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Askeleet ammattilaiseksi -toimintamallin käyttöönotto 

Kuvaus toimintamallin ja materiaalien käyttöönotosta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä (KPedu) ja 

Keski-Pohjanmaan Osuuskaupassa (KPO) 

 

• Johdon yhteistyön sopimistilaisuus 28.5.2018 

Pilototintiprojektista sovittiin johdon tapaamisessa. Tapaamiseen osallistui KPedun rehtori, 3 

koulutuspäällikköä ja KPO:n henkilöstöjohtaja. Tapaamisessa sovittiin projektin raamit vuoden 

loppuun asti. 

 

• Päätökset pilotin kohdentamisesta 

Tapaamisen jälkeen KPO:ssa tehtiin päätös projektiin osallistuvista liikkeistä: Prisma, Kodin Terra, 

ABC, Rosso, Hotelli Kaarle, Automaa ja Autoliike Nystedt. 

KPO:n päätöksen jälkeen KPedussa päätettiin mukaan lähtevistä opintoaloista: liiketalous, ravintola-

catering ja autoala. 

 

• Esimiestapaaminen 13.9.2018 

Esimiestapaamiseen osallistuivat KPedun valittujen opintoalojen koulutuspäälliköt ja opettajia. 

KPOsta tapaamiseen osallistui henkilöstöjohtaja ja valittujen liikkeiden johtajat.  

Tapaamisessa esiteltiin Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja tukimateriaalit. Sen jälkeen 

sovittiin syksyn aikana järjestettävistä opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutustilaisuuksista 

 

• Askeleet ammattilaiseksi -koulutustilaisuudet 

Koulutustilaisuudet toteutettiin alakohtaisesti, 2 tunnin koulutustilaisuuksina opettajille ja 

työpaikkaohjaajille. Koulutukset pidettiin KPO:n tiloissa. Koulutustilaisuuksissa esiteltiin Nuori Mieli 

Työssä -ohjelma, Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja tuki materiaalit ja käytiin keskustelu 

työelämäjaksojen käytännön toteutuksesta. 

 

Liiketalouden koulutustilaisuuteen 25.9.2018 osallistui 12 työpaikkaohjaajaa ja 4 opettajaa. 

Autolan koulutukseen 9.10.2018 osallistui 3 työpaikkaohjaajaa ja 3 opettajaa. 

Ravintola-Catering alan koulutukseen 14.11.2018 osallistui 10 työpaikkaohjaajaa ja 4 opettajaa 

 

• Työpaikkavierailut 

Autoalalla toteutettiin 2. vuoden opiskelijaryhmien vierailu Automaan ja Autoliike Nystedtin tiloissa. 

Vierailut olivat noin 2 tunnin pituisia. Vierailulla tutustuttiin tiloihin ja niihin töihin, joita ko. liikkeissä 

on mahdollista päästä tekemään työelämäjaksoilla. 

 

• Materiaalien jatkokehittäminen 

Oppimispäiväkirjan sisältö on viety Keski-Pohjanmaan ammattiopiston verkko-oppimisalustaan 

Microsoftin Forms-lomakkeita käyttäen. Sähköistä versiota hyödyntämällä opiskelija voi tehdä 

oppimispäiväkirjan tehtävät mobiililaitetta tai tietokonetta käyttäen verkossa ja lähettää ne 

opettajalle ja työpaikkaohjaajalle. Sähköisen oppimispäiväkirjan pilotointia käytännössä ei hankkeen 

aikana ehditty toteuttamaan. 

 



Nuori Mieli Työssä 

                     

 

 

• Arviointitilaisuus 4.12.2018 

Arviointitilaisuuteen osallistui 3 KPO:n edustajaa ja 10 KPedun edustajaa. Arviointitilaisuudessa 

käytiin läpi kokemukset Askeleet ammattilaiseksi -toimintamallin käyttöönotosta ja esiteltiin KPedun 

sähköinen oppimisalusta joka on tarkoitettu opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien 

yhteiseen käyttöön. 

 

Tilaisuudessa todettiin opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutustilaisuuksien olleen hyviä ja 

tarpeellisia kohtaamisia. Materiaalit ovat sisällöltään toimivia. Opettajan ja ohjaajan opas on hyvä 

olla työpaikoilla painettuna versiona, oppimispäiväkirjan koettiin olevan sähköisenä versiona parempi 

kuin mukana kuljetettava painettu vihko. 

 

Viikoittain käytävät fiiliskeskustelut ovat jatkossa tärkeä osa työpaikkaohjaajan työtä. Keskusteluista 

ehdittiin hankkeen aikana saada vain vähän kokemusta, mutta keskusteluja jatketaan kevään 

työssäoppimisjaksoilla. 

 

Tilaisuudessa sovittiin, että Askeleet ammattilaiseksi -toimintamallia jatketaan kevätlukukauden ajan 

pilottivaiheen työpaikoilla ja opintoaloilla. Kevään 2019 sovitaan toimintamallin laajemmasta 

käyttöönotosta niin KPO:ssa kuin KPedussa.  

 

Käyttöönottoprosessin yhteyshenkilöt 

• Hyvinvointihäärääjä Ville Virtanen, SAKU ry 

Yhteystiedot 1.1.2019 alkaen: T:mi VeeVee Virtanen veevee@veevee.info, p. 050 430 2070 

• Henkilöstöjohtaja Leif Lindberg, KPO, leif.lindberg@sok.fi p. 020 780 7044 

• Rehtori Sirkku Purontaus, KPedu, sirkku.purontaus@kpedu.fi, p. 044 725 0101 

• Opiskeluhuollon koordinaattori Anne Eteläaho, KPedu, anne.etelaaho@kpedu.fi, p. 044 725 0106 


