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Tervetuloa käsikirjan käyttäjäksi
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama PAIKKO-hanke toteutettiin 2012-2013.
Hankkeen aikana kehitettiin malli ammatillisen osaamisen tunnistamiseen työvaltaisissa oppimisympäristöissä. Mallia rakennettiin yhteistyössä Jyväskylässä, Laukaassa,
Muuramessa ja Äänekoskella toimivien työvalmennuspalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa.
PAIKKO-malli koostuu kolmesta osasta:

•
    •
       •

ammatillisten osaamisvaatimusten kuvaus
toiminnallisen ympäristön oppimismahdollisuuksien
tunnistaminen osaamisvaatimusten mukaisesti
osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi valmennustilanteessa

Tärkeimpinä tavoitteina mallin kehittämisessä olivat prosessin selkeys ja toistettavuus. Tavoitteena oli kehittää työkalut oppimismahdollisuuksien tunnistamiseen ja
valmennuksessa osoitetun osaamisen tunnistamiseen. Työkalujen tuli olla helposti
käyttöönotettavissa ja hallittavissa. Lisäksi niiden pohjana tuli olla yleisesti hyväksytty
käsitys työelämän osaamisvaatimuksista ja oppimisesta. Oppimisympäristöjen tunnistamistyön pohjana käytettiin Opetushallituksen hyväksymiä valtakunnallisia ammatillisten perustutkintojen perusteita. Niissä kuvataan kunkin alan perustana oleva
ammattiosaaminen riittävän laajasti yleisesti käytössä olevalla tavalla.

PAIKKO-työkalut on huolellisesti testattu. Kahden toimintavuoden aikana niiden avulla on tunnistettu 60 työvalmennuksen oppimisympäristöä. Tunnistamistyössä on käytetty 19 eri ammatillisen tutkinnon perusteita. Kokemuksen perusteella voidaan siis
sanoa, että tunnistamisprosessi on näiden työkalujen avulla toteutettavissa missä tahansa toiminnallisessa ympäristössä. Edellytyksenä on, että käytettävissä on riittävä
ammattitaito oppimisympäristön ja osaamisen tunnistamiseen.
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PAIKKO-osaamistodistustietokanta sisältää hankkeen päättyessä 18 tutkinnon
ammattitaitovaatimukset. Tutkintojen valintaperusteena oli hankkeessa toimineiden
organisaatioiden tarjoamat mahdollisuudet. Tietokanta on helppo päivittää ja siihen
voidaan vaivatta ottaa mukaan uusia tutkintoja. Työpajojen myöntämät osaamistodistukset laaditaan tietokannan avulla. Osaamistodistusmallin käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi. Se on aktiivisesti käytössä kaikissa hankkeeseen osallistuneissa
työpajoissa.
Suuri osa hankkeen toiminnasta keskittyi työpajojen ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämiseen. Sen tueksi kehitetty Yhteistoiminnan aakkoset –koulutus helpottaa yhteistyötä näiden eri tavoin toimivien organisaatioiden kesken. Koulutuksia toteutettiin hankkeen aikana kaksi, toinen Jyväskylän Ammattiopiston, toinen Pohjoisen Keski-Suomen
oppimiskeskuksen (POKE) kanssa. Osaamistodistusta käyttöön otettaessa toteutettiin
myös erillinen Arviointikoulutus työvalmentajille. Tavoitteena oli helpottaa osaamisten
tunnistamista työssä. Koulutus toteutettiin yhteistyössä VälittäjäPlus -hankkeen kanssa
ja sen toteutti POKE.
PAIKKO-hankkeen luomat verkostot ja toimintatavat jäävät elämään hankkeen toiminnan päätyttyä. Käsikirjan avulla on mahdollista aloittaa työpajan oppimisympäristön
tunnistamisen ja osaamisen dokumentoinnin prosessi. Tässä kerromme, kuinka se
meillä toteutettiin ja mitä matkan varrella opittiin.
Jyväskylässä 11.12.2013

Susanna Uusitalo, projektipäällikkö

PAIKKO on Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä tavaramerkki, jonka
käyttöoikeuksista päättää Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.
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tunnistamista…Sa maa työtä on
jatkettava.”

Loppuseminaarin terveisiä
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1.
Paikkoprosessikuvaus
”Työvalmennuksen sisältö näkyviin
tutkinnon perusteiden avulla”
”Työpajakohtaiset raportit osaamisen
kehittämisen mahdollisuuksista”
”Osaamistodistus osaamisen
tunnistamista ja dokumentointia varten”

7

PAIKKO-prosessin lähtökohtana on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen valmennustoiminta. Siihen kuuluu olennaisena osana työn opettaminen, josta vastaa työvalmentaja. Työssä jaksamisen tueksi ja jatkopolkujen etsintään on käytettävissä yksilö- ja
ryhmävalmennusta. Toiminnassa noudatetaan kunkin ammattialan työskentelytapoja, työaikoja ja työsuojelumääräyksiä. Valmennuksen toteuttamiseen liittyvät vahvasti
yleisten työelämätaitojen ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen korostaminen. Lisäksi
tuetaan ja vahvistetaan arjen hallinnan taitoja.
1.

Alakohtainen työversio tutkinnon perusteista
sisältää ammatillisen perustutkinnon osat ja niihin sisältyvät ammattitaitovaatimukset. Ne kuvaavat yleisesti hyväksytyllä tavalla sen osaamisen, joka
kyseisellä ammattialalla vaaditaan työllistymiseen. Oppimisympäristön tunnistamistyö tehdään näiden ammattitaitokuvausten perusteella. Tutkinnon
hyväksyttyyn suorittamiseen riittävät oppilaitoksessa tyydyttävän tason arviointikriteerit (taso T1). Ne on sisällytetty tutkinnon perusteiden työversioon
osaamistason määrittelyä varten.

2.

Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä
Oppimisympäristö tunnistetaan tutkinnon perusteet tuntevan asiantuntijan ja ammattialan työvalmentajan yhteistyönä. Tunnistamisprosessi aloitetaan kuvaamalla tunnistamisraporttiin perustiedot valmennuksesta, työyksikön koko, siellä käytettävät koneet ja laitteet sekä valmistettavat tuotteet.
Lisäksi voidaan luonnehtia muita osaamisen kertymiseen vaikuttavia tekijöitä. Toimintaympäristön kuvauksen lisäksi raportti sisältää yksilöidysti ne ammatillisen tutkinnon ammattitaitovaatimukset, joiden omaksumiseen tässä
nimenomaisessa toimintaympäristössä on mahdollista saada ohjausta.

3.

Osaamistodistus
PAIKKO-osaamistodistustietokanta sisältää Opetushallituksen hyväksymien
valtakunnallisten tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset tutkinnon
osittain jäsenneltyinä. Myönnettävässä osaamistodistuksessa osaaminen
kuvataan niiden mukaisesti. PAIKKO-osaamistodistus perustuu aina tunnistettuun oppimisympäristöön ja siitä laadittuun raporttiin, josta osaamisen
kerryttämisen mahdollisuudet voidaan tarvittaessa tarkastaa.
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Todistuksen myöntää todistuksen saajan valmentamisesta vastaava työvalmentaja. Todistusmerkintä voidaan myöntää, kun osaamistaso saavuttaa tai
ylittää tutkinnon perusteissa määritellyn tyydyttävän tason arviointikriteerin.
Työvalmentajalla on todistuksessa mahdollisuus kuvata todistuksen saajan
osaamista myös sanallisesti. Tämä mahdollistaa erityisosaamisen ja vahvuuksien huomioimisen tai tutkinnon perusteita laajemman osaamisen kuvaamisen todistuksessa.
Osaamistodistuksen käytön edellytyksenä on:

•
       •

oppimisympäristön tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla
käyttöönottokoulutus, jossa arviointikriteerien tulkintaan
kiinnitetään erityistä huomiota

Yksi todistus voi sisältää osaamista useista eri tutkinnoista.
Työpajojen valmennuspalvelut eivät ole jäsentyneet tutkinnoittain, joten
osaamista voidaan valmennusjakson aikana tunnistaa usealta eri alalta.
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1.
ALAKOHTAINEN
TYÖVERSIO
TUTKINNON
PERUSTEISTA
Oppimisympäristön
tunnistaminen

•
Työpajaympäristön
kuvaus:
työpajan ominaispiirteet,
laitteet, tuotteet, palvelut
ja resurssit

• Tutkinnon sisällön ja
rakenteen läpikäyminen ja
vertaaminen
työpajatoimintoihin
vaatimukset

• Tutkinnon ammattitaito-

Työvalmentaja ja
oppimisympäristön
tunnistaja
Paikko- malli kaaviokuvana

OSAAMISTODISTUS

3.

RAPORTOINTI

2.

Oppimisympäristön
tunnistaminen

työpajoille

• Osaamistodistuskoulutus

Käytössä niillä pajoilla,
joissa oppimisympäristö
on tunnistettu

• Helppokäyttöinen
•

• Osaamistodistus
vaatii toimiakseen
vähintään Microsoft
Excel 2007 -version

• Excel-tietokanta

Osaamisen
tunnistaminen ja
dokumentointi

•

Työpajakohtaisesti
toteutuvat tutkinnon osat
ja ammattitaitovaatimuk
- set

Laminoitu raportti
työpajan arkeen

kuvaukset

• Työpajaympäristön 		
•
•

Raportti ammatilliseen
oppilaitokseen

Oppimisympäristön
tunnistaja

Työvalmentaja ja työpajan
opinnollistamisesta vastaava
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2.
Tavoitteellinen ja
ammattimainen
valmennustoiminta
”Työvalmennuksen tavoitteena on tukea
työssä jaksamista ja työllistymistä sekä
valmentautujan mielekästä elämää
   yksilöllisistä lähtökohdista”

”Menetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja
työvalmennusta”

”Usein työllistymisen esteenä on
osaamisvaje; työvalmennuksessa
   tekemällä oppii!”
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Työpajapalvelut sijoittuvat hallinnollisesti eri hallintokuntien välimaastoon. Niiden
toiminta on siitäkin syystä joustavaa ja yksilöllisesti määräytyvää. Valmennukselle on
mahdollisuus asettaa yksilöllisestä tilanteesta ja tarpeista lähtevät tavoitteet, joiden
toteutumista seurataan valmennuksen aikana. Vaikka toimiminen sektorien välissä
on ajoittain haasteellista, se antaa työpajojen toiminnalle sellaisia vapausasteita, joita
muilla palvelumuodoilla ei ole.
Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan työllistymisedellytysten parantaminen osaamista ja arjenhallinnan taitoja parantamalla. Menetelmät ja toimintatavat riippuvat
asetettavien tavoitteiden lisäksi siitä, millaiset valmentautujan lähtökohdat ovat valmennuksen alkaessa. Kuntoutumisvaiheessa olevan valmentautujan kohdalla painottuu yksilö- ja ryhmävalmennuksen osuus. Toiminnassa keskitytään omien tavoitteiden
kirkastamiseen ja arjenhallinnan kysymyksiin. Prosessin kestäessä työvalmennuksen
osuus lisääntyy ja päästään keskittymään työelämätaitojen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
Työvalmennuksessa työn tekeminen ja tekemällä oppiminen ovat keskeisiä elementtejä. Työskentely turvallisessa sosiaalisessa yhteisössä valmentajan tukemana luo
edellytyksiä omien tavoitteiden saavuttamiseen. Onnistuminen työssä rakentaa itsetuntoa ja luo edellytyksiä uusien tavoitteiden asettamiselle. Oikein ja yksilöllisesti asetetut tavoitteet onnistuneen valmennuksen kanssa luovat onnistumisen kokemuksia,
joiden pohjalle jatkosuunnitelmia on hyvä rakentaa.
Tuotannollisesta työpaikasta työpajan erottavat pienemmät tuottavuusvaatimukset.
Valmentautujilla on mahdollisuus työskennellä ilman painetta osaavan valmentajan
ohjauksessa, kokeilla erilaisia mahdollisuuksia, epäonnistuakin. Valmentajan tuella
työpajassa pystytään luomaan hyvät mahdollisuudet kokeiluille ja opettelulle.
Oppimisen näkökulmasta työpajat tarjoavat vahvasti tuetun, turvallisen oppimisympäristön. Kun työpajojen oppimismahdollisuudet tunnistetaan, valmennuksen aikana osoitettua ammatillista osaamista voidaan dokumentoida entistä paremmin. Tällä
osaamisen näkyväksi tekemisellä on suuri merkitys valmentautujan tavoitteiden toteutumisen kannalta valmennusjakson jälkeen.
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Työvalmennus

Yksilövalmennus
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STARTTIVALMENNUS

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

• Asteittainen kuntoutuminen muihin toiminta muotoihin
• Yksilö- ja ryhmävalmennusta
• Palveluna esim. Kuntouttava työtoiminta, starttivalmennus - sopimus

• Toimintakyvyn kartoittaminen

• Työvalmennusta valmentautujan edellytysten mukaisesti
• Yksilö- ja ryhmävalmennusta
• Palveluna esim. Kelan mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta

• Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen

KUNTOUTTAVA TYÖVALMENNUS

• Tarvittaessa yksilövalmennusta
• Palveluna esim. työkokeilu, työvoimakoulutus, ammatillisten tai lukio-opintojen suorittaminen,
tuotantokoulu.

• Kehittää työtaitoja ja - valmiuksia

VALMENTAVA TYÖVALMENNUS

• Palveluna esim. palkkatuki, oppisopimus, ammatillisten tai lukio-opintojen suorittaminen, seinätön
valmennus

• Nivelvaiheen tuki työllistettäessä työsuhteeseen

TYÖHÖNVALMENNUS

Valmennusprosessin kuvaus
(lähde: TPY: Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet, Markku Hassinen)

Arjenhallinnan tukeminen

Työ- ja työelmätaitojen
vahvistamienn

Osaamisen kehittäminen työpajalla
Työvalmennuksen kokonaisuus voidaan jakaa kuntouttavaan, valmentavaan ja työllistävään toimintaan. Kuntouttavassa vaiheessa valmennuksen keskeisen sisällön muodostavat arjenhallinnan taitojen opettelu ja valmentajien tarjoama elämänhallinnallinen tuki.
Menetelminä korostuvat yksilö- ja ryhmävalmennus. Tavoitteena on valmentautujan
toimintakyvyn paraneminen.
Valmentavaan vaiheeseen siirryttäessä päästään kehittämään työtaitoja ja –valmiuksia
sekä ammatillista osaamista. Tässä vaiheessa valmennuksen keskeiseksi sisällöksi tulee
työn tekeminen. Työvalmennuksessa voidaan kartoittaa osaamista ja niitä osaamisen
puutteita, jotka mahdollisesti estävät valmentautujaa työllistymästä. Tavoitteeksi voidaan asettaa ammatillisen tutkinnon hankkiminen ja osaamisen kehittäminen sen
kautta.
On hyvin tärkeää, että työvalmennuksen mahdollisuudet lisätä ammatillista osaamista
voidaan tunnistaa. Hakeuduttaessa suorittamaan tutkintoa valmennusjakson jälkeen
valmentautujalle on etua hänen osaamisensa tarkasta kuvaamisesta. Kun kuvaukset on
tehty suoraan tutkinnon perusteiden mukaisiksi, osaamisen tunnustaminen osaksi ammatillista tutkintoa oppilaitoksessa on entistä helpompaa. Tämän vuoksi on perusteltua
käyttää oppimisympäristöjen tunnistamisen pohjana ammatillisten perustutkintojen
perusteita (www.oph.fi).
Työvalmennus tähtää aina työmarkkina-aseman parantamiseen ja työllistymiseen. Tavoitteena on aina joko suoraan tai erilaisten välitavoitteiden kautta tukea työssä jaksamista ja työllistymistä. Yhtenä työvalmennuksen muotona käytetään nykyään työhönvalmennusta, jossa valmentaja henkilökohtaisena palveluna etsii valmentautujalle
työpaikkaa ja auttaa sinne sopeutumisessa (www.te-palvelut.fi). Tähänkin palveluun
liittyvässä osaamisen kuvaamisessa työvalmennuksessa tunnistetun osaamisen kuvaamisesta on merkittävästi apua.
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Osaamisen lisääminen
Valmennus

Kuntoutus

Työvalmennuksen kokonaisuus
(Työvalmennuksen laatukäsikirja, Punainen Talo, 2012)

Työllistymisen tukeminen
ja ohjaus

Työllistäminen

Työssä jaksamisen
tukeminen

MIELEKÄS TYÖELÄMÄ

Työ- ja toimintakyvyn
edistäminen

Elämänhallinnan tuki

MIELEKÄS ELÄMÄ

Arjenhallinnan tuki

Tekemällä oppii
Työvalmennuksessa opitaan työtä tekemällä. Oppimisessa ovat apuna valmentajat ja
toiset työntekijät. Monelle koulumuotoisen opetuksen hankalaksi kokevalle tekemällä
oppiminen on tärkein tapa omaksua työelämässä tarvittavia taitoja ja tietoja. Valmentautujalle on yhtä tärkeää sekä uuden oppiminen että aiemmin opittujen taitojen tunnistaminen ja kirjaaminen. Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen ja aiemmin
omaksun tunnistamiseen. Näin se tarjoaa monelle uuden mahdollisuuden oppia ja
saada aiemmin opitusta palautetta.
Usein tekemällä opittujen asioiden tunnistaminen ja niiden kirjaaminen jää tekemättä.
Näin ammatillista koulutusta vailla olevilla ei ole todistusta saavutetusta osaamistasosta. Tämä hankaloittaa huomattavasti työllistymistä. Työvalmennukseen tarvitaan
mekanismi, jonka avulla tekemällä opitut taidot voidaan tunnistaa ja dokumentoida
luotettavasti.
PAIKKO-hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joiden avulla tehdään näkyväksi työpajalla karttuva ja siellä havaittu osaaminen. Samanaikaisesti muissa hankkeissa kehitetään
työvalmennuksen sisältöjä ja toimintatapoja. Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen
hallinnoima Tekemällä oppii -hanke on määritellyt omassa julkaisussaan työvalmennuksessa tapahtuvan oppimisen teoreettista ja toiminnallista perustaa. Tavoitteena
on korostaa tekemällä oppimisen asemaa yhtenä keskeisistä ammatillisen osaamisen
kerryttämisen tavoista.

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA
tarkoittaa joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa yksilön edellytysten
mukaista, tekemällä oppimista korostavaa, yhteisöllistä ja suunnitelmallista
valmennusta.
(Tekemällä oppii – hanke, 28.10.2013 määrittelyryhmän kokous)
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Työpajat oppimisympäristöinä
Ammatillinen peruskoulutus perustuu opintojen suorittamiseen oppilaitoksessa. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti ryhmää varten laaditun opinto-ohjelman mukaisesti.
Oppimisen tavat ja tahti on määräytynyt ryhmän mukaan eikä sovellu kaikille opiskelijoiksi valituille. Tästä kertovat ammatillisen peruskoulutuksen suuret keskeyttäjien ja
koulutuksesta eroavien määrät. Yleisesti tunnustetaan, että tarvitaan yksilöllisiä vaihtoehtoja ja pienempiä ryhmäkokoja, jotta ammatillinen koulutus pystyisi vastaamaan
paremmin opiskelijoiden tarpeisiin.
Yksi mahdollisuus on suorittaa osa opinnoista työpajassa. Tämä edellyttää oppimismahdollisuuksien tunnistamista ja osaamiseen liittyvien tavoitteiden asettamista valmennusjaksolle. Työpaja tarjoaa oppilaitoksessa opiskelulle toiminnallisen vaihtoehdon,
jossa opiskelija saa tarvitsemaansa apua ja tukea valmentajilta. Valmentajat pystyvät
pienemmässä ryhmässä seuraamaan opiskelijan osaamisen kehittymistä yksilöllisesti
ja antamaan edistymisestä palautetta.
Työpaja ei vastaa yritysympäristöä eikä näin ole ensisijainen paikka työssäoppimisjakson suorittamiseen. Joskus opiskelijan tilanne saattaa kuitenkin vaatia tuettua työssäoppimista. Työpajat voivat tarjota turvallisen vaihtoehdon tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimispaikkana. Valmentajien apu ja tuki helpottaa asioiden omaksumista
ja uuteen ympäristöön sopeutumista. Ongelmatilanteissa on mahdollisuus nopeaan
reagointiin ja yksilölliseen ohjaukseen. Joillakin työpajoilla on myös mahdollisuus tuetun oppisopimuksen solmimiseen työpajan kanssa.
Myös aikuisten näyttötutkinnon suorittajilla saattaa joskus olla tarvetta lisätukeen tutkintoa suorittaessaan. Työvalmennusorganisaatiot ovat hyvä vaihtoehto myös heille.
Valmentajien apu auttaa heitä saamaan osaamisensa tunnustettua tutkinnoksi.
Osaaminen karttuu työpajassa ilman opiskelijan statustakin. Valmentautujan itsetunnon kohenemisen kannalta on tärkeää tehdä valmennuksessa havaittu ja hankittu
osaaminen näkyväksi. Tässä valmentajien apuna on osaamistodistus, jonka avulla ammatillinen osaaminen on mahdollista kirjata yleisesti käytössä olevalla tavalla. Osaamistodistus tukee itsetunnon kehittymistä ja kertoo tulevaisuuden mahdollisuuksista,
vaikka osaamista olisi kertynyt vain vähän. Todistuskäytäntö palvelee erinomaisesti valmennuksen kokonaistavoitteiden toteutumista.
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Opiskelijoiden kokemuksia työpajajaksoilta

18

3.
Toimintaympäristöstä
oppimisympäristöksi
”Oppimisympäristön tunnistaminen vaatii
asiantuntemusta  tutkintojärjestelmästä
ja tunnistuksen kohteena
olevasta ammattialasta”
”Joka paikassa oppii – on tärkeää tunnistaa
oppimisen mahdollisuudet”
”Oppimismahdollisuuksien tunnistaminen
avaa tien ammatillisen
    osaamisen tunnistamiseen”
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Työvalmennuksen ympäristöjen opinnollistaminen, toisin sanoen toimintaympäristön
oppimismahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden raportoiminen tutkintojen perusteita vastaavaksi, on vaatinut paljon työtä. Työpajakentän monimuotoisuudesta johtuen
on ollut haastavaa löytää riittävän yleispätevä tapa kuvata työpajoilla tapahtuvaa oppimista. Koska työpajojen toimintaa ei ole järjestetty tutkintojärjestelmän mukaisesti,
pitää löytää tapa kuvata toiminnan sisältöä riittävän joustavasti ja monipuolisesti.
Toimintaympäristöjen kuvaamiseen piti löytää riittävän yleinen lähtökohta, joka tekee
oikeutta työpajojen monimuotoisuudelle. Toimintatavan tuli olla toistettavissa joustavasti hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi tunnistuksen tuloksen tuli olla riittävän yksinkertainen, jotta sen perusteella voitiin löytää tapa kuvata valmentautujien
osaamista.

Tunnistusprosessi vaatii paljon osaamista. Sen osalta tulee huolehtia kahdesta asiasta:
  1)

riittävä ammattiosaaminen tarkasteltavalta ammattialalta
(substanssiosaaminen)

  2)

riittävä ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmien
asiantuntemus (tutkintojärjestelmäosaaminen)

Työvalmentajat ovat oman ammattialansa ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus ja
riittävä ammatillinen osaaminen omalta alaltaan. Tämän osaamisen rinnalle tuotettiin
projektin keinoin tutkintojärjestelmään liittyvä osaaminen, jolloin riittävä osaaminen
oppimisympäristöjen tunnistamiseksi oli käytettävissä. Valmennustoimintaan kuuluva
valmentautujia koskeva havainnointi ja raportointi oli kyllä valmennushenkilöstölle ennalta tuttua. Oman toimintaympäristön ja valmentautujan osaamisen tunnistaminen
ammatillisessa koulutuksessa tarkoitetussa mielessä sen sijaan on vielä vierasta ja vaatii perehtymistä.
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Osaamisen tunnistamisen osalta työpajojen ja oppilaitosten välillä tulee olla selkeä
työnjako. Työpajassa havainnoidaan ja tunnistetaan valmentautujan osoittamaa ammatillista osaamista, jota voidaan kuvata tutkinnon perusteiden avulla. Kun osaaminen
saavuttaa tason, jolla kyseiselle ammattialalle työllistyminen olisi mahdollista, voidaan
laatia osaamisesta todistus. Varsinaisesta osaamistason tarkemmasta arvioinnista ja
osaamisen tunnustamisesta osaksi tutkintoa vastaa oppilaitos. Työvalmennuksessa ei
tehdä opetusalan työtä. Tavoitteena on valmentaa ja auttaa valmentautujia saavuttamaan riittävä osaaminen joko koulutukseen hakeutumiseen tai työllistymiseen.

• Ammattitaitovaatimukset
• Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit T1tasolla

• Luettelo työpajan raporttiin kirjattavista
ominaisuuksista työpajaympäristön
kuvausta varten

Alakohtainen työversio
tutkinnon perusteista

Oppimisympäristön tunnistaminen
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Työpajat oppimisympäristöinä
Oppimista tapahtuu kaikkialla. Osaamisen arviointiin perustuvassa tutkintojärjestelmässä ratkaisevaa on osaaminen, ei miten ja missä osaaminen on hankittu. Ammatillisessa peruskoulutuksessa ollaan vasta siirtymässä osaamiskeskeiseen malliin ja
opintojen suorittamisen tavalla on vielä vaikutusta tutkintosuoritusten arvioinnissa.
Tunnistamalla työpajaympäristöjä oppimisympäristöinä on haluttu osoittaa niiden
mahdollisuudet tuottaa tutkintojen perusteissa kuvattua ammattiosaamista.
PAIKKO-hankkeessa on tunnistettu työvalmennuksen toimintaympäristöjä oppimisympäristöinä ammatillisten perustutkintojen perusteiden avulla. Opetushallituksen
hyväksymät valtakunnalliset tutkinnon perusteet julkaistaan Opetushallituksen nettisivuilla (www.oph.fi/tutkinnot). Näissä laajoissa asiakirjoissa kuvataan hyvin tarkasti
tutkinnon suorittamisen edellytykset ja taustatekijät sekä kunkin tutkinnon suorittamiseen edellytetty osaaminen. Asiakirjat ovat laajoja ja vaikeasti työvalmennuksessa
haltuunotettavia.
Tästä syystä tutkinnon perusteista on muodostettu alakohtainen työversio oppimisympäristön tunnistamista varten. Tähän työversioon sisältyy tutkinnon suorittamiseen vaadittavat ammattitaitovaatimukset, joiden toteutumista valmentajat työpajalla
havainnoivat. Oppimismahdollisuuksien arviointia varten työversioon on sisällytetty
myös tyydyttävän tason arviointikriteerit. Näiden perusteella on mahdollisuus arvioida, onko tässä valmennusympäristössä mahdollisuus suoriutua työtehtävistä ammatillisessa koulutuksessa hyväksyttävällä tasolla. Näistä tiedoista syntyy tunnistamistyössä
käytetty alakohtainen työversio tutkinnon perusteista.
Oppimisympäristön tunnistaminen aloitetaan vertaamalla tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia työpajan toimintaympäristöön. Vertaamisessa on tärkeää huolehtia riittävästä asiantuntemuksesta sekä ammattialan että tutkintojärjestelmän osalta. PAIKKO-prosessissa ammattialan osaamisesta vastasivat työvalmentajat,
tutkintojärjestelmäosaamisesta hankkeen työntekijät. Valmennusympäristön mahdollisuudet tutkitaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten avulla arvioiden,
voidaanko tässä toimintaympäristössä saavuttaa tutkinnon perusteiden edellyttämä
ammatillisen osaamisen taso.
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Täytetty työversio jää työpajan käyttöön toiminnan kehittämistä varten. Sitä voidaan
käyttää uusien valmentajien perehdyttämisessä tai apuna toiminnan kehittämisessä.
Oppimisympäristön tunnistamistyö tuo väistämättä esille pajan sisäiset kehittämistarpeet. Samalla tulee arvioitua toiminnan kannalta olennaisia osaamistarpeita ja painopistealueita. Tunnistustyössä syntyvät raportit ovat apuna työpajan laatutyössä.
Työpajan toimintojen avaaminen ja arvioiminen suhteessa tutkinnon perusteisiin vaatii
työvalmentajalta rohkeutta ja arviointikykyä. Oppimisympäristökuvauksen kautta oma
toiminta ja työpajan tarjoamat mahdollisuudet tulevat näkyviksi. Valmentajilta vaaditaan harkintaa ympäristön kuvaamisen suhteen, jotta kuvaus vastaa mahdollisimman
tarkoin työpajan tarjoamia realistisia mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen hankkimiseen.
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Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä
Työpajan toimintaympäristön vertaamisesta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin syntyy raportti työpajan oppimismahdollisuuksista. Se sisältää luettelon
niistä tutkinnon osista ja ammattitaitovaatimuksista, jotka työpajassa voidaan saavuttaa. Lisäksi raportissa kuvataan yleisellä tasolla toimintaympäristön mahdollisuuksia: koneita ja laitteita, toimintayksikön kokoa ja valmennuksen resursseja sekä siellä
tuotettavia tuotteita ja palveluita. PAIKKO-hankkeen tuottamat oppimisympäristöjen
tunnistamisesta tehdyt raportit toimitettiin työpajoille laminoituina, jotta niiden käyttö työpajassa olisi riskitöntä.
Raportin käyttö on moninaista. Sen avulla voidaan kertoa koulutuksen järjestäjille
työpajan tarjoamista oppimismahdollisuuksista. Yhdessä tutkinnon perusteiden työversion kanssa raportti toimii työpajan sisäisen kehittämisen työkaluna. Niiden avulla
voidaan perehdyttää uusia työntekijöitä ja kertoa toiminnan sisällöstä. Ne tarjoavat
myös hyvän pohjan valmennusjaksoilla käytäviin tavoitekeskusteluihin.
Työpajatoiminta on joustavaa ja muuntuvaa. Tuotannon ja alihankintatilausten muutokset, valmennushenkilökunnan vaihtuvuus ja tilaratkaisut vaikuttavat toiminnan
kehittymiseen. Vaikka laadittu oppimisympäristöraportti antaisikin nyt hyvän kuvan
työpajan valmiudesta kehittää valmentautujan ammatillista osaamista, sen päivittämisestä on huolehdittava muutosten yhteydessä.
Raportit tunnistetuista oppimisympäristöissä työpajoilla on jaettu linkkien avulla
koulutuksen järjestäjille. Näin oppilaitoksissa on mahdollista suunnitella yhteistyötä
työpajojen kanssa. Raporttien tehokas käyttö ohjaustilanteissa antaa uusia mahdollisuuksia suunnitella henkilökohtaisia opinpolkuja tai vaihtoehtoisia tapoja opintojen
suorittamiseen.
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• Työpajakohtaisesti toteutuvat tutkinnon
osat ja ammattitaitovaatimukset

•

Työpajakohtaiset kuvaukset: työpajan
nimi, taustaorganisaatio, yhteystiedot,
työvalmentaja, valmentautujien määrä,
työpajan erityispiirteet, tuotteet/palvelut,
laitteisto ja käytetyt työmenetelmät

Valmis PAIKKO-raportti

• Raportti toimitetaan laminoituna ja
sähköisenä versiona työpajalle
• Sähköinen raportti toimitetaan paikallisiin
toisen asteen oppilaitoksiin
• Sovitaan raportin päivittämiseen liittyvät
vastuut

PAIKKO-raportti toimitetaan
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Osaamistodistus
Työpajassa annettavan PAIKKO-osaamistodistuksen sisältö muodostuu ammatillisten
perustutkintojen ammattitaitovaatimuksista, joiden toteutuminen valmennuksessa
on todettu oppimisympäristöä tunnistettaessa. Osaamisen kuvaaminen perustuu työpajasta laadittuun raporttiin tunnistetusta oppimisympäristöstä. Todistuksen avulla
voidaan kuvata kaikki valmennusjaksolla osoitettu ammatillinen osaaminen tutkinnon
perusteiden mukaisesti. Samaan todistukseen voidaan sisällyttää osaamista useasta
eri tutkinnosta. Osaamistodistuksen avulla voidaan työpajassa saavutettu osaaminen
ja sen saavuttamiseen vaadittu valmennustyö tehdä näkyväksi.
Todistus voidaan myöntää kaikille työvalmennuksen asiakkaille riippumatta siitä, missä toimenpiteessä he ovat. Todistus voidaan laatia esimerkiksi ammatillisiin opintoihin ohjaavan ja valmentavan koulutuksen tutkinnon perusteiden mukaisesti, jolloin
kuvataan valmennuksen elämänhallintaan ja koulutukseen ohjaamiseen liittyviä
perussisältöjä.
Laatiessaan osaamistodistuksen työvalmentaja havainnoi toimintaa ja tunnistaa valmentautujan osoittamaa osaamista. Saadakseen todistuksen osaamisestaan valmentautujan tulee osoittaa vähintään tutkinnon perusteiden määrittelemä tyydyttävän
tasoinen osaaminen (T1-taso). Mikäli todistuksen saaja osoittaa joiltain osin hyvää tai
jopa kiitettävää osaamisen tasoa, valmentaja voi merkitä tämän todistuksen ”lisätietoja” osaan. Työvalmentaja ei kuitenkaan koskaan anna osaamisesta arvosanaa.
Osaamistodistus ei ole valmennusjakson suunnittelua tai seurantaa varten. PAIKKOtyökaluja on mahdollista käyttää apuna valmennussuunnitelmaa laadittaessa ja henkilökohtaisia tavoitteita asetettaessa, mutta ne eivät korvaa valmennuksen suunnitteluun ja seurantaan kehitettyjä järjestelmiä.
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- OSAAMISTODISTUS kertoo
osaamisesta

Tietoisuus omista
taidoista.
- Motivaatio
- Itsetunto

Tieto asiakkaan osoittamasta
ammatillisesta osaamisesta

Valmentautujalle

Lähettävälle taholle

Työelämälle

Oppilaitokselle

Osaavaa työvoimaa

Osaamisen tunnustaminen
yksilölliset opinpolut
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Osaamistodistuksella on kuitenkin runsaasti
muita käyttömahdollisuuksia:

1)

osaamisen kuvaaminen tutkintorakenteen avulla antaa entistä
paremmat mahdollisuudet saada valmennuksessa saavutettu
osaaminen tunnustettua osaksi tutkinnon suorittamista
hakeuduttaessa ammatilliseen koulutukseen

2)

osaamisen kuvaaminen helpottaa työnhakua avoimilta
työmarkkinoilta

3)

valmentautujan itsetunto kasvaa osaamisen tullessa näkyväksi

4)

valmennusjakson sisällöllinen kuvaus valmentautujan
työvalmennukseen lähettävälle viranomaiselle
(TE-toimisto, työvoiman palvelukeskus tai sosiaalitoimi)

5)

työpajan oman valmennustoiminnan arviointityökalu ja
työn näkyväksi tekeminen

6)

työvalmennuksen tavoitteellisuutta ja sisältöjä osoittava asiakirja
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4.
Opiskelijana
työpajassa

”Opintojen suorittaminen toiminnallisessa
ympäristössä ”
”Mahdollisuus tuettuun työssäoppimiseen”
”Oppisopimusopiskelijat työpajalla”
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Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttää syystä tai toisesta vuosittain noin 10 %
opiskelijoista. Yhtenä tavoitteena kehitettäessä työpajojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä on ollut erityisesti negatiivisten keskeyttämisten määrän vähentäminen ja
keskeytyneiden opintojen loppuun saattaminen. Yhteistyössä on haettu tapoja, joiden
avulla tekemällä oppivat opiskelijat ovat voineet suorittaa osan opinnoistaan
työpajalla.
Työpaja voi tarjota opiskelijalle opiskeluun ympäristön, jossa ryhmäkoko on pienempi ja ongelmiin puuttuminen nopeampaa. Valmennushenkilökunnan mahdollisuudet
antaa ohjausta ja henkilökohtaista tukea ovat työpajalla oppilaitosta paremmat ja valmentajat ovat henkilökohtaisen kohtaamisen ja ohjaamisen ammattilaisia. Työn järjestelyt ja toiminnalliset mallit tulevat suoraan työelämästä.
Tärkein edellytys yhteistyön toimivuudelle on sen sopimuksellinen pohja. On olennaisen tärkeää, että oppilaitos sijoittaessaan opiskelijansa suorittamaan opintojaan työvalmennukseen, korvaa valmentavalle organisaatiolle valmennuksesta koituvat kulut.
MAST-hanke Lounais-Suomessa on kehittänyt sopimusmallin, johon voi tutustua osoitteessa www.mastohjaus.fi/pajatoiminta.html. Tämän mallin mukaisia sopimuksia käytetään myös Keski-Suomessa.
Opiskelun onnistuminen työpajalla edellyttää yhteisten tavoitteiden asettamista. Tunnistetussa oppimisympäristössä suoritettava työvaltainen opintojakso voi parhaimmillaan antaa opiskelijalle uutta puhtia myös oppilaitoksessa opiskeluun. Ilman yhteisesti
asetettuja tavoitteita valmennus jää irralliseksi eikä siitä välttämättä ole toivottua apua.
Työpajoissa toteutettujen opiskelujaksojen aikana erityiseksi ongelmaksi opintojen toteuttamisessa pajalla nousi nuorten terveys. Ellei nuoren terveydentila ole riittävän
hyvä opintojen suorittamiseen oppilaitoksessa, hän ei tule toimeen pajaympäristössäkään. Tällöin on keskusteltava erikseen työpajalla suoritettavasta kuntoutusjaksosta,
jonka tavoitteet tulee määritellä erikseen.

30

kuraattori alas ja
ja
ja
lvo
va
an
ok
lu
o,
op
,
iin
a. Sitten me istutt
so
ak
aj
aj
öp
ty
i
tt
do
eh
i
or
tt
”Kuraa
si vaihtoehto”
uu
ä
m
tä
lis
tu
Ja
.
is
po
än syksyn
mietittiin, jos olisin täm

”Työpajajakson tavoit
teet on toteutunut
ihan hyvin. Mulla o
nen, että pääsen aa
li tavoitteena arkiryt
mulla ylös- ja sit m
min löytämiyös just noita kouluju
ttuja piti saada etee
npäin.”
nne. Opon
si
ee
ht
lä
oo
ti
aa
iv
ot
m
lu
ynyt siellä, kun ei ol
kä
en
u,
ul
ko
i
jä
la
ul
otyöntekijän kanssa
m
is
or
nu
än
iv
”Pikkuhiljaa
ts
E
n.
ee
rp
ta
liaikainen keskeytys
vä
o
isk
ol
ua
t
l
te
ju
li
tu
sa
kans
la.”
kävin tutustumassa pajal

”Ainoa tavoite oli, että pääsee tämän läpi ja saa paperit kouraan. Asia vaivasi. Yleisiä aineita
oon tehnyt koululla ja päättötyön, muuten oon ollu pajalla.”
usta. Mun
m
u
p
u
u
n
ä
ä
m
lla alko näky
u
m
ä
n pirll
o
ä
j
l
ä
a
v
p
e
K
n
.
o
a
t
i
lo
o
io
s
a
t
stä ylös. Ny
t positiivisia
gy
u
n
n
ä
u
s
t
h
a
a
t
s
p
u
a
o
t
n
ä oon paljon
n
t
o
e
e
et
ik
a
u
v
n
n
li
a
”Mulle
o
m
o
ja
u
n
h
ajalle. Oon
p
mennä kouluu
e
la
e
a
s
ä
k
ä
n
a
p
h
a
i
ll
s
u
o
t
oli
tan että aa m
o
o
jo
ä
m
a
t
il
a
teämpi ja jok
paremmin.”
t
y
n
n
a
s
k
ja
ja
i
iloisemp
Opiskelijoiden mietteitä työpajajaksolle
siirtymisestä

31

Tutkinnon perusteiden mukaisten
opintojen toteuttaminen työpajassa
Sopimukset oppilaitosten ja työpajojen välillä koskevat tilanteita, joissa opiskelija
suorittaa ammatillisia opintojaan työpajalla (Puitesopimus opintojen toteuttamisesta työpajalla, koulutussopimus). Tällöin opiskelija on kirjoilla oppilaitoksessa ja saa
opiskelijan asemaansa kuuluvat opintososiaaliset etuudet. Oppilaitokselle maksetaan
edelleen opiskelijan mukanaan tuoma valtionosuus, josta oppilaitos korvaa työpajalle
valmennuspalvelun toteuttamisesta. Osa valtionosuudesta jää oppilaitokselle oppilashallinnon toteuttamista varten.
Opiskelija on työpajajakson aikana oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, joita hän
opiskelijana saa. Oppilaitos huolehtii opiskelijaterveydenhuollosta, muista opiskelijahuollon palveluista sekä erityisopetuksesta. Koulutussopimuksella sovitaan puitesopimusten antamissa raameissa työpajajakson kestosta ja valmennusjakson kestosta ja
tavoitteista.
Työpaja voi antaa toteutettavasta valmennuksesta osaamistodistuksen, josta käy ilmi
valmennuksessa saavutettu osaaminen. Oppilaitos huolehtii opintosuoritusten arvioinnista omien käytäntöjensä mukaisesti. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi järjestämällä työpajaympäristössä ammattiosaamisen näytön, jonka avulla arviointi suoritetaan.
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Tuettu työssäoppiminen
Monilla paikkakunnilla on pulaa sopivista työssäoppimispaikoista. Ammatillisista
oppilaitoksista tarjotaan usein opiskelijoita työssäoppimisjaksoille työvalmennukseen.
Vaikka työpaja tarjoaisikin tutkinnon perusteissa tarkoitetun toiminnallisen paikan
harjaantua ammattiin kuuluvassa työssä, työssäoppiminen siellä ei välttämättä tuota haluttua kokemusta oman alan työstä. Työpajojen ja yritysten toimintaympäristöt
poikkeavat toisistaan liian paljon.
On kuitenkin tapauksia, joissa työssäoppimisjakson toteuttaminen työvalmennuksessa on perusteltua oppimisen näkökulmasta. Opiskelija, jolla syystä tai toisesta ennakoidaan olevan vaikeuksia sopeutua yritysmaailman työkulttuuriin tai uuteen toimintaympäristöön, voi hyötyä merkittävästi työpajan ohjauksellisesta tuesta. Työpaja
tarjoaa turvallisen työyhteisön, joka soveltuu loistavasti tuettujen työssäoppimisjaksojen toteuttamiseen.
Pääsääntöisesti oppilaitokset eivät maksa työssäoppimisen ohjauksesta työpaikoille.
Katsotaan, että yritys saa ilmaisen työntekijän ja voi pitää hänen työnsä tuottaman hyödyn itsellään. Työpajalla tilanne on toinen. Jokainen valmentautuja vie osansa ohjaukseen tarkoitetusta resurssista. Tuetun työssäoppimisjakson järjestämisestä oppilaitoksen tulisikin maksaa työpajalle korvausta, jonka perusteella kaikki työvalmennukseen
liittyvät palvelut työnohjauksesta yksilövalmennukseen ovat opiskelijan käytettävissä.
PAIKKO-hankkeen aikana todettiin, että myös aikuiskoulutuksessa on joskus perusteltua tarjota mahdollisuutta tuetumpaan työssäoppimiseen esimerkiksi työvalmennuksessa. Joidenkin tutkinnon suorittajien kohdalla sosiaalisten tilanteiden pelko tai
oppimisvaikeudet tekevät mahdottomaksi tutkintotilaisuuksien järjestämisen yritysympäristössä. Työvalmennuksessa, jossa näiden ilmiöiden kohtaaminen on arkipäivää,
pystytään tukemaan näytön antajaa vaikealta tuntuvassa tilanteessa.
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Oppisopimusopiskelija työpajassa
Työvalmennuksessa on pitkään voinut suorittaa tutkintoja oppisopimuksella. Työllistämistuella palkattujen oppisopimusopiskelijoiden tie tutkintoon on pystytty räätälöimään erittäin pitkälle heidän omien tarpeidensa ja osaamisensa huomioiden.
Osaamistodistuksen avulla pystytään jatkossa entistä paremmin huomioimaan oppisopimukseen hakeutuvan henkilön osaamistaso. Näin on mahdollista räätälöidä valmistavan koulutuksen ja teoriaopintojen sekä tarvittavan tuen määrä kullekin opiskelijalle
sopivaksi.
Oppisopimus on erittäin vaativa tapa suorittaa ammatillinen tutkinto. Työhön liittyvien paineiden ja odotusten lisäksi on omatoimisesti huolehdittava myös teoreettisten
opintojen suorittamisesta ja tutkintotilaisuuksiin valmistautumisesta. Työvalmennuksessa oppisopimuksessa opiskelevalla on käytössään yksilöllinen tuki ja organisaation
tarjoamat valmennuspalvelut, joiden avulla tutkinnon suorittaminen voidaan varmistaa.
Työpajoilla on pitkään tarjottu mahdollisuutta tuettujen oppisopimusopintojen suorittamiseen osana valmennuspalveluja. Yhtenä kokeiluna voidaan mainita mm. VÄLKEprojektissa toteutettu TOPPIS-malli, jossa palkkatuettu työ on yhdistetty työvoimapoliittiseen koulutukseen.
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5.
Työpajan ja
oppilaitoksen
yhteistyö
”Yhteistyön edellytyksinä keskinäinen
luottamus ja yhteinen kieli”
”Yhteistoiminnan aakkoset –koulutus
rakentaa yhteistä pohjaa”
”Verkostossa ovat mukana myös etsivä
nuorisotyö ja aikuiskoulutus”
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Työpajan perustehtävänä on valmentaa asiakkaitaan työelämään. Ammatillisten oppilaitosten tehtävänä on kouluttaa opiskelijoistaan oman alansa ammattilaisia. Organisaatioilla on selvästi yhteisiä tavoitteita, mutta varsinaisen perustehtävänsä osalta ne
eroavat toisistaan. Työvalmennuksen kieli eroaa selkeästi oppilaitoksen terminologiasta, samoin työtehtävät ja toimintatavat.
Voidakseen tehdä yhteistyötä yhteisten asiakkaidensa hyväksi nämä organisaatiot
tarvitsevat yhteisen kielen ja arvoperustan yhteiselle toiminnalleen. Yhteinen kieli rakentuu työpajan oppimisympäristön tunnistamisprosessissa ammatillisten tutkintojen
perusteiden kautta. Ammattitaitovaatimusten avulla rakentuva yhteinen tapa kuvata
ammatillista osaamista luo perustan yhteistyölle. Tätä kautta on mahdollista asettaa
yhteisiä tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.
Luottamus syntyy yhteisistä keskusteluista ja toisen toimintatapojen ymmärtämisestä. Luottamuksen rakentamiseksi eri osapuolet on saatettava yhteen keskustelemaan
yhteisistä arvoista ja tavoitteista. Luottamusta työpajojen toimintaan on rakennettu
ammatillisissa oppilaitoksissa pitkällä tähtäimellä järjestämällä opettajille mahdollisuuksia vierailla työpajoilla. Työpajatuntemuksen lisääntyminen oppilaitoksissa on
synnyttänyt luottamusta, jonka avulla yhteistyön rakentaminen on mahdollista.
Luottamuksen synnyttämiseksi on erittäin tärkeätä myös pitää kiinni näiden erilaisten
organisaatioiden perustehtävistä ja niiden välisestä työnjaosta. Tekemällä oppii –hanke tekee ansiokasta työtä näiden organisaatioiden rajapinnalla määrittelemällä työpajapedagogiikkaa ja valmennuksen ja ammatillisen koulutuksen rajoja.
Opetusministeriön julkaisussa Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016 Kehittämissuunnitelma (S. 33) painotetaan työpajojen merkitystä oppilaitosten
yhteistyökumppaneina:
”Sopimuksellista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työpajojen kesken vahvistetaan siten, että opinnot voidaan suorittaa työpajoilla tai muissa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä”
PAIKKO-prosessi oppimisympäristökuvauksineen antaa entistä paremmat mahdollisuudet sopimukselliseen yhteistyöhön. Tarjotessaan työpajoille työkaluja oman
toiminnan kehittämiseen ja laadunhallintaan PAIKKO-malli toteuttaa myös kehittämissuunnitelman tavoitetta kehittää työpajoilla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä ja menettelyitä.
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Yhteistoiminnan aakkoset –koulutus
PAIKKO-hankkeen ja Harkinnanpaikka-hankkeen yhteistyönä suunniteltu Yhteistoiminnan-aakkoset koulutuskonsepti luotiin synnyttämään luottamusta työvalmennuksen ja oppilaitoksen välille. Koulutukseen osallistuivat oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunta sekä työpajojen työ- ja yksilövalmentajat. Koulutuksen tavoitteena oli
tehdä osapuolten toimintaa tutuksi toinen toisilleen.
Koulutus järjestettiin kolmena iltapäivänä, jotka järjestettiin oppilaitoksessa, työpajalla ja yksi ”jossain ihan muualla”. Koulutusteemoina olivat

•

työpajan arki, ohjausmenetelmät ja toimintatavat

•

oppilaitoksen perustoiminta, tutkintojärjestelmät ja arviointi

•

yhteistoiminnan edellytysten pohdinta ja käytännön yhteistyömallit

Lisäksi koulutukseen sisältyi mahdollisuus tutustua oman alan toimintaan toisessa ympäristössä, opettajien työpajalla ja valmentajien oppilaitoksessa.
Koulutuksia toteutettiin sekä Jyväskylän Ammattiopiston että POKEn alueella. Niistä
saatiin erittäin hyviä kokemuksia. Erityisesti yhteiset keskustelut opettajien ja valmentajien välillä rakensivat luottamusta. Molemmissa koulutuksissa pystyttiin sopimaan
selkeitä käytännön toimintatapoja keskinäisen yhteistyön lujittamiseen.
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Yhteistoiminnan aakkoset työpajaohjaajille
ja ammatillisille opettajille
Kuinka toteuttaa ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvia opintoja
työpajalla?
Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on edistää ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaustehtävissä toimivien ja työpajoilla tai työvalmennusta tuottavissa organisaatiossa ohjaustehtävissä toimivien henkilöiden välistä yhteistyötä ammatillisten opintojen toteuttamiseksi työpajoilla. Tavoitteena on tutustua toisen ammattiryhmän toimintatapoihin
keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi ja yhteistoiminnan ongelmien poistamiseksi
Laajuus:
		

Ennakkotehtävä, 3 koulutusiltapäivää, joiden välillä
välitehtäviä.

Toteutus:
		

Yhtäaikaiset koulutuspäivät molemmille ammattiryhmille,
yhteisiä ryhmätöitä ja välitehtäviä.

Sisältö:

Oppilaitoksen opettajat ja
ohjaajat

Työpajojen ohjaajat/valmentajat

1

Pajatoiminnan peruskäsitteet ja
periaatteet

Suomen tutkintojärjestelmä ja
ammatillinen koulutus

2

Työpajacase – pajatoiminnan
toimintatavat ja sisällöt
käytännössä

Arviointi ja ammattiosaamisen
näytöt osana ammatillista
peruskoulutusta

3

Työpajametodin keskeiset
piirteet oppilaitostoimintaan
peilattuna

Opetussuunnitelmien perusteet
opintojen toteuttamisen ohjeena, henkilökohtaiset opinpolut
käytännössä

4

Työpajavierailu/vaihto

Oppilaitosvierailu/vaihto

Järjestelyt:
		

Koulutukseen otetaan yhteensä 20 osallistujaa, 10
kummastakin ammattiryhmästä.
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Yhteistyö ja työnjako
Oppiminen on yhteinen perusta työpajojen ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä.
Vaikka oppimista tapahtuu kaikkialla, on se työpajalla tavoitteellisempaa kuin tavanomaisissa työpaikoissa. Saatavissa on myös ohjausta työn tekemiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Valmennuksessa asetettavista tavoitteista osaamisen kehittämiseen liittyvät ovat suuri osa valmennuksen kokonaisuutta. Oppilaitoksissa oppiminen
ja ammatillisen osaamisen kehittäminen ovat toiminnan perussisältö.
Suomalaisessa järjestelmässä oppilaitoksilla on lakisääteinen oikeus antaa tutkintotodistuksia ammatillisesta osaamisesta. Todistukset perustuvat suoritettuihin opintoihin
ja osoitettuun osaamiseen, joiden arviointi suoritetaan valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Oppilaitosten tehtävänä on tunnistaa opiskelijoiksi hakeutuvien
ammatillinen osaaminen, suunnitella sen perusteella toteutettavat opinnot ja arviointi
sekä arvioida tutkinnon osittain osaamisen taso. Ammatillisen osaamisen lisäksi oppilaitoksista löytyy siis tutkintojärjestelmää ja opintosuoritusten arviointia koskevaa
osaamista.
Työpajoilta tutkintojärjestelmää koskeva osaaminen puuttuu. Ohjausosaamisen ja
oman ammattialan osaamisen perusteella valmentajat pystyvät tunnistamaan valmentautujien osaamista, mutta sen täsmälliseen tutkintojärjestelmän mukaiseen
dokumentointiin tarvitaan työkaluja. Työpajan oppimisympäristön tunnistamisen yhteydessä syntyy valmentajille keino kuvata valmennuksessa osoitettu ammatillinen
osaaminen tutkintojärjestelmän mukaisesti. Pajalla ei suoriteta osaamisen arviointia,
vaan havainnoidaan sitä. Oppilaitos vastaa aina osaamistason arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osaksi ammatillista tutkintoa.
Osaamistodistusten avulla työpajat voivat entistä tehokkaammin ohjata valmentautujiaan hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen. Myös oppilaitoksesta voidaan ohjata
opiskelijoita työpajalle joko suorittamaan opintojaan tai työssäoppimisjaksoa. Molemmille osapuolille on tässä työssä merkittävää etua siitä, että ne tuntevat toinen toistensa toimintatavat.
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Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää palvelujärjestelmän ulkopuolisia nuoria ja
ohjata heidät uudelleen palvelujen piiriin. Suurella osalla näistä nuorista puuttuu kokonaan toisen asteen koulutus tai se on syystä tai toisesta jäänyt kesken. Näin koulutukseen ohjaaminen on etsivässä työssä hyvin tavallista. Koulutukseen voidaan ohjautua
joko työpajan kautta tai suoraan.
Tavallinen asiakas etsivässä työssä on ammatillisen koulutuksen keskeyttänyt ja ammattiopistosta eronnut nuori, jolta usein puuttuu tutkinnon suorittamisesta vain osia.
Yhteistyöverkoston tavoitteena tulisi olla opintojen loppuun saattaminen uudessa
oppimisympäristössä ilman koulutuksen keskeytymistä tai eroamista oppilaitoksesta.
PAIKKO-hankkeen aikana järjestettiin kaksi verkostotapaamista Keski-Suomen etsivän
nuorisotyön tekijöiden kanssa. Tavoitteena oli löytää ohjaukseen menettelytapa, jolla
koulutuksen negatiivinen keskeyttäminen voitaisiin yhteistoimin ehkäistä.
Lainsäädännön mukaisesti oppilaitokset ilmoittavat nuoresta etsivään nuorisotyöhön,
kun
•

nuori ei pääse opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen
peruskoulun päättämisen jälkeen

•

nuori keskeyttää opintonsa ammatillisessa oppilaitoksessa

Etsivän nuorisotyön näkökulmasta tilanteeseen pitäisi päästä puuttumaan jo aiemmin.
Tavoitteena tulisi olla varhaisen puuttumisen malli, jossa toimenpiteet aloitetaan, kun
huoli nuoren tilanteesta herää. Näin voi käydä lisääntyneiden poissaolojen tai muiden
syiden vuoksi. Yhteisissä kokoontumisissa pohdittiin indikaattoreita, joiden perusteella yhteys etsivään työhön voitaisiin ottaa jo aikaisemmassa vaiheessa. Näin voitaisiin
välttää oppilaitoksesta eroaminen ja putoaminen palvelujen ulkopuolelle. Opintojen
suorittaminen työpajassa tai muussa toiminnallisessa ympäristössä voisi auttaa ja vältyttäisiin ulkopuolisuuden mukanaan tuomilta kustannuksilta.
Tilanne koetaan haastavana myös tietosuojaan liittyvien kysymysten vuoksi. Erityisesti
koulutusalan tiukkojen tietosuojamääräysten osalta tarvitaan ennalta sovittuja menettelytapoja, jotta yhteydet eri organisaatioiden ja yhteistyötahojen välillä saadaan
toimimaan.
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Lisää töitä oppilaitosten kanssa
Lisää etsivien aktiivisuuden tarvetta olla yhteydessä oppilaitoksiin
Saattaa lisätä työn määrää

Te-toimistojen alasajo

Tilanne on sekava... kuka tietää uusista sopimuksista?
mitä palvelua nuori saa?
Lisää toivottavasti ennaltaehkäiseviä toimia oppilaitoksissa
Etsivien rooli korostuu nuorten edun valvojina
Parantaa nuoren asemaa tukitoimissa sekä tiedonsiirtoa
yhdessä tekeminen lisääntyy
Nuorisotakuu
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Hakeutuminen aikuisopiskelijaksi
Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän hakeutumisvaiheen ohjauksessa osaamisen tunnistaminen on lakisääteistä. Tutkinnon suorittajaksi hakeuduttaessa aiemmin hankittu
osaaminen kartoitetaan monipuolisesti. Usein hakeutumisvaiheessa tehty työ lyhentää valmistavan koulutuksen määrää huomattavasti. Aiemmassa OSKO – Työpajojen
koordinointi ja osaaminen –hankkeessa kehitettiin työpajoille osaamiskartoitusmallia
(MINIOSKARI), jonka avulla työvalmennuksessa osoitettua osaamista voitiin dokumentoida hakeutumisvaiheen ohjausta varten. Osaamiskartoituksen käyttöönotto ei edennyt työpajoilla toivotulla tavalla.
Osaamisen tunnistamisen työkaluja ja työvalmennuksen roolia hakeutumisvaiheen
helpottamisessa kehitettiin yhteistyössä Osaamisella töihin – hankkeen kanssa (Jyväskylän Aikuisopisto, ESR). PAIKKO-hankkeessa tunnistetuista oppimisympäristöistä
tehtiin näyttöympäristökuvauksia, joissa toimintaympäristöjen ominaisuuksia arvioitiin Jyväskylän Aikuisopiston arviointikäytäntöjen ja tutkintojen järjestämissopimusten
perusteella. Vertaamalla näyttöympäristökuvauksia raportteihin tunnistetuista oppimisympäristöistä voitiin todeta niiden vastaavan toisiaan.
Tunnistetuissa oppimisympäristöissä myönnettyjä osaamistodistuksia voidaan siis
käyttää osaamisen dokumentointiin hakeuduttaessa tutkinnon suorittajaksi aikuiskoulutukseen. Osaamistodistukset lyhentävät merkittävästi valmistavan koulutuksen
pituutta. Samalla todettiin, että tutkintotilaisuuksien järjestäminen on mahdollista
monessa työpajassa.
Myös aikuisten tutkintojärjestelmään hakeutuu opiskelijoita, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän tukea ja ohjausta tutkinnon suorittamisessa. Oppimisvaikeuksien
ja muiden vastaavien syiden vuoksi voi joidenkin kohdalla olla perusteltua järjestää
tutkintotilaisuus toimintaympäristössä, jossa on saatavana tukea ja ohjausta. Työpaja
voi silloin olla oikea paikka.
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6.
Osaamistodistukset
käyttöön
”Osaamistodistuksen käyttöönottamisen
edellytykset: tunnistettu
oppimisympäristö ja käyttöönottokoulutus”
”Työpaja tunnistaa valmentautujan
ammatillista osaamista ja
dokumentoi sen osaamistodistukseen”
”Osaamistodistuksella on monta eri
käyttötarkoitusta”
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Oppimisympäristön tunnistamisen jälkeen voidaan työvalmennuksessa ottaa käyttöön PAIKKO-osaamistodistus. PAIKKO-osaamistodistustietokanta on Microsoft Office
Excel- tiedosto, joka käyttää makroja. Järjestelmä vaatii toimiakseen vuoden 2007 tai
uudemman Excel-version. Tietokanta sisältää oppimisympäristöjen tunnistamisessa
käytettyjen ammatillisten perustutkintojen (projektin päättyessä 18 kappaletta) perusteiden ammattitaitovaatimukset, joiden avulla valmentautujan osaamista voidaan
yksilöidysti kuvata.
Oppimisympäristöä tunnistettaessa työvalmentaja tutustuu oman alansa tutkinnon
perusteisiin arvioidessaan niiden perusteella oman työyksikkönsä oppimismahdollisuuksia. Ammattitaitovaatimukset puretaan tarvittaessa toiminnoiksi, joita työvalmennuksessa toteutetaan. Näin toimintaa voidaan verrata tutkinnon suorittamiseksi tarvittavaan osaamiseen. Samalla syntyy valmius havainnoida valmentautujien osaamista
ammattitaitovaatimusten avulla ja käyttää osaamistodistusta. Osaamistodistuksen
käyttöönotto edellyttää siis oppimisympäristön tunnistamista tutkinnon perusteiden
ja asiantuntijan avulla.
Osaamistodistuksen luotettavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että oppimisympäristön tunnistamisprosessi on riittävän hyvin suoritettu ja dokumentoitu. Prosessissa tarvitaan osaamista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnon perusteista sekä
arvioinnista. Vain riittävän asiantuntemuksen omaava henkilö pystyy vertaamaan työvalmennuksen toimintoja tutkintojen perusteissa tarkoitettuun ammatilliseen osaamiseen ja arviointikriteereihin. On koko työvalmennussektorin kannalta ensiarvoisen
tärkeää, että osaamistodistusten uskottavuus ja luotettavuus osaamisen kuvaajana
voidaan luoda ja säilyttää. Tähän liittyy myös tarve tunnistamisesta tehtyjen raporttien
ajantasaisina pitämisestä.
On huomattava, että työpajat antavat valmentautujille todistuksen osoitetusta ammatillisesta osaamisesta. Olennaista todistuksen käytössä on osaamisen tunnistaminen ja
osoitetun osaamisen dokumentointi. Tavoitteena on valmennuksen sisällön tekeminen
näkyväksi kaikille osapuolille.
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Monta asiaa yhdistyy osaamistodistuksessa
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Käyttöönottokoulutus
PAIKKO-osaamistodistuksen käyttöönotosta järjestetään erillinen koulutus, jossa paneudutaan järjestelmän tekniseen käyttöön. Koulutuksen laajuus on 1-2 tuntia lähtötasosta ja osallistujamäärästä riippuen. Järjestelmän toimivuuden kannalta olisi parasta, että organisaation koko henkilökunta (johto ja valmennushenkilöstö) osallistuvat
koulutukseen. Suurissa organisaatioissa voidaan järjestää koulutukset toimintayksiköittäin tai toimialoittain.
Koulutuksen yhteydessä sovitaan seuraavista asioista todistuksen käytön osalta:

•

vastuuhenkilö(t), jolla on valmius perehdyttää muuta henkilöstöä 			
todistuksen käytössä
o mahdollinen osallistuminen arviointikoulutukseen

•

osaamistodistuksen allekirjoituskäytännöt
o toisena allekirjoittajana toimii aina työvalmentaja, joka pystyy
antamaan lisätietoja todistuksen saajasta ja hänen
osaamisestaan

•

yleiset linjaukset osaamistodistuksen myöntämisestä
organisaatiossa
o kenelle todistus annetaan, onko valmentautujan statuksella
(työhallinnon toimenpide, opiskelija, kuntoutuja tms) tai
valmennusjakson kestolla vaikutusta todistuskäytäntöön

•

todistusten arkistointi
o pdf –tiedosto, paperiversio

Koulutuksen yhteydessä yksiköt saavat käyttöönsä oppimisympäristön tunnistamisen
yhteydessä käytetyn tutkinnon perusteiden työversion. Se sisältää tutkinnon ammattitaitovaatimusten lisäksi arviointikriteerit tyydyttävällä tasolla (alin hyväksytty suoritus
tutkintoa suoritettaessa). Työversio toimii todistuksen myöntäjän tukena osaamisen
havainnoinnissa.
Käyttöönottokoulutuksen yhteydessä luovutetaan myös osaamistodistuksen käyttöohjeet, joiden avulla tietokannan käytössä mahdollisesti ilmenevät tekniset ongelmat
ovat ratkaistavissa. Hankkeen aikana osaamistodistuksen käyttöön voitiin tarjota myös
neuvontaa tarpeen mukaan.
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Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lainsäädännön ja ohjeiden mukaan osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi ammatillista tutkintoa tapahtuu oppilaitoksessa. Opintoja aloitettaessa laaditaan kaikille opiskelijoille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Sitä laadittaessa selvitetään mahdollisimman tarkasti opiskelijan
aikaisemmin omaksumat tiedot ja taidot ja hyväksytään ne osaksi tutkintoa. Etenkin
nuorisoasteen koulutusta aloitettaessa ongelmana on osaamisen tunnistaminen ja
löytäminen. Monikaan koulutukseen hakeutuva ei osaa kuvata osaamistaan riittävän
tarkasti, jotta se voitaisiin hyväksilukea osaksi opintoja. Työvalmennus ja työpajat voivat olla tässä apuna myöntämällä koulutukseen hakeutuvalle todistuksen valmennuksessa osoitetusta ammatillisesta osaamisesta (osaamistodistus).
Työvalmennuksessa tunnistetaan sekä työpajassa että muualla hankittua osaamista.
Työtä tehtäessä on mahdollisuus tehdä havaintoja osaamisen tasosta. Työvalmentaja
vertaa valmentautujan osaamista oppimisympäristön tunnistamistyössä käytettyihin
ammattitaitovaatimuksiin ja tutkinnon perusteista poimittuihin tyydyttävän tason arviointikriteereihin. Kun valmentautuja saavuttaa tason, jota tutkinnon suorittamiseen
vaaditaan, voidaan hänelle myöntää todistus osaamisesta.
Työvalmentaja vastaa antamansa todistuksen sisällöstä. Hän voi täyttyvien ammattitaitovaatimusten lisäksi kirjoittaa todistukseen lisätietoja todistuksen saajan ammatillisesta osaamisesta, suhtautumisesta työhön tai muista tarpeellisiksi katsomistaan
seikoista. Lisäksi hänen yhteystietonsa ovat todistuksen etusivulla lisätietojen saamista
varten. On huomioitava, ettei työvalmentaja suorita opiskelija-arviointia, vaan havainnoi ja tunnistaa todistuksen saajan osaamista.
PAIKKO-hankkeessa on tarjottu valmentajille mahdollisuutta arviointikoulutukseen,
jotta varmuus osaamisen tunnistamisessa saavutettaisiin. On kaikkien osapuolten etu,
että kaikki ammatillinen osaaminen saadaan esille osaamistodistukseen. Tästä syystä
todistukseen voidaan kirjata osaamista useista eri perustutkinnoista.
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Työvalmentajien kokemuksia osaamistodistuksen käytöstä:

•

helppokäyttöinen, toimii hyvin käytännön arjessa

•

omaa eettistä pohdintaa siitä, tekeekö oikein arvioidessaan
valmentautujien osaamista

•

työvalmentajana mietityttää, kuinka oppilaitos suhtautuu
todistuksiin; nuorille ei saa antaa liikaa lupauksia hyväksiluvuista

•

työvalmentajalta menee tunti todistusten tekemiseen, mutta se
kannattaa. Pajalaiset saavat siitä lisäarvoa – valmentajana näen
selkeän hyötyarvon todistuksesta

•

työvalmentajana pohdin, pitäisikö siirtyä pelkän
osaamistodistuksen käyttöön ja jättää muut pois

•

osa nuorista käytti todistusta kevään pääsykokeissa

•

todistuspohja työläs, raksittaessa unohtui otsakkeet, joten
homma piti tehdä useaan otteeseen.

Todistuksia on vuoden 2013 aikana annettu kaikilla projektiin osallistuneilla työpajoilla
yhteensä yli 200 kpl.
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Hakeutumisvaiheen ohjaus oppilaitoksessa
Osaamisen tunnustaminen osaksi ammatillista tutkintoa tehdään oppilaitoksessa niiden dokumenttien pohjalta, joita opiskelijaksi hakeutuva esittää ohjaustilanteessa.
Osaamistodistuksessa esitettyä osaamista voidaan sellaisenaan hyväksilukea osaksi
opintoja. Voidakseen antaa tyydyttävää tasoa paremman arvioinnin tutkinnon osasta,
oppilaitos saattaa järjestää ammattiosaamisen näytön tai pyytää muuta aineistoa arvioinnin avuksi. Näin opiskelija voi osoittaa tyydyttävää tasoa paremman osaamisensa ja
saada tutkintotodistukseensa tyydyttävää tasoa paremmat arvosanat.
Jyväskylän Ammattiopistossa on tiedotettu opinto-ohjaajille työvalmennuksessa annetuista osaamistodistuksista. Työpajoilla on myös ohjeistettu todistuksen saajia esittämään todistuksensa oppilaitokseen mennessään. Käytännön kokemusta todistusten
hyväksiluvusta ei toistaiseksi ole. Käytännössä niiden hyväksyminen on yksilöllistä ja
riippuu niin opiskelemaan hakeutuvasta henkilöstä kuin ohjaustyötä tekevästä opettajastakin.
Opetusministeriön julkaisussa Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016 Kehittämissuunnitelma (s. 12) linjataan tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiselle.
Kokonaistavoitteeksi koulutukselle asetetaan
”koulutukseen käytettävän kokonaisajan ja keskimääräisen tutkinnon suorittamisiän
laskemista tutkinnon suorittamiseen käytettävää aikaa lyhentämällä, nivelvaiheita lyhentämällä, tarpeetonta päällekkäiskoulutusta vähentämällä ja aikaisemmin hankitun
osaamisen tunnustamista tehostamalla ”.
PAIKKO-osaamistodistus toimii työkaluna päällekkäisen toiminnan vähentämiseen ja
aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen tehostamiseen. Myös elinikäisen
ohjauksen osalta kehittämissuunnitelmassa painotetaan koulutuksen ulkopuolella opitun tunnistamista ja tunnustamista kaikessa koulutuksessa. Jyväskylän Ammattiopisto
selvittää vuosien 2013 ja 2014 aikana osaamistodistusten käyttöä ja niiden pohjalta
tehtyjä yksilöllisiä opinpolkuja.
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7.
Oppimisympäristöjen
tunnistaminen osa
työpajan laatutyötä
”Oppimisympäristökuvaukset ja
osaamistodistuksen käyttö tekevät
työpajan valmennustoimintaa näkyväksi”
”Työpajan toiminnan sisällöllinen
kehittäminen voi perustua
oppimisympäristön tunnistamisesta
tehtyyn raportointiin”
”Valmennuksen tavoitteellisuus korostuu
uudella tavalla”
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PAIKKO-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oppimisympäristöjen tunnistamisen osalta oli työpajojen mahdollisuuksien ja toiminnallisen sisällön selvittäminen. Toiminnan
kuluessa oppimisympäristöjen tunnistamisesta ja niiden raportoimisesta on tullut yhä
enemmän keino raportoida työpajojen toiminnan laadusta ja laajuudesta. Oppimisympäristöjen raportit tekevät työpajan koko toiminnan näkyväksi, jolloin toiminnan
kehittämisestä tulee aikaisempaa helpompaa.
Oppimisympäristön raportti kuvaa selkeällä tavalla työpajan toiminnallisen sisällön.
Kun raportti on valmis, voidaan toiminnan kehittäminen aloittaa raporttia analysoimalla. Monessa yksikössä sisällöllisiä kehittämispäätöksiä tehdään sen perusteella, mitä
tutkinnon osia voitaisiin pienillä kehittämispanostuksilla saada tehtyä kokonaan. Usein
työpajalle hankittava kone tai uusi työtapa mahdollistaa kokonaisten tutkinnon osien
raportoinnin.
Osaamisen dokumentointi tutkinnon perusteiden mukaan helpottaa myös valmennuksellisten tavoitteiden asettamista. Sisältöjä ja työtehtäviä voidaan valita sillä perusteella, että jatkossa hakeudutaan tutkinnon suorittajaksi oppilaitokseen. Toinen mahdollisuus on valmentavien sisältöjen ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen ja yleisten
työelämävalmiuksien korostaminen. Lisäksi on mahdollista valita sisältöjä useista eri
tutkinnoista ja tavoitteellisesti kokeilla eri alojen sopivuutta valmennusjakson aikana.
Valintojen tekeminen ja prosessin ohjaus helpottuvat, kun sisällöt on kuvattu riittävän
tarkasti.
Työpajakenttä on joustava ja muuntuva maailma. On erittäin tärkeää, että tunnistamistyö ja osaamisen dokumentointi jatkuu eikä tyrehdy toimintayksiköissä tapahtuvien
muutosten vuoksi. Siksi oppimisympäristöjen analysointia tulee jatkaa osana työvalmennustoimintaa jatkossakin. Tavoitteena tulee olla työpajojen joustavuuden ja monimuotoisuuden säilyttäminen kuitenkin niin, että siellä saavutettu osaaminen voidaan
jatkossakin kuvata osaamistodistuksen avulla. Näin työpajalla saavutettu osaaminen
saadaan osaksi valmentautujien henkilökohtaisia opinpolkuja.
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Liitteet
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Hankkeen aikana tunnistetut
oppimisympäristöt
Autosynergia ry
1.
Autoalan perustutkinto
Jyväskylän katulähetys ry
2.
Liiketalouden perustutkinto: Kirpputori Kankitie
3.
Liiketalouden perustutkinto: Kirpputori Harjunporras
4.
Liiketalouden perustutkinto: Kirpputori Autotalo Muurame
Jyväskylän Uusiotuote ry
5.
Puualan perustutkinto
Laukaan Vattipaja
6.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Kahviotoiminta
7.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto: Lievestuoreen toimipiste
8.
Kone- ja metallialan perustutkinto: Lievestuoreen toimipiste
9.
Kone- ja metallialan perustutkinto: Rokkakankaan toimipiste.
Päivitys.
10.
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto: Vattiapu
11.
Painoviestinnän perustutkinto: Mainososasto
12.
Puualan perustutkinto: Lievestuoreen toimipiste
13.
Puualan perustutkinto: Rokkakankaan toimipiste. Päivitys.
14.
Rakennusalan perustutkinto: Rakennusosasto
15.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: Ompeluosasto
Muuramen työpaja
16.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Kahvila
17.
Liiketalouden perustutkinto: Kirpputori Ekocenter
18.
Puualan perustutkinto: Puuosasto
Nuorten taidetyöpaja ja Voimalaitos
19.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus: 		
Reili
20.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus: 		
Starttipaja
21.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus: 		
Virtapaja
22.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus: 		
Volttipaja
23.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto: Kuvasta viestiksi -paja
24.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto: Kuvasta viestiksi –paja
25.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: Tuunaten tuotteeksi -paja
26.
Musiikkialan perustutkinto: Vola-paja
27.
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto: Sisusta ja stailaa -paja
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Puustellin työkylä
28.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
29.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Keittiö sekä
kokous- ja juhlapalvelut
30.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
31.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: Käsityöpaja
32.
Puualan perustutkinto: Puupaja
33.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: Käsityöpaja
Sovatek-säätiö
34.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus: 		
Sauma
35.
Autoalan perustutkinto: Autokorjaamo
36.
Autoalan perustutkinto: Pienkonekorjaamo
37.
Kone- ja metallialan perustutkinto: Metallipaja
38.
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
39.
Liiketalouden perustutkinto: Ekoraksa
40.
Liiketalouden perustutkinto: Kierrätyskauppa
41.
Logistiikan perustutkinto: Ekoraksa
42.
Logistiikan perustutkinto: Kierrätyskauppa
43.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto: Ekoraksa
44.
Painoviestinnän perustutkinto: Graafinen mediapaja
45.
Painoviestinnän perustutkinto: Kirjansitomo
46.
Puualan perustutkinto: Ekoraksa
47.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: Kierrätyskauppa
48.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: Ompelimo
49.
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto: Verhoomo
Äänekosken katulähetys ry
50.
Autoalan perustutkinto: Autokorjaamo Viimeinen Woitelu
51.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Lounaskahvila 		
Sininen Pannu
52.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto: Kotikisällit
53.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: Ideapaja
54.
Liiketalouden perustutkinto: Ekocenter
Äänekosken työpaja
55.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus: 		
Starttipaja
56.
Kone- ja metallialan perustutkinto: Metallipaja
57.
Puualan perustutkinto: Puupaja
58.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: Pesula
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Keskeisiä yhteistyökumppaneita
Ammattiosaamista välityömarkkinoilta, Bovallius Ammattiopisto, ESR
Harkinnanpaikka, Jyväskylän Ammattiopisto, ESR
KEVÄT – Keski-Suomen välityömarkkinoiden koordinaatiohanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, ESR
Kierto, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, ESR
Osaamisella töihin, Jyväskylän Aikuisopisto, ESR
OSKU-Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa, JAMK, ESR
Punainen Talo, Sovatek, ESR
Tekemällä oppii, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry, RAY
VälittäjäPlus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, ESR
Voimalaitos, Nuorten Taitopajat, Jyväskylän Nuorten Taidetyöpaja, ESR
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Osaamistodistus
Todistus valmennusjakson aikana osoitetusta ammatillisesta osaamisesta
Osaamistodistus sisältää kirjallisena ne yksilöidyt ammatillisen osaamisen taidot, jotka
valmentautuja on valmennusjakson aikana osoittanut hallitsevansa.
Osaamisen määrittely perustuu Opetushallituksen hyväksymiin ammatillisten
perustutkintojen opetussuunnitelmien perusteisiin.

Valmentautuja
Nimi:
Maija Malli
Henkilötunnus:
010190- 888A

Valmennusorganisaatio
Nimi:
Pampulan paja
Toimiala:
puupaja
Osoite:
08290 Pampula

Valmennusjakso
Päivämäärät:
2.1.2013-1.3.2013

Yhteyshenkilö
Nimi:
Ville Valmentaja
Puhelin:
0300-333 333

Paikka:
Pampula

Aika:
6.3.2013

Valmennusorganisaation edustajien allekirjoitukset:

Ville Valmentaja

Pekka Pajapäällikkö
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Ammatillinen osaaminen
Todistuksessa määritellyt taidot valmentautuja hallitsee vähintään tasolla T1.
Vaatimustasot on tarkemmin määritelty opetussuunnitelmien perusteissa työelämän
asettamien vaatimusten perusteella.
Osaaminen on osoitettu oppimisympäristössä, joka on tunnistettu vastaamaan
opetussuunnitelmien perusteita.

PUUALAN PERUSTUTKINTO 2010
Pakolliset tutkinnon osat
Materiaali- ja valmistustekniikka
- lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen
- laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia
- laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon
- käyttää alan mittavälineitä
- käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein
- valmistaa tuotteiden rakenteita ja liitoksia
- valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan
- pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla
- ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä
Osaa käyttää vähintään seuraavia peruskoneita:
- pyörösaha
- vannesaha
- oikohöylä
- tasohöylä
- monikaraporakone
- paineilmapuristin
- nauhahiomakone
Asiakaslähtöinen valmistustoiminta
- selvittää asiakkaan tarpeen
- valmistaa tuotteen annettujen kriteereiden mukaisesti
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 2009
Kaikille pakolliset tutkinnon osat
Perustustyöt
- vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman
mukaan
- lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä materiaalilaskelmia
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- tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
- lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
- toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
- kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
- toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
- ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan
pääperiaatteet
- käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä

LISÄTIETOJA
Valmentautuja on osoittanut erityistä osaamista ……
ja näillä osa-alueilla hänen taitotasonsa yltää hyvälle tasolle.
sopeutunut hyvin erilaisiin työyhteisöihin ja osoittanut omaavansa hyvät sosiaaliset
Valmentautuja on sopuetunut
taidot.
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PAIKKO-hanke: ESR-rahoitteinen keskisuomalaisten työpajojen kehittämishanke 2012-2013.
Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa työpajojen oppimisympäristöjä ja kehittää
osaamistodistusmalli työpajojen käyttöön.

Suunnittelu, taitto: Juha Oinonen

