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Johdanto 

 

 

Monille aikuisopiskelijoille, myös sosiaali- ja terveysalan näyttötutkinnon kautta opis-

keleville, tehdään omat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, jotka takaavat kullekin 

opiskelijalle itselleen hyödyllisen ja mahdollisimman motivoivan ja antoisan opinto-

kokonaisuuden. Aikuiset ovat elämäänsä nähneitä ja kokeneita, moni myös aikaisempia 

opintoja suorittaneita, joten henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä on 

enemmän kuin tarpeen tehdä. Samalla kun tehdään henkilökohtaista tutkintosuunnitelmaa, 

tehdään myös kokonaisvaltaista henkilökohtaistamista liittyen opiskeluun ja opintojen ete-

nemiseen, tutkinnon suorittamista tukien. Muun muassa näiden edellä mainittujen seikkojen 

toteutumisen takaamiseksi on kehitetty henkilökohtaistamismääräys, joka tukee sitä ajatus-

ta, että aikuisopiskelija saisi heti alkulähtöisesti itselleen sopivimman opintosuunnitelman. 

 

Henkilökohtaistamiseen kuuluu, ei pelkästään opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen ja aikaisemmat opinnot tai tutkinnot, vaan myös hänen henkilökohtaiset 

valmiutensa opiskella. Muun muassa terveydelliset seikat, perheasiat ja niin edelleen, ote-

taan huomioon. Tällöin opiskelijan opintosuunnitelma on yksilöllinen, ja juuri hänelle rää-

tälöity tarpeiden mukaan, aikaisempi osaaminen, kyvyt sekä mahdolliset opintoja hidas-

tavat tekijät huomioon ottaen. 

 

Tutkimuksemme avulla avaamme opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjän, eli aikuiskoulu-

tuspäällikön ja opettajan, sekä työorganisaation, eli työpaikkakouluttajien ja työpaikan esi-

miesten, kokemuksia sosiaali- ja terveysalalla tehtävästä henkilökohtaistamisesta. Näiden 

erilaisten kokemusten myötä toivomme löytävämme onnistumisen elämyksiä tai vastaavasti 

kehittämisenpaikkoja. Tutkimuksemme mielenkiinto kohdistuu siihen, miten henkilökoh-

taistaminen koetaan näiden edellä mainitsemiemme näkökulmasta toteutuvan. 

 

Tutkimuksemme aihe heräsi keväällä 2012. Tällöin otimme yhteyttä koulutusorganisaation 

johtajaan ja sitä kautta saimme aiheeksi tutkia näyttötutkintoa. Aiheemme syventyi oman 
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mielenkiintomme kautta henkilökohtaistamisen tutkimiseen. Informantit halusimme so-

siaali- ja terveysalaan liittyen, koska ala on molemmille tuttu aiempien koulutusten kautta. 

Näimme, että pystymme ymmärtämään henkilökohtaistamista paremmin sosiaali- ja ter-

veysalan näkökulmasta, kuin esimerkiksi metallialalta. 

 

Tutkimuksessamme kartoitimme kokemuksia ensisijassa haastatteluilla ja sähköpos-

tikyselyin. Aineiston keruun ja analyysin myötä saimme kuvaa siitä, miten henkilökoh-

taistamisen periaatteet ovat toteutuneet eri informanttien näkökulmasta katsottuna tutkinnon 

suorittamisen eri vaiheissa, niin valmistavassa koulutuksessa, kuin työssäoppimisessakin.  

 

Tutkimuksemme on laadullinen, eli kvalitatiivinen, koska olemme halunneet tutkia muun 

muassa henkilökohtaistamisen periaatteisiin ja käytänteisiin liittyviä kokemuksia. Määrälli-

siin yleistyksiin ei ole ollut tarvetta, vaan olemme halunneet keskittyä muutamiin harkiten 

valittuihin kohdehenkilöihin ja heidän ajatuksiinsa, sekä kokemuksiinsa henkilökohtaista-

misesta. Tutkimuksemme taustateoriana käytämme yleisiä aikuiskasvatukseen liittyviä 

teorioita, kuten kokemuksellista oppimista, työssäoppimista ja elinikäistä oppimista, josta 

käytämme nimitystä jatkuva oppiminen.  

 

Kerromme aluksi tutkimuksemme taustoista ja muun muassa siitä, miten näyttötutkinto 

sijoittuu koulutusjärjestelmään. Tämän jälkeen avaamme henkilökohtaistamisen peri-

aatteita. Tuomme esille myös määräyksiä ja lakeja koskien henkilökohtaistamista. Teo-

riaosassa käsittelemme sitä, miten aikuinen ihminen oppii ja omaksuu tietoa ja miten tiedon 

rakentuminen on aikuisopiskelijoilla erilaista, kuin nuoremmilla. Täten kiinnitämme huo-

mion jatkuvan oppimisen -filosofiaan ja muihin asioihin, jotka liittyvät kiinteästi aikuis-

opiskeluun. Näitä ovat muun muassa itseohjautuvuus ja itsereflektio. Myös työssä-

oppiminen nähdään oppimisen kannalta merkittäväksi ja senkin olemme nähneet tärkeänä 

tuoda esiin.  

 

Tuomme esiin myös henkilökohtaistamisen suhteen merkityksellisinä nähtyjä asioita. Pe-

rehdyttäminen, ja ohjaus itseohjautuvuuteen, itsereflektioon ja -arviointiin ovat aikuis-
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koulutuksessa huomioon otettavia asioita. Aikuisopiskelija tulee huomioida yksilöllisesti ja 

hänen kokemuksensa huomioon ottaen koko ajan, tutkinnon suunnitteluvaiheesta suo-

rittamiseen asti. Tämä toki vaatii myös yhteistyötaitoja opiskelijan, oppilaitoksen, työpai-

kan kesken.  

 

Teoriaosan jälkeen keskitymme itse tutkimuksen kulkuun esitettyämme ensin tutkimus-

kysymyksemme. Kerromme käyttämistämme menetelmistä ja siitä, kuinka saimme kerättyä 

tarpeellisen määrän tietoa tutkimustamme varten. Analyysivaiheen avattuamme kerromme 

analyysimme tuloksista, jonka jälkeen esittelemme tutkimuksemme varsinaiset tulokset. 

Lopuksi pohdimme tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä, tutkimuksemme vaikuttavuut-

ta ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita 
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2 Tutkimuksen tausta 

 

 

Tutkimuksemme sijoittuu tiiviisti sosiaali- ja terveysalan kentälle, vaikka tieteellisenä fo-

kuksena onkin aikuiskasvatus. Keskitymme tutkimuksessamme näyttötutkintona suoritetta-

van sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) henkilökohtaistamiseen, jota teh-

dään aikuiskoulutuksen piirissä opiskeleville. 

 

2.1 Näyttötutkinto koulutuslinjauksissa 

 

Muuhun maailmaan verrattuna Suomessa väestö on yleisesti ottaen aika korkeasti koulut-

tautunutta. ”1990 -luvun Suomessa kansalaisten jatkuvaa ja toistuvaa kouluttautumista on 

perusteltu työelämän muutokseen sopeutumisella, taloudellisen toimintaympäristön kan-

sainvälistymisellä ja suomen kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisella.” (Tulkki & 

Honkanen 2004, 25.) 

 

Koulutuspoliittiset linjaukset ovat suuri syy Suomen väestön kouluttautumiseen ja koulut-

tamiseen. Hallitustasolla on otettu linja ja tehty päätöksiä, sekä vaadittu toimenpiteitä kou-

lutuksen lisäämiseksi. Kataisen II hallituksen päämääränä on ”nostaa suomalaiset maailman 

osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.” Tämä on linjassa yleisemminkin muun 

muassa EU:n kasvustrategian kanssa, jonka mukaan ”Suomi pyrkii vahvistamaan suoma-

laista ja eurooppalaista kilpailukykyä, kansalaisten hyvinvointia ja julkisen talouden kestä-

vyyttä.” Tämä linjaus näkyy myös maakuntatasolla. Esimerkiksi Lapin maakunnan strategi-

sena tavoitteena on ”Lapin kilpailukyvyn ja vetovoiman lisääminen sekä yritystoiminnan ja 

työllisyyden edistäminen. ”Yleisesti näiden linjausten myötä on kehitetty muun muassa 

Aikuiskoulutusstrategiaa (2012), jossa ”osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamisessa koros-

tuu aluelähtöisyys ja aikuiskoulutuksen profiloituminen lappilaisiin ja alueellisiin vahvuuk-

siin.” Koulutuspolitiikassa on otettu huomioon, että aikuiskoulutus on merkittävä yksilöi-

den hyvinvoinnin vahvistaja ensisijaisesti juuri Lapissa. (Kivekäs 2012, 11.)  
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Lapissa on tavoitteena, että aikuiskoulutuspalvelut olisivat kaikkien saatavilla. Aikuiskou-

lutuksessa yhteisöllisyyden lisääminen nähdään tärkeänä. Yhteisöllisyyttä lisätään ”yhdessä 

tekemisen -kulttuurilla”, jossa aikuiskoulutuksen sisältöjen suunnittelussa otetaan huomi-

oon, niin työelämän, kuin opiskelijoidenkin näkökulma ja tarpeet. Yhteisöllisyyden kehit-

tämisessä nähdään tärkeänä myös TNO -palvelujen (verkostomainen tieto, neuvonta- ja 

ohjauspalvelu) toimivuus, sekä muun muassa maahanmuuttajien kouluttautumismahdolli-

suudet Lapissa. (Kivekäs 2012, 9, 11.) 

 

Lapin aikuiskoulutusstrategiassa tavoitteena on, että hyvää olemassa olevaa verkosto-

osaamista edelleen kehitetään sekä kansainvälistymisen että keskinäisen verkostoitumisen 

osalta. Verkostoituminen nähdään merkittävänä. Tavoitteena on eri kouluasteiden verkos-

toituminen, sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. (Mt., 11.) 

 

Aikuiskoulutus on joko omaehtoista koulutusta, työvoimapoliittista koulutusta tai henki-

löstökoulutusta. Omaehtoiseen koulutukseen voi osallistua kuka tahansa oman mielenkiin-

non pohjalta. Yleisesti ottaen katsotaan, että esimerkiksi erilaiset kehittävät harrastukset 

kuuluvat tällaisen omaehtoisen koulutuksen piiriin. Työvoimapoliittiseen koulutukseen 

nähdään kuuluvan ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajille suunnatun kotoutumis-

koulutuksen. Työvoimakoulutuksen tarkoitus on ylläpitää työväestön kilpailukykyä tai py-

symistä työmarkkinoilla ja/tai edistää pääsyä työmarkkinoille. Henkilöstökoulutus on 

yleensä henkilö- tai organisaatio/yrityslähtöistä. Tämän tyyppisessä koulutuksessa pyritään 

kehittämään ja motivoimaan työntekijöitä omissa työtehtävissään. Henkilöstön koulutuk-

sella pyritään myös lisäämään yrityksen/organisaation tuottavuutta ja kannattavuutta. (Mt., 

12.) 

 

Näihin edellä mainittuihin aikuiskoulutusmuotoihin nähdään kuuluvan ”aikuisille suunni-

teltu ammatillinen lisäkoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus, yleissivistävä ai-

kuiskoulutus (perus- ja lukioaste), vapaan sivistystyön aikuisille suunniteltu koulutus, oppi-

sopimuskoulutus, ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus, yliopistojen ammatillinen lisä- ja 

täydennyskoulutus, sekä avoin yliopisto-/ammattikorkeakoulukoulutus. Aikuiskoulutus 
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sisältää siis yleissivistävän ja ammatilliseen tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen, lisä- ja 

täydennyskoulutuksen sekä työyhteisöjen henkilöstökoulutuksen.” (Kivekäs 2002, 12.) 

 

2.2 Tarve henkilökohtaistamiseen 

 

Henkilökohtaistamiseen liittyvän aiemman osatun tunnistaminen ja tunnustaminen on tär-

keää jo työelämän liittyvien työmuutostenkin takia. Moni työntekijä ei tule tekemään työtä 

samassa työpaikassa koko elinikäänsä, vaan vaihtaa työtä ja työuraa useita kertoja elämäs-

sä. Sen vuoksi aiemmat saavutetut taidot ja kompetenssit on siirrettävä ja prosessoitava 

uudelleen uudessa työympäristössä. Aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

on siten tärkeää. (Rantala 2008, 47.)  

 

Eurooppalaisen koulutuspolitiikan piirissä on keskusteltu oppimisympäristöstä riippumat-

toman osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Näin on tehty esimerkiksi Bolognana 

prosessissa, ammatillisen koulutuksen Kööpenhamina -prosessissa sekä Euroopan unionin 

yhteistyöstä puhuttaessa (Opetusministeriö (OPM) 2004a, 11, OPM 2007, 32). Myös EU:n 

ja muun muassa OECD:n toimintapolitiikoissa epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 

merkityksen ymmärtämistä pidetään tärkeänä. Useissa Euroopan maissa onkin kehitelty 

osaamisen tunnistamista esimerkiksi erilaisten APEL (Accreditation of Prior Experiental 

Learning) käytänteiden muodoissa. Suomen valtiovalta ja lainsäädäntö ovat myös ottaneet 

hyvin selkeästi kantaa oppimisympäristöstä riippumattomasti hankitun osaamisen tunnis-

tamisen puolesta. (OPM 2004a, 10–11, 32–34.) 

 

Haluamme tutkimuksemme myötä tuoda esille tuoreita henkilökohtaistamisen kokemuksia. 

Näyttötutkintoon liittyy oleellisesti opiskelijan ja oppilaitoksen lisäksi myös työorganisaa-

tio, johtuen siitä, että opiskelija osoittaa oman osaamisensa tutkintosuoritustilaisuudessa 

(näyttö) säännöllisin väliajoin työssäoppimispaikalla. Työorganisaation pitäisi sitoutua toi-

mimaan opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työorganisaation tulisi olla 

tietoinen opiskelijan henkilökohtaistamiseen liittyvistä asioista. Ne liittyvät oleellisesti sii-

hen, mitä opiskelijalta tutkintosuoritustilaisuudessa vaaditaan ja odotetaan. Tutkintosuori-
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tustilaisuudella on suuri merkitys siihen, että opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunni-

telmaan asetetut osaamisen tavoitteet täyttyvät.  

 

Samoin ohjaava opettaja on suuressa asemassa opiskelijan henkilökohtaistamiseen liittyen. 

Ohjaavan opettajan merkityksestä on keskusteltu laajemmaltikin. Henkilökohtaistamisen 

kehittämistyötä on tehty muun muassa OECD:n toimesta, jolloin myös kiinnitettiin huo-

miota opettajan merkitykseen henkilökohtaistamisen suhteen. Iso-Britannian koulutus-

ministerien entisen pääneuvonantajan David Hopkinsin (2006) mukaan koulutuksen kehit-

täminen ja henkilökohtaistamisen kehittyminen heijastavat ihmisten tavoitteita ja kasvavaa 

oppimisen halua. Henkilökohtaistaminen ei kuitenkaan koske vain opiskelijaa, vaan on 

velvoite ja tavoite myös muun muassa opettajille. Hopkins painottaa henkilökohtaistamisen 

taustalla olevaa moraalista päämäärää, joka koskee ensisijassa opettajia. Tämä näkyy tun-

nollisten opettajien halussa muokata opetustaan yksittäiselle oppijalle sopivaksi. Lisäksi 

opettajat pyrkivät ammattikuntana antamaan oppijoille kyvyn ja varmuuden itsenäiseen 

ymmärtämiseen. (Mt., 18.)  
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2.3 Näyttötutkinto koulutus- ja tutkintojärjestelmässä 

 

Näyttötutkinnot ovat vakiinnuttaneet asemaansa tutkintojärjestelmässä. Ne sijoittuvat tut-

kintöjärjestelmässä ammatillisten oppilaitosten ”yläpuolelle”, lähemmäs työelämää.  

 

 

Kuvio 1. Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä. (Opetushallitus 2012, 17.) 

 

Näyttötutkinto-oppaan 2012 (ks. kuvio 1) mukaan Suomen koulutus- ja tutkintojärjestel-

mässä näyttötutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammatti-

tutkinnot. ”Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edel-

lyttämät tiedot ja taidot. Näyttötutkintoina suoritettavien ammatillisten perustutkintojen 

nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityön-

tekijältä edellytettävä ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativim-

pien työtehtävien hallinta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei määritellä 

opintoviikkoina.” (Opetushallitus 2012, 18.) 
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2.4 Lait ja määräykset, jotka liittyvät näyttötutkintojärjestelmään 

 

Ammatilliseen koulutukseen liittyen on säädetty lakeja, jotka määrittävät ammatillisen kou-

lutuksen kriteeristön. Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hank-

kimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, 

ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta, 

sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. Lain mukaan 

tutkinnoissa ja koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Näin ollen 

näyttötutkintoja tulee suunnitella ja järjestää yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän 

kanssa. (FINLEX, Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 1luku 3§.) 

 

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 3 luvun pykälän 8 mukaan koulu-

tuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumi-

sen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistami-

sesta. Opetushallitus voi antaa henkilökohtaistamista koskevia tarkempia määräyksiä.  

 

Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys tehtiin 28.11.2006. Siinä mainitaan, että 

”koulutuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä”. Opetus-

hallitus on antanut määräyksen näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutuksen ha-

keutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon henkilökohtaistamista 

varten. (Opetushallitus 2006, 2.) 

 

Henkilökohtaistamismääräys on jaoteltu viiteen pykälään: 

 

1 Henkilökohtaistamisen periaatteet §  

 

”Koulutuksen järjestäjän tulee toimia niin, että näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuneet 

saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhtei-

sesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja, näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutuk-
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seen hakeutumisen, näyttötutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimi-

sen henkilökohtaistamisessa.” (Opetushallitus 2006,4.) 

 

”Koulutuksen järjestäjän on tehtävä yhteistyötä näyttötutkinnon järjestäjän, tutkinnon tai 

koulutuksen hankkijan, työpaikkojen edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden 

kanssa.” (Mt., 4.) 

 

”Henkilökohtaistamisessa on otettava huomion myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta 

tai muusta syystä, kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet ja 

lähtökohdat. Koulutuksen järjestäjän on kerättävä palautetta henkilökohtaistamisesta ja 

kehitettävä henkilökohtaistamista yhteistyössä siihen osallistuvien kanssa.” (Mt., 4.) 

 

2 § Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen  

 

”Koulutuksen järjestäjän on selvitettävä hakeutujan esittämien luotettavien asiakirjojen ja 

muiden mahdollisten selvitysten perusteella hänen osaamisensa, sekä muut lähtökohtansa. 

Mikäli yhteisesti todetaan, että hakeutujan tavoittelema tutkinto ei ole hänelle tasollisesti 

soveltuva, hakeutujaa tulee ohjata hänelle soveltuvaan tutkintoon.” (Mt., 4.) 

 

”Osaaminen on tunnistettava käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia mene-

telmiä. Tämän jälkeen tulee myös päättää miltä osin hakeutujan esittämien asiakirjojen 

pohjalta jo osoitettu osaaminen voidaan ehdottaa tunnustettavaksi.” (Mt., 4.) 

 

”Osaamisen tunnistamisen perusteella on lisäksi arvioitava, miltä osin hakeutuja voidaan 

hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon, 

tutkinnon osan tai osien suorittamiseen tai hakeutuja on ohjattava tarvittavan lisäammatti-

taidon hankkimiseen.” (Mt., 4.) 

 

”Tällöin on hakeutujalle myös selvitettävä ne erilaiset oppimisen mahdollisuudet, joita kou-

lutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, ja yhteisesti arvioitava niiden sopivuus ha-
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keutujalle. Samalla tulee selvittää hänelle soveltuvat tutkinnon tai tutkinnon osan suori-

tusten järjestelyt sekä mahdollisen ohjauksen ja erityistentukitoimien tarve.” (Mt., 4.) 

 

3 § Tutkinnon suorittaminen  

 

”Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa on aina noudatettava tutkinnonperusteissa 

määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon 

osoittamistapoja. Tutkintotilaisuuksien aikataulut ja käytännönjärjestelyt tulee suunnitella 

mahdollisimman hyvin tutkintoa suorittavan tilanteeseen soveltuviksi.” (Mt., 4–5.) 

 

4 § Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen  

 

”Oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon opiskelijan elämäntilan-

ne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssäoppimisen mahdolli-

suudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa on yhteisesti suunniteltava opiskelijalle soveltuvat 

opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet. ” (Mt., 5.) 

 

5 § Dokumentointi  

 

”Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan kou-

lutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankki-

misessa. Dokumentointi kootaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi. Tutkinnon 

suorittajan ja koulutuksen järjestäjän, sekä tarvittaessa myös tutkinnon hankkijan tulee alle-

kirjoittaa tämä asiakirja ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset. Henkilökohtaistamisen 

toteutumista on arvioitava tutkinnonsuorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen 

edetessä osapuolten keskenään sopimalla tavalla. Asiakirjaan ei saa sisällyttää viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (L 621/1999) tarkoitettuja salassa pidettäviä 

tietoja.” (Mt., 5.) 
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2.5 Henkilökohtaistamisen eri vaiheet 

 

Näyttötutkintojärjestelmä pyrkii tarjoamaan aikuisille joustavat järjestelyt ja parhaat mah-

dolliset olosuhteet osoittaa osaamisensa näyttötutkinnoissa sekä kehittää ja uudistaa työ-

elämässä tarvitsemaansa ammattitaitoa. Näyttötutkintojärjestelmässä on tärkeää, että teh-

dään yhteistyötä koulutuksen järjestäjän, näyttötutkinnon järjestäjän, koulutuksen tai tut-

kinnon hankkijan, työelämän edustajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 

(Opetushallitus 2012, 31.) 

 

”Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmis-

tavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä 

suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) näyttö-

tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, 2) tutkinnon suorittaminen 

ja 3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtaistaminen on prosessi, jossa 

kolmen vaiheen välillä on selkeä yhteys. Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava hen-

kilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Henkilökohtaistamisessa on aina noudatettava 

tutkintojen perusteita.” (Mt., 31.) Alla kerromme tarkemmin, kuinka henkilökohtaistamista 

toteutetaan eri vaiheissa ja käymme pääpiirteittäin läpi, millaisia prosesseja henkilökohtais-

tamiseen liittyy. 

 

2.5.1 Näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeutuminen 

 

Näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeutumisvaiheessa on tutkinnon järjestä-

jän henkilökohtaistamismääräyksen pykälän 2 mukaisesti selvitettävä näyttötutkintoon ha-

keutuvan aikaisempi osaaminen ja muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto sekä mahdollinen 

ohjauksen ja tukitoimien tarve. Tässä vaiheessa on myös hyvä tarkistaa henkilön neuvon-

taan ja ohjaukseen osallistuvat yhteistyötahot. Näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutuk-

sen hakeutumisessa on kaikin puolin noudatettava henkilökohtaistamismääräystä pykälää 2. 

Myös henkilökohtaistamismääräyksen pykälän 1 mukaisesti tulee koulutuksen järjestäjän 
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huolehtia erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien sekä maahanmuuttajien tarpeis-

ta. (Opetushallitus 2012, 32.) 

 

2.5.2 Näyttötutkinnon suorittaminen 

 

Näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa noudatetaan myös henkilökohtaistamismääräyksen 

pykälän 3 ohjeistuksia, joiden mukaan ”tutkinnon suorittamisessa on noudatettava aina tut-

kinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä 

sekä ammattitaidon osoittamistapoja.” Myös dokumentoinnista on järjestämissuunnitelman 

pykälässä 5, jossa sanotaan, että ”dokumentointia on tehtävä näyttötutkintoon ja siihen 

valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan am-

mattitaidon hankkimisessa.” Dokumentoinnissa on siis noudatettava järjestämissuunnitel-

man ohjeistuksia. Dokumentointi tapahtuu niin, että ”tutkinnon järjestäjän edustaja ja tut-

kinnon tai sen osan suorittaja tekevät yhdessä tutkinnon suorittajalle kirjallisen suunnitel-

man, jossa kuvataan miten, missä ja milloin tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perus-

teissa edellytetyn osaamisen. Lisäksi suunnitelmaan on hyvä kirjata tutkintosuoritusten 

arvioijien nimet. Suunnitelma valmistuu tutkinnon osittain ja sitä päivitetään tarvittaessa.” 

(Mt., 32–33.) 

 

Tutkinnon suorittajan aikaisempi, osoitettu osaaminen arvioidaan suhteessa näyttötutkinnon 

perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Dokumenttien tunnustaminen tapahtuu tutkintotoi-

mikunnassa, jossa dokumentit tunnustetaan osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Myös tutkin-

non suorittajan aiemmin osoitettu ammattitaito jossakin tutkinnon osassa, esimerkiksi ai-

emmin suoritettu tutkinto tai tutkinnon osa, on esitettävä tunnustettavaksi osaksi näyttötut-

kintona suoritettavaa tutkintoa. Näyttötutkinto-oppaan (2012) mukaan ”aikaisemmin han-

kitulle ja osoitetulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä takarajaa, mutta osaamisen 

ajantasaisuus voidaan varmistaa”. Osaamisen tunnustamisesta päättää aina tutkintotoi-

mikunta. ”Tunnustettavaksi voidaan esittää myös tutkinnon perusteisiin sisältyvät todistuk-

set erillispätevyyksien suorittamisesta, jos ko. erillispätevyyttä osoittava todistus on voi-

massa. Yksittäisiä ammattitaitovaatimuksia tai pelkästään työn lopputulosta ei voida esittää 
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tunnustettavaksi, ellei tutkinnon osaan sisälly kuin yksi ammattitaitovaatimus. Näyttötut-

kinnon järjestäjän on tehtävä esitys tutkintotoimikunnalle aiemmin osoitetun osaamisen 

tunnustamisesta heti hakeutumisvaiheen jälkeen ennen tutkintotilaisuuksien aloittamista.” 

(Opetushallitus 2012, 33.) 

 

”Tutkinnon suorittajan erilaiset vaikeudet, kuten luku- ja kirjoitusvaikeudet tai muut erityi-

sen tuen tarpeet, jotka vaikeuttavat ammattitaidon osoittamista, tulee ottaa huomioon tut-

kinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon 

yksilölle soveltuvimpien työpaikkojen ja toimintatapojen mahdollistaminen, sekä sovitaan 

tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien osalta 

huolehditaan mm. tarvittavien apuvälineiden saatavuudesta sekä työpaikan esteettömyy-

destä tutkinnon suorittajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Mahdolliset erityisjärjes-

telyt eivät saa vaikuttaa tutkintosuoritusten arviointiin. Tutkintosuoritusten arviointia ei 

henkilökohtaisteta, vaan ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat kai-

kille tutkinnon suorittajille samat.” (Mt., 33.) 

 

2.5.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 

 

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamismääräyksen pykälän 4 mu-

kaan, ”on otettava huomioon oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa henkilön elämänti-

lanne, osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet.” Henkilö-

kohtaistamisesta tehtäessä on hyvä selvittää ja sopia yhteisesti opiskelijalle soveltuvat 

koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt. Myös opetus- ja arviointimenetelmät 

sekä ohjaustoimet on suunniteltava niin, kuin henkilökohtaismääräyksissä pykälässä 4 sa-

notaan, eli ”Henkilökohtaistamisessa on tärkeää, että perehdytetään henkilö omaan itseensä 

oppijana ja tuetaan itseohjautuvuuteen. Ohjaajan tehtävä on auttaa henkilökohtaisten oppi-

mispolkujen suunnittelussa ja opiskeluvalinnoissa. Henkilökohtaistamisen huomioimiseen 

kuuluu myös se, että ohjataan opiskelua sekä neuvotaan ja ohjataan myös tarvittaessa mui-

den asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötut-

kintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukai-
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sesti. Alueellinen työelämäyhteistyö koulutuksen suunnittelussa on tärkeää. Näyttötutkin-

toon valmistavaa koulutusta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinomi-

nisteriö, työnantajat sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuk-

sessa myös opiskelijat.” (Opetushallitus 2012, 33–34.) 

 

”Koulutuksen järjestämisen suunnitteluun kuuluu myös oppimisen arvioinnin suunnittelu. 

Opiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 

arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Koulutuksen järjes-

täjä päättää muilta osin opintosuorituksia koskevista tiedoista, jotka ovat näyttötutkintoon 

valmistavan koulutuksen osallistumistodistuksen liitteessä.” (Mt., 34.) 

 

”Eräissä näyttötutkinnoissa (esim. vartijan ammattitutkinto) on tutkinnon osia, joihin val-

mistavaa koulutusta säätelee tutkinnon perusteiden ohella erillislainsäädäntö. Sosiaali- ja 

terveysalan rekisteröitävissä ammateissa edellytetään tutkinnon suorittajan osallistuvan 

tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen ja työssä oppimiseen 

henkilökohtaistamisen ja henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Sosiaali- ja 

terveysalan perustutkintoon (120 opintoviikkoa) valmistavan koulutuksen laajuus määräy-

tyy henkilön aikaisempien opintojen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella niin, että 

tutkinnon perusteissa määritetyt ammattitaitovaatimukset on mahdollista saavuttaa. Jos 

tutkinnon suorittaja ei ole aiemmin suorittanut sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, valmista-

van koulutuksen tulee sisältää pakollisia tutkinnon osia siten, että ne kattavat vähintään 80 

opintoviikkoa perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista.” (Mt., 34.) 

 

2.6 Aiemmat tutkimukset  

 

Tutkimuksemme puitteissa olemme tutustuneet aiempiin tutkimuksiin, jotka sivuavat mei-

dän aihettamme. Halusimme tutustua näyttötutkinnon henkilökohtaistamiseen liittyviin 

tutkimuksiin, jotta saamme kartoitettua jo tehtyä tutkimusmateriaalia aiheeseemme liittyen. 

Anne-Marie Pekkala (2008) on tarkastellut tutkimuksessaan henkilökohtaistamista toisen 

asteen aikuiskoulutuksessa. Hänen lähtökohtanaan tutkimuksessaan on mielenkiinto henki-
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lökohtaistamiseen ja aikuisopiskeluun yleensä. Hän on kysynyt mitä henkilökohtaista-

minen on ja miten se näkyy. Hänen Pro gradu työnsä liittyy Lapin AiHE -projektiin, joka 

päättyi vuonna 2007. (Mt., 5.) 

 

Pekkalan tutkimus (2008) kuvaa henkilökohtaistamisen kokemuksia ja käytänteitä, sekä 

arvioinnin toteutumista henkilökohtaistamisen yhteydessä. Tutkimuksen päätavoitteena on 

henkilökohtaistamisen kehittäminen työssä oppimisen prosessimallin avulla. Pekkalan tut-

kimustulokset osoittavat ryhmän merkityksen olevan henkilökohtaistaistamisessa keskei-

sessä asemassa. Erityisesti sosiaalisten ja reflektiivisten prosessien merkitys korostuu ryh-

män kannalta. Täten Pekkalan mukaan ryhmäprosessien ohjaamiseen tulisi kiinnittää 

huomiota henkilökohtaisen ohjaamisen lisäksi. Arvioinnissa tulisi erityisesti kiinnittää 

huomiota oppimisen aikaiseen prosessiarviointiin ja palautteen merkitys nousi myös ar-

voonsa. Niin henkilökohtainen kuin ryhmäpalautekin on tärkeää. Henkilökohtaistamisen 

kehittämisessä huomio tulisi kiinnittää yhteissuunnitteluun, seurantaan ja johtamiseen. 

(Mt.,52, 126–130.)  

 

Myös Virpi Lehtimäki (2009) on tehnyt tutkimusta koskien henkilökohtaistamista. Hän on 

tehnyt aiheesta lisensiaattityön, jossa tarkastellaan henkilökohtaistamisen toteutumista työ-

voimakoulutuksessa. Lehtimäki on tutkinut henkilökohtaistamisen toteutumista noin vuosi 

sen jälkeen, kun Opetushallitus antoi henkilökohtaistamismääräyksen. Hänenkin tutkimuk-

sessaan tarkasteltiin henkilökohtaistamisen toteutumista tapaustutkimuksena eri osapuolten 

kokemusten perusteella. Tutkimukseen osallistui opiskelijoiden lisäksi myös kouluttajia, 

työvoimavirkailijoita ja työnantajia. (Lehtimäki 2009, 5.) 

 

Lehtimäen tutkimustuloksissa ilmeni pääosin myönteisyys henkilökohtaistamista kohtaan ja  

jokaisella taholla oli henkilökohtaistamisen suhteen hyviä kokemuksia. Henkilökohtais-

tamista oli pääosin tehty määräyksen mukaan, vaikkakin ajallisesti eri järjestyksessä kuin 

henkilökohtaistamismääräyksessä sanotaan. Joitain puutteita ja kehittämisenpaikkoja tuli 

ilmi, muun muassa ohjaustarpeen kirjaamisesta ja kirjallisen palautteen keräämisestä. Oh-

jaus ja verkostoyhteistyö nähtiin myös tärkeäksi kehittämisen kannalta. (Mt., 153.) 
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Mirja Hosianahon Pro gradu (2005), Kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen johtamisen 

erikoisammattitukinnossa, ”kuvaa henkilökohtaistamisen toteutumista ja sitä edistäviä käy-

täntöjä henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa, jotka ovat tutkinnon suorittajaksi hakeu-

tuminen, näyttötutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Tutki-

muksen tuloksien myötä tuli ilmi, että henkilökohtaistamista edistäisi edelleen ohjeiden ja 

esitteiden informatiivisempi ja käytännönläheisempiluonne, oppimiseen liittyvien erityis-

tarpeiden ja tukitoimien määrittely ja käytännönorganisointi, huomion kiinnittäminen tut-

kinnon suorittajien ryhmäytymiseen ja vertaistuenkäytön mahdollistamiseen sekä työpaik-

kaohjaajien ja arvioijien sitouttaminen ja motivoiminen.” (Mt., 2.) 

 

Henkilökohtaistamiseen liittyen on tehty tuorettakin kehittämistyötä HEKO -hankkeen 

muodossa. Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke toteutet-

tiin Opetushallituksen hallinnoimana ja Pohjois-Karjalan aikuisopiston toteuttamana 2011–

2013. Rikkisen (2013) mukaan hankkeen myötä kehitettiin toimivat henkilökohtaistamisen 

sähköiset työvälineet hakeutumiseen, näyttötutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammat-

titaidon hankkimiseen. Hankkeen avulla saatiin myös kehitettyä mallit henkilökohtaistami-

sen laatuun, henkilökohtaistamisprosessin toteutukseen sähköiseen tietokantaan ja henkilö-

kohtaistamisen juurruttamiseen. Lisäksi hankkeen myötä toteutettin Benchmarking (toimin-

nan analyysi/vertailu) oppilaitoksille ja järjestettiin valtakunnallinen HEKO -seminaari, 

jossa esiteltiin hankkeen myötä saavutetut tulokset. (Mt., 41–43.) 

 

Mainitsemamme tutkimukset ovat luonteeltaan hieman omamme kaltaisia. Meidän tutki-

muksemme fokus on kuitenkin siinä, että miten henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveys-

alan näyttötutkinnossa koetaan kunkin tutkimukseen osallistuneen mukaan toimivan. 
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3 Oppiminen aikuisiässä 

 

 

Ennen kuin alamme määritellä aikuiskasvatusta, kerromme siitä, miten aikuisuutta on mää-

ritelty. Elwood F. Holton III ja Richard A. Swanson (2005) kirjoittavat aikuisuudessa ole-

van neljä eri määritelmää. Näitä ovat biologinen määritelmä, jossa aikuisuus määrittyy bio-

logisen iän mukaan. Toisen määritelmän mukaan saavutamme laillisen aikuisuusiän sitten, 

kun saamme äänioikeuden, mahdollisuuden kokoaikatyöhön, ajokortin, naimisiinmeno-

luvan ja niin edelleen. Kolmannen määritelmän mukaan aikuisuus määräytyy sosiaalisesti, 

kun otamme aikuisen roolin muun muassa kokoaikatyöntekijänä, puolisona, vanhempana ja 

äänestävänä kansalaisena. Neljäntenä on psykologinen määritelmä, jonka mukaan aikuisena 

olemme itseohjautuvia ja otamme vastuun omasta elämästämme. Aikuisopiskelua ajatellen 

psykologinen määritelmä kaikkein tärkein. Itseymmärrys ja itseohjautuvuus alkavat jo lap-

suudessa, mutta aikuisiällä niiden merkitys erityisesti korostuu. (Mt., 64.) 

 

Aikuisen nähdään siis olevan itseohjautuva ja siten jatkuvasti kehittyvä ja itseään kehittävä 

olento. Kun aikuisen kokemusmaailma on tasapainossa ymmärtämisensä kanssa, on hän 

koko ajan kehityksen vyöhykkeellä ja näin hänellä on jatkuvasti mahdollisuus oppia lisää. 

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja muuttuvassa kulttuurissa on tarpeenkin kehittää itse-

ään ja oppia. Oppimisen tehokkuus riippuu myös kokemusmaailman ja ymmärtämisen suh-

teen tasapainoisesta suhteesta. Jarvisin (1988) mukaan aikuisen oppiminen on kytköksissä 

sosiaaliskulttuuriseen ympäristöön, jolloin aikuinen kehittää itseään ja kehittyy ympäristön-

sä kulloistenkin vaatimusten mukaisesti. (Mt.,87.) 

 

3.1 Jatkuva oppiminen  

 

Opimme jatkuvasti ja koko ajan, arkipäiväisissä tilanteissa. Oppiminen ei ole elinikäistä 

pelkästään pituudeltaan, vaan myös leveydeltään. Oppimaamme on vaikea eritellä, koska 

suurin osa oppimisestamme tapahtuu huomaamatta ilman, että juurikaan panostamme sii-
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hen. (Jarvis 2010, 63, 66.) Myös Silvennoinen (2004, 62) kirjoittaa Jarvisin tavoin arkipäi-

vän huomaamattomasta metaoppimisesta, jonka käsitteen juuret hän näkee juontavan piilo-

opetussuunnitelmasta, huomaamattomasta ja ei tarkoitetusta oppimisesta. Oppiminen on 

kuitenkin tarkemmin jaoteltu erilaisiin oppimistasoihin, joissa myös metaoppiminen on 

mukana (Jarvis 2010, 63).  

 

Oppiminen jaetaan formaaliin, nonformaaliin ja informaaliseen oppimiseen. ”Formaali op-

piminen on ’koulumaista’, tähdäten viranomaisten hyväksymään ja normittamaan päättöto-

distukseen tai tutkintoon.” Formaaliin oppimiseen nähdään kuuluvan perus-, keski- ja kor-

kea-asteen koulutuksen lisäksi myös aikuisten tutkinto- ja kouluopinnot. Formaalissa eli 

muodollisessa koulutusjärjestelmässä opiskellaan yleensä täyspäiväisesti ja päätoimisesti. 

(Silvennoinen 2004, 66.) 

  

Informaalin oppimisen piiriin kuuluvat kaikki elämän mittaiset prosessit, joiden kautta yk-

silö omaksuu ja oppii tietoja, taitoja, mielipiteitä, arvoja ja asenteita.” Täten voidaan todeta 

ihmisen oppivan informaalisti kaiken aikaa. (Mt. 68.) Jarvisin (2010, 66) sanoin informaali-

sessa oppimisessa oppimista tapahtuu niin, että henkilö ei aina tiedosta oppimista tapah-

tuneenkaan. Informaalia oppimista tapahtuu päivittäisissä tilanteissa ja eri kokemuksissa 

esimerkiksi perheessä, naapurustossa ja työpaikalla. (Silvennoinen 2004, 68.) 

 

Nonformaalin, eli epämuodollisen oppimisen piiriin kuuluvat muut aikuisten organisoidut 

opinnot, joita voivat olla esimerkiksi harrastusopinnot, henkilöstökoulutus, yhteiskunnalli-

set opinnot ja yleissivistävät opinnot. Nonformaaleissa opinnoissa aikuisopiskelijat voivat 

saada tietoa ja kehittää muun muassa työ-, perhe-, yhdistys- tai muussa yhteiskuntaelämäs-

sä käyttämiään taitoja, sekä ”tyydyttää sosiaalisen osallistumisen tarpeitaan.” (Silvennoinen 

2004, 67.) 

 

Formaali, nonformaalinen ja informaalinen oppiminen voivat toteutua oppimistilanteissa 

samanaikaisesti, mutta kuitenkin niin, että jokin oppimisen muoto on dominoivin eri tilan-

teesta riippuen. Esimerkiksi informaalista oppimista tapahtuu työtoiminnassa, mutta siellä 
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on mahdollisuus myös formaalisen ja nonformaalisen oppimiseen. Formaalinen oppiminen 

on yleensä vallitsevaa koulussa, tosin piilo-opetussuunnitelman kautta voi tapahtua saman-

aikaisesti myös nonformaalista ja informaalista oppimista. Nonformaalisesta oppimisesta 

on mahdollisuus siirtyä formaaliseen koulutuksen tai voi myös asettaa omia tavoitteita op-

pimiselleen formaalisen oppimisen tavoin. (Poikela 2005, 12.) 

 

Jatkuvassa oppimisessa merkityksellinen oppiminen on sopeuttavaa oppimista tärkeämpää. 

Merkityksellisessä oppimisessa opiskelijan intentiot rakentuvat ymmärtämisen tai opitun 

soveltamisen ympärille. Tällöin opiskelu on päänsääntöisesti aktiivista ja omaehtoisesti 

säädeltyä toimintaa. Oppijan nähdään olevan oppimisympäristössä jotain muuta, kuin ob-

jekti ja opetuksen kohde. Itse asiassa opiskelija on aktiivisesti toimiva subjekti, joka pyrkii 

rakentamaan merkityksiä yksin tai yhdessä muiden kanssaoppijoiden kanssa. Parhaimmil-

laan hän pystyy monipuolisesti tunnistamaan ja arvioimaan omaa oppimisprosessiaan. 

(Korhonen 2005, 229.) 

 

Nykyaikana aikuisten on hyvä omata valmiuksia jatkuvaan oppimiseen. Itsensä kehittämi-

nen ja toiminnan reflektointi on jatkuvan oppimisen ja toiminnan kehittymisen kannalta 

tärkeää. Kun aikuisella on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, on hänellä myös paremmat 

mahdollisuudet pärjätä työssään ja edetä urallaan. 

 

3.2 Itseohjautuvuus ja itsereflektio 

 

Itseohjautuvan oppimisen nähdään pohjautuvan andragogiikkaan. ”Andragogiikan mukaan 

yksilö kehittyy itseohjautuvuutta kohti ja samalla hänen kokemuksensa toimivat oppimisen 

lähteenä että innoittajana.” Itseohjautuvan oppimisen taustalla on humanistinen ihmiskäsi-

tys, jossa tärkeänä nähdään inhimillisen kasvun vaatimus sekä usko ihmiseen ja hänen kehi-

tyskelpoisuuteensa. Myös eksistentialistisen ihmiskäsityksen vapaus ja vastuullisuus näh-

dään olevan lähellä itseohjautuvaa oppimista. (Pasanen, Ruuskanen & Vaherva 1989, 69.) 
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Merriam & Caffarella & Baumgartnerin (2006) mukaan jatkuva oppiminen ja itseohjautu-

vuus ovat aikuiskasvatuksen päämääriä, joihin ihmisiä pyritään kannustamaan. Itse-

ohjautuvan oppimisen mahdollistuminen edellyttää tietynlaisia kykyjä. Aikuiselle tulee 

tarjota mahdollisuuksia oppia itseohjautuvasti. Itseohjautuvaan oppimiseen sisältyy myös 

vapauttava kasvatus ja oppiminen sekä sosiaalinen toiminta, jotka tulee huomioida vai-

kuttavan itseohjautuvuuden kehittymiseen. (Mt., 105, 107.)  

 

Knowles (1985) on yksi andragogiikan edustajista. Hänen mukaansa aikuiskoulutuksen 

tehtävä on tehdä itsenäisistä aikuisopiskelijoista itseohjautuvia opiskelijoita/ oppijoita. Hän 

määrittelee itseohjautuvuuden tarkoittavan sitä, että oppija on itseohjautuva, sekä ottaa vas-

tuun oppimisestaan, elämästään ja kehittymisestään. Oppija on tavallaan itsensä opettaja. 

(Mt., 9.) Knowles on ollut Rogersin oppilaana, joten hänen itseohjautuvuus -käsitteensä 

juontuu Rogersilta. (Pasanen ym. 1989, 31.) 

 

Rogersin (1983, 20) merkityksellisessä oppimisessa tärkeää on muun muassa aloitteelli-

suus, henkilökohtaisen sitoutuminen opiskeluun ja oman oppimisen arviointi. Nämä edellä 

mainitut piirteet kuuluvat itseohjautuvaan oppimiseen. Myös Skager(1984) on määritellyt 

itseohjautuvaa oppijaa. Hänen mukaansa itseohjautuva oppija on sellainen, joka tunnistaa 

omat henkilökohtaiset kasvamisen tarpeensa, suunnittelee ja toteuttaa sopivia oppimistoi-

mintoja sekä arvioi omaa kehitystään.” (Mt., 24–25.) 

 

Kun oppija ottaa vastuun omasta oppimisestaan, kykenee hän paremmin oppimaan ja 

omaksumaan uuttaa tietoa. Itseohjautuva oppiminen on myös kokonaisvaltaisempaa. (Jarvis 

2010, 116.) Itseohjautuvaan oppimiseen nähdään kuuluvan autonomian ja itseohjautuvuu-

den. Autonomia tarkoittaa sitä, että oppijalla on kontrolli oppimisen tavoitteista ja maalista. 

Tärkeintä itseohjautuvassa oppimisessa on rakentaa henkilökohtaista autonomiaa. Ei voida 

kuitenkaan olettaa, että kaikki aikuisopiskelijat olisivat autonomisia ja itseohjautuvia. Hol-

ton ja Swanson (2005) esittävätkin Growin (1991) mukaisesti, että opettajan/ohjaajan teh-

tävä olisi vastata opetusmenetelmillään siihen tarpeeseen millaisen autonomian opiskelija 

omaa. Esimerkiksi ohjauksesta riippuvainen opiskelija tarvitsee auktoritaarisemman ohjaa-
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jan. Kun opiskelija on ”oppinut” itseohjautuvaksi, on opettajan rooli tällöin konsultoiva. 

Opettajan on siis huomioitava, että opiskelijoiden tilanteet ja oppimisen tasot voivat vaih-

della. Olisi hyvä rakentaa oppimistilanteiden ohjaus soveltumaan eri tasoja vastaavaksi. 

(Mt., 135–137.) Tärkeää on myös huomioida se, että ”itseohjautuva oppija ei menetä itse-

ohjautuvuuttaan, vaikka hän tilapäisesti tarvitsisikin tulla opetetuksi” (Pasanen ym. 1989, 

14). 

 

Itseohjautuvuuteen vaikuttaa oppimistyyli, aikaisempi kokemus käsiteltävästä asiasta, sosi-

aalinen orientaatio, tehokkuus, aikaisempi oppimisen sosialisaatio ja kontrollin sijainti. 

(Holton & Swanson 1998, 138). Oppimisen sosialisaatio tarkoittaa ikään kuin aikaisem-

masta tiedosta rakentunutta kivijalkaa, jonka päälle uutta tietoa rakentuu. Kontrollilla op-

pimisen yhteydessä tarkoitetaan opiskeluun tarvittavaa ”itsekuria”, jota ohjaa muun muassa 

ulkoiset ja sisäiset motivaatiot. 

 

Merriam ym. (2006) mukaan Knowles (1975) listaa seitsemän askelta tai vaihetta, joiden 

mukaan itseohjautuva oppiminen etenee. Ensimmäisenä asetetaan päämäärät, joiden saavut-

tamiseksi kartoitetaan osaamisen taso ja tarpeet. Tämän jälkeen mallinnetaan oppimisen 

tavoitteet ja määritellään se, kuinka päämäärä saavutetaan parhaiten. Mietitään oppimispro-

sessia hyödyntäviä ja edistäviä tekijöitä sekä materiaaleja ja valitaan kulloinkin soveltu-

vimmat oppimisstrategiat. Lopulta arvioidaan saavutettu lopputulos ja oppimisprosessi. 

(Mt., 111.)  

 

Reflektio nähdään myös tärkeänä aikuisopiskelussa itseohjautuvuuden kannalta. Reflektio 

ja itsereflektio liittyvät kiinteästi muun muassa kokemukselliseen oppimiseen. Aikuis-

koulutuksessa painotetaan reflektiota ja se onkin oppimisen kannalta merkityksellistä toi-

mintaa. Mesirowin (1996) mukaan oppiminen ei kuitenkaan itsessään vaadi reflektiota, 

mutta jos todella halutaan oppia tilanteesta, tulee harkinnan lisäksi arvioida omaa toimintaa 

ja pohtia myös sitä, että mitä mahdollisesti teki väärin. Pelkkä jo tiedetyn reflektiivinen 

hyödyntäminen ja harkitseminen eivät vielä ole reflektiivistä toimintaa, vaan juurikin jälki-

käteisreflektio tekee toiminnasta reflektiivistä. (Mt., 22–23.) 
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Oppiminen ja opitun hyödyntäminen on tehokkainta ja vaikuttavinta silloin, kun harkitaan 

ja pohditaan omia ratkaisuja ja mietitään miten tilanteen voisi ratkaista. Jälkeenpäin on 

myös tärkeää pohtia, mitä teki oikein ja mitä väärin. Aikuiskoulutuksessa muun muassa 

työssäoppiminen on hyvä ja turvallinen paikka oman toiminnan kehittämiselle reflektion 

avulla. Samalla voidaan harjoitella oman toiminnan reflektiota, joka ei ole aina helppoa tai 

tapahdu automaattisesti. Reflektiota on monenlaista ja eritasoista. Kun pohdimme jotain ja 

mietimme ratkaisumalleja, on toimintamme harkitsevaa. Tällöin emme toimi reflektiivisten 

toimintamallien mukaan, mutta kun otamme mukaan jälkikäteisreflektoinnin/-pohdinnan, 

on toiminta tällöin reflektiivistä.  

 

Mesirow (1996) kertoo reflektion olevan kytköksissä muun muassa instrumentaalisen op-

pimisen kanssa. Hänen mukaansa reflektio on vahvasti läsnä tällöin, kun pohdimme käyt-

tämiämme menetelmiä ja strategioita ja eri taktiikoiden tehokkuutta. Näin ollen poh-

dimme, olivatko valitsemamme ongelmanratkaisumenetelmät parhaita mahdollisia ja kuin-

ka olimme niitä soveltaneet. Myös saamamme palautetta ja arvioinnin sisältöä tulisi refk-

lektoida, mikä onkin aikuiskoulutuksessa oppimisen kannalta tärkeää. (Mt., 24.) 

 

Sekin tulee kuitenkin huomioida, ettei oppiminen ole läheskään aina suorittamaan oppimis-

ta tai tilannesidonnaista. Mesirow (1996) sanoo oppimisessa useimmiten olevan merkittä-

vää muun muassa arvojen ja asenteiden muokkautuminen, sekä erilaisten käsitteiden ym-

märtäminen ja omaksuminen. Tällaista oppimista kutsutaan kommunikatiiviseksi oppi-

miseksi, jossa reflektiivisellä toiminnalla on pääpaino. (Mt., 25–26.) 

 

Kriittinen reflektiotaito on tärkeää aikuisopiskelijoille, joilla on jo jonkinlaiset skeemat ja 

aikaisemmin omaksuttua tietoa useista asioista. Näin ollen omien aikaisempien ennakko-

käsitysten ja omaksuttujen tietorakenteiden uudelleen rakentuminen tai kyseenalais-

taminen vaatii, ei pelkästään taitavaa konstruktiivista toimintaa, vaan myös kriittistä reflek-

tiota. Samoin voimme kriittisen reflektion avulla kyseenalaistaa, emme pelkästään omia, 

vaan yleisempiäkin käsityksiä asioista. Mesirow (1996, 29) kuvaa kriittisen reflektion ole-

van sitä, kun kyseenalaistamme jonkun käsiteltävän ongelman vakiintuneen määritelmän ja 
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näin parhaimmassa tapauksessa löydämme uuden metaforan, jonka avulla voimme suunna-

ta ratkaisuponnistuksemme uudelleen, tehokkaammalla tavalla.  

 

Pohjosen (2001) mukaan kokemuksellisuus ja reflektio ovat vahvasti kytköksissä ja niiden 

merkitykset korostuvat työssäoppimisessa, vaikkakin usein ajatellaan, ettei työssä ole mah-

dollisuutta reflektioon. Työpaikalla opitaan ennen kaikkea kokemuksellisesti. Opiskelija 

löytää kokemuksen kautta yhteyden menneiden saavutusten ja nykyisten olemassa olevien 

asioiden välillä. Jatkuva oppiminen on läsnä ja se perustuu opiskelijan intentioihin, vuoro-

vaikutukseen sekä itseohjautuvuuteen. Kokonaisvaltainen kokemuksellinen oppiminen 

johtaa ymmärrykseen. Kouluttajan näkökulmassa opiskelijan ohjauksessa tulee kiinnittää 

huomiota siihen, että opiskelija ymmärtäisi aktiivisesti hyödyntämään kokemuksiaan oppi-

misprosessissa. (Mt., 96–97.) 

 

Työpaikoilla oppiminen on myös yhteistoiminnallista, jolloin oppimiskokemukset ovat 

kiinni organisaatiosta ja kytköksissä koko ympäristöön. Reflektoinnissakin täten tulee ottaa 

huomioon myös ympäröivä yhteisö ja organisaation toiminta. Kriittiseen reflektioonkin 

kannustetaan, jolloin asetamme kyseenalaiseksi jonkin käsiteltävän ongelman tai vakiintu-

neen määritelmän. Työssä oppimisessa kokemuksen ja reflektioiden avulla oppiminen ra-

kentuu konstruktiivisesti, mutta samalla on mahdollista myös muodostaa uusia kokemusten 

merkityksiä ja hyödyntää niitä oppimisessa. (Mt., 96–97.) 

 

3.3 Valmiudet oppimiseen 

 

Oppijoita on monenlaisia. Toinen nauttii tekemisestä, kun taas joku toinen mieluummin 

tarkkailee. Oppijat onkin jaoteltu erilaisiin tyyppeihin. Rogersin (2004, 37) mukaan oppija-

tyyppejä on neljä ja näille tyypeille on kullekin ominaisimmat piirteet, jotka ohjaavat heitä 

oppimisessaan. Osallistuja on tekijä. Hän nauttii käytännön toiminnasta ja tärkeää hänen 

oppimisprosessissaan on kokemuksellisuus. Tehokkuus ja aktiivisuus ovat merkityksel-

lisessä asemassa hänen oppimisessaan. Tarkkailija tarvitsee aikaa miettiäkseen. Hän oppii 

parhaiten tarkkailemalla ja sulattelemalla havaintojaan. Tarkkailijalle on tärkeää se, että 
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hänelle suotaisiin aikaa ja rauhaa ajatella ja pohtia asioita. Päättelijälle on tieto tärkeää. Hän 

tarvitsee tietopohjaa, jotta voi suhteuttaa oppimansa yleisiin ajatuksiin ja käsityksiin. Ana-

lyyttisyys ja loogisuus ovat päättelijän työkaluja, joiden avulla hän prosessoi oppimaansa. 

Päättelijälle selkeys, niin rakenteessa, kuin käsitteissäkin, on tärkeää. Toteuttajalle tärkeää 

on ongelmien ratkaisu ja niiden käytäntöön liittäminen. Toteuttajalle on tärkeää se, että hän 

pystyy soveltamaan oppimaansa myös käytäntöön. Toteuttajalle liika teoreettisuus on puu-

duttavaa, ellei se ole erityisen merkityksellistä käytännön kannalta. (Rogers 2004, 37.) 

 

Tosiasiassa käytännön hyödyn tärkeys on merkityksellistä kaikissa aikuisten oppimis-

tilanteissa. Jopa silloin, kun opiskelijan älyllinen kapasiteetti on keskimääräistä alhaisem-

pi. Mitä läheisimmin opittava asia on liitetty käytäntöön, sitä helpompi se on vastaanottaa 

ja oppia. Opiskelijan oppimiselle on eduksi, mikäli opetuksellinen tilanne muistuttaa mah-

dollisimman paljon tositilannetta. (Mt., 40.) 

 

Holtonin ja Swansonin (1998) mukaisesti aikuiset motivoituvat opiskelemaan, kun huo-

maavat, että oppiminen vaikuttaa heidän suoriutumiseensa ja he voivat oppia elämänsä ai-

kana kohdatuista ongelmistaan. Aikuiset oppivat uutta tietoa, taitoja, arvoja ja asenteita pa-

remmin silloin, kun se on yhdistettävissä todelliseen tilanteeseen. (mt., 67). Myös Rogersin 

(2004, 50) mukaan oppiminen tehokkainta silloin, kun käsiteltävä tieto on tarpeellista oman 

kehittymisen kannalta ja tiedämme, miten tietoa voidaan soveltaa käytännöntilanteissa. 

 

Aikuisopiskelijaa motivoivat niin ulkoisen, kuin sisäiset motivaattorit. Rogersin (2004) 

mukaan ulkoisella motivaatiolla on merkitystä. Mikäli tiedossa on jonkinlainen palkinto tai 

hyöty, on opiskelu mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Oman kokemuksen hyödyntäminen 

tehostaa oppimista huomattavasti. Myös kullekin ominaisen, sopivimman oppimistyylin ja 

opiskelutahdin löytäminen ja sen mukaisesti eteneminen edesauttavat opiskelun sujumista 

ja oppimisprosessia. Kannustaminen on myös aikuisopiskelussa tärkeää. Aikuisopiskelussa 

myös ohjaajalla on merkityksensä. Ohjaajan tulee kohdella aikuisopiskelijaa yksilönä, jolla 

on omat, yksilölliset tarpeensa ja kykynsä. (Mt., 50.) 



30 

 

Knowles (1985) taas puoltaa sisäisten motivaattoreiden tehokkuutta. Usein ajatellaan, että 

aikuisten opiskelumotivaatioon vaikuttavat ensi sijassa ulkoapäin tulevat intressit, kuten 

parempi palkka tai hohdokkaampi työpaikka, kuitenkin sisäisillä motivaattoreilla on suu-

rempi merkitys itseohjautuvuuden ja opintojen mielekkyyden ja antoisuuden kannalta. Itse-

tunnon kehittyminen, ymmärryksen laajeneminen, parempi elämän laatu ja itseluottamuk-

sen kohentuminen merkitsevät kuitenkin enemmän ja ovat opiskelua ja oppimista 

motivoivia tekijöitä ja edistävät itseohjautuvuuden kehittymistä. Negatiivisesti opiskelijan 

itsetuntoon voivat vaikuttaa hankalat mahdollisuudet tai resurssit, aikarajoitukset ja ohjel-

mat, jotka loukkaavat aikuisen oppimisen pääperiaatteita ja aikuisten erityispiirteitä oppi-

joina. (Mt., 12.) 

 

Aikuiset oppivat toisiltaan ja tämä tekee aikuisopiskelusta antoisaa. Toisten kokemuksista 

ammentaminen ja aikaisemmin hankittu osaaminen ovat parhaita tiedon lähteitä ja oppimi-

sen paikkoja. Aikuisten oppimisvalmius nousee yleensä tarpeesta. Tällöin aikuinen huomaa 

kehittämisen paikan itsessään tai sitten jonkin itseään kiinnostavan asian, jolloin nousee 

halu tai tarve oppia lisää. Monesti aikuisen oppimisen tarve nousee esimerkiksi siitä, että 

henkilö haluaa toimia tehokkaammin jollain elämänsä osa-alueella. Oppimismotivaatio 

nousee yleensä kokemuksesta. Tällöin henkilö kokee tarpeelliseksi muuttaa jotain elämänsä 

osa-aluetta. Aikuiset eivät siis yleensä ottaen opiskele oppimisen ilosta, vaan siksi, että 

heillä on tarve kehittää itseään ja yksinkertaisesti halu oppia. (Mt., 10–12.) 

 

Knowlesin (1985, 10) mukaan kokemuksella on suuri merkitys oppimisen kannalta. Koke-

muksen opettamisessa hyviä ovat esimerkiksi ryhmäkeskustelut, simuloivat harjoitukset ja 

ongelmanratkaisutehtävät. Parhaimpia ovat vertaistukevat metodit. Kokemuksesta voi tie-

tysti olla haittana se, että on oppinut jonkinlaisia vääristymiä, joiden vuoksi sulkee silmänsä 

uuden oppimiselta ja vaihtoehtoiselta tavalta ajatella. Opettaja on ohjattava aikuista tässä. 

Sensitiiviset harjoitukset, arvon selvennys ja dogmatismi (tiedollinen asenne, jossa totuudet 

on määritelty eikä niitä epäillä) skaalat ovat käytettyjä keinoja puuttua tähän. Aikuisen ko-

kemus tulee siitä mitä he ovat, lapsilla jotain mitä tapahtuu heille. Aikuiskoulutuksessa 

kokemuksella on suurempi merkitys, kuin nuorten koulutuksessa. Aikuiselle jokainen opis-
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kelijan kokemus, joka jätetään huomioimatta tai arvotta, vaikuttaa opiskelijankokemukseen 

ja häneen itseensä = identiteettiin. (Holton & Swanson 1998, 10, 66.) 

 

Opimme omasta näkökulmastamme oman kokemusmaailmamme avulla ja kaikki mitä 

omaksumme, suodattuu omien aikaisempien kokemustemme lävitse. Käytämme siis aikai-

semmin opittua ja koettua apunamme omaksuessamme uutta tietoa. Tämä ajatus kokemuk-

sesta on Jarvisin (2010, 124) mukaan inhimillisen oppimisen sydän ja ydin, jolloin ihminen 

elää elämänsä läpi kokien ja kokemuksistaan oppien.  

 

Yleensä ottaen aikuisopiskelijalla on paljon osaamista, aiemmin saatua koulutusta ja työko-

kemusta. Sen vuoksi on tärkeä panostaa olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen, että 

vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Monet opiskelijat ovat turhautuneina keskeyttäneet kou-

luttautumisensa “kun tätä samaa asiaa jauhetaan nyt jo kolmatta kertaa”. Toisaalta osa 

opiskelijoista haluaa “kerrata” ja “varmistua osaamisesta”. Aikuiskoulutuksessa hankittu 

työkokemus pitäisi kuitenkin olla koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskeisenä läh-

tökohtana. Sen vuoksi ohjaustyössä on huomioitava opiskelijan aikaisempi tausta ja pyrit-

tävä saamaan tuntuma hänen oppimiskokemuksiin. Oppimiskokemuksien käsittelyyn tulee 

varata aikaa, ja varsinkin negatiivisia oppimiskokemuksia on hyvä käsitellä ennen uuden 

oppimista. Tärkeää olisi tukea opiskelijaa löytämään itsenäisyys ja vastuullisuus oman 

opiskelun läpiviemisessä. (Mielonen & Raulahti 2007, 11.) 

 

Anne Partanen (2011) kirjoittaa aikaisempien koulutus- ja elämänkokemusten muovaavan 

aikuisopiskelijan käsityksiä koulutuksellisesta minä -pystyvyydestään. Sen vuoksi ohjauk-

sessa tulisi tiedostaa, mistä kasvattavista, ei kasvattavista ja merkittävistä kokemuksista 

aikuisopiskelija rakentaa koulutuksellista minä -pystyvyyttään. Ohjauksessa olisi tärkeää 

tunnistaa sellaiset aikuisopiskelijan kokemukset, jotka saattavat muodostua hänen psykolo-

giseksi esteeksi kouluttautumisessaan. (Mt., 210.) 

 

Yhteisöllinen oppiminen on myös yksi tehokkaimmista oppimisen muodoista. Aikuisop-

piminen on parhaimmillaan silloin, kun oppimista haittaavat tekijät on minimoitu ja taas 
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oppimista edistävät tekijät maksimoitu. Oppimista edistävät tekijät kumpuavat koke-

muksesta, jota on kertynyt aikuisopiskelijan matkan varrella vaihtelevasti. Aikuisille on 

kertynyt, ei pelkästään elämänkokemusta, vaan luultavasti kokemusta myös siitä aiheesta, 

jota olemme päättäneet opiskella. Aikuisopiskelussa kokemuksella on suuri rooli ja sitä 

onkin tärkeää pyrkiä hyödyntämään. Kokemuksellisuus tekee opiskelusta myös osallista, 

jolloin aikuinen pystyy tuomaa omia kokemuksiaan julki ja peilaamaan näitä opiskeltavan 

asian kanssa. Samalla myös koko ryhmä saa moniulotteisemman kuvan aiheesta. On myös 

todennäköistä, että oppimisprosessi nopeutuu, kun asiaa käsitellään monelta eri kannalta ja 

eri näkökulmista. (Rogers 2004, 45–47.) 

 

Ryhmäoppiminen on osallistavaa, jossa motivaatiolla on merkittävä rooli. Yhdessä tehdessä 

mukana sekä sisäinen että ulkoinen motivaatio, jolloin opiskelija on velvollinen toimimaan 

määrätyllä tavalla, ei pelkästään itsensä vuoksi, vaan myös ryhmän hyväksi. Motivaation 

taso voi myös vaihdella. 

 

Rogersin (2004) mukaan motivaatiossa on kyse kimpusta pelkoja ja toiveita, jotka ihmisellä 

on mukanaan aloittaessaan opintojaan. Motivaatiolla ei ole stabiilia olemusta, vaan sitä voi 

muokata. Myös ryhmässä oppimisessa motivaatiolla on suuri merkitys. Oppimisessaan on-

nistuvassa ryhmässä motivaatio kasvaa ja kehittyy. Mikäli ryhmän oppiminen jostain syystä 

epäonnistuu, myös motivaation hiipumisella on tässä merkityksensä. Täten on ryhmän oh-

jaaja epäonnistunut tehtävässään motivaation herättäjänä. (Mt., 31.) 

 

3.4 Työssäoppiminen 

 

Työssäoppimisen esi-isänä voimme pitää John Deweytä, joka uskoi vakaasti oppimisen 

olevan tehokkainta silloin, kun teoria ja käytäntö yhdistetään työtä tekemällä. Tosiasiassa 

työssä oppimisella on paljon pitemmät perinteet, kuin koulussa tapahtuneella ammatillisella 

koulutuksella. Entisaikoina opittiin mestari - kisälli menetelmällä työtä tehdessä. Alan asi-

antuntija opetti aloittelijaa ja näin samalla vaalittiin perinteitä ja jaettiin hiljaista tietoa. 

(Huhtala, 2000, 20–21.)  
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Työssäoppimisella tarkoitetaan ammatilliseen aikuiskoulutukseen sisältyvää koulutuksen 

järjestäjän ja työelämän yhteistyönä toteutettavaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa 

opiskelua työelämän aidoissa työtehtävissä. Työelämässä tapahtuva oppiminen on aikuis-

koulutuksessa oppijan kannalta erittäin merkittävä oppimismenetelmä, jonka osuus koko 

tutkinnon suorittamisesta on yhä enemmän kasvamassa. Työssä oppimisen suunnitelma on 

osa tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmaa. (Mielonen & Raulahti 2007, 3.) 

 

Työssäoppiminen on merkittävä osa näyttötutkintoa. Se liittyykin vahvasti kokemuksellisen 

oppimisen, tekemällä oppimisen ja yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin. Pohjosen (2005, 

79) mukaan työssäoppiminen on kiinteä osa työelämän ja organisaatioiden kehittymistä. 

Täten voidaan sanoa, että ammatillinen koulutus on yksi työelämän kehittämisen välineistä 

(mt., 79). Toisaalta työelämässä on usein jo kehitetty toimintaa tarpeita vastaavaksi, jolloin 

siellä voidaan olla myös edelläkävijöitä ja näin kehittää osaltaan taas ammatillista koulutus-

ta. Työssäoppiminen nähdäänkin, ei pelkästään yksilöä ja opiskelijaa palvelevaksi tavaksi 

oppia, vaan se palvelee kokonaisia organisaatioita.  

 

Työssäoppiminen on osa jatkuvaa oppimista. Pohjosen (2005) mukaan aikuisten elä-

mänkokemus toimii oppimisen resurssina. Elinikäinen oppiminen on monitasoinen peri-

aate, joka ottaa huomioon myös yhteisöt, joissa ihmiset toimivat (mt., 78–79). Tällöin siis 

työyhteisö edistää jatkuvaa oppimista ja työssäoppiminen on osa sitä.  

 

Työssäoppiminen sisältää ei pelkästään teoreettisen tietämyksen vahvistamisen ja tekemällä 

oppimisen, vaan työn kautta ja työyhteisöissä voi omaksua myös niin sanottua hiljaista 

tietoa, jota ei kirjoista löydy. Järvisen, Koiviston ja Poikelan (2000, 72) mukaan Poikela 

(1998) on tutkinut hiljaisen tiedon rakentumista työyhteisöissä ja tämän myötä kehittänyt 

kaavion, jonka mukaan osaaminen rakentuu koulutuksen ja ammatillisen käytännön kautta. 

Oppimisprosessissa on mukana teoreettisen ja käytännön tiedon lisäksi myös hiljainen tieto 

(tacit knowledge), jolla tarkoitetaan sanatonta, toiminnan sisältyvää ei-käsitteellistä tietoa, 

joka ilmenee asiantuntijan ammatillisessa osaamisessa. Myös hiljaisen tiedon luonne on 
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kokemuksellinen, jolloin henkilö on harjaantunut taidoissaan ja näin hänen toimintansa on 

sujuvaa, taitavaa ja intuitionomaista. (Järvinen ym. 2000, 72–73.) 

 

Työssä oppimiseen kuuluu työhön ja oppimiseen kohdistuva reflektointi. Reflektion koh-

distuessa tulevaan toimintaan, niin uuden tiedon ja uusien kokemusten hankinnan kautta 

tulee mahdollisuus työprosessien, työyhteisön ja työorganisaation kehittämiseen (Poikela 

2005, 14.) Työpaikkakouluttaja tai -ohjaaja voi edistää reflektioon liittyvää oppimista jär-

jestämällä työssäoppijalle riittävästi hyviä kokemuksia. Työpaikkaohjauksessa tärkeää on 

se, että työpaikkakouluttaja ja työssäoppija yhdessä reflektoivat eli tarkastelevat, pohtivat ja 

arvioi työssä nousseita kokemuksia. Opiskelijalle omien oppimisprosessien ymmärtäminen 

ja omien oppimistapojen tuntemus auttaa opiskelijaan kehittämään omaa tieto-taitoaan, 

sekä kokemaan opiskelun mielekkäänä että edistymään haluamallaan tavalla työssä oppi-

miskohteessa. (Mielonen & Raulahti 2007, 8.) 

 

Työssäoppiminen on parhaimmillaan oivaltavaa ja silloin tapahtuu merkittäviä oppimisko-

kemuksia. Silvennoinen (2004) kirjoittaa merkittävistä oppimiskokemuksista. Merkittäviksi 

oppimiskokemuksiksi nähdään ne, jotka ohjaavat ihmisen elämänkulkua ja muovaavat, 

muuttavat tai vahvistavat hänen identiteettiään. Merkittävät oppimiskokemukset voivat olla 

selvästi määriteltäviä tapahtumia ja/tai epämääräisempiä kasautuvia kokemuksia. Selvästi 

määriteltävä oppimiskokemus voi liittyä tilanteeseen, josta joutuu selviytymään eteenpäin 

oppimalla uuden tavan asennoitua ja toimia. Sekä myönteiset että negatiivisemmat koke-

mukset voivat muodostua merkittäväksi oppimiskokemuksiksi. Tiettyjen toistuvien tapah-

tumien tuloksena oma minäkuva tai itsetunto joko vahvistuu tai heikentyy, ja näin myös 

ammatti-identiteetti rakentuu. (Mt., 62–63.) 

 

Työpaikalla ja työpaikkakouluttajalla on asemansa ja roolinsa opiskelijan työssäoppimisen 

tehokkuudessa ja laadukkuudessa ja täten myös koko oppimisprosessissa. Tärkeintä on 

asiakaslähtöisyys, eli mahdollisuuksien mukaan toimitaan opiskelijan ehdoilla, hänen tar-

peitaan palvellen ja oppimisprosessiaan tukien. Työpaikkakouluttajan kanssa monia asioita 

voidaan hoitaa työn lomassa keskustellen, mutta olisi hyvä että välillä pysähdyttäisiin pi-
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demmäksikin aikaa pohtimaan esille nousseita asioita kahden kesken. (Mielonen & Rau-

lahti 2007, 11.) 

 

Työssäoppiminen ei ole aina ongelmatonta. Toisinaan voi olla, ettei kaikki suju, kuten op-

pikirjoissa sanotaan. Joskus työssäoppimisenjakso voi keskeytyä eri osapuolista johtuvista 

syistä. Yleensä ottaen keskeyttäminen tai paikan vaihtaminen tuottaa osapuolille pettymyk-

siä ja hankaluuksia, mutta ratkaisut ovat tuskin koskaan perustelemattomia. (Kaulio & Kos-

tiander & Mononen & Ojala 2001, 23–24.) 

 

Monet teoriat keskittyvät siihen ajatukseen, että ihminen on luonnostaan tietoa janoava 

olento ja ihmisellä on suorastaan tarve jatkuvasti kehittää itseään ja oppia uutta. Tekemällä 

oppiminen on erityisen tehokas tapa omaksua uutta tietoa ja taitoja. Oppimisen löytäminen, 

matkiminen, yrittäminen ja erehdyksen kautta oivaltaminen ovat erityisen hyviä tapoja, 

joiden avulla ihminen oppii parhaiten. (Jarvis 2010, 117, 119.) 

 

Jarvisin (2010) mukaan kokemuksellinen oppiminen on tekemällä oppimisen ohessa erit-

täin antoisaa. Opetusmenetelmän näkökulmasta kokemuksellisuus tarjoutuu opettajan kaut-

ta, jolloin luokkahuoneessa opetettua ja opittua tietoa käytetään hyväksi käytännössä ja näin 

teoreettinen tietämys laajenee ja opiskelijalle tulee ymmärrys aikaisemmin omaksumansa 

tiedon merkityksestä. (Mt., 174.)  

 

Jarvis (2010) kertoo muun muassa Rogersin eritelleen kokemuksellisen oppimisen piirteitä. 

Näiden piirteiden mukaan ihmisellä on luonnostaan taito oppia. Merkityksellistä oppimista 

tapahtuu silloin, kun oppija sisäistää asioiden merkityksiä. Oppiminen on kokonaisvaltaista, 

jolloin oma ajattelumaailma ja tietoisuus muuttuvat. Oppimista tapahtuu silloin, kun mi-

nuus ei ole uhattuna. Merkityksellisintä oppimista tapahtuu siis tekemällä ja näin ollen 

työssäoppiminen on oppimisen kannalta erityisen tärkeää. (Mt., 116.)  

 

Kaulion ym. (2001) mukaan arviointi on yksi työssäoppimisen keskeisempiä asioita, jossa 

täytyy ottaa huomioon opetussuunnitelmien tavoitteet ja näin pyritään yhteiseen nä-
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kemykseen. Työelämän ja oppilaitoksen näkökulmat ovat toisistaan poikkeavia, jolloin näi-

den yhdisteleminen on tarpeenmukaista. Kun yhdistellään työelämän korostama tuotannon, 

palveluprosessi ja talouden näkökulma oppilaitoksen korostamaan pedagogiseen näkö-

kulmaan, saadaan otollinen oppimisympäristö. Kaikkien lähtökohtien sulauttaminen suju-

vaksi kokonaisuudeksi on kuitenkin haasteellista, jolloin tärkeintä on, että arvioinnin perus-

teista asetetaan yhteinen näkemys, jonka mukaan edetään. Arviointiperusteista tulee kaikil-

la olla samanlainen tietämys. (Kaulion ym. 2001, 30.) Myös Lasosen (2001, 89) mukaan 

työssäoppimisen arviointi edellyttää tiivistä yhteistyötä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. 

Kaikilla osapuolilla tulisi olla yhteinen ja samankaltainen näkemys ja käsitys vaadittavista 

tavoitteista ja työsuorituksista.  

 

Kaulion ym. (2001) mukaan arvioinnissa on mukana kaikki osapuolet; opiskelijat, opettajat 

ja työpaikkakouluttajat. Yhteistyö onkin keskeistä arvioinnissa. Arviointiprosessin toteut-

tamisesta ja oikeudenmukaisuudesta vastaan oppilaitos. (Mt., 2001, 31.) Muutenkin yhteis-

työllä on merkitystä ja sen sujuvuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Yhteistyö osapuolten 

kesken on näyttötutkinnon eri vaiheissa tärkeää ja siihen tulisi panostaa. 
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4 Ohjaus henkilökohtaistamisessa 

 

 

Ohjaus nähdään tärkeäksi tekijäksi aikuisten opiskelijoiden oman oppimisprosessin henki-

lökohtaistamisessa. Ohjauksen pääperiaate on yhdistää opiskelijan tavoitteita, kokemuksia 

ja opiskelulle antamia merkityksiä työelämän vaatimuksiin, tutkintojen perusteisiin ja ope-

tussuunnitelmaan. (Pasanen 2000, 124.) Ohjauksen tavoite on auttaa opiskelun suunnit-

telussa ja opiskeluongelmien ratkaisemisessa. Ohjauskäytäntöjen kehittäminen lähtee liik-

keelle organisaatioiden toimintatapojen kehittämisestä. (Kallio & Kurhila 2000, 131.) 

 

Ohjausta tarvitaan aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen. Ohjaukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista ja ohjauksessa aikuisen on itse tehtävä omat päätökset. Ohjaajan tärkeim-

mäksi ominaisuudeksi nähdään kuuntelutaito, kysymysten esittäminen ja opiskelijan on-

gelmien jäsentämisen, selvittämisen että päätöksien tukeminen. (Laitinen 2005, 119.) Ohja-

uksessa ominaista on prosessiomaisuus, suunnitelmiin palaaminen ja niiden arviointi opis-

kelun kuluessa. Opiskelijan elämäntilanteen vaikutus on huomioitava. (Rönkkö 2006, 23.)  

 

Pasasen (2000, 125) mukaisesti henkilökohtaistamisen suhteen tärkeää on, että ”opetus-

suunnitelmassa on selkeät ajat ja paikat henkilökohtaiselle ohjaukselle.” Myös Opetusmi-

nisteriön (2004b, 50) julkaisun mukaisesti ohjaus ja neuvonta auttavat oppimisuran suunnit-

telua. Ohjauksessa olisi tärkeää tunnistamis- ja tunnustamismenetelmien avulla selvittää 

tarvittavan koulutuksen sisältöä ja kestoa, esimerkiksi mahdollisuutta suorittaa näyttö ilman 

koulutusjaksoa. Ohjauksessa on myös tärkeä huomioida opiskelijan elämäntilanne ja sovit-

taa näyttö- ja opetusjärjestelyt sen mukaisesti. (Laitinen 2005, 115, 131.) 

 

4.1 Motivaation herättäminen ja itseohjaavuuteen kannustaminen 

 

Jarvisin (1988, 177) mukaan ohjaajan rooli on motivaation herättelijä ja itseohjaavuuden 

edistäjä. Yksi motivaatiota herättävä tekijä on se, että opiskelijat perehdytetään oppimisen 
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merkitykseen ja tavoitteisiin. Opiskelijoiden täytyy tietää, kuinka oppimiseen ohjataan, 

mitä on oppiminen ja miksi pitää oppia. Opiskelijalle on tärkeää tietää ohjaajan odotukset ja 

toiveet tarvittavista arvioinneista ja molemminpuolisesta suunnittelusta. Opiskelijat odotta-

vat myös saavansa tietoa erilaisista työmenetelmistä ja odotettavista tuloksista. Tärkeintä 

opiskelijalle on, että hän tietää opiskelun syyn ja tarkoitus esim. työ- ja urahyöty. (Holton 

& Swanson 1998, 133–134.)  

 

Opiskelijan ohjaajalla on merkitys oppimisessa ja uuden tiedon, sekä taitojen omaksumi-

sessa. Jarvis (2010, 176) sanoo ohjaajan olevan ensisijassa opiskelijan tarpeita varten ja 

hänen tulee pysyä vastaamaan, ohjaamaan ja opastamaan opiskelijaa hänen opinpolkunsa 

varrella. Myös Pasanen ym. (1989, 48) kirjoittaa, että ”itseohjatussa oppimisessa koulutta-

jan rooli on avustava.” Itseohjautuvuus on kuitenkin avainasemassa aikuisopiskelijoiden 

opiskelussa.  

 

Jarvisin (1988) mukaan Knowles (1980) on esittänyt, että ohjaajan tulee altistaa opiskelijat 

uusien mahdollisuuksien äärelle. Ohjaajan tarkoitus on ensisijassa selkiyttää opiskelijoiden 

ajatuksia ja saada opiskelijoita motivoitua. Ohjaajan tulisi myös tarjota mahdollisimman 

otollinen oppimisympäristö, jolloin opiskelija voi keskittyä itse asiaan. Niin fyysinen, 

psyykkinen, kuin sosiaalinenkin aspekti tulisi ottaa huomioon. Täten myös luottamuksen ja 

yhteisöllisyyden tunteen luominen on tärkeää. Kuitenkin yksilöllisyyden huomioiminen on 

aikuisopiskelijan ohjaajan lähtökohta. Ohjaaja toimii innostajana ja mahdollistajana. Hän 

on osaltaan myös kanssaopiskelijan roolissa, vaikkakin ensisijassa vastuussa siitä, että 

opiskelijat saavat otollisen ympäristön oppimiseen, eväitä itsereflektioon sekä -arviointiin 

ja samalla kokevat kehittyneensä. (Mt., 174.) 

 

Aikuiset opiskelevat omien tarpeidensa mukaisesti ja siksi reflektiivinen ohjaus olisi tär-

keää, jossa myös aikuisen elämäntilanne otettaisiin huomioon. Avoimet oppimisympäristöt, 

kuten Moodle, voivat vaikuttaa aikuisten ohjauksen tarpeeseen. On myös otettava huomi-

oon, että aikuisten kohdalla itseohjautuvuus ei ole aina itsestään selvä asia. Sen vuoksi kou-
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luttajan olisi huomioitava opiskelijoiden yksilölliset ominaisuudet ja tarvittavat tukitoimet. 

(Rönkkö 2006, 20, 22.) 

 

Henkilökohtaistaminen edesauttaa opiskelijan motivaatiota suorittaa opintojansa ja tutkin-

toaan. Ohjaajalla on tärkeä rooli itsetunnon, motivaation ja itseohjautuvuuden kehittymi-

sessä. Ohjauksella tuetaan myös konkreettisesti aikuisen opiskelua ja tietoa siitä, miten 

aiempaa opittua voidaan soveltaa tulevaan ammattiin. Dialogi on ohjauksen edellytys ja 

tärkeää on, että keskustelu lähtee tutkinnon suorittajan yksilöllisistä tarpeista. (Mt., 23.) 

 

4.2 Aikaisemman kokemuksen huomioiminen ja jatkuva oppiminen 

 

Jarvis (1988) listaa muun muassa Deweyn (1938) ideoimia aikuisopiskelijan ohjaajan toi-

mintaperiaatteita, joiden mukaan aikuisopiskelijan ohjaajan merkitys on moniulotteinen. 

Ensin ohjaajan on oltava tietoinen ja perehtynyt aikuisopiskelijan kyvyistä, tarpeista ja ai-

kaisemmasta kokemuksesta. Ohjaajan tulee osata tehdä ehdotuksia, mutta samalla olla val-

mis vastaanottamaan niitä. Aikuisopiskelijat ovat aktiivisia ja aikaisemmasta kokemuksesta 

johtuen voivat itsekin tehdä aloitteita ja esittää vaihtoehtoisia ehdotuksia tai kommentteja. 

Näin ollen aikuisopiskelu on yhteistoiminnallista, jolloin ohjaajakin on osa ryhmää ja ryh-

män toimintaa. Ohjaajan on hyvä osata hyödyntää olevaa ympäristöä ja opiskelijoiden ko-

kemuksia ohjauksensa apuna ja oppimisen edistäjänä. Hänen on hyvä myös osata valita 

sellaiset menetelmät, jotka edesauttavat juuri määrättyjen opiskelijoiden oppimista ja auttaa 

opiskelijoita jäsentämään sekä reflektoimaan oppimaansa. Ohjaajan tulisi myös osata näh-

dä, mihin suuntaan oppimiskokemukset johtavat ja täten varmistaa opiskelijoiden kehitty-

minen ja jatkuva oppiminen. (Jarvis 1988, 168.) 

 

Myös Mielonen ja Raulahti (2007) kirjoittavat, että aikuisopiskelija on otettava huomioon 

ainutlaatuisena yksilönä kaikkine kokemuksineen ja toiveineen. Aikuiset odottavat koulut-

tajilta ja ohjaajilta “pönkitystä itsetunnolle”, “kannustamista ja eteenpäin tuuppaamista”. 

Henkilökohtainen ohjaus, mahdollisuus pienryhmässä oppimiseen ja työssä oppiminen ovat 

tärkeitä oppimistilanteita aikuisille. Aikuiset toivovat myös, että opetuksessa kiinnitetään 
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huomiota itsearviointitaitojen kehittämiseen sekä joustaviin ja monimuotoisiin oppimisjär-

jestelyihin. Aikuisten opettamisessa on huomioitava myös mahdolliset oppimisvaikeudet, 

elämäntilanne sekä ikä ja elämänkokemus. Tukea voidaan tarvita esimerkiksi pitkän työt-

tömyyskauden paineista irrottautumiseen, turvaverkkojen rakentamiseen ja oppimisesteiden 

käsittelyyn (esimerkiksi jännittäminen ja paniikkihäiriöt.) Henkilökohtaisiin keskusteluihin 

ja ohjaukseen olisi hyvä varata riittävästi aikaa. (Mt. 2007, 11.) 

 

4.3 Yhteistyön merkitys 

 

Henkilökohtaistamisen onnistumiseksi tärkeää on, että tehdään ryhmätyötä opettajien, opis-

kelijoiden ja työelämänedustajien kanssa. Kun on tällaisia eritasoisia asiantuntijoiden muo-

dostamia yhteisöjä, pystytään parempaan yhteistyöhön ohjauksessa sekä mahdollistamaan 

opiskelun laadukkaan henkilökohtaistamisen käytännössä. (Hakkarainen, Lonka ja Lippo-

nen 2001, 146–147.) 

 

Yhteistyön onnistumiseksi tärkeää on että ohjausta saavat työpaikkakouluttajat, työyhteisö 

ja opettajat. Järjestävä oppilaitos yleensä hoitaa ohjaukset ja siten muutenkin toimii koor-

dinaattorina oppijan henkilökohtaistamisen onnistumisessa. Tärkeää yhteistyössä on se että 

saadaan määriteltyä yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt. Yhteistyötä tehdään opiskelun suun-

nittelussa, ohjauksessa ja arvioinnissa. (Mäkeläinen 2000, 96, 101.)  

 

Yhteistyöstä on oltava hyötyä kaikille osapuolille, niin opiskelijalle, työpaikalle, työpaik-

kaohjaajalle, oppilaitokselle kuin opettajallekin. Jos hyötyä ei tiedosteta, syntyy helposti 

kitkaa osapuolten välille. Myös resursseihin on kiinnitettävä huomiota niin, että kaikilla 

osapuolilla on riittävät resurssit ohjaukseen ja arviointiin. Mäkeläinen (2000) kirjoittaa, että 

”ohjaus ei voi olla pelkästään lisätyötä oman varsinaisen työn rinnalla.” Jos ei ole riittävästi 

resursseja, ohjaus jää helposti vähäiseksi. Opettajalla ja työpaikkakouluttajalla pitäisi olla 

aikaa ohjaukseen ja arviointiin. (Mt., 101–102.) Täten yhteistyöhön tulee panostaa, jotta 

kaikki osapuolet olisivat tietoisia toistensa valmiuksista ja resurssien tilasta.  

 



41 

 

Germo ym.(1998, 42) ja Koskinen ym.(2000, 8) kirjoittavat yhteistyössä olevan merkittä-

vää erityisesti vuorovaikutuksen onnistuminen. Esimerkiksi opettajien koordinoitu keski-

näinen tiedon kulku ja toiminta sekä yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa 

edellyttää toimivaa vuorovaikutusta. Tärkeää vuorovaikutustilanteessa on aina opiskelija-

lähtöisyyden huomioiminen (Germo ym. 1998, 42). Kouluttajien ja opiskelijoiden on yh-

dessä löydettävä tavoitteet koulutuksen ja oppimisen etenemiseksi. Opiskelijan on myös 

saatava tukea ristiriita- ja ongelmatilanteiden käsittelyssä. (Koskinen ym. 2000, 8.) 

 

4.4 Ohjaus näyttötutkinnon vaiheissa 

 

Henkilökohtaistaminen jaetaan näyttötutkintojärjestelmässä kolmeen vaiheeseen, jotka 

myös ohjauksessa olisi huomioitava. Ensimmäisen vaihe on hakeutumisvaihe, jonka ohja-

uksessa tärkeää on osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kannalta se, että ohjaaja ker-

toisi henkilökohtaisesta näyttösuunnitelmasta, henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ja 

näytöistä. Lisäksi ohjaajan olisi hyvä jakaa tietoa tutkinnon perusteista. Myös henkilökoh-

taiset näyttösuunnitelmakaavakkeet ja ”Hops-kaavakkeet”, joihin tutkinnon suorittajan olisi 

perehdyttävä ennen ensimmäistä henkilökohtaistamiskeskustelua, olisi hyvä käydä läpi 

hakeutumisvaiheessa. (Laitinen 2005, 124.) 

 

Ohjaus tutkinnon suorittamisen vaiheessa tapahtuu ohjauksena näyttösuunnitelmaan. Tut-

kinnon suorittaja tekee ehdotukset näyttöpaikasta ja he tutorin kanssa selvittävät kyseisen 

työssäoppimispaikan soveltuvuuden tutkintotapahtuman suorittamiseen. Yhteistyössä työ-

elämän kanssa sovitaan näyttöjen ajankohta ja arvioijat. Työelämän arvioijat tulisi säädös-

ten mukaan kouluttaa näyttöjen arvioimiseen opintoviikon (1 ov.) mittaisella koulutuksella. 

”Arvioinnin tulisi olla niin sanottua kolmikanta-arviointia, jossa on mukana työelämän 

edustajat: työntekijä ja työnantaja, sekä oppilaitoksen edustaja: opettaja, joka on myös näyt-

tötutkintomestari.” Ohjaus tässä tutkinnon suorittamisen vaiheessa on siis suorittajan ”näyt-

tösuunnitelman ja näytön toteuttamisen ohjausta, työelämän arvioitsijoiden ohjausta, näy-

tön suorittamisen mahdollistamista ja yhteydenpitoa tutkintotoimikunnan jäseniin.” 

(Laitinen 2005, 124–125.) 
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Ohjaus ammattitaidon hankkimisen vaiheessa tapahtuu siten, että ohjaaja antaa opiskelijalle 

opintojen etenemisestä tarvittavat todistukset, joita saattaa tarvita esimerkiksi työvoimavi-

ranomaisia varten. Ohjaaja tekee myös opiskelijan itselleen hankkimansa työpaikan kanssa 

virallisesti kirjalliset sopimukset muun muassa ohjauspalkkiota varten ja samalla sopii ar-

viointitavat sekä mahdolliset yhteiset ohjaustilanteet työelämän ohjaajan kanssa. Ohjaaja 

myös auttaa ja tukee opiskelijaa tarvittaessa, esimerkiksi jos opiskelussa on vaikeuksia tai 

ongelmia. (Mt., 125.) 

 

Osaamisen tunnistamiseen käytetään erilaisia menetelmiä muun muassa haastatteluja, atk -

pohjaisia ja tutkintokohtaisia selvityksiä, työnäytteitä, työnäyttöjä, kokeiluja, kokeita ja 

itsearviointia. Osaaminen on hankittu yleensä aiemmasta koulutuksesta, työstä, harrastuk-

sista tai/ja yleensäkin elämänkokemuksesta. (Rikkinen, Heikkinen, Ihanainen & Nurmi 

2005, 31.) 

 

Osaamisen tunnistaminen on tärkeä osa henkilökohtaistamisen prosessia. Näin ollen siitä 

vastuussa olevan opettajan tai tahon tulee olla ammattitaitoinen ja asiansa osaava, sekä 

erityisesti perehtynyt osaamisen tunnistamiseen. Osaamisen tunnistaminen pitää tapahtua 

vuorovaikutuksellisesti, eikä asiantuntijalähtöisesti, kuten Laitinen (2005, 114) kirjoittaa 

opetusministeriön (2004b) julkaisun mukaisesti Suomessa tapahtuneen vielä 2000-luvun 

alussa. 
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5 Tutkimusongelma  

 

 

Pääongelma: 

 

Miten henkilökohtaistaminen toteutuu sosiaali- ja terveysalan näyttötutkinnossa? 

 

Alaongelmat: 

1. Miten opiskelijat kokevat henkilökohtaistamisen toteutuneen? 

2. Miten tutkinnon suunnittelusta ja opiskelijan ohjauksesta vastaavat kokevat henki-

lökohtaistamisen toteutuneen? 

3. Miten työssäoppiminen tukee henkilökohtaistamista? 

4. Millaisia kehittämispaikkoja koetaan olevan henkilökohtaistamiseen liittyen? 

 

Tutkimuksemme on laadullinen triangulaatiotutkimus. Laadullinen tutkimuksemme on sik-

si, että tutkimme kokemuksellisuutta ja haluamme tuoda esille tutkittavien näkökulman. 

Myös aineiston keruumenetelmämme edustavat laadullista tutkimusta. Eskola ja Suorannan 

(1998) mukaan laadulliset menetelmät ovat yleisiä ihmistieteiden kentällä, kun tutkitaan 

empiirisiä ilmiöitä. Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa aineiston 

keruumenetelmät, tutkittavien näkökulma, harkinnanvarainen otanta ja niin edelleen. (Mt., 

14–15, 32.) 

 

Triangulaatio näkyy tutkimuksessamme siinä, että olemme käyttäneet erilaisten mene-

telmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessamme. Eskolan 

ja Suorannan (1998) mukaisesti Denzin erottaa neljä eri tapaa trianguloida. Tapoja ovat 

aineistotriangulaatio, tutkijatriangulaatio, teoriatriangulaatio ja menetelmätriangulaatio. 

(Mt., 69.) Tutkimuksessamme olemme käyttäneet menetelmätriangulaatiota. Menetelmät-

riagulaatio näkyy siinä, että prosessissa oli kokoajan mukana kaksi tutkijaa ja keräsimme 

tutkimustietoa useilla eri menetelmillä, havainnoimalla, yksilö- ja ryhmähaastatteluilla sekä 

sähköpostitse. Käytimme myös tukenamme useita eri teoreettisia lähtökohtia aikuisoppimi-
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seen ja aikuiskoulutukseen liittyen, sekä näyttötutkintojärjestelmään ja henkilökohtaistami-

seen, sekä niihin liittyviin määräyksiin ja teorioihin liittyen.  

 

Haastateltaviimme kuului yksi opettaja, työpaikkakouluttaja ja opiskelija. Lisäksi teimme 

ryhmähaastattelun neljän opiskelijan kesken. Sähköpostitse tehty kysely kohdistui kahdelle 

työpaikan esimiehelle sekä aikuiskoulutuspäällikölle. Lisäksi kävimme seuraamassa yhtä 

näytönarviointitilaisuutta. 

 

Suoritimme useamman yksilöhaastattelun. Jokaisessa haastattelussa oli paikalla kaksi tut-

kijaa ja haastateltava. Olimme valmistautuneet haastatteluihin valmiilla, teemojen mukaisil-

la kysymyksillä, jotka olimme muokanneet kullekin haastateltavalle soveltuviksi. Meillä oli 

siis alun perin suunniteltuna eräänlainen kysymyspatteristo, jota muokkasimme sellaiseksi, 

joka palveli kulloinkin haastateltavaa henkilöä ja näin saimme juuri hänen aihepiiriinsä ja -

alueeseensa liittyvää kokemuksellista tietoa opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen liittyen. 

Täten haastattelujamme voidaan kutsua puolistrukturoiduiksi. Ruusuvuoren & Tiittulan 

(2005, 11) mukaan "puolistrukturoidussa haastattelussa käydään haastattelutilanteessa läpi 

samat teemat, mutta kysymysten muotoilu ja järjestys voivat vaihdella”. 

 

Järjestimme ryhmähaastattelutilanteen opiskelijoille tuttuun ympäristöön, heidän oppilai-

tokseensa. Haastattelua oli kanssamme organisoimassa myös opettaja, joka oli hankkinut 

meille neljä haastattelulle myönteistä opiskelijaa. Haastattelussa oli läsnä kaksi tutkijaa, 

jolloin vuorottelimme kysymyksissä ja esitimme niitä myös spontaanisti sopivan tilaisuu-

den tullen. Suunnitellessamme ryhmähaastattelua, ajattelimme saavamme kattavammin 

tietoa ja halusimme myös herätellä keskustelua opiskelijoiden kesken aiheisiimme liittyen.  

 

Olimme siis valmistelleet kysymykset haastattelua varten, joiden mukaan pääosin etenim-

me. Huomasimme, että aiheet herättävät keskustelua ja välillä ryhmän jäsenet alkoivat kes-

kustella toisesta aiheesta. Vaihdoimme sujuvasti aihepiiriä koskemaan tutkimustamme, ja 

siten saimme kattavasti vastauksia kysymyksiimme. Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005, 23) 

mukaan haastattelijan tehtävä onkin ohjata keskustelua kohti tiettyjä teemoja.  
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Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan ryhmähaastatteluja voidaan käyttää yksilöhaastat-

teluiden ohella. Näin voidaan muun muassa saada enemmän tietoa aiheeseen liittyen. Osal-

listujat voivat yhdessä herätellä muistikuvia, tukea ja rohkaista toista puhumaan. Ryhmä-

haastatteluiden avulla voi saada monipuolisemman kuvan aiheesta ja monipuolisempaa 

tietoa, myös sellaista, joka olisi yksilöhaastattelussa jäänyt sanomatta. Ryhmähaastatte-

luissa väärin ymmärtäminen ja unohtaminen ovat vähäisempää. Mikä voi tehdä haastatte-

lusta osaltaan antoisamman ja luotettavamman. Toisaalta taas joku henkilö voisi kertoa 

yksilöhaastattelussa eri asioita, joita tuo esiin ryhmähaastattelussa. (Mt., 94–96.) 

 

Opiskelijan näytönarviointitilaisuuden havainnointi tapahtui hänen työssäoppimispaikas-

saan. Havainnointia voi Metsämuurosen (2006, 116) mukaan tapahtua neljällä erilaisella 

tavalla. Joko havainnoimalla ilman varsinaista osallistumista tai sitten havainnoija on osal-

listujana, myös osallistuja voi toimia havainnoijana tai täydellisenä osallistujana. Havain-

noimme ilman varsinaista osallistumista ja toimimme sivustatarkkailijoina. Toimimme 

tilanteen vaatimalla tavalla, koska kyse oli opiskelijan arviointitilaisuudesta, joka käydään 

opettajan, opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kesken. Havainnointimme tapahtui tarkkai-

lemalla arviointitilaisuudessa käytyä keskustelua ja samaan aikaan teimme muistiinpanoja 

havainnoinnistamme. Mielestämme havainnointimme oli objektiivista, koska pysyimme 

vain tarkkailijan roolissa.  

 

Sähköpostitse tehty kysely koulutuksen edustajalle rakentui saman teemoittelun mukaan, 

kuin kasvokkain tehdyt haastattelutkin. Alun perin aioimme tehdä haastattelun myös ai-

kuiskoulutuspäällikölle, mutta halusimme antaa hänelle itselleen mahdollisuuden valita 

”vastaustapansa”, koska hänellä tuntui olevan kiireellinen aikataulu. Työpaikan esimiehille 

sähköpostitse lähetetyt kysymykset tarkentuivat enemmänkin yhden teeman ympärille, 

mikä johtui siitä, että työpaikkakouluttajalle tehdyn haastattelun jälkeen halusimme saada 

lisää tietoa määrätystä teemasta. 
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5.1 Aineiston lähestyminen ja analysointi 

 

Mielestämme aineistomme analyysi on alkanut jo haastattelutilanteessa niin, että olemme 

kiinnittäneet huomiota erityistapauksiin ja toistuvuuksiin, mistä olemme haastattelun jäl-

keen puhuneet toistemme kanssa. Hirsijärven (2008, 136) mukaan analyysi alkaa jo itse 

haastattelutilanteessa, jolloin voidaan tehdä havaintoja ilmiöistä niiden useuden, toistuvuu-

den, jakautumisen ja erityistapausten perusteella. 

 

Haastattelujen jälkeen aloimme tehdä aineistomme analyysia teoriaohjaavasti aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin mukaan. Tuomen ja Sarajärven (2009, 91) mukaan laadullisen tut-

kimuksen analyysimenetelmät suurilta osin perustuvat sisällönanalyysiin. Tätä vain sovel-

letaan kuhunkin tutkimukseen sopivaksi tai tutkimuksen luonteeseen sopivalla tavalla.  

 

Laadullisen sisällön analyysin aloitimme litteroimalla haastattelumme. Seuraavaksi aloim-

me käydä aineistoamme läpi ja erotella ne asiat, jotka ovat tutkimuksemme kannalta merki-

tyksellisiä eli aloimme tehdä pelkistystä ts. redusointia. Kun tämä oli tehty, siirryimme 

aineiston ryhmittelyyn, eli klusterointiin ja teoreettisten käsitteiden luomiseen, eli abstra-

hointiin. (Mt., 109–111.)  

 

Klusterointi lähti liikkeelle siten, että etsimme samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia pelkis-

tetyistä ilmauksista. Sen jälkeen yhdistimme pelkistetyt ilmaukset ja muodostimme ala-

luokkia. (Mt., 2009, 110.) Tuomen ja Sarajärven (2011, 93) mukaan teeman mukaisen haas-

tattelun avulla kerätystä aineistosta on mahdollista järjestää ja jäsentää tietoa tiettyjen 

teemojen mukaisesti. Haastattelun teemat muodostavat jo osaltaan teemojen mukaisen jä-

sennyksen aineistoon. Meidän aineistomme järjestyi myös pitkälti teemojen mukaisesti. 

 

Seuraavaksi yhdistimme alaluokat ja teimme niistä teoriaohjaavasti yläluokkia. Lopuksi 

yhdistimme yläluokat ja muodostimme niistä kokoavat käsitteet. (Mt., 109.) Koimme ana-

lyysin hieman haastavaksi laajasta aineistosta johtuen. Saimme kuitenkin koottua säännölli-

sesti ilmenneet teemat tekemämme luokittelun avulla ja näin jaettua ne pääkategorioihin. 
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6 Analyysin tulokset 

 

 

Analyysin tuloksissa vastaamme tutkimuksemme alaongelmien kysymyksiin. Tutkimuk-

semme informanteista käytämme nimityksiä opiskelija, työpaikkakouluttaja, työpaikan 

esimies, opettaja ja aikuiskoulutuspäällikkö. 

 

Haastateltavana meillä oli yhteensä viisi opiskelijaa, jolloin teimme yhden yksilöhaastatte-

lun ja yhden neljän hengen ryhmähaastattelun. Käytämme haastatelluista opiskelijoista 

aineiston analyysin tuloksissa yhteistä nimitystä opiskelija. Näin teemme suojataksemme 

informattiemme intimiteetin, emmekä kokeneet tarpeelliseksi eritellä, kuka opiskelija sanoo 

mitäkin. Haastattelimme myös yhtä opettajaa ja työpaikkakouluttajaa. Työpaikan esimiehiä 

ja aikuiskoulutuspäällikköä haastattelimme sähköpostitse. Käytämme edellä mainittuja 

nimityksiä kuvatessamme heidän kokemuksiaan. Opettajasta ja aikuiskoulutuspäälliköstä 

käytämme välillä myös yhteistä nimitystä oppilaitoksen edustajat. 

 

6.1 Henkilökohtaistamisen opiskelijan näkökulmasta  

 

Henkilökohtaistaminen sote -alalla opiskelevan opiskelijan näkökulman mukaan toteutuu 

itseohjautuvan oppimisen, oppimisprosessin tukemisen ja opiskelun suunnittelun kautta. 

Alla kerromme, mitä opiskelijoiden haastatteluissa nousi esiin tai tuli ilmi kysymystemme 

kautta. Keskitymme luonnollisesti henkilökohtaistamiseen liittyviin kokemuksiin. 

 

6.1.1 Itseohjautuva oppiminen 

 

Itseohjautuvuus kytkeytyy vahvasti aikuiskoulutukseen ja -oppimiseen. Tutkimuksemme 

mukaan opiskelijan itseohjautuva oppiminen toteutuu, kun otetaan huomioon oppimis-

taidot, itseohjautuvuustaidot ja osallistuva oppiminen. Opiskelijat toivat itseohjautuvuuteen 

liittyviä asioita ilmi haastattelujen aikana, vaikkakaan eivät kyseistä käsitettä käyttäneet. 
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Oppimisen taitojen huomioiminen 

 

Opiskelijoiden mukaan opettajat yleensä ottaen pitivät aikuisopiskelijoiden kanssa toimimi-

sesta. Heidän mukaansa opettajilla oli alkulähtöisesti erilainen asenne aikuisopiskelijoita 

kohtaan. Aikuisopiskelijat otettiin huomioon eri tavoin, kuin nuoremmat opiskelijat. Ikä ja 

aikaisempi kokemus huomioitiin ja opiskelijoille annettiin tilaa ja mahdollisuus tuoda esiin 

omaa tietoaan sekä osaamistaan.  

 

Oppitunneilla aikuisopiskelijoiden kanssa käsitellyt asiat herättivät enemmän keskustelua ja 

asioista voitiin jopa kiistellä tai olla eri mieltä. Yleensä ottaen haastatteluissa opiskelijat 

toivat ilmi sen, että ikä ja kokemus tuovat varmuutta ja itseluottamusta. 

 

On se kuitenkin se mahdollisuus, että sen verran ikkää meillä. Me 

ollaan niin paljon nähty sillain että sitä ei kannata tyhjään. Piru 

viekö, kyllä se sieltä mennee. (opiskelija) 

 

Eräs haastattelemamme opiskelija oli sisäistänyt opiskelun idean ja hänelle aikuisopiskelu 

oli jo tuttua aikaisempien opintojen kautta. Opiskelu sujui hyvin, eikä tutkinnon suorittami-

nen tuottanut hänelle sen suurempia ongelmia. Osa opiskelijoista koki että koulutuksesta on 

saanut voimaa. 

 

Koulutuksessa ollut, niin on niin kuin saanut voimaa. (opiskelija) 

 

Opiskelijoilla oli erilaisia kokemuksia, jolloin toiset kokivat opintojen kuluttavaksi, kun 

taas toiset voimaa antavaksi. Tämä kertoo opiskelijoiden erilaisuudesta ja yksilöllisyydestä. 

 

Itseohjautuvuustaidot 

  

Opiskelijalla koettiin olevan monenlaisia velvollisuuksia, jotka edellyttivät itseohjautuvuut-

ta. Opiskelijan tulisi itsenäisesti sopia muun muassa yhteisistä tapaamisajoista. Opiskelijan 
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odotettiin olevan itseohjautuva ja aktiivinen myös silloin, kun hänellä on ongelmia tai vai-

keuksia, joihin haluaisi löytää ratkaisuja. Myös tiedonhankinnassa tulee aikuisopiskelijan 

olla itseohjautuva. Opiskelijat olivat oppineet muun muassa käyttämään tietotekniikkaa 

itsenäisesti hyväkseen opiskelussaan ja hankkimaan tietoa itsenäisesti internetin kautta. 

Koettiin, että netti on kätevä apu tiedonhankkimisessa.  

 

Itseohjautuvuuteen liittyvät myös muun muassa opiskelun suunnittelu, tavoitteellisuus ja 

tulevaisuudensuunnittelu. Moni haastattelemamme aikuisopiskelija oli päätynyt suoritta-

maan lähihoitajan näyttötutkintoa muuttuneen elämäntilanteensa vuoksi. Haastattelujen 

mukaan muun muassa aikaisemman tutkinnon avulla ei ollut enää työtä saatavilla.  

 

Muutamalla oli jo aikaisempaa työkokemusta sosiaali- ja terveys -alalta, tai jopa työpaikka, 

mutta hoitoalan tutkinnon puuttuessa oli tulevaisuus työn suhteen epävarma. Täten he oli-

vat hakeutuneet koulutukseen, josta kokivat saavansa tarvitsemansa tutkinnon ja näin tur-

vaavansa leipänsä. Heillä oli siis tavoitteita, joita halusivat saavuttaa ja päämääriä, joihin 

tietoisesti pyrkivät. Täten myös motivaatio ajoi haastattelemiamme aikuisia opiskelemaan 

ja se onkin eräs merkityksellisempiä aikuisopiskeluun liittyviä piirteitä tai lähtökohtia. 

 

Osallistuva oppiminen  

 

Opiskelijat toivat esille kokemuksiaan myös ryhmäoppimisesta ja osallistuvasta oppimi-

sesta. Eräs opiskelija kertoi ryhmäoppimisen olevan hyvä tapa opiskella ja oppia uusia asi-

oita. Tosin hänellä oli myös kokemuksia liiallisista ryhmätöistä, jolloin hän olisi toisinaan 

kaivannut enemmän luentomaisempaa opetusta.  

 

Yleensä ottaen ryhmäopiskelu koettiin antoisaksi ja hauskaksi. Yhdessä oli koettu monen-

laisia tilanteita, jotka olivat toisinaan haasteellisia, kuten kieltenopiskelu, mutta muun mu-

assa hyvä ryhmähenki ja yhteistyö kantoi hedelmiä ja vaikeista oppiaineistakin selvittiin 

kunnialla.  
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6.1.2 Oppimisprosessin tukeminen 

 

Opiskelijat toivat esille oppimiseen liittyviä vaikeuksia, mihin he näkivät tarvitsevansa 

tukea. Opiskelijat kertoivat myös siitä, millaista tukea he olivat saaneet opiskeluunsa ja 

kenen tuki heille on eniten merkinnyt.  

 

Oppimiseen saatu tuki 

 

Oppimisen tukeminen nähtiin tärkeäksi. Opiskelijat kuvaavat saaneen tukea opiskeluun 

ensisijassa opiskelutovereilta, työtovereilta ja työpaikkaohjaajilta. Opiskelijatovereilta saatu 

tuki on opiskelijoiden mielestä ollut vaikuttavinta. Tukea toisilta opiskelijoilta on saatu 

siten, että he ovat auttaneet ja kannustaneet opiskelemisessa eteenpäin. 

 

Kyllä, se että meän joukossa on ollut semmonen hyvä henki, toinen 

toistaan kannustanut. Näin mulla on kokemus. (opiskelija) 

 

Toisin sanoen vertaistuella koettiin olevan merkitystä. Opiskelijat eivät niinkään tuoneet 

oppilaitoksen tarjoamaa tai koulutuksen kautta oppimiseen saatavaa tukea esiin haastatte-

lujen aikana. Sen sijaan esiin tuli eteenkin muilta opiskelijoilta saatu tuki ja se millainen 

merkitys hyvällä ryhmähengellä on oppimiseen. 

 

Opiskelun vaikeudet 

 

Moni opiskelija oli kokenut opiskelun vievän aikaa muulta elämältä, eikä vapaa-aikaa jää-

nyt harrastaa muita asioita tai tavata ystäviä.  

 

Harrastukset on jäänyt vähemmälle, sosiaalinen kanssakäyminen 

on jäänyt, työkaveri valmistuu toukokuussa, meillä on alkanu maa-

nantaina uus elämä, ollaan alettu taas harrastaa vesijuoksua. Se on 

jäänyt ihan oikeasti pois, ku ei ole kerennyt. (opiskelija) 
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Myös asiakirjojen täydentäminen, oppimistehtävät ja tietotekniikan omaksuminen oli koet-

tu haasteellisena. Eräs toi ilmi myös sen, että nuorempana hän olisi ottanut opinnot ren-

nommin, ilman että olisi stressannut opiskelun takia. Moni haastattelemamme aikuisopiske-

lija oli kokenut olevansa väsynyt tai jännittynyt sen vuoksi, koska olivat ottaneet opiskelun 

vanhemmiten enemmän tosissaan.  

 

Kyllä, mä oon jännittänyt. Että jos mää lähtisin nuorempana tähän, 

niin en mä varmaan tällain. Nuorena ei sitä paljon ajattele mittään, 

mutta ku ikkää tullee niin sitä ottaa kaiken ihan tosissaan. Se väsyt-

tää ihan hirveästi. (opiskelija) 

 

Osa opiskelijoista koki, että koulu on hallinnut elämää, harrastukset ja sosiaalinen kanssa-

käyminen on jäänyt vähemmälle. Opiskelu oli toisaalta antoisaa, mutta toisaalta se oli myös 

aikaa vievää ja kuluttavaa.  

 

6.1.3 Opiskelun suunnittelu 

 

Opiskelijoiden mukaan opiskelun suunnitteluun nähdään kuuluvan hankitun osaamisen tun-

nistaminen ja hyväksilukeminen. Opiskelijat kertoivat kokemuksistaan ja siitä kuinka hei-

dän aikaisemmat aikaisemmin hankittu osaaminen oli huomioitu henkilökohtaistamisessa. 

 

Aiemman osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen 

 

Haastattelemamme opiskelijat ovat kukin taustoineen yksilöitä, jolloin luonnollisesti henki-

lökohtaistamisen periaatteisiin kuuluen, heidän tutkintosuunnitelmansa olivat kaikki hie 

man toisistaan poikkeavia. 

 

Vuoesta 2000 kotipalvelutyössä ja sitä ennen sosiaalipuolen töissä, 

alun perin käynyt kauppakoulun ja ollut toimistotöissä. Semmonen 

elämänvaihe tuli että piti saaha vakinaisempi työpaikka.(opiskelija)  
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Aikaisempi koulutus, työkokemus ja muun muassa harrastuneisuus tai käydyt kurssit oli 

otettu opintojen suunnittelussa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijoiden kerto-

man mukaan henkilökohtaistamissuunnitelmaa käydään läpi yhdessä tutorin kanssa.  

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen kirvoitti keskustelua ja eräät opis-

kelijoista olivat sitä mieltä, ettei aikaisempaa kokemusta oltu huomioitu tarpeeksi opintoja 

suunniteltaessa. Monet haastattelemistamme opiskelijoista olivat pitkän työkokemuksen 

omaavia aikuisia ja heillä useammalla oli alakohtaista kokemusta. Eräs haastateltavamme 

sanoi saaneensa työkokemuksen perusteella viikon anteeksi harjoittelujaksosta, jota piti 

aika vähäisenä. Osalla opiskelijoista oli hygieniapassi hyväksiluettu.  

 

Ainoa mikä ollaan saatu on ollut hygieniapassi. (opiskelija) 

 

Mä en saanu sitäkään, ainoa minkä olen saanut on tämä viimesestä 

harjoittelujakso, siinä olen saanut viikon anteeksi. Se on yleensä 

kestää 6+1 elikkä 7 viikkoa. (opiskelija) 

 

Aikaisemman koulutuksen hyväksilukemisesta oli myös kokemuksia. Kahdella haastatel-

tavallamme oli aikaisempi kaupallisen alan koulutus, jota ei juurikaan oltu huomioitu tut-

kintoa suunniteltaessa. Syynä oli muun muassa tutkinnon vanhentuminen ja se, ettei aikai-

semmin suoritettu tutkinto ollut näyttöperusteinen. Tämän toi eräs opiskelija esille ja kertoi 

tämän edellä mainitun syyn olleen yhtenä perusteena sille, miksi tutkintoa tai sen osia ei 

hyväksiluettu. Kuitenkin hän oli saanut joillain muilla perusteilla 10 opintoviikkoa hyväksi-

luetuksi, minkä koki hyvänä asiana. Muutkin haastatellut opiskelijat toivat ilmi saaneensa 

aiempien tutkintojen perusteella 10 opintoviikkoa hyväksiluetuiksi.  

 

Sain ne 10 opintoviikkoa automaattisesti kun on nämä aikaisemmat 

tutkinnot, tai ei automaattisesti, pitihän siitä keskustella että se saa-

tiin menemään. (opiskelija) 
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Yhdellä informantillamme oli laitoshuoltajan koulutus, josta hyvästä hän oli saanut hy-

gieniaan ja puhtaanapitoon liittyvistä opinnosta vapautuksen. Näin ollen selkeästi asiaan 

liittyvä osaaminen oli hyväksiluettu.  

 

Monilla aikuisopiskelijoilla oli syystä tai toisesta tutkintoaika lyhentynyt kolmesta vuodesta 

kahteen vuoteen, joka on merkki siitä, että osaamista kartoitetaan ja hyväksiluetaan. Koke-

muksen mukaan tätä ei kuitenkaan tehdä selkeän mallinnoksen mukaan tai systemaat-

tisesti, vaan aiemman osaamisen huomioimista ja hyväksilukua tekevät opiskelijoiden oh-

jaavan opettajat eli tutorit omien perusteidensa ja näkökantojensa pohjalta. Saimme myös 

toisenlaista tietoa, jolloin tutkinnon osia oli huomioitu ja hyväksiluettu esimerkiksi saman-

kaltaisten kurssien tai koulutusten johdosta. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen huomioiminen  

 

Opiskelijan mukaan resurssien puute nousee usein puheenaiheeksi. Hän kuitenkin toi ilmi 

ristiriidan, jolloin hänen mukaansa kallista aikaa ja rahaa tuhlataan kouluttamalla hen-

kilöitä, joilla on jo kokemusta opetettavasta asiasta. Oli kokemuksia, ettei saman alan työ-

kokemusta oltu otettu huomioon ja tuli puheeksi se, kuinka vaihtelevasti työkokemusta 

huomioidaan opintoja suunniteltaessa. 

 

Toiveet tunnustamiseen tulivat ilmi täten, että opiskelijoiden mukaan aiempi työkokemus 

olisi pitänyt jollain lailla huomioida opintoja suunniteltaessa. Yksi opiskelijoista koki, että 

perhepäivähoitajien osaamista tulisi huomioida paremmin ja täten esimerkiksi työssäoppi-

misjakso ja tutkintosuoritustapahtuma tulisi suhteuttaa heidän taidoilleen sopivaksi.  

 

6.2 Suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavien kokemuksia henkilökohtais-

tamisesta 

 

Tutkimuksemme mukaan suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat henkilöt näkevät henkilö-

kohtaistamisessa tärkeäksi opiskelun suunnittelun ja oppimisen tukemisen. Tuomme esille 
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opettajan ja aikuiskoulutuspäällikön eli oppilaitoksen edustajien näkemyksiä henkilökoh-

taistamisesta. He näkevät tärkeäksi muun muassa aiemman osaamisen tunnistamisen ja 

hyväksilukemisen. Tuomme myös esille työpaikkakouluttajan näkemyksiä henkilökohtais-

tamisesta.  

 

6.2.1 Opettajan ja aikuiskoulutuspäällikön näkemyksiä 

 

Oppilaitoksen edustajien näkemyksen mukaan henkilökohtaistaistaminen toteutuu opiske-

lun suunnittelun ja oppimisprosessin tukemisen kautta. Oppilaitoksen edustajien mukaan 

opiskelijan oppimisen etenemisessä tärkeää on opiskelun suunnitelmallisuus, aiemman 

osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen. 

 

6.2.1.1 Opiskelun suunnittelu 

 

Aikuisopiskelussa merkittävää on tutkinnon suorittamisen tehokkuus ja nopea eteneminen. 

Aikuisopiskelijoiden ohjaava opettaja toi esille, että aikuisopiskelijoiden kohdalla keskity-

tään ennen kaikkea tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen opiskeluun, jolla tähdätään 

pikaiseen tutkinnon suorittamiseen ja täten mahdollistetaan opiskelijan nopea valmistumi-

nen työelämään.  

 

Opettajan mukaan alkukartoituksessa oppimisvalmiuksia mitataan erilaisin testein. Näistä 

saatujen tulosten perusteella tehdään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja suunnitel-

laan mahdollisia tarvittavia tukitoimia asiakirjojen tuella. Tutkintosuunnitelma rakentuukin 

opettajan mukaan opiskelijan tekemien osaamista ja oppimisvalmiuksia mittaavien testien, 

yleisen osaamisentason sekä aiemmin hankitun tiedon tai/sekä tutkintojen perusteella. Op-

pilaitoksen edustajat kertovat, että aikuiskoulutuksen ryhmänohjaajat vastaavat oman ryh-

mänsä, tai sovittujen yksittäisten opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien henkilökohtaista-

miprosessin käytännön toteutuksesta. Aikuiskoulutuspäällikön tehtävä omalla toimialallaan 

on valvoa ja kehittää henkilökohtaistamista. Hyvinvointialalla henkilökohtaistamisesta 

vastaa myös tutkintotoimikunnalle ilmoitettu tutkintovastaava. Oppilaitoksen edustajat 
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näkevät henkilökohtaistamisessa tärkeäksi ammattitaitovaatimusten olevan aina suunnitel-

man lähtökohta, jossa on huomioitava se, että pakolliset aineet on kaikkien suoritettava.  

 

Henkilökohtaistamisessa ei ole kyse tutkinnon perusteista tinkimi-

sestä. (aikuiskoulutuspäällikkö) 

 

Oppilaitoksen velvollisuus on henkilökohtaistaa ja kaikille Hyvinvointialan aikuis-

opiskelijoille laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma (Hesu).  Henkilökohtaistamis-

suunnitelmassa tärkeää on kokemuksen huomioonottaminen. Henkilökohtaistaminen ei 

tapahdu koskaan kenenkään toisen oppilaan kustannuksella. Opetusta on onnistuttukin 

suunnittelemaan ja järjestämään yksilöllisiä etuja palvellen.  

 

Ja samoin mulla on tullu siihen uuteen oppisopimusryhmään sem-

mosia, että joilla on siellä loppupäästä osaamista ja se pittää ottaa 

huomioon kun suunnittellee sitä ryhmän opetusta. (opettaja) 

  

Että se on semmonen myös semmonen näkökulma että sittekkö teh-

hään koulutuksen suunnitelmaa niin tehhään oikeasti käytännön ta-

solle sitte ne että ei tuu mitään hulluja monen kuukauen pätkiä ettei 

tiiä että mitä tekis. (opettaja)  

 

Suunnitelmaa tehdessä ajatellaan myös käytännöllisesti, jolloin opintojen rakenne ja suju-

vuus tukevat toisiaan. Mikäli aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella tehdään hyväksi-

lukua, pyritään opintojen rakenne suunnittelemaan niin, että opiskelija pystyy jatkamaan 

opintojaan omassa aikataulussaan, ja tähdätään siihen, että tutkinnon suorittaminen nopeu-

tuu. 
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Aiemman osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen 

 

Opettaja toi esille, että käytännön työssäoppimisen jakso voi lyhentyä, mikäli opiskelijalla 

on vastaavaa työkokemusta työssäoppimisenjaksoon liittyen. Osaaminen täytyy kuitenkin 

aina näyttää toteen tutkintosuoritustilanteessa, työssäoppimisen aikana. Opettaja toi myös 

esille sen, että vaikka aikuisopiskelija kokisikin osaavansa jonkin asian käytännössä, ei hän 

yleensä ottaen hae vapautusta tai hyväksilukua teoriaopinnoista.  

 

Onkin tutoropettajan vastuulla katsoa, kartoittaa ja hyväksilukea tutkinnon osia aikaisem-

man osaamisen perusteella, jolloin tutorin tulee suunnitella opintoja niin, ettei opiskelijan 

tarvitse opiskella sitä, minkä hän jo osaa. Opettajan mukaan aiemman koulutuksen mukaan 

tutkinnon osia katsotaan hyväksi, jolloin mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään aiemmin 

hankittua osaamista. Yleensä ottaen tutkinnon osien hyväksi lukeminen koskee työssäop-

pimisen jaksoa ja opiskelijat pääosin pitävät valmistavaa koulutusta, sekä siihen liittyviä 

teoriaopintoja tärkeinä. 

 

Ja valmistavassa koulutuksessa mitkä on niitä mitkä jo osataan ei 

tarvitte osallistua. (opettaja) 

 

Tutkinnonsuorittajat harvoin hakeekaan teoreettisesta valmistavan 

 koulutuksen siitä teoriaosasta vapautusta tai osaamisen tunnusta-

mista. (opettaja) 

 

Toisinaan vastaavia teoriaopintoja hyväksiluetaan, mikäli ne selkeästi vastaavat sosiaali- ja 

terveysalan näyttötutkinnon tutkintoperusteisia opintoja. Tällöin opettajan mukaan vas-

taavia opintoja hyväksiluetaan valmistavassa koulutuksessa.  

 

Hyvin pitkällehän näissä on tutkinnon perusteet lähtökohtana. Siel-

tä tulevat ne osaamisvaatimukset, ammattitaitovaatimukset. (opetta-

ja) 
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Tällöinkin opettaja pyrkii suunnittelemaan opiskelijan opintojen rakenteen niin, ettei hänen 

tarvitse pitää opiskelussaan taukoa, vaan hän voi mahdollisuuksien mukaan valmistua ai-

kaisemmin ja näin päästä työelämään.  

 

Opettajilla on erilaisen tavat tehdä osaamisen tunnistamista, mikä on koettu hieman hanka-

lana asiana. Toisilla on selkeä toimiva malli, jota he hyödyntävät osaamisen kartoittamisen 

ja tunnistamisen vaiheessa. Toisen taas tekevät osaamisen tunnistamista eri perustein. Opet-

tajan mukaan osaamista kartoitetaan asiakirjojen ja -papereiden avulla ja tämän kar-

toituksen perusteella tehdään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Osaaminen 

huomioidaan parhaan mukaan ja näin ollen muun muassa perhepäivähoitajien osaaminen 

otettaneen huomioon.  

 

Opettaja käy ne henkilökohtaistamiskeskustelut johon tuuaan kaikki 

dokumentit paperit ja sitte keskustellaan sitä osaamista mutta siellä 

esimerkiksi sosiaali ja terveysalalta jos ei ole kokemusta niin voi ol-

la ettei juuri tule. (opettaja) 

 

Tutoropettajilla on perusteensa, miksi toimivat määrätyillä tavoilla. Alan kokemus on huo-

mion arvoista ja näin ollen muualta saatua kokemusta ei sosiaali- ja terveysalan koulutuk-

sessa juurikaan pystytä huomioon ottamaan. Kuitenkin tuli ilmi, että yhtenäisempiä käy-

täntöjä kaivattaisiin. Kokonaisuudet ratkaisevat, eikä yksittäisiä toiveita pystytä ottamaan 

huomioon. 

 

6.2.1.2 Oppimisprosessin tukeminen 

 

Oppimisprosessin tukemisessa tärkeää on oppimisvaikeuksien huomioiminen, opettajan 

rooli, opettajien koulutus, opetusmenetelmät ja perehdyttäminen. Opiskelijan yksilöllinen 

ohjaus ja tukeminen ovat avainasemassa myös henkilökohtaistamisessa. 
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Oppimisvaikeuksien huomioiminen 

 

Henkilökohtaistamisessa tärkeänä nähdään oppimisvaikeuksien huomioiminen. Aikuiskou-

lutuspäällikkö viittaa näyttötutkinto-oppaaseen (2012, 34) ilmaisemalla sen, että heidän 

oppilaitoksessa erityistä tukea tarvitsevien ohjausprosessiin kiinnitetään erityistä huomiota, 

jotta opiskelija voi valmistua riittävän hyvin osoittamaan ammattitaitonsa näyttötutkin-

nossa. Opettaja esittääkin saman asian konkreettisesti niin, että oppilaille järjestetään tarvit-

taessa henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea opinnoista selviämiseen.  

 

Opiskelija, joka sanoi että hänelle on sanottu kansakoulussa. niin 

peruskoulussa jo, että hän ei tuota opi, ja että hän on luullu että 

hän ei opi, mutta hän ei enää usko siihen tuota hän sitten niin tuota 

lukivaikeus, että lukitestit oli, näytti että tarttee tukea ja apua ja kun 

hän sai oppilaitoksesta tietokonneen, joka viivas kaikki punaseksi, 

hän hittaasti teki tehtävät, mutta teki tosi hyvin ja tuota valmistu lä-

hihoitajaksi. (opettaja) 

 

Alkulähtöisesti on tärkeää selvittää opiskelijan oppimisvalmiudet ja se, kuinka kukin opis-

kelija parhaiten oppisi. Oppimisvaikeuksista ei saisi tulla estettä opinnoista selviämiseen, 

vaan niiden selättämiseen tulisi löytää yksilöllisesti sopivimmat ja toimivimmat keinot. 

 

Opettajan rooli 

 

Opettajan roolissa tärkeäksi nähtiin opiskelijalähtöisyyden huomioiminen siten, että opet-

taja ei saa mennä helpomman kaavan mukaan, opettajan on oltava ajan tasalla oppimisesta 

ja suunniteltava opetus tarpeen mukaan. Opettajan tulee olla tietoinen opiskelijoiden yksi-

löllisistä valmiuksista ja tarpeista, jotta hän osaa suunnitella opetusta niiden mukaan. Opet-

tajan on oltava tarkkana siinä, mitä ammattitaitoa opiskelija tarvitsee lisää ja minkä hän jo 

osaa.  
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Valmistavan koulutuksen tuota opettajalla pittää olla kirkkaana 

päässä se että mitä tämän, tulee ammattitaitoon lissää ja täytyy se 

sisältö sieltä niinku ammentaa. (opettaja) 

 

Ammattitaitoinen ja asiansaosaava opettaja osaa arvioida, millaista tietoa opiskelijat oman 

ammattitaitonsa tueksi ja täydentämiseksi tarvitsevat ja suunnitella sitten opetuksensa sisäl-

lön sen mukaan.  

 

Opettajan kouluttautuneisuus 

 

Haastattelemamme opettaja on itse saanut näyttömestarin koulutuksen, minkä on kokenut 

tarpeelliseksi ja hyväksi. Yleensä ottaen opettajat saavat koulutusta kiinnostuksensa ja tar-

peen mukaan riippuen siitä ohjaavatko he nuoria vai aikuisia opiskelijoita. Asiapapereihin 

liittyen opettajat saavat myös koulutusta, joka osaltaan edesauttaa yhtenäisten käytänteiden 

luomisessa. Opettajille koulutus on tärkeää juurikin sen vuoksi, että he osaavat tehdä 

asianmukaista henkilökohtaistamista, johon liittyy kriteereitten mukainen aikaisemmin 

hankitun osaamisen tunnistaminen ja opiskelijan osaamisen sekä tarpeiden kartoittaminen.  

 

Opetusmenetelmät 

 

Opetusmenetelmien käytössä nousi esille verkko-opetuksen merkitys. Tärkeää on, että heti 

opintojen alkuvaiheessa perehdytetään tietokoneen ja Moodlen käyttöön. Tietokoneen käy-

tön opettelusta nähtiin olevan hyötyä myös vapaa-ajalla. Moodlesta esitettiin, että siellä 

voitaisiin tarjota opetettava materiaali ennen opetusta ja siten auttaa opiskelijaa orientoi-

tumaan opetettavaan aiheeseen. Tärkeäksi nähtiin se, että Moodlessa on oppimisprosessi 

ihan oikeasti sisällä eikä vain siten, että Moodle olisi vain materiaalin säilytyspaikka. 

 

Opetusmenetelmät on pyritty valitsemaan niin, että olisi mahdollisuus osallistuvaan oppi-

miseen, ryhmäoppimiseen ja itseohjautuvuuteen. Osallistuva oppiminen ja ryhmäoppimi-

nen pyritään huomiomaan sen vuoksi, kun opetukset ovat yleensä tiiviitä, viiden tunnin 
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periodeja, niin olisi oppimisen kannalta mukavampaa, että ei vain opettaja ole äänessä. 

Opettajan mukaan ryhmäoppiminen nähtiin aikuiskoulutuksessa erityisen merkityksellisenä 

ja hänen mukaansa myös aikuisten kokemus tuli ottaa huomioon opetuksessa.  

 

Se tapahtuu siinä että opetusmenetelmät on valittu niin että siellä 

on osallistuva oppiminen mukana ja sitte toisaalta niin tämä ryhmä, 

ryhmässä oppiminen.(opettaja) 

 

Oppisopimusopiskelijoillahan on se etu, että he saa heti ottaa sen 

tiedon käyttöön ja mennä heti huomenna omalle työpaikalle ku tän-

nään on ollu valmistavan koulutuksen ja heti siellä alkaa tekemään 

sitä ja sitte se että niinku aina kootaan ne kokemukset ja oppiminen 

ja aikuiset tuo ne esille kyllä et se niinku se... (kokemuksen käyttö 

nimenomaa hyvin tärkeää) (opettaja)  

 

Itseohjautuvuuteen kannustetaan opintojen alusta lähtien esimerkiksi oman osaamisen tun-

nistamisessa. Oppisopimusopiskelijat otetaan huomioon niin, että opetettava aihe ja aine  

vastaavat opiskelijan työpaikassa tarvittavaa tietoa, jolloin opiskelija saa saman tien hyö- 

dyntää opetettua teoriaa käytännössä. 

 

Perehdyttäminen 

 

Aikuisopiskelijoilta odotettiin itseohjautuvuutta sekä oma-aloitteisuutta. Materiaaleihin 

tutustuminen ja tiedonhankinta vaativat itsenäistä työskentelyä. Opettaja ohjasi ja pereh-

dytti asioihin, mutta pääosin aikuisopiskelijoita pidettiin oppimisestaan ja opinnoissa suo-

riutumisesta vastuussa olevina.  

 

No nimenomaan siihen alusta lähtien niinkö kannustettaan että 

sääkö tiiät mitä sää ossaat, niin ota yhteyttä, kerro ja sittehän siinä 

tarvitaan sitä opettajan (kanssa) yhteistyötä (opettaja) 
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Perehdytys alkaa hakeutumisvaiheessa, missä kerrotaan opintojen rakenne sekä ohjataan 

tunnistamaan omaa osaamista esimerkiksi osaan.fi -sivuilta. Jokaisen tutkinnon osan alussa 

perehdytetään tutkinnon tavoitteisiin ja käydään läpi osaamistarpeet. 

 

6.2.2 Henkilökohtaistaminen työpaikkakouluttajan näkökulmasta 

 

Tutkimuksemme mukaan työpaikkakouluttajat ovat kokeneet opiskelijan henkilökohtaista-

misessa tärkeäksi tekijäksi oppimisprosessin tukemisen. Työpaikkakouluttajien mukaan 

henkilökohtaistamisessa pitäisi kiinnittää huomiota opiskelijan itseohjautuvuuteen ja itsear-

vioinitiin. Myös perehtyminen tutkintoa suorittavan opiskelijan ohjaukseen nähtiin tärkeäk-

si henkilökohtaistamisessa.  

 

6.2.2.1 Oppimisprosessin tukeminen  

 

Tukitustulostemme mukaan työpaikkakouluttajat näkivät tukevansa opiskelijaa oppimises-

saan silloin kun osasivat ohjata opiskelija tekemään itsearviointia sekä olemaan itseohjau- 

tuvia oppimisensa suhteen. Oppimisprosessin tukemisessa nähtiin tärkeäksi myös opiske- 

lijan oppimiseen liittyvien asioiden tiedostaminen sekä niihin liittyvä ohjaus. 

 

Itseohjautuvuuteen ja itsearviointiin ohjaus 

 

Työpaikkakouluttaja toi esille itseohjautuvuuden ja itsearvioinnin merkityksen. Hän nosti 

esille kyvyn nähdä tulevaan ja suunnitella omaa toimintaa tulevaisuuden kannalta katsoen. 

Työpaikkakouluttaja näki opiskelijalla olevan edellytyksen elinikäiseen oppimiseen ja it-

sensä kehittämiseen, mikä onkin tämän päivän jatkuvasti muuttuvassa ja globalisoituvassa 

maailmassa tärkeää. 

 

Työpaikkakouluttaja teroitti itsearvioinnin merkitystä oppimisen kannalta. Itsearviointia 

tarvittiin muun muassa siinä, kun suunniteltiin itselle sopivaa opinpolkua. Työpaikkakou-

luttajan mukaan tärkeää oli löytää omat vahvuutensa ja näiden hyödyntäminen. Työpaikka-
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kouluttajan mukaan hänen ohjaamansa aikuisopiskelija hyödynsikin omia vahvuuksiaan 

taitavasti, minkä hän koki positiivisena piirteenä.  

 

Ja ennen kaikkea se jatkuva se tavallaan oman toiminnan arviointi, 

siihen mie kauheana kehotan niitä. Vain sen kautta että osaa arvi-

oida sitä omaa toimintaa niin se toiminta voi kehittyä ja parantua. 

(työpaikkakouluttaja) 

 

Oman osaamisen arviointi on tärkeää näyttötutkintoa suoritettaessa. Työpaikkakouluttajan 

mielestä oman osaamisen arviointi on a ja o oppimisen kannalta. Oivallus ja asioiden ym-

märtäminen, sekä "hoksaaminen" nähtiin tärkeäksi työssäoppimisen aikana. Täten hän 

myös huomasi tietoisesti kannustaa opiskelijaa omaan itsearviointiin. Kouluttaja antoi 

opiskelijalle neuvoja myös kirjalliseen itsearviointiin ja ehdotti hänelle esimerkiksi oppi-

mispäiväkirjan pitämistä. 

 

Ohjaukseen perehtyminen 

 

Työssäoppimisen ohjaus vaatii työpaikkakouluttajalta perehtyneisyyttä opiskelijan tutkin-

tovaatimuksiin ja hänen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa. Haastattelemamme 

työpaikkakouluttaja oli haastattelun mukaan tietoinen aikuisopiskelijan ohjaukseen liitty-

vistä periaatteista. Hänen mukaansa erilaisista lähtökohdista tulleet opiskelijat on otettava 

huomioon kukin omalla tavallaan. Ohjauksessa on huomioitava muun muassa aikaisempi 

kokemus ja tietämys. Yksilölliseen ohjaukseen liittyy myös eletyn elämän huomioon otta-

minen ja henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden huomioon ottaminen.  

 

Työpaikkakouluttajan mukaan ohjaamansa opiskelija oli tietoinen omasta osaamisestaan ja 

kehittämisenpaikoistaan. Hän toi esille, että työssäoppimisen aikana oli opiskelijalla ollut 

näkyvillä ammatti-identiteetin muodostumista ja vahvistumista, sekä oman työnkuvan 

muuttumisen tiedostaminen oli ollut opiskelijan vahvuutena. Näin ollen saimme kuvan, että 

työpaikkakouluttaja oli perehtynyt opiskelijan henkilökohtaisiin valmiuksiin ja ohjasi häntä 
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niin, että opiskelijan osaaminen täydentyi tutkintovaatimusten mukaisesti. Hän oli ohjannut 

opiskelijaa, ei pelkästään työhön liittyvissä asioissa tai teoriaa tukevaan käytännön opette-

lussa vaan myös oppimisessa tai yleisesti työskentelyyn liittyvissä asioissa. Hän koki, että 

opiskelijaa piti kannustaa asioiden loppuun viemiseen. Eräs ohjaamansa opiskelija oli kou-

luttajan mukaan selvästi kiinnostunut asioista ja niiden oppimisesta, muttei välttämättä 

osannut omin neuvoin viedä tilanteita loppuun. Palautteen merkitys nousi puheeksi, jolloin 

työpaikkakouluttaja toi esille sen, että palautetta on hyvä antaa jatkuvasti. 

 

Työpaikkakouluttaja oli ohjannut opiskelijaa periaatteessa hänen henkilökohtaista tutkinto-

suunnitelmaansa noudattaen. Kouluttaja kiinnitti havainnoimassamme arviointitilaisuu-

dessa huomiota muun muassa siihen, kuinka opiskelijan kirjallinen anti oli heikompaa kuin 

itse käytännön toteutus. Näin hän perusteli arvioitaan ja omaa ohjaustaan, joka siis perustui 

enemmänkin opiskelijan kanssa keskustellen sovittuihin asioihin, kuin hänen kirjalliseen 

suunnitelmaansa. Kouluttaja oli ohjannut opiskelijaa hänen osaamisensa mukaan, ei pel-

kästään kirjallisten suunnitelmiensa mukaan ja näin ottanut opiskelijan yksilölliset, henki-

lökohtaiset valmiudet huomioon.  

 

6.3 Henkilökohtaistaminen työssäoppimisessa 

 

Tulostemme mukaan työssäoppimisesta nousivat esille työssäoppimisen tavoitteet, opiske-

lijan rooli ja asema työssäoppimisen aikana. Työssäoppimisen anti koettiin tärkeäksi niin 

opiskelijalle, kuin kouluttajallekin. Työssäoppimisaikoista virisi paljon keskustelua ja ne 

koettiin oppimisen kannalta tärkeiksi areenoiksi. Työssäoppimisen onnistumiseen nähtiin 

liittyvän myös työyhteisön työssäoppimisen ohjaukseen ja näytönarviointiin saatu koulutus. 

 

6.3.1 Työssäoppimisen tavoitteet 

 

Opiskelija suunnittelee työssäoppimisen jakson yhdessä ohjaavan opettajan kanssa ja mieti-

tään, mitä tältä jaksolta vaaditaan ja kuinka osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa 
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Työssäoppimisen jaksolle ja työssäoppimisen tavoitteet tullee sieltä 

tutkinnontavoitteista niistä asioista mitä hän ei osaa ja hallitte. 

(opettaja) 

 

Työssäoppimisen aikana niin sanottu tota tutsupaja eli tutkintotilai-

suuden suunnittelu paja jossa sitte niinku yhessä vielä mietitään et-

tä millä tavalla työpaikassa osottaa että se on niinkö se prosessi 

siellä sitte ennen sitä tutkintotilaisuutta. (opettaja)  

 

Suunnittelun aikana asetetaan myös henkilökohtaiset tavoitteet, jotka ohjaavat työssä-

oppimisjaksoa ja -aikaa.  

 

Ne lähtee siihen työpaikkaan niinkö taitoa osoittamaan, niin omat  

tavoitteet, omat henkilökohtaiset työssäoppimisen tavoitteet nousee 

niistä he ei ossaa. (opettaja) 

 

Opettajan mukaan henkilökohtaistaminen ohjaa työssäoppimisprosessia ja sitä, mitä muun 

muassa työpaikkakouluttajalta vaaditaan. Työssäoppimisen ohjaukseen liittyy opettajan 

mukaan myös perehdytyspäivät, jotka sovitaan sopimusta tehdessä. 

 

Opettajan mukaan opiskelijan kuuluu informoida työyhteisöä kattavasti opiskeluunsa liitty-

vissä asioissa ja tavoitteiden tulee olla kaikkien tiedossa. Opiskelijan on myös huolehditta-

va että asiapaperit ovat ajan tasalla ja asianmukaiset, niin työpaikkakouluttajalla, kuin opis-

kelijallakin. Opiskelijan on myös sovittava yhteiset ajat tapaamisille sekä otettava yhteyttä 

opettajaan ongelmatilanteissa. 

 

Pallo tavallaan heitetään sille, tuota tutkinnon suorittaja kertoo sil-

le ohjaajalle mitkä on minun henkilökohtaiset tavotteet mitä minä 

aion oppia tällä kerralla ja sitte myös että ne on näkösällä siellä 
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työpaikalla ja annettuna että ne on siellä todella niinkö ilmotus-

taululla tai jossaki ne minun tavotteet. (opettaja) 

 

Työssäoppimispaikka on haastattelemamme opettajan mukaan se instanssi, jossa opiskelija 

saa vahvistusta oppimaansa teoriaan. Tämän vuoksi työssäoppimispaikat ovat kullan kal-

liita ja tärkeitä oppimisen kannalta. 

 

Opettajan mukaan työssäoppimisen jakson lopuksi hankittu osaaminen tulisi olla ajan tasal-

la ja tutkintotilaisuudessa tulisi tulla ilmi kaikki se osaaminen, mitä opiskelijalle on työssä-

oppimisensa aikana kertynyt. Täten työssäoppimisen aikana tulisi keskittyä harjoit-

telemaan sellaisia asioita, jotka eivät ole vielä hallussa. Aikuisopiskelijaa tulisi erityisesti 

huomioida hänen henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaan ja näin suunnitella toimintaa 

vastaamaan hänen tarpeitaan.  

 

Sittehän se henkilökohtaistamisen toki mennee siinä sitte ko se teh-

hään se tutkintotilaisuuden suunnitelma joka on jokkaisella erilai-

nen. (opettaja) 

 

Työssäoppimispaikankin tulisi olla opiskelijan tavoitteisiin sopiva, ja muutenkin sellainen 

joka palvelisi opiskelijan etuja. Opettajan mukaan työssäoppimispaikkaa valittaessa tulee 

tarkkaan harkita, millaiseen paikkaan opiskelija soveltuisi. Osa opiskelijoista saattaa toisi-

naan mennä mielellään sieltä, missä aita on matalin, eivätkä uskalla ottaa vastaan haasteel-

lisempaa työssäoppimisenpaikkaa. Opettaja usein kuitenkin ohjaa opiskelijaa näkemään tu-

levaisuuteen ja miettimään sitä, mitä paikka voisi hänelle opettaa tai tarjota. 

 

Joskus opettajana tietenki pittää olla se aikalailla jämäkkä siinä, 

jos haluais päästä sieltä mistä aita on matalin, mutta haluaaki että 

tuota mennään sen, mikä se on se sanonta, mukavuusalueen ulko-

puolelle eli että opitaanki jotaki... suositellaanki että se paikka ei 

sua niin hyvin palvele että tuonne menisit ja siellä olisit. (opettaja) 
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Työssäoppimispaikan tulee tarjota käytännöntietoa ja sopivasti haasteita, jotta oppimista 

voi tapahtua. Näin otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. 

 

6.3.2 Opiskelijana työssäoppimisessa 

 

Opiskelijan rooli ja toimenkuva on vaihdellut riippuen työssäoppimispaikasta. Onnistu-

neella työssäoppimisenjaksolla he ovat saaneet olla opiskelijan roolissa oppivina yksilöinä. 

Eräs haastattelemamme opiskelija koki saaneen ohjausta ja palautetta pyydettäessä. Opiske-

lija näki palautteen saamisen tärkeänä siksi, että pystyy kehittämään itseään paremmaksi 

työntekijäksi. Yksi opiskelija oli käytännön syistä ollut kahdessa eri harjoittelupaikassa, 

koska muuten tarvittava tuntimäärä ei olisi täyttynyt harjoittelujaksolta. Opiskelija oli itse 

hankkinut harjoittelupaikkansa, josta hän jälkeenpäin kuuli, että niin ei olisi saanut tehdä. 

 

Arviointitilaisuutta havainnoidessamme, saimme kuvaa siitä, miten opiskelija oli toiminut 

työssäoppimisen jakson aikana. Työpaikkakouluttajan mukaan opiskelija oli perustellut 

kattavasti ratkaisujaan ja informoinut asioista, muun muassa opinnoistaan ja tavoitteistaan. 

Opinnoista hän oli tuonut esiin niiden sisältöjä, rakennetta ja yleisiä tavoitteita, joita hänen 

tulisi saavuttaa työssäoppimisen aikana. Opiskelija oli ollut asenteeltaan toisia kunnioittava 

ja osasi ottaa niin aikuiset kuin lapsetkin huomioon yksilöinä ja tasa-arvoisesti, ikätasot 

huomioon ottaen. Opiskelija oli myös ollut innokas oppimaan ja halukas vastaanottamaan 

palautetta. Itsensä kehittäminen ja oman työn arvioiminen tulivat selkeästi esille työssäop-

pimisen aikana. 

 

Työpaikkakouluttaja toi esille aikuisten ja nuorten opiskelijoiden eroja. Hänen kokemus-

tensa mukaan nuoret opiskelijat ovat kohdelleet lapsia enemmän objekteina, kuin omina 

persooninaan. Aikuisopiskelija taas osasi ottaa lapset ja heidän tunteensa paremmin huomi-

oon. Tämä tuli esille tämän kyseessä olevan aikuisopiskelijan kohdalla.  
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6.3.3 Työssäoppimisen anti 

 

Oppisopimuskoulutuksessa olevat haastattelemamme opiskelijat olivat kokeneet työssä-

oppimisen antoisaksi muun muassa "työnkierron" ansiosta. Heillä oli oma vakituisempi 

työpisteensä, mutta opintojen ansioista he saivat kokea monia erilaisia työpaikkoja ja olo-

suhteita. Näin he saivat nähdä ja kokea paljon sellaista, mitä eivät ilman opiskelijan ase-

maansa olisi voineet tehdä. Oppimisen kannalta monenlaisiin työpaikkoihin tutustuminen ja 

niiden toimintaan sekä käytäntöihin tutustuminen on tehokasta ja antoisaa. 

 

Usea haastatelluista oli sitä mieltä, että vastaanotto työpaikoilla oli pääosin hyvä. Muu-

tenkin he kokivat viihtyneensä ja oppineensa eri työorganisaatioissa paljon. Tuli puheeksi, 

että eräässä työpaikassa henkilökunta oli ollut erityisen perehtynyt näytön vastaanottoihin 

ja ohjaukseen. Opiskelijoilla oli myös positiivisia kokemuksia siitä, että olivat saaneet olla 

opiskelijan asemassa ja siten oppia niitä taitoja, joihin olivat itse kokeneet tarvitsevansa 

vahvistusta. 

 

Kunnassa ainakin ovat tietoisia mitä opiskelija saa tehä, oppisopi-

mus(opiskelija) on opiskelija, ainakin superin tessissä käy ilmi, siel-

lähän on ihan oma sopimus opiskelijalle, siinähän on aika tarkoin 

määritetty, mitä saa tehä ja mitä ei saa. Kaikki aika hyvin mainittu-

na, niin siellä on ehkä työnantajissa se että niillä ei ole oikein tietoa 

siitä. (opiskelija) 

 

Haastattelemamme opiskelijat olivat kokeneet saaneensa osallistua kattavasti eri tilan-

teisiin. He kokivat, etteivät olisi varmaan koskaan tulleet moniakaan asioita näkemään tai 

harjoittelemaan pelkästään työntekijän asemassa ollessaan. 

 

Opiskelija ja työpaikkakouluttaja olivat arvioineet toimintaa yhdessä ja myös työpaikka-

kouluttajat olivat oppineet uusia tapoja käsitellä asioita. Työpaikkakouluttaja kertoi oppi-

neensa opiskelijoiden ohjaamisen myötä paljon ja hänelle opiskelijoiden ohjaaminen oli 
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antoisaa. Hän koki, että aina pystyi kehittymään ja oppimaan lisää, myös opiskelijoilta. 

Työpaikkakouluttaja koki arvioijana olemisen antoisana ja samalla myös omana oppi-

misenpaikkana, koska opiskelijaa arvioidessaan oli hän tehnyt myös jatkuvaa itsearviointia. 

 

 

6.3.4 Työpaikkakouluttajan merkitys ja asema 

 

Moni opiskelija toi esille hyvän työpaikkakouluttajan piirteitä, joihin kuului muun muassa 

positiivinen asenne ja opiskelijoista vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen. 

Kouluttajan olisi hyvä olla sellainen, jonka kanssa tulee toimeen.  

 

Tuli myös puheeksi, kuinka työpaikkakouluttaja ei saisi olla liian läheinen tai toisaalta ei 

myöskään liian ”outokaan”, jolla olisi erilainen työnkuva, kuin opiskelijan opintoihin kuu-

luisi.  

 

Mutta ei liiankaan outo. Jos on ihan erilaiset työkuvat, niin kuin se 

työyhteisö, kun tämä viimeinen vuosi kun vaihtaa paikkaa, niin se 

vaikeutti sitä hommaa. (opiskelija)  

 

Eräällä opiskelijalla oli ollut työpaikkakouluttajana sairaanhoitaja, joka ei ollut osannut 

ottaa huomioon tulevan lähihoitajan tarvitsemaa ohjausta, vaan oli ohjannut opiskelijaa 

omista lähtökohdistaan käsin. Näin ollen koettiin, että ohjaamiseen tarvitaan sekä ammatti-

taitoa, sekä kykyä nähdä opiskelijan osaamisen kehittämistarpeet. 

 

6.3.5 Työyhteisön koulutus 

 

Työyhteisön koulutus nähtiin tärkeäksi oppilaan ohjauksessa ja näytön arvioinnissa. Koulu-

tus auttoi muun muassa ymmärtämään näyttötutkintoon liittyviä asiakirjoja. Koulutusta on 

mahdollista saada ja osa työyhteisöstä olikin saanut näytönarvioijakoulutusta. Työyhteisön 

koulutus nähdään tarpeellisena opiskelijan ohjauksessa sekä näytönarvioinnissa. 
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Opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin saadun koulutuksen tarpeellisuus 

 

Saamamme informaation mukaan opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin saatu koulutus näh-

tiin ja koettiin tärkeäksi. Koulutuksella koettiin olevan merkitystä muun muassa siihen, 

miten opiskelija otetaan vastaan ja kuinka hänen roolistaan sekä asemastaan ollaan tietoisia. 

Työpaikan henkilöstön koulutusta pidettiin tärkeänä ja tarpeellisena senkin vuoksi, että 

koulutuksen myötä henkilöstö osaa ohjata, sekä arvioida opiskelijoita asianmukaisesti. 

Koulutusta olikin ollut saatavilla. Joissain organisaatioissa on työntekijöitä, jotka ovat osal-

listuneet näytönarvioijakoulutukseen. Koulutusta saadaan muun muassa tutkintosuorituksen 

vastaanottamiseen. 

 

Työpaikkakouluttaja koki näytönarvioijakoulutuksen erityisen tarpeelliseksi, ja toi esille, 

ettei olisi osannut kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ilman saamaansa koulutusta. Tätä 

ennen hän oli toiminut samantapaisissa tehtävissä ja ohjannut opiskelijoita ilman minkään-

laista koulutusta tai perehdytystä opiskelijan ohjaukseen. Opiskelijan ohjaukseen haastat-

telemamme työpaikkakouluttaja ei siis ollut vieläkään saanut koulutusta, vaikka oli jo use-

ampaa opiskelijaa ohjannut. Hän kertoi, että saamansa arvioijakoulutus oli ollut tehokas ja 

tiivis kaksituntinen, jonka aikana saatu informaatio auttoi opiskelijan arvioinnissa.  

 

Sehän oli aivan älyttömän tiivis kaks ja puolituntinen mikä siinä tuli 

että mitä kaikkeen pittää kiinnittää huomiota. että en olis to-

siaankaan osannu niinkö omasta päästä arvioija tuota opiskelijaa 

sillä tavalla ko niitten kriteerien mukkaan pitäis arvioia. (työpaik-

kakouluttaja) 

 

Haastattelemamme työpaikkakouluttaja oli myönteinen sekä opiskelijoille, että koulutuk-

selle. Hänen mukaan saamansa arviointikoulutus oli hyvä ja se auttoi, ei pelkästään arvi-

ointiin liittyvissä asioissa, mutta myös muun muassa tutkintosuunnitelmien ja muiden asia-

kirjojen ymmärtämisessä.  
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Työyhteisön kouluttautumisen mahdollisuus 

 

Opettajan mukaan koulutusta tarjotaan niin laajempia massoja kouluttavien koulutuspäivien 

muodossa kuin henkilökohtaisempana ”täsmäkoulutuksenakin”, jolloin kartoitetaan työyh- 

teisöjen koulutuksen tarvetta ja tarjotaan koulutusta sinne, missä sitä tarvitaan ja halutaan 

vastaanottaa. Koulutusta järjestetään alakohtaisesti ja ennen kaikkea tarpeen mukaan. On 

huomattu, etteivät organisaatiot yleensä ottaen ole suopeita päästämään henkilöstöään kou-

lutuksiin resurssien puutteen vuoksi. 

 

Että olis tämmönen massamuotonen tapahtuma missä koulutettas 

niin nykyisessä tota rahatilanteessa laitokset tai eri nämä toiset or-

ganisaatiot eivät päästä koulutuksiin joita esimerkiksi niinku kou-

luilla järjestettään. (opettaja) 

 

Koulutusta on järjestetty muun muassa näytön vastaanottamiseen, jolloin työ- 

paikkakouluttaja oli saanut näytön arviointiin henkilökohtaista täsmäkoulutusta 

oppilaitokselta tulleen työpaikkakoordinaattorin toimesta. 

 

Meillä käy meillä on niinkö työpaikkakoordinaattori hän käy kou-

luttamassa työyhteisöjä näihin ihan säännöllisesti eri työyhteisöjä 

aina mistä tullee tarvetta tota työssäoppimisen ohjaamiseen ja tuota 

arviointitehtävään. (opettaja) 

 

Opettajan mukaan kaksi kertaa vuodessa järjestetään koulutustilaisuus, johon osallistuu 

väkeä eri organisaatioista. Tutkintotilaisuuden perehdyttämiskoulutuksiin opettajan kerto-

man mukaan on tullut väkeä ja siitä on nähty olevan hyötyä. Samoin järjestetään alakoh-

taista työelämänarvioijakoulutusta, johon on myös osallistunut työpaikoilta henkilöstöä. 
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Koulutus auttaa ymmärtämään asiakirjoja 

 

Haastattelemamme työpaikkakouluttaja näki asiakirjat tarpeellisina ja asianmukaisina. Hä-

nen mielestään ne ovat perusteellisia ja laittavat miettimään. Hän näki myös, että näytönar-

vioijakoulutus oli auttanut ymmärtämään asiakirjoja paremmin. 

 

Vaikka se onki raskassoutunen ja kattoo tätä asiaa monelta eri kan-

tilta niin toki se minusta on niinkö hyvä että siinä pannaan perin 

pohjin miettimään asioita. (työpaikkakouluttaja) 

 

Työpaikkakouluttaja koki oman ammatti-identiteettinsä vahvistuneen asiakirjojen kautta. 

Asiakirjat ja niiden ymmärtäminen auttoivat myös työnkuvan muuttumisen tiedostamisessa. 

 

6.4 Kehittämisajatuksia henkilökohtaistamiseen 

 

Tulosten mukaan suurimmat kehittämispaikat löytyvät yhteistyön ja asiakirjojen parista. 

Myös työssäoppimispaikoissa nähtiin kehittämisen kohteita. Samoin valmistavan koulutuk-

sen puolella muun muassa opettajien pitämissä kontaktitunneissa ja vaihtelevissa henkilö-

kohtaistamiskäytänteissä koettiin olevan kehittämisen varaa. 

 

6.4.1 Työssäoppimiseen liittyvät kehittämispaikat 

 

Työssäoppimiseen liittyvät kehittämispaikat löytyvät tutkintosuoritustapahtuman arvioinnin 

ongelmista, työyhteisön koulutuksen puutteesta ja työssäoppimisen epäkohdista. 

 

Tutkintosuoritustilanteen (näytön) arvioinnin ongelmat 

 

Työpaikkakouluttaja koki toisinaan turhautumista, kun oli itse uhrannut paljon aikaa ja 

vaivaa opiskelijan arviointiin, niin opettaja vaikutti olevan valmistautumattomana arviointi-

tilaisuudessa.  
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Opiskelijat kokevat, että nämä ohjaavat opettajat tulevat valmistau-

tu-mattomana ja perehtymättöminä siihen arviointitilaisuuteen. 

(työpaikkakouluttaja) 

 

Tutkintosuoritustilanteen (näytön) arvioinnissa koettiin olevan epäkohtia, jolloin työpaik-

kakouluttaja koki, että hänelle annetaan liian suuri vastuu ja vapaus arvioida opiskelijaa 

omien näkemystensä sekä tulkintojensa mukaan.  

 

No se tämä näyttötutkintomalli asettaa hirveän suuret vaatimukset-

sille työpaikkaohjaajalle ja työpaikka-arvioijalle ja myöskin sen 

työn  antajan arvioijalle. (työpaikkakouluttaja) 

 

Saimme informaatiota, etteivät kaikki työpaikkakouluttajat ole välttämättä innostuneita tai 

motivoituneita ohjaamaan tai arvioimaan opiskelijaa. Tämä voi todennäköisesti näkyä myös 

opiskelijan arvioinnissa. 

 

Työssäoppimisen aikana arvioija arvioi tilanteita pääosin perustietonsa pohjalta. Tutkin-

tosuorituksen perusteella annetaan opiskelijalle arvosana koko opintokokonaisuudesta, 

mikä herätti varsinkin työpaikkakouluttajan keskusteluun. Hän koki epäreiluna, että yksi 

henkilö päätti oman näkemyksensä perusteella opiskelijan numerosta. Vaikka "papereihin" 

oli merkitty arvioijaksi myös työpaikan edustaja. Käytännössä haastattelemamme työpaik-

kakouluttaja oli itsenäisesti ensin ohjannut opiskelijaa ja lopulta arvioinut hänen tutkinto-

suoritustilannettaan. Hänen mukaansa esimiehensä on itse sanonut luottavansa arvioijan 

näkemykseen sekä arviointikykyynsä ja on allekirjoittanut tarvittavat asiapaperit alaisensa 

kertomusten perusteella. Työpaikkakouluttaja oli sanallisesti perustellut miksi hän oli esi-

merkiksi eräässä tapauksessa antanut arvioksi H2 ja esimies oli tämän hyväksynyt. Työ-

paikkakouluttaja itse koki, ettei arviointi mene ihan sääntöjen mukaan tai "oikein", koska 

käytännössä työnantajaedustaja ei ole ollut mukana, toisin kuten määräyksissä sanotaan.  
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Niinkö tämäki arviointi tai kaksi viimeisintä, tuli minun kerto-

muksen perusteella heidän nimi paperiin. Minusta se on epäreilua  

opiskelijaa kohtaan, kun kaikki ihmisethän me katotaan eri tavalla 

asioita. (työpaikkakouluttaja) 

 

Toki mie kerron tälle meijän aluejohtajalle joka ei muilta töiltänsä 

päässy tänne tilaisuuteen, niin kerroin hänelle ne kriteerit miksi an-

noin opiskelijalle h2, miksi en esim. antanut h3, eli mitä opiske-

lijalta jäi niinkö puuttummaan. (työpaikkakouluttaja)  

 

Haastattelemamme työpaikkakouluttaja oli kuitenkin arviointinsa tueksi kysynyt myös 

muilta asianomaisilta (opiskelijaan työssäoppimisen ajalla tutustuneilta) mielipidettä arvi-

ointiperusteisiin, koska oli halunnut saada kattavamman ja objektiivisemman kuvan opiske-

lijan toiminnasta. Hänellä oli ollut hieman haastavaa pitäytyä pelkästään tutkintosuori-

tustilanteen arvioinnissa, mutta mielestään oli onnistunut siinä hyvin. Hän oli ottanut arvi-

ointinsa perusteissa huomioon myös henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman ja tutkin-

nonosan tavoitteet ja nämä tukivat arvioijaa työssään.  

 

Työyhteisön koulutuksen puute 

 

Koulutus koetaan merkittäväksi opiskelijoiden kannalta, mutta kertoman mukaan niin opis-

kelijoiden ohjaus kuin siihen liittyvä koulutuskin voivat olla toisille "pakko pullaa" tai vas-

tentahtoista. Usein vähäinen kiinnostus ja resurssien puute oli syynä siihen, ettei koulutuk-

siin laajemmissa määrin osallistuttu. Työpaikkojen näkökulmasta "näyttöön" liittyviä 

koulutuksia ei pidetä tärkeinä, mutta esimerkiksi kaksi informantteinamme ollutta työpai-

kan esimiestä eivät olleet saaneet koulutusta. Saimme heiltä sähköpostitse informaatiota, 

ettei koulutusta ole liiemmin käytetty hyväksi, vaikka sitä olisi ollut jonkin verran tarjolla-

kin. Koulutus vie aikaa muulta työltä ja määrätty määrä koulutukseen varattuja päiviä kuluu 

yleensä ottaen muihin, "tarpeellisempina" nähtyihin tai koettuihin koulutuksiin.  
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Opettajan mielestä opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin saatuun koulutukseen kaivattaisiin 

systemaattisuutta, eli tässä nähdään kehittämisen paikka. Laatu vaihtelee työpaikoilla juuri-

kin sen vuoksi, ettei monessakaan työpaikassa olla tietoisia opiskelijan ohjaukseen ja arvi-

ointiin liittyvistä asioista. 

 

Työssäoppimisen epäkohdat  

 

Työpaikoilla kaikki eivät ole halukkaita ottamaan opiskelijoita vastaan, vaikka se periaat-

teessa kuuluu henkilöstön ”velvollisuuksiin”. Muutamilla oli huonoa kokemusta työssä-

oppimispaikasta tai työpaikkakouluttajasta. He kokivatkin, että paikalla ja kouluttajalla on 

suuri merkitys. Työssäoppimisen epäkohdat liittyivät pääosin ohjauksessa ilmenneisiin 

puutteisiin. Yksi haastattelemamme opiskelija oli ollut tilanteessa, jolloin työpaikkakoulut-

taja oli selkeästi vasten tahtoaan opiskelijan ohjaajana. Opiskelijan mukaan kouluttajalla ei 

ollut tahtoa, eikä motivaatiota opiskelijan ohjaukseen ja opiskelija oli täten joutunut hanka-

laan tilanteeseen. Opiskelija koki, ettei saanut työpaikalta tai oppilaitoksesta, koulutuksen 

järjestäjien toimesta tukea tähän ongelmaan, vaan oli joutunut selviämään tilanteesta itse. 

Eräs toinenkin opiskelija oli kokenut, että eräässä työpaikassa häntä ei oltu ohjattu lainkaan. 

Hän oli ollut pääosin yksin ja joutunut itsenäisesti toimimaan työpaikalla. Työpaikkaohja-

usta hän oli saanut vähäisissä määrin ja senkin pyydettäessä. 

 

Tuota mie olin sen viis viikkoa siellä, kuusvikkoa se näyttöviikko, ei 

mulla ollu kukkaan, kukaan ei seurannut minun työntekoa. Mie olin 

koko ajan yksin. (opiskelija) 

 

Opiskelijan rooli on työssäoppimisenpaikassa erityinen, sillä hän on ikään kuin näkö-

alapaikalla työssäoppimassa, ei aktiivisesti tekemässä työtä. Opiskelijaa tulisi siis kohdella 

hänen roolinsa ja asemansa mukaisesti opiskelijana, eikä esimerkiksi lisätyövoimana. Tämä 

tuli esille monessakin kontekstissa ja monella haastateltavalla, niin työpaikkakouluttajalla 

kuin opiskelijoillakin oli tämän kaltaisia kokemuksia, jolloin opiskelijan ohjaus ja /tai pe-
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rehdytys oli ollut puutteellista, eikä häntä oltu huomioitu työssäoppimispaikassa roolinsa 

mukaisesti 

 

Eräällä opiskelijalla oli erityisen huono kokemus työssäoppimisen paikasta, jolloin hän 

omin ehdoin hankki toisen paikan. Näin tehdessään hän ei toiminut ihan ohjeiden mukaan, 

mutta kuitenkin teki vaihdon pakon sanelemana. Muuten hän olisi joutunut siirtämään työs-

säoppimisen jaksoa tulevaisuuteen ja näin opinnot olisivat "venyneet". Opiskelija koki ole-

vansa erittäin pettynyt työharjoittelun alkuaikaan, ja paikkojen vaihtaminen ei ollut pelkäs-

tään ikävää, mutta myös väsyttävää.  

 

Opettajan mukaan tällaisia ikäviä tapahtumia sattuu toisinaan, jolloin joko työssäoppimis-

paikassa tai opiskelijalla itsellään on vaikeasti ratkaistavissa olevia ongelmia. Tällöin jou-

dutaan tekemään erityisjärjestelyjä opintojen sujuvuuden ja etenemisen takaamiseksi. Ko-

kemusten mukaan muun muassa henkilökemiat ovat usein syynä huonoihin kokemuksiin ja 

tämä toki tuli esiin, ettei henkilöiden keskinäisten kemioiden soisi vaikuttavan opiskeluun. 

 

Työyhteisöissä nähtiin kehittämistä ja eräs vertasi suomalaista työyhteisöä ruotsalaiseen 

sanoen, että Ruotsissa osataan ottaa opiskelijatkin huomioon ihmisinä ja keskustella heidän 

kanssaan esimerkiksi kahvipöydässä tasavertaisina, kun taas joidenkin kokemusten mukaan 

opiskelijaa oli "Suomen työpaikoilla" pidetty kuin "toisen luokan kansalaisena". Eräällä 

opiskelijalla oli kuultua tietoa siitä, että opiskelijat eivät mahdu samaan kahvipöytään työn-

tekijöiden kanssa ja, että harjoittelija oli joutunut työpaikkakiusatuksi. Opiskelija koki 

myös, että oli oman työssäoppimispaikan valinnan epäonnistuessa ollut niin sanotusti lain-

suojaton. Tämän opiskelijan omakohtainen kokemus liittyi siihen, kun työpaikkakouluttaja 

ei ollut kiinnostunut ohjamaan häntä opiskelijana. Opiskelija mietti, että jaksavatko kaikki 

työpaikkakiusatut viedä asiaa eteenpäin. Hän näkee, että itse aikuisopiskelijana olisi siihen 

pystynyt, mutta miettii miten nuoret tällaisessa tilanteessa toimisivat. 

 

Joissain työpaikoilla opiskelijoiden oikeudet ja toimenkuvat olivat epäselvät, varsinkin jos 

opiskelija oli kokenut olleensa työntekijä eikä opiskelija.  
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Mulla oli kaverina, iltavuorossa kaksi ihmistä, niin mä jouin ole-

maan se vastuuhenkilö ja mulla oli tämmönen sijainen, joka ei ollut 

juuri ollenkaan, että tavallaan, jos me ajatellaan että jos jotakin 

sattuu, mutta siinä mielessä että pittää ottaa aika paljon vastuuta, 

ko se on tavallaan outo se työympäristö, niin, niin, tuota, siinä on se 

huono puoli että me ollaan niinkuin työntekijöitä. (opiskelija)  

 

Niin kun sais olla opiskelija. (opiskelija)  

 

Sais sen pari päivää olla opiskelija, sitten kun olisi perehdytetty. 

(opiskelija) 

 

Työpaikoilla koettiin, että aina oli joku opiskelija ohjattavana työn ohessa, mikä oli pitem-

män päälle raskasta. Usein opiskelija otettiin ilolla vastaan, ikään kuin ylimääräiseksi työ-

voimaksi, eikä opiskelijan statusta osattu huomioida tarpeeksi.  

 

Tilanne että pienellä porukalla hoidetaan suuria määriä lapsia eli 

ja tahtoo olla että ne opiskelijat otettaan ilolla vastaan että he olisi-

vat työntekijöitä auttavia käsiä, mutta... (työpaikkakouluttaja) 

 

Kokemuksia oli myös opettajien kiireestä. Haastattelujen mukaan opettajat ovat vieraan-

tuneet käytännöstä. Aikaisemmin opettajat olivat tietoisia työpaikkojen arjesta, kuin opiske-

lijan osaamisestakin, kun taas nykyään opettajat, eivät useinkaan käy muuta kuin käänty-

mässä työpaikoilla. 

 

Sitte tuota ku sillon alussa se opettaja oli, niin se oli hyvin tiivis ja 

sen tiesi mitä siellä tehhään ja mitä opiskelija ossaa mutta sitte ku 

se opettaja erkaantu siitä ja hän alko käsilaukun kanssa käydä siel-

lä ohjaamassa siellä istumasa jossaki sohvannurkassa ja ohjaa-

massa ni on tuota tullu tämmönen etääntyminen. (opettaja) 
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Työpaikkakouluttajan mukaan kiire on muutenkin syönyt yhteistyötä, ja usein hänelle oli 

jäänyt kokemus, ettei opettaja ollut esimerkiksi perehtynyt arviointiin. Myös työssäoppi-

mispaikkojen henkilöstön kouluttautuneisuudessa nähtiin parantamisen varaa. Kouluttau-

tumattomuus näkyi esimerkiksi sillä tavoin, ettei joissain työssäoppimispaikoissa opiskeli-

jaa oltu osattu perehdyttää tai ohjata hänen tarpeitaan tai tutkintosuunnitelmaansa 

vastaavasti. 

 

6.4.2 Valmistava koulutus ja henkilökohtaistamiskäytänteet  

 

Valmistavassa koultuksen suhteen koettiin henkilökohtaistamiskäytänteissä olevan eroja. 

Samoin koulutuksen ja opetuksen itsessään koettiin olevan toisinaan odotusten vastaista. 

Opettajien merkitystä korostui ja heidän roolinsa nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi henkilökoh-

taistamisen toteutumisen suhteen. Opettajan rooliin nähtiin kuuluvan ohjauksen ja opetuk-

sen lisäksi opiskelijoiden tukeminen myös työssäoppimisjakson aikana. 

 

Opettajien työskentely vaihtelevaa 

 

Opettajien osaamisessa opiskelijat näkivät kehittämistä. Opiskelijat kokivat erään opettajan 

olleen valmistautumaton pitämään tuntia sekä opettajilla oli usein liian vähän aikaa uusien 

asioiden opettamiseen. 

 

Se tunne on tullut että opettaja ei ole valmistellut tuntia. Että pan-

naanpa video päälle. (opiskelija) 

 

Opiskelijat toivoivat, että olisi enemmän opettajajohtoisia kontaktitunteja luentoineen ja 

että kontaktijaksoilla opetus olisi asianmukaista. Yksi opiskelijoista halusi jotain muuta, 

kuin monisteiden jakamista, tosin toinen opiskelija sen sijaan piti monisteista, kun sai kai-

ken materiaalin kätevästi mukaan. Eräs opiskelija toivoi tarkempaa teoriatietoa heille, jotka 

jo tekevät työtä alalla. Yksi opiskelijoista koki, että oli liian vähän aikaa sisäistää opetetta-

via asioita. Opiskelijat mainitsivat myös yhdestä epäonnistuneesta opetusviikosta, jolloin he 
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olivat itse ottaneen virkavapaata ja opettajat olivat sairaana. He kertoivat tästä viikosta 

näin:’ 

 

Kun oli se yksi viikko… opettaja oli kipeänä, meillä ei ollut monta 

opettajaa, tuntu semmonen olo -hei, että me ollaan kaikki otettu vir-

kavappaata ja meillä ei ole täällä yhtään mittään. (opiskelija) 

 

Me vaan istutaan (opiskelija) 

 

Se oli kova, oikeastaan keksimällä keksittiin jotakin (opiskelija) 

 

Aikuisopiskelijat odottivat kontaktitunneilta paljon ja näin ollen kokivat olleensa pettyneitä 

joihinkin tunteihin.  

 

Tunnit oli siinä, että niin kuitenkin enemmän siihen teoriaan, pikku-

sen syvemmin meidän kohdalla, kuitenkin tehhään sitä työtä siellä. 

Se, että kaikki ootti vähän sitä tarkempaa sitä teoria tietoa. (opiske-

lija) 

 

Tietotekniikka ja sen käyttö tuotti hankaluuksi joillekin opiskelijoille. Kuitenkin he koki-

vat, että olisi hyvä, jos kaikilla opettajilla olisi samanlaiset käytänteet esimerkiksi tehtävien 

palautuksen suhteen, jolloin esimerkiksi kaikki tehtävät voitaisiin palauttaa sähköisesti 

Moodleen ja näin opintojen etenemisen seuraaminen olisi helpompaa.  

 

Se vain oli joskus että ois toivonut että kaikki tehtävät ois voinut lä-

hettää moodlen kautta (opiskelija) 

 

 Ja osa opettajista ei laittanut niitä sinne ja osa laittoi. Se ois kui-

tenkin ollu helpompi itelle tarkistaa että onko tehnyt kaikki tehtävät. 

(opiskelija) 
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Olin tunnilla kirjoittanut johonkin lapun nurkkaan eikä löytänyt-

kään sitä lappua. (opiskelija) 

 

Opettaja kertoi opetusmenetelmistä ja Moodlen käytöstä muun muassa näin: 

 

Että siellä on valmiiksi laitettu materiaalit ja sitte ku sää voit etu-

käteen tuota tutustua ja sulla on jo aihe päällä että mitä tänä iltana 

puhutaan tai keskustellaan, mitä opitaan tänä iltana... (opettaja) 

 

Opettajan mukaan olisi hyvä, jos oppilaat oppisivat käyttämään Moodlea ja muun muassa 

täydentämään henkilökohtaissuunnitelmaa sähköisessä muodossa, sillä valtaosalta ryh-

mänohjaaja täyttää ne sähköisesti 

 

Mulla on paperiversio mihin mää sen teen sen päivityksen koska se 

ei lähteny menemään ja niin mää oon ymmärtäny muistaki opet-

tajista että huonosti täyttyy henkilökohtaistamisensuunnitelma (ver-

kossa). (opettaja)  

 

Myös työpaikkakouluttaja näki opettajien työskentelyn olevan vaihtelevaa ja sekä opiske-

lija, että työpaikkakouluttaja kokivat erään opettajan toimineen joskus säännösten vastai-

sesti. Samoin työpaikkakouluttaja koki, ettei opettaja ollut perehtynyt tarpeeksi työssäop-

pimiseen, eikä ollut käynyt työpaikalla tarpeeksi usein. Samoin työpaikkakouluttaja toi 

esiin, että opettajaan ei oltu saatu yhteyttä, kun olisi ollut tarvetta.  

 

Hän (opiskelija) yritti saaha opettajaa kiinni... ja se soitti vissin ka-

hen päivän päästä. (työpaikkakouluttaja)  

 

Opiskelija ei siis ollut saanut opettajaan yhteyttä ongelmatilanteen akuuttivaiheessa. Sen 

sijaan opettaja otti yhteyttä opiskelijaan vasta parin päivän päästä, kun tilanne oli jo ohi. 
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Tällöin koettiin, ettei opettajaan saada yhteyttä silloin, kun tukea tai apua tarvittaisiin. 

Opiskelija koki olevansa yksin ja olonsa turvattomaksi. 

 

 

Hyväksilukemisen ja osaamisen tunnistamisen epäkohdat 

 

Opettajien henkilökohtaistamiskäytänteiden koettiin olevan vaihtelevia. Niihin toivottiin 

selkeämpää mallinnosta. Hyväksilukemisen ja huomioonottamisen toivottiin olevan perus-

teltua sekä tasalaatuista. Osaamisen tunnustamisessa nähtiin ongelmia, jolloin joidenkin 

opiskelijoiden mukaan aikaisempaa osaamista ei oltu huomioitu tarpeeksi henkilökohtais-

tamissuunnitelmaa ja tutkintosuunnitelmaa tehdessä. 

 

Eräs opiskelija oli sitä mieltä, että osaaminen tulisi saada osoittaa tenttien tai parin päivän 

näytöllä. Opiskelija ihmetteli sitä, miten esimerkiksi perhepäivähoitajan koulutuksen saa-

neet henkilöt eivät olleet saaneet "helpotusta" kasvun tukemisen opintoihin, vaikka heillä 

oli sekä koulutusta että työkokemusta asiaan liittyen. Opiskelijan mukaan tuntui oudolta, 

että he kävivät samat opinnot, kuin toisetkin, vaikka omasivat huomattavasti enemmän 

kokemusta aiheesta. Opiskelijan mukaan ihmetystä tuotti myös se, kun aikaisemmasta kou-

lutuksesta huomioitiin vain näyttötutkintoon perustuvat opinnot. 

 

6.4.3 Asiakirjojen työläys ja vaikeaselkoisuus 

 

Asiakirjat olivat informanttiemme mukaan pikkutarkkoja ja vaativia. Koettiin, että niiden 

täyttäminen vei kallista työaikaa. Asiakirjojen vaativuus ja niille varattu työaika eivät koh-

danneet. Haastattelemamme työpaikkakouluttaja oli viisi tuntia töiden jälkeen kirjannut / 

täyttänyt opiskelijan tutkintoon liittyvää asiakirjaa.  

 

Monikaan ei halua ko siinä on suuri työ, 17 sivua mitä sai käydä 

läpi sitä tutkintosuunnitelmaa niin se on ylimääräinen juttu, se on 

pois lapsilta, ja siitä ryhmästä ko sie lähet täyttämään nämä ja sit-
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ten monesti niin mie itse sanon ko mie tutkin **toisen opiskelija** 

suunnitelman niin mulla meni kaksi iltaa siihen. (työpaikka-

kouluttaja) 

 

Opiskelijoiden mukaan tutkintosuunnitelmassa käytetty ”kieli” oli epäselvää. Tekstin näh-

tiin olevan liian kapulakielinen sekä termistön ymmärtäminen koettiin vaikeana. Myös työ-

paikkakouluttajan mukaan tutkintosuunnitelman oheispaperi, jonka avulla tutkinto-

suunnitelma tehtiin, oli laaja ja haastava. ”Näyttösuunnitelmakaavake” koettiin olevan kor-

kealentoinen yleensä ottaen työorganisaation, kuin opiskelijoidenkin mielestä. Näyttösuun-

nitelmakaavakkeen koettiin olevan myös liian kaukana käytännön työstä.  

 

No sehän on... kauhean pikkutarkka, ja tuota ne sanavivahteet mitä 

siinä on siinä asiankirjan pohjalta mistä tehdään se suunnitelma, 

niin nehän on hiuksen hienoja eroja mitä pittää opiskelijanki ym-

märtää. (työpaikkakouluttaja) 

 

Meiltä kysytään arviota, miten opiskelija on omaksunut/tietää päi-

vähoidon historiasta... Ei todellakaan ole mahdollista/aikaa alkaa 

selvittämään ko asiaa. Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Muutkin 

kohdat suunnitelmakaavakkeessa tosi korkealentoista ja arjen työs-

tä kaukana. (työpaikan esimies) 

 

Selkeästi tuli ilmi, etteivät asiakirjat tällaisinaan ole toimivimmat mahdolliset. Tosin tuli 

sellaistakin informaatiota, jolloin niitä pidettiin tärkeinä ja ymmärrettiin, mitä niillä halu-

taan saavuttaa. Kuitenkin jonkinlaista helpotusta kaivattaisiin eteenkin työorganisaation 

puolelle. 
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6.4.4 Yhteistyön merkitys  

 

Analyysimme tulosten mukaan yhteistyön kehittämispaikat löytyvät työssäoppimispaikan, 

opiskelijan ja koulutusorganisaation välisestä yhteistyöstä, opettajien keskinäisestä sekä 

opettajien ja opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä. Yhteistyö nähdään merkittäväksi ja siihen 

liittyen virisi keskustelua monessakin asiayhteydessä. 

 

Kolmikantainen yhteistyö 

 

Yhteistyö työssäoppimispaikan, opiskelijan ja koulutuksen edustajien välillä nähtiin olevan 

puutteellista. Työpaikkakouluttajan mukaan yhteistyö ohjaavan opettajan kanssa oli olema-

tonta ja hän näkee kiireen vaikuttavan yhteistyön vähyyteen. Työpaikkakouluttaja koki, että 

nuorisoasteen opiskelijoita ohjatessa oli enemmän yhteistyötä opettajien kanssa.  

 

No se on sillä tavalla että nyt ajatellaan tätä viimeisintä näyttöä 

missä mie olin näytön arvioijana, niin mulla periaatteessa ei ollu 

mittään yhteyttä siihen ohjaavaan opettajaan, eikä saanukkaan olla. 

Niin, mulla oli periaatteessa se yksi yhteinen keskusteluhetki tämän 

arvioijan opettajan kanssa, tämän näyttötutkintomestarin kanssa. 

(työpaikkakouluttaja) 

 

Yhteistyön ongelmiin liittyi myös se, ettei opettajaan saatu tarvittaessa yhteyttä ja, että 

opettajat eivät olleet työssäoppimispaikalla käytännössä mukana tai tietoisia mitä kentällä 

tapahtuu. Myös se, ettei työssäoppimispaikassa ole aina resursseja ottaa vastaan opiskelijoi-

ta ja eikä siellä aina olla edes halukkaita ottamaan opiskelijoita vastaan ja ohjattavaksi liit-

tyy osaltaan yhteistyön vähyyteen ja siihen, ettei oppilaitoksen puolella tiedetä, mitä työ-

paikoilla tapahtuu. 

 

Opettajan mukaan työpaikkakouluttajalla on oltava tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä 

ohjaavan opettajaan. Ohjaava opettaja ja työpaikkakouluttaja tapaavat opiskelijan työssä-
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oppimisjaksolla pari kertaa (väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa), joten yhteistyötä ei ole 

liiemmin. Mikäli työssäoppimisessa tulee ongelmia, niin ohjeiden mukaan työssäoppimis-

paikasta tulisi, niin opiskelijoiden, kuin työpaikkakouluttajakin ottaa tarvittaessa yhteyttä. 

Kuten aikaisemminkin tuli jo ilmi, yhteydenottoihin ei aina vastata tarpeeksi ajoissa. Kou-

lutuksen edustajan mukaan yhteistyö työssäoppimispaikan ja koulun välillä on tärkeää ja 

tässä nähtäisiin hänen mukaansa kehittämisen varaa. 

 

Työpaikoilla koettiin, että opettaja on hieman vieraantunut käytännöstä, eikä hänellä ole 

tietoa työpaikoista. Samoin tuli ilmi, ettei opettajaa juuri näy työpaikalla, eikä yhteistyötä 

tehdä tarpeeksi. Opettaja toi ilmi seikan, että asiassa ollaan edistymässä. Uusi, työpainot-

teinen opetussuunnitelma on tuonut opettajia taas lähemmäs käytäntöä.  

 

Työpainotteinen opetussuunnitelmahan alkaa koko ajan yhä enem-

män lyyä läpi eli se opettaja on yhä enemmän olla siellä. (opettaja)  

 

Yhteistyön merkitys korostuu työpaikkakouluttajan, tutkinnon suorittajan ja oppilaitoksen 

edustajan välillä eteenkin, kun tehdään opiskelija henkilökohtaista suunnitelmaa ja arvioi-

daan opiskelun suoritusaikaa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen syntyy tämän 

yhteistyön kautta. Yhteistyö työpaikkojen kanssa on tärkeää siksikin, että löydetään paikko-

ja missä opiskelija voi ammattitaitonsa osoittaa ja samalla opiskelija tuo työpaikalle lisää o-

saamista. Aikuiskoulutuspäällikön mukaan oppilaitoksella on omia kummityöpaikkoja, joi-

den kanssa tehdään yhteistyötä. Myös opettajan mukaan työelämän ja koulutuksen järjestä-

jän keskinäinen yhteistyö on tärkeää. 

 

Ja tuota että paljon tarvitaan sen työelämän kans yhteistyötä. Täy-

tyy tietää niitä työpaikkoja missä voi osoittaa sitä ammattitaitoa ja 

mikä palvelee ketäki. (opettaja) 

 

Tärkeänä siis nähtiin, että opettajat osaisivat valita opiskelijoilleen soveltuvimmat työssä-

oppimispaikat. Tähän kaivattaisiin kiinteämpää yhteistyötä koulutusorganisaation ja työ-
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paikkojen välillä, jolloin opettajat tuntisivat kentän ja työssäoppimispaikat, sekä niiden 

kulloisenkin tilanteen. 

 

Opettajien ja opiskelijoiden välinen yhteistyö 

 

Opettajan mukaan yhteistyössä tärkeää on tiedonkulku. Ryhmänohjaajan on vietävä tietoa 

opiskelijan osaamisesta eteenpäin toisille opettajille, jotta he voivat tämän tiedon huomioi-

da omassa opetuksessaan. Ryhmänohjaajan on hyvä tehdä yhteistyötä toisten opettajien 

kanssa osaamisen tunnistamisessa. Yhteistyössä opettajien kesken voitaisiin tehdä toimiva 

malli osaamisen tunnistamiseen niin, että osaamisen tunnistamisessa olisi yhteneväiset nä-

kemykset ja käytännöt. Opettajan mukaan erityisesti eräs opettaja on pyrkinyt käyttämään 

työssään tällaista osaamisen tunnistamisen mallia. 

 

Hänellä on selkeä tämmönen malli oman asiantuntijuuden pitkän 

työkokemuksen, oman työkokemuksen perusteella ja tiimiä kuule-

malla, että millä perusteella minkäki verran lyhenee nämä nämä 

tuota työssäoppimiset, että hyvin selkeä malli siinä tämmöseen työs-

säoppimisen henkilökohtaistamiseen kun niitä tulee vaikka min-

känäkösillä todistuksilla anotaan niin (mmm) siihen on niinkö kri-

teeristö olemassa. (opettaja)  

 

Opettajien yhteistyössä tärkeää on löytää yhteiset pelisäännöt ja kriteerit henkilökohtaista-

miselle. Tärkeää on myös tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa henkilökohtais-

tamisen perusteista. Yksi opiskelijoista toivoi, että opetuksen resursseihin kiinnitettäisiin 

enemmän huomiota. siten, että oppisopimuksen tai koulun kautta kohdennettaisiin enem-

män varoja perehdyttämiseen ja näyttöviikon seurantaan. 

 

Yhteistyötä oppilaitoksessa opettajien ja opiskelijoiden välillä voisi edesauttaa, jos aikuis-

kulutuksessa olisi oma opinto-ohjaaja. Opettaja kertoi opinto-ohjaajaa puoltavista tekijöistä. 
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Tuota no täällä oppilaitoksessa ollaan aika paljon puhuttu siitä 

oposta, aikuiskoulutuksen oposta. Opo ois semmonen, vaikka ryh-

mänohjaaja tekiski paljon sitä asiaa, niin jollain tavalla semmonen 

että niitä elämäntilanteita ja niitä ku se ei aina oo siihen (oppi-) 

opiskeluun liittyvä se asia mikä aikuisopiskelijalla vaatii sitä henki-

lökohtaistamista... (opon avulla) ois keskusteluyhteys eri työnteki-

jöitten kesken. (opettaja) 

 

Opinto-ohjaaja pystyisi ryhmänohjaajaa paremmin perehtymään opiskelijan elämän-

tilanteeseen ja aiemman osaamisen huomioimiseen. Opinto-ohjaaja voisi toimia tiedon 

välittäjänä opiskelijoiden ja opettajien välillä. 

 

6.5 Yhteenveto 

 

Analyysin tulosten mukaan opiskelijoiden kokemukset henkilökohtaistamisen toteutumi-

sesta olivat vaihtelevia. Opiskelijat toivat ilmi, että aikuisopiskelijat huomioitiin pääosin 

hyvin ja heidän aikaisemmat kokemuksensa sekä osaamisensa huomioitiin muun muassa 

teoriaopetuksen suunnittelussa. Kokemuksellinen oppiminen ja ryhmäoppiminen otettiin 

huomioon ja niitä hyödynnettiin opetuksessa. Aikuiset oppivat toisiltaan ja saivat toisiltaan 

myös tukea oppimiseen ja opiskeluun. Näin ollen myös vertaistuen merkitys nousi esiin.  

 

Henkilökohtaistamisesta oli erilaisia kokemuksia, jolloin toiset kokivat, että aiempaa koulu-

tusta ja kokemusta oli huomioitu tarpeeksi. Toisilla taas oli päinvastaisia kokemuksia. Näh-

tiinkin, että olisi tarpeen luoda tietynlaisia mallinnoksia henkilökohtaistamisen toteutta-

miseen. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen riippui pitkälti 

siitä, kuka henkilökohtaistamista tekee. Näin ollen tutoropettaja ja hänen ammattitaitonsa 

nousevat arvoonsa henkilökohtaistamisessa. Koettiinkin, että aikuiskoulutuksen opinto-oh-

jaaja voisi olla sellainen, joka tekisi henkilökohtaistamista samalla sabluunalla ja olisi link-

kinä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Muiltakin osin yhteistyön kehittäminen koettiin tär-



86 

 

keäksi. Kolmikantainen yhteistyö ei sujunut aina määräysten mukaan. Näin ollen työssäop-

pimispaikkojen ja koulutusorganisaation välisen yhteistyön kehittäminen nähtiin tärkeäksi. 

 

Opiskelijoiden itseohjautuvuustaidot ja itsereflektiotaidot nousivat aikuisopiskelussa avain-

asemaan. Tiedon hankinta ja oppimisprosessin hallinta olivat aika pitkälti kiinni opiskelijan 

omista valmiuksista ja oppimis- ja opiskelutaidoista. Täten opiskelun tukeminen koettiin 

tärkeäksi. Opettajan mukaan opiskelijat otettiin yksilöllisesti huomioon ja heidän valmiu-

tensa, sekä mahdolliset oppimisvaikeudet huomioitiin henkilökohtaistamista tehdessä. 

Opiskelijalähtöinen ohjaus koettiin tärkeäksi.  

Opettajan roolilla ja opettajan käyttämillä opetusmenetelmillä nähtiin olevan merkitystä 

oppimiseen. Samoin työpaikkakouluttajan roolin nähtiin olevan merkittävä opiskelijan op-

pimisessa. Työssäoppiminen muutenkin koettiin erityisen tärkeäksi ja hyväksi areenaksi 

harjoitella valmistavassa koulutuksessa opetettua teoriatietoa. Työssäoppimisesta nousi 

esiin vaihtelevia kokemuksia. Joillakin opiskelijoilla oli negatiivisia kokemuksia työssäop-

pimispaikasta tai niiden henkilöstöstä. Tuli ilmi, etteivät kaikki tiedä, mitä opiskelijan pe-

rehdyttämiseen ja ohjaukseen kuuluu ja opiskelija joutui vaikeaan tilanteeseen. Opiskelijan 

asema ei ollut aina asianmukainen ja tähän haluttiin muutosta. Työpaikkojen henkilöstön 

koulutus nähtiin tärkeäksi, jota opiskelijaa osattaisiin ohjata ja arvioida työssäoppimispai-

kassaan henkilökohtaisten suunnitelmien mukaisesti.  

 

Asiakirjoista nousi myös paljon keskustelua. Pääosin kritisoitiin niiden vaikeaselkoisuutta 

ja "kapulakielisyyttä". Niin opiskelijoiden, kuin työssäoppimispaikkojenkin mielestä asia-

kirjoissa olisi parantamisen varaa. Myös koulutusorganisaation mukaan asiakirjat tuottivat 

päänvaivaa, tosin enemmänkin sen vuoksi, kun opiskelijat eivät kovin omatoimisesti täyt-

täneet niitä. Kuitenkin kaikki tutkimukseen osallistuneet kokivat, että asiakirjat olivat tär-

keitä ja niiden kautta pystyi myös oppimaan ja samalla seuraamaan omien opintojen etene-

mistä. 
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7 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

 

 

Tulostemme mukaan henkilökohtaistaminen koetaan hyvänä asiana. Henkilökohtaistami-

nen on läsnä jatkuvasti opintojen aikana ja tutkintoa suoritettaessa. Näin ollen tuomme tu-

loksissa nyt esille asioita, jotka liittyvät oleellisesti opiskelijan tutkinnon suorittamiseen ja 

siihen, miten opiskelijat otetaan yksilöllisesti huomioon opiskelun eri vaiheissa. Tuomme 

esille myös epäkohtia ja mahdollisia ratkaisuja, joiden myötä henkilökohtaistamisen peri-

aatteet toteutuisivat paremmin. Kerromme miten opiskelijan tiedon prosessoinnin taidot 

kehittyvät hyvän henkilökohtaistamisen myötä ja kuinka se edistää opintojen sujuvuutta. 

Olemme kuvanneet tutkimuksemme tulokset tutkintopuun (kuvio 2) muotoon. Kuviomme 

mukaan onnistunut henkilökohtaistaminen takaa sujuvan opintien. 

 

Kuvio 2. Tutkintopuu  
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Tutkintopuun mukaan (Kuvio 2) henkilökohtaistaminen lähtee liikkeelle siitä, että koulu-

tuksen järjestäjä huomioi opiskelijan aikaisemmat tutkinnot, kyvyt, valmiudet, tietämyksen, 

taidot ja elämäntilanteen. Suunnitelmallisuus on otettava huomioon henkilökohtaistamista 

tehdessä koko opiskelun ajan. Suunnitelmallisuudessa tulisi huomioida se, että valmistava 

koulutus ja työssäoppiminen tukevat opiskelijan tarpeita ja täydentävät hänen osaamistaan. 

Opiskelijan ohjaus ja tuki tulisi suunnitella yksilöllisesti hänen tarpeitaan varten. Ohjauksen 

ja tuen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota myös toisilta opiskelijoilta 

ja työyhteisöltä saatavan tuen merkitykseen. Ohjaavan henkilöstön tulisi ohjata opiskelijaa 

itseohjautuvuuteen, itsearviointiin ja itsereflektioon, jotta hänen tiedon prosessoinnin tai-

tonsa kehittyisivät. Opiskelijan tiedon prosessoinnin taidot edistävät hänen tutkintonsa suo-

rittamista ja jatkuvaa oppimista. Hyvin tehty henkilökohtaistaminen mahdollistaa puun 

kasvun ja uusien versojen puhkeamisen. 

 

7.1 Yksilölliset tiedon prosessoinnin taidot 

 

Tutkimuksessamme korostuivat tiedon prosessoinnin taidot, joita ovat muun muassa itseoh-

jautuvuus, itsereflektio ja itsearviointi. Tiedon prosessoinnin taidot ovat merkityksellisiä 

aikuisopiskelijoiden oppimisessa ja tutkinnon suorittamissa. Aikuisopiskelijan tutkintoa ja 

opintojen rakennetta suunniteltaessa on lähtökohtaisesti tärkeää huomioida aikuisopiskeli-

joiden olevan taustoineen ja kokemuksineen kaikkien yksilöitä ja oppivan omalla tavallaan. 

Näin ollen yksilölliset tiedon prosessoinnin taidot tulee huomioida niin opintojen suunnitte-

lussa, kuin opetusmenetelmiä mietittäessä, sekä muun muassa työssäoppimispaikan sovel-

tuvuutta pohdittaessa. 

 

Tulostemme mukaan tärkeää on, että aikuisopiskelijalla on mahdollisuus itseohjau-

tuvuuteen. Jarvis (2010, 116) kirjoittaakin siitä, kun oppija ottaa vastuun omasta oppimises-

taan, kykenee hän paremmin oppimaan ja omaksumaan uuttaa tietoa. Opiskelija ottaa vas-

tuun omasta oppimisestaan esimerkiksi silloin, kun hän tuo esille, niin oppimistaan edistä-

viä, kuin estäviäkin tekijöitä. Henkilökohtaistamisen onnistumisessa tärkeää on, että 
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opiskelija kertoo aiemmista kokemuksistaan, oppimisvaikeuksistaan ja tavoitteistaan oppi-

misen suhteen. 

 

Reflektio, ja siihen liittyvä itsearviointi, ovat tärkeitä taitoja tiedostettaessa oppimiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Mesirowin (1996. 22–23) mukaan reflektio tapahtuu jälkikäteisesti 

silloin, kun arvioidaan omaa toimintaa ja pohditaan myös sitä, mitä mahdollisesti teki vää-

rin. Reflektion merkityksestä tutkimuksessamme puhuivat lähes kaikki informanttimme. 

Reflektio on siis tärkeää niin opiskelijalle, opettajalle kuin työpaikkakouluttajallekin. Ref-

lektion ja siihen liittyvän itsearvioinnin avulla henkilökohtaistamista voidaan parantaa ja 

siten suorittaa tutkinto onnistuneesti. 

 

7.2 Opiskelijalähtöinen ohjaus 

 

7.2.1 Koulutusorganisaation vastuulla oleva suunnittelu ja ohjaus 

 

Tulostemme mukaan opiskelijalähtöisyys ja yksilöllisyyden huomioiminen ovat tärkeitä 

opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa. Aiemman osaamisen tunnistamisessa ja tunnusta-

misessa nähtiin tärkeäksi se, että todella huomioidaan opiskelijoiden lähtökohdat, osaami-

nen ja kehittämisen paikat henkilökohtaista tutkintosuunnitelmaa tehdessä. 

 

Aiemman osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen 

 

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on aiemman osaamisen tunnistaminen ja hyväksi-

lukeminen. Henkilökohtainen suunnitelma tehdään muun muassa aiemman hankitun osaa-

misen perusteella. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa on otettava huomioon myös opiske-

lijan odotukset ja toiveet sekä opiskelussa tarvittava tuki. Henkilökohtaistamis-

suunnitelmassa olisi huomioitava myös opiskelijan oppimisen ilo. Pääosin henkilökohtais-

tamisen koettiin onnistuneen ja opiskelijat kokivat, että heidän aikaisempaa koulutustaan ja 

kokemustaan oli huomioitu. Toisaalta oli myös kokemuksia, jolloin opiskelijat olivat petty-

neitä joihinkin ratkaisuihin. Myös tietynlaisten linjausten ja mallinnosten puute henkilökoh-
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taistamisen suhteen nousi esiin. Koettiin, että joitain asioita tapahtui mielivaltaisesti tai 

riippuen siitä, kuka kulloinkin oli päätösten takana. Selkeät mallinnokset ja perustellut pää-

tökset ovat opiskelijan opiskelumotivaation kehittymisen kannalta tärkeitä. Opiskelijat tun-

tevat olevansa ”osaavissa käsissä” ja tasa-arvoisessa asemassa toistensa kanssa, kun asioita 

hoidetaan määrättyjen kriteeristöjen turvin. 

 

Jatkuva oppiminen on tätä päivää ja useampi meidänkin haastattelemistamme opiskelijoista 

olivat jo aikaisemmin opiskelleet itselleen tutkinnon tai käyneet erilaisia koulutuksia ja 

kursseja. Näin ollen myös henkilökohtaistamisen näkökulmasta aikaisemmin hankittu osaa-

minen on arvossaan. Koulutusta pystytään suunnittelemaan tehokkaammaksi ja opiskelijat 

saavat täydennystä osaamiseensa. Lähestulkoon kaikki haastateltavamme olivat sitä mieltä, 

että aikuiskoulutus poikkeaa nuorten ammatillisesta koulutuksesta. Näyttötutkinto ja siihen 

liittyvä henkilökohtaistaminen koetaan toimivaksi tavaksi opiskella. Kokemuksellisuus 

nousi esiin opiskelijoiden, oppilaitoksen edustajien ja työpaikkakouluttajien puheissa. Tä-

mä kertoo siitä, että aikuiskoulutuksen filosofia on suurilta osin sisäistetty ja tiedostetaan, 

että aikuisilla on jo aikaisempaa tietoa ja kokemusta asioista, jolloin koulutusta sekä ohja-

usta tulee suunnitella sen mukaan. 

 

Opiskelijalähtöisyyden huomioiminen 

 

Opiskelutaitojen ja oikean, omanlaisen opiskelutahdin löytäminen ei ole kaikille aikuisopis-

kelijoille niin helppoa, kun usein oletetaan. Tutkimuksemme tulosten mukaan osa aikuisista 

ottaa opiskelun liian vakavasti ja täten se aiheuttaa stressiä, ja voi tuntua siltä, ettei aikaa 

jää muulle elämälle. Toisaalta ajatellaan, että ikä ja kokemus tuovat varmuutta. Nämä edel-

lä mainitut seikat korostavat sitä, että yksilöllisyys on otettava huomioon ja selvitettävä 

myös mahdolliset oppimiseen vaikuttavat tekijät. Partanen (2011, 210) kirjoittaa tutkimuk-

sensa tuloksissa, että ”tulisi tiedostaa, mistä kasvattavista, ei kasvattavista ja merkittävistä 

kokemuksista aikuisopiskelija rakentaa koulutuksellista minä -pystyvyyttään.” Täten tällai-

siin kasvattaviin ja ei kasvattaviin tekijöihin olisi hyvä kiinnittää huomiota ja siten edesaut-

taa opiskelijan oppimisprosessia eteenpäin. Oppimista edistävät tekijät sekä oppimista hait-
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taavat tekijät olisi hyvä tiedostaa ja huomioida henkilökohtaistamista tehdessä. Tämä toteu-

tuu esimerkiksi siten, että opetusmenetelmät valitaan opiskelijalähtöisesti. 

 

Opetusmenetelmien valinnassa esimerkiksi osallistuva oppiminen ja siihen liittyvä ryhmä-

oppiminen ovat myös opiskelijalähtöisyyden huomioimista, sillä jokaisella opiskelijalla on 

itselleen tehokkaimmat tavat oppia. Ryhmässä voi kukin soveltaa itselleen ominaisempia 

oppimistapoja ja samalla jaetaan tietoa muiden opiskelijoiden kanssa. Yhteistoiminnallinen 

oppiminen nähdään erityisen tehokkaaksi ja sen avulla voidaan hyödyntää myös kokemuk-

sellisuutta, mikä koetaan aikuiskoulutuksessa erittäin tärkeäksi. Kiteyttäen voidaan sanoa, 

että monipuolisten opetusmenetelmien käyttäminen on opiskelijan yksilöllisyyden huomi-

oimista. Tutkimuksessamme ryhmäoppiminen nähtiin hyväksi oppimistavaksi, jossa tär-

keänä korostui kokemuksen jakaminen toisten kanssa. Samoin Knowlesin (1985, 10) mu-

kaan toisten kokemuksista ammentaminen ja aikaisemmin hankittu osaaminen ovat parhaita 

tiedon lähteitä ja oppimisen paikkoja. 

 

Opiskelijalähtöisyyttä on myös otollisen ympäristön järjestäminen opiskeluun. Opiskelijalle 

otollisen ympäristön valinnan mahdollisuus laajentuu, jos valittavana voi olla ajasta tai 

paikasta riippumaton ympäristö. Verkko-opetus on mahdollisuus tällaisen ympäristön tar-

joamiseen. Jarvis (1998, 168) kirjoittaa, että ohjaajan olisi hyvä valita sellaiset menetelmät, 

jotka edesauttavat yksilöllisesti opiskelijoiden oppimista, samalla ohjaten opiskelijoita jä-

sentämään, sekä reflektoimaan oppimaansa. Tutkimustulostemme mukaan Moodlen avulla 

tapahtuva opetus auttaa opintoihin orientoitumisessa, sekä niiden jäsentämisessä. Jarvisin 

(1998) mukaan aikuisopiskelijalle yksi motivaatiota herättävä tekijä onkin se, että opiskeli-

jat perehdytetään oppimisen merkitykseen ja tavoitteisiin. Sähköisiä työvälineitä voitaisiin 

hyödyntää opintoihin perehdyttämisessä ja yleensäkin koko oppimisprosessissa. (Mt., 177.) 

 

Hulkarin (2006, 7) mukaan työssäoppimisen aikana verkkokeskustelu voisi tuoda työssä-

oppimisen prosessin näkyväksi, ja samalla antaisi myös opettajalle mahdollisuuden osallis-

tua prosessin reaaliaikaiseen seuraamiseen. Tämä mahdollistaisi myös sen, että esiin nouse-

viin akuutteihin ongelmatilanteisiin voitaisiin puuttua ajoissa asianmukaisesti. Esimerkiksi 
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meidän tutkimuksessamme tulleet ongelmat työssäoppimisen ohjauksessa olisi voitu hoitaa 

paremmin, jos niihin olisi pystytty puuttumaan heti akuuttivaiheessa.  

 

Vastikään tehdyssä HEKO -hankkeessa (2011–2013), joka toteutettiin Opetushallituksen 

hallinnoimana ja Pohjois-Karjalan aikuisopiston toteuttamana, kehitettiin Rikkisen (2013) 

mukaan henkilökohtaistamisen toimivat sähköiset työvälineet hakeutumiseen, näyttötutkin-

non suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Tulevaisuus kertoo, vaikut-

taako tämä hanke myös tutkimuksemme myötä esiin nousseisiin verkko-opetuksen kehit-

tämistarpeisiin ja saadaanko näistä sähköisistä työvälineistä apua joihinkin esiintyneisiin 

ongelmiin. Sähköiset työvälineet ovat kuitenkin askel eteenpäin ja mahdollistavat tehok-

kaamman opiskeluprosessin hallinnan. 

 

Aikuiskoulutuksen perusehto on siis se, että mennään opiskelijan ehdoilla ja opiskelijaläh-

töisesti. Henkilökohtaistaminen kaikkine vaiheineen on yksi opiskelijalähtöisyyden kulma-

kivistä. Opiskelijalähtöisyyttä korostaa se, että otetaan huomioon aikuisopiskelijan aiempi 

kokemus ja siitä syntyvä teorian ja käytännön yhdistäminen. Opiskelijalähtöisyys näkyy 

myös siinä, että opettajalla on selkeä näkemys opiskelijan parhaasta ja myös, että opettaja 

huomioi oppimisnäkökulman jokaisen kohdalla. Jarvis (1988, 174) kirjoittaakin yksilölli-

syyden huomioimisen olevan aikuisopiskelun lähtökohta ja on tärkeää, että ohjaaja kulkee 

kanssaopiskelijan roolissa mahdollistaen otollisen ympäristön oppimiseen ja antaen eväitä 

itsereflektioon sekä -arviointiin. Oli mukava huomata, että sekä haastattelemamme työpaik-

kakouluttaja että opettaja pystyivät tämän tapaiseen ohjaukseen. Opiskelijoiden koke-

musten mukaan kaikkien opettajien ja työpaikkakouluttajien kohdalla ei ole ohjaus aina 

onnistunut. Reflektiotaitoon ohjaaminen voisi olla yksi asia, mihin olisi hyvä kiinnittää 

huomiota niin näytönarviointikoulutuksessa, kuin näyttötutkintomestarikoulutuksessakin. 

 

Henkilökohtaistamisesta vastuussa olevan tutoropettajan, tulisi myös ohjata opiskelijaa 

itsereflektioon ja -arviointiin. Itsereflektion kautta opiskelija pystyy muun muassa löytä-

mään parhaan henkilökohtaisen polkunsa tutkinnon suorittamiseen, pohtimaan omaa osaa-
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mistaan ja kehittämisenpaikkojaan. Pohjonenkin (2001, 97) kirjoittaa reflektiotaitojen mer-

kityksestä ja siitä, kuinka tärkeää opiskelijaa olisi ohjata reflektointiin. 

 

7.2.2 Ohjaus työssäoppimisen aikana 

 

Kolmikantainen yhteistyö 

 

Tutkimuksemme mukaan opettajan ohjauksella koettiin olevan merkitystä myös työssäop-

pimisenjaksolla. Lasosen (2001, 7) mukaan työssäoppimisenjaksoilla opiskelijoiden tulisi 

saada enemmän ohjausta ja tukea myös opettajalta. Pohjosen (2005, 152) mukaan kolmi-

kantainen yhteistyö ja sen ylläpitäminen on tärkeää koko työssäoppimisen ajan. Jo työssä-

oppimispaikan valinnassa lähdetään siitä, että opiskelijan tarpeet tulisivat huomioiduiksi, ja 

samalla työpaikka tukisi omalla toiminnallaan ja kouluttaja ohjauksellaan opiskelijan tar-

peita ja oppimisprosessia. 

 

Tulostemme mukaan opiskelijat eivät aina ole työpaikoilla siinä asemassa, mikä heille kuu-

luisi. Samalla työpaikoilla koetaan, ettei heillä ole aikaa tai resursseja paneutua tarpeeksi 

opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin. Yksi tärkeä tekijä voisi olla, kuten Mirja Hosianahon 

Pro gradun (2005, 2), Kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen johtamisen erikoisammattitu-

kinnossa, tuloksissa tuli ilmi, että työpaikkakouluttajat ja arvioijat pitäisi saada sitoutettua 

ja motivoitua tehtäväänsä. Mielestämme eräs tapa työpaikkakouluttajien sitouttamiseen 

voisi olla oikeaan aikaan saatu koulutus. Myös tiivis yhteistyö ohjaavan opettajan, työpaik-

kakouluttajan ja opiskelijan välillä voisi edesauttaa työpaikkakouluttajan sitoutumista teh-

täväänsä. 

 

Työpaikkakouluttajan asema ja tehtävät 

 

Työpaikkakouluttajan rooli ei ole pelkästään ohjata tai perehdyttää opiskelijaa, vaan hänelle 

kuuluu myös opiskelijan jatkuva arviointi ja palautteen antaminen. Myös opiskelijan tulee 

osata arvioida itseään ja omaa toimintaansa. Työpaikkakouluttajan tulee ottaa opiskelijat 
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yksilöllisesti huomioon ja huomioida myös elämänkokemus sekä opiskelijan aikaisempi 

historia. Samalla kaavalla ei voi ohjata, vaan yksilöllisyys ja henkilökohtaisten ominai-

suuksien sekä suunnitelman huomioiminen on tärkeää. Opiskelijat ovat myös tasoltaan 

erilaisia, joten opiskelijan oppimisentason mukainen toiminnan ja ohjauksen suunnittelu on 

merkityksellistä. Myös jatkuvan oppimisen ”idean” sisäistäminen on tärkeää.  

 

Tutkimuksemme tulosten mukaan opiskelijaa tulee ohjata itsearviointiin ja itsereflektioon 

myös työssäoppimisen aikana. Mikäli siihen ei anneta mahdollisuutta tai opasteta, jää opis-

kelijan työssäoppimisen anti puutteelliseksi ja näin ollen työssäoppimisen tavoitteet jäävät 

toteutumatta. Opiskelijan itsereflektioon kuuluu myös oman toiminnan arviointi ja omien 

ratkaisujen perustelu. Tämä takaa sen, että opiskelija sisäistää valintansa. Henkilökohtainen 

tutkintosuunnitelma ja omat tavoitteet ohjaavat opiskelijan toimintaa työssäoppimisen jak-

solla. Reflektio tekee oppimisesta kuitenkin tehokasta ja vaikuttavaa. Poikelan (2005, 14) 

mukaan työssä oppimisessa tärkeää onkin työhön ja oppimisen kohdistuva reflektointi. 

Myös Pohjonen (2005, 87) teroittaa reflektoinnin merkitystä ja sanoo sen synnyttävän uu-

denlaista osaamista.  

 

Työpaikkakouluttajan rooli sisältää myös oman itsereflektion ja toimintansa arvioinnin, 

jolloin hän pystyy perustelemaan omia ratkaisujaan opiskelijalle. Työpaikkakouluttajan 

tulee eri tilanteissa pohtia, mitä mahdollisesti teki väärin, ja kuinka tilanteen olisi voinut 

hoitaa toisin. Pohjosen (2005, 79) mukaan on tarpeen, että myös työorganisaatiot pyrkivät 

kehittymään ja niiden jäsenet oppisivat uusia asioita osana toimintaansa yhteisöissä. Täten 

opiskelijan ohjaaminen voidaan nähdä merkityksellisenä oppimisen ja kehittymisen paik-

kana myös kouluttajalle ja koko työyhteisölle.  

 

Haastattelemamme työpaikkakouluttaja pääosin nautti omasta työstään kouluttajana ja koki, 

että opiskelijoiden ohjaaminen oli antoisaa myös hänelle itselleen. Aiheeseen liittyen esille 

tuli myös toisenlaista informaatiota, jolloin opiskelijoilla oli negatiivisia kokemuksia työ-

paikkakouluttajista, mikä muun muassa söi heidän opiskelumotivaatiotaan. Voidaan sanoa, 
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että työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys opiskelijan opintojen etenemiseen ja opis-

kelun mielekkyyteen. 

 

Henkilökohtaistaminen toteutuu työssäoppimisen aikana, kun työpaikkakouluttaja ottaa 

huomioon opiskelijan valmiudet ja tarpeet ja osaa ohjata sekä arvioida opiskelijaa nämä 

huomioiden. Pohjosen (2005, 152) mukaan työpaikoilla toimitaan usein ”vanhojen” käy-

tänteiden mukaisesti ilman, että ohjauksessa kiinnitettäisiin huomiota pedagogisiin seik-

koihin. Haastattelemamme työpaikkakouluttajan kohdalla ohjaus oli kuitenkin laadukasta ja 

siinä oli otettu huomioon myös pedagoginen näkökulma, mikä oli ilo kuulla. 

 

7.2.3 Teorian ja käytännön yhteensovittaminen 

 

Tutkimuksemme myötä ilmeni teoriaopetuksen merkitys ja se, koettiin tärkeäksi, että teo-

riaopetus vastaisi opiskelijan tarpeita. Teoriaopetusta tulisi suunnitella opiskelijan lähtö-

kohdista käsin niin, että opiskelijan tiedot täydentyisivät vaatimuksia vastaaviksi. Mielonen 

ja Raulahtikin (2007, 11) kirjoittavat, että aikaisemmin opitun tiedon ja taidon huomioimi-

nen on tärkeää oppilaan oppimisprosessissa. Tutkinnon osia olikin osittain huomioitu ja 

hyväksiluettu ja niissä pääosin toimittiin määräysten mukaisesti, tutkintosuunnitelmaa nou-

dattaen. Opiskelijat eivät yleensä ottaen halunneetkaan hyväksilukua teoriaopetuksesta, 

vaan kokivat, että se olisi heille tarpeellista. Täten, kun puhutaan valmistavan koulutuksen 

”pakollisuudesta” se näyttäisi olevan myös opiskelijoiden mielestä tarpeellista. Opiskelijan 

oppimisprosessissa oli kuitenkin pyritty huomioon ottamaan aikaisempi tietämys asiasta. 

 

Tulostemme mukaan työssäoppiminen on merkityksellisin osa näyttötutkintoa. Henkilö-

kohtaistamisessa tulisi huomioida myös työssäoppimisen merkitys ja huolehtia, että henki-

lökohtaistaminen toteutuu myös työssäoppimisen aikana. Tiedonprosessoinnin taidot näky-

vät työssäoppimisessa siinä, kuinka teoriaa osataan hyödyntää käytännössä. Työs-

säoppiminen huipentuu viikon mittaiseen tutkintosuoritustapahtumaan eli näyttöön, jossa 

opiskelija osoittaa osaamistaan aikaisemmin sovittujen suunnitelmien mukaisesti. Tämän 

myötä opiskelija näyttää, että on omaksunut tutkinnon osaan tarvittavat tiedot ja taidot. 
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Tämä prosessi on tärkeä osa tutkinnon suorittamista, jolloin punnitaan sekä valmistavan 

koulutuksen sekä työssäoppimisen vastaavuus toisiinsa. Samoin opiskelijan tiedonkäsittely-

taidot ja tiedon omaksumiskyky, sekä opitun soveltaminen käytännössä näkyvät selkeim-

min juurikin tutkintosuoritustapahtuman aikana. 

 

Työssäoppimisen jakson tulee olla suunnitelmallinen ja tavoitteiden tulee olla selkeät. Poh-

josen (2005) mukaan työssäoppimisen jaksot tulisi suunnitella alustavasti työpaikan tarpei-

siin ja näin ollen työpaikat olisi hyvä valita niin, että niiden toiminta vastaisi opiskelijan 

tarpeita, jolloin työssäoppimisen jaksot tulisivat selvästi osaksi opiskeluprosessin kokonai-

suutta, eivätkä jäisi irralliseksi osaksi (Mt., 152). Työssäoppimisjakson tulisi olla tarkoin 

suunniteltu juuri opiskelijan tarpeita vastaavaksi, jolloin otettaisiin myös opiskelijan kyvyt, 

valmiudet ja hänen roolinsa huomioon. Haastateltavilla oli joitain negatiivisia kokemuksia 

työssäoppimispaikoista tai niiden henkilökunnasta. Työssäoppimispaikoissa ei ollut aina 

resursseja ohjata opiskelijaa, vaan opiskelija oli monesti työntekijän asemassa. Tällaiset 

tilanteet ovat ikäviä, eikä työntekijänä toimiminen tue opiskelijan oppimisprosessia teorian 

ja käytännön yhteensovittamisessa. 

 

Opiskelijalla on myös oma vastuunsa siinä että saa yhdistettyä teorian ja käytännön toisiin-

sa. Opiskelijan kuuluu kertoa omasta henkilökohtaisesta suunnitelmastaan henkilökunnalle, 

jolloin heillä on paremmat mahdollisuudet toimia opiskelija huomioiden. Dialogi onkin 

henkilökohtaistamisen onnistumisessa yksi tärkeimmistä edellytyksistä.  

 

7.3 Henkilökohtaistamisen toteutumisen arviointi ja kehittämiskohteet 

 

Tutkimuksemme myötä nousi ilmi joitain puutteita henkilökohtaistamisessa, tai epäkohtia, 

jotka haittasivat osaltaan opiskelijan tiedon prosessoinnin taitojen kehittymistä ja siten op-

pimista ja tutkinnon suorittamista. Muun muassa yhteistyö ja sen kehittäminen nousivat 

merkittävään asemaan tutkimuksessamme. Yhteistyö työpaikan ja oppilaitoksen välillä 

koettiin tärkeäksi ja siinä nähtiin kehittämisenpaikkoja. Samoin muun muassa asiakirjojen 
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suhteen nähtiin parantamisen varaa. Huomasimme myös, että jatkuva oppiminen on tärke-

ää, niin opiskelijoille, kuin opettajille ja työpaikkakouluttajillekin. 

 

Huomioiminen ja hyväksilukeminen 

 

Opiskelijoiden mielestä henkilökohtaistamisessa ei huomioitu tarpeeksi opiskelijoiden elä-

mäntilannetta, ikää, toiveita ja harrastuneisuutta, vaikka ne tulisi ottaa henkilökohtais-

tamissuunnitelmassa huomioon. Haastattelujen myötä tuli ilmi kokemuksia myös siitä, ettei 

alan koulutusta tai työkokemustakaan huomioitu, vaikka sille olisi voinut olla perusteita. 

Kun otamme huomioon sen, että oppiminen jaetaan informaalin, formaalin ja nonformaali-

sen oppimiseen, niin mielestämme harrastukset, työkokemus ja alan koulutus olisi huomioi-

tava mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaistamista tehdessä.  

 

Aiemman osaamisen tunnistamiseen ja kokemuksen huomioimiseen näemme vaikuttavan 

resurssien vähyyden sekä selkeiden ohjeistuksien puuttumisen, mikä näkyi niin oppilaitok-

sen, kuin työpaikankin puolella siinä, ettei opiskelijoita voitu huomioida parhaalla mahdol-

lisella tavalla yksilöllisesti, kaikkia tarpeita huomioon ottaen. Tähän kaivattaisiin muutosta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2011). kehittämissuunnitelmassa, Koulutus vuosina 2011–

2016, tärkeäksi nähdään muun muassa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen rahoituk-

sen kehittämisen. Rahoitus kannustaisi opetuksen järjestämiseen vain silloin, kun opiskeli-

jalla ei ole vielä tutkinnon suorittamisen edellyttämää osaamista. (Mt., 37.) Vaikkei tämä 

ole suoranaisesti yhteydessä tuloksiimme, voidaan ajatusta hyödyntää osaltaan myös sosi-

aali- ja terveysalalla. Valmistavan koulutuksen suhteen voitaisiin tehdä tarkempia mallin-

noksia aikaisemmin hankitun osaamisen kartoittamiseen ja siihen, millainen osaaminen 

voidaan katsoa hyväksi henkilökohtaista tutkintosuunnitelmaa laadittaessa. Tutkimuksem-

me tulosten mukaan tämän tyyppistä mallinnosta tarvitaan, joten voidaan sanoa niiden ole-

van ajankohtaisia ja samassa linjassa Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitel-

man kanssa siinä suhteessa, ettei resursseja tule tuhlata turhaan heihin, jotka eivät 

koulutusta tai joitain koulutuksen osaa tarvitse.  
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Valmistava koulutus ja opettajan merkitys 

 

Opiskelijoilla oli "luennoilta" tai kontaktitunneilta suuret odotukset. Näiden odotusten myö-

tä tuli toisinaan pettymyksiä, kun opettajan koettiin tulleen hieman "takki auki" tunnille, 

eikä hän tuntunut opiskelijoiden mielestä valmistautuneelta. Merkityksellisiä seikkoja op-

pimisen kannalta eivät ole vain menetelmälliset valinnat, vaan myös se, mitä opetukseen ja 

opiskelun ohjaukseen sisältyy ja kuinka opiskelijat huomioidaan.  

 

Tutkimuksemme myötä nousi esiin kritiikkiä, koskien myös sitä, millaisia oppiaineita ope-

tetaan yhtä aikaa ja kuinka hyvin opiskelijoiden odotetaan omaksuvan tietoa. Osa opiskeli-

joista kertoi ruotsin ja englannin kielen yhtaikaisen opettelun olleen vaikeaa. Opiskelijat 

itse kokivat tilanteen haastavaksi ja olisivat kaivanneet enemmän aikaa ja ohjausta oppimi-

sensa tueksi. Opetusmenetelmät ja teoriaopetus sinällään tulisi suunnitella niin, että se to-

della palvelisi aikuisopiskelijoita ja heidän yksilöllisiä tarpeitaan.  

 

Yhteistyö ja yhteiset käytänteet 

 

Henkilökohtaistamiskäytänteissä selkeän mallin luominen nähtiin tärkeäksi ja merkit-

täväksi. Yhteinen toimintamalli yhtenäistäisi myös muitakin käytänteitä. Opettajien välinen 

yhteistyö nähtiin tärkeäksi osaamisen tunnistamisen suhteen. Toiset, kokeneemmat tai hen-

kilökohtaistamisessa onnistuneet opettajat, voisivat jakaa tietämystään muiden kanssa.  

 

Asiakirjat ovat yhtenä mallintajana ja osaamisen tunnistamisen, sekä tunnustamisen tukena. 

Niiden pohjalta alkulähtöisesti kartoitetaan osaamista. Kuitenkin selkeämpiä, yhteisiä käy-

tänteitä kaivataan. Esille nousi muun muassa opinto-ohjaajan tarve, jolloin tutor-opettajilta 

lähtisi paineita ja työtaakka vähenisi. Opinto-ohjaaja voisi osaltaan tehdä osaamisen tunnis-

tamista ja tunnustamista, sekä ohjata opiskelijoita opinnoissaan. Opettajatutorilla ei ole 

aikaa, resursseja, eikä välttämättä taitojakaan, tukea ja ohjata opiskelijoita tarpeeksi, saati 

tehdä systemaattista henkilökohtaistamista tietyllä sabluunalla.  
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Ohjaus ja toimivat mallit 

 

Selvityksiä aikuisten ohjauksen tarpeesta, liittyen yhteistyöhön ja ohjaukseen erikoistunee-

seen henkilöön, on tullut monista näyttötutkintoon liittyvistä hankkeista. Esimerkiksi 

Rönkkö (2006) kirjoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämishankeraportissa 

”Unelmille siivet”, että ”tärkeänä ohjauksen kehittämistarpeena voidaan pitää ohjaukselli-

sen asiantuntemuksen lisäämistä aikuisoppilaitoksissa, sillä varsinaista opinto-ohjausta on 

aikuiskoulutuksissa harvoin tarjolla.” Tässä samaisessa hankkeessa mainitaan myös, että 

ohjaukselle ei ole usein varattu riittävästi aikaa ja resursseja, vaan ohjauksen toteutumisen 

on usein opettaja omatoimisuuden varaan pohjautuvaa Rönkön tutkimustulokset vastaavat 

tuloksiamme siinä suhteessa, että oppilaitoksen kulttuurissa olisi tuettava ”henkilökohtais-

tamista ja refelektoinnin mahdollistavaa ilmapiiriä erilaisilla strategiavalinnoilla”, esimer-

kiksi luomalla yhteinen toimintamalli henkilökohtaistamiseen. (Mt., 35–36.) 

 

Myös HEKO -hankkeen (2013) myötä on pyritty kehittämään toimivia malleja henkilökoh-

taistamiseen liittyen. Toivomme kehitettyjen mallien tuovan selkeyttä myös henkilökoh-

taistamisen käytänteisiin, ja muun muassa aiemmin hankitun osaamisen arvioimiseen.  

 

Henkilökohtaistaminen työpaikoilla 

 

Työpaikoilla henkilökohtaistamisesta oli vähän tietoa, eivätkä he työorganisaatiossa osan-

neet tätä aspektia huomioida, vaikkakin kokivat, että ottavat opiskelijat huomioon yksilölli-

sesti ja huomioivat myös heidän kokemuksensa työssäoppimisen tilanteita suunnitellessa. 

Työpaikkakouluttajat olisi tärkeää saada sitoutumaan tehtäväänsä niin, että he ymmärtäisi-

vät mitä henkilökohtaistamisen huomioiminen heidän osaltaan tarkoittaa. Päättelemme 

Hakkaraisen, Lonkan ja Lipposen (2001, 146–147) tavoin, että jaettu asiantuntijuus opetta-

jien, työnantajien, kollegoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa voisi auttaa parempaan 

ohjaukseen sekä henkilökohtaistamisen toteutumiseen käytännössä. Tähän ongelmaan aut-

taisi tietämys ja koulutus opiskelijan henkilökohtaistamiseen ja yksilölliseen ohjaukseen 

liittyen. 
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Tutkimustuloksemme antoivat viitteitä yhteistyön kehittämisestä. Voisimmeko ottaa mallia 

esimerkiksi Ruotsista siinä, kuinka suhtaudutaan uuteen työntekijään tai opiskelijaan? Rajat 

ylittävä yhteistyö liittyen esimerkiksi työpaikkakouluttajien koulutukseen saattaisi tuoda 

ideoita ja kehittämismalleja opiskelijan henkilökohtaistamiseen. Vaikkei ruotsalaisen työ-

paikkakulttuurin ”paremmuudesta” olekaan selkeää tieteellistä näyttöä, on kuitenkin todet-

tu, että Ruotsissa vallitsee yleensä ottaen parempi vuorovaikutuskulttuuri, josta voisimme 

ammentaa jotain hyvää meidän työpaikoillemme. Myös Pohjonen (2005, 152) on tutkimuk-

sensa myötä todennut, ettei (suomalainen) työpaikka ole aina vastaanottavainen opiskelijoi-

ta kohtaan. Hänenkin mukaansa työssäoppijoilla on usein haasteita päästä sisälle työyhtei-

söön. 

 

Asiakirjat 

 

Tutkimuksessamme asiakirjat tuottivat myös paljon päänvaivaa ja aiheuttivat ristiriitaisia 

tunteita. Myös Mirja Hosianahon (2005, 2) mukaan henkilökohtaistamista edistäisi ohjei-

den ja esitteiden informatiivisempi ja käytännönläheisempi luonne. Vieläkin, nyt vuonna 

2013, ovat asiakirjat edelleen liian kapulakielisiä, kaukana käytännönläheisyydestä, eikä 

työpaikoilla ole järjestetty resursseja niin, että työpaikkakouluttajat pystyisivät sitoutumaan 

työaikana ohjaustehtäväänsä. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan näyttötutkinnon asiakirjoihin 

kuuluvat muun muassa henkilökohtainen suunnitelma (Hesu) ja tutkintosuunnitelma (Tut-

su).  

 

Asiakirjat nähtiin tarpeellisiksi, mutta koettiin, että ne ovat työläitä ja vaikeaselkoisia, niin 

opiskelijoiden, kuin työpaikkakouluttajienkin mielestä. Myös opettaja sekä aikuiskoulutus-

päällikkö näkivät tärkeäksi henkilökohtaistamislomakkeiden tarkistamisen ja kehittämisen. 

Asiakirjojen vaativuuteen kiinnittivät huomiota kaikki haastateltavamme, joten kritiikki ei 

liene ihan turha. Työpaikkakouluttajalta oli mennyt useampia päiviä, asiakirjojen täyttämi-

seen. Samoin tuli opiskelijoilta informaatiota, että heidänkin työpaikkakouluttajansa olivat 

kritisoineet suunnitelmien työläyttä ja vaativuutta. Tuli myös ilmi, että opiskelijoita voitai-

siin mielellään ohjata ja kouluttaa työpaikoilla, jos vain oheismateriaalit ja asiakirjat veisi-
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vät vähemmän aikaa ja resursseja. Asiakirjoja voitaisiin kehittää yksinkertaisimmiksi ja 

teksti voitaisiin avata ”maallikkokielelle”. Kapulakielisyys ei palvele ketään, eikä se ole 

opiskelijankaan etu, että suunnitelmaa täydennetään ”googlen” avulla, eikä omista lähtö-

kohdista ja tavoitteista käsin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

8. Pohdinta 

 

 

Tutkimuksemme aikana olemme toimineet kaikin puolin tieteellisten ja eettisten ohjeistus-

ten mukaan. Olemme pyytäneet luvat tutkimuksellemme sekä oppilaitoksen johdosta, että 

työpaikoilta. Tutkimukseen osallistuneet yksityishenkilöt ovat tietoisia tutkimuksen tarkoi-

tusperistä ja siitä, mitä varten me tutkimusta teemme ja mitä haluamme sillä saavuttaa. 

Olemme kertoneet kaikille tutkimukseemme osallistuneille heidän oikeuksistaan ja siitä, 

että pidämme heidän intimiteettinsä suojassa, eikä informaatio kulkeudu ulkopuolisten kor-

viin.  

 

Tutkimuksemme muotoutui luontevasti laadulliseksi jo suunnitteluvaiheessa. Kvalitatiivi-

nen tutkimustapa oli mielestämme järkevin vaihtoehto, jonka jälkeen pohdimme tarkempia 

tutkimukseemme liittyviä näkökulmia ja toteuttamistapoja. Olimme ajatelleet ottavamme 

näkökulmaksemme kokemuksellisuuden, koska ajattelimme saavamme näin syvällisempää 

tietoa henkilökohtaistamisen käytänteisiin ja toteutumiseen liittyen.  

 

Tiedonhankintamenetelmiksemme pohdinnan ja harkinnan jälkeen valikoituivat yksilö- ja 

ryhmähaastattelut, sekä pidimme tarpeellisena tehdä myös muutamia kysymyksiä sähkö-

postitse eräille asianomaisille. Näin saimme kattavasti ja tarpeellisen määrän monipuolista 

tietoa tutkimustamme varten. Päätimme myös mennä havainnoimaan arviointitilaisuutta, 

koska meille tarjoutui tähän mahdollisuus. Triangulaatio toi tutkimuksellemme luotetta-

vuutta, koska kaksi tutkijaa ja useampia informaationlähteitä, sekä menetelmiä toivat moni-

puolisesti tietoa tutkimustamme varten. Vaikka tietoa tulikin useasta lähteestä ja eri tavoin, 

huomasimme, että samat teemat toistuivat ja näin pystyimme tekemään johtopäätöksiä asi-

oista.  

 

Kahden tutkijan kesken tulkinnanvaraisuus jäi vähemmälle ja pystyimme jatkuvasti keskus-

telemaan, niin tutkimuksen kulusta ja eri vaiheista, kuin saamastamme informaatiostakin. 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt valikoituivat osittain oman aktiivisuutemme ansioista. 
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Toisaalta saimme kontakteja myös muilta, esimerkiksi haastattelemaltamme opettajalta, 

joka järjesti meille ryhmähaastattelun ja hankki tähän opiskelijat.  

 

Tutkimuksemme alkuvaiheessa haastattelimme erästä opiskelijaa kokeilumielessä, jotta 

osaisimme muokata haastattelukysymykset mahdollisimman toimiviksi tutkimuksemme 

kannalta. Tällöin, ensimmäisen haastattelun aikoihin, meidän kysymyksemme olivat vielä 

hieman raakileita ja kömpelöitä. Saimme kuitenkin haastattelun avulla hyvin tietoa henki-

lökohtaistamisen kokemuksiin liittyen ja pystyimme hyödyntämään myös tätä haastattelua 

tutkimuksessamme. Samalla saimme tietoa siitä, miten kysymyksiä kannattaa muokata ja 

varmuuden siitä, minkä tyylisiä kysymyksiä meidän tulee esittää, jotta saamme vastauksia 

tutkimusongelmaamme. Koimme, että koehaastattelu oli meille tarpeellinen myös siksi, että 

pystyimme sen jälkeen hahmottamaan haastatteluihin varattavan ajan ja miettimään haastat-

teluja myös litteroinnin kannalta. Seuraavissa haastatteluissa jätimme turhat välikommentit 

sanomatta, mikä helpotti nauhoitteen kuuntelemista ja litterointia. 

 

Olimme itse aktiivisia tutkimuksemme kulussa. Saimme oppilaitoksen edustajilta suhteelli-

sen vapaat kädet tutkimuksemme toteutukseen ja täten pystyimme tekemään tutkimusta 

tehokkaaseen tahtiin. Saimme oppilaitoksen kautta muutamia hyviä kontakteja, joita hyö-

dynsimme ja haastattelimme. Muutoin valitsimme informanttimme itsenäisesti. Otimme 

ahkerasti yhteyttä eri paikkoihin ja kerroimme tutkimuksestamme. Kaikki olivat pääosin 

positiivisin mielin tutkimustamme kohtaan. Olimme suunnitelleet tutkimuksemme kululle 

tietynlaisen aikataulun, mitä halusimme noudattaa ja täten oli tarpeellista olla aktiivisessa 

roolissa, sekä mennä päämäärätietoisesti eri tilanteisiin.  

 

Tutkimuksen myötä saimme kattavasti tietoa henkilökohtaistamisen toteutumisesta. Oli 

perusteltua ja järkevää valita haastateltavat sekä muut tutkimukseen osallistuneet niin, että 

saimme informaatiota sekä opiskelijoiden, koulutusorganisaation että työssäoppimispaik-

kojen näkökulmasta. Kun aloitimme tutkimuksemme tekemisen, emme oikein osanneet 

ajatella, mitä se voisi tuoda tullessaan. Nyt kuitenkin huomaamme tutkimuksemme tulleen 
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tarpeeseen ja koemme sen olevan kaikin puolin ajankohtainen myös tutkimuksemme myötä 

saamiemme tulosten perusteella.  

 

Vasta päättynyt HEKO -hanke (2013) on myös osaltaan pyrkinyt kartoittamaan kehittä-

misenpaikkoja. HEKO -hankkeessa kehittämistyö keskittyi kuitenkin enemmän sähköisten 

järjestelmien kehittämiseen. Me toimme tutkimuksellamme esiin myös muita seikkoja, 

joihin henkilökohtaistamisen kehittämisessä voitaisiin kiinnittää huomiota. Toimme esiin 

tietoa siitä, kuinka hyvin tehty henkilökohtaistaminen parhaimmillaan tukee opiskelijan 

oppimista ja tutkinnon suorittamista. Tutkimuksemme myötä tuli ilmi myös se, millainen 

rooli ohjaajilla on opiskelijan henkilökohtaistamisen toteutumisessa. Opiskelija on toki 

aktiivinen toimija, jolloin hänen omalla panoksellaan ja tiedon prosessoinnin taidoillaan on 

merkitystä. Koulutuksessa on kuitenkin ohjaukseen sitoutuneilla velvollisuus ohjata opiske-

lijaa oppimaan itsereflektion ja itsearvioinnin kautta, hyödyntäen voimavarojaan ja kyky-

jään, sekä taitojaan. Yleisesti ottaen henkilökohtaistaminen koettiin hyväksi asiaksi ja ai-

kuisoppimisen kannalta merkittäväksi, jolloin se onnistuessaan tuki aikuisen 

oppimisprosessia ja tutkinnon suorittamista. 

 

Tutkimuksemme on ajankohtainen ja hyödyllinen niin opiskelijoille itselleen, kuin oppi-

laitokselle ja työssäoppimispaikoillekin. Saimme tutkimuksemme avulla kattavasti tietoa 

henkilökohtaistamiseen liittyen monelta eri taholta, ja täten näiden esiin tulleiden seikkojen 

sekä kokemusten myötä voidaan pohtia; Olisiko jossain kehittämistä ja mitä mahdollisesti 

voitaisiin tehdä, jotta toimintaa saadaan paremmaksi? Kokemukset ovat arvokkaita ja mie-

lipiteet tulisi aina huomioida, kun halutaan kehittää toimintaa tehokkaammaksi ja laaduk-

kaammaksi. Saimme tutkimuksemme myötä uusia näkökulmia, selkeää palautetta sekä 

kritiikkiäkin koskien sosiaali- ja terveysalan näyttötutkinnon henkilökohtaistamista ja pro-

sesseja, jotka liittyvät henkilökohtaistamiseen. Lisätutkimusta voitaisiin tehdä muun muas-

sa työpaikka-kouluttamiseen liittyen. Sieltä suunnalta tuli ilmi eniten ongelmia, ja tutki-

musta voitaisiin tehdä muun muassa resursseihin liittyen. Kysymyksiä heräsi muun muassa 

siitä, miten työpaikat voisivat parhaiten palvella oppilaitoksia ja opiskelijoita, sekä päinvas-

toin? 
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Liitteet 

 

 

Liite 1 .Yksilöhaastattelun kysymykset opiskelijalle (koehaastattelu). 

 

Laajemmat kysymykset: 

 

1. Mitä henkilökohtaistaminen mielestäsi tarkoittaa? 

 

2. Miten koet, että henkilökohtaistaminen on vaikuttanut opiskeluusi /työhösi?  

 

3. Miten henkilökohtaistamista on toteutettu ja millaisia toimenpiteitä henkilökohtais-

taminen on aiheuttanut tai kuinka se on helpottanut opintojen etenemistä yms.?  

 

4. Mitä hyvää on henkilökohtaistamisessa on? Toisaalta sitten, jos on jotain "huonoa", 

niin mitä se voisi olla? 

 

Teemat: Arviointi, ohjaus, ryhmä, yksilö 

 

Tarvittaessa tarkemmat kysymykset: 

1. Aloittaessasi tutkinnon suorittamisen, miten mielestäsi aiempi osaamisesi otettiin opis-

kelun suunnittelussa huomioon? 

2. Miten toiveesi toteutuivat, kun opiskeluasi suunniteltiin? (oppimisympäristö, opiskelu-

muoto, opetusmuoto, elämäntilanne.) 

3. Miten sinulle kerrottiin ammattitaitovaatimuksista ja arviointikriteereistä? 

5. Olisitko tarvinnut enemmän ohjausta tai tukea opiskeluun? Jos olisit, niin millaista? 

7. Kirjattiinko opintojesi suunnittelu ja suoritukset?  

8. Miten näyttöjen arviointi vaikutti opintojesi etenemiseen? 

9. Millaisia eväitä sait näyttöön (tutkintosuoritustilaisuuteen) valmistavasta koulutuksesta? 

10. Minkälaisia asioita olet tämän tutkinnon aikana tehnyt yhdessä toisten opiskelijoiden tai 

työkavereiden kanssa? 
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Liite 2 . Ryhmähaastattelun kysymykset 

 

1. Miten henkilökohtaistamista on (teidän kohdallanne) toteutettu? 

 

2. Millaisia vaikutuksia henkilökohtaistamisella on ollut opiskeluunne ja elämäntilan-

tee-seenne? 

 

3. Näettekö tai koetteko olevan joitain kehittämisenpaikkoja henkilökohtaistamiseen 

liittyen? 

 

Tarvittaessa tarkemmat kysymykset: 

 

1. Miten mielestäsi aiempi osaamisesi, toiveesi ja elämäntilanteesi on otettu huomioon 

opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa? 

 

2. Miten on perehdytetty opintoihin? Kuinka on tuettu ja ohjattu opiskelussa? 

(Miten opettajan persoona vaikuttaa? Onko opettajilla eri tapoja toimia? Miten Moodle 

toimii? Miten asiakirjat toimivat?) 

 

3. Millainen vaikutus teidän mielestänne opettajalla on henkilökohtaistamisen toteu-

tuksessa? Onko opettajan työtavalla ja persoonalla merkitystä? 

 

4. Miten työpaikkaohjaus on toiminut? 

(yhteistyö työpaikoilla eri tahojen kesken / oppimisen näkökulma) 

- Kuinka on kokenut oppimisen kannalta tärkeäksi työpaikan ja työnohjaajan? 
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Liite 3.Kysymykset aikuiskoulutuspäällikölle 

 

1. Onko oppilaitoksessa tehty henkilökohtaistamissuunnitelmaa? Minkä perusteella? 

Ketkä mukana? 

 

2. Miten toimiva laatuprosessi huomioidaan henkilökohtaistamissuunniltemaan ja 

henkilökohtaistamiseen liittyen?  

 

3. Miten kartoitetaan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja aiemmin opitun 

huomioon ottamista? Millaista kyselyä tehdään? Miten päätöksiin päädytään? 

 

4. Miten asiakas- talous- ja oppimisen näkökulmat huomioidaan? Miten otetaan huo-

mioon asiakas, rahoittajataho ja oppilaitoksen sisäinen asiakas? 

 

5. Miten toiveet, ohjauksen- ja tuen tarpeet otetaan huomioon? 

 

6. Miten vastuuhenkilöt ja toimijat ovat määräytyneet?  

 

7. Miten ohjausta kartoitetaan? 

 

8. Miten asiantuntemus huomioidaan kolmikantaisuuteen liittyvässä arvioinnissa? (ar-

vioitsijoiden perehdyttäminen, koulutus) 

 

9. Miten keräätte palautetta liittyen henkilökohtaistamiseen? 

 

10. Mitä kehitettäviä asioita henkilökohtaistamisen prosessissa on tällä hetkellä?  
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Liite 4 . Kysymykset opettajalle 

 

1. Miten koet henkilökohtaistamisen onnistuvan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoiminnan suun-

nittelussa ja toteuteutuksessa?  

- Miten ohjaat opiskelijoita itseohjautuvuuteen ja miten otat huomioon aikuisopiskelijoiden 

itseohjautuvuuden? 

- Miten perehdytät opiskelijoita tutkinnon suorittamisessa? 

- Miten otat ryhmäoppimisen huomioon aikuisopiskelijoiden näyttötutkinnon suorittami-

sessa? 

- Mikä on Moodlen merkitys opiskelussa? 

 

2. Mitä henkilökohtaistamiseen liittyviä asioita kirjataan ylös ja miten näitä kirjattuja asioi-

ta seurataan käytännössä?    Miten koet tutkintosuunnitelman ja muiden asiakirjojen toimi-

vuuden?  

-Kuinka asiakirjat mielestäsi vastaavat tutkintotavoitteita ja miten ne edistävät opiskelijan 

itseohjautuvuutta? 

- Miten henkilökohtaiset tavoitteet kirjataan asiakirjoihin? 

 

3. Miten koet aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toteutuvan? 

- Miten sitä tehdään ja kuka päättää tunnistamisen 

 

4. Miten koet työnohjaajien ja työpaikan henkilökunnan perehtyneen opiskelijan oh-

jaukseen ja tutkinnon suorituksen arviointiin? 

- Miten kartoitatte  työnohjaajien perehtyneisyyttä työnohjaukseen? 

- Onko tullut ilmi kehittämisenpaikkoja em. asiaan liittyen?  

 

5. Miten olet saanut perehdyttämistä ja koulutusta opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen 

liittyen? 
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6. Miten koet yhteistyön merkityksen näyttötutkinnon henkilökohtaistamiseen liittyvien 

henkilöiden kesken? 

 

7. Mitä asioita näet tärkeäksi kehittää henkilökohtaistamisen toimivuuden kannalta? 
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Liite 5 

 

Kysymykset työpaikkakouluttajalle. 

1. Miten oppilaitoksen edustaja on perehdyttänyt sinut tehtävääsi työharjoittelun oh-

jaajana sekä näytön arvioijana? 

 

2. Millaiseksi näet roolisi näyttötutkinnon opiskelijan henkilökohtaistamisen (työhar-

joittelu/näyttö) suhteen? 

 

3. Miten yhteistyönne toteutui näytön suunnittelussa, suorituksessa ja arvioinnissa si-

nun, arvioivan/ohjaavan opettajan ja opiskelijan välillä? 

 

4. Mitä asioita toivoisit, että näyttötutkintojärjestelmässä otettaisiin huomioon? 
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Liite 6 Sähköpostitse lähetetyt kysymykset työpaikkojen edustajille (työpaikan esimiehille) 

 

1. Voisitko kertoa työharjoittelupaikoilla olevien henkilöiden perehtyneisyydestä näy-

tön ohjaajan rooliin ja sitä, millaiset käytännöt Tornion varhaiskasvatuksen puolella 

on näytönarvioijakoulutuksesta? 

 

2. Saavatko esimerkiksi päiväkodin työntekijät, jotka ovat toimineet näyttötutkinto-

opiskelijan ohjaajana, koulutusta tai perehdytystä tehtäväänsä?  

 

3. Onko heillä tietoa henkilökohtaistamiskäytänteistä ja siitä, mitä eri opiskelijoilta 

tutkintotapahtumassa/näytössä vaaditaan? 

 

Jo muutama sananen riittää meille, jotta saamme jonkinlaista kuvaa asioista, ainakin ylei-

sistä käytänteistä ja mahdollisista kehittämisen paikoista. 

 

 

 


