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Lupa kokeilla  

< Erilaiset tavat toteuttaa opetusta>
ammatillisella toisella asteella 

Päivittäin opettajat tekevät opetuksensa kehittämiseksi pieniä ja suuria arjen 
innovaatioita, jotta opiskelijat oppisivat ja etenisivät opinnoissaan eteenpäin. 

Opettajalta vaaditaan työssään kykyä improvisoida opetettavan asiasisällön saa-
miseksi ymmärrettäväksi. Innovoinnille sykäyksen antavat opettajien kokemuk-
set arkipäivän opetustilanteiden haasteista ja opiskelijoiden tarpeista. Opettajia 
kannustaa kokeilemaan myös tarve uusiutua ja kehittää ammatillista osaamis-
taan. Opettajien kokemukset kokeiluista opetuksen kehittämiseksi jäävät liian 
usein opettajan hiljaiseksi tiedoksi ja jakamatta työyhteisössä arjen kiireiden 
keskellä.
 
Tähän julkaisuun olemme koonneet kuvauksia siitä, miten opettajat ovat yksin 
ja yhdessä kollegojen kanssa kehittäneet omaa opetustaan. Olemme pidättä-
neet itsellämme oikeuden määritellä julkaisussa kuvatut erilaiset tavat toteut-
taa opetusta omalla tavallamme. Julkaisu pitää sisällään opettajien kuvauksia 
ja kommentteja mm. yhdessä opettamisen, projektioppimisen, erilaisten oppi-
misympäristöjen ja rästipajojen sekä tietotekniikan ja -verkkojen hyödyntämisen 
kokeiluista osana opetusta.
 
Toivomme julkaisun nimensä mukaisesti innostavan sinua edelleen kehittämään 
omaa opetustasi yhdessä opiskelijoiden ja kollegojen kanssa! 

 
Osa julkaisussa kuvatuista opetuksen kehittämisen kokeiluista ovat saaneet rahoitusta Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan maakunnissa käynnissä olevien ammatillisen toisen asteen kehittämishankkeis-
ta, joita ovat:
- OPEDA – Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen
- Valmis – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa
- Huippu – Nuorten työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen
- Mobiilipedagogia opetuksessa
- S2-kielipaja 
- Oppipaikka II – viimeinen vuosi oppisopimuksella
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Käytäntöjen vaatimat resurssit:

                      ei vaadi lisäresursseja

                                          vaatii hieman lisäresursseja

                                                              vaatii huomattavia lisäresursseja

  Yhdessa opettaminen  
– useampi kokki, parempi keitto  s.4

Projektioppiminen  
– Frutti di Projekti  s.10

Tietotekniikka ja -verkot opetuksessa  
– verkoilla suuret saaliit  s.20

Erilaiset oppimisymparistot  
– hyvia malleja moneen makuun  s.28

Opinnot a la Rastipaja s.36

lisatietoja s.44
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<YHDESSA OPETTAMINEN>
kaksi tai useampi opettaja opettaa samaa tai eri oppiainetta samassa  
paikassa samaan aikaan yhdelle tai useammalle opiskelijaryhmälle

ei tuota lisäkustannuksia, koska aineet, jotka aiemmin olivat lukujärjestyk-
sen mukaan eri aikaan, opetetaan yhtä aikaa

tavoitteena opiskelijoiden oppimistulosten paraneminen, läpäisyn edistä-
minen ja opetettavien kokonaisuuksien työelämävastaavuuden parantami-
nen

auttaa jakamaan opettajien kasvatusvastuuta, tukee työssä jaksamista 
ja -viihtymistä sekä vahvistaa opettajien arviointitaitoja ja ammatti- 
identiteettiä

– useampi kokki, parempi keitto
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 opetettavien sisältöjen on hyvä olla  
mahdollisimman laajoja

yhteiseen opetuksen ja toteutuksen suunnitteluun 
 tulee varata riittävästi aikaa

opetustilanteen rooleista ja pelisäännöistä tulee 
sopia yhdessä etukäteen

lukujärjestystekniset vaatimukset

* OTATHAN HUOMIOON *

 

<yhdessa opettaminen>

<YHDESSA OPETTAMINEN>
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englanti + ammattiaine+
Koneistamista ja englantia 
kone- ja metallialan  
opiskelijoille

Opiskelijat omaksuivat sanastoa paremmin ja 
pysyvämmin tuloksin kuin normaalissa luok-

kaopetuksessa. Opiskelijoiden yhteistoiminnalli-
nen oppiminen parani, kun he auttoivat toisiaan 
työkalujen ja sorvin osien nimien muistamisessa 
ja mieleen palauttamisessa. Konkreettinen sorvin 
käsittely sanaston opettelun yhteydessä auttoi 
muistijäljen syntymistä.

 

Kone- ja metallialan ammatinopettaja

Samanaikaisopetus on loista-
va keino tuoda ammat-

tikieltä sen luontevalle 
käyttöpaikalle. Kielen 
opiskelusta katoaa 
paperin maku ja 
opiskelija suhtautuu 
siihen myönteisem-
min, kun se tapahtuu 
luontevasti ja ikään 
kuin huomaamatta. 
 
Vieraiden kielten opettaja

”
Opiskelijat jännittivät  

tilanteita, mutta se vaikutti  
positiiviselta stressiltä,  joka sai heidät  

myös tsemppaamaan ja panemaan parastaan. 
Näyttämisen halu auttaa oppimista eri tavalla 

kuin normaalissa, passivoivassa teoria-  
henkisessä luokkaopetuksessa. 

Opettaja koneistaminen ja englanti - 
yhteisopetuksesta

Ammatinopettaja ja ohjaava 
opettaja -työparityöskentely 
aikuiskoulutuksessa

Yhdistimme lähihoitajien perustutkintoon kuu-
luvia oppiminen aikuisena, vuorovaikutus ja 

ryhmätyötaidot -opintoja sekä eri-ikäisten ohjaa-
minen -ryhmätyöharjoituksia. Opetimme yhdes-
sä 6–8 tuntia. Yhteisopettaminen tuntui mukaval-
ta, kun pääsi yhdessä tutustumaan ryhmään ja 
opiskelijat näkivät samalla, ketkä heitä jatkossa-
kin tulevat ohjaamaan.
 
Suunniteltaessa yhteistä opetusta kannattaa 

erityisesti miettiä sitä, mitä sisältöjä opetetaan 
yhdessä, mitä erikseen ja mitä etä-

opetuksena. Toteutusta suun-
niteltiin hyvissä ajoin, ehkä 

liiankin aikaisin. Jatkos-
sa suunnittelu on hyvä 

tehdä lähempänä to-
teutusaikaa. Haas-
teena oli opetukseen 
käytettävissä olevan 
ajan ja sisällön yhdis-
täminen. Opettamista 

yhdessä tutun työpa-
rin kanssa on helppo 

jatkaa ja näin myös vas-
tuu opetuksesta jakautuu. 

Yhteisopettajuus sopii hyvin 
aikuisopiskelijoille.

Ohjaava opettaja, ammatillinen aikuisoppilaitos
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Jumalattoman hauskaa, uusi juttu 
mitä ei ole ennen tehty! Antoisaa itsel-
le ja opiskelijoille ja niistä aina oppii. 
Yhdessä oltiin ja oppiminen on silloin 
syvällisempää. Minkä ilotta oppii, sen 
surutta unohtaa! Nyt, kun on kokeiltu, 
niin tätähän voisi käyttää vaikka mi-
hin.

Opettaja taide- ja kulttuuri ja ensiapu 
-yhteisopetuksesta

Tosi hyvää kertausta ensiavusta, asiat 
oli unohtunut. Miksei meillä ollut 
aiemmin tällaista?! Vitsit kuinka hie-
nosti me osasimme!

Opiskelijat taide ja kulttuuri ja ensiapu 
-yhteisopetuksesta

Opiskelijoiden silmissä opettajat 
näyttivät inhimillisiltä, kun amma-
tin opettaja ei osannutkaan lausua 
täydellistä englantia, eikä englannin 
opettaja osaa käyttää kaikkia koneita. 

Opettaja puualan ja englannin  
yhteisopettajuudesta

Tietoliikennetekniikkaa 
ja englantia

Olen kokeillut vetää kyseistä kurssia muutama 
vuosi sitten, mutta silloin kurssista ei tullut mi-

tään. Suurin ongelma oli se, että kurssin materi-
aali, tehtävät ja kokeet ovat kaikki englanninkieli-
siä. Opiskelijoille englannin kieli tuotti silloin liian 
suuria vaikeuksia, jotta kurssin suorittamisesta 
olisi tullut mitään. Nyt, kun kokeilimme kurssia 
yhdessä opettaen, tilanne oli aivan toinen. Kurs-
sin läpäisi hyväksytysti kahdeksan opiskelijaa 
neljästätoista. Loput opiskelijoista saivat myös 
kurssin suoritettua, vaikka eivät läpäisseet loppu-
koetta.

Kokeilu oli todella onnistunut. Englannin opet-
taja pystyi tukemaan oppilaita todella paljon 
auttamalla heitä ymmärtämään vieraskielisiä 
kysymyksiä. ICT-opettaja puolestaan auttoi se-
littämällä suomeksi kappaleissa käytyjä asioita.  
Usein vaikeita kohtia pohdittiin yhdessä ja mie-
tittiin, miten kyseinen kohta suomennettaisiin tai 
mitä se käytännössä tarkoittaa. Koska ICT-alalla 
on ehdottoman tärkeää tuntea alan englannin-
kielinen sanasto sekä osata lukea alan julkaisuja 
englannin kielellä, oli aivan loistavaa, kun saim-
me yhdessä vetää kyseisen kurssin. Kurssi oli sen 
verran tuloksellinen, että ajatus jatkaa kyseistä 
aineiden integrointia tuntuu hyvältä ja järkevältä 
tavalta toimia.

Tietoliikennetekniikan ammatinopettaja 

” 
englanti + ammattiaine+ 

<yhdessa opettaminen>
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Mielenterveys- ja päihdetyön  
perusteita ja ensihoitoa

Pilotissa kahden eri koulutusohjelman opiskelijat opiskelivat yhdessä mielenterveys- ja päihdetyön 
auttamismenetelmiä, ryhmässä toimimista ja ensihoitoa. Mielenterveys- ja päihdetyön koulutus-

ohjelman opiskelijat saivat näin kertausta niin ensihoidosta kuin perusopinnoissa opiskelluista kan-
sansairauksista.  Ensihoidon koulutusohjelman opiskelijoiden oli puolestaan helpompi liittää teoria 
käytäntöön todellisissa työtilanteissa, joiden käsittelyä jatkettiin näyttöjen jälkeen mielenterveys- ja 
päihdetyön tunneilla.  Useamman opettajan näkökulma laajentaa ja syventää opiskelijoiden tietoa kä-
siteltävästä asiasta. 

Aluksi opiskelijat jännittivät toisen ryhmän kanssa työskentelyä, mutta kokivat myöhemmin hyöty-
neensä tästä tavasta oppia. Lisäksi kokeilu tarjosi mahdollisuuden aidompaan kohtaamiseen, kun po-
tilaita eivät esittäneet omat opiskelutoverit. Suurimmaksi osaksi kokeilu oli mielenkiintoinen ja työta-
pana mielekäs, vaikka ajankäyttöä olisi voinut suunnitella paremmin.

 Lähihoitajien perustutkinnon ammatinopettajat

Aloitimme kokeilun lonkalta yhdistämällä lähi-
hoitajien lasten tuokioiden ohjauksen englan-

nin tunteihin. Se sujui todella hyvin, sillä meitä 
oli kaksi kokeilunhaluista opettajaa. Seuraava 
kokeilu oli myös lähihoitajien kanssa 
ja nyt yhdistettiin ammatillinen 
ruotsi ja potilastyöskentely. Niin 
hienoa yhteistyötä ja opiske-
lijoiden opiskelua saa hakea 
kaukaa. Saimme opiskelijat 
löytämään tapoja selvitä 
puutteellisella ruotsin kie-
lellä samalla kun he työstivät 
potilassiirtoja. 

Haastavinta on tähän asti ol-
lut metallialan ja englannin saman-
aikaisopetus. Kokeilimme opettaa hallis-
sa ja se oli liian haastavaa pojille. Tehtävät  
tulee pohjustaa todella hyvin jo valmiiksi 

”
Aluksi tuntui samalta kuin  

ensimmäisillä oppitunneilla  
työuran alussa. Ihan hirveesti 

tuli uusia näkökulmia. 

Vieraiden kielten yhdistämisestä  
ammatillisten aineiden opetukseen

ja muutenkin täytyy löytää keinot motivoida
heitä. Lähihoitajien kanssa motivoivana tekijänä 
toimi jonkinlainen koe, jonka yhdistimme kokei-

luun.  Kokeilimme yhdistää myös ruotsin ja tai-
de ja kulttuuri -kurssin ajoneuvoasen-

tajille. Opiskelijat olivat hienosti 
mukana tässä. 

Kehitettävää on siinä, että 
löydetään oikeat tavat toimia 
kussakin ryhmässä ja oikeat 
opettajat. Ajoituksen tulee olla 

myös oikea. Toivoisin lisäksi 
opettajien lähtevän rohkeasti 

kokeilemaan yhdessä opettamista. 
Sitä ei saa pelätä – oikeanlainen heit-

täytyminen antaa opettajallekin paljon: olen 
työkavereiltani oppinut paljon lisää oman työni 
tueksi ja uskon, että he ovat oppineet minulta. 

Vieraiden kielten opettaja
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Matematiikka ja fysiikka-kemia ruuanvalmistuksen  
ja puhtaanapidon opetuksessa

Yhteisopettajuus lähti liikkeelle kokeilusta, jossa menin ruuanvalmistuksen ja puhtaanapidon tun-
neille mukaan. Kokeiluun lähdettiin, koska opiskelijoilla oli suuria vaikeuksia muistaa matematiikan 

tunneilla opetettuja asioita ammattityön tunneilla. Tuntui, että seinän tällä puolella matematiikan tun-
neilla asiat sujuivat, mutta opittu asia ei siirtynyt mukana siirryttäessä ammattityön tunneille vierei-
seen tilaan. 

Opiskelijoilla oli aluksi vaikea ymmärtää, mitä 
oli tapahtunut. ”Miksi matikan ope on täällä? 
Eihän nyt ole matikan tunti” -tyyppisiä lauseita 
kuului runsaasti. Kun työtä jatkettiin yhdessä, 
huomattiin, että ammattityössä on sisältöjä niin

matematiikasta kuin fysiikasta ja 
kemiasta, joten myös niiden yhdessä 
opettaminen ja oppiminen on luonnollista. 
Nyt opiskelija, joka tarvitsee ohjausta enemmän, 
saa työskentelynsä aikana tehokkaammin juuri 
sellaista apua kuin tarvitsee, ja nopeammin ete-
nevälle opiskelijalle voidaan antaa omaan tehtä-
vään enemmän haastetta. 

Tällä hetkellä kokeilemme, millä tavalla yhdessä 
opetettuja sisältöjä myös arvioidaan yhdessä. 
Arviointi tapahtuu työtilanteessa, jossa opiske-
lija suunnittelee ja tekee työn suunnitelmansa 
mukaan. Työtehtävän aikana opiskelija tekee 
havaintoja ja perustelee, mistä on kyse. Havain-
not perusteluineen raportoidaan suullisesti tai 
kirjallisesti. Tärkeintä on, että opiskelija pysähtyy 
havainnoimaan työtään sen eri vaiheissa. Arvioin-
timallia voidaan käyttää sekä oppimisprosessin 
että osaamisen arviointiin atto-aineissa sekä hyö-
dyntää selvitettäessä opiskelijan valmiutta antaa 

ammattiosaamisen näyttö. 

Yhdessä tekeminen siis jat-
kuu ja syvenee. Hyötyjänä 

opiskelija, työkaveri ja 
minä. Me.

Matemaattisten aineiden 

opettaja

”
Yhdessä suunniteltu,  

yhdessä opetettu, 
yhdessä arvioitu 

 

<yhdessa opettaminen>

Matematiikka + ?+9



<PROJEKTIOPPIMINEN>
oppiminen tapahtuu yhdessä toisten kanssa saman tavoitteen, tehtävän tai 
haasteen ratkaisemiseksi sovitun työsuunnitelman (tavoitteet, aikataulu, 
työnjako ja resurssit) mukaisesti

pienimuotoisista muutaman opiskelijan projekteista laajoihin opiskelija- 
ryhmien, oppilaitosten, yritysten tai kolmannen sektorin toimijoiden  
yhteisiin oppimisprojekteihin

tavoitteena vuorovaikutuksessa muiden kanssa yhteisen tehtävän suunnit-
telun, toteutuksen ja arvioinnin avulla oppia työelämän avaintaitoja, kuten 
ongelmanratkaisutaitoja, yksilöllistä ja yhteisöllistä vastuunkantoa sekä  
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

keino opiskelijaryhmän yhteishengen rakentamiseen ja  
oppilaitoksen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen

– Frutti di Projekti
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* OTATHAN HUOMIOON *

 

<projektioppiminen>

opettajan rooli oppimisprosessin mahdollistajana, 
tavoitteen ja tehtävän kirkastajana, kannustajana 

ja tarvittaessa sillan rakentajana erilaisten  
näkemysten välillä 

ryhmän jäsenten mahdollisimman tasapuolisen 
osallistumisen varmistaminen projektiin sen eri 

vaiheissa

nuorten toteuttama projekti on  
nuorten itsensä näköinen

– Frutti di Projekti
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Päihdekasvatusprojekti yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa

Ammattistarttiopiskelijoiden ryhmä toteutti yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa päihdekasvatusai-
heisen projektin keväällä 2012. Idea projektiin saatiin Englannista, jossa nuoria on aktivoitu itsenäi-

seen toimintaan erilaisin yhteisöprojektein. Luontevaksi yhteistyökumppaniksi valittiin Punainen Risti, 
jonka kanssa yhteistyötä on tehty myös aiemmin. 

Projektin aiheeksi valittiin päihdekasvatus, joka 
on aiheena nuorille aina ajankohtainen. Punai-
sen Ristin toimijat johdattelivat nuoret aiheeseen 
käyttämällä toiminnallisia menetelmiä, joiden 
avulla nuoret miettivät mm. mitä päihteet ovat, 
miksi niitä käytetään ja mitä vaihtoehtoja päih-
teiden käytölle olisi. Nuorten tehtävänä oli myös 
miettiä, miten päihdekasvatusta tulisi toteuttaa 
heidän ikätovereilleen. Sen pohjalta nuoret suun-
nittelivat ja toteuttivat toiminnallisen päihdekas-
vatusradan rinnakkaisryhmälle Punaisen Ristin 
toimijoiden tukemana. Radan varrella oli esillä 
sekä tietoa päihteistä että kysymyksiä niihin liit-
tyen. Opiskelijat myös huolehtivat päihdekasva-
tusradan käytännön toteutuksesta toisen am-
mattistarttiryhmän tullessa rataa suorittamaan. 

Projektin lopuksi toteutettiin Punainen Ristin 
vetämä projektin arviointitilaisuus sekä päihde-
kasvatusradan järjestäneelle että siihen osallis-
tuneelle ryhmälle. Tilaisuuden tarkoituksena oli 
tehdä yhteenveto projektin onnistumisesta, päih-
dekasvatuksen tärkeydestä sekä herätellä miet-
teitä nuoren omassa suhtautumisessa päihteisiin.
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<projektioppiminen>

”
Yhteisöprojektista kysyttiin palautetta  

opettajilta ja opiskelijoilta. Opiskelijat olivat tyy-
tyväisiä siihen, että pääsivät itse suunnittelemaan 

ja toteuttamaan projektin. Opettajat taas  
pitivät tärkeänä järjestökentän tuntemusta ja  

yhteistyön kehittämistä heidän kanssaan.

Päihdekasvatusprojektin toteutuksessa 
 mukana ollut ammattistartin opettaja

 

”
Projektista saatu hyvä palaute sekä  

innostuneet opiskelijat ja opettajat saivat 
aikaan sen, että mallia levitetään myös muihin 

koulutuksiin. Projekti osoitti opiskelijoiden osaa-
misen ja kyvyn pitkäjänteiseen työskentelyyn. 

Toiminnalla vahvistetaan opiskelijoiden  
osallistumisen merkitystä.

Päihdekasvatusprojektin toteutuksessa 
 mukana ollut ammattistartin  

opettaja

Kouluterveyskyselyn tulosten 
esittely vanhemmille

Ammattistartin ryhmä toteutti yhteisenä pro-
jektina kouluterveyskyselyn tulosten esitte-

lyn elämyksellisesti oppilaitoksen vanhempain- 
illassa. Kyselyn keskeisten tulosten ympärille 

rakennettiin teemahuoneet, joissa tulokset 
vanhempainillassa esiteltiin. Teemahuonei-

ta olivat mm. luokkahuone, jossa oli esillä 
koulunkäyntiin liittyviä tuloksia (läksyjen 
lukemiseen käytetty aika, poissaolot jne.), 
nuoren huone (vapaa-aika, nukkuminen, 
päihteidenkäyttö) ja koti (ruokailu, yhteinen 

aika) sekä opettajien huone. Vanhempainil-
lassa oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenki-

löstö ja projektia toteuttavat ammattistartin 
opiskelijat olivat teemahuoneissa keskustelemas-
sa kouluterveyskyselyn tuloksista vanhempien 
kanssa. 

Projekti oli osa ammattistartin opetussuunnitel-
man yhteiskuntatiedon ja kädentaidot ja kestävä 

kehitys -oppisisältöjä. Toteutus oli ideoinnista 
loppuun saakka nuorten käsialaa. Yhteinen 

palautekeskustelu nosti esille kaikkien 
ryhmäläisten työpanoksen merkityksen, 
ryhmätyön haasteet ja palkitsevuuden. 
Kokemus oli myönteinen ja opiskelijat ko-
kivat olevansa aidosti hyödyksi. Se opet-
ti opiskelijoille projektin eri vaiheet alun 

suunnittelusta lopputuloksen arviointiin. 
Osallistujat saivat tekemästään projektista 

työtodistuksen ja paljon positiivista palautet-
ta tilaisuuteen osallistuneilta vanhemmilta.
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                         toimintapäivät 

Lähtökohtana lasten toimintapäivien toteuttamiselle oli halu muuttaa lähihoitajakoulutuksen kasvun 
tukemisen ja ohjauksen opintojakson opiskelua käytännönläheisemmäksi ja toiminnallisemmaksi. 

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella myös he kokivat opintojakson liian teoreettiseksi ja toivoi-
vat lisää toiminnallisuutta. Monet opiskelijat olivatkin oppimistyylitestien perusteella osoittautuneet 
tekemällä oppijoiksi. Lisäksi halusimme, että opiskelijat saisivat käytännön kokemusta lasten ohjaami-
sesta ennen työssäoppimisjaksoa päiväkodissa.

kokoonnuttiin yhdessä syömään lasten opiskeli-
joiden ohjaamana valmistamia välipaloja tai lei-
vonnaisia. 

Toimintapäivien toteutus onnis-
tui hienosti ja niiden aikana 

kaikista kaupungin päivä-
kodeista kävi koulussa 

kylässä yksi lapsiryhmä. 
Päiväkodit ottivat kut-
sun mielellään vastaan 
ja osoittivat paljon 
kiinnostusta toimin-

taamme ja toiminnal-
lista oppimista kohtaan. 

Monesta päiväkodista oli 
johtaja mukana vierailulla ja 

tämä vahvisti osaltaan olemassa 
olevia suhteita työelämään. Vierailu-

jen aikana johtajat saivat lisää tietoa lähihoi-
tajakoulutuksesta ja jopa rekrytoivat opiskelijoita 
työssäoppimaan päiväkoteihinsa.

Varhaiskasvatuksen monet sisältöalueet ja tavoit-
teet toteutuivat toimintapäivien aikana ja opis-
kelijat oppivat kaikkia tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksia. Opiskelijoiden lastenhoidon, 
ohjauksen, vuorovaikutuksen, tiimityön ja toimin-
nan suunnittelun, toteutuksen ja itsearvioinnin 
taidot kehittyivät selvästi.

Projektin tavoitteena oli ideoida, suunnitella ja 
toteuttaa tavoitteellista, ohjattua ja lasten ikä- ja 
kehitystasoa vastaavaa toimintaa päiväkotilap-
sille. Käytännön toteutuksessa mu-
kana oli kaksi opiskelijaryhmää 
(aikuisopiskelijaryhmä ja pe-
ruskoulupohjainen ryhmä) 
sekä varhaiskasvatuksen 
opettaja ja ravitsemuk-
sen opettaja. Yhteis-
työkumppaneina olivat 
kaikki kaupungin päi-
väkodit. 

Projektin suunnittelu-
vaiheessa opiskelijat op-
pivat, mitä kaikkea tulee 
ottaa huomioon, kun suunni-
tellaan lapsille ohjattua toimintaa 
(lasten ikä- ja kehitystaso, tilat, materiaalit, 
välineet, aikataulu, tavoitteet, työnjako, tiimityö 
jne.). Toimintapäivien ohjelma alkoi yhteisellä 
laululeikillä koulun pihalla, nukketeatteriesityk-
sellä tai jakamalla lapset toiminnallisesti pien-
ryhmiin. Osa lapsista meni keittiölle valmista-
maan terveellistä välipalaa tai leipomaan ja osa 
puolestaan osallistui ohjattuihin toimintatuo-
kioihin, jotka sisälsivät mm. kasvomaalausta, lii-
kunnallisia temppuratoja, kädentaitopisteitä ja 
laulu-leikkituokioita. Toimintatuokioiden jälkeen 

”
Myös opettajat oppivat paljon uutta ja 

ovat entistä innokkaampia kehittämään ja 
toteuttamaan tämäntyyppistä toiminnallis-

ta oppimista, jolla selvästi on vaikuttavuutta.

Lasten toimintapäivät -projektia  
ohjannut ammatinopettaja

LASTEN
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Koko oppilaitoksen yhteinen

Jotta oppilaitokseen saataisiin rakennettua tii-
viimpää yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden 

kulttuuria ja sitä kautta parannettua yhteisön 
jäsenten hyvinvointia ja motivaatiota, aloimme 
suunnitella ja toteuttaa koko organisaation yhtei-
siä eri teemojen mukaisia toimintapäiviä. Ideoita 
toteutukseen saimme kansainvälisiltä kumppa-
neilta Englannista ja Hollannista. Toimintapäivät 
suunniteltiin työryhmissä, joiden jäsenet olivat 
valitun teeman osaajia organisaatiossamme. Päi-
vien toteutus tapahtui yhteistyössä paikallisten 
yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden ja yhdis-
tysten kanssa.

Toimintapäivät aloi-
tettiin järjestämäl-
lä ympäristöviikko 
keväällä 2013, jon-
ka tavoitteena oli 
perehdyttää opis-
kelijoita ympäris-
töasioihin ja oman 
alansa kestävään 
kehitykseen ja ym-
päristöystävälliseen 
ajatteluun. Lisäksi 
tavoitteena oli saa-
da opiskelijat mietti-
mään, miten he itse 
voivat toimia kestävää kehitystä edesauttavalla 
tavalla koulussa, kotona ja työpaikoilla. Tapah-
tumaan osallistui oppilaitoksen opiskelijat, koko 
henkilökunta ja työelämän edustajia. 

Opiskelijaryhmien vastuulla oli mm. valmistel-
la tapahtumaan alakohtaisia ympäristöpisteitä, 
johon muut opiskelijat tutustuvat sekä koostaa 
yhteistä aihetta käsittelevää opetusmateriaalia 
kaikille koulutusaloille. Yhtenä päivänä ympä-
ristöviikolla järjestettiin koululla ympäristöalan 
innovaatioita, työelämän tulevaisuutta ja työl-
listymismahdollisuuksia ympäristöasioiden nä-
kökulmasta käsittelevä luentotilaisuus, jossa 
puhujina olivat yritysten edustajat Sybimarilta ja 
Lassila & Tikanojalta.  

Jatkossa ympäristöviikko otetaan vakituiseksi 
osaksi lukuvuoden ohjelmaa. Lähtökohtana on, 
että teemaviikon asiat ja tekeminen sisältyvät 
opetussuunnitelmiin. Syksyllä jatketaan toimin-
tapäivien idean kehittämistä ja levittämistä or-
ganisaation sisällä. Suunnitelmissa on jatkossa 
järjestää ainakin kahdessa organisaation oppilai-
toksessa yhteisöllisyys ja työelämä -teemaa kä-
sittelevät hyvinvointipäivät opiskelijoille yhdessä 
ammattikorkeakoulun kanssa.

 

<projektioppiminen>

YMPARISTOVIIKKO
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               -autoprojekti

Projektissa auto- ja kunnossapitoasennuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat rakentavat 
osana ammatillisia opintojaan kauko-ohjattavan RC-auton. Rakennusprojekti tapahtuu neljän hen-

gen tiimeissä ja aikaa auton valmistamiseen käytetään noin neljä tuntia viikossa kuuden viikon ajan. 
Tavoitteena on työelämässä tarvittavien ammatillisten taitojen lisäksi parantaa ryhmätyötaitoja ja li-
sätä yhteisöllisyyttä. 

Ennen kuin autot taas puretaan osiin seuraavan 
opiskelijaryhmän koottavaksi, esittelevät opiske-
lijatiimit työnsä tuloksia mm. AmisAjot-mäkiau-
tokisassa ja erilaisissa oppilaitoksen markkinoin-
titilaisuuksissa, kuten seitsemäsluokkalaisille 
järjestettävässä Urapolku-tapahtumassa. Autojen 
rakentaminen on tuonut opiskeluun mukavaa 
käytännönläheisyyttä ja projekti on ollut niin 
opettajien kuin opiskelijoiden näkökulmasta on-
nistunut.

”
Autoa rakentaessa on saanut  

ratkaista oikeita oman alan ongelmia ja 
projekti on ollut käytännönläheisempää 

kuin normaali kouluopetus.

RC-autoprojektissa mukana  
ollut opiskelija

RC
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Yrittäjyyttä oppimassa yön yli

Toisen asteen opiskelijoille suunnatun vuoro-
kauden mittaisen NY 24h -leirin aikana leiril-

le tulevat opiskelijat perustavat oman ideansa 
pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Tavoitteena on 
oppia ”learning by doing” -menetelmän avul-
la yritystoiminnan ja työelämän perustaitoja ja 
-tietoja. Leirin ohjelmassa on yrittäjyyden perus-
teiden ja tietoiskujen lisäksi mahdollisuus kuulla 
ulkopuolisia yrittäjyydestä luennoivia asiantunti-
joita ja yrittäjiä. 

Nuori Yrittäjyys 24h-leirillä yrittäjyyttä ovat oppi-
laitoksessamme aiemmin opiskelleet hiusalan, 
hotelli-, ravintola- ja catering-alan toisen vuoden 
opiskelijat ja viimeisimpänä tulokkaana lähihoita-
jaopiskelijat. Leiriohjaajina ovat toimineet aktiivi-
set oppilaitoksen kolmannen vuoden 
opiskelijat, jotka ovat aiemmin 
itse käyneet sekä 24h-leirin 
että vastuuopettajien 
vetämän leiriohjaaja-
koulutuksen.

 

<projektioppiminen>

Kun opiskelija on 
suorittanut hy-
väksytysti leirin, 
saa hän siitä to-
distuksen ja yh-
den opintoviikon 

yrittäjyysopinto-
jen suorituksen. 

Leiri on osa kan-
sainvälisestikin tun-

nettua Nuori Yrittäjyys 
-järjestön ohjelmaa.

”
Lähihoitajaopiskelijoille leiri oli  

ensimmäinen NY 24h -leirikoulutus.  
Opiskelijat antoivat erittäin positiivista  

palautetta osallistavasta tavasta toteuttaa  
liikeidea. Yrittäjäpuheenvuorossa kertoi omasta  

yrittäjäpolustaan oppilaitoksen entinen opiskelija, 
 joka on ryhtynyt yrittäjäksi. Näistä kokemuksista  

kuuleminen sävähdytti ja innosti leiriläisiä ja  
leiriohjaajia. Opiskelijat toivoivat lähihoitaja- 

koulutukseen kaikille opiskelijoille  
24h-leiritoimintaa.

Lähihoitajien opettaja  
24h-leirikokemuksesta

24h-leirillä
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Pop up -ravintolaprojekti

Kolmannen vuoden kokki- ja tarjoilijaopiskelijat 
suorittivat valinnaisen à la carte -kurssin orga-

nisoimalla pop up -ravintolaviikon oppilaitoksen 
opetusravintolan tiloihin. Projektissa opiskelijat 
suunnittelivat niin menut, kattaukset, ravinto-
loiden teemalliset koristelut kuin tapahtuman 
mainonnankin. Opiskelijoiden pyörittämän kah-
den eri pop up -ravintolan teemoiksi valikoituivat 
kolmen eri keiton lounasmenu ja kulinaristinen 
matka maailman ympäri reittiä Ranska – Japani 
– Italia – Etelä-Afrikka – Meksiko. 

Viikon aikana Pop up -ravintolan tyytyväiset asi-
akkaat saivat nauttia korkeatasoisista ruoka-an-
noksista hyvän palvelun kera. Tapahtuma oli 
menestys ja toimintaa tullaan jatkamaan myös 
tulevaisuudessa.

”
Haasteena voi olla kaikkien  

opiskelijoiden sitouttaminen yhteiseen  
projektiin. Vaikka opiskelijat pääasiassa  

suunnittelevat projektin, on opettajan tai  
ohjaajan oltava tukena prosessin aikana,  

jotta ongelmakohtiin on mahdollista  
saada apua.

18



 

<projektioppiminen>

”
Tällainen yhteistyö opiskelijoiden  

kanssa on mainio tapa tuoda hankemaail-
maa oppilaitoksen arkeen ja antaa  

opiskelijoille mahdollisuus suorittaa opintoja 
oikeiden toimeksiantojen mukaisesti. 

Projektikoordinaattori opiskelijoiden kanssa 
yhteistyössä toteutetun seminaarin  

järjestelyistä

Opiskelijat mukana  
seminaarijärjestelyissä

Osana markkinoinnin opintoja kaupallisen alan 
viimeisen vuoden opiskelijat suunnittelivat 

ja toteuttivat markkinointikampanjan Erityisen 
hyvää -hankkeen maakunnalliseen seminaariin 
yhdessä Turun kaupungin sivistystoimialan pro-
jektitoimiston kanssa. Seminaaripäivän oheisoh-
jelmana järjestetyn tuotetorin suunnittelun ja to-
teutuksen lisäksi opiskelijoille kuului tapahtuman 
markkinointi oppilaitoksen omalle väelle sekä 
kampanjointiin olennaisesti liittyvän palautteen 
kerääminen ja analysointi. 

Itse tilaisuus keräsi yli 70 seminaarivieraan lisäk-
si joukon koulun opiskelijoita tutustumaan eri-
tyisopetuksen maakunnallisiin hyviin käytäntöi-
hin. Tilaisuuteen osallistuneiden opiskelijoiden 
iloksi tulevat merkonomit olivat suunnitelleet 

tapahtumaan myös ammatilliseen erityisopetuk-
seen liittyneen tietokilpailun.

Projektin lopuksi pidettiin palautetilaisuus opis-
kelijoiden, heidän opettajansa sekä hanketta 
edustavien projektitoimiston toimijoiden kes-
ken. Yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä: opiskelijat 
pääsivät toteuttamaan todellisen tilaisuuden 
markkinointikampanjan ja seminaarin järjestäjät 
puolestaan saivat opiskelijan näkökulmaa tapah-
tumalle. Haasteena olivat tiedonkulun haasteet, 
johon täytyy kiinnittää erityistä huomiota: tapah-
tuman järjestäminen on hektistä ja siinä on paljon 
muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat tapahtu-
man luonteeseen ja järjestelyihin. 
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TIETOTEKNIIKKA JA 
-VERKOT OPETUKSESSA

sosiaalisen median, kuten Facebookin, Twitterin, blogien  
ja wikien käyttö opetuksessa

mobiililaitteiden tarjoamien mahdollisuuksien  
hyödyntäminen opetuskäytössä

virtuaalisten oppimisympäristöjen, Moodlen ja pilvipalvelujen  
käyttö opetuksessa

* OTATHAN HUOMIOON *

että opettajan tieto- ja viestintätekniset  
taidot ovat kunnossa 

opettajan rooli oppimisen ohjaajana ja tukijana

tietosuojakysymykset 

hyviin, turvallisiin ja eettisiin  
toimintatapoihin opastaminen 

sosiaalisen median opetuskäytön  
suositukset (Oph) ja ohjeistukset  

(oma organisaatio)

– verkoilla suuret saaliit
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<Tietotekniikka ja -verkot opetuksessa>

– verkoilla suuret saaliit

” 
Puhelimet ovat opiskelijoilla koko ajan mukana 

ja niiden käytön mahdollistaminen oppimisessa on 
tärkeää. Opiskeltava materiaali tulisi muokata puheli-

men näytöltä luettavaksi ja lyhyeksi, jonka opiskelija voi 
kerralla sisäistää. Koska niin ohjelmat kuin opiskelijatkin 

ovat pilvessä, on myös opettajien hallittava erilaisten  
pilvipalvelujen käyttö. Myös opiskeltavien asioiden  
pelillisyys lisääntyy, koska se on omiaan lisäämään  

opiskeltavan asian kiinnostavuutta. 

Tietotekniikan opettaja  
pilvipalvelujen käytöstä opetuksessa
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” 
Kaksoistutkintolaisten ryhmässä infotaan 
esimerkiksi siitä, milloin ilmoittaudutaan 
yo-kokeeseen, milloin ja missä sovitetaan  

lakkeja. Tätä kautta saadaan myös nopeasti  
tiedotettua alustavista yo-tuloksista. Kaksois-

tutkinnon vastuuopettaja on myös ottanut 
sivun omakseen ja käyttää sitä  

erittäin aktiivisesti. 
 

Opo-profiilia Facebookissa  
ylläpitävä opinto-ohjaaja

”
Tutoreitten Facebook-ryhmä  

toimii hyvin. Täällä ”huutelen” mm., kuka 
lähtee vaikkapa peruskouluun kertomaan 
meidän alasta tai kuka kierrättäisi ryhmiä 

tutustumassa oppilaitokseen. Vasteaika on 
yleensä noin kaksi minuuttia. 

Opo-profiilia Facebookissa ylläpitävä 
 opinto-ohjaaja

 

Opinto-ohjaajan  
Facebook-profiili

Opo-profiili perustettiin Facebookiin epäviral-
liseksi infokanavaksi, jonka tarkoitus on pal-

vella niin koulussa parhaillaan opiskelevia kuin 
jo valmistuneita opiskelijoita, opettajia ja 
yhteistyökumppaneita. Sitä kautta 
tiedotetaan mm. koulutalon 
ajankohtaisista asioista, 
tenttiajankohdista, jat-
ko-opinnoista ja nii-
den hakuajoista sekä 
työnantajien yhtey-
denotoista alan avoi-
mista työpaikoista. 
Tarkoitus olisi tulevai-
suudessa saada tätä 
kautta tietoa myös, 
missä meiltä valmistu-
neet työskentelevät tai 
opiskelevat ja pyytää heitä 
koululle kertomaan omasta ura-
polustaan. Nettipoliisit ovat opo-pro-
fiilin kavereina matalan kynnyksen yhteydenot-
toja varten. 

Opiskelijat eivät pysty kirjoittamaan profiilin 
etusivulle, vaan kommentointi tapahtuu profii-
lin alle perustetuissa ryhmissä, joita ovat mm. 
opiskelijakunnan, tutoreiden ja kaksoistutkin-
non opiskelijoiden omat ryhmät. Kaiken kaik-
kiaan profiili toimii erittäin hyvänä välineenä 
todella nopeaan tiedottamiseen. Henkilökoh-
taisten opintoihin liittyvien kysymysten hoitoon 
käytetään edelleen opiskelijahallinto-ohjelma 
Wilmaa. 

Opinto-ohjaaja
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Oppilaat lukivat postaukseni käytännössä välittö-
mästi ja homma meni tosi hienosti. Kertaakaan ei 
ole tullut ns. väärinkäytöksiä eli kaikki ymmärsi-
vät, että sivu on tarkoitettu kouluasioiden hoita-
miseen. Nämä alkuvuosien ryhmät ovat jo vuosia 
sitten valmistuneet ja ryhmät ovat siellä vieläkin. 
Joskus kyselen, mitä heille kuuluu ja he vastaile-
vat, että töissä ollaan tai armeijassa, missä kukin.

Sähköalan ammatinopettaja

” 
Blogityyppinen 

oppiminen  
vie meitä ulos  

luokkahuoneesta.
 

”Facebook opetuksessa – 
informaatio oppilaille  
sekunneissa”

 

<Tietotekniikka ja -verkot opetuksessa>

Facebook tiedottamisen  
välineenä

Olen käyttänyt Facebookia opetuksessani vuo-
desta 2009 lähtien. Olen aktiivinen facen/ne-

tin/somen sekä tietotekniikan käyttäjä. Olin jo 
aiemmin pohtinut, miten saisi tiedon perille no-
pealla aikataululla kaikille oppilaille vuorokau-
den ajasta riippumatta. Perustin silloisen kolmos-
luokkani kanssa oman Facebook-ryhmän, johon 
sitten kaikki liittyivät. Sinä vuonna kävi tuuri, kun 
kaikki jo olivat facessa. Aina ei ole näin.

Alussa loin ryhmän nimeämällä sen opintolinjan 
nimen mukaan. Ryhmän saa salaiseksi ja sitä 
ei näe kukaan hauissa ja eikä siihen saa kutsut-
tua ketään muita. Käytännössä se tapahtuu, kun 
aluksi pyytää yhtä oppilasta kaveriksi ja liittää se 
ryhmään. Oppilas liittää kotona tai tunnilla muut 
luokkalaiset ryhmään ja se on sitä myöden val-
mis. Jos ei tahdo opiskelijoita omiksi henkilökoh-
taisiksi Facebook-kavereiksi, voi ko. opiskelijan 
poistaa kavereiden joukosta tässä vaiheessa. 
Itselläni ei ole nykyisiä oppilaita Facebook-ka-
vereina ja mielestäni se on parempi niin. Luokas-
sa sovittiin, että Facebook-ryhmä on pelkästään 
luokan asioiden hoitamiseen ja tiedottamiseen. 
Laitoin sinne sitten tavoitteet, linkit päättötyö- ja 
ansioluettelopohjiin sekä tietoa kaikista mahdol-
lisista lukuvuoden yhteisistä tilaisuuksista (koulu-
kuvaus, avoimet ovet, valmistumispäivä). 
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Facebook opetuksen  
välineenä

Käytän Facebookiin luomaani suljettua ryhmää 
joskus etätuntien pitämiseen. Ensin sovitaan 

etukäteen päivä ja kellonaika, jolloin opiskelijat 
seuraavat ryhmän seinällä tapahtuvaa opetus-
ta. Annan usein heille hieman haasteellisemman 
tehtävän, jota he lähtevät selvittämään usein in-
ternetiä apua käyttäen. Jos heille tulee tehtävää 
tehdessä kysymyksiä, niin he esittävät ne ryhmän 
seinällä. Näin kaikki näkevät, mitä on kysytty ja 
mitä olen siihen vastannut. Tehtävät pyydän pa-
lauttamaan sähköpostiin.

Matemaattisten aineiden opettaja
Facebook työssäoppimisen 
ohjauksessa

Ratkaisuna haastavaan tilanteeseen, jossa pai-
noviestinnän opiskelijoiden työssäoppimis-

paikat sijaitsevat maantieteellisesti kaukana toi-
sistaan, aloimme käyttää Facebookia ohjauksen 
ja opiskelijoiden keskinäisen yhteydenpidon väli-
neenä työssäoppimisjaksojen aikana. Käyttöön-
ottoa tuki se, että se on luonteva yhteydenpitovä-
line opiskelijoiden näkökulmasta.  Käytännössä 
käytämme Facebookia tiedottamiseen koko ryh-
mälle, yksilöviestintään sähköpostin sijaan sekä 
tehtävien lähettämiseen ja tekemiseen yhdessä. 
Lisäksi se toimii työssäoppimisen yhteisenä help- 
deskinä. Työssäoppimisen dokumenttien jakami-
sen välineenä käytämme Google Docs ja päiväkir-
jana Google-kalenteria. Käytäntö on parantanut 
opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, 
lisännyt verkostoitumista sekä säästänyt aikaa 
ja rahaa, kun opiskelijoiden työssäoppimiseen 
ja ylipäätään opiskelujen etenemiseen liittyviin 
kysymyksiin on voitu vastata entistä nopeammin.

Painoviestinnän ammatinopettaja

”
Facebook on nyt jo vanhanaikainen. 

Keväällä 2013 alettiin käyttää ”what´s up”- 
aplikaatiota, joka on hyvin interaktiivinen ja 

johon voi lisätä audio-, kuva-, kuvio- ym.
 liitteitä.

Facebookia työssään käyttävä 
opettaja 

 

”
Käytän Facebookia myös, kun harjoitel-

laan kyselyn tai gallupin tekemistä äidinkie-
lessä. Opiskelijat saavat valita, mitä välinettä 

käyttävät sen tekemiseen ja moni pari valitsee 
Facebookin, koska se on nopea. Vastauspro-

sentti on korkea ja vastauksia saa usein jo 
yhdessä illassa tarpeeksi.

Facebookia työssään käyttävä 
opettaja 
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Oppilaitoksen asuntolan oma 
Facebook-ryhmä

Toimin oppilaitoksen asuntolan oman Face-
book-ryhmän vetäjänä. Ryhmään kuuluu vain 

asuntolassa asuvat opiskelijat ja muutama opis-
ton henkilökuntaan kuuluva henkilö ja sitä käy-
tetään paljon yleiseen tiedottamiseen asuntolan 
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Opiske-
lijat keskustelevat myös omatoimisesti ryhmän 
sivuilla asuntolan asioista. Lisäksi kaikki asunto-
lakokousten pöytäkirjat löytyvät ryhmän sivuilta. 

Ammatillisen oppilaitoksen asuntolaohjaaja

TAItoisin Facebook-ryhmä 
innovoinnin välineenä

Perustimme oppilaitoksemme opetus- ja oh-
jaushenkilöstölle oman Facebook-ryhmän, 

jonka tavoitteena on jakaa kokemuksia ja tietoa 
siitä, miten eri tavoin opettajat opetusta toteutta-
vat. Lisäksi ryhmässä jaetaan tietoa hyvistä käy-
tännöistä houkuttelemalla ryhmän jäseniä jaka-
maan vinkkejä siitä, miten he opettavat, ohjaavat 
ja arvioivat opiskelijoitaan. Ryhmä tarjoaa myös 
kanavan löytää kehittämistoiminnasta innostu-
neita toimijoita ja jakaa heidän välityksellään 
tietoa kentälle myös siitä, mitä oppilaitoksessa 
käynnissä olevissa kehittämishankkeissa on saa-
tu aikaan.

Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeiden 
projektikoordinaattori

Oppilaitoksissa on paljon erilaisia mo-
biililaitteita ja varsinkin opiskelijoilla 
on niitä yhä enenevässä määrin. Op-
pilaitoksen tulisi tehdä suunnitelma, 
miten ne otetaan käyttöön. Ratkaisun 
ei tulisi olla vain opettajan yksin teke-
mä päätös, eikä opettajaa tulisi jättää 
yksin asian kanssa. Ratkaisuna voisi 
olla, että oppilaitos antaa opettajil-
le vaihtoehtoja laite- tai ohjelmisto-
valintoihin, joihin opettaja perehtyy 
koulutuksen avulla ja ottaa sen jäl-
keen käyttöön omassa työssään.

Tietotekniikan opettaja mobiililaittei-
den käytöstä opetuksessa

” 

 

<Tietotekniikka ja -verkot opetuksessa>
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Mobiilipedagogia osallistaa  
- lähihoitajaopiskelijat opettavat itseään ja toisiaan

Lähihoitajaopiskelijoiden ryhmä toimii jo toista vuotta uusien mobiililaitteiden opetuskäytön ja niihin 
soveltuvien materiaalien kehittämisen, testaamisen ja käyttöönoton pilottiryhmänä. Pilottiryhmäl-

tä vaaditaan tiedonhakutaitoja, heittäytymistä ja omaehtoisen oppimisen taitoja.

 

Mobiilipedagogia opetuksessa -hankkeen ydin on 
siinä, että opiskelijat tuottavat toisilleen oppima-
teriaalia ja oppivat, ettei kaikkea tarvitse tietää 
kunhan osaa etsiä luotettavaa tietoa. Esimerkik-
si iPadilla kuvatussa ja leikatussa verenpaineen-
mittausvideossa saa olla virheitä, kunhan niistä 
sitten keskustellaan porukalla ja mietitään miten 
olisi pitänyt tehdä. Nyt tuotettua materiaalia on 
tarkoitus käyttää myös perinteisesti opiskelevien 
ryhmien opetuksessa. Mobiilius on myös jousta-
vaa, mikä parantaa erityisesti Urheiluakatemias-
sa opiskelevien mahdollisuutta olla putoamatta 
kärryiltä satunnaisten poissaolojen vuoksi.

” 
Oppimisesta on tullut omaehtoi-

sempaa, eikä enää tarvitse raahata 
monistepinoa mukana, kun kurssi- 

sisällöt ovat kaikki netissä. 

Lähihoitajaopiskelija mobiili- 
laitteiden käytöstä  

opetuksessa

” 
Itse tekeminen vie enemmän aikaa ja 
vaatii erilaista panostamista kuin vain 

opetuksen seuraaminen.

Lähihoitajaopiskelija mobiili- 
laitteiden käytöstä  

opetuksessa
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” 
Mobiilipedassa opettaja antaa ongel-

mat ja herättää kysymyksillä opiskelijat 
niitä itsenäisesti ratkaisemaan.

 Ammatinopettaja  
mobillipedagogiikasta

    ” 
Olin kipeänä kotisohvalla (ääni poissa) viime 

syksynä, kun piti aloittaa perushoitotyön kurssi. 
Tarkoituksena oli suoriutua laajan case-pohjaisen ter-
veyskeskuksen työtehtävistä ja kirjoittaa niitä blogiin. 

No, annoin kotisohvalta linkin Facebookiin aiheesta 
”miten tehdä hyvä blogi” ja opiskelijat ihan omin 

voimin tekivät pareittain blogialustan ja  
alkoivat työstää hommaa.

Opettaja blogien käytöstä  
opetuksessa

 

<Tietotekniikka ja -verkot opetuksessa>

Kokemuksia verkkokurssista 
yo-ryhmille

Sosiaaliset riskit ja ongelmat -verkkokurssin 
tavoitteena oli soveltaa tietoa, jota opiskeli-

jat olivat aiempien sosiaalialan kurssien aikana 
saaneet mm. erilaisista tukimuodoista tulevien 

asiakkaittensa elämän tukemiseksi. Lisäksi sy-
vennettiin tietämystä siitä, mitkä kaikki asiat 
voivat ihmisen elämässä aiheuttaa ongelmia 
ja millä työkaluilla näitä ongelmia ratkaistaan. 
Kurssin toteuttamiseen käytettiin virtuaalista 

oppimisympäristöä Moodlea. 

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella 
omatoimista työskentelyä itse keksimänsä asi-
akkaan ongelmien ratkaisemiseksi pidettiin mie-
lekkäänä. He kokivat saaneensa riittävästi ohjeis-
tusta työnsä suorittamiseen ja noin puolet oli 

hyödyntänyt opettajan verkkoon laittamaa 
oheismateriaalia. Verkossa tehtiin myös 

muita annettuja tehtäviä. Verkossa teh-
ty työ kuvitteellisten asiakastapausten 
ratkaisemiseksi oli onnistunutta ja pää-
sääntöisesti kiitettävän tasoista. Opis-
kelijat pitivät siitä, ettei tehtyä työtä 
arvioitu perinteisellä kokeella. Vain yksi 
opiskelija kaipasi kurssin toteutukseen 

lisää lähiopetusta, jota toki oli muutama 
tunti kurssin alussa.

Jatkossa verkko-opetusta täytyy kehittää 
mm. verkkotyöskentelyn ja lähiopetuksen suh-

detta ja tapaa tarkentamalla. Lisäksi kurssien to-
teuttaminen verkko-opetuksen ja lähiopetuksen 
vuorotteluna voisi olla hedelmällistä. Jotta kurs-
sia voisi hyödyntää myös peruskoulupohjaisilla 
ryhmillä, tulee verkosta löytyvien tehtävien olla 
pienimuotoisempia ja ohjatumpia. 

Sosiaalialan ammatinopettaja
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<ERILAISET>  
OPPIMISYMPARISTOT

oppia voi kaikkialla – luokassa, työsalissa, työpajalla, työpaikoilla,  
koulussa, kaupungilla, sisällä, ulkona, kotimaassa ja ulkomailla

* OTATHAN HUOMIOON *

sen, miten erilainen oppimisympäristö  
tukee oppimiselle asetettuja tavoitteita 

– hyvia malleja moneen makuun

28



 

<Erilaiset oppimisymparistot>

<ERILAISET>  
OPPIMISYMPARISTOT
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Oppilaitoksen  
yhteistyö metallipajan kanssa

Pitkään jatkunut yhteistyö oppilaitoksen ja kaupungin nuorisotoimen pajan välillä on luonut hyvän 
pohjan edelleen kehittää yhteistyötä, johon perustuen aloitettiin uudenlainen kokeilu kone- ja me-

talliosaston ja metallipajan välillä. Uutta aiempaan käytäntöön verrattuna oli erityisesti se, että oppi-
laitoksen ammatinopettaja on osan työajastaan pajalla. Taustalla oli huoli oppilaitoksessa metallialaa 
opiskelevien keskeyttäjien määrästä. 

    ” 
Toiminta kannattaa ensin suunnitella yhdessä. 

Mukaan suunnitteluun tarvitaan johto ja työnteki-
jät. Kannattaa miettiä alusta asti toiminnasta tulevat 

kustannukset, vaikka alkuun olisikin käytössä han-
kerahoitusta. Tiedottamista kannattaa myös miettiä 
tarkkaan. Kun toiminnasta tiedotetaan riittävästi, on 

helpompi sitouttaa työntekijät siihen mukaan ja 
luoda positiivinen ilmapiiri. 

 
Uraohjaaja 

Lähtökohtana oli tarjota niille opiskelijoille, joi-
den oppiminen ei perinteisessä luokkamuotoi-
sessa oppimisympäristössä ole edennyt odote-
tusti, mahdollisuus oppia ammatin perustaitoja 
erilaisessa oppimisympäristössä pa-
jalla. Opiskelijan runsaat poissa-
olot tai häiriköinti oppitun-
nilla ovat esimerkkejä 
syistä, jotka käynnis-
tävät oppilaitoksen, 
pajan, opiskelijan 
ja mahdollisesti 
hänen kotiväken-
sä välisen yhteis-
työn tilanteen 
ratkaisemiseksi. 

Pajajakson alussa 
opiskelija tutustuu 
pajan toimintaan ja 
mikäli hän haluaa tart-
tua mahdollisuuteen opis-
kella pajalla, sopii hän yhdessä 
urasuunnittelijan kanssa käytännön 
järjestelyistä ja pajajakson oppimistavoitteesta. 
Urasuunnittelija perehdyttää yhdessä pajan hen-
kilökunnan kanssa opiskelijan pajajaksoon, jonka 
vähimmäispituus on yksi kuukausi. Pajajaksolla 
tapahtuvan oppimisen pedagoginen vastuu on 

opettajalla ja arjen sujumisen osalta pajan työval-
mentajalla. Ammattitaitoa täydentävien aineiden 
opiskelu tapahtuu joko koululla tai opettajan joh-
dolla pajalla. 

 Pajajakson päätyttyä kaikki osa-
puolet, opiskelija, pajaopettaja, 

työvalmentaja ja urasuun-
nittelija, arvioivat yhdes-

sä jaksolle asetettujen 
tavoitteiden toteu-

tumista ja suun-
nittelevat jatkoa. 
Vaihtoehtoina on 
miettiä, jatkuuko 
opiskelu pajalla, 
siirtyykö opiskeli-
ja jatkamaan opin-

tojaan koululle vai 
palaako hän koululle 

vähitellen opiskele-
malla edelleen muuta-

man päivän viikossa pajalla. 
Onnistunut pajajakso edellyttää 

paitsi motivoitunutta opiskelijaa myös 
ennen kaikkea luokanvalvojan ja pajan henkilö-
kunnan perusteellista pohjatyötä, suunnittelua, 
toimivaa tiedonkulkua ja saumatonta yhteistyö-
tä.
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    ” 
Jotta arki sujuisi pajalla hyvin, tulee yhteistyön  

olla mutkatonta ja selkeää. 

Molemminpuolinen sitoutuminen tärkeää –  
paja ei saa olla säilömispaikka vaan todellinen  

vaihtoehtoinen oppimisympäristö.

Vastuiden selkeyttäminen tärkeää – vastuu 
opiskelijasta koululla, 

ei pajalla

Oppipaikka -  
2+1 -mallilla töihin

Oppipaikassa opiskelija opiskelee kaksi vuot-
ta koulussa ja sinä aikana hänelle tehdään 

suunnitelma opiskelun jatkamisesta oppisopi-
muksella. Toimintamallin tavoitteena on lisätä 
mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ammatin 
opiskeluun ja varmistaa opiskelijan työllistymi-
nen juuri hänelle suunniteltuun työpaikkaan. 
Opiskelija pääsee jo opintojen aikana näyttä-
mään osaamisensa. 

    ” 
Mahdollisuus ansaita rahaa omalla työllään jo 

opiskelun aikana houkuttelee opiskelijoita  
oppipaikkaan ja tieto oppipaikasta leviää 

tehokkaasti puskaradion kautta  
opiskelijalta toiselle.

 
Veneenrakennuksen  

ammatinopettaja

 

<Erilaiset oppimisymparistot>
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Työssäoppimisen  
toteutusmalli 4+1

Keinona parantaa maahanmuuttajien amma-
tilliseen peruskoulutukseen valmistavassa 

koulutuksessa opiskelevien aikuisten työelämä-
taitoja yhdistettiin heti opintojen alussa oppilai-
toksessa tapahtuva opiskelu työssäoppimiseen. 
4+1-toteutusmallin mukaisesti opiskelijoilla oli 
syksyn ajan neljä päivää viikossa lähiopetusta 
koululla ja yksi päivä (perjantai) työssäoppimista.

    ” 
Koulumuotoisen opetuksen lisäksi  

opiskellaan joka viikko työelämätaitoja  
aidossa työympäristössä ja joudutaan puhumaan ja 
pärjäämään puhekieltä käyttävien työkavereitten 

kanssa. Se, jos mikä  
kartuttaa nopeasti kielitaitoa! 

 
Ohjaava opettaja

 

Malli edistää tehokkaasti kielen oppimista ja tuo 
vaihtelevuutta oppimisympäristöön ja -tapoihin. 
Kun opiskelijat pääsevät jo varhain työpaikoilla 
tutustumaan eri ammatteihin, voivat he realisti-
semmin pohtia ammatillista suuntautumistaan 
ja hakeutua entistä nopeammin opiskelemaan. 

Kokeilu edesauttoi osaltaan siinä, että lukuvuo-
den aikana kolme opiskelijaa sai työpaikan ja 

seitsemän pääsi ammatilliseen koulutuk-
seen ja lisäksi yksi opiskelija työllistyi jo heti 
syksyn aikana työssäoppimispaikkaan.

Opiskelijoiden kokeilusta antaman palaut-
teen perusteella mallia kehitetään jatkossa 

niin, että opiskelijat ovat syyslukukauden 
alussa kaksi viikkoa työssäoppimassa, jon-

ka jälkeen he jatkavat 4+1-mallin mukaisesti 
työssäoppimista yhtenä päivänä viikossa. Näin 
halutaan mahdollistaa, että opiskelijat pääsevät 
alkuperäistä toteutusmallia paremmin perehty-
mään työtehtäviin ja sisään työpaikan sosiaalisiin 
verkostoihin.

4+1
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Toimintapassi – oppia voi missä vaan!

Toimintapassi sisältää oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvaan kielen ja yhteiskuntatiedon oppi-
miseen innostavia toiminnallisia tehtäviä elämän eri osa-alueilta (opiskelu, työharjoittelu, va-

paa-aika). Perusajatuksena on, että passin tehtävien kautta suomea toisena kielenä opiskelevat 
rohkaistuvat käyttämään suomen kieltä jokapäiväisessä elämässään sekä koulussa että koulun ul-
kopuolella. Suomen kielen aktivoinnin lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat asuinym-
päristöönsä sekä kotikunnan palveluihin ja vapaa-ajan tarjontaan. Passin tehtävät ohjaavat myös 
jatko-opiskeluun sekä työnhakuun. Käytännössä opiskelijat tekevät tehtäviä itsenäisesti koulus-
sa tapahtuvan opiskelun ohessa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Tehtävien tekemises-
tä saadut oppimiskokemukset käydään opettajan johdolla yhdessä luokassa keskustellen läpi. 

Toimintapassi suunniteltiin alun perin oppilaitoksen maahanmuuttajakoulutusten opettajil-
le ja ohjaajille, mutta on muokattavissa opetusmateriaaliksi myös muihin koulutuksiin. Passeis-
ta on tehty kaksi eri kieliversiota, helpompi ja vaativampi ja ne ovat kenen hyvänsä käytettävissä  
www.koulutustakuu.fi -sivuilla.

    ” 
Passin tehtävien läpikäyminen oli myös  

hyvää puheharjoitusta, kun kaikki joutuivat  
selittämään, mitä oli tehnyt ja kenen kanssa oli  

puhunut. Opiskelijat olivat myös hyvin innokkaita  
kuulemaan toinen toistensa kokemuksista. 

 
Opettajan kokemuksia  

toimintapassin käytöstä

 

”Alussa toimintapassin tehtävän teki vain 
noin kolmannes opiskelijoista. Tämä johti he-

delmälliseen keskusteluun siitä, kenen vas-
tuulla opiskelu ja oppiminen on ja mitä 

hyötyä opiskelijalle on passin tehtävien 
tekemisestä. Toisen tehtävän suoritti 
ajallaan jo noin kaksi kolmannesta opis-
kelijoista, jonka jälkeen opiskelijat te-
kivät tehtävänsä säännöllisesti. Mitään 
kirjallisia todisteita siitä, että tehtävät 
on tehty, ei vaadittu; keskustelutilan-

teessa se kävi muutenkin selvästi ilmi. 

Opettajan kokemuksia  
toimintapassin käytöstä

”Toimintapassi tukee opiskelijoiden aktiivi-
suutta viemällä kielen opiskelun pois luokka-
huoneesta!

 

<Erilaiset oppimisymparistot>

33



Opiskelua työpaikalla hollan-
tilaiseen malliin

Hollannissa paikallisen ammatillisen oppi-
laitoksen Gilde-projektissa kehitettiin työ-

valtainen opiskelumalli suorittaa ammatillisia 
opintoja. Nuoret, jotka ovat vaarassa keskeyt-
tää ammatilliset opinnot, tekevät vuoden ajan 
sairaalassa laitos- ja keittiöapulaisen töitä (3,5 
päivää/vko) ja suorittavat ammatillisia opintoja 
ohjaavan opettajan johdolla (1,5 päivää/vko) sai-
raalan tiloissa olevassa luokkahuoneessa. 

Työtä sairaalassa opiskelijat tekevät nimetyn 
työpaikkaohjaajan johdolla neljäl-
lä eri osastolla vuoden aikana. 
Töihin kuuluu mm. yleisten 
tilojen ja potilashuonei-
den puhtaanapitoa sekä 
ruuanvalmistusta ja 
-jakelua. Ohjaava 
opettaja koordinoi 
ja organisoi yhteis-
työtä käytännössä. 
Vuoden työvaltaisen 
opiskelun jälkeen opis-
kelijat yleensä jatkavat 
ammatillisia opintojaan 
oppilaitoksessa tai työllisty-
vät esimerkiksi laitosapulaisiksi 
sairaalaan.  Nuoret voivat myös jatkaa 
työvaltaisesti tutkinnon suorittamista työskente-
lemällä enemmän vuorovaikutusta asiakkaiden 
kanssa vaativissa hoitotehtävissä esimerkiksi päi-
väkodeissa tai vanhainkodeissa.

    ” 
Toteutukseen mukaan lähtevien opettajien  

tulee olla kiinnostuneita työelämäsuhteiden  
luomisesta, kehittämisestä ja ylläpitämisestä  

sekä työpaikkaohjaajan ohjaustyön  
tukemisesta. 

 
Koulutuspäällikkö laajennetun  

työssäoppimisen kehittämisestä

Koko ryhmän laajennettu 
työssäoppiminen

Kehitimme talotekniikan perustutkinnon (put-
kiasentaja) opiskeluun laajennetun työssä-

oppimisen mallin, jossa koko opiskelijaryhmän 
loppuvaiheen opinnot (60 ov) suunniteltiin suo-
ritettavaksi työpaikoilla joko työssäoppien tai 
oppisopimuksella. Tavoitteena on edistää opis-
kelijan yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämä-
lähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen 
opiskeluun. 

Toteutusmallin onnistumisen avain on opettajan 
ja työpaikkaohjaajan toimiva yhteis-

työ. Opettaja on oppimisen, oh-
jaamisen ja arvioinnin asian-

tuntija ja työpaikkaohjaaja 
alansa ammattilainen.  

Opettaja vastaa tutkin-
non osien tavoitteiden 
saavuttamisesta työs-
säoppimisen aikana. 
R y h m ä m u o t o i n e n 
toteutusmalli antaa 

hyvät mahdollisuudet 
vertaistukeen ja -oppi-

miseen työssäoppimisen 
aikana, jolle opettaja luo 

puitteet esimerkiksi sosiaalista 
mediaa hyödyntämällä. 

Malli mahdollistaa oppilaitoksen näkökulmas-
ta joustavien työelämälähtöisten opintojen 
toteutuksen pienemmillä opiskelijaryhmillä, 
valinnaisuuden lisäämisen sekä opiskelijoiden 
henkilökohtaisten oppimistavoitteiden ja paik-
kakuntakohtaisten työelämän osaamistarpeiden 
huomioimisen. Opiskelijoiden näkökulmasta 
malli luonnollisesti parantaa mahdollisuuksia 
työllistyä omalle alalle opintojen päätyttyä.
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Syksyllä reilun kymmenen hengen pilottiryh-
mä aloitti oppisopimusmuotoisen lähihoita-
jan perustutkinnon opiskelun oman opiskelua 
ohjaavan opettajan johdolla. Opinnot alkoivat 
oppilaitosjaksolla yhtä aikaa päivämuotoises-
sa koulutuksessa opiskelevien nuorten kanssa. 
Jakson keskeisenä tavoitteena on pilottiryhmän 
nuorten ryhmäytyminen ja orientoituminen tule-
viin opintoihin. Ensimmäinen jakso työelämässä 
alkaa syyskuun alussa. Jatkossa on tarkoitus, että 
oppisopimusopiskelua on työpaikalla neljänä 
päivänä viikossa ja aina keskiviikkoisin on opiske-
lupäivä koulussa. Näin nuorilla on mahdollisuus 
vähintään kerran viikossa tavata opiskelutoverei-
taan ja saada heiltä vertaistukea oppisopimus-
opiskeluun. Oppilaitoksen tehtävänä on tukea 
myös nuorten työpaikkaohjaajia järjestämällä 
heille mm. koulutusta nuorten ohjauksesta ja ar-
vioinnista.

Oppilaitoksen lähihoitajakoulutukseen normaa-
lin yhteishaku- ja valintaprosessin kautta ha-
keneille opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen 
tiedotettiin kevään aikana mahdollisuudesta 
tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Sa-
malla kartoitettiin opiskelijoiden halukkuutta va-
lita oppisopimuspolku tutkinnon suorittamiseen. 
Pilotin markkinoinnin ja ylipäätään onnistumisen 
kannalta keskeinen asia on se, että oppisopimus-
polun valinneilla opiskelijoilla on mahdollisuus 
siirtyä oppilaitosmuotoiseen tutkinnon suoritta-
miseen, mikäli matkan varrella osoittautuu, et-
tei oppisopimus ole heitä varten. Pilottiryhmään 
voidaan myös ottaa myöhemmin päiväryhmästä 
opiskelijoita, joiden kohdalla oppisopimusmuo-
toinen opiskelu olisi sopivampi vaihtoehto suorit-
taa tutkinto. Ennen pilottiryhmän opiskelijoiden 
lopullista valintaa lukuvuoden alkaessa järjestet-
tiin valintahaastattelu, johon osallistui oppilai-
toksen, oppisopimustoimiston ja tulevien työn-
antajien edustajia.

 

<Erilaiset oppimisymparistot>

Nuorten oppisopimuksen monityönantajamalli 

Keväällä 2013 paikallinen oppisopimustoimisto alkoi yhdessä oppilaitoksen lähihoitajakoulutuksen 
kanssa kehittää uutta erityisesti peruskoulun samana keväänä päättäneille nuorille suunnattua 

mallia suorittaa tutkinto opetussuunnitelmaperusteisena oppisopimuskoulutuksena. Tavoitteena oli 
laskea työnantajien kynnystä solmia oppisopimus nuorten kanssa kehittämällä monityönantajamalli, 
jossa koulutusvastuu tutkinnon suorittamisen aikana jakautuu usealle eri työnantajalle. Oppisopimus-
paikkoja pilottiryhmälle lähdettiin kartoittamaan oppisopimustoimiston toimesta jo etukäteen päivä-
hoidosta ja vanhuspalveluista (kunnallinen/yksityinen). Jo ennen pilottiryhmän opiskelujen alkamista 
syksyllä oli varmistunut tieto useasta päivähoidon oppisopimuspaikasta tulevana syksynä.
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<RASTIPAJA>  
tiettyyn aikaan tietyssä paikassa säännöllisesti järjestetty mahdollisuus 
tehdä läksyjä ja lisätehtäviä tai suorittaa rästiin jääneitä tehtäviä ja kokeita 
ohjatusti

paikka, josta saa tarvittaessa tukiopetusta ja lisää harjoitusta

opiskelija voi tulla paikalle vapaaehtoisesti tai ohjatusti

koko oppilaitoksen yhteinen tai tietyn yksikön oma

tavoitteena pysäyttää rästiin jääneiden opintojen kierre, vähentää keskeyt-
tämisiä ja edistää tutkinnon läpäisyä

opettajille keino saada tukea perustyön tekemiseen

Opinnot a la
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* OTATHAN HUOMIOON *
panosta sopivan vetäjän tai vetäjien  

löytämiseen

onnistumisen edellytyksenä matala  
kynnys ja helppo saavutettavuus

koko yhteisön positiivinen asenne  
käytäntöä kohtaan

viestitään mahdollisuutena,  
ei pakkona tai rangaistuksena

satsaa opiskelijoiden 
sitouttamiseen

 

<opinnot a la rastipaja>
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Oppitupa

Oppitupa on matalan kynnyksen paikka, jonne 
kuka tahansa koulun opiskelija voi tulla hake-

maan apua opiskelujen suorittamiseen neljäksi 
tunniksi kolmena päivänä viikossa. Pääpaino 
toiminnassa on 3. vuoden opiskelijoiden räs-
tien ja 4. vuoden opintojen suorittamises-
sa. Ammatillisia tutkinnon osia tukevien 
aineiden (atto-aineet) opettajat vetävät 
pajaa, koska he tuntevat kaikki oppi-
laitoksen opiskelijat. Vetäjien tukena 
toimii Moodle-alustalla oleva mate-
riaalipankki, josta löytyvät eri alojen 
opintokokonaisuuksien opiskelumate-
riaalit.

Oppitupa on auki oppituntien aikana, 
jolloin opiskelija sopii opettajan kanssa 
poissaolosta ko. tunnilta. Oppituvan vetäjä 
kirjaa opiskelijahallintaohjelmaan tuvassa suori-
tetut opinnot. Oppituvan käyttäjille on oma Face-
book-sivu, joka toimii sekä tiedottamisen että oh-
jauksen välineenä.

Jees!-klubi 

Jees!-klubi toimii oppilaitoksen kahdessa toi-
mipaikassa vuorotellen joka toinen maanantai 

klo 8.00 – 11.30. Klubin vetäjänä toimii opinto-oh-
jaaja. Tavoitteena on tarjota ylimääräisiä tentti-
mahdollisuuksia, aikaa ja ohjausta rästitehtävien 
tekemiseen ja lopputyön ”jumitusvaiheesta” 
eteenpäin pääsemiseen. Opiskelijoille Jees!-klubi 
on vapaaehtoinen. Jees!-klubin tenttiin ilmoit-
taudutaan tentistä vastaavalle opettajalle vii-
meistään viikkoa ennen tenttipäivää Wilma-vies-
tillä. Mikäli opiskelija ei saavu Jees!-klubiin 
rästitenttiin, eikä ilmoita esteestä tentistä vastaa-
valle opettajalle viimeistään tenttipäivän aamu-
na, merkitään poissaoloksi neljä tuntia.

    ” 
Sisään voi kävellä aukioloaikoina hakemaan 

apua mistä vaan aineesta. Pyrimme siihen, ettei  
kukaan joudu lähtemään pois saamatta apua heti. 

Yhteistyö atto-aineiden opettajien välillä on erityisen 
sujuvaa ja pikkuhiljaa olemme saaneet eri alatkin  

heräämään oppituvan toimintaan. Tänä vuonna alku  
on ollut räjähtävä edellisiin vuosiin verrattuna.  

Meihin luotetaan: opiskelijat tulevat,  
opettajat lähettävät.

 Oppituvan toimintaa vetävä  
atto-aineiden opettaja 

 

 
Apu yksinkertaisessa perusasiassa 
helpottaa uusien asioiden ymmär-
tämisessä. Kun kerralla tulee paljon 
uutta ammattisanastoa, tutut sanat-
kin alkavat tuntua vierailta

Suomen kielen opettaja  
S2-kielipaja-kokeilusta

” 
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S2-kielipaja

S2-kielipaja on maahanmuuttajaopiskelijoille 
suunnattu yksilö- tai ryhmämuotoinen kielitu-

ki, joka suunnitellaan opiskelijan henkilökohtai-
sen tarpeen mukaan. Kielipajassa opiskelija saa 
tukea vaikeiden opiskeluun liittyvien asioiden sel-
kokielistämiseen, tietyn kurssin suorittamiseen 
tai tarvittaessa pidempiaikaista harjoitusta kielen 
kehittymiseen. Kielipajan tuki voi kestää vaikean 
kurssin suorittamiseen asti tai tarpeen vaatiessa 
koko vuoden, jolloin opiskelijalla on mahdolli-
suus saada kielipajaopinnoista yhden opintovii-
kon suoritus vapaasti valittaviin opintoihin.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään kielisuunnitelma, 
jonka edistymistä seurataan. Pajassa opiskellaan 
opiskelijan oman materiaalin pohjalta ja autetaan 
esim. kirjoittamisessa, kokeeseen lukemisessa tai 
ammattisanastossa. Opettajia on tiedotettu pa-
jasta, joten he voivat lähettää opiskelijansa pajal-
le jotakin tiettyä tehtävää varten tai pidemmäksi 
ajan jaksoksi. Opettajat ovat myös lähettäneet 
opetusmateriaalia selkokielistettäväksi S2-kieli-
pajaa vetäville suomen kielen opettajille. 

Rästipajapäivä jakson lopussa

Rästipajapäivä järjestetään aina jakson lopussa osastoittain. Opiskelijat, joilla ei ole jakson päätyttyä 
suorittamatta jääneitä opintoja, voivat käyttää päivän henkilökohtaisten asioiden (esim. lääkäri-

käynnit, ajotunnit) hoitamiseen. Ohjaushenkilöstö (esim. opinto-ohjaaja, kuraattori, urasuunnittelija) 
on tavattavissa paikan päällä ilman etukäteen sovittua aikaa.

Kielipajan toteutus vaihtelee eri koulutusaloilla. 
Sitä toteutetaan mm. yksilöohjauksena ensim-
mäisen vuoden opiskelijoille, jolloin tavoitteena 
on vaikeiden käsitteellisten kurssien suorittami-
nen ja opiskelutaitojen kehittäminen. S2-kielitu-
kea on myös tarjolla sitä tarvitseville opiskelijoille 
kahdesti viikossa kahden tunnin ajan sovittuina 
viikonpäivinä sovitussa paikassa. Päivystäjänä 
toimii suomen kielen opettaja. Päivystäjän ei tar-
vitse olla aina sama henkilö, koska opiskelijoista 
pidetään päiväkirjaa, jossa näkyy pajalla tehdyt 
tehtävät ja sovitut asiat. Päiväkirjat ovat sähköi-
siä ja kaikkien kielipajan opettajien nähtävissä.

 

<opinnot a la rastipaja>
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                                                 ohjaus 

Tehostetun ohjauksen mallissa tuodaan rästien suorittaminen mahdollisimman lähelle opiskelijaa. 
Erityisopetuksen vastuuopettaja (erva-opettaja) ja opinto-ohjaaja kartoittavat rästejä ja valitsevat 

sen perusteella ennen jakson alkua ryhmät tai opiskelijat, jotka tullaan ohjaamaan tehostettuun oh-
jaukseen. Myös muut opettajat ohjaavat opiskelijoita palveluun. Opiskelijoiden kanssa sovitaan henki-
lökohtaisissa keskusteluissa rästien suorittamisesta. Jos opiskelija sitoutuu tekemään rästiin jääneitä 
opintojaan, opettajat, erva-opettaja ja rästipajan ohjaaja tukevat häntä tavoitteessaan ja tarvittaessa 
muistuttavat asiasta.

    ” 
Työmäärästä riippuen osa opiskelijoista  

selviää yhdellä rästipajakerralla. Osalla menee 
enemmän aikaa, jos motivaatiota ryhmään  

tulemiseen ei ole. Kolmannen vuoden  
opiskelijoilla motivaatio on  

yleensä korkeampi.

Erityisopetuksen vastuuopettaja  
tehostetun ohjauksen käytännöstä

 
 

Tehostetun ohjauksen mallis-
sa lukujärjestykseen vara-
taan joka viikko samaan 
ajankohtaan kaksi 
tuntia rästien suo-
rittamiseen esim. 
torstaisin klo 14.00 
–16.00. Samaan 
aikaan ei ole mui-
ta oppitunteja, jo-
ten kuka tahansa 
opiskelija pääsee 
ohjaukseen. Tarjolla 
on sekä ammatillisten 
teorioiden että atto-ai-
neiden suoritusmahdolli-
suuksia. Atto-aineiden tehtävät 
pyydetään atto-opettajilta tai saadaan 
oppilaitoksen rästipajalta. Tehostetun ohjauksen 
tunneilla on läsnä erva-opettaja ja vaihdellen 
muita opettajia. Ammatillisten rästien suoritta-
miseen tarjotaan vastaavalla tavalla mahdolli-
suus eri aikaan esim. perjantaina klo 14.00–16.00. 
Tällöin tehostettua ohjausta antaa ammatillinen 
ohjaaja.

Tehostettu

”Se on 
pienestä  

kii!”
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Rebound
-rästipaja 

Rebound-rästipajan toimintamalli kehitettiin 
erityisesti rakennusosaston tarpeisiin. Tavoit-

teena on tukea osaston opiskelijoiden opintojen 
etenemistä ja ehkäistä opintojen keskeyttämisiä 
tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus korvata 
poissaoloja sekä saada tarvittaessa yksilöllistä 
tukea ja ohjausta. Kokeilun tavoitteena on myös 
rakentaa toimintakulttuuria, jossa opiskelijoiden 
poissaoloihin puututaan entistä aikaisemmassa 
vaiheessa ja tiukemmin jo ensimmäisenä opinto-
vuonna.

Rebound-rästipajan kohderyhmänä ovat ne luo-
kanvalvojien pajaan ohjaamat ensimmäisen vuo-
den opiskelijat, joilla on poissaoloja yli 80 tuntia 
ja rästissä olevia suorituksia. Rästipaja kokoon-
tuu perjantai-iltapäivisin klo 12.00 – 16.00, jolloin 
opiskelijoilla ei ole lukujärjestyksessä muita oppi-
tunteja. Rästipajaohjaajan johdolla harjoitellaan
oppimiseen, säännölliseen koulunkäyntiin ja 
ajanhallintaan liittyviä taitoja, ja tehtävään nime-
tyn opettajan tai työnjohtajan johdolla tehdään 
rästiin jääneitä tehtäviä ja käytännön töitä.

Kokeilun onnistumisen kannalta keskeistä on so-
pia yhdessä opettajien kanssa tarkkaan, millä teh-
tävillä rästiin jääneet opinnot ja poissaolot korva-
taan. Opettajien myönteinen asenne toimintaa 
kohtaan vaikuttaa ratkaisevasti myös opiskelijoi-
den motivaatioon sitoutua Rebound-rästipajan 
toimintaan.

Ammatilliset rästipajapäivät

Lukujärjestykseen varataan keväällä kaksi päi-
vää, jolloin koulussa toimii eri aineiden räs-

tipajoja suorittamatta jääneiden tehtävien ja 
kokeiden tekemistä varten. Tällöin ei lukujär-
jestyksessä ole oppitunteja. Rästipajapäivät on 
tarkoitettu kaikkien vuosikurssien opiskelijoille. 
Tavoitteena on, että opiskelijat saisivat suoritet-
tua kaikki hylätyt kurssit asianomaisen ammatti-
aineen opettajan johdolla. Jos opiskelijalla ei ole 
yhtään suorittamatta jäänyttä opintoa, hän voi 
käyttää nämä päivät esim. kesätyön hakemiseen 
yksin tai urasuunnittelijan ohjaamana.

Osa opettajista pitää paikkaa yhä leik-
kipaikkana, jota ei tarvita: sellaisiakin 
kommentteja on kuultu, että paikka 
on ”alisuoriutujille”. Mitä tehdä silloin, 
kun opettajan asenne ei tue opiskeli-
jaa?

Opettaja toiminnan haasteista 

” 

 

<opinnot a la rastipaja>
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Kotirästi-malli

Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus korvata 
poissaolot ammattityön tunneilta kotona teh-

tävällä työllä, joka tulee osoittaa asianmukaisesti 
tehdyksi niin työselostuksella kuin kuvilla, joissa 
kaikki työvaiheet ja niiden tekijä näkyvät. Opis-
kelijan tulee myös raportoida kotona tekemänsä 
korvaava työ. 

Opiskelija voi myös menettää oikeuden korvata 
poissaoloja kotona tehtävillä töillä, mikäli opiske-
lijalle kertyy lisää selvittämättömiä poissaoloja. 
Oikeuden menettää myös, jos esimerkiksi työse-
loste on puutteellinen tai on aihetta epäillä opis-
kelijan omaa työpanosta suorituksessa.

”Haasteena on löytää oikeat  
vetäjät. Kenestä on laaja-alaiseen 

ohjaamiseen, kuka on kärsivällinen 
ja hyvä tyyppi, johon opiskelijat  

luottavat?”
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Oppisoppi

Oppisopin tarkoituksena on toimia rästipaja-
na ja opiskelupaikkana kaikille oppilaitoksen 

opiskelijoille. Opiskelija voi opettajan kanssa so-
pia rästisuorituksensa tekemisestä Oppisopissa, 
tulla sinne tekemään muita tehtäviään tai luke-
maan kokeisiin. Oppisoppi tarjoaa myös lisämah-
dollisuuden suorituksiin uusintatenttipäivien li-
säksi. 

Oppisoppi toimii maanantaisin ja tiistaisin aina 
kaksi oppituntia kerrallaan. Paikalla on yksi tai 
useampi aikuinen (usein opinto-ohjaaja ja esi-
merkiksi siviilipalvelusmies). Oppisopin pitämi-
nen atk-luokassa mahdollistaa erilaisten, myös 
verkossa olevien tehtävien tekemisen.

Opiskelijaa ohjataan, tuetaan ja kannustetaan 
suorituksissa, mutta varsinaisesti tukiopetus on 
hoidettu oppilaitoksessa aineopettajakohtaises-
ti. Oppisoppi helpottaa erityisesti sellaisten opis-
kelijoiden tilannetta, joilla jostain syystä kotona 
keskittyminen ei aina onnistu. Sinne on myös 
mahdollista ohjata opiskelijoita, jotka tarvitsevat 
enemmän tukea itsenäisten tehtävien tekemi-
seen.
 

Toimintamallia voisi kehittää päivit-
täiseksi toiminnaksi, mikäli saisim-
me sille oman tilan, muutaman tie-
tokoneen, tulostimen ja vakituisen  
ohjaajan. Oma tila mahdollistaisi 
myös virikkeellisemmän oppimisym-
päristön rakentamisen. Mikäli Oppi- 
soppi toimisi päivittäin, kehittyisi-
vät ohjauskäytännöt, toimintaa olisi 
helpompi markkinoida opiskelijoille 
ja siitä tulisi ehkä luontevampi osa  
opiskelijoiden arkea.

Opinto-ohjaaja 

” 

    ” 
Jos yksikin pelastuu, 
on se hintansa väärti

 
 

 

<opinnot a la rastipaja>
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Yhdessä opettaminen – useampi kokki, parempi keitto
Yhteisopettajuuden pilotit:  
Opettaja Juha Pusa, Turun ammatti-instituutti, 
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Projektioppiminen – Frutti di Projekti
Päihdekasvatusprojekti yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa:  
Projektikoordinaattori Heidi Hakkarainen,  
Turun kaupungin sivistystoimiala,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Kouluterveyskyselyn tulosten esittely vanhemmille:  
Projektisuunnittelija Mervi Leino,  
Salon seudun  ammattiopisto,  
(etunimi.sukunimi@sskky.fi)

Lasten toimintapäivät:  
Koulutusalavastaava Maija-Leena Haapa-alho,  
Raseko Naantalin ammattiopisto,  
(etunimi.sukunimi@raseko.fi)

Koko oppilaitoksen yhteinen ympäristöviikko:  
Kuraattori Hannu Ketonen,  
Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida,  
(etunimi.sukunimi@lskky.fi)

RC-autoprojekti:  
Koulutuspäällikkö Mikko Hauninen, 
Turun ammatti-instituutti,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Opiskelijat mukana seminaarijärjestelyissä:  
Projektikoordinaattori Mika Salonen,  
Turun kaupungin sivistystoimiala,
 (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Yrittäjyyttä oppimassa yön yli 24h-leirillä:  
Opettajat Kirsi Hellman-Suominen ja Jaana Åkerroos,  
Turun ammatti-instituutti,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)
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Pop up -ravintolaprojekti:  
Opettaja Vuokko Lindström,  
Turun ammatti-instituutti,   
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Tietotekniikka ja -verkot opetuksessa  
– verkoilla suuret saaliit
Facebook opetuksen ja ohjauksen välineenä ja  
opetusta verkossa:  
Opettaja Juha Pusa,  
Turun ammatti-instituutti,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Mobiilipedagogia osallistaa  
- lähihoitajaopiskelijat opettavat itseään ja toisiaan:  
Koulutuspäällikkö Kalle Ojanen,  
Turun ammatti-instituutti,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Erilaiset oppimisympäristöt  
– hyviä malleja moneen makuun
Oppilaitoksen yhteistyö pajan kanssa:  
Projektikoordinaattori Sari Jansson,  
Turun kaupungin sivistystoimiala,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Oppipaikka – 2+1 -mallilla töihin:  
Projektipäällikkö Jaakko Lainio,  
TAO Turun ammattiopistosäätiö,  
(etunimi.sukunimi@taos.fi)

Työssäoppimisen toteutusmalli 4+1:  
Opettaja Selene Jokisaari,  
Timali Raision aikuiskoulutuskeskus,  
(etunimi.sukunimi@raseko.fi)

Toimintapassi – oppia voi missä vaan!:  
Opettaja Eva Lönnbäck, 
 Turun kristillinen opisto,  
(etunimi.sukunimi@tk-opisto.fi)

 

<lisatietoja>
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Opiskelua työpaikalla hollantilaiseen malliin:  
Projektikoordinaattori Jaana Kilpinen,  
Turun kaupungin sivistystoimiala,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Koko ryhmän laajennettu työssäoppiminen: 
Koulutuspäällikkö Jouko Tevasaari,  
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto,  
(etunimi.sukunimi@lskky.fi)

Nuorten oppisopimuksen monityönantajamalli:  
Koulutustarkastaja Pia Suutari,  
Turun oppisopimustoimisto,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

Opinnot a la Rästipaja
Oppitupa:  
Opettaja Outi Tanhuanpää,  
Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida,  
(etunimi.sukunimi@lskky.fi)

Jees!-klubi:  
Koulutus- ja hankesuunnittelija Essi Erävesi,  
Ammattiopisto Livia,  
(etunimi.sukunimi@livia.fi)
 
Ammatilliset rästipajapäivät:  
Opinto-ohjaaja Hanna Arola,  
Turun ammatti-instituutti,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi) 

Rästipajapäivä jakson lopussa:  
Projektikoordinaattori Sari Jansson,  
Turun kaupungin sivistystoimiala,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)

S2-kielipaja:  
Opettaja Sari Rautiainen,  
Turun ammatti-instituutti, 
 (etunimi.sukunimi@turku.fi)
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Tehostettu ohjaus:  
Projektisuunnittelija Mervi Leino,  
Salon seudun ammattiopisto,  
(etunimi.sukunimi@sskky.fi)

Rebound-rästipaja:  
Projektikoordinaattori Sari Jansson,  
Turun kaupungin sivistystoimiala,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi)
 
Oppisoppi:  
Opinto-ohjaaja Tiina Pollari,  
Turun ammatti-instituutti,  
(etunimi.sukunimi@turku.fi) 

Kotirästi-malli: 
 Koulutusalavastaava Maija-Leena Haapa-alho,  
Raseko Naantalin ammattiopisto,  
(etunimi.sukunimi@raseko.fi)

 

<lisatietoja>

47







Tähän julkaisuun olemme koonneet kuvauksia siitä, miten opetta-
jat yksin ja yhdessä kollegojen kanssa ovat kehittäneet omaa ope-

tustaan jotta opiskelijat oppisivat ja etenisivät ammatillisissa opin-
noissaan ongelmitta. Julkaisu pitää sisällään opettajien kuvauksia ja 
kommentteja mm. yhdessä opettamisen, projektioppimisen, erilais-
ten oppimisympäristöjen ja rästipajojen sekä tietotekniikan ja -verk-
kojen hyödyntämisen kokeiluista osana opetusta. Osa kuvatuista 
kokeiluista on tehty Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa 
käynnissä olevien ammatillisen toisen asteen kehittämishankkeiden 
turvin. Julkaisun tavoitteena on innostaa nimensä mukaisesti opet-
tajia kokeilemaan erilaisia tapoja toteuttaa opetusta yhdessä opiske-
lijoiden ja kollegojen kanssa.

Lupa kokeilla  

< Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> 
ammatillisella toisella asteella


