutuksesta "ensimmäinen valinta" parantamalla ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden

mahdollisuuksia

hankkia

työpaikalla

tapahtuvaa

oppimiskokemusta

ja

edistämälllä ammatillisen koulutuksen hyvien työmarkkinatulosten näkyvyyttä.

3.4 Find An Internship – Malli työpaikalla tapahtuvan
oppimisen toteutuksesta
Mallimme on suunniteltu helpottamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamista pkyritysten, korkeakoulujen ja oppijoiden osalta. Tässä esimerkkitapauksessa pohditaan, kuinka
malliamme voitaisiin käyttää Erasmuksen viitekehyksessä.
Skenaario 1: Organisaatio haluaa isännöidä ulkomaalaisia opiskelijoita Erasmus-ohjelman
puitteissa.
Skenaario 2: Akateeminen oppilaitos (opettaja), nuorisojärjestö tms. haluaa lähettää ryhmän
oppijoita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjelmaan.
Skenaario 3: Kumppanikorkeakoulun oppilaat ottavat meihin yhteyttä suoraan, koska ulkomailla
suoritettava oppiminen on pakollinen osa heidän opintojaan.
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Malliamme on testattu ja sovellettu toimivasti monta kertaa. Tässä esimerkissä kerromme
keksitystä ranskalaisesta Royal Institute -nimisestä organisaatiosta.

Tapaustutkimuksia
”Royal Institute osallistuu ensi vuonna toistamiseen Erasmus+ -ohjelmaan. Olen pyytänyt
opiskelijoita ilmoittamaan kiinnostuksestaan, jos he ovat halukkaita tekemään harjoittelun
ulkomailla ensi kesänä (heinä-elokuussa). Kyselyni herätti laajaa kiinnostusta ja ainakin 10
opiskelijaa (yli 18-vuotiaita) on kiinnostunut harjoittelusta Lontoossa.
Etsin siis toimijaa, joka olisi halukas toimimaan kumppaninamme. Toimijan pitäisi järjestää
työpaikat

(opiskelijoilla

on

Europass-ansioluettelot;

voin

auttaa

Skype-haastattelujen

järjestämisessä), majoitus (isäntäperheet?) ja työskennellä kanssani tarvittavien asiakirjojen
(oppimissopimukset, laatusitoumukset, Europass-liikkuvuusasiakirja) laatimiseksi."

Alla kuvataan toteutusmallimme:
Find An Internship ja Royal Institute sijoitusprosessi
Tarkoitus
Tämän asiakirjan tarkoituksena on helpottaa Find An Internship (FAI):n ja Royal Instituten
yhteistyötä.

Find An Internship palvelut
Find An Internship vastaa seuraavista:


Profiilin luominen



Hakemusten ja ansioluetteloiden laatiminen ja/tai muokkaaminen



Harjoittelupaikan tutkimisessa avustaminen



Haastattelujen valmistelu



Haastattelujen seuranta



Majoitusapu



Kuljetukset



Sosiaalinen ohjelma



Lahjapussi

Find An Internshipin velvoitteet
Find An Internship vastaa seuraavista:


Ehdokkaiden seulonta ja haastattelu ennen ehdokkaiden esittämistä isäntäyritykselle



Harjoittelijan ja vastaanottavan organisaation yhteensopivuuden arviointi
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Harjoittelijan avustaminen asunnon löytämisessä tarvittaessa



Harjoittelijan avustaminen viisumin hankinnassa, jos sellaiselle on tarvetta



Opiskelijan avustaminen mahdollisten yliopiston vaatimien asiakirjojen laatimisessa



Harjoittelijan avustaminen matkasuunnittelussa harjoittelukohteeseen ja takaisin



Etätuen tarjoaminen hätätilanteissa

Harjoittelun kesto
Oppisopimus- ja harjoittelupaikkojen työajat voivat noudattaa isäntäorganisaation normaaleja
työaikoja. Tästä neuvotellaan isäntäorganisaation tarpeiden, isäntämaan lainsäädännön,
viisumivaatimusten ja/tai harjoittelijan yliopiston tai hänen yksilöllisten vaatimustensa mukaan.
Kesto voi vaihdella kahdesta viikosta jopa kuuteen kuukauteen.
Jakson

tarkka

kesto

ja

työajat

määritellään

erikseen

jokaiselle

harjoittelijalle

harjoittelukoulutussuunnitelmassa (ks. liite 1).
Harjoitteluvaatimukset
Harjoittelun tulee:


Olla palkaton tai palkallinen, isäntämaan lakien sallimalla tavalla. Jos työharjoittelu on
palkallinen, sen on täytettävä kansalliset vähimmäispalkkaa koskevat lainsäädännölliset
vaatimukset. Jos harjoittelu ei ole palkallinen, sen on noudatettava säädöksiä
vapaaehtoistyötä Yhdistyneessä kuningaskunnassa



Kestää korkeintaan kuusi kuukautta



Kattaa vähintään 25 tuntia viikossa



Olla ylimääräinen työrooli, joka on suunniteltu erityisesti harjoittelijaa varten



Käsittää monimutkaisia töitä rutiinitehtävien sijaan, vaihtelua ja selkeitä tavoitteita sekä
noudattaa yksityiskohtaista koulutussuunnitelmaa



Tapahtua riittävässä työnantajan valvonnossa. Useimmissa tapauksissa toivomme
kokopäiväisen henkilöstön ja harjoittelijoiden suhteen olevan vähintään 5:1



Olla yrityksessä, joka on ollut rekisteröity Companies House -viraston rekisterissä
vähintään edeltävien 12 kuukauden ajan

Harjoittelijan sijoitusprosessi
Varmistaaksemme, että Find an Internship, Royal Institute, harjoittelija ja isäntäorganisaatio
ovat samalla aaltopituudella, on tärkeää, että kaikki ymmärtävät harjoittelijan sijoitusprosessin.
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Skenaario Royal Institute lähettää ehdokkaan FAI:lle (hakemus & CV) osoitteeseen
business@findaninternship.co.uk
1. FAI järjestää Skype-kokouksen ehdokkaan kanssa
2. Arvioituaan ehdokkaan ja isäntäorganisaation yhteensopivuuden FAI huolehtii
seuraavista asioista:


Profiilin luominen



Hakemusten ja ansioluetteloiden laatiminen ja/tai muokkaaminen



Harjoittelupaikan tutkimisessa avustaminen



Haastattelujen valmistelu



Haastattelujen seuranta



Majoitusapu



Kuljetukset



Sosiaalinen ohjelma



Lahjapussi

3. Jos

isäntäorganisaatio

kiinnostuu

ehdokkaan

profiilista,

FAI

toimittaa

harjoittelusuunnitelman täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi, ja järjestää Skypehaastattelun osapuolten kesken
4. Ennen ehdokkaan ja isäntäorganisaation välistä haastattelua FAI valmistaa
hakijaa haastatteluun varmistaakseen, että ehdokas on täysin luottavainen ja
valmistautunut
5. Jos vastaanottava organisaatio haluaa haastattelun jälkeen hyväksyä ehdokkaan
virallisesti esittämällä harjoittelutarjouksen, FAI ilmoittaa hyväksynnästä Royal
Institutelle
6. Jos hakija hyväksyy harjoittelutarjouksen, FAI pyytää isäntäorganisaatiota
toimittamaan

täytetyn

ja

allekirjoitetun

harjoittelusopimuksen.
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harjoittelusuunnitelman

sekä

Jos isäntäorganisaatio kiinnostaa
ehdokkaan profiilia, FAI toimittaa
harjoittelusuunnitelman
täytettäväksi ja
allekirjoitettavaksi. Ja aikoo Skypehaastattelun molempien
osapuolten välillä

FAI aikoo järjestää Skype-tapaamisen
ehdokkaan kanssa

Arvioituaan ehdokkaan ja
isäntäorganisaation keskinäisen
sopivuuden FAI jatkaa seuraavaa:

Haastattelun jälkeen, jos
isäntäorganisaatio haluaa
hyväksyä ehdokkaan virallisesti
tarjoamalla harjoittelutarjouksen,
FAI tiedottaa hyväksynnästä Royal
Institute

Ennen hakijan ja vastaanottavan
organisaation haastattelua FAI
aikoo valmistella haastattelun
varmistaakseen, että ehdokas on
täysin luottavainen ja
valmistautunut

• Profiilin luominen
• Kansikirjeiden ja ansioluetteloiden
laatiminen ja / tai kiillotus
• Harjoittelututkimus
• Haastattelun valmistelu
• Haastattelun seuranta
• Majoitusapu
• Nouto ja pudotus
• Sosiaalinen ohjelma
• Herkkupussi

Sopimuksen liite
Jokaiselle opiskelijalle/harjoittelujaksolle laaditaan erikseen harjoittelusuunnitelma käyttäen
liitteessä olevia malleja. Tässä asiakirjassa on kuvaus harjoitteluroolista ja koulutuksen
rakenteesta, ja samalla se toimii tarjouskirjeenä. Kun tämä laaditaan ennen harjoittelua, kaikille
osapuolille on selvää, mitä työharjoittelu sisältää, ja myös mahdolliset yliopiston vaatimukset
hahmotellaan etukäteen.
Jokaisessa harjoittelusuunnitelmassa on seuraavat tiedot: opiskelijan henkilötiedot; työpaikka;
esihenkilöiden nimet; harjoittelun aikataulu ja sen kokonaiskesto.
Jos sopimuksen tai sen liitteiden ehtoja ei noudateta, vastaanottava organisaatio voi lopettaa
harjoittelun ennenaikaisesti.
I. OPISKELIJA
Nimi:

Passin numero:

Kansalaisuus:

Sähköposti:

Syntymäaika:
II. ISÄNTÄORGANISAATIO
Organisaation nimi:
Osoite:
Puhelin:

Verkkosivu:

Ohjaaja / mentori (nimi ja virka):
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Ohjaajan / mentorin sähköposti:
Varayhteyshenkilö (nimi, nimi, puhelin, sähköposti):
Harjoittelun aloitus- ja lopetuspäivä:
Palkka (jos palkaton, täytä 0):___________
Työajat: ___ tuntia / päivä; _____________ - _________ / maanantaista
perjantaihin Tunnit yhteensä: _______
III. Find An Internship Ltd
Yhteyshenkilö: Olivier Gnamian, Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Osoite: 49 Effra Road, Lontoo SW2 1BZ
Sähköposti: business@findaninternship.co.uk /
olivier@findaninternship.co.uk
Puhelin: +447519322841 Verkkosivu: www.findaninternship.co.uk
IV. TYÖHARJOITTELUN KOULUTUSSUUNNITELMA (isäntäyrityksen
valvoja / mentori täyttää)
Lyhyt kuvaus: Roolin nimi ja lyhyt kuvaus

Tavoitteet: Mitä tavoitteita harjoittelijan pyrkii saavuttamaan? Onko heillä
tavoitteita jokaista projektia / vaihetta kohti?

Vastuut ja odotukset:

Valvonta: Kuinka harjoittelua valvotaan, ts. päivittäiset / viikoittaiset
kokoukset; Miten tehtävät jaetaan? Miten opiskelijoiden edistymisestä ja
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suorituskyvystä keskustellaan? Jos ensisijainen valvoja on poissa, kuka
valvoo?

Rakenne: Mitkä ovat vaiheittain / projekteina / viikoina suoritettavat tehtävät?

Valvojan allekirjoitus:
Allekirjoituspäivä:

Yllä oleva malli mahdollistaa läpinäkyvyyden eri osapuolten välillä ja antaa oppijoille,
työnantajille ja opettajille mahdollisuuden seurata edistymistä. Mallia voidaan mukauttaa
sopimaan tarvittaviin vaatimuksiin. Lisäksi se on tehokas järjestelmä työpaikalla tapahtuvan
oppimisen toteutuksen parantamiseksi.
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LUKU 4: KÄYTÄNNÖN RATKAISUJA JA
VINKKEJÄ TEHOKKAASEEN
TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN
OPPIMISEEN
4.1 Käytännön ratkaisut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksien viimeaikainen kasvu on johtunut osittain
siitä, että työnantajat tunnustavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen roolin taitokuilun
korjaamisessa ja seuraavan sukupolven kykyjen kehittämisessä. Lisäksi ammatillisen
koulutuksen tarjoajien, koulujen ja yritysten kumppanuudet tarjoavat oppijoille uuden teknisen
urapolun, joka tähtää tyydyttävään ja arvokkaaseen uraan.

Tehokkaisita työperusteisen oppimisen malleja yhdistävät seuraavat piirteet:


Tukea uran aloitusta ja urakehityksen etenemistä: Tehokkaat työperusteisen
oppimisen mallit tarjoavat osallistujille mahdollisuuden kerätä tietoa, kehittää taitoja ja
edetä itseään kiinnostavilla urapoluilla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tukee sekä
toimialakohtaisten teknisten taitojen että ammatillisten taitojen kuten viestintä-, ryhmätyöja ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä, jota arvostavat lähes kaikki työnantajat45.



Merkityksellisiä työtehtäviä, jotka kehittävät urataitoja ja -tietoja: Työpaikalla
tapahtuvaan oppimiseen osallistujilla on oltava mahdollisuus saada sopivan haastavia ja
merkityksellisiä tehtäviä (jotka edustavat tietyn toimialan työtä eikä yleisiä tukirooleja),
jotka tukevat osallistujan uratavoitteiden edistymistä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
tulisi tapahtua oppimista tukevassa ympäristössä, jossa on tarjolla riittävästi mentorointia
ja ohjausta. Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus jatkaa työssäoppimista riittävän pitkällä
aikavälillä, jotta he voivat tehdä mielekkäitä työtehtäviä46.

45

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdfs
National Academy Foundation, “Preparing Youth for Life: the Gold Standards for High School Internships,” http://
projectmanagement.p21.org/wp-content/uploads/NAF_ Internship_Gold_Standards_final.pdf
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Korvaus tehdystä työstä: Korvausten maksaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen
harjoittelijoille näyttää arvostusta yksilön työpanokselle ja auttaa heitä pysymään
keskittyneinä ja motivoituneina. Monissa tapauksissa palkan maksaminen on sopivin
korvauksen muoto. Toisinaan etenkin nuorten työssäoppimisen yhteydessä palkkiot,
stipendit tai lukukausimaksujen kustantaminen voivat olla sopivia korvauksia47.



Tavoiteltavien taitojen tunnistaminen ja saavutusten vahvistaminen: Opiskelijan ja
työnantajan

keskinäinen

ymmärrys

työpaikalla

tapahtuvan

oppimisen

kautta

tavoiteltavista taidoista lisää kokemuksen arvoa molemmille osapuolille. Tehokkaita
lähestymistapoja taitojen sanoittamiseen ja vahvistamiseen ovat esimerkiksi pohdinta ja
muodollinen arviointi. Pohdinta mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja varmistaa, että opit
integroidaan osaksi laajempaa kokonaisuutta. Muodolliset arvioinnit antavat osallistujalle
mahdollisuuden osoittaa osaamisensa. Opiskelijat ja heidän ohjaajansa luovat yhdessä
opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa voidaan kuvata tavoiteltavia
taitoja ja pohtia niiden edistymistä48.


Taitojen kehittämisen palkitseminen: Tehokkaat työpaikalla tapahtuvan oppimisen
mallit vahvistavat oppimista antamalla tunnustusta ja palkitsemalla taitojen kehittämisen.
Osallistujille, jotka menestyvät ensimmäisissä tehtävissään, tulisi antaa mahdollisuus
kasvaa edelleen antamalla heille enemmän vastuuta ja haastavampia tehtäviä.
Ammattitaidon kehittymistä tulisi palkita myös mekanismeilla kuten palkkojen ja
etuuksien korottaminen, lukion tai korkeakouluasteen opintopisteet, mahdollisuudet
siirtyä pysyvään työhön ja ylennykset nykyisille työntekijöille49.



Oppilaitokseen pääsyn, koulutuksen jatkamisen ja täydentämisen tukeminen:
Korkeakoulutuksen tukeminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin edellyttää
opettajien ja työnantajien yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että akateemiset ja
työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteet ovat yhdenmukaiset. Opettajien tulisi myös
kehittää opetussuunnitelmia, jotka tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia pohtia
kokemuksiaan työpaikalla tapahtuva oppimisesta sekä hankkimistaan tiedoista ja
taidoista50.



Opiskelijoiden kattava tukeminen: Tehokkaaseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
kuuluu uraohjausrakenteita, jotka antavat opiskelijoille tietoja, joiden pohjalta he voivat

Department of Labour Wage and Hour Division, “Fact Sheet #71: Internship Programs under The Fair Labour Standards Act.” Washington,
DC: U.S. Department of Labour, 2010, www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs71.htm
48
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf page 14
49
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf page 15
50
National Academy Foundation, “Preparing Youth for Life: the Gold Standards for High School Internships,” http://
projectmanagement.p21.org/wp-content/uploads/NAF_ Internship_Gold_Standards_final.pdf
47
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tehdä tietoon perustuvia valintoja urastaan. Näihin rakenteisiin voi kuulua teollisuuden
mentoreiden, uraohjaajien, akateemisten neuvojien, ohjaajien ja kouluhenkilökunnan
yksilöllinen neuvonta ja valmennus. Opiskelijat voivat hyödyntää näitä rakenteita
oppiakseen ammateista, joille on paljon kysyntää, niissä vaadituista taidoista ja
pätevyyksistä ja tehtävien palkoista. Opiskelijat voivat myös käyttää niitä apuna
laatiessaan koulutussuunnitelmia, joissa he sovittavat uratavoitteensa yhteen vaadittujen
taitojen ja pätevyyksien kanssa51.

4.2 Find An Internshipin vinkkejä tehokkaaseen työpaikalla
tapahtuvaan oppimiseen
Tämä osio käsittelee yhteistyöorganisaation kehittämää yritys- ja asiantuntijapalvelusektorin
seulontamallia. Malli pyrkii vähentämään rekrytointiin kuluvaa aikaa ja varmistamaan, että oikea
oppija kohdennetaan oikealle osastolle, joka tukee hänen välttämiseksi. Malli on nimeltään
Right Fit Challenge (RFC), ja sitä on testattu onnistuneesti monta kertaa.

Right Fit Challenge -malli
Yrityksessämme samanmieliset ja -visioiset ihmiset tekevät yhteistyötä saavuttaakseen sen,
mitä ei voitu saavuttaa erikseen: yhteiskunnalliseia panoksia, jotka eivät tähtää ainoastaan
rahan ansaitsemisen.
Henkilökuntamme pyrkii kasvamaan ja kehittymään sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.
Tämä puolestaan edistää heidän kollegojensa ja asiakkaidensa kasvua ja kehitystä. Pyrimme
luomaan molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita ihmisiin, asiakkaisiimme ja kaikkiin, joiden
kanssa työskentelemme.
Olemme intohimoisia ja innostuneita ongelmanratkaisijoita eri puolilta maailmaa. Koulutus- ja
kulttuuritaustamme monimuotoisuus on vahvuus, joka erottaa meidät muista ja tekee meistä
ainutlaatuisia. Se on vahvuus, joka auttaa meitä edistämään pitkäikäisiä ja tehokkaita suhteita

51

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf page 17
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Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden yritysten johtajiin. Se on vahvuus, joka auttaa
meitä innostamaan asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaansa vastuullisesti.
Meitä yhdistää se, että etsimme jatkuvasti muita, jotka haluavat osallistua vastuullisempien
yritysten ja paremman maailman kehittämiseen meille kaikille.
Varmistaaksemme, että olet sopiva lisä organisaatioomme, pyydämme sinua vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin. Ne auttavat meitä ymmärtämään paremmin, mitä voisit tuoda
organisaatioomme.
Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja liitä kaikki tarvittavat tiedostot sähköpostiin, jonka aiheena on
”Right Fit” sekä etu- ja sukunimesi.


Valmista itsestäsi kertova PowerPoint-esitys, jossa on enintään viisi diaa. Pidä hauskaa
tämän kanssa ja päästä luovuutesi valloilleen. Saatamme pyytää sinua esittämään
tämän seuraavassa vaiheessa, mutta aluksi haluaisimme sinun kertovan meille vähän
itsestäsi, jotta voimme tutustua sinuun.



Kerro meille, kuinka aloitteellisuutesi, luovuutesi, koulutuksesi, taitosi ja kokemuksesi
vaikuttavat yhteen tai useampaan ratkaisuun, joita tarjoamme asiakkaillemme: toimivat
oivallukset, liiketoiminnan kehittäminen, sitoutuminen ja inspiroiva tarkoitus.



Skenaario: Lontoossa toimiva lakitoimisto haluaa laajentaa asiakasluetteloaan. Suurin
osa heidän kohdesektoristaan koostuu yrityksistä. Heillä on luettelo yrityksistä ja
asianomaisista osastoista, joihin he haluavat toimien kohdistuvan (ks. alla). Heillä on ollut
vaikeuksia löytää sopivia menetelmiä näiden mahdollisten asiakkaiden lähestymiseen.
o BT Group, talousosasto
o NuStar Energy L.P., lakiosasto
o Colliers International, liiketoiminnan kehitysosasto

Mitä menetelmää suosittelisit konsulttina? Tee taustatutkimusta sopivista henkilöistä (sisällytä
vastaukseen kaikki tekemäsi selvitykset ja prosessit, joilla lähestyit tätä tehtävää).


Valitse yksi seuraavista kysymyksistä (vähintään 500 ja enintään 1000 sanaa):
o Kerro meille kokemuksesta, jossa olit intensiivisesti tekemisissä asiakkaan tai
työntekijän kanssa ongelman ratkaisemiseksi tai parannuksen tekemiseksi
o Kerro meille kokemuksesta, jossa kohtasit eettisen ongelman. Mitä teit? Kuinka
päätit toimia?
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o Kerro meille kokemuksesta, jossa tutkit ja analysoit ongelmaa tai tilannetta. Mitä
tietoja käytit? Kuinka sait tiedot? Mihin oivalluksiin tutkimus ja analyysi johtivat
sinut?
o Anna

meille

esimerkki

ryhmätyöskentelykokemuksesta.

Mikä

oli

roolisi

tiimityössä? Mikä oli panoksesi ryhmän työhön? Oliko ryhmän jäsenten kesken
ongelmia tai voimakakaita erimielisyyksiä? Mitä sinä teit?
Tyytyväisyyskysely
Tämä kysely täytetään yleensä harjoittelun lopussa. Kuten aiemmin mainitsimme, harjoittelu voi
kestää jopa kuusi kuukautta riippuen osapuolten välisestä sopimuksesta. Opiskelijan
haastattelu harjoittelun jälkeen on erittäin tärkeä osa työnantajan ja työpaikalla tapahtuvan
oppimisen arviointia.

Tyytyväisyyskysely

NIMI:___________________________TYÖPAIKKA:________________________________
ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ:_____________ PÄÄTTYMISPÄIVÄ:__________________________
TYÖHARJOITTELUN KOKONAISPITUUS: _________________________________________

1. Mistä pidit eniten harjoittelussasi?

2. Mistä et pitänyt harjoittelussasi? (Mitä muuttaisit?)

3. Valvonnan laatu on tärkeää useimmille työssä oleville ihmisille. Millainen suhde sinulla oli
esihenkilöösi? (Kuka oli lähiesihenkilösi? Oliko sinulla lähiesihenkilö?)
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4. Koitko, että sinulla oli tarvittavat resurssit ja tukea työssä menestymiseen? Jos ei, mitä
puuttui?

5. Suosittelisitko isäntäyritystä muille työpaikkana? Miksi? Miksi et?

6. Miten arvioisit Find An Internshipin toimintaa yleensä? Käytä asteikkoa 1–5.
1

2

3

4

5

Huono

Tyydyttäv

Hyvä

Erittäin

Erinomainen

ä

hyvä

Rekrytointiprosessi
Viestintä sinun ja FAI:n välillä
Huolehtiminen isäntäyrityksen
osaamisesta ja laadusta
Hallinnollinen puoli
Haastattelukoulutus

7. Suosittelisitko Find an Internshipin palveluita? Miksi? Miksi et?

8. Miten arvioisit Find An Internship palveluja?

1

2

3

4

5

Huon

Tyydyttäv

Hyvä

Erittäin

Erinomainen

o

ä

Arvioi seuraavia osia Find An Internshipin
toiminnasta. Käytä asteikkoa 1–5.

9. Miten FAI voi parantaa palveluitaan?

10. Mitä saavutit harjoittelujaksollasi?

Kiitos, että käytit aikaasi palautteen antamiseen.
"Avataan ovi tulevaisuuteen"
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hyvä

LUKU 5: PÄÄTELMÄT
IMPROVE-projekti pyrkii edistämään innovatiivisia käytäntöjä ja työkaluja ammatillisessa
koulutuksessa kannustamalla ihmisiä pitämään ammatillista koulutusta merkittävänä valintana
ammatillisella urallaan.

Tämä opas on osoittanut, että monialaiset taidot liittyvät läheisesti käytännön kokemukseen.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollinen ratkaisu työttömyyden torjumiseen kaikkialla
Euroopassa. Koulutusjärjestelmässä ja oppijoiden ikätovereiden joukossa ammatillista
koulutusta pidetään kuitenkin tasoltaan matalana verrattuna perinteiseen korkea-asteen
koulutukseen. Näiden käsitysten ja asenteiden muuttaminen oli hankkeen suuria haasteita.

Hallitukset ja kansalliset oppilaitokset ovatkin ilmaisseet halunsa puuttua ammatillisen
koulutuksen tutkintojen laadunvarmistusjärjestelmiin ja kehittää standardeja ammatillisen
koulutuksen opettajille ja kouluttajille. Työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on havaittu olevan
monia etuja ammatillisen koulutuksen edistämisessä ja pätevien opiskelijoiden kouluttamisessa.
Siitä on hyötyä myös taitokuilun (monilla ihmisillä ei ole 2000-luvun työmarkkinoilla
kilpailemiseen tarvittavaa osaamista) ja ihmisten kuilu (työnantajilla ei ole asiantuntemusta
tehokkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta) kaventamisessa. Käsikirja on
suunniteltu

lisäämään

sidosryhmien

ymmärrystä

työpaikalla

tapahtuvan

oppimisen

vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen.

Suositukset
Työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on yksimielisesti tärkeä rooli oppijoiden työllistettävyyden
parantamisessa ja taitovajeen minimoinnissa. Covid-19–taudin aiheuttama pandemiakriisi johti
monien organisaatioiden toiminnan massiiviseen vähenemiseen ympäri maailmaa. Voidakseen
jatkaa ammatillisen koulutuksen edistämistä työnantajien, opettajien ja opiskelijoiden on
sopeuduttava uudenlaisiin menetelmiin kuten virtuaaliseen oppisopimuskoulutukseen.

Sidosryhmät voisivat ottaa käyttöön virtuaalisen oppisopimuskoulutuksen ja pyrkiä näin
vastaamaan

2000-luvun

työmarkkinoiden

vaatimuksiin.

Lisäksi

virtuaalinen

oppisopimuskoulutus sallii laajemman yhteistyön työnantajien, oppijoiden ja kouluttajien välillä
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heidän sijainnistaan riippumatta. Se vähentää esteitä ja tarjoaa työnantajille ja kouluttajille
mahdollisuuden osallistua ohjelmiin ilman matkustamista. Vammaisille tai alle 18-vuotiaille
opiskelijoille se tarjoaa mahdollisuuden saada työkokemusta kotoa käsin ja hyvässä
valvonnassa.

Tästä huolimatta ammatillisen koulutuksen tarjoajien on oltava tietoisia virtuaalisen
oppisopimuskoulutuksen vahvuuksista ja rajoituksista. Alla olevaan taulukkoon on koottu
näkökohtia, joita ammatillisen koulutuksen tarjoajien tulisi ottaa huomioon virtuaalisen
oppisopimuskoulutuksen toteutuksessa.

Vahvuudet

Rajoitukset

Kätevä: Opiskelija voi käyttää

Vaikea opettaa tai arvioida käytännön

oppimateriaalia tai tehdä tehtäviä missä

taitoja

ja milloin tahansa
Yksilöllinen: Opiskelija voi oppia

Suorien kontaktien puute: Sosiaalisten

omassa tahdissaan ilman ylimääräistä

taitojen ja ihmissuhteiden kehittyminen

painetta omaksua tietoa liian nopeasti

heikkenee

Strukturoitu: Sisältö ja tehtävät voidaan

Vähentynyt sosiaalisten taitojen ja

erotella ja käsitellä etenevissä

ihmissuhteiden kehitys

yksiköissä, mikä tekee siitä
rakenteeltaan entistä helposti
omaksuttavamman
Kustannustehokasta: Vähemmän kuluja

Opiskelijalla on oltava käytettävissään

matkakustannuksista ja majoituksesta

tietotekniikkalaitteet ja internet

Integraatio: Helpompi ottaa käyttöön

Ei sovi kaikkiin ammatteihin

muun tyyppinen työpaikalla tapahtuva
oppiminen, kuten pelaaminen
Enemmän tietoa opiskelijasta: Koska

Vaatii enemmän itsekuria, oma-

tehtävien jäsentäminen on helppoa,

aloitteisuutta ja ajanhallintataitoja

oppijan edistymistä voidaan seurata
asteikolla, mikä helpottaa oppimisen
kvantifiointia
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Covid-19–pandemian kaltaisina ennennäkemättöminä aikoina on kriittisen tärkeää, että
ammatillisen koulutuksen tarjoajat ymmärtävät opiskelijoidensa ominaisuuksia ja voivat
mukauttaa työssä tapahtuvan oppimisen keinojaan heidän tarpeisiinsa. Tämä auttaa
minimoimaan

virtuaalisen

oppisopimuskoulutuksen

vahvuudet.
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rajoituksia

ja

maksimoimaan

sen
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