


Taustatietoja1.



Kyselyyn vastanneet

2018-2019 Vastaajat tutkinnoittain

Opiskelijat 1069 https://link.webropolsurveys.com/short/3eaa187eae974821

8f44df06ff2d08f1

Opettajat 83 https://link.webropolsurveys.com/short/46a5a69ddb6c4cba

a25347299e453d48

Työpaikka-

ohjaajat

378 https://link.webropolsurveys.com/short/b8a51f10cdd34fc58

336b30766a6a629

Kysely toteutettiin 24.9.2018-1.7.2019. Yhteensä kyselyyn vastasi 

1529 henkilöä

https://link.webropolsurveys.com/short/3eaa187eae9748218f44df06ff2d08f1
https://link.webropolsurveys.com/short/46a5a69ddb6c4cbaa25347299e453d48
https://link.webropolsurveys.com/short/b8a51f10cdd34fc58336b30766a6a629


• Opiskelijoiden työssäoppimisjakson pituus viikkoina

Työssäoppimisjakson pituus

Jakson pituus n Prosentti

Alle 4 viikkoa 30 2,83%

4-6 viikkoa 273 25,73%

7-9 viikkoa 566 53,34%

Yli 9 viikkoa 192 18,1%



Lisäkoulutustoiveita ja –tarpeita

Opettaja Työpaikka

-ohjaaja

Toivon lisäkoulutusta arvioinnista ja 

näytöistä

17,11% 16,85%

Olen suorittanut työpaikkaohjaaja-

koulutuksen
86,59% 32,43%

Olen jatkossa valmis ohjaamaan 

opiskelijoita
- 94,62%



Tulokset2.



1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Tiesin, mitä työpaikalla on tarkoitus oppia. /
Sovimme työpaikalla, mitä opiskelijan on tarkoitus

oppia.

Tiesin osapuolten tehtävät ja vastuut. / Osapuolten
tehtävät ja vastuut käytiin läpi sopimusta

solmittaessa.

Tiesin, mitä työpaikalla on tarkoitus oppia. /
Sovimme työpaikalla, mitä opiskelijan on tarkoitus

oppia.

Tiesin osapuolten tehtävät ja vastuut. / Osapuolten
tehtävät ja vastuut käytiin läpi sopimusta

solmittaessa.

Opiskelijat 3,693,57

Työpaikkaohjaajat 3,583,68

Opiskelijat Työpaikkaohjaajat

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
suunnittelu



- Vastaajista täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja 
näyttöjen suunnittelu

Opiskelijat Työpaikka-

ohjaajat
• Tiesin, mitä työpaikalla on tarkoitus oppia.

• Sovimme työpaikalla, mitä opiskelijan on tarkoitus oppia 95,29% 92,22 %

• Tiesin osapuolten tehtävät ja vastuut

• Osapuolten tehtävät ja vastuut käytiin läpi sopimusta solmittaessa. 94,12% 91,42 %



1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Noudatin työpaikan ohjeita. / Opiskelija noudatti annettuja
ohjeita

Noudatin työaikoja. / Opiskelija noudatti annettuja työaikoja

Sain ohjausta työturvallisuusasioihin. / Opiskelija
perehdytettiin työturvallisuusasioihin.

Sain tehdä tavoitteiden mukaisia työtehtäviä, jotka tukivat
oppimista ja näyttöä. / Opiskelija sai työtehtäviä, jotka

tukivat oppimista ja näyttöä.

Noudatin työpaikan ohjeita. /
Opiskelija noudatti annettuja

ohjeita

Noudatin työaikoja. /
Opiskelija noudatti annettuja

työaikoja

Sain ohjausta
työturvallisuusasioihin. /
Opiskelija perehdytettiin
työturvallisuusasioihin.

Sain tehdä tavoitteiden
mukaisia työtehtäviä, jotka

tukivat oppimista ja näyttöä. /
Opiskelija sai työtehtäviä,
jotka tukivat oppimista ja

näyttöä.

Opiskelijat 3,883,823,413,58

Työpaikkaohjaajat 3,693,673,613,69

Opiskelijat Työpaikkaohjaajat

Opiskelijan ohjaaminen ja palautteen 
anto



- Vastaajista täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä

Opiskelijan ohjaaminen ja palautteen 
anto

Opiskelijat Työpaikka-

ohjaajat
• Noudatin työpaikan ohjeita.

• Opiskelija noudatti annettuja ohjeita. 98,2% 93,93 %

• Noudatin työaikoja.

• Opiskelija noudatti työaikoja. 96,93% 91,35%

• Sain ohjausta työturvallisuusasioihin.

• Opiskelija perehdytettiin työturvallisuusasioihin. 84,2% 93,95%

• Sain tehdä tavoitteiden mukaisia työtehtäviä, jotka tukivat 

oppimista ja näyttöä

• Opiskelija sai työtehtäviä, jotka tukivat oppimista ja 

näyttöä.

91,37% 96,02%



Opiskelijan ohjaaminen ja palautteen 
anto

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Työpaikalla oli aikaa ohjata minua. / Minulla oli aikaa
ohjata opiskelijaa.

Sain tarvittaessa opettajalta ohjausta (käynti, soitto tai
sähköinen yhteydenpito). / Opettajan tuki oli riittävä.

Sain kehittymisestäni palautetta työpaikkaohjaajalta. /
Annoin opiskelijalle palautetta hänen kehittymisestään.

Opin arvioimaan oppimistani ja osaamistani. /
Kannustin opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja

osaamistaan.

Työpaikalla oli aikaa ohjata
minua. / Minulla oli aikaa

ohjata opiskelijaa.

Sain tarvittaessa
opettajalta ohjausta (käynti,

soitto tai sähköinen
yhteydenpito). / Opettajan

tuki oli riittävä.

Sain kehittymisestäni
palautetta

työpaikkaohjaajalta. /
Annoin opiskelijalle
palautetta hänen
kehittymisestään.

Opin arvioimaan
oppimistani ja osaamistani.

/ Kannustin opiskelijaa
arvioimaan omaa

oppimistaan ja
osaamistaan.

Opiskelijat 3,563,663,503,49

Työpaikkaohjaajat 3,293,693,513,32

Opiskelijat Työpaikkaohjaajat



- Vastaajista täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä

Opiskelijan ohjaaminen ja palautteen 
anto 

Opiskelijat Työpaikka-

ohjaajat
• Työpaikalla oli aikaa ohjata minua.

• Minulla oli aikaa ohjata opiskelijaa. 91,6% 85,11%

• Sain tarvittaessa opettajalta ohjausta (käynti, soitto tai 

sähköinen yhteydenpito.)

• Opettajan tuki oli riittävä.
89,18% 89,89%

• Sain kehittymisestäni palautetta työpaikkaohjaajalta.

• Annoin opiskelijalle palautetta hänen kehittymisestään. 87,37% 92,84%

• Opin arvioimaan oppimistani ja osaamistani.

• Kannustin opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja 

osaamistaan.
91,84% 85,94%



Näytön arviointi
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Tiesin, mitä näytössä arvioidaan.

Arviointi oli kriteerien mukaista.

Tiesin, mitä näytössä arvioidaan.Arviointi oli kriteerien mukaista.

Opiskelijat 3,613,63

Työpaikkaohjaajat 3,703,69

Opiskelijat Työpaikkaohjaajat



Näytön arviointi

Opiskelijat Työpaikka-

ohjaajat
• Tiesin mitä näytössä arvioidaan.

86,73% 86,74%

• Arviointi oli kriteerien mukaista
83,11% 85,68%

- Vastaajista täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä



Kokonaisarvio työpaikalla 
tapahtuvasta oppimisesta

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Olin aktiivinen työpaikalla. / Opiskelija oli
aktiivinen työpaikalla

Kehityin ammatillisesti. / Opsikelija kehittyi
ammatillisesti.

Yhteistyö työpaikalla oli sujuvaa.

Olin aktiivinen työpaikalla. /
Opiskelija oli aktiivinen

työpaikalla

Kehityin ammatillisesti. /
Opsikelija kehittyi

ammatillisesti.

Yhteistyö työpaikalla oli
sujuvaa.

Opiskelijat 3,723,603,67

Työpaikkaohjaajat 3,563,55

Opiskelijat Työpaikkaohjaajat



Kokonaisarvio työpaikalla 
tapahtuvasta oppimisesta ja 
mahdollisesta näytöstä

Opiskelijat Työpaikka-

ohjaajat
• Olin aktiivinen työpaikalla.

• Opiskelija oli aktiivinen työpaikalla. 97,12% 91,96%

• Kehityin ammatillisesti.

• Opiskelija kehittyi ammatillisesti 94,23% 93,05%

• Yhteistyö työpaikalla oli sujuvaa
92,94% -

- Vastaajista täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä



OPETTAJIEN PALAUTE

Opettajat

• Työsuunnitelmani / lukujärjestykseni mahdollisti riittävän 

tuen antamisen opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille. 81,93 %

• Tavoitteiden mukaisia työpaikkoja oli saatavilla. 83,13 %

- Vastaajista täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä



Mitkä olivat toimivia 
yhteydenpitotapoja jakson aikana 

Opiskelijat Työpaikkaohjaajat Opettajat

Käynti 65,43% (689) 81,82% (293) 100% (2)

Sähköposti 22,13% (233) 48,13% (177) 0%

Puhelin 62,58% (659) 71,12% (251) 100% (2)

Sosiaalinen media 

(Facebook, 

Instargram, 

Whatsapp jne...)

23,36% (246) 2,67% (10) 50% (1)

Sähköinen 

päiväkirja (Wilma)
48,81% (514) 1,34% (5) 50% (1)

Edukit 4,18% (44) 1,87% (7) 0%

Kotopro 0% 0,27% (1) 0%

Muu, mikä? 1,42% (15) 2,14% (8) 0%

• Parhaina yhteydenpitotapoina pidettiin käyntiä ja puhelinta. 



Kuinka monta kertaa opettaja tai joku 
muu oppilaitoksen edustaja kävi 
katsomassa sinua työpaikalla? 
Opiskelijat

Kertaa n Prosentti

1 204 22,27%

2 382 41,7%

3 225 24,56%

4 tai enemmän 66 7,21%

Opettajalla ei ollut 

mahdollisuutta käydä 

työpaikallani. Miksi?

39 4,26%



• Pääsääntöisesti ohjaus oli ollut hyvää ja riittävää.

Kehittämiskohteita:

• Työtehtävistä ja tavoitteista toivottiin lisää selkeää ohjausta heti 

työsuhteen alkaessa.

• Toivottiin ohjeita siitä millaiset näyttökokonaisuudet pitää suorittaa 

ja mitä niiden kuuluu sisältää.

• Toivottiin kannustavampaa otetta ohjaukseen ja palautteen antoa 

kehittymisestä.

• Näytöistä toivottiin lisää ohjeistusta

Olisitko halunnut opettajalta 
enemmän ohjausta? Millaista? 
Avoimet vastaukset. Opiskelijat



• Joidenkin palautteiden mukaan, olisi hyvä tietää jo ennalta mitä 

koulussa on opetettu ja tehty ennen työharjoittelua. Näin 

harjoittelusta pystyttäisiin rakentamaan tarpeeksi motivoiva ja 

haastava oppilaalle.

• Toivottiin, että myös opettaja osallistuisi näyttöihin

• Työelämän perussäännöt voisi käydä läpi jo ennen työharjoittelua

• Toivottiin selkeää listausta vaadituista asioista ennen harjoittelua

• Opettaja voisi olla enemmän yhteydessä työpaikkaan ja kysellä 

miten harjoittelussa menee.

• Toivottiin palautetta siitä, miten työpaikka on onnistunut 

työpaikkana

Millaista tukea tarvitsisit lisää 
opettajalta? Työpaikkaohjaajat



FIILISMITTARI: Miten hyvin 
työpaikalla tapahtuva oppiminen 
onnistui?

Keskiarvo

Opiskelijat 8,68

Työpaikkaohjaajat 8,64

Opettajat 8,10

6%

8%

20%

21%

26%

40%

27%

30%

29%

38%

30%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opiskelijat

Työpaikkaohjaajat

Opettajat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Mitä minun olisi pitänyt osata työn 
alkaessa? 
Opiskelijat

Yhteensä 433 kommenttia, joista 115 

osasi mielestään tarvittavat asiat tai ei 

osannut sanoa, mitä piti osata.

n. 200 mainintaa 10-100 mainintaa

Ammattitaitoon

liittyviä asioita:

- Perustietoja ja 

-taitoja

- teoriaa

Asiakaspalvelu

Kielitaito

Työelämätaitoja: työaikojen 

noudattaminen, oma-

aloitteisuus,

työyhteisötaidot, ATK -

taidot



Mitä minun olisi pitänyt osata työn 
alkaessa? 
Työpaikkaohjaajat

Yli 10 mainintaa Alle 10 mainintaa

- Ammattitaito ja 

perusteet

- Työelämätaidot

- Asiakaspalvelu

- Oma-aloitteisuus

- Kielitaito

- Työajat

Yhteensä 137 kommenttia, joista 40 ei 

osannut sanoa, mitä pitäisi osata 

enemmän.



• Pääosin työpaikalla tapahtuva oppiminen oli koettu positiiviseksi 

asiaksi ja työt olivat sujuneet hyvin.

Kehittämiskohteita:

• Ohjaajiksi valittujen toivottiin jatkossa olevan ohjaamisesta 

motivoituneita henkilöitä.

• Osa toivoi enemmän ohjausta ja koulutusta työpaikalla. 

• Selkeät ohjeet työpaikalla harjoittelijalle ja panostusta 

perehdytykseen

• Työpaikalla toivottiin hyvää käytöstä ja kunnioittavaa kohtelua

Mitä vielä haluaisit kertoa työpaikalla 
tapahtuvaan oppimiseen liittyen? 
Opiskelijat



• Pääosin oltiin tyytyväisiä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

• Osalla ajan puute, aiheutti sen että ohjaamiseen jäi liian 

vähän aikaa

• Työelämän perussäännöt olisi hyvä käydä läpi ennen 

harjoittelua. Kuten, että työaikojen noudattaminen on tärkeää

• Perusteet olisi hyvä hallita jo ennen harjoittelua ja hyvät 

käytöstavat. Perustiedot olisi hyvä myös tarkistaa ennen 

harjoittelua.

• Ennen harjoittelua olisi hyvä käydä oppilaan kanssa läpi, mitä 

häneltä odotetaan.

• Työturvallisuutta toivottiin käytävän läpi ennen harjoittelua.

Mitä vielä haluaisit kertoa työpaikalla 
tapahtuvaan oppimiseen liittyen? 
Työpaikkaohjaajat



Mitä vielä haluaisit kertoa työpaikalla 
tapahtuvaan oppimiseen liittyen? 
Opettajat

• Työpaikoilla kiire, osa työpaikkaohjaajista tarvitsee enemmän 

ohjeistusta

• Osa jaksoista liian lyhyitä

• Työpaikkoja vaikea löytää etenkin nuorimmille opiskelijoille.

• Eri arvioija kuin ohjaava opettaja koettiin sekä hyväksi että 

kehitettäväksi asiaksi.

• Opettajan resurssi on riittämätön ohjaamiseen.





Kiitos!


