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Kahden alan TOP-jakso, kevät 2017 

Mainiokoti Kustaa, Mehiläinen oy

1. Työelämälähtöinen työkokonaisuus

Kokkiopiskelijat (2) työskentelivät vertaisparina ja lähihoitajaopiskelijat (16) 
kahtena tiiminä talon
eri yksiköissä. Opiskelijat tekivät yhteistyötä eri toiminnoissa ja asukkaiden  
hemmotteluiltapäivän suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Opettaja otti yhteyttä yritykseen perustellen työkokonaisuuden 
sopivuuden tutkinnon perusteisiin, TuPeen.

2. Sopimukset 

Toimeksiantosopimukset Mainiokoti Kustaan kanssa.

3. Valmentaminen

Opettajat ohjasivat oman alan opiskelijoita substanssiosaamisessa ja toisen 
alan opiskelijoita mm. elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Yhteydenpito 
puhelimen, WhatsUpin ja spostin kautta.

4.    Suoritukset

Opiskelijat osoittivat osaamisensa lounasruokien valmistus –tutkinnon 
osassa sekä hoito ja huolenpito –tutkinnon osassa sekä 
asiakaspalvelurajapinnassa.

5.     Kehittämisajatuksia

Lisätään opettajien välistä tiedonkulkua ja sopimista ohjauskäynneistä.
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Kahden alan TOP-jakso,  syksy 2017, Nummikoti ja Niittykodin asukkaat

1. Työelämälähtöinen työkokonaisuus

Jakson teemana oli ”ruoka osana kuntoutusta”. Tuotoksena tehtiin 
tilaisuus asukkaille, jossa tapahtui pikkujoulumaista pipareiden leivontaa 
ja samaan aikaan juteltiin asiakkaiden joulumuistoista.

2. Sopimukset 

3. Valmentaminen

Lähihoitajaopettaja kävi paikan päällä 2 kertaa, jakson alku- ja 
loppupuolella. Ensimmäisellä kerralla mukana oli myös kokkiopiskelijan 
työpaikkaohjaaja. Opiskelijat suunnittelivat tilaisuudesta posterin, jonka 
esittelivät henkilökuntapalaverissa. Opiskelijat kokivat saavansa tukea 
toisiltaan. Lopussa tehtiin palautekysely.

4. Suoritukset

Lähihoitajalla mielenterveys ja päihdetyön osaamisen jakso, kokeilla 

Lounasruokien valmistus 

5. Kehittämisajatuksia

Tilaisuuden ulkopuolelle myös yhteistä tekemistä. Työpaikan valinnassa 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että ko. paikassa on luontaisia 
mahdollisuuksia eri alojen ammattilaisten kohtaamisiin sekä 
konkreettisesti yhteisiin työvuoroihin riittävän usein. Välillä yhteisiä 
palavereja. Opiskelijoille voi laatia jo koulun toimesta yhteisen tehtävän 
tai projektin opsien rajapinnoista.
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Neljän alan TJK, kevät 2018    Attendo Tasankotien palvelukoti

1. Työelämälähtöinen työkokonaisuus

Tehtävänä oli toteuttaa muotinäytös yhdessä palvelukodin asukkaiden kanssa. 
Lähihoitajaopiskelijat (4) työskentelivät tiimeinä talon eri yksiköissä TJK-jaksolla. 
Merkonomiopiskelijat (2), stailaajaopiskelijat (2) ja kokkiopiskelijat (2) tekivät yhteistyötä 
eri toiminnoissa ja asukkaiden  hemmottelu- sekä muotinäytös-iltapäivän suunnittelussa 
ja toteutuksessa.  Lisäapuna käytettiin kampaajaopiskelijoita (2).

Opettaja otti yhteyttä yritykseen perustellen työkokonaisuuden sopivuuden TuPeen. 
Pidettiin yhteispalaveri OOO-tiimin kesken ja sovittiin käytänteistä.

2. Sopimukset 

Toimeksiantosopimus Attendo Tasankotien kanssa. TJK-sopimukset lähihoitajille.

3. Valmentaminen

Opiskelijat suunnittelivat tiiminä toteutuksen ja laativat aikataulun yms työnjaon 
keskenään (ks. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp). 
Opettajat ohjasivat oman alan opiskelijoita substanssiosaamisessa ja toisen alan 
opiskelijoita mm. elinikäisen oppimisen avaintaidoissa. Säännöllisiä tiimipalavereja 
toteutettiin 1x /joka viikko. Muistiota pidettiin koko ajan OneDrivessa. Muutoin 
yhteydenpitovälineinä puhelin, WhatsUp, OneDrive ja sposti.  Webropolkyselyyn
tiimioppimisen sujuvuudesta kehittämisen tueksi vastasivat kaikki. Vastaukset käsiteltiin 
arviointikeskustelussa.

4.    Suoritukset

Lähihoitajat saivat työssäoppimiseen liittyvistä tutkinnon osista arvosanan sekä lisäksi 
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5 osp. Stailaajat saivat 
näytön Palvelun tuotteistamiseen. Kokit, merkonomit ja kampaajat saivat meneillään 
olevaan tutkinnon osaan soveltuvia suorituksia.

5. Kehittämisajatuksia

Sekoitetaan enemmän tiimin sisäistä työnjakoa, jotta opitaan toisten alojen substanssia 
enemmän. Pidemmät työskentelyjaksot tiimissä työpaikalla. Tämän pilotin perusteella 
mallinnettiin monialainen osaamisen hankkiminen.
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Yhden alan tiimin pilotti, syksy 2017, 

Goodwear, Hupi ja juhla, koulu ja kuvauspaikat 

1. Työelämälähtöinen työkokonaisuus

• Kuvasto yritykselle 

• 14 naispuolista stailausalan opiskelijaa jaettiin kahteen  tiimiin 
temperamenttitestin perusteella 

• Opiskelijat ideoivat yrityksiä, joissa kuvasto voitaisiin toteuttaa ja näistä 
äänestettiin suosituimmat

• Opettaja otti yhteyttä yrityksiin perustellen työkokonaisuuden sopivuuden 
TuPeen

2. Sopimukset 

• Toimeksiantosopimukset Goodwearin sekä Hupi ja juhlan kanssa

• Ei tehty top- eikä tjk-sopimuksia.

3. Valmentaminen

• Lisäksi yhteydenpitoa tapahtui puhelimitse, WhatsUpin sekä sähköpostin 
välityksellä

• Dialogityyppisiä tiimipalavereita pidettiin viikottain ja niiden välillä tiimit 
työskentelivät yrityksien kanssa

4. Suoritukset

• Opiskelijat osoittivat osaamisensa Stailaus -tutkinnon osan näyttönä 

• Valmiit kuvastot ja niihin liittyvät raportit esiteltiin seminaarissa 

• Siinä saatiin viimeinen suoran palaute työelämältä ja arvosana

5. Kehittämisajatuksia

• Tehdään tjk-sopimus työpaikan kanssa, jotta näytön suorituspaikaksi voidaan 
merkitä ko. työpaikka
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