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Julkaisussa kuvatuista käytännöistä suurin osa on kehitetty Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa käynnis-
sä olevissa ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa, joita ovat:
•	 OPEDA – Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen
•	 Valmis – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa

G ESIPUHE H
Matka itseohjautuvaksi alansa ammattilaiseksi on pitkä ja monivaiheinen. 
Matkallaan oppijat tarvitsevat oppimisen näkökulmasta juuri heille sopivan 
haasteellisia tehtäviä sekä taitoja, tietoa ja itseluottamusta niistä selviytyäkseen. 
Ennen kaikkea he tarvitsevat oppilaitoksen arjessa heidän oppimistaan ohjaavien 
tukea, kannustusta ja palautetta.

Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota oppimisen näkökulmasta turvallinen 
ympäristö, jossa oppijat voivat yrityksen ja erehdyksen kautta kartuttaa 
tarvittavaa osaamista. Oppimista edesauttava ilmapiiri ja yhteisö, johon kaikki 
kokevat kuuluvansa, rakennetaan yhdessä. Tällaisesta yhteisöstä on oppijoiden 
helpompi jatkaa matkaansa kohti tulevia haasteita repussaan entistä enemmän 
itseohjautuvuuden, itsearvioinnin ja itsetunnon rakennuspalikoita ja taitoja. 

Tähän julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan maakuntien ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan opiskelijoita 
kantamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Julkaisua varten on myös 
opiskelijoita pyydetty kertomaan oma näkemyksensä siitä, miten oppilaitoksissa 
voitaisiin tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta. Julkaisun sivuilta löytyy 
opiskelijoiden vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mitkä asiat koulussa lisäävät sitä, että opiskelijat kantavat itse enemmän 
vastuuta omista opinnoistaan? Mitä pitäisi vielä tehdä?

•	 Miten opiskelija voi itse kantaa enemmän vastuuta omien opintojensa 
etenemisestä?
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Kuuleminen

= 
 mielipiteelläni on merkitystä
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»  Kuuleminen  «

= 
 mielipiteelläni on merkitystä

Opiskelijoiden kuuleminen Salon tapaan
Opiskelijaryhmistä nimetään 1–2 edustajaa, jotka osal-
listuvat koulutusjohtajan vetämään keskustelutilaisuu-
teen. Etukäteen ryhmiä on pyydetty pohtimaan asioita, 
jotka ovat hyvin ja asioita, joihin puolestaan halutaan 
muutosta. Keskustelutilaisuudessa käydään opiske-
lijoiden esille ottamat asiat läpi. Osaan asioista löyde-
tään ratkaisu heti, osa jää selvitettäväksi. Tilaisuudesta 
laaditaan muistio, johon kirjataan jatkotoimenpiteet. 
Muistio tallennetaan verkkokansioon, johon myös opis-
kelijat pääsevät. Tilaisuuden jälkeen ryhmän edustaja 
käy läpi tilaisuuden asiat oman ryhmänsä kanssa.

Keskustelutilaisuuksia järjestetään vähintään kerran 
lukukaudessa. Niihin osallistuvat opiskelijoiden ja kou-
lutusjohtajan lisäksi opiskelijahuollon edustajat sekä 
atk- ja kiinteistöpuolen henkilöstöä.

Toimintatapa on mahdollisuus opiskelijoille vaikuttaa 
oppilaitoksen olosuhteisiin suoraan alan koulutusjohta-
jan kautta. Opiskelijat saavat kokemuksen, että asioihin 
voi vaikuttaa ja että oppilaitos kehittyy opiskelijoiden 
toivomaan suuntaan. Yhteisöllisyys lisääntyy ja tiedon-
kulku paranee.

Mervi Leino
Projektisuunnittelija, Salon seudun ammattiopisto

Kaikkien ääni kuuluviin ―  
toiminnallisen kuulemisen malli

Perinteisestä Webropol-kyselystä poikkeavaa tapaa 
kuulla opiskelijoita kokeiltiin Bovallius-ammattiopiston 
Turun toimipisteessä lukuvuonna 2012–13, kun opis-
kelijapalveluiden henkilöstö jalkautui luokkiin kartoit-
tamaan opiskelijoiden viihtyvyyttä toiminnallisia me-
netelmiä käyttäen. Yleisen viihtyvyyden lisäksi kuultiin 
opiskelijoiden näkemyksiä tiloista, ruuasta, opetuksesta 
ja kiusaamisesta.

Toiminnallisuus toteutui käytännössä monin eri tavoin 
riippuen mm. vetäjän omasta mielenkiinnosta ja tai-
doista. Asuntolan ohjaajat kuulivat opiskelijoita viemäl-
lä ryhmän keittiöön, jossa leipomisen ja ruuanlaiton 
lomassa keskusteltiin aiheesta. Erityistä tukea tarvit-
sevien ryhmässä käytettiin apuna erilaisia mieliala- ja 
tunnekortteja aiheeseen liittyvien tunteiden ja ajatusten 
ilmaisemiseen. 

Yksi suosiota saanut tapa oli opiskelijoiden itsensä 
järjestämä aihetta käsittelevä virallinen kokous, johon 
opiskelijat valitsivat keskuudestaan puheenjohtajan ja 
sihteerin. Tarjolla olevat kokousvoileivät olivat oleellinen 
osa tätä toteutusmallia.

Kuulemiskierroksen jälkeen opiskelijoiden kommentit 
koottiin yhteen aihepiireittäin ja pohdittiin, mitä ehdo-
tuksille voitaisiin tehdä. Opiskelijoiden toiveet viihty-
vyyden suhteen olivat loppujen lopuksi hyvin pieniä 
arkipäivän asioita – käytäville toivottiin lisää tuoleja tai 
viherkasveja, ruokasaliin maustetelineitä ja vähemmän 
perunapäiviä. Koska kyselyä ei tehnyt oma opettaja, tuli 
esille myös toiveita opetukseen liittyvistä asioista.

Kyselyn tehneet henkilöt kiersivät jo parin kuukauden 
päästä luokissa kertomassa, mitkä toimenpiteet on jo 
toteutettu, mitkä ovat työn alla ja mitä on kenties mah-
dotonta toteuttaa. Näin opiskelijoille haluttiin välittää 
tunne, että he voivat oikeasti vaikuttaa asioihin. 

Toteutettu tapa kuulla opiskelijoita oli opiskelijaystävälli-
nen ja opiskelijoille välittyi tunne konkreettisesta vaikut-
tamisesta. Kynnys kertoa mielipiteitä myös opetukseen 
liittyvistä asioista madaltui, kun opiskelijapalveluiden 
henkilöstö toteutti kyselyn oman opettajan sijaan. 
Oppilaitoksen panostus asiaan kannatti ja opiskelijoita 
tullaan kuulemaan toiminnallisesti myös jatkossa.

Annika Dahlström
Palvelupäällikkö, Bovallius-ammattiopisto Turku
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Lempiruokaviikko täytti toiveita
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ideoivat keväällä 
2013 Turun ammatti-instituutin Uudenmaantien koulu-
taloon suuren suosion saavuttaneen lempiruokaviikon. 
Viikko toteutettiin yhteistyössä koulutalon ruokapalve-
luista vastaavan Unican henkilökunnan kanssa.

Kouluruoka herättää perinteisesti vahvoja tunteita puo-
lesta ja vastaan. Uudenmaantien oppilaskunta kyllästyi 
kuulemaan koulutalossaan napinaa ruuasta ja päät-
ti ideoida viikon, jonka aikana syödään opiskelijoiden 
toivomia herkkuruokia. Asia otettiin esille ns. ruokala-
toimikunnan kokouksessa, joka pidetään koulutalossa 
kahdesti vuodessa ja jossa mukana on niin oppilaskun-
nan, Unican kuin opettajienkin edustajia. Opiskelijoita 
edustaneet lähihoitajaopiskelijat Julia Virta ja Elina 
Lehtonen ryhtyivät toteuttamaan projektia innolla.

 " Päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että aulaan vietiin 
keskeiselle paikalle laatikko ja lappuja, joihin sai kir-
joitella lempiruokia. Joitain sääntöjä oli, esimerkiksi 
että ruokien pitäisi olla toteutuskelpoisia myös hin-
naltaan. Mitään lehtipihvejä ja kebabeja ei siis voinut 
ehdottaa", selittää Julia.

Vastauksia tuli melkoinen määrä – noin 150–200.  
Oppilaskunnan edustajat kävivät tarkasti läpi kaikki vas-
taukset ja laativat listan ehdotuksista. Yllättäen kärkeen 
nousivat melko tavanomaiset toiveruuat.

 " Aika paljon ehdotuksissa oli samoja ruokalajeja. 
Tosin osa oli sellaisia, joista mä en ole edes kuullut. 
Suosituimpia olivat kuitenkin lasagne, makaronilaatik-
ko, kalapalat ja lihakeitto. Myös kasvisruokia, kuten 
kukkakaaligratiinia, toivottiin lisää", Elina luettelee.

Positiivista virtaa
Monissa koulun projekteissa mukana olleet Julia ja Elina 
toteavat yhteen ääneen, että lempiruokaviikko oli yksi 
mukavimpia ja helpoiten toteutuneita kouluprojekteja. 
He kehuvat vuolaasti yhteistyötä Unican väen kanssa.

 " Noin puolet ehdotetuista ruokalajeista oli tarjolla vii-
kon aikana, vaikka osaa piti  vähän muuttaa. Mutta 
idea toimi todella hyvin. Keittiön väki oli tosi yhteistyö-
kykyistä ja innoissaan projektista! Oli tosi kiva tehdä 
yhteistyötä", kiittelee Julia.

Myös ravintolapäällikkö Minna Kirjonen on erittäin tyy-
tyväinen lempiruokaviikkoon ja kiittelee opiskelijoiden 
aktiivisuutta.

 " Oli hienoa, että opiskelijat hoitivat koko toteutuk-
sen itse ja me saimme valmiit ehdotukset salaateista 
alkaen. Meillä on yli 6 000 ruuan ohjeet koneella, 
joten pienillä muokkauksilla saatiin kai-
kista ehdotetuista ruuista valittua kou-
lukeittiöön sopivat. Vain hampurilainen 
piti jättää pois, koska sen valmistaminen 
koulukeittiössä ei oikein onnistu", kertoo 
Minna.

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa 
Uudenmaantiellä on syöjiä päivittäin n. 
1 000–1 300. Keittiöstä vahvistetaan, 
että lempiruokaviikolla syöjiä oli todella 
paljon, ja myös henkilökunnalta tuli hy-
vää palautetta. ”Tätähän me kaikki ty-
kätään syödä”, kommentoivat opettajat 
ja muu henkilökunta opiskelijoiden laa-
timaa ruokalistaa.

Onnistunut lempiruokaviikko takasi 
sen, että Uudenmaantien koulutalos-
sa kokeilusta tehdään saman tien py-
syvä erikoisviikko, joka järjestetään 
kahdesti vuodessa.

 " Idea oli kaikkien mielestä kiva ja 
positiivista palautetta tuli paljon. Erityistä oli se, 
että kukaan ei viikon aikana sanonut, että ruoka olisi 
pahaa tai liian eksoottista", iloitsee Elina.

 " Tosi kiva projekti ja suosittelen tällaista muihinkin 
kouluihin", Julia säestää.

Keittiön puoleltakin huikataan, että opiskelijoiden kans-
sa on mukava tehdä yhteistyötä ja että tällaiset projektit 
ovat piristäviä.

 " Tämä oli meille todella helppoa! Oikeastaan en edes 
ymmärrä, miksi tämä ei jossain koulussa toimisi", 
naurahtaa Minna.

Tiina Pirilä
Opettaja, Turun ammatti-instituutti
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”Vastuuta kannetaan 
keskittymällä opintoihin 

ja ymmärtämällä, miten 
tärkeää on palauttaa työt ajoissa. 

Tehdään töitä itsenäisemmin ja 
yritetään ensin itse ja sitten vasta 

pyydetään apua.”

Nuorisoasteen 3. vuoden 
vaatetusalan perustutkinnon 

opiskelija

”Itsenäisiä tehtäviä 
ja Moodle-tehtäviä 

saisi olla enemmän.”

Nuorisoasteen 3. vuoden 
vaatetusalan perustutkinnon 

opiskelija

Case: Kuulemisen  
vetäjä toisesta koulutalosta

Koulutalon oppilaat ja henkilökunta koottiin yhteen lii-
kuntasaliin yhteisen juhlatapahtuman päätteeksi. Joka 
luokalta oli valittu paneeliin edustus ja luokkatoverit 
olivat paikalla kannustamassa ja myös ottamassa kan-
taa. Paneeliin mahtui 12 nuorta ja keskustelun aiheina 
olivat mm. koulupäivän pituus sekä lintsaukset; lisäksi 
käytiin yleiskeskustelua siitä, mikä on hyvin mitä voisi 
parantaa.

Vetäjänä toimi koulutalossa vie-
ras henkilö, mikä loi tilaisuuteen 
ehkä oman ”virallisemman” tun-
nun, vaikka ajatuksenvaihto olikin 
luontevaa ja spontaania. Hyvän 
kuuluvuuden ja kommunikoinnin 
edistämiseksi vetäjällä oli mikrofoni 
ja panelisteilla kiersi kaksi mikkiä. 
Vetäjä kiersi myös yleisön keskellä ot-
tamassa juttuaiheita ja kommentteja 
paneelin aikana. Kokonaisaika oli 45 
minuuttia, joka oli riittävä aika tällai-
seen spontaaniin juttuun.

Anne Aksentjev
Koulutuspäällikkö,  

Turun ammatti-instituutti

»  Kuuleminen  «
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Ryhmän edustajat

= 
 YKSI KAIKKIEN, kaikki yhden PUOLESTA
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Ryhmänvanhin -toiminta 
Idea luokan vastuuhenkilön, ns. ryhmänvanhimman va-
litsemisesta syntyi Naantalin ammattiopistossa syksyllä 
2012 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden aloittees-
ta. Toiminta aloitettiin heti samana syksynä. Opiskelijat 
perustivat Facebook-sivun, johon vastuuhenkilö laittaa 
opettajan Wilmaan viemät läksyt ja muut tiedotukset. 
Opettaja ei kuulunut Facebook-ryhmään, jolloin opiskeli-
jat voivat vapaammin keskustella asioistaan.

Vastuuhenkilöt ovat olleet tarvittaessa yhteydessä ryh-
mänohjaajaan ja päinvastoin. Asiat, joissa ryhmänvan-
hin on ollut ohjaajaan yhteydessä:

 * luokassa tapahtuneet häiriköinnit, työrauha-asiat

 * koulukiusaaminen ja sen käsittelyprosessin 
aikainen yhteydenpito

 * tiedottaminen luokkahengen ja ilmapiirin 
vaihteluista

 * sijaisopettajan tuntien aikana ilmenneet ongelmat

 * kyselyt liittyen yhteisiin tapahtumiin ja opiskeluun

 * lisäopetustarpeet

 * työssäoppimiseen liittyvät kysymykset

 * rästipajat, korvauskäytänteet

Maija-Leena Haapa-alho
Koulutusalavastaava, Raseko Naantalin ammattiopisto

”Facebook on paras 
tiedotusväline kun oma 

ryhmä on siellä – kaikki ei 
Wilmassa käy.”

Ryhmänvanhin

”Kuulee muiden mie-
lipiteitä ja osaa kertoa 

opettajille, mitä mieltä 
luokka on. Kaikki eivät uskalla 
puhua tai eivät halua ottaa itse 

yhteyttä opettajiin.”

Ryhmänvanhin

»  Ryhmän edustajat  «
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Voimaa opiskelijakunnasta
”Opiskelijakuntatyö on hyvää vastapainoa opiskelulle. Samalla pääsee näkemään oppilaitoksen toi-
mintaa omaa alaansa laajemmin”, kertoo Turun ammatti-instituutin opiskelijayhdistys Taika ry:n 
puheenjohtaja Jami Lehtonen.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan jokaisessa oppilaitoksessa on oltava opiskelijakunta. Sen teh-
tävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Lisäksi opiskelijakunta 
kehittää omalta osaltaan opiskelijoiden ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.

Opiskelijakunnan ja oppilaitoksen yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Jami Lehtosen mukaan yhteistyön 
ensimmäinen askel on toimiva tiedonkulku opettajien ja opiskelijakunnan välillä. ”Erityisesti opiskelijakunnan merki-
tystä oppilaitoksen arjessa lisäisi se, että jokaisen yksikön opiskelijakunnan kokouksissa olisi mukana myös asiasta 
innostunut opettaja. Näin tieto opiskelijakunnassa keskustelluista ja päätetyistä asioista leviäisi paremmin opettajille 
ja päinvastoin.”
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Miten opiskelijoita voisi osallistaa?:
 * Opettajan keräämät palautteet opettamastaan 

aineesta/kokonaisuudesta (esimerkiksi Wilma-
opiskelijahallinto-ohjelman avulla)

 * Opiskelija itse täyttää HOPS-lomakkeita opintojen 
alussa, keskivaiheella ja lopussa, ja asiat käydään 
läpi luokanvalvojan kanssa. Huoltaja näkee nämä 
tekstit myös.

 * Opiskelijoiden erilaiset kuulemistilaisuudet: 
kootaan luokanvanhimmat yhteen ja keskustellaan 
tietyn aihepiirin puitteissa asioista (läsnä 
tiiminvetäjä, koulutuspäällikkö, rehtori). 
Tilaisuudesta tehdään muistio, joka käydään 
opettajakunnan kanssa läpi ja sovitaan tarvittavat 
toimenpiteet. Osa on vienyt tiedottamisen astetta 
pidemmälle eli muistio on jaettu kaikille alan 
opiskelijoille tiedoksi, että tällaista on tullut ilmi ja 
näin aiotaan edetä.

 * Oppilaskunnan/tutoreiden/ryhmänedustajien 
ym. kuulemiset. Esimerkiksi luokan edustajat on 
koottu paneeliin, jonka aiheet on sovittu yhdessä 
etukäteen. Muut opiskelijat ja henkilökunta ovat 
kuulemassa ja ottavat osaa keskusteluun.

 * Opiskelijoiden kuuleminen auditointien yhteydessä

 * Eri teemoihin liittyvät opiskelijakyselyt (esim. 
kiusaaminen, terveys)

 * Opiskelijoiden edustus oppilaitoksen 
johtoryhmässä, koulukohtaisissa työryhmissä, 
toimielimessä jne.

Anne Aksentjev
Koulutuspäällikkö, Turun ammatti-instituutti

Oppilaitoksen johdon kanssa opiskelijakunnalla on 
muutaman kerran vuodessa yhteisiä kokouksia, joissa 
on mahdollisuus viedä koko Turun ammatti-instituuttia 
koskevia ajatuksia eteenpäin. Lehtonen toivoisi kuiten-
kin vielä enemmän vaikuttamismahdollisuuksia koulu-
talojen arkeen. ”Opiskelijakunnan merkitys ja vaikutus 
vaihtelee koulutaloittain ja opiskelijoiden mielipiteitä 
voisi kuulla enemmänkin”, hän summaa.

Tärkeää Jami Lehtosen mielestä on myös se, mi-
ten opiskelijoiden esittämiin ehdotuksiin vastataan. 
Epämääräinen suullinen palaute siitä, että jokin asia 
on viety eteenpäin, ei edesauta luottamuksellista 
yhteistyötä.

Niskasta kiinni
Jamilla on itsellään kokemus siitä, miltä tuntuu, kun 
opiskelijaelämä vie mennessään ja poissaoloja kerään-
tyy. ”Opiskelin itse ensin kaksi ja puoli vuotta sote-alalla 
ja poissaoloja tuli vähän liikaa. Jätin opinnot kesken ja 
kävin välissä armeijassa ja töissä.”

Kipinä opiskeluun ja asioiden loppuun saattamiseen oli 
kuitenkin jäänyt kytemään. Armeija- ja työkokemusta 
rikkaampana hän palasi koulun penkille ja uudelle alal-
le. Nyt edessä häämöttää viimein valmistuminen logis-
tiikan alalta.

”Totesin itselleni jossain vaiheessa, että nyt on pakko 
tehdä elämälle jotain. Halusin suorittaa jonkin aloitta-
mani asian loppuun”, hän muistelee. Mitään viisasten 
kiveä ei Jamillakaan ole vastaavassa tilanteessa ole-
ville opiskelijoille antaa. Yksi viisas neuvo kuitenkin: 
”Opiskelu vaatii paljon ja välillä täytyy pystyä ottamaan 
itseään niskasta kiinni.”

Mika Salonen
Projektikoordinaattori, Turun kaupungin sivistystoimiala

”Kun on kritisoitavaa, 
pitäisi olla myös 

korjausehdotus itsellä 
valmiina. Valittaminen ei 

johda mihinkään, jos ei osaa 
kertoa, miten asian voisi 

korjata.”

Koulutuspäällikkö

»  Ryhmän edustajat  «
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Koordinaattori opiskelijoiden tukena
Turun ammatti-instituutin opiskelijatoiminnan koor-
dinaattori näkyy ja kuuluu opiskelijoiden arjessa joko 
suoraan tai välillisesti. Tutor-toiminnan koordinoinnin ja 
vuosittaisten uusien tutoreiden koulutuksen lisäksi hän 
on vahvasti mukana opiskelijakuntatoiminnan pyörittä-
misessä opiskelijoiden apuna.

Opiskelijakuntatoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi 
on tärkeää, että toiminnassa on mukana joku, jolla on 
kokemusta toiminnan käytännön pyörittämisestä ja yh-
distystoiminnan virallisesta puolesta. 

 " Jos vaikkapa jonain vuonna hallituksessa olisi vain 
kolmannen vuoden opiskelijoita, pitäisi seuraavana 
vuonna aloittaa kaikkien kanssa ihan alusta. Silloin 
on tärkeää, että on joku, joka tietää, miten asiat pitää 
tehdä ja miten niitä on ennen tehty", kiteyttää opiske-
lijayhdistys Taika ry:n puheenjohtaja Jami Lehtonen.

Opiskelijatoiminnan koordinaattorin työvuoden täyttävät 
tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan lisäksi monet suurem-
mat ja pienemmät työtehtävät. On infotilaisuuksia, valo-
kuvausten järjestämisiä ja Taitaja9-kilpailuja. Mukavana 
lukuvuoden huipentumana ja ikkunana kaupunkilaisten 
suuntaan ovat jokakeväiset Aurajoessa soudettavat 
Amissoudut, jonka järjestelyissä opiskelijatoiminnan 
koordinaattori on myös mukana.

Mika Salonen
Projektikoordinaattori, Turun kaupungin sivistystoimiala

”Itsenäinen työskentely, 
mieleiset materiaalit, toi-

miva ryhmä/luokka lisäävät 
sitä, että opiskelija kantaa enem-

män vastuuta opinnoista.”

Nuorisoasteen 2. vuoden vaatetus- 
ja tekstiilialan perustutkinnon 

opiskelija

”Omaa vastuunkantoa 
lisää hyvä ryhmähenki 

ja sopiva määrä tehtäviä/
tenttejä. Voitaisiin ottaa oppilas 

aiemmin puhutteluun, ellei hän 
kanna vastuutaan.”

Nuorisoasteen 3. vuoden 
lähihoitajien perustutkinnon 

opiskelija
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Wanted: RyhmänedustajaLähes kaikista luokista on jo aiemmin valit-
tu luokkavastaava, luokan edustaja, luokan 
vanhin tai luokan emäntä tms. Jatkossa 
näille kaikille olisi yhtenäinen nimitys ryh-
mänedustaja, jolle valitaan myös varaedus-
taja. Jokainen ryhmänohjaaja (luokanval-
voja) vastaa siitä, että ryhmä valitsee omat 
edustajansa.
Ryhmänedustajan tehtävät ja vastuut ovat 
mm.

 * edustaa omaa ryhmäänsä erilaisissa tilaisuuksissa (esim. rehtorin ja koulutuspäällikön järjestämät tilaisuudet ja opiskelijakunnan syyskokous)
 * tuoda tilaisuuksiin oman ryhmänsä mielipiteitä tai toiveita

 * tiedottaa omaa ryhmäänsä kouluun liittyvissä asioissa, joita heille lähetetään 
esimerkiksi Wilman kautta (esim. koulukuvaus, ammattilakit, amissoudut)Tavoitteena on koota ryhmänedustajat 

Wilmaan omaksi ryhmäksi koulutaloittain/
osastoittain, jolloin myös koulutuspäälliköt 
ja tiimivastaavat voisivat käyttää tätä oman 
osastonsa opiskelijoiden tiedottamiseen. 
Kun olette valinneet ryhmällenne edus-
tajan ja varaedustajan, lähettäkää tiedot 
allekirjoittaneelle.
Terveisin opiskelijatoiminnan koordinaattori

»  Ryhmän edustajat  «
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Itseohjautuvuus

= 
 TUNNE ITSESI
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Matkalla itseen ja ohjaajuuteen  
– toimintamalli opiskelijoiden ammatillisen itsetuntemuksen kehittämiseen

Toimintamallin kehittäminen aloitettiin oppilaitoksessa kartoittamalla opiskelijoiden opintojen etenemisen ongelmia 
ja keskeyttämisen syitä. Sen myötä esiin nousi kaksi tarvetta: erityinen tuentarve itsetuntemuksen ja itsearviointitai-
tojen kehittymiseen, ja tarve konkreettiseen apuun ja ohjaukseen siitä, miten ottaa vastuuta omista opinnoistaan. 
Tärkeäksi elementiksi nähtiin lisäksi se, miten pystytään vahvistamaan työelämätaitoja opintojen alusta lähtien. 
Tavoitteena oli luoda yhteneviä käytänteitä lapsi- ja perhetyön ja viittomakielisen ohjauksen perustutkintojen opin-
tojen läpäisyn tehostamiseksi ja vahvistaa näin humanistisen ja kasvatusalan koulutusten arvopohjaa suhteessa 
tulevaan ohjaajuuteen.

Liikkeelle lähtö
Toimintamallia lähdettiin rakentamaan tarkastelemalla 
jokaista opiskeluvuotta kolmesta näkökulmasta: minä, 
ryhmä ja työelämä. Itsetuntemuksen ja itsearvioinnin 
edistämisen välineitä ja malleja kerättiin näiden kol-
men teeman pohjalta. Tämän jälkeen malleja lähdettiin 
kokeilemaan käytännössä syksyllä opintonsa aloitta-
neiden opiskelijaryhmien kanssa. Näiden materiaalien 
avulla onnistuttiin sitouttamaan opiskelijoita alkaneisiin 
opintoihin sekä saamaan ensikosketus oman alan am-
mattilaiseksi kasvamiseen heti opintojen alkuvaihees-
sa. Kantavana ajatuksena kehittämistyön takana oli, 
että nimenomaan itsetuntemus, eikä niinkään itseluot-
tamus, on merkittävä linkki vahvaksi ammattilaiseksi 
kasvamisessa.

Ensin pitää tutustua itseensä
Matka itseen lähtee ensimmäisenä opiskeluvuonna liik-
keelle siitä, että käydään läpi omaa elämänhistoriaa ja 
kokemuksia siitä, miten olen tullut sellaiseksi kuin olen. 
Sen lisäksi tunnistetaan oman persoonan vahvuuksia 
ja heikkouksia, henkilökohtaista temperamenttia ja 
sitä, minkälainen olen oppijana. Ryhmään tutustumisen 
osiossa opetellaan toimimaan oman ryhmän kanssa ja 
havainnoidaan, minkälaisia temperamentteja ja ominai-
suuksia ryhmäläisistä löytyy. Opiskelijoita ohjataan kiin-
nittämään huomiota siihen, miten ryhmässä toimitaan 
ja miten otetaan vastuuta ryhmästä ja hyväksytään eri-
laisuutta ja autetaan kanssaoppijoita olemalla itse osa 
jotain isompaa. Näin sitoutetaan opiskelijaa eri tavoin 
tulemaan osaksi omaa ryhmäänsä ja koko oppilaitok-
sen yhteisöä. Ammatillinen kasvu starttaa heti ensim-
mäisistä opiskelupäivistä, kun tutustuminen työelämän 
pelisääntöihin alkaa.

Kasvua ja kehittymistä – oppijana eteenpäin
Toisena vuonna painottuvat itsensä kehittäminen ja 
ryhmässä toimimisen taidot. Linjavastaavien tunneilla 
ja henkilökohtaisissa keskusteluissa tarkastellaan, mi-
ten opiskelija on kasvanut ihmisenä viimeisen vuoden 

aikana ja onko jokin muuttunut ja miksi. Erityisesti 
painotetaan sitä, miten otetaan vastaan palautetta ja 
käsitellään sen mahdollisesti herättämiä negatiivisia 
tunteita. Ensimmäisenä vuonna aloitettua työtä elämän-
hallintataitojen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi 
jatketaan.

Myös ryhmissä harjoitellaan toisena vuonna palautteen 
antamista ja vastaanottamista. Vastuunottamista ryh-
mästä harjoitellaan pohtimalla yhdessä, minkälaisia toi-
mijoita olemme ryhmässä, millaista ilmapiiriä edistäm-
me ja osaammeko tukea toinen toisiamme.

Työelämätaitojen osalta vahvistetaan ammattitaito-
vaatimuksiin perustuvaa osaamisen arvioinnin taitoa. 
Työelämäjaksoilla harjoitellaan ammatillisen osaamisen 
lisäksi sitä, miten ratkaistaan ongelmia ja käsitellään 
työelämän muuttuvia tilanteita joustavasti.

Kohti työelämää
Kolmannen vuoden teemana on ammatillisen identi-
teetin vahvistaminen. Vuoden aikana pohditaan mm. 
sitä, millainen on opiskelijan itsetuntemus nyt, miten 
itsensä kehittäminen jatkuu tästä eteenpäin, mikä on 
opiskelijan näkemys ammatillisesta osaamisestaan ja 
minkälaisin odotuksin hän rakentaa tulevaisuutta tästä 
eteenpäin.

Ryhmässä toimimisen näkökulmasta kolmas vuosi on 
opiskelijayhteisöstä itsenäistymisen ja luopumisen ai-
kaa, jolloin aletaan nähdä muut ryhmäläiset tulevina 
työkavereina. Opiskelijoiden ammatillinen minäkuva on 
syventynyt ja he ovat valmiita kohtaamaan työelämän 
haasteet. Opintojen lopussa katsotaan taaksepäin ja ar-
vioidaan yhdessä kuljettua matkaa ja valmistaudutaan 
aloittamaan matka kohti uusia ohjaajan ja ohjaamisen 
haasteita.

Mari Korhonen ja Marika Rauhansalo
Opettajat, Turun kristillinen opisto

»  Itseohjautuvuus  «
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Pidä huolta -teemavuosi  
tukemassa opiskelijan itseohjautuvuutta
Salon seudun ammattiopistossa valitaan joka lukuvuo-
si yhteinen teema, joka näkyy kaikessa oppilaitoksen 
toiminnassa. Lukuvuoden 2013-2014 teema on opis-
kelijahuollon edustajien ehdotuksesta ”pidä huolta”. 
Jokaisella lukuvuoden kuudella jaksolla on oma tavoite, 
jotka ovat seuraavat:

1. jakso: Tutustu

2. jakso: Syö, nuku ja liiku

3. jakso: Ole läsnä

4. jakso: Tsemppaa

5. jakso: Tee rästit

6. jakso: Valmistu

Teema näkyy vuoden aikana opiskelijoiden ryhmäyt-
tämisessä, oppilaitokseen tutustumisessa ja ohjauk-
sessa. Neljännessä jaksossa teema näkyy esimerkik-
si niin, että opiskelijat valitsevat ryhmästään luokan 
tsempparin. Viidennellä jaksolla lukuvuoden lopun jo 
häämöttäessä paneudutaan rästiin jääneiden opintojen 
suorittamiseen.

Pidä huolta -teeman puitteissa opetus- ja ohjaushen-
kilöstö pohtii omissa koulutuksissaan, mistä kaikesta 

henkilökunnan tulee pitää huolta, jotta opiskelijoilla 
olisi mahdollisimman hyvä opiskella ja henkilöstöllä 

työskennellä. Teemasta tiedotetaan opiskelijoille 
ja kotiväelle vuoden aikana monen eri kanavan 

kautta aina kasvokkain tapahtuvasta tiedotta-
misesta ammattiopiston facebookin kautta 

tapahtuvaan tiedottamiseen.

Mervi Leino
Projektisuunnittelija, 

Salon seudun ammattiopisto

”Pidä huolta -lukuvuoden 
teeman keskeinen tavoite on 

kannustaa opiskelijaa kantamaan 
vastuuta omista opinnoistaan. 

Opinnoista huolehtiminen onnistuu, kun 
pitää omasta itsestään huolta.”

Vesa Valkonen
Opinto-ohjaaja, 

Salon seudun ammattiopisto

Esitteen ideoi ja toteutti käsi- ja taideteollisuusalan 

 opiskelijat: Hanna Tilles, Oona Auvinen, Noora Holm, 

Salla Ylitalo ja Eveliina Nivala 
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”On koulussa paikalla aina 
kun on tunteja. Opiskelee 

myös itse kotona.”

Nuorisoasteen 3.vuoden lähihoitajan 
perustutkinnon opiskelija

”Työssäoppimispaikat haetaan 
itse. Ei turhaan paapomista pois-

saoloista. Jos ollaan toisella asteella, 
niin silloin opiskelijalla on oma vastuu 

pitää opiskelupaikastaan kiinni, ei opettajan 
tarvitse toistuvasti sanoa opiskelijalle 

asiasta.”

Nuorisoasteen 2. vuoden hotelli- ja 
ravintola-alan opiskelija
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Itsearviointi
=
 omaa osaamista 
  reflektoimassa 
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Itsearvioinnin taitajaksi mobiililaitteen avulla – mobiililaitteet itsearvioinnin apuna
Opiskelijoiden arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa opiskelijalle hänen senhetkisestä osaamisestaan ja kannustaa 
oppimaan lisää. Oman osaamisen arviointia voidaan oppia ja siinä voidaan kehittyä kuten missä tahansa muussakin 
taidossa. Arviointitaitojen kehittyminen myös kannustaa ja motivoi opiskelijaa.

Turun ammatti-instituutin Tommilankadun koulutalossa lähdettiin ennakkoluulottomasti kokeilemaan mobiililaitteita 
opiskelijoiden itsearvioinnin välineenä. Käytännössä se tapahtui kokoamalla laitteelle opintokokonaisuudesta säh-
köinen oppikirja, johon keskeisten sisältöjen arviointikriteerit avattiin työsuoritusta vastaaviksi kokonaisuuksiksi. 
Tämä auttoi opiskelijaa ymmärtämään, mitä häneltä edellytettiin. Oppikirjaan opiskelijat kuvasivat toistensa työsuori-
tuksia ja tekemiään havaintoja ajasta tai paikasta riippumatta.

”Koulusta pitäisi saada 
ammattitietoa eikä kaivella 

yleistason tietoa googlaamalla, 
kyseinen tuhoaa motivaation. Mitä 

järkeä on heittää koulussa aikaa 
hukkaan, kun saman tiedon voi hankkia 

netistä.”

Lähihoitajan perustutkinnon 
aikuisopiskelija

»  Itsearviointi  «
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Case: Työn suunnittelun kuvaaminen sähköiseen oppikirjaan
Kotiruoan valmistuksen suunnitteluun sisältyy hygieniavaatimusten mukaisen pukeutumisen ja toiminnan arviointi. 
Opiskelijat kuvaavat sen sähköiseen oppikirjaan seuraavasti:

 * Opiskelijat kuvaavat toistensa työasuja, käsien pesua, kertakäyttökäsineiden käyttöä jne.

 * Videoleikkeeseen opiskelijat lisäävät tekstin ja puheen, jossa kerrotaan, mitä asioita työskentelyhygieniassa pitää 
huomioida. Etenkin maahanmuuttajaopiskelijoiden videoissa on oltava molemmat, puhe ja teksti.

Videoiden kuvaamisessa ei pyritä mallisuoritukseen, vaan opiskelijan sen hetkisen taitotason tallentamiseen. 
Mahdollisia virheitä voidaan korjata ja puutteita täydentää tarvittaessa opintojen edetessä.

Case: Kemiallisten  
ilmiöiden havainnointi

Yhtenä arvioinnin kohteena on kemiallisten ilmiöi-
den (fysiikka ja kemia) havainnointi, jonka opiskeli-
jat toteuttavat ja kuvaavat sähköiseen oppikirjaan 
seuraavasti:

 * Opiskelu tapahtuu samanaikaisopetuksena 
ruoanvalmistusopintojen kanssa

 * Tehtävänä on vaahdon muodostuminen

 * Opiskelija tekee kirjassa olevat 
vaahdotustehtävät (kananmuna, valkuainen, 
kananmuna + sokeri, kerma jne.)

 * Tehtävät tehdään parityönä, jolloin toinen 
kuvaa työtä

 * Tehtävän aikana opiskelijat tekevät 
havaintoja, jotka he kirjaavat kirjaan

 * Erilaisilla ohjaustehtävillä he selvittävät 
kirjaan, mitä tapahtuu ja miksi

 * Oppimistehtävien ja ohjauksen avulla 
opiskelijalle selviää proteiinien ja rasvan 
merkitys vaahdottamisessa, minkä tiedon hän 
tarvitsee ruoanvalmistuksessa
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Case: Asiakkaiden avustaminen
Yhtenä arvioinnin kohteena on vuorovaikutus ja 
yhteistyö, jonka opiskelijat toteuttavat ja kuvaavat 
sähköiseen oppikirjaan seuraavasti:

 * Opiskelu tapahtuu samanaikaisopetuksena 
äidinkielen opintojen kanssa

 * Tehtävänä on asiakkaan kohtaaminen 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
(pukeminen, kävelyttäminen, seurustelu, 
ruokailu )

 * Opiskelijat toimivat kolmen hengen ryhmissä, 
jolloin yksi toimii asiakkaana, yksi avustajana 
ja yksi kuvaajana. Rooleja vaihdetaan.

 * Opiskelijat kuvaavat havainnot kirjaan

 * Kirjan oppimistehtävien avulla opitaan 
onnistunut vuorovaikutustilanne

 * Oppimistehtävien toteutuksessa kiinnitetään 
huomiota esim. sanattomaan viestintään, 
ensivaikutelmaan, eri-ikäisten kohtaamiseen 
ja puhetapaan.

 * Tehtävä voidaan uusia ja verrata edelliseen

Mobiililaitteen käyttäminen oppimisessa vaatii uudenlaista asennoitumista sekä opettajalta että opiskelijalta. 
Opettajan pitää oppia pois vanhasta luentotyyppisestä opetuksesta ja opiskelijalta edellytetään, että hän on oman 
oppimisensa aktiivinen toimija. Erityisen hyvin mobiililaitteiden käyttö ja sähköinen oppikirja edistävät maahanmuut-
tajaopiskelijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista.

Arviointikeskusteluissa opiskelijan on helpompi kertoa omasta osaamisestaan eri työskentelyvaiheissa, koska hän on 
oppinut säännöllisesti kuvaamaan omaa osaamistaan. Opiskelija asennoituu saamaansa oppimisen ohjaukseen ja 
arviointiin positiivisesti, kun hän havaitsee pystyvänsä osallistumaan omaan arviointiinsa joka päivä. Opiskelija ohjaa 
näin itse omaa oppimisprosessiaan kohti parasta mahdollista osaamista. Oppimisen edetessä opiskelijan itseohjau-
tuvuus lisääntyy ja taidot vahvistuvat. 

Juha Pusa ja Liisa Tähtikari
Opettajat, Turun ammatti-instituutti

”Ehkä tarvitsisi enemmän 
innoittaa opiskelijoita itsenäisiksi 

opiskelijoiksi. Opettajat voisivat kertoa 
innostavasti omista opiskeluajoista ja 

siitä, mitä ovat saavuttaneet – tietenkin 
kovalla työllä.”

Nuorisoasteen 3.vuoden hiusalan 
perustutkinnon opiskelija

»  Itsearviointi  «
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Sähköinen työkalu arvioinnin apuna länsirannikolla
Länsirannikon koulutus Oy WinNovassa kehitettiin oppimisen ja osaamisen arvioinnin tueksi sähköinen työkalu, joka 
otettiin käyttöön vuonna 2012. Työkalun tavoitteena on kytkeä opetus ja oppiminen entistä tiiviimmin tutkinnon osan 
tavoitteisiin ja ohjata oppimista tavoitteiden mukaiseksi. Sen käyttäminen on mahdollista kaikissa ammatillisissa pe-
rustutkinnoissa ja niiden tutkinnon osissa. Opiskelijat käyttävät työkalua opiskelijaintran ja opettajat opintohallinto-
järjestelmän kautta. Sitä voidaan käyttää mobiililaitteissa, mikä mahdollistaa työkalun käytön myös työssäoppimisen 
yhteydessä.

Kuvakaappaus oppimisen arvioinnin sähköisestä työkalusta.

Sähköisen arvioinnin työkalun kehittämisen lähtö-
kohtana oli, että jokaisella opiskelijalla on osaamista, 
mutta hän tarvitsee silti yksilöllistä ohjausta oppimisen 
eri vaiheissa. Työkaluun siirrettiin arvioinnin kohteet, 
keskeiset sisällöt ja kriteerit suoraan tutkinnon perus-
teista. Koska WinNovassa ei oppimisen arvioinnissa 
käytetä arvosanoja, ovat arvioinnin kriteerit seuraavat: 
osaan itsenäisesti (kiitettävä 3), osaan ohjeen mukaan 
(hyvä 2), osaan opastettuna (tyydyttävä 1) ja osaan jat-
kuvassa ohjauksessa (alle T1). Usein tutkinnon osan 
alkuvaiheessa, kun opiskelija vielä tarvitsee paljon 
ohjausta, käytetään ”osaan jatkuvassa ohjauksessa” 
-arviointisektoria.

Jotta opiskelijat tietävät, mitä ja miten heidän osaamis-
taan arvioidaan, avataan alussa ammattitaitovaatimuk-
set ja arviointikriteerit sekä perehdytetään opiskelijat 
työkalun käyttöön. Heille kannattaa antaa määräpäivä, 
mihin mennessä arviointi täytyy tehdä. Kokemusten mu-
kaan opiskelijat tekevät arvioinnin samana päivänä, kun 
tehtävä on annettu.

Käytännössä työkalua käytetään niin, että opiskelija 
arvioi omaa oppimistaan siirtämällä arviointikolmion 
siihen kohtaan, mikä parhaiten kuvaa hänen omaa kä-
sitystään oppimisestaan kulloinkin arvioinnin kohteena 
olevan keskeisen sisällön osalta. Sen lisäksi opiskelija 
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Kuvakaappaus oppimisen arvioinnin yhteenvedosta.

»  Itsearviointi  «

perustelee ja täydentää tekemäänsä arviota kirjallisesti 
siihen varattuun paikkaan. Jokaiselle arvioinnin kohteel-
le on varattu oma sivu, ja opiskelija etenee sivustolla, 
kunnes kaikki kohteet on arvioitu. Lopuksi opiskelija tal-
lentaa arvioinnin.

Opettaja puolestaan näkee opintohallintojärjestelmäs-
tä, milloin opiskelija on tallentanut arvioinnin ja käy 
sen jälkeen opiskelijan kanssa palautekeskustelun. 
Opettaja voi käydä tekemässä oman opiskelijakohtai-
sen arviointinsa kirjallisine perusteluineen ennen kes-
kustelua tai hän voi kirjata ne vasta keskustelun aikana. 
Jälkimmäinen menettely on osoittautunut erittäin hy-
väksi käytännöksi. Palautekeskustelun jälkeen opettaja 
tallentaa oppimisen arvioinnin. Arvioinnin yhteenveto on 
avattavissa ja nähtävissä opiskelijaintrassa, johon myös 
alaikäisen opiskelijan huoltajalla on käyttäjätunnuk-
set. Palautekeskusteluja toistetaan sähköistä työkalua 
hyväksi käyttäen tutkinnon osan edetessä ja jokaisella 
kerralla voidaan ottaa uusia kohteita arvioitavaksi sen 
mukaan, mitä osaamista ko. tutkinnon osan aikana on 
tarkoitus hankkia.

Työkalu kehitettiin alun perin oppimisen arviointiin, mut-
ta sen käyttö soveltuu erinomaisesti myös osaamisen 
arviointiin. Opiskelija voi käydä ammattiosaamisen näy-
tön jälkeen kirjaamassa työkalun avulla oman arvionsa 
ja varmistaa samalla sen, että kaikki osaamisen arvi-
ointiin sisällytetyt arvioinnin kohteet ja kriteerit on osoi-
tettu. Samalla hän valmistautuu arviointikeskusteluun. 
Varsinaisessa arviointikeskustelussa opiskelija kertoo 
omasta osaamisestaan käyttäen apunaan sähköisellä 
työkalulla tekemäänsä itsearviointia. Opettaja ja mah-
dolliset muut arvioijat täydentävät työkaluun oman nä-
kemyksensä opiskelijan osaamisesta, jotta varsinainen 
ammattiosaamisen näytön ja tutkinnon osan arvosana 
voidaan muodostaa.

Sähköisesti toteutettava oppimisen palaute ja osaami-
sen arviointi motivoi opiskelijaa tarkastelemaan oppi-
mistaan ja osaamistaan prosessina ja sitoo oppimisen 
ja opettamisen kiinteästi tutkinnon osan tavoitteisiin.

Ben Schrey
Opettaja, Länsirannikon koulutus Oy WinNova
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Meidän oma 
juttu
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Opiskelijalähtöiset projektit
Projektit toimivat hyvänä opetusmenetelmänä ja kei-
nona vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia toimia oman 
oppimisensa johtajana. Parhaiten menetelmä sopii toi-
sen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden kanssa toteu-
tettavaksi erityisesti silloin, kun heillä on jo kokemus-
ta opettajan johdolla toteutetuista projektinomaisista 
työskentelytavoista.

Aidoimmillaan projekti on silloin, kun se perustuu oppi-
laitoksen ulkopuolisen, työelämää edustavan asiakkaan 
tarpeisiin ja se toteutetaan tämän kanssa yhdessä. 
Opettajan tehtävänä on myydä ajatus projektista opiske-
lijoille ja opiskelijoilla on oltava intoa ottaa haaste vas-
taan. Ideaalitilanteessa aloite ja projektin aihe tulevat 
tietenkin opiskelijoilta itseltään. Opettajan rooli vaihte-
lee projektin edetessä valmentajasta sparraajaan opis-
kelijoiden ohjaustarpeista riippuen.

Opiskelijaprojektin lyhyt oppimäärä:

 * Mikä on projekti? -teoriaosuus

 * Projektin tavoitteiden määritteleminen

 * Projektisuunnitelman tekeminen

 * Projektin toteuttajatiimi/-t ja osallistujien roolit

 * Minä itse osana tiimiä, oman osaamisen 
jakaminen

 * Projektin johtaminen ja yhteiset pelisäännöt

 * Opettajan rooli ja tehtävät (läsnäolo, tuki, 
kannustus, ohjaus, arviointi)

 * Aikataulutettu työsuunnitelma ja tehtävät

 * Projektin toteutus ja välipalaverit

 * Palautepalaveri, itsearviointi ja raportointi

Maija-Leena Haapa-alho
Koulutusalavastaava, Raseko Naantalin ammattiopisto

»  meidän juttu  «
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Opiskelijan näkemyksiä projektin vetäjänä 
toimimisesta

 " Idea joulumarkkinoiden järjestämisestä oli tullut 
Naantalin rannan yrittäjiltä. Saimme itse pohtia ja 
päättää, haluammeko järjestää kyseiset markkinat 
Naantaliin. Tulimme luokan kesken siihen tulokseen, 
että otamme haasteen vastaan. Päätimme pitää suun-
nitteluillan ja kutsua sinne rannan yrittäjiä, jotta hekin 
pääsisivät vaikuttamaan tuleviin markkinoihin. Ennen 
suunnitteluiltaa mietimme, mitä tulisi ottaa huomioon 
markkinoiden järjestämisessä sekä kävimme läpi ta-
pahtuman järjestämisen teoriaa tunneilla. Päätimme 
myös perustaa kolme tiimiä (markkinointi-, hallinto- ja 
ohjelmatiimi) ja valita yhden projektin vetäjän.

Suunnitteluillan jälkeen oli aika tarttua kunnolla toi-
meen. Olimme tehneet aikajanan, jossa oli viikot, mitä 
pitäisi milläkin viikolla tehdä ja aloimme täyttää sitä. 
Jokaisella oli siis jotakin hommaa tulossa. Aluksi aika-
jana näytti todella tyhjältä ja "helpolta" mutta matkan 
varrella asioita tuli mieleen ja aikajanakin alkoi täyttyä 
tekemättömistä töistä.

Omassa työssäni mielestäni meni hyvin ainakin vas-
tuunkantaminen ja asioista huolehtiminen. Tein myös 
jonkin verran asiakirjoja ja niistäkin tuli mielestäni 
asiallisia, ja ainakin opin tekemään niitä. Opin myös 
ottamaan yhteyttä rohkeammin ja selvittämään asioi-
ta reippaammin."
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Projektiin osallistuneiden 

opiskelijoiden ”kolahduksia”:

 * Tehdään tiimille ja tiimillä töitä niin kuin 

työelämässäkin, ei opettajalle/koululle

 * Osaanko toimia tiimissä? Olenko 

luotettava osa kokonaisuutta?

 * Palautteen vastaanottaminen omasta 

toiminnasta päivittäin – toinen arvioi 

minua työntekijänä, ei koulukaverina

 * Mistä saan puuttuvan tiedon? Etsin ja 

löydän sen itse!

 * Työhön liittyvä muu osaaminen – miten 

asioidaan viranomaisten kanssa 

puhelimessa/sähköpostitse asiallisesti?

 * Kokouskäytännöt: Ketä kutsutaan? 

Missä pidetään? Kuka puhuu? Mitä 

kirjoitetaan ylös? 

”Luottamus opiskelijaan 
lisää vastuunkantamista. 

Hommat kyllä tulevat 
tehdyksi ajallaan. Uskon myös, 

että yhtenäisempi linja opettajien 
opetuksen välillä, ja heidän välinen 
keskustelunsa keskenään omista 

opetustyyleistä olisi paikallaan.”

Nuorisoasteen 2. vuoden vaatetus- 
ja tekstiilialan perustutkinnon 

opiskelija

”Itsenäisiä tehtäviä, 
esseitä ja ryhmätöitä 

voisi olla enemmän. 
Ne lisäävät opiskelijan 
vastuuta.”

Nuorisoasteen 2. vuoden 
lähihoitajaopiskelija

”Paapominen on ajanut 
siihen, että seistään tumput 

suorina.”

Nuorisoasteen 2. vuoden vaatetus- 
ja tekstiilialan perustutkinnon 

opiskelija
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Yrittäjyyttä oppimassa
Opiskelijan omatoimisuus sekä taidot toimia oppimisensa johtajana lisääntyvät, kun opiskelija saa kokemusta yrit-
täjyydestä. Kokemukset liiketoiminnan suunnittelusta ja harjoittamisesta – asiakasprojekteista, tiimin vetämisestä, 
työn hinnoittelusta ja projektinomaisesta työskentelystä – vahvistavat osaltaan sisäistä yrittäjyyttä. Ammatillinen it-
setuntemus vahvistuu, kun oppija kokee selviytyvänsä aluksi haasteellisilta ja erilaisilta tuntuvista tehtävistä, kuten 
esimerkiksi asiakkaiden hankinnasta ja toimeksiannoista. Näiden kokemusten rikastuttamana hän kykenee entistä 
paremmin	myös	reflektoimaan	omaa	oppimistaan	–	sitä	mitä	jo	osaa	ja	mitä	vielä	täytyy	oppia.

Kesäyrittäjinä TAI-Palvelut osuuskunnassa
Turun ammatti-instituutissa toimiva palvelujen tuotta-
misen osuuskunta, TAI-Palvelut, tarjosi mahdollisuuden 
hiusalan opiskelijoille työllistää itsensä loma-ajaksi ke-
sällä 2013. Tavoitteena oli työllistää osuuskuntaan toi-
sen vuoden opiskelijoita, joiden ammattitaito oli jo sillä 
tasolla, että he voivat palvella asiakkaita, vaikka tarvit-
sevatkin vielä ohjausta. Osuuskunnan perustaminen oli 
oppilaitosvetoista, koska osa opiskelijoista oli alaikäisiä.

Oppilaitos osti parturi-kampaamopalvelut osuuskun-
nan kesäyrittäjiltä. Opiskelijat tekivät asiakastöitä 

oppilaitokselta vuokratuissa tiloissa ja maksoivat aine- 
ja materiaalikulut käytön mukaan. Vuokrasta ja tilojen 
käytöstä tehtiin sopimus, johon oli kirjattu osuuskunnan 
toiminnan ehdot. Opiskelijoiden vastuulla olivat mark-
kinointi ja asiakashankinta, jotka olivat olleet toisen 
vuoden yrittäjyysopintojen teemana. Opiskelijoita myös 
valmennettiin muun muassa kanta-asiakkuussuhteiden 
ylläpitoon ja lisämyyntiin.

Osuuskunta vakuutti työntekijänsä ja sillä oli oma 
pankkitili. Näistä koituvien kustannusten kattamisek-
si osuuskunta veloitti prosenttiosuuden yrittäjäjäsen-
tensä liikevaihdosta. Osuuskunta käytti oppilaitoksen 
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kassajärjestelmää, johon tulot vietiin kunkin yrittäjäjä-
senen omalla koodilla, eli rahaliikenne kulki oppilaitok-
sen tilien kautta osuuskunnalle. Osuuskunta maksoi 
palkkaa jäsenilleen tuotto-osuuden mukaan. Jäsenien 
tuotosta osuuskunta pidätti arvonlisäveron, oppilaitok-
sen perimän vuokran ja käyttökulut sekä sosiaalikulut ja 
verot. Lisäksi osuuskunta peri erikseen sovitun osuuden 
toimintakuluihinsa.

Kesän aikana osuuskunnalla oli yhteensä 449 asia-
kasta, jotka työllistivät 11 toisen vuoden parturikam-
paajaopiskelijaa. Osuuskunnan liikevaihto oli noin kol-
manneksen isompi kuin aiempina vuosina vastaavassa 
kesätyöpajassa. Osa opiskelijoita työllistyi hyvin, ja noin 
puolet heistä ansaitsi saman palkkatason kuin pajassa 
aikaisempina vuosina. Niiden opiskelijoiden, jotka ei-
vät olleet tehneet riittävästi asiakashankintaa, tulotaso 
jäi alhaiseksi. Kaikki opiskelijat saivat työtodistuksen 
osuuskuntayrittäjänä toimimisesta.

Yhtä kokemusta rikkaampana
Osuuskuntayrittäjinä toimineet opiskelijat kokivat työs-
kentelyn mielekkääksi, turvalliseksi ja joustavaksi. 
Työskentelyilmapiiri koettiin parturikampaamon liike-
työn kaltaiseksi, jossa asiakastöistä saa ottaa enem-
män vastuuta.

Yrittäjyys osuuskunnassa tarjosi opiskelijoille realistisen 
kokemuksen yrittäjän arjesta. Asiakkaita ei aina ole tar-
peeksi, aikatauluista tulee pitää kiinni, kaikella toimin-
nalla on seuraukset ja niihin opiskelijan tulee reagoida 
itsenäisesti ja omatoimisesti. Kulurakenne yllätti opiske-
lijat, kun heille konkretisoitui palkasta vähennettävien 
lisäkulujen, kuten sotu- ja työttömyyseläkemaksujen 
sekä verojen, määrä. Se, että omaan palkkaan voi vai-
kuttaa, motivoi myös opiskelijoita.

Opiskelijayrittäjien tiimityötaidot kehittyivät, kun toimit-
tiin yhteisessä yrityksessä. Kumppanuus ja yhteinen 
kokemus loivat turvallisuutta, kun verkostossa toimi 
yhdessä opiskelijoiden kanssa ohjaaja, valmentaja ja 
osuuskunnan oppilaitosedustaja.

Kun opiskelija saa näin kokemusta yrittäjänä toimimi-
sesta ja pärjää tehtävässä, luo se uskoa siihen, että 
yrittäjyys voisi olla konkreettinen työllistymisvaihtoehto 
opintojen päätyttyä. Yrittäjyyshän on hiusalalla keskei-
nen työllistymisen vaihtoehto ja usein edellytys työllisty-
misen turvaamiseksi.

Jaana Åkerroos
Opettaja ja opinto-ohjaaja, Turun ammatti-instituutti

»  meidän juttu  «
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Opiskelijat  

oman 

alansa oppaina
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Peruskoululaisten  
ammatillinen retkipäivä

Salon seudun ammattiopiston opiskelijat toimivat 
vertaisopettajina ammattiopistoon tutustuville perus-
opetuksen 7–9-luokkalaisille. Ennen tutustujien tuloa 
opiskelijat suunnittelivat opettajan ohjauksessa, miten 
vierailu käytännössä toteutetaan.  Käytännön järjeste-
lyt hoidettiin yhteistyössä perusopetuksen opettajan 
kanssa.

Ideana oli, että koululaiset pääsevät tutustumaan am-
mattiopiston koulutustarjontaan tekemällä käytän-
nön harjoituksia alan opiskelijoiden opastamana. 
Koululaiset pääsivät itse kokeilemaan mm. säh-
köalan työtehtäviä. Muistoksi päivästä he saivat 
itse tekemänsä laitteet mukaan kotiin vietä-
väksi. Peruskoululaisille tilaisuus oli kuin am-
matillinen retkipäivä täysihoidon kera.

Päivän toteutuksesta vastanneet ammat-
tiopiston opiskelijat saivat ohjaus- ja opetusko-
kemusta ja varmuutta sekä vahvistusta amma-
tilliselle identiteetilleen. Myös koululaisia paikan 
päälle kuljettaneet kuljetuspuolen opiskelijat saivat 
hyvää käytännön harjoittelua. Omalta osaltaan malli 
tukee opiskelijarekrytointia ja ennaltaehkäisee väärien 
valintojen tekemistä, kun koululaiset pääsevät näin 
tutustumaan koulutusaloihin itseään vain muutamaa 
vuotta vanhempien alan opiskelijoiden opastamana.

Mervi Leino
Projektisuunnittelija, Salon seudun ammattiopisto

Girl Poweria tekniikan  
alan opiskelijoille

Idea oman tyttöryhmän perustami-
sesta tekniikan alan koulutaloon syntyi 

naispuolisten opiskelijoiden ja opiskelija-
toiminnan koordinaattorin yhteisten pohdin-

tojen tuloksena. Oppilaitoksen tekniikan alan 
opiskelijoista on vain pieni osa tyttöjä, jotka 

opiskelevat laajalle alueelle levittäytyneen oppilaitok-
sen eri puolilla ja tutustuvat käytännössä pääosin oman 
osastonsa opiskelijoihin. Näiden joukossa ei välttämät-
tä ole muita samaa sukupuolta edustavia opiskelijoita. 
Oppilaitoksessa oli ilmeinen tarve tyttöjen omaan toi-
mintaan, joka lisäisi osaltaan naispuolisten opiskelijoi-
den viihtyvyyttä, opiskelujen sujumista ja yhteisöllisyyttä 
miesvaltaisen koulutalon arjessa.

Käytännössä ryhmä järjesti oppituntien jälkeen iltapäi-
visin vuodessa 4–5 toiminnallista tapaamista, joiden 
sisältöön ja teemoihin tytöt itse vaikuttivat. Tyttöjä myös 
rohkaistiin tapaamaan toisiaan vapaa-ajalla – tavoittee-
na lisätä vertaistuen kautta osallisuutta ja opiskelumo-
tivaatiota miehisillä aloilla.

Tytöt tyttöjen 
perehdyttäjinä

Vielä kokeilematta on idea, 
jossa tekniikan alan 

opintoja peruskoulun 
8. luokan tytöille esit-

televän tyttöpäivän 
toteutuksesta vas-

taisikin tyttöryhmä. 
Miesvaltaisesta teknii-

kan alasta haaveileville 
tytöille olisi tärkeää päästä 

tapaamaan alalla jo opiske-
levia naispuolisia opiskelijoita. 

Toki samaa ideaa voisi käytän-
nössä kokeilla myös keinona vahvistaa naisvaltaisilla 
aloilla opiskelevien poikien ammatillista identiteettiä ja 
osallisuutta.

Sari Jansson
Uraohjaaja, Turun ammatti-instituutti

”Asenne ratkaisee 
oikeastaan kaiken. 

Ketään ei voi pakottaa 
opiskelemaan jos asia ei 

kiinnosta.”

Nuorisoasteen 3.vuoden 
hiusalan perustutkinnon 

opiskelija

”Meillä oli kivaa!”

"Amiksessa on hyvää 
ruokaa!"

Peruskoululaisten 
kommentteja
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Matka itseohjautuvaksi alansa ammattilaiseksi on pitkä ja monivaihei-
nen. Matkallaan oppijat tarvitsevat oppimisen näkökulmasta juuri heille 
sopivan haasteellisia tehtäviä sekä taitoja, tietoa ja itseluottamusta niistä 
selviytyäkseen. Ennen kaikkea he tarvitsevat oppilaitoksen arjessa heidän 
oppimistaan ohjaavien tukea, kannustusta ja palautetta.

Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota oppimisen näkökulmasta turvallinen 
ympäristö, jossa oppijat voivat yrityksen ja erehdyksen kautta kartuttaa 
tarvittavaa osaamista. Oppimista edesauttava ilmapiiri ja yhteisö, johon 
kaikki kokevat kuuluvansa, rakennetaan yhdessä. Tällaisesta yhteisöstä 
on oppijoiden helpompi jatkaa matkaansa kohti tulevia haasteita repus-
saan entistä enemmän itseohjautuvuuden, itsearvioinnin ja itsetunnon 
rakennuspalikoita ja taitoja. 

Tähän julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan maakuntien ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan opiskeli-
joita kantamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Julkaisussa 
kuvatuista käytännöistä suurin osa on kehitetty näissä maakunnissa käyn-
nissä olevien ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa.


