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Työelämälähtöinen opiskelu  
Huoltamo-hankkeen tavoite: 

Huoltamo-hankkeen 
työelämälähtöiset 

opiskelulinjat:  

 

1. Sosiaali- ja 
terveysalan 

perustutkinto, 
Lähihoitaja 

 

2. Hackathon  
Työelämälähtöinen 

kilpailu II-asteen 
opiskelijoille 

 

Kehitetään toisen asteen koulutuksen 
työelämälähtöisyyttä luomalla mahdollisuuksia opiskella 
osa tutkinnosta käytännön työpaikoilla.  

 

Koulutusta pilotoidaan siten, että kaksi (2) toisen 
asteen linjojen opetussuunnitelmaa rakennetaan ja 
muokataan siten, että opinnoista osa suoritetaan 
työelämälähtöisesti Hiekanpään alueella tai kaupungin 
eri yrityksissä. 



Huoltamo-hankkeen työelämälähtöisen lähihoitaja-

opiskelulinjan prosessi 



Huoltamo-hankkeen työelämälähtöisen lähihoitaja-opiskelulinjan prosessi 



Huoltamo-hankkeen työelämälähtöisen lähihoitaja-opiskelulinjan prosessi 



Huoltamo-hankkeen työelämälähtöisen lähihoitaja-

opiskelulinjan prosessi 

Huoltamo-hanke kokosi 
Webropol-kyselyllä palautteen 

05/2016 ja 10/2016 opiskelijoilta, 
opettajilta ja työelämäpaikoista. 

Palaute oli myönteistä.  
Työelämässä opiskelijat 

tutustuivat vanhustyöhön, 
oppivat käytännön työtä 

paremmin ja ymmärsivät teorian 
merkityksen käytännön työhön. 

Syksyllä työssäoppimisjaksolle 
meno helpottui ja jännitti 

vähemmän, kun tiesi mitä on 
odotettavissa. 

 Haasteena teoriatiedon 
oppiminen työelämäkonteks-

tissa, joka näkyi jakson jälkeen 
pidetyn tentin tuloksissa. 

Kaksi opiskelijaa havaitsi 
työelämäjakson yhteydessä, että 

ala ei ole heille oikea – yleensä 
havainto tehdään  II- vuoden 

syksyllä. 

Työelämälähtöinen opiskelu 
jatkuu keväällä 2017 

Kehittämisideoita: 
Opiskelijoiden ja työelämän 

toiveen mukaisesti aamupäivän 
sijaan koko päivä. 

Työelämän ja oppilaitoksen 
yhteinen  jakson suunnittelu. 

 Jakson kuluessa työelämäpaikan 
ohjaajille tieto, esim. 

sähköpostitse mitä uusia taitoja 
oppilaitoksessa opiskeltu. 

Nimetty työpaikkaohjaaja. 
 

Arviointi / 
Tulevaisuus 

25.1.2016 Työelämälähtöisen 
opiskelulinjan aloituspalaveri, 

mukana Huoltamo-hanke 
työelämäpaikkojen edustajat, 
Seurakuntaopiston sosiaali- ja 

terveysalan perustutkintolinjan 
opettajat ja koulutuspäällikkö. 

28.1.-12.5. 2016  
yhteensä 15 x 3 tuntia 

torstai-aamupäivisin klo 8-11,  
 mikäli opiskelija aloitti jo klo 7, 

huomioitiin tehdyt tunnit 
jakson lopussa 

I vuosikurssin 22 
lähihoitajaopiskelijat  

jalkautuivat oppimaan 
työelämälähtöisesti 

Työelämälähtöisen opiskelun 
vastuuopettaja jakoi opiskelijat 

sekä yhteysopettajan 
työelämäpaikkoihin. Opettajat 
pitivät yhteyttä opiskelijaan ja 

työelämäpaikkaan muiden 
töiden salliessa. 

Työelämäpaikoissa 
yhteyshenkilö, ei nimettyä 

ohjaajaa. Työelämälähtöisestä 
opiskelusta ei makseta 

ohjauspalkkiota työpaikalle. 

Toteutus 

Marraskuussa 2016 
Huoltamo-hanke kontaktoi 
palvelukodit ja Pieksämäen 

Seudun Omaishoitajat ry sekä 
omaishoitajan.  

Mukaan saatiin 6 
palvelukotia ja 1 

omaishoitaja:      

Hiekanpään palvelukoti, 
Pieksämäen kaupunki  

Hoivakoti Puistokartano, 
Attendo Oy 

Karjalankadun kotihoidon 
yksikkö, Pieksämäen 

kaupunki 

Koivurannan palvelukeskus, 
Kirkkopalvelut ry 

Kotipesä ja Kontiola Esperi 
Care Oy 

Palvelukoti Kerttula, 
Pieksämäen kaupunki 

 
Pieksämäen omaishoitajat ry 

omaishoitaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Käynnistys 

Koulutuspäällikkö keskusteli 
linjan toteutuksesta 

Seurakuntaopiston rehtorin 
ja sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kanssa. 

Palvelukotien edustajat 
keskustelivat omissa 

yksiköissään.  

Palaveri 6.10.2015 käytännön 
toteutus:  

Työelämälähtöinen opiskelu 
sopii I-vuoden opintoihin 

keväälle, jolloin ei 
työssäoppimista.  

Vuonna 2016 ryhmässä       
23 opiskelijaa 

Toteutus yksi aamupäivä 
viikossa, torstaisin klo 8-11. 

ajankohta 01/2016-05/2016. 

Valmistelussa pohdimme  
opiskelijatiimi / osasto. 

Palvelukotien mukaan yksi 
opiskelija / osasto parempi.   

Valmistelu 
Suunnittelupalaveri 

11.6.2015 

 Huoltamo-hanke 

 Seurakuntaopiston  
lähihoitajalinjan 

koulutuspäällikkö 

 Hiekanpään palvelukoti 

 Hoivakoti Puistokartano 
(Attendo) 

 Koivurannan palvelukodin 

Lukkarin palvelukoti 
(Vaalijala) 

Työelämälähtöisen 
opiskelulinjan 

raamittaminen  

Suunnittelu 



Työelämälähtöinen opiskelu on… 
Opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien palautteita: 

Työelämä-
opinnoissa 
opin paljon 
paremmin 

kuin tunnilla 

ollaan astuttu askel 
tulevaisuuteen tällä 

oppilaitoksella  
Yhden asiakkaan 

hiustenlaitto, hän sanoi 
sen jälkeen että kiitos 

paljon ja pussasi minua 
käteen ja oli oikein 

onnellinen, että tein 
hänelle letin.  

Niitä on monia. 
Mutta kun suihkutin 

yhden vanhuksen niin 
hän sitten kehui 

miten hyvin suihkutin 
ja että se oli 10 

arvoinen suoritus ! :D  


