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I HANKKEEN KUVAUS 
 
1 Johdanto ja hankkeen taustaa 
 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAssa ollut TOP-hanke (Monikulttuurisen 
opiskelijan työssäoppimisen ohjaaminen) liittyy sosiaalialan kehittämisohjelmaan vuosille 2005-
2007, jossa yhtenä alahankkeena oli Henkilöstön saanti, osaaminen ja työolojen kehittäminen 
(Henkilöstön saannin ja osaamisen kehittäminen). TOP-hanke oli osa Sosiaali- ja 
terveysministeriön Käytännön opetuksen kehittämishanketta (Käytännön harjoittelun –hanke), 
joka alkoi vuonna 2006. Tämän STM:n valtakunnallisen hankkeen vastuuhenkilönä toimi 
neuvotteleva virkamies Pirjo Sarvimäki. Raportti hankkeesta valmistuu sykysyllä 2008.  
 
Hankkeen alkamisesta ja hankehakemusten toimittamisesta sekä muun muassa aikataulusta 
kerrottiin sosiaalialan osaamiskeskuksille vuonna 2006. Mukaan lähti monia sosiaalialan 
osaamiskeskuksia eri sosiaalipalvelujen alalta (esimerkiksi lastensuojeltyö, päihdetyö, vanhustyö 
ja aikuissosiaalityö). Kaikkia mukana olevia osahankkeita yhdisti oppiminen, työssäoppiminen ja 
käytännön harjoittelu. Varhaiskasvatus liittyi mukaan valtakunnalliseen hankkeeseen vasta vuonna 
2007.  
 
Sosiaalialan käytännön harjoittelun kehittämisestä (2005) työryhmä laati hankesuunnitelman 
vuonna 2005. Tämän raportin mukaan sosiaalialan käytännön harjoittelun kehittämisen tavoitteina 
on  

• vahvistaa alueellisesti sosiaalialan osaamiskeskusten ja seudullisten/alueellisten 
kehittämisyksiköiden sekä alan korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa 
käytännön harjoittelua ja ammattikäytäntöjen kehittämistä 

• saada aikaan sosiaalialalle vahva sosiaalialan harjoittelukäytäntö ja harjoittelun ohjaus 
• valtakunnallisesti selvittää harjoittelun kehittämiskysymyksiä 

 
Tarkoitus on ollut, että työssä tapahtuva oppiminen muuttuu yhteistyössä oppimisprosessiksi, 
jossa kohtaavat opiskelija, koulutus ja työelämä. Osatavoitteita olivat: 

• kehittää sosiaalialalle käytännön harjoitteluun seudullisia/ alueellisia 
toimintakäytäntöjä ja koordinointia 

• vankentaa sosiaalialan osaamiskeskusten ja seudullisten/ alueellisten 
kehittämisyksiköiden verkostoa tutkimuksen, kehittämisen sekä koulutuksen ja 
käytännön yhteistyörakenteita 

• vahvistaa käytännön harjoittelun ohjaajien ohjaus- ja arviointitaitoja sekä kehittää 
alueellista ohjaajakoulutusta osana sosiaalialan ammatillisen henkilöstön täydennys- ja 
jatkokoulutusta 

• tiivistää käytännön ohjaajien ja opettajien yhteistyötä alalla tarvittavan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseksi  

• nostaa esiin sosiaalialan käytännön harjoittelun ohjauksen rahoitukseen liittyviä pulmia 
ja esittää keinoja kohdentaa rahoitusta vastaamaan paremmin ohjauksen tarpeita 
palvelujärjestelmänmuutoksissa 

 
Opetusministeriössä laadittiin vuonna 2006 julkaisu Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 
eduskunnalle (OPM:n julkaisuja 2006:24). Julkaisun mukaan tulee oppilaiden ja opiskelijoiden 
ohjausta kehittää kaikilla kouluasteilla tulevaisuudessa. Kehittyvillä ohjaus- ja neuvontapalveluilla 
on tarkoitus suunnata opiskelua kansalaisten ja työelämän osaamistarpeiden mukaisesti sekä 
edistetään koulutusresurssien tehokasta käyttöä. 
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Varhaiskasvatuksen osalta sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliseen hankkeeseen lähti 
mukaan kolme sosiaalialan osaamiskeskusta: Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 
SOCCA, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske sekä Kanta-Hämeen, Satakunnan ja 
Pirkanmaan alueella toimiva sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy. Yhteinen hankehakemus ja 
-suunnitelma toimitettiin ministeriöön toukokuun 2007 lopussa. Näillä kolmella sosiaalialan 
osaamiskeskuksella oli kaikilla omat kehittämisen kohteensa käytännön harjoitteluun ja 
työssäoppimiseen liittyen, mutta kaikki kolme osa-aluetta täydensivät kuitenkin toisiaan sekä 
käytännön harjoittelun kehittämisen kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksella on sosiaali- ja 
terveysministeriön omassa loppuraportissa oma kokonaisuutensa. 
 

 
 
2 Työssäoppiminen ja työssäoppimisen ohjaus varhaiskasvatuksessa 

 
Päivähoito on volyymiltään mittava sektori kuntapalveluiden kentässä. Noin 50% sosiaalihuollon 
henkilöstöstä on päivähoidon työntekijöitä. Pääkaupunkiseudun kunnissa on työntekijöitä yli 
10 000. Päiväkotien hoito- ja kasvatushenkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvatusyhteisön, 
jossa työntekijöiden koulutustaustat ja ammattinimikkeet ovat kirjavia.  Päiväkodin hoito- ja 
kasvatustehtävissä toimivia työntekijöitä koulutetaan yliopistoissa (KK/KM), 
ammattikorkeakouluissa (sosionomi amk) sekä toisen asteen oppilaitoksissa (lähihoitaja).  
 
Varhaiskasvatuksessa ammatillista koulutusta on kehitetty viime vuosikymmeninä ja opiskelijan 
käytännön harjoittelulla ja työssäoppimisella on oma keskeinen, tärkeä osuutensa koulutuksessa. 
Käytännön harjoittelusta käytetyt käsitteet ovat myös hyvin moninaiset. Käytännön harjoittelun 
lisäksi puhutaan työharjoittelusta, käytännön opetuksesta ja nykyään entistä useammin myös 
työssäoppimisesta. Tässä raportissa puhumme jatkossa työssäoppimisesta, jolla tarkoitetaan 
opiskelijan pitkäkestoista harjoittelujaksoa jossakin varhaiskasvatuksen ympäristössä, jossa 
työntekijä vastaa opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisesta. 

 
Varhaiskasvatuksessa työssäoppiminen toteutetaan pääasiassa erilaisissa varhaiskasvatuksen 
organisaatioissa, joissa työntekijät vastaavat opiskelijan työssäoppimisesta, opetuksesta ja 
ohjauksesta. Työssäoppimiseen liittyy kuitenkin paljon haasteita, jotka koskevat usein 
oppilaitosten ja harjoittelusta vastaavien työpaikkojen yhteistyötä, erilaisia näkemyksiä työn 
sisällöistä sekä työpaikan ja työpaikkaohjaajien osaamisvalmiuksia. 
 
Opiskelijoiden työssäoppiminen tarkoittaa pitkäkestoista harjoittelujaksoa jossakin substanssialu-
een ympäristössä. Koulutuksen ja työn haasteena on, miten luodaan yhteys teorian ja käytännön 
välille. Työssäoppimisen ensisijaisena tavoitteena on ohjata opiskelija näkemään työn ja työyhtei-
sön kokonaisuus. Lisäksi tavoitteina on lisätä opiskelijoiden tietoa työelämän säännöistä, antaa 
kuva tulevista työmarkkinoista, helpottaa opiskelijan siirtymistä työelämään, lisätä oppilaitoksen 
ja työelämän yhteistyötä ja osaltaan myös antaa vastuuta työelämälle koulutuksesta. Työpaikoille 
työssäoppiminen tarjoaa puolestaan mahdollisuuden saada uusia ja toteuttamiskelpoisia 
kehittämisideoita työyhteisöön sekä tutustua osaaviin opiskelijoihin ja heidän opintojensa 
sisältöön ja laatuun. Työssäoppimisesta sovitaan aina työpaikan ja oppilaitoksen kesken kirjalli-
sesti. Sovittavia asioita ovat mm. työssäoppimisjakson tavoitteet, sisällöt ja oppimistehtävät, 
oppimisjakson kesto ja ajankohta sekä muut eri osapuolten tehtävät. 
 
Työssäoppimisen jaksoista on hyötyä kaikille osapuolille. Se edellyttää kuitenkin hyvää 
opiskelijoiden ja työpaikan valmentamista. Työssäoppimisen ohjaaminen voidaan määritellä 
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oppimista ohjaavan työntekijän ja opiskelijan väliseksi opetukselliseksi vuorovaikutukseksi, jossa 
keskeistä on oppiminen kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta. Työssäoppiminen rakentuu siis 
hyvälle molemminpuoliselle vuorovaikutukselle ja työpaikkaohjaajalta edellytetään opiskelijan 
kuuntelua, keskustelua ja neuvottelua esiin tulevista kysymyksistä. Ennakkoon voidaan sopia 
opiskelijaan liittyvät asiat, työpaikkaan ja ohjaajaan sekä yleiset työssäoppimiseen liittyvät asiat.  
 
Ohjaussuhteen alussa opiskelija perehdytetään hyvin tehtäviinsä. Hänelle esitellään muun muassa 
uudet työtehtävät ja suunnitellaan yhdessä työssäoppimisjakon etenemisestä. Työpaikan tehtävänä 
on puolestaan tiedostaa jatkuvan palautteen ja arvioinnin antaminen. Samoin yhteisen 
ammattikielen löytäminen on keskeistä. Ohjaajan ja opiskelijan roolit eivät ole pysyviä, vaan ne 
muuttuvat opiskelijan asiantuntijuuden lisääntyessä. Ohjaussuhteen lopussa työpaikkaohjaaja 
arvioi opiskelijan työssäoppimisjakson sujuvuutta sovittuja tavoitteita ja niiden toteutumista. 
Opiskelijalla on mahdollisuus tuoda myös esiin näkemyksensä ohjauksesta ja oppimisesta 
työpaikalla. Työssäoppimisjakson arvointikeskusteluun osallistuvat yleensä opettaja, opiskelija ja 
työpaikkaohjaaja.  
 
Opiskelijan työssäoppimisjaksot on sijoitettu opinto-ohjelman väliin. Tutkintoa suorittavalla 
opiskelijalla ei ole  siis vielä läheskään samanlaisia taitoja ja valmiuksia kuin alan työntekijöillä. 
Opiskelijoista ei siten välttämättä ole aina konkreettista hyötyä arkisessa työnteossa. 
Työssäoppimisjaksolla jotkut rutiiniluontoiset työtehtävät ovat niin vaativia, että on epärealistista 
olettaa opiskelijan niistä suoriutuvan, vaikka hänellä olisikin jo varhaiskasvatuksen perusopintoja 
takanaan. Tämän vuoksi työssäoppimisen ohjaaminen on vaativaa ja työpaikkaohjaajien tulee 
saada riittävästi koulutusta sekä työpaikalla ohjaamiseen on varattava riittävästi resursseja.  

 
Ammatiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman perusteisessa 
koulutuksessa osa opiskelija-arviointia (nuorisoaste). Aikuiskoulutuksessa perustutkinnot, 
ammatti – ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan myös näytöin. Näyttötutkinnot ovatkin joustava 
tutkinnon suoritustapa, jossa ammattitaito osoitetaan näytöillä työpaikoilla. Jos opiskelijalla on jo 
jokin sosiaali- ja/tai terveysalan aiempi tutkinto ja työkokemusta alalta, niin hänellä voi olla 
mahdollisuus suorittaa jokin tutkinnon osa pelkällä näytöllä. Tarvittaessa opiskelija osallistuu 
valmistavaan koulutukseen ja täydentää osaamistaan. Jos kyse on alan vaihtajasta ja aiempaa 
osaamista sosiaali- ja terveysalalta ei ole, niin silloin suunnitellaan tarvittava valmistava koulutus 
ja näyttöjen niveltyminen valmistavan koulutuksen lomaan. Tutkintotilaisuus järjestetään 
useimmiten työssäoppimisen paikassa.Tutkinnon suorittajalle järjestetään tutkintotilaisuus myös 
muualla henkilökohtaistamisen vaateen mukaan. 

 
Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat 
1. Kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö 

tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa sekä näyttötutkintoja 
suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa. 

2. Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 
3. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. 
4. Henkilökohtaistaminen 
(Näyttötutkinto-opas, OPH, 2007) 
 
Koulutuksen ja työelämän välillä linkkinä on kokemustieto. Käytännön työelämästä nousevien 
kysymysten kautta opiskelijat käyttävät aikaisempaa kokemustietoaan ja pohtivat, millaista teoriaa 
ja käytäntöä he tarvitsevat. Ongelmanratkaisu on keskeistä opiskelijan oppimisessa. Tieto 
rakentuu aikaisemman kokemuksen, kokemuksen analysoinnin ja jäsentämisen ja uudelleen 
käsitteellistämisen kautta. Työssäoppimisen tavoitteena on opiskelijoiden ammatillisen osaamisen 
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ja kasvun kehittyminen. Oppimista tuetaan oppimissopimuksella, oppimistehtävillä, 
oppimispäiväkirjalla, ammatillisen kasvun portfoliolla sekä kehitys- ja arviointikeskusteluilla. 
Työssäoppimisen ohjaaminen on oppimiskumppanuutta ja kehittävää vuorovaikutusta, jossa 
opiskelijalla ja ohjaajalla on ikään kuin mentor – tutor – suhde. 
(http://www.uta.fi/laitokset/okl/vokl/pdf/tyoppopas07-08.pdf, 2.5.2008) 

 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja 
opetussuunnitelman tavoitteista aidossa työympäristössä. Työpaikalla tapahtuva opiskelu on 
suunnitelmallista, ohjattua ja arvioitua. Siinä otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän 
opetussuunnitelman lisäksi opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Kunkin työpaikan 
oppimisen jakson ja näytön tavoitteet ja sisältö täsmennetään opettajan, työpaikan edustajan ja 
opiskelijan yhteistyönä. Työpaikan tehtävänä on nimetä ohjaaja, jolla on riittävät tiedot ja taidot 
tehtävän hoitamiseen. Työssäoppimisen ohjaaja toimii myös työpaikan edustajana 
työssäoppimisen ja näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Työpaikka antaa 
oppilaitokselle tiedot työhön ja työympäristöön liittyvistä olosuhteista, työtehtävistä ja 
työvälineistä. 
(http://www.omnia.fi/Resource.phx/sivut/sivut-omnia/ammattiopisto/tyossa-oppiminen.htx, 
2.5.2008) 

 
Jokainen ohjaussuhde on ainutkertainen ja osapuoltensa sekä ympäristönsä määrittelemä. 
Ainutkertaisuuden lisäksi ohjaus tuntuu haastavalta, koska pelkkä ohjaus-sanan käyttö on 
abstraktia. Ohjauksesta puhutaan usein yleisellä tasolla ja ohjaajan saattaa pohtia, mitä hänen 
oikeasti pitäisi tehdä. Ohjauksen purkaminen käytännön toiminnaksi vaatii paljon ajatustyötä ja 
suunnittelua, jota ei kukaan voi ohjaajan puolesta tehdä. (Sivonen 2007, 13.) 
 
Onnistuneen ohjauksen edellytyksenä on taitava työpaikkaohjaaja ja hänen toimivat 
vuorovaikutusverkostonsa. Seuraavassa on näkemyksiä ja kokemuksia siitä, millainen on hyvä 
työpaikkaohjaaja ja mitä ohjauksessa kannattaa huomioida.  
(http://www.kuntoutussaatio.fi/terttu/tyossaoppimisen_ohjaus/ohjaus_vuorovaikutus.html) 
    
Hyvän työpaikkaohjaajan ominaisuuksia:  
• rohkaisee, innostaa, kannustaa 
• on itse esimerkillinen 
• on luova, keksii erilaisia tapoja selviytyä tilanteista 
• on kärsivällinen, jaksaa toistaa ja opastaa uudelleen 
• pitää työstään sekä ammattilaisena että ohjaajana 
• antaa aikaa opiskelijalle 
• löytää opiskelijan vahvuudet 
• omaa tuntosarvet siihen, mikä on otollista oppimiselle 
• ohjaa, seuraa, varmistaa 
• on huumorintajuinen 
• tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa 

  
Työpaikkaohjaajan ei tarvitse kantaa yksin ohjausvastuuta. Hän voi saada tukea työpaikkansa 
muulta henkilöstöltä. Työssäoppimisjakson vaihe määrittelee myös sitä, kenen kanssa tapahtuva 
vuorovaikutus on milloinkin ajankohtaista. Alussa esimiehen tuki on keskeistä. Myöhemmin 
korostuvat työtovereiden roolit ja oppilaitoksen ohjaavan opettajan sekä mahdollisesti muidenkin 
oppilaitoksen työntekijöiden roolit. Työssäoppimisjakson loppupuolella myös asiakkaat voivat 
olla tärkeä tekijä mm. arvioimaan opiskelijan työssä selviytymistä.  
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Työpaikan välitön ilmapiiri takaa hyvän pohjan vuorovaikutukselle ja oppimiselle. Jos ilmapiiri 
on myös turvallinen, on opiskelijan helppo tehdä kysymyksiä ja todeta tekemänsä virheet. 
Työpaikan hyvän ilmapiirin taustalla on usein työntekijöiden vahva keskinäinen luottamus. Hyvä 
luottamuksen saamiseksi opiskelijan ja ohjaajan välille, tulee molempien tutustua toisiinsa 
riittävän hyvin. Tutustuminen voi alkaa jo ennen työssäoppimisjaksoa tai heti jakson alkaessa. 
Jokaisella on oma persoonallinen tapansa ja tyylinsä olla vuorovaikutuksessa. Jokainen 
työpaikkaohjaaja joutuu kuitenkin joskus tilanteeseen, jossa yhteistyö opiskelijan kanssa ei ole 
kitkatonta. Syyn ei tarvitse löytyä ohjaajasta tai opiskelijasta. Joskus ohjaustilanne voi estää 
sujuvan vuorovaikutuksen tai jokin ulkopuolinen tekijä voi häiritä.  
 
Hannu Soinin (PoskeSOCCAPikassos–hankeseminaari 23.1.2008) mukaan niin sanottu tekninen 
kuuliaisuus eli tietyn teoreettisen ohjausmallin orjallinen noudattaminen heikentää ohjauksen 
tuloksellisuutta. Eli kun käytetään erilaisia ohjaustyylejä kasvaa ohjauksen tuloksellisuus. Lisäksi 
Soini pitää ohjaajan persoonallisuutta tärkeämpänä kuin ohjauksen teoreettista viitekehystä tai 
ohjauksen interventiota. Ohjaajan kyky luoda empaattinen ja ymmärtämistä edistävä ohjaussuhde 
opiskelijaan luo parhaan pohjan opiskelijan työssäoppimiselle. 
 
Hannu Soini muistuttaa myös, että kaikkien opiskelijoiden ongelmat eivät ole samanlaisia. Hänen 
mukaansa professionaalisen ohjauksen tunnuspiirteitä ovat: 
1. Kuuntelemisen taito 
2. Konkreettisessa pysymisen taito (paluu konkretiaan, esimerkkien kysyminen) 
3. Reflektoinnin taito (tunteiden reflektointi, mikä asia herättää tietyn tunteen, mutta jatkuva 
reflektointi on neuroottista) 
4. Dialogin ylläpitämisen taito (olennaista rytmitys) 
5. Vuorovaikutustaidot (elekieli symmetristä suhteessa ohjattavaan) 
6. Eettisyys (toisten kokemusten esiin ottaminen ei ole toivottavaa) 
7. Johtaminen (liittyy ohjaajan ammattitaitoon, muistakin asioista voi jutella, kunhan ohjaaja 
palauttaa dialogin pääfokukseen eli työssäoppimiseen) 
 
 
 
3 Hankkeen tavoitteet 
 
3.1 SOCCA, Poske ja Pikassos 
 
Varhaiskasvatuksen kehittämishankkeessa työssäoppimisen kehittämiseen pureuduttiin kolmen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen, Pikassoksen, Posken ja SOCCAn yhteistyönä. 
 
Hankkeen yhteisiksi tavoitteiksi sovittin: 
 

i. Kehittää sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyötä varhaiskasvatuksen 
käytännön harjoittelun ja työssäoppimisen  kehittämisessä; 

 
ii. Lisätä ja kehittää oppilaitosten yhteistyötä varhaiskasvatuksen työssäoppimisen 

toteuttamisessa;  
 

iii.  Kehittää käytännön harjoitteluun ja työssäoppimisen toimintatapoja, jotka 
edistävät moniammatillisen yhteistyön rakentumista jo opiskeluaikana; sekä 
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iv.  Kehittää työssäoppimisen ohjausta kolmen sosiaalialan osaamiskeskuksen, 
Pikassoksen, Posken ja SOCCAn alueella. 

 
Tavoitteiden järjestys ja painotukset vaihtelivat osaamiskeskuksittain.  
 
Sosiaalialan osaamiskeskus Poske vastasi varhaiskasvatuksen hankekokonaisuuden 
koordinoinnista ja käytännön organisoimisesta. Hankkeen kokonaisbudjetista (30 000 euroa) 
erotettiin yhteisinä kuluina 4500 euroa mm. hankkeen hallinnointiin ja yhteisen seminaarin 
kuluihin.  Jokaisella sosiaalialan osaamiskeskukselle oli yhteisten kulujen lisäksi varattu rahaa 
oman osahankkeen toteuttamiseen 8500 euroa. SOCCA osallistui lisäksi oman osahankkeen 
kuluihin. 

 
3.2 SOCCA 
 
Sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA on pääkaupunkiseudun alueella (Espoo, Helsinki, Kauniai-
nen, Vantaa) ollut mukana rakentamassa käytännön kentän, koulutuksen ja tutkimuksen vuoropu-
helua. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta erityissuunnittelija on nivonut muun muassa alueen 
varhaiskasvatuksen oppilaitosten edustajia erilaisiin osaamiskeskusalueen kehittämishankkeiden 
verkostoihin jo noin kolmen vuoden ajan. SOCCAssa on luotu oppilaitosverkosto (yliopisto ja 
ammattikorkeakoulut), joka on kokoontunut säännöllisesti erilaisten ajankohtaisten asioiden 
ympärille. Yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen myös ammatillisen koulutuksen suuntaan on 
ollut ajankohtainen tavoite ja siksi keväällä 2007 perustettiin toisen asteen oppilaitosverkosto. 
Tätä uutta toisen asteen oppilaitosverkostoa on hyödynnetty Monikulttuurisen opiskelijan 
työssäoppimisen ohjaaminen päiväkodissa – hankkeen (jatkossa TOP-hanke) aikana. Hanke sai 
rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä  SOCCAlta.  

 
Pääkaupunkiseudulla toteutettiin SOCCAn koordinoimana Moniku -hanke (Seudullinen vahvis-
taminen monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa) vuosina 2005–2007. Moniku -hankkeen aikana 
keskityttiin 1) lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvistamisen edistämiseen 
erityisesti suomi toisena kielenä -opettamista systematisoimalla, 2) varhaiskasvatushenkilöstön 
monikulttuurisen tietoisuuden, osaamisen ja ammattitaidon vahvistamiseen, 3) kuntien olemassa 
olevien hyvien käytäntöjen ja työmenetelmien kokoamiseen, arvioimiseen ja levittämiseen ja 4) 
seudullisen Monikulttuurisuus pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa – toimintamallin laatimi-
seen.  
 
Moniku-hankkeen aikana esille tuli myös monikulttuurisen työyhteisön merkitys ja 
monikulttuurisen työyhteisön mukanaan tuomat haasteet. Monikulttuuristen lasten määrä on 
lisääntynyt koko ajan päivähoidossa ja siksi on tullut entistä suurempi tarve saada myös 
monikulttuurisia työntekijöitä päivähoitoon. Tulevaisuuden yhtenä haasteena ja tavoitteena on 
kiinnittää suurempaa huomiota, miten varhaiskasvatukseen saadaan palkattua eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisia työntekijöitä, joilla on vankka varhaiskasvatuksen koulutus, ammattitaito ja 
substanssiosaaminen.  
 
Moniku – hanke päättyi vuoden 2007 lopussa, mutta uudessa Pääkaupunkiseudun varhaiskasva-
tuksen kehittämisyksikkö – hankkeessa 2007–2009 jatketaan osittain jo tehtyä monikulttuurista 
työtä.  Tämän uuden hankkeen aikana on tarkoitus keskittyä myös muun muassa monikulttuurisen 
työyhteisön kehittämiseen. Tavoitteena on työyhteisöjen ja työntekijöiden kulttuuritietoisuuden ja 
maahanmuuttajaperheiden suomitietouden lisääminen.  
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TOP-hankkeen tavoitteet nojaavat Moniku- ja VKK-Metro –hankkeiden aikana esiin nousseeseen 
aiheeseen, jossa monikulttuuristen työntekijöiden määrän lisääminen on katsottu 
pääkaupunkiseudulla keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi. Opiskelijan työssäoppimisen 
onnistuneella ohjaamisella ja ohjaajien ammattitaidolla on merkitystä, kun opiskelijat opintojensa 
jälkeen miettivät, millaisiin työtehtäviin he aikovat hakeutua työelämässä.   

 
SOCCAn TOP-hankkeen tavoitteet 

 
Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaaminen päiväkodissa – hankkeen (TOP-hanke) 
tarkoituksena oli kuvata, millaista on laadukas monikulttuuristen opiskelijoiden työssäoppimisen 
ohjaus sekä minkälaisesta prosessista on kysymys. Lisäksi haluttiin selvittää millaista tietoa, taitoa 
ja ammatillista osaamista ohjaus vaatii työssäoppimisen ohjaajilta sekä millaista 
(täydennys)koulutusta ohjaajat tarvitsevat.  
 
Tavoitteet: 
 
1. Laatia malli päivähoitoyksiköiden työssäoppimisen ohjaajille monikulttuuristen opiskelijoiden 
ohjaamisesta. 
 
2. Kehittää varhaiskasvatuksen monikulttuurisia opiskelijoita ohjaavien päivähoidon 
työntekijöiden ohjauskäytäntöjä ja ohjaustaitoja. 

 
Tarkoituksena oli, että hankkeen päättyessä on laadittu prosessimalli (tai -kuvaus) 
monikulttuuristen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaamisesta päiväkodissa. Malliin haluttiin 
koota a) käytössä jo aikaisemmin olleet ohjauksen hyvät käytännöt sekä b) muut hankkeen aikana 
ideoidut ja esiin nousseet käytännöt monikulttuuristen opiskelijoiden ohjaamisesta. Tavoitteena oli 
kerätä hyviä käytäntöjä ja malleja työssäoppimisen ohjaajilta (päiväkotien työntekijöiltä), 
oppilaitoksilta, oppilaitosten ohjaavilta opettajilta, opiskelijoilta, selvityksistä, raporteista ja 
tutkimuksista. Raporttiin haluttiin myös liittää joitakin hankkeen aikana esiin nousseita 
(täydennys)koulutusehdotuksia ohjaajille. Prosessimallin laatiminen tehtiin yhteistyössä 
työpaikkojen, työpaikkaohjaajien, opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa.   
 
Hankkeen resurssilla Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAan palkattiin osa-
aikainen (50 %) projektisuunnittelija. Hankkeen projektisuunnittelija toimii yhteistyössä SOCCAn 
varhaiskasvatuksen erityissuunnittelijan kanssa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muun muassa SOCCAn 
alueelta kootun työryhmän ja osaamiskeskusten yhteistyöryhmän kanssa.  
 
Hankkeen taustalla oli myös pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitosten verkosto, joka aloitti 
SOCCAn vetämänä keväällä 2007. Verkosto seurasi ja kommentoi omalta osaltaan hankkeen 
etenemistä mahdollisuuksien mukaan. Verkoston jäsenistä osa oli työryhmän jäseniä. 
 
 
 
4 SOCCAn hankkeen eteneminen 

 
TOP-hanke toteutettiin Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus SOCCAssa 1.8.2007–31.5.2008 
välisenä aikana. Hankkeen henkilöstönä toimi varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Tuija Portell 
ja osa-aikainen projektisuunnittelija Lila Harjamäki 11.4.2008 asti. Hanketyöskentelyyn 
osallistuivat myös lehtori Pirjo Wallin Omniasta (työelämäjakso), maisteriopiskelija Päivi 
Kortelainen Helsingin yliopistosta ja sosionomiopiskelija Annika Turunen Järvenpään 
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diakoniaopistosta. Lisäksi projektisuunnittelija ja erityissuunnittelija tekivät yhteistyötä muun 
muassa SOCCAn alueelta kootun työryhmän ja osaamiskeskusten yhteistyöryhmän sekä 
pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitosten verkoston kanssa. 

 
TOP- hanke eteni neljässä vaiheessa. Suunnittelu ja valmistelu aloitettiin keväällä 2007, 
varsinainen toiminta ja toteuttaminen tapahtui syksyn 2007 sekä kevään 2008 aikana. Tulokset 
koottiin ja loppuraportti kirjoittettiin keväällä 2008. Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty 
hankkeen eteneminen.   
 

Taulukko 1: TOP-hankkeen eteneminen 
 

 
Hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Tuija Portell 
laati yhdessä Posken ja Pikassos Oyn kanssa sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisen 
hankehakemuksen ja   –suunnitelman. Samoin keväällä 2007 laadittiin SOCCAn omalle 

 
TOP – hankkeen eteneminen kevät 

2007–31.5.2008 

 
Toiminta 

 
Muuta  

1) Suunnittelu ja valmisteluvaihe 
kevät 2007–31.8.2007 

- Hankehakemuksen ja -suunnitelman 
laatiminen (SOCCA, Poske, Pikassos ja 
SOCCAn oma) 
-  SOCCAn, Posken ja Pikassoksen 
yhteistyöstä ja käytännön järjestelyistä 
sopiminen 
- SOCCAn hankkeen käytännön järjestelyt 
- Hankehenkilöstön rekrytointi 
 

 

 
2) Toteutus ja toimintavaihe: 

tietojen kerääminen, 
koulutustilaisuuksien 

järjestäminen, kokoukset ja 
tapaamiset 

1.9.2007–29.2.2008/ 31.3.2008 

- Hankehenkilöstön ohjaaminen ja 
perehdyttäminen tehtäviin 
-  Työssäoppimisen ohjausmenetelmien ja – 
käytäntöjen kerääminen kirjallisuudesta, 
selvityksistä ja julkaisuista, oppilaitosten, 
kuntien ja järjestöjen nettisivustoilta sekä 
tapaamisten aikana 
- Varhaiskasvatuksen henkilöstölle/ 
työssäoppimisen ohjaajille suunnatun 
osaamiskeskusten seminaarin 23.1.08 ja 
TOP-hankkeen oman koulutustilaisuuden 
6.2.08 suunnitteleminen sekä sen  
järjestämiseen liittyvät tehtävät 
- Työssäoppimisen ohjaajien  koulu-
tustarpeiden kartoittaminen ja kerääminen 
-  STM:n tapaamisiin ja yhteyshenkilönä 
toimiminen muille osaamiskeskuksille 
- Työryhminen ja verkostojen tapaamiset 
 

 
 
 
 
 
 

- Osaamiskeskusten yhteinen 
videoseminaari 23.1.2008 
Stadiassa 
- TOP-hankkeen koulutuspäivä 
oma 6.2.2008 Omniassa 

 

 
3 ) Prosessimallin kokoaminen ja 

kirjoittaminen 
1.4.–30.4.2008 

-  Ohjausmallien ja -käytäntöjen kerää-
minen 
-  Prosessimallin kokoaminen (taulukko ja 
avaus) 
 

 

4) Hankeraporttien kirjoittaminen 
15.4.-31.5.2008 

- STM:n osaraportin laatiminen (yhteinen 
SOCCAn, Posken ja Pikassoksen kanssa) 
-  TOP-hankkeen loppuraportin laatiminen 
(www.socca.fi/hankkeet.html) 
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hankkeelle suunnitelma, jossa oli kirjattuna hankkeen aikataulu, eteneminen ja henkilöresurssit. 
Keskeisenä tehtävänä oli sopia osaamiskeskusten kanssa yhteistyöstä ja käytännön järjestelyistä 
sekä aloittaa SOCCAn oma hanke.  
 
TOP-hankkeen ympärille luotiin verkostoja ja käytettiin jo olemassa olevia verkostoja 
(esimerkiksi toisen asteen oppilaitosverkosto), jotka tukivat omalla toiminnallaan hankkeen 
etenemistä. Tälläisia olivat hankkeen työryhmä,  toisen asteen oppilaitosverkosto ja 
osaamiskeskusten Pikassos Oy:n ja Posken yhteistyöryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriön 
Käytännön harjoittelun kehittämishankkeen työryhmä toimi myös omalta osaltaan hankkeen 
tukena. Verkostojen kautta voitiin tarkastella monikulttuurisen opiskelijan ohjausta 
moniuloitteisesti, huomioimaan erilaisia näkökulmia ja kehittämään työssäoppimisen ohjauksen 
prosessikuvausta.   

 
Toisen vaiheen aikana kerättiin prosessimalliin liittyviä tietoja, malleja ja kuvauksia. Tähän 
liittyen lehtori Pirjo Wallin haastatteli työelämäjaksollaan työssäoppimisen ohjaajia neljässä eri 
päiväkodissa pääkaupunkiseudulla syksyllä 2007 ja opiskelija Päivi Kortelainen  haastatteli vielä 
kahta työryhmän jäsentä keväällä 2008. Hankkeen toisen vaiheen näkyvin toiminta oli 
valtakunnallisen seminaarin ja hankkeen oman koulutuspäivän järjestäminen eri yhteistyötahojen 
kanssa (ks. luku 4.2)  
 
Hankkeen kolmanneksi ja neljänneksi vaiheeksi muodostuivat monikulttuurisen opiskelijan 
työssäoppimisen ohjaamisen prosessikuvausen  kokoaminen ja kolmen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen yhteisen osaselvityksestä  laatimisesta sosiaali- ja terveysministeriön 
valtakunnallisen raportin. 

 
4.1 Työryhmien kokoukset 
 
TOP-hankkeen työryhmä 
Hankehenkilöstö kutsui koolle hankkeen työryhmän, joka muodostui työssäoppimisen 
ohjaamiseen vaikuttavista eri toimijatahoista eli työelämän edustajista, toisenasteen oppilaitoksen 
edeustajista, opiskelijoista ja hankehenkilöstöstä. Työryhmään kuuluivat kouluttaja Tarja Vakimo 
Helsingin Diakoniaopistosta ja lehtori Pirjo Wallin Espoon Omniasta, lähihoitajat Merike Palenius 
päiväkoti Nissaksesta ja Minna Skippari päiväkoti Paciuksesta, opiskelijat Abdi Anab Mohamed 
ja Maryam Naghedi sekä SOCCAn erityissuunnittelija Tuija Portell ja projektisuunnittelija Lila 
Harjamäki.  
 
Työryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. Ryhmän tehtävänä oli tukea hankkeen 
etenemistä ja sillä oli myös mahdollisuus vaikuttaa sen toimintaan. Työryhmässä tuotiin esille 
monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen liittyviä peruskysymyksiä, haasteita ja 
kehittämisehdotuksia. Työryhmäkokouksissa kohtasivat konkreettisesti työelämä, koulutus ja 
monikulttuurisuus, jotka tulisi huomioida kehitettäessä monikulttuurista työssäoppimisen 
ohjaamista päiväkodeissa.  
 
Työryhmässä keskusteltiin monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamista heikentävistä 
tekijöistä, joita ovat muun muassa päiväkodin ajankäyttö, henkilökunnan vähäisyys ja ohjaajien 
puutteelliset tiedot sekä taidot. Haasteena koettiin myös kielliset esteet ja toisten ihmisten sekä 
erilaisten kulttuurin ymmärtäminen. Ratkaisuna pidettiin ohjaajien sitoutumista työssäoppimisen 
ohjaamiseen ja päiväkodin sekä oppilaitoksen yhteistyön kehittämiseen. Tällä tavoin pystyttäisiin 
parhaiten tukemaan ja ohjaamaan monikulttuurisen oppilaan työssäoppimista sekä vältyttäisiin 
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mahdollisilta väärinkäsitykseltä. Tämä edellyttäisi myös työssäoppimisen ohjaamiseen osaamisen 
arviointia ja täydennyskoulutuksen järjestämistä ohjaajille.  
 
Työryhmän jäsenet olivat aktiivisesti mukana hankkeen toiminnassa. Heidän näkemyksillään oli 
merkitystä monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessikuvauksen 
kehittymiselle ja muotoumiselle.   

Toisen asteen oppilaitosten verkostotapaamiset 
Toisen asteen oppilaitosverkosto aloitti toimintansa erityissuunnitelija Tuija Portellin toimesta 
keväällä 2007. Verkosto toimi TOP-hankkeen aikana yhtenä yhteistyötahona, joka  seurasi ja 
kommentoi mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemistä. Hankkeen aikana verkoston jäseninä 
toimivat lehtorit Pirjo Wallin ja Eva-Maija Kuosmanen Omniasta, Hannele Pesola Edupolista sekä 
Päivi Rauha ja Satu Saanio Helsingin Diakoniaopisto. 
   
Verkoston tapaamisissa selostettiin muun muassa TOP-hankkeen eteneminen ja tiedusteltiin 
oppilaitosten näkökulmia sekä mielipiteitä työssäoppimisen ohjaamiseen. Hanke kehitti 
pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitosverkostolle yhteisen toiminta-areenan. Verkosto 
kokoontuu jatkossakin säännöllisesti keskustelemaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen 
liittyvistä asioista. Hankkeen aikana verkosto kokoontui neljä kertaa ja sen tavoitteena on  
kokoontua tulevaisuudessa säännöllisesti. 

SOCCA, Poske ja Pikassos – yhteistyöryhmä 
Osaamiskeskusten yhteistyöryhmä kokoontui myös neljä kertaa, joista osa oli videoyhteyksin 
toteutettuja ja osa puhelinkokouksia. Tapaamisten aiheet liittyivät yhteisiin tavoitteisiin ja niiden 
toteuttamiseen, seminaarin järjestämiseen, loppuraportin kirjoittamiseen ja hankkeen talouteen. 
Yhteistyöryhmässä olivat TOP–hankkeen osalta lehtori Eva-Maija Kuosmanen Omniasta sekä 
Tuija Portell ja Lila Harjamäki SOCCAsta.  

 
4.2 Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen seminaari 
 
Ammattiin kasvua varhaiskasvatuksen kentällä – seminaari  
Sosiaalialan osaamiskeskusten (Poske, SOCCA ja Pikassos OY) yhteinen videoseminaari 
järjestettiin Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Oulussa 23.1.2008. Jokainen osaamiskeskus vastasi 
alueellaan toteutusta seminaarista, joka muodostui yhteisestä video-osuudesta ja paikallisesta 
työelämän edustajan puheenvuorosta. Seminaarin osallistujat olivat kaikki varhaiskasvatuksen 
ammattilaisia niin päivähoidon kentältä kuin oppilaitoksistakin.  
 
Seminaarin teemana oli ”Ammattiin kasvua varhaiskasvatuksen kentällä”. Seminaarin 
luennoitsijoina toimivat professori FT Kari Korpelainen Tallinnan yliopistosta, professori FT 
Hannu Soini Oulun yliopistosta, kouluttaja Tarja Vakimo Helsingin Diakoniaopistosta ja lehtori 
KL Eeva Tast Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta. Seminaari herätteli osallistujat pohtimaan ja 
reflektoimaa omaa ammatillista osaamistaan sekä ohjaajana että työntekijänä. Kuulijat saivat 
muun muassa erilaisia näkökulmia opiskelijan ohjaamiseen ja siihen mitä  työssäoppimisen 
ohjaamisella tavoitellaan. Toisaalta seminaari herätti ajattelemaan opiskelijan ammatillisen kasvun 
kehittymisen kaarta, jossa opiskelijasta kehittyy vähitellen työntekijä varhaiskasvatuksen kentälle. 
Seminaarin lopussa pääkaupunkiseudun paikallisen työelämän puheenvuoron piti  päiväkodin 
johtaja Iina Järvi, joka puheenvuorossaan keskittyi erityisesti monikulttuurisen opiskelijan 
ohjaamiseen. 
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Pääkaupunkiseudun osallistujien mielestä seminaari vastasi odotuksia joko jonkin verran tai 
hyvin. Kiinostavimpina luennoitsijoina pidetiin Soinia, Korpelaista ja Vakimoa. Heidän 
esityksensä katsottiin vastaavan seminaarin tarkoitusta. Osallistujien mukaan seminaarista saatua 
tietoa voidaan hyödyntää omassa työssä joko jonkin verran tai hyvin. Videoyhteyksien käyttö 
kritisoitiin tekniikkaongelmien vuoksi; äänen ja kuvanlaatu olivat osittain heikkoja ja siten 
vaikeita seurata. Lisäksi kritiikkiä saivat käsiteltävien aiheiden paljous ja laajuus. Osallistujat 
olisivat halunneet keskittyä vain muutamaan keskeiseen aiheeseen.  
 
4.3 SOCCAn koulutuspäivä 
 
Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaaminen päiväkodissa liittyvä koulutuspäivä jär-
jestettiin Omnian aikuisoppilaitoksessa Espoossa 6.2.2008. Koulutus oli kohdennettu 
pääkaupunkiseudun päiväkodeissa työskenteleville työssäoppimisen ohjaajille ja muille aiheesta 
kiinnostuneille. Tavoitteena oli antaa ohjaajille tietoja ja vahvistaa heidän osaamistaan 
ohjaustyössään. Koulutusteemat oli laadittu koulutustarvekyselyn perusteella, jossa keskeisiksi 
aiheiksi muodostuivat arviointi ja palautteen antaminen sekä vastaanottaminen monikulttuuriselle 
opiskelijalle. Kouluttajina toimivat KT Tuulikki Venninen Helsingin yliopistosta, lehtori Eva-
Maija Kuosmanen Omniasta ja päiväkodin johtaja Sari Tuominen Suvelan päiväkodista Espoosta.  
 
Koulutuspäivän avaussanat lausui erityissuunnittelija Tuija Portell, joka kertoi sosiaalialan 
osaamiskeskusten Posken, Pikassos OY:n ja SOCCAn yhteisestä ”Varhaiskasvatuksen käytännön 
opetuksen kehittämishankkeesta 2007-2008”  TOP-hankeen tavoitteita, toimintaa ja tapahtumia 
esitteli projektisuunnittelija Lila Harjamäki.  
 
Koulutuksen pääluennoitsija oli KT Tuulikki Venninen Helsingin yliopistosta ja VKK-Metro –
hankkeesta. Hän luennoi palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Koulutukseen osallistujat 
harjoittelivat palautteen antamista ja vastaanottamista erilaisiin rooleihin eläytyen.  
 
Lehtori Eva-Maija Kuosmanen kertoi, miten oppilaitos on tukenut monikulttuurisen opiskelijan 
työssäoppimisen ohjaajia päiväkodeissa. Hänen mukaansa tässä tehtävässä on kuitenkin vielä 
paljon kehitettävää. Osallistujat saivat ehdottaa lisää kehittämistoimenpiteitä päiväkodin 
työssäoppimisen ohjaamiseen ja toimivuuteen. Päiväkodinjohtaja Sari Tuominen selosti miten 
monikulttuurisuus näkyy päiväkodin työssä ja opiskelijoiden ohjauksessa. Hän korosti, että 
monikieliset ja -kulttuuriset työntekijät ovat työyhteisölle rikkaus, sillä he tuovat työyhteisöön 
oman kulttuurinsa tavat ja perinteet, jolloin eri kulttuurit voivat oppia toinen toisiltaan. 
Monikulttuurisen työyhteisön haasteena puolestaan koetaan ymmärretyksi tuleminen, kun yhteistä 
kieltä ei aina ole.  

 
Koulutuksesta saadun palautteen mukaan seminaarin sisältö vastasi osallistujien odotuksia hyvin 
tai erittäin hyvin. Kiinnostavimpana aiheena pidettiin KT Tuulikki Vennisen esitystä palautteen 
antamisesta ja vastaanottamisesta. Aihe oli osallistujien mielestä hyvin käytäntölähtöinen ja 
ajankohtainen. Sillä koettiin olevan selkeä yhteys myös työntekijöiden työhyvinvointiin ja 
opiskelijoiden ohjaamiseen. Osallistujien mukaan koulutus antoi muun muassa tietoa, jota voi 
hyödyntää omassa työssä. Lisäksi se antoi rohkeutta sekä uskallusta ottaa vaikeitakin asoita esiin 
omalla työpaikalla. Tunnelma oli koulutuspäivän aikana iloinen, rento, keskusteleva ja osallistava.  
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II KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSET  
 
5 Kokemuksia monikulttuuristen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta 
Lehtori Pirjo Wallin,  Omnian aikuisopisto, Espoo 
 
Toteutin omaa opettajien Verkosto – työelämäjaksoaan SOCCAn TOP-hankkeessa. Tehtävänäni 
oli suunnittella ja toteuttaa monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjausta koskevat 
haastattelut neljässä eri päiväkodissa. Kaikki haastateltavat olivat koulutukseltaan lähihoitajia. 
Kokemukset monikulttuuristen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta vaihtelivat, mutta 
kaikilla sitä oli ainakin jonkin verran. Haastattelujen näkökulmana oli päiväkotien ja toisen asteen 
oppilaitosten yhteistyö ja yhteistyön kehittäminen. 
 
Tavoitteena oli nimenomaan yhteistyön kehittäminen toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien 
kesken ja alatavoitteena ajatusten, mielipiteiden ja kehittämisehdotusten kokoaminen 
opiskelijoiden työssä oppimisen ohjaamiseen päiväkotien työntekijöiltä (lh/ph) 
 
5.1 Taustaa 
 
Työpaikkani Espoon aikuisopisto Omnia oli toisen asteen oppilaitosedustajana kyseisessä 
hankkeessa, ja tämän johdosta toteutin opettajien Verkosto – työelämäjakson SOCCAssa. 
Konkreettisena työtehtävänä suunnittelin ja toteutin monikulttuurisenn opiskelijan työssä 
oppimisen ohjausta koskevat haastattelut päiväkodeissa, koska tämä oli ko. hankkeen kannalta 
keskeistä.  Haastattelukysymysten suunnittelu tapahtui yhteistyössä SOCCAn projektisuunnittelija 
Lila Harjamäen ja varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Tuija Portellin kanssa. 
 
Haastattelut toteutettiin neljässä eri päiväkodissa seuraavasti: kahdessa espoolaisessa päiväkodissa 
haastattelin yhtä työntekijää kummassakin, yhdessä helsinkiläisessä päiväkodissa yhtä työntekijää, 
ja yhdessä vantaalaisessa päiväkodissa kahta työntekijää, eli yhteensä haastattelin viittä henkilöä. 
Kaikki haastatellut olivat koulutukseltaan lähihoitajia, joilla oli työkokemusta 8 – 20 vuotta. 
Kokemukset monikulttuuristen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta vaihtelivat yhden ja 
viiden opiskelijan välillä. Yhteen haastatteluun kului aikaa noin 40 – 50 minuuttia.  
 
5.2 Haastatteluvastausten keskeisiä sisältöjä 
 
Valmistelut ennen työssä oppimisjaksoa:    
 
1. Päiväkotien tiedot oppilaitoksille ja oppilaitoksen tiedot päiväkodeille. 
Kyseisiä tietoja ei juurikaan ollut, muttei niitä oltu osattu kaivatakaan.  
 
2. Työpaikan valmistautuminen opiskelijan tuloon 
Käytäntönä oli, että päiväkodin johtaja ilmoitti opiskelijan tulosta, ja kysyi työntekijöiltä 
halukkuutta ottaa opiskelija ohjattavakseen. Päiväkodista riippuen työntekijät ohjasivat 
opiskelijoita vuorotellen tai monikulttuuriset opiskelijat ohjattiin työntekijöille, joilla oli aiempaa 
kokemusta aiheesta. Yleensä ohjaukseen osallistui koko lapsiryhmän henkilökunta, mutta vastuu 
oli yhdellä työntekijällä. Toisinaan nimettiin myös varaohjaaja. Kaikki vastaajat mainitsivat, että 
heidän työyhteisössään työskentely maahanmuuttajien kanssa (asiakasperheet, työntekijöitä myös) 
on niin arkipäiväistä, että monikulttuurisen opiskelijan vastaanotto on ollut aina luontevaa. 
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3. Tiedot tulevasta opiskelijasta 
Yleensä oppilaitosten taholta kysytään mahdollisuutta ottaa opiskelija. Kaikki vastanneet 
korostivat, että monikulttuurisen opiskelijan ollessa kyseessä tulisi ennakkotietoja saada paljon 
nykyistä enemmän. Keskeisimpiä olisivat tiedot tulevan opiskelijan kulttuuritaustasta, 
kielitaidosta sekä opiskelu/työkokemuksesta. Kaikki tämä helpottaisi työssä oppimisjakson 
ohjaamiseen valmistautumista merkittävästi. 
 
4. Tutustuminen tulevaan työssäoppimispaikkaan 
Kahdessa päiväkodeista oli käytäntönä, että opiskelijat tutustuivat työssäoppimispaikkaan koko 
työpäivän ajan tai ainakin useampia tunteja. Tätä pidettiin hyvänä käytäntönä. Päiväkodeissa, 
joissa tutustuminen oli lyhyt käynti, peräänkuulutettiin pidempää ja perusteellisempaa 
tutustumiskäyntiä  

 
Opiskelijan aloittaminen: 

 
1. Oppilaitoksen kirjallinen materiaali  
’Paperipinon’ olivat saaneet kaikki. Yhtä haastateltua lukuun ottamatta kaikkien mielestä 
materiaali oli enimmäkseen ’hepreaa’; korkealentoista, vaikeaselkoista ja irrallaan käytännön 
työstä. Lisäksi sitä oli ko. vastaajien mielestä aivan liikaa. Kaikille vastaajille oli kyllä selvää, 
millä jaksolla/missä vaiheessa opintojaan opiskelija on, mutta ammattitaitovaatimuksissa oli 
epäselvyyksiä.  Yksi haastateltu kuvasi, että ’yhdessä opiskelijan kanssa pähkäillään, mistä on 
kyse’.  Haastatelluista kaksi oli saanut ohjaavalta opettajalta tukea materiaalin ymmärtämisessä, 
loput kokivat olleensa aivan yksin. 

 
2. Opiskelijan perehdytys työssäoppimisjaksoon oppilaitoksen taholta 
Kaikki haastatellut toivat esille, että opiskelijoita tulisi perehdyttää nykyistä enemmän mm. 
suomalaisen työelämän tapoihin, sosiaali – ja tarveysalan perusteisiin, suunnitelmalliseen työhön 
jne.  
 
3. Opiskelijan omat tavoitteet työssä oppimisjaksolle 
Osalla opiskelijoista on ollut tavoitteet kirjallisessa muodossa työssä oppimisjakson alkaessa, 
osalla ei. Kirjallisesti esitetyt tavoitteet eivät kuitenkaan ole aina olleet realistisia, eikä opiskelija 
ole välttämättä ymmärtänyt, mitä tavoite ylipäänsä tarkoittaa.     

 
Työssä oppimisjakson aikana: 

 
1. Ohjauksen haasteet ja hyväksi todetut käytännöt 
Ylivoimaisesti suurimpana haasteena monikulttuurisen opiskelijan ohjauksessa oli kaikkien 
haastateltujen mukaan kieli. Lisäksi suomalaisten työtapojen omaksuminen oli osoittautunut  
monelle opiskelijalle vaikeaksi, mikä osaltaan lisäsi ohjauksen haasteita. 

 
Hyviä käytäntöjä olivat mm. konkreettinen selittäminen ja näyttäminen, sekä suora ilmaisu, mitä 
missäkin tilanteessa odotetaan. Avoin ja lämmin kiinnostus opiskelijan elämään yleensä oli 
omiaan parantamaan ohjaussuhdetta. 

 
2. Ohjaavan opettajan tuki  
Kaksi viidestä haastatellusta koki saaneensa ohjaavan opettajan tukea riittävästi koko ajan. Muilla 
oli kokemuksia ohjauksesta yksin vastuussa olemista ja opettajan  ’ulkopuolisuudesta’ koko työssä 
oppimisjakson suhteen. Kaikkien haastateltujen mielestä ohjaavan opettajan tulisi olla vastuussa 
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yhteydenpidosta työssäoppimisen aikana mm. soittelemalla työssäoppimisen ohjaajalle ja 
opiskelijalle, miten sujuu. 

 
Työssäoppimisjakson lopussa:   

      
1. Opiskelijan arviointi ja palautteen anto 
Kaikki haastatellut olivat arvioineet opiskelijoita ja antaneet palautetta jatkuvasti työn lomassa. 
Varsinaisia keskusteluja opiskelijan ja  työssäoppimisen ohjaajan kesken järjestettiin muutaman 
kerran viikossa. Lisäksi arviointikeskusteluja, joihin osallistui edellisten lisäksi ohjaava opettaja, 
oli yleensä kaksi. Näihin tilaisuuksiin pyydettiin  lisäksi koko lapsiryhmän työntekijöiden 
mielipide, ei ainoastaan varsinaisen työssäoppimisen ohjaajan. Kaikilla haastatelluilla oli omasta 
mielestään hyvät valmiudet arviointiin sinänsä, mutta juuri monikulttuuristen opiskelijoiden 
arvioinnissa auttaisi nykyistä parempi kulttuurien ja tapojen tuntemus. Kokemuksia 
väärinymmärryksistä, kuten rakentavankin palautteen annon tulkitsemisesta henkilökohtaiseksi 
arvosteluksi, oli useilla.  

 
Oppilaitosten ohjeet arviointiin ja palautteen antoon olivat kahden haastatellun kokemusten 
mukaan riittävät, muut olivat kokeneet ohjeet liian monimutkaisina tai puutteellisina.  

 
2. Palautteen anto oppilaitokselle 
Kaikki haastatellut olivat antaneet ohjaavalle opettajalle suullista palautetta työssäoppimisjakson 
sujumisesta yleensä. Palautteenantomahdollisuus koettiin tärkeäksi, mutta toivottiin 
järjestelmällisempää toimintaa, jotta yhteistyö voisi kehittyä nykyisestä. Moni viittasi 
ajanpuutteeseen, ja yksi haastateltava ehdotti, että yksinkertainen rastituslomake, jonka voisi 
täyttää arviointikeskustelun yhteydessä, ja jonka opettaja veisi mukanaan, olisi toimiva.  

 
Käytännön kokemusten tarkentamista 

 
1. Oppilaitosyhteistyön kehityshaasteita  
Haastateltavat olivat kokeneet yhteistyön oppilaitosten kanssa sinänsä myönteiseksi, mutta osin 
varsin pinnalliseksi. Lisäksi oli negatiivisia kokemuksia siitä, että tavoite – tai 
arviointikeskustelussa työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja puhuvat, ja monikulttuurinen opiskelija 
istuu hiljaa ’sivullisena’.  Useat haastatellut toivoivatkin tiiviimpää yhteydenpitoa ohjaavan 
opettajan kanssa työssäoppimisjaksojen aikana.  
 
2. Lisäkoulutuksen tarve 
Kaksi haastateltua viidestä oli osallistunut työuransa aikana työpaikkaohjaajakoulutuksiin. 
Kokemuksena oli, että koulutukset sinänsä olivat olleet antoisia, mutta monikulttuurisuusasioita 
oli käsitelty muutamalla lauseella jos ollenkaan. Kaikki haastatellut kokivat tarvitsevansa 
lisäkoulutusta kieli – ja kulttuuriasioihin sekä rakentavan palautteen antamiseen yleensä.  

 
3. Muuta 
Lähes kaikki haastatellut peräsivät takaisin vanhoja ohjauskorvauksia. He kokivat, että tämä lisäisi 
työssä oppimisen ohjaamisen arvostusta. Erityisesti monikulttuurisen opiskelijan ohjaamista 
pidettiin yleisesti antoisana ja palkitsevana, mutta hyvin työllistävänä.  Motivaatio lisääntyisi, jos 
ohjauksesta saisi edes nimellisen korvauksen. Kyse on kuitenkin yhteiskunnallisesti merkittävästä 
panostuksesta tulevaisuuden työntekijöihin. 
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5.3 Täydennyskoulutustarpeet 
 

Haastatteluissa nostettiin myös esiin täydennyskoulutustarpeita liittyen (monikultuuristen) 
opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaamiseen.  
 
Haastateltavat toivoivat koulutusta 
• arviointiin, palautteen antoon ja vastaanottamiseen 
• oppilaitoksesta työssäoppimispaikkaan tulevan materiaalin hallintaan ja ymmärtämiseen 
• eri kulttuureista ja heidän työkulttuuristaan 
• monikulttuurisen opiskelijan ohjauksen erot verrattuna ns. kantasuomalaisten opiskelijoiden 

ohjaamiseen 
• monikulttuurisen opiskelijan opintojen sisällöstä: mitä teoriatietoja ja käytännön tietoja 

opiskelijat ovat saaneet ennen kuin tulevat työssäoppimisjaksolle   
 
Lisäksi haastateltavat toivoivat, että oppilaitokset voisivat pyytää työntekijöitä kertomaan oppilai-
toksiin opiskelijoille ja opettajille päiväkodin/ päivähoidon työstä, arjesta jne.  

 
 5.4 Pohdintaa 
 
Toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien yhteistyön kehittämisen näkökulmasta haastattelut 
tuottivat kiinnostavaa ja osin varsin käyttökelpoista tietoa. Konkreettisin ja helpoiten toteutettava 
kehittämisen väline on työssäoppimisen ohjaajille suunnattu palautelomake oppilaitoksen 
toiminnasta ennen opiskelijan työssä oppimisjakson alkamista ja sen aikana. Näin saataisiin 
määrällisesti paljon aineistoa aiheesta, ja päästäisiin pohtimaan, mitkä ovat keskeiset kehittämisen 
kohteet ja mitä niistä on olemassa olevien resurssien puitteissa mahdollista toteuttaa. Lisäksi 
monissa toisen asteen oppilaitoksissa järjestettävissä työpaikkaohjaajakoulutuksissa tulisi käsitellä 
nykyistä syvällisemmin eri kieli – ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden työssäoppimisen 
ohjauksen erityispiirteitä.  

 
Päiväkodeissa nykyään vallitseva alituinen kiire ja ajoittaisen henkilökuntavajeen tuomat 
ongelmat tulivat esille haastattelutilanteissa. Haastattelutilanteet oli sinänsä järjestetty kaikkialla 
hyvin; ilmapiiri oli rauhallinen jne, mutta haastateltujen kertomisen tarve näistä aiheista oli 
melkoinen. Lisäksi sinänsä rakentava keskustelu maahanmuuttajaperheistä ja  
maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksesta ylipäänsä oli paikoin todella polveilevaa, eikä 
varmaan vähiten kovasti kyselevän haastattelijan toimesta. 

 
 

   
6 Opiskelijan ohjaus -”... omalla olemuksella ja sillä, että on hyvä tiimi” 
Päivi Kortelainen 
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto 
 
TOP-hankkeen aikana haastateltiin kahta hankkeen työryhmässä mukana ollutta lähihoitajaa. 
Haastattelut tapahtuivat helmikuussa 2008 artikkelin kirjoittajan toimesta. Haastattelun tavoitteena 
oli tuoda esiin työpaikkaohjaajien kokemuksia monikulttuurisen opiskelijan ohjaamisesta 
päiväkodissa. Haastattelukysymyksillä pyrittiin selvittämään miten opiskelijaa ohjataan 
työssäoppimisjaksolle asetettujen tavoitteiden sisällön ymmärtämisessä ja toteuttamisessa, 
arkityössä, yhteistyössä työyhteisön ja vanhempien kanssa sekä palautteen annossa ja arvioinnissa. 
Lopuksi kysyttiin kokemuksia TOP-hankkeeseen osallistumisesta. 
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Työssäoppimisjakson tavoitteista 
Työssäoppimisjaksolle on määritelty sekä oppilaitoksen että opiskelijan itsensä laatimat tavoitteet. 
Haastateltavien mukaan työpaikkaohjaaja perehtyy tavoitteisiin ja keskustelee niistä opiskelijan 
kanssa. 
 
 ”...kyselemällä miten sä ymmärrät tän asian, ei niinkään et mä kerron et näin ja näin vaan et 
mitä sä ymmärrät tällä, et semmonen keskustelu. Sit mä annan et mitä se meiän näkökulmasta 
tarkottaa.” 
 
Omnian lehtori Pirjo Wallinin tekemässä haastattelussa työpaikkaohjaajat puolestaan totesivat, 
että monikulttuurisilla opiskelijoilla on joskus vaikeuksia ymmärtää oppilaitoksen asettamien 
tavoitteiden sisältöä. Siksi myös tässä haastattelussa haluttiin selvittää asiaa. Toinen 
haastateltavista totesikin, että ”opiskelija saattaa olla, että hän on ymmärtävinään. Et saattaa olla 
et hän nyökkää et joo, joo, mutta seuraavassa hetkessä sä näät, ettei se ookaan ymmärtänyt sitä.” 
Haastateltavien mielestä tämän kaltaisessa tilanteessa tavoitteista on keskusteltava myöhemmin 
uudestaan. Tai ohjaaja voisi myös suoraan ilmaista opiskelijalle, että hänestä tuntuu, ettei 
opiskelija ole ymmärtänyt asiaa. Asiantilan selkeä toteaminen saattaisi johtaa opiskelijan 
jäsentämään alueita, joissa hänellä on oppimishaasteita. Se voisi myös selkiyttää ohjaajan ja 
opiskelijan vastuualueita, kuten toinen haastateltavista totesi ”et jos opiskelijan otat ja otat 
vastuun opiskelijasta niin haluut et se kuitenkin jotain oppiikin, mut pystynkö mä, et semmonen 
tunne tulee välillä.” Edellä mainittuja riittämättömyyden tunteita kokee varmasti välillä jokainen 
ohjaaja, mutta vastuu oppimisesta on viime kädessä opiskelijalla itsellään.     
 
Haastateltavat toivoivat myös oppilaitosten varmistavan opiskelijoiden tavoitteiden hallintaa. Siksi 
on varmaankin tarpeellista tarkentaa oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen vastuualueita. Kun 
esimerkiksi selkeästi sovittaisiin, että oppilaitos ohjaa monikulttuurista opiskelijaa 
työssäoppimisjakson tavoitteiden sisällön ymmärtämisessä ja työssäoppimispaikan tehtäväksi 
osoitettaisiin edelleen niiden sisällön avaaminen ja pohtiminen sekä liittäminen arkityöhön, se 
edistäisi sekä opiskelijan oppimista, että vähentäisi työpaikkaohjaajien turhautumista.  
 
”Varmaan myös se, että siellä koulussa tehdään asiat selväks ja tarkistetaan, et ymmärtääkö 
opiskelija, sekin helpottaa et täällä ei tarvii lähteä pohdiskelemaan mikä se (tavoite) on.” 

 
Ohjaus arjen työssä 
Kun opiskelija aloittaa työssäoppimisjakson, ohjaajat antavat hänelle aikaa tutustua 
työssäoppimispaikkaan.  ” Jotenkin mä koen, et alkuvaiheessa opiskelijan pitäis olla enemmänkin 
et hän katsoo et mitä me tehdään ja miten me toimitaan, miten me ohjataan lapsia, et sitä kautta 
hän sitten oppis.” Toisaalta haastateltavat toivat esiin, että osa monikulttuurista opiskelijoista on 
arkoja ottamaan kontaktia lapsiin. Alussa ehkä olisikin hyvä osoittaa opiskelijalle jokin tehtävä, 
esimerkiksi pelin pelaaminen tai kirjan lukeminen lapsen kanssa. Silloin opiskelijalle alkaisi 
hahmottua miten hän voi lähestyä lapsia ja mitä lasten kanssa voi tehdä. Strukturoitu alkuvaihe 
ohjaisi opiskelijaa myös aktiivisuuteen kun toinen haastateltavista sanoi 
 
 ”...se on työlästä, et saa koko ajan olla perässä... piiskaamassa eteenpäin...jos on hirveen 
passiivinen (opiskelija)...” 
 
Vaikka haastateltavien mukaan lapset yleensä ottavat monikulttuurisen opiskelijan avoimesti 
vastaan, joskus lapset myös vierastavat eri kulttuurista tulevaa opiskelijaa tai jopa käyttäytyvät 
häntä kohtaan negatiivisesti. Tällöin ohjaajan tehtävänä on toimia lasten ja opiskelijan tukena ja 
välittäjänä. 
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Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että opiskelijaa ohjataan havainnoimaan ohjaajan toimintaa. 
Ohjaaja kertoo opiskelijalle työn teon lomassa, mitä, miten ja miksi hän toimii tietyllä tavalla. 
Samalla opiskelijaa rohkaistaan toimimaan itsenäisesti ja annetaan hänelle tehtäviä, joista hän on 
vastuussa.  
 
”Pääsääntöisesti mä otan sen kaikkeen mukaan ja kaikissa toiminnoissa, et se näkee mun joka 
liikkeen mitä me tehään.”  
 
Ohjaajan kannalta ovat haasteellisia sellaiset tilanteet, joissa monikulttuurinen opiskelija ei toimi 
päiväkodin tavoitteiden tai käytäntöjen mukaisesti.  
 
”Esimerkiks tämmöset tilanteet kuin pukemiset, siinä on vähän tullut semmosta käden vääntöä, et 
miten paljon lapsen pitää osata. Hän oli valmis tekemään ne asiat lapsen puolesta...On käyty 
keskustelua siitä. Hirveen monta kertaa sai selittää tosi hitaasti. Kyllä voin sanoa sen, että koko 
sen aikana mitä hän oli et kyllä hän yritti (pukea) ja aina piti palauttaa siihen. Kerroin hänelle 
miks näin tehään, minkä ikäset lapset jo oppii. Mä oon monta kertaa huomannut, et joutuu aina 
palaamaan siihen, et joutuu olemaan tosi kärsivällinen.”  
 
Yhteenvetona voisi esittää, että haastateltavien mukaan eräs ohjaamisen perustehtävä on ohjata 
opiskelijaa huomaamaan erilaisia tilanteita ja havainnoimaan omaa käyttäytymistään näissä 
tilanteissa sekä oman käyttäytymisensä vaikutusta ympäristöön. On vaikeaa ja joskus 
vaarallistakin alkaa arvioida erilaisten käyttäytymisten syitä. Siksi monikulttuurisen opiskelijan 
kohdalla tulee välttää hänen kulttuuritaustastaan vedettäviä yksioikoisia johtopäätöksiä. 
Monikulttuurinen opiskelija täytyy kohdata yksilönä, vaikka hänen kulttuuritaustastaan onkin 
tietoa. Joka tapauksessa ohjaaja tekee havaintoja opiskelijasta, ja sovittaa ohjauksensa suhteessa 
havaintoihin. 
 
”Välillä kun puistossa katsoo (monikulttuurisia) perheitä niin ei oo semmosta ennaltaehkäsevää 
mitä meillä on et nyt ei voi mennä sinne ja et voi tehdä sitä kun voi sattua näin, et siellä kun 
tapahtuu jotain, sit äidit puuttuu siihen. Se on ehkä semmonen suurin ero, mistä täällä 
päiväkodissa pitää sanoa, et meiän pitää koko ajan tietää.”  
 
Toisin sanoen jos edellä mainittu esimerkki koskisi opiskelijaa, olisi ohjaajan velvollisuus puuttua 
tilanteeseen, ja toisaalta samalla tietoisesti välttää yleistysten tekemistä.     
 
 
Työyhteisön rooli opiskelijan ohjauksessa  
Ohjaaja saa opiskelijan tuntemaan itsensä tervetulleeksi työyhteisöön ”... omalla olemuksella ja 
sillä, että on hyvä tiimi, et se helpommin se opiskelija vapautuu.” Varmasti myös sellaisen 
työyhteisön on helpompi ottaa monikulttuurinen opiskelija vastaan, joka on keskustellut omista eri 
kulttuureista koskevista asenteistaan ja käsityksistään ja tarvittaessa muokannut niitä 
suvaitseviksi.  
 
Monikulttuuriset opiskelijat saattavat tuoda työyhteisöön mukanaan omia tapojaan ja 
tottumuksiaan. Silloin työyhteisön olisi hyvä ennakoida miten eteen tuleviin tilanteisiin 
suhtaudutaan. Yksi esille tuleva kysymys on esimerkiksi rukoilu työpäivän aikana. 
Haastateltavista toinen kertoi, että opiskelijalle on osoitettu siihen aika ja paikka. ” Se on yleensä 
kahvitauon aikana, ei se ketään häiritse.” Myös suomalaisella työelämällä on omat käytäntönsä ja 
eräs niistä on täsmällisyys. Haastateltava kertoo: ”Puiston puolella meil on yks somali mies, niin 
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hänellä on ollut tää myöhästely et vaikka siitä on sanottu, häntä on puhuteltu ja ilmoitettu 
ylemmällekin taholle, niin se on vaan jännä et se ei vaan sit jollekin mene perille.” 
Keskustelemalla asiasta on yritetty päästä eteenpäin. ”No kun tämmönen työaika on sovittu ja siitä 
palkka sulle maksetaan niin sunhan pitää olla silloin, että ei voi olettaa, että muut tekee sun työt.” 
Haastattelussa ei käynyt ilmi, oliko kyseisellä miehellä koulutusta tehtävään, mutta tätäkin 
työelämän piirrettä on työssäoppimisjaksolla monikulttuurisen opiskelijan oivallinen tilaisuus 
harjoitella.  
 
Työyhteisöllä taas on tilaisuus tehdä monikulttuurisen opiskelijan kautta päivähoitoa tunnetuksi 
esimerkiksi muille maahanmuuttajataustaisille tahoille.  ”Must tuntuu, että monella opiskelijalla 
on sellanen käsitys, et täällä vaan ollaan ja leikitään, et se tulee ihan yllätyksenä miten 
suunnitelmallista täällä on ja miten paljon täällä pitää tehdä asioita ja ottaa huomioon.”     

 
Ohjaus yhteistyöhön vanhempien kanssa 
Ohjatessaan monikulttuurista opiskelijaa yhteistyöhön vanhempien kanssa, haastateltavat antavat 
hänelle aikaa tutustua vanhempiin ja ottavat hänet mukaan tilanteisiin, joissa on vanhempia.  
 
”Ja sit rohkasee et esittelee itsensä vanhemmille ja kertoo miten vanhemmille sanotaan.”  
 
Monikulttuurinen opiskelija voi kuitenkin joutua kohtaamaan vanhempien negatiivisia asenteita. 
Sellaisen kaltaisissa tilanteissa ohjaajan tehtävänä on varmaan olla pehmentämässä kohtaamista ja 
joskus puolustamassakin opiskelijaa. 
 
”Hirveen paljon on vähentynyt, mutta ennakkoluuloja on joillakin vanhemmilla joskus. Mä en 
laita sitä suden suuhun heti jos on vaikeita tilanteita.” 
 
Haastateltavan antamassa esimerkissä ohjaaja on opiskelijan ja vanhempien välisissä 
kohtaamisissa ohjaamassa ja välittämässä. Haastateltavat totesivat, että he olivat ratkaisseet 
yhteistyön ongelmatilanteita pääasiassa sinnikkäällä keskustelulla opiskelijan kanssa.  
 
”Mul on yks ollut semmonen monikulttuurinen nainen, joka meni hirveen nopeesti ovella aina ja 
oli aina siellä, joutui vähän toppuuttelemaan. Sitten vanhemmat oli vähän ihmeissään siinä. Hän 
meni liian nopeesti liian lähelle, joillekin tuli vähän sellanen hyökkäävä tunne, siinä vanhemmat 
peräänty ja lapsetkin joskus. Siinä täyty mennä itse siinä hienotunteisesti ja pyytämään opiskelijaa 
tekemään muuta joksikin aikaa.”  
 
Haastateltavista toinen mainitsi, että yhteistyö vanhempien kanssa on yksi haastavimmista 
työtehtävistä päiväkodissa. Suoranaiseen lapsen hyvinvointia uhkaavaan käyttäytymiseen on 
ohjaajan puututtava.  
 
” Joskus on vanhemmilta tullut palautetta, et lapsi on kotona kertonut, et opiskelija on 
komentanut liian kovasti. Kun minkäänlaista fyysistä kuritusta päiväkodissa ei ole, niin se ei 
joillekin opiskelijoille ole niin itsestään selvää kun mitä se on meille. Sit me vaan kerrotaan, et 
näin ei vaan voi tehdä, se on meidän laissa kielletty ja on muita keinoja, sit vaan yrittää ohjata 
mitä ne muut keinot on, et miten lasta rajoitetaan.”     

 
Palautteen antaminen ja arviointi 
Palautteen antamisessa ja arvioinnissa lähdetään haastateltavien mukaan siitä, että opiskelijaa 
kannustetaan ja annetaan positiivista palautetta ihan pienistäkin asioista. Palautetta annetaan heti 
ja aina kun siihen on aihetta. Haastateltavat näkivät, että opiskelijalle on annettava mahdollisuus 
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korjata toimintaansa eli palautetta ei anneta vasta sitten, kun harjoittelu on päättynyt. Haastavista 
arviointitilanteista opiskelijan kanssa on päästy puhumalla eteenpäin. Jos opiskelija ei muuta 
toimintaansa annetun palautteen perusteella, palataan asiaan uudestaan.  
 
Haastattelussa ehdotettiin, että monikulttuurinen opiskelija voisi käydä varhaiskasvatuksen 
harjoittelut samassa päiväkotiyksikössä.  
 
”Hänelle olis helpompi, hänen ei aina täytyis nähdä se vaiva ja oppia ihmisiä. Mä mietin just 
niinku ulkomaalaisia et vois tulla semmonen turvallisempi olo. Semmonen hyppääminen ja 
sopeutuminen on aika vaikeeta.” 
 
Etuna tämän kaltaisessa järjestelyssä olisi varmasti se, että vuorovaikutussuhteet pääsisivät 
syvenemään ja sitä kautta opiskelijalle avautuisi tilaisuus toisenlaiseen oppimiseen kuin 
lyhyemmissä kontakteissa. Toisaalta opiskelijalla on nykyisen käytännön puitteissa tilaisuus 
kerätä kokemuksia useista päivähoitoyksiköistä ja oppia erilaisilta ohjaajilta. Kannattaa myös 
miettiä onko samalla ohjaajalla ajan kuluessa enää uutta annettavaa opiskelijalle. 

 
Hastateltavien kokoemuksia TOP-hankkeesta 
Molemmat haastateltavat kokivat, että osallistuminen TOP-hankkeeseen oli ollut mielenkiintoista, 
innostavaa ja antoisaa. Tiedon lisääntymisen myötä motivaatio monikulttuurisen opiskelijan 
ohjaukseen on lisääntynyt. Haastateltavat ovat myös tiedostaneet laajemmin ohjaajan roolin 
merkityksen. 
 
”...mulla on tän myötä tullut semmonen positiivinen, innostuva ja ennakkoluuloton, et mä voisin 
ihan milloin vaan ottaa sieltä opiskelijan.” 
 
”Mä oon saanut intoa ja tietoa siitä, kuinka tärkeässä roolissa on ohjaajana”. 
 
Monikulttuuristen työntekijöiden rekrytoitumista päivähoitoon helpottanee se, että yhä 
useammalla päivähoidon työntekijällä on tietoja, taitoja ja kokemuksia monikulttuurisista 
opiskelijoista ja työntekijöistä.  
 
”...et miten sais päiväkodin henkilökunnan ymmärtämään tän tärkeyden, ettei se on niin, et taas 
yks opiskelija, et oikeesti sais semmosen kipinän syttymään.”   
 
TOP-hankkeeseen osallistuminen vaikutti saaneen aikaan sellaista sisäistä motivaatiota 
monikulttuurisen opiskelijan ohjaamiseen mitä yksittäiset, päivähoitohenkilöstölle suunnatut 
koulutukset eivät ehkä saa. Johtajalla lienee vaikutusta työyhteisön suhtautumiseen 
monikulttuuristen opiskelijoiden ohjaamiseen.  
 
”Mä oon hehkuttanut tässä talossa hirveen paljon sitä ja yrittänyt innostaa muitakin, koska mun 
mielestä se on ollut tosi hyvä.” 
 
”Mä sain meidän johtajakin mukaan koulutukseen, hänkin innostui siitä, kun on ollut hirveen 
paljon sellasta negatiivista opiskelijoista. Ihan viimeisten vuosien aikana on tullut paljon takkiin, 
et onko tässä mitään järkeä enää. Nyt saatiin meiän johtajakin innostumaan, et jos tällasta tietoa 
tulee.”  
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III TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSEN PROSESSIMALLI 
 

7 Prosessimallin kuvaus 
 

Onnistunut (monikulttuurisen) opiskelijan työssäoppimisen ohjaaminen edellyttää yhteistyötä eri 
tahojen kanssa. Seuraavassa kuviossa on esitettynä päiväkodissa tämän hankkeen työssäoppimisen 
ohjaamiseen vaikuttavat ja osallistuvat tahot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 1. Työssäoppimisen ohjaamisen yhteistyötahot 
 
 

TOP–hankkeessa koottu monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessi-
malli on muodostunut useiden eri tahojen ideoista, ajatuksista sekä erilaisista selvityksistä ja 
raporteista. Mukana ovat olleet myös työpaikat, työntekijät, oppilaitosten opettajat ja opiskelijat. 
Prosessimallin taulukossa olevat asiat on koottu kaikkien edellä mainittujen tahojen kokemuksista, 
havainnoista ja selvityksistä. Tarkoitus on, että näillä prosessimallin taulukkoon kootuilla asioilla 
voitaisiin helpottaa työpaikkaohjaajan työtä. Taulukosta 2 voidaan ottaa kulloinkin käyttöön ne 
tavat tai asiat, jotka parhaiten sopivat sen hetkiseen monikulttuurisen opiskelijan 
ohjaustilanteeseen tai – tehtävään. Jokaisen kohdan tarkka noudattaminen ei siis ole välttämätöntä. 
 
Prosessimallissa on esitelty kaikkien eri tahojen (työpaikka, ohjaaja, oppilaitos ja opiskelija) 
tekemä työ  
a) ennen opiskelijan työssäoppimisjakson alkamista,  
b) ohjauksen alussa,  
c) ohjauksen aikana,  
d) ohjauksen lopussa sekä  
e) ohjaustilanteen jälkeen. 
   

 

 

 
TYÖSSÄ- 
OPPIMINEN  

OPPILAITOS TYÖPAIKKA 

OPISKELIJA TYÖPAIKKA- 
OHJAAJA
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Jaottelun toivotaan helpottavan mallin ja taulukon lukemista sekä selkiyttävän jokaisen tahon 
rooleja, vastuita ja velvollisuuksia opiskelijan työssäoppimisen ohjauksen eri vaiheissa. 
Ohjaaminen ei ole yksin ohjaajan tehtävä, vaan tukena ovat työpaikat, työtiimit, oppilaitokset ja 
omalta osaltaan myös opiskelijat itse. Kaikkien näiden tahojen toimenpiteillä ja valinnoilla on 
merkitystä ohjaajan ohjaustyöhön, sen mielekkyyteen ja innostavuuteen.  
 
 

Taulukko 2. Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessimalli 
 
  I Ennen ohjauksen 

alkua 
II Ohjauksen 
alkaessa 

III Ohjauksen 
aikana 

IV Ohjauksen lopussa V Ohjauksen jälkeen 

 
T

yö
yh

te
is

ö/
 ty

öt
iim

i 

1.  
Sitoutuu ohjaustehtävään 
2. 
Kouluttautuu ohjausteh-
tävään (ammattitaitoinen 
ja ammatillinen 
työyhteisö) 
3.  
Valitsee vastuuhenkilön 
4.  
Varaa valmisteluihin ai-
kaa (suunnittelu) 
5.  
Valitsee työssäoppimisen 
ohjaajan, sekä 
varaohjaajan 
6.  
Käy mahdollisuuksien 
mukaan kertomassa oppi-
laitoksissa päiväkodin 
toiminnasta 

1 
On tietoinen opiskelijan 
tulosta 
2.  
Toimii työssäoppimisen 
ohjaajan tukena 
3. 
 Tutustuu opiskelijaan 

 

1.  
Antaa työrauhan oh-
jaamiselle 
2.  
Toimii työyhteisön 
mallina 
3.  
Ottaa opiskelijan mu-
kaan työyhteisöön ja 
toimintaan 
4.  
Ohjaa opiskelijaa 
omalta osaltaan 

1.  
Kertoo havaintonsa arvi-
ointi- ja 
palautekeskustelua varten 
työssäoppimisen ohjaajalle 

1.  
Päivittää työssäoppimisen 
ohjaustaitojaan 
2.  
Kehittää yhteistyötä op-
pilaitoksen kanssa 
3.  
Arvioi ja reflektoi omaa 
ohjaustoimintaansa 
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  I Ennen ohjauksen 
alkua 

II Ohjauksen 
alkaessa 

III Ohjauksen aikana IV Ohjauksen lopussa V Ohjauksen jälkeen 

 
T

yö
ss

äo
pp

im
is

en
 

O
hj

aa
ja

 

7.  
Saanut koulutusta työs-
säoppimisen 
ohjaamiseen, tiedostaa 
ohjaajan tehtävät ja omat 
ohjaustaitonsa 
8.  
Sitoutuu ohjaustehtävään 
9.  
Työssäoppimisen ohjaaja 
(tai vastuuhenkilö) 
tiedottaa opiskelijasta 
ilmoitustaululla 
10.  
Hankkii tietoa kulttuu-
reista  
11.  
Perehtyy tutkintovaati-
muksiin ja oppilaitoksen 
työssäoppimisjakson ylei-
sin tavoitteisiin  
12.  
Perehtyy opiskelijan 
työssäoppimisjakson ta-
voitteisiin  
13.  
Perehtyy opiskelijan 
portfolioon 
14.  
Laatii ohjaussuunnitel-
man opiskelijan työssäop-
pimisjaksolle 
15.  
Tiedottaa opiskelijasta 
vanhemmille  
16.  
Kehittää omia vuorovai-
kutustaitojaan 
17.  
Kehittää omia palaut-
teenanto- ja arviointitaito-
jaan 

4.  
Opiskelijan, työssäop-
pimisen ohjaajan ja oh-
jaavan opettajan yhtei-
nen tapaaminen 
5.  
Sopii aikatauluista, 
palautteenannosta ja 
arvioinnista 
opiskelijan kanssa 
6.  
Kertoo ja perustelee 
salassapito- ja vaitiolo-
velvollisuutta 
7.  
Perehdyttää työyhtei-
sön sääntöihin ja käy-
täntöihin sekä kertoo 
opiskelijalle 
moniammatillisen 
tiimin työstä ja 
työtavoista 
8.  
Kertoo työssäoppi-
mispaikan odotukset 
9.  
Kertoo lapsista, lapsi-
ryhmästä ja sen toimin-
nasta sekä henkilökun-
nasta  
10.  
Luo luottamuksellista 
suhdetta opiskelijaan 

5.  
Ohjaa ja havainnoi 
opiskelijaa 
6.  
Käyttää mahdollisuuk-
sien mukaan erilaisia 
ohjausmenetelmiä  
7.  
Varaa ohjaukselle 
riittävästi aikaa 
8.  
Reflektoi ja arvioi omaa 
ohjaustaan 
9.  
Seuraa työssäoppimis-
jaksolle asetettujen ja 
opiskelijan henkilökoh-
taisten tavoitteiden to-
teutumista 
10.  
Tarkentaa tarvittaessa 
ohjaussuunnitelmaa 
11.  
Antaa palautteen 
 ja arvioi 
12.  
Antaa opiskelijalle 
mahdollisuuden kokeilla 
taitojaan ja osaamistaan 

2.  
Tekee loppu-arvioinnin 
3.  
Järjestää arviointi- ja 
palautekeskustelun 
4.  
Antaa palautteen 
oppilaitokselle 
5.  
Arvioi ohjaussuunnitelman 
toteutumista 

4.  
Päivittää työssäoppimisen 
ohjaustaitojaan 
5.  
Tuo esille työssäoppimisen 
ohjaamisen kehittämiseh-
dotuksia 
6. 
Arvioi ja reflektoi omaa 
ohjaustoimintaansa vai 
työssäoppimisen ohjaus-
taan? 
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  I Ennen ohjauksen 
alkua 

II Ohjauksen 
alkaessa 

III Ohjauksen 
aikana 

IV Ohjauksen lopussa V Ohjauksen jälkeen 

 
O

pi
sk

el
ija

 

18.  
Ottaa yhteyttä työssäop-
pimispaikkaan ja sopii 
tutustumiskäynnistä 
19.  
Laatii kuvallisen infolo-
makkeen ja toimittaa sen 
työssäoppimispaikkaan (tai 
opettaja toimittaa) 
20.  
Laatii (tai täydentää) oman 
portfolion ja toimittaa sen 
työssäoppimisen ohjaajalle 
21.  
Perehtyy oppilaitoksen 
asettamiin 
työssäoppimisjakson 
tavoitteisiin 
22.  
Laatii kirjalliset tavoit-
teensa 
työssäoppimisjaksolle 
23.  
Ottaa selvää suomalaisesta 
työkulttuurista 
(www.infopankki.fi) 

11.  
Opiskelijan, työssä-
oppimisen ohjaajan ja 
ohjaavan opettajan ta-
paaminen   
12.  
Esittelee itsensä ja 
opiskelijalla on 
mahdollisuus kertoa 
itsestään  
13.  
Tutustuu lapsiin  
14.  
Tutustuu päiväkotiin 
työpaikkana 
15.  
Noudattaa alusta 
lähtien työssäoppimis-
paikan sääntöjä 
16.  
Noudattaa salassapito-
ja vaitiolovelvolli-
suutta 
17.  
On mukana 
palavereissa ohjaajan 
kanssa (työ-
keskustelut) 
18.  
Osallistuu työssäop-
pimispaikan arjen teh-
täviin ja tapahtumiin 
19.  
Ymmärtää opiskelijan 
roolin työyhteisössä 

13.  
Sitoutuu työssäop-
pimiseen ja tekee an-
netut työtehtävät 
14.  
On aktiivinen ja oma-
aloitteinen 
15.  
Noudattaa  
työpaikan sääntöjä 
16.  
Harjoittelee arvioi-
maan itseään ja oppi-
mistaan  
17.  
Harjoittelee palautteen 
vastaanottamista 
18.  
Tuo omaa kulttuuriaan 
esille 
19.  
Opiskelee aktiivisesti 
suomen kieltä 

6.  
Tekee itsearvioinnin 
7.  
Osallistuu arviointi- ja 
palautekeskusteluun 
8.  
Antaa palautteen työssä-
oppmisen ohjauksesta ja 
työssäoppimispaikasta 

7.  
On halutessaan yhteydessä 
työssäoppimispaikkaan 
8.  
Täydentää portfoliotaan 
9. 
Antaa näytön  
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I ENNEN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSEN ALOITTAMISTA 
 
I TYÖYHTEISÖ/TYÖTIIMI: 
  
1. Sitoutuu ohjaustehtävään 
Työyhteisö on esimiehestä lähtien sitoutunut vastaanottamaan monikulttuurisen opiskelijan ja ohjaamaan häntä. 
Esimies on vastuussa työyhteisön sitouttamisesta ja hän nostaa työpaikalla yhteiseen keskusteluun ohjaamiseen 
liittyvät arvot ja uskomukset. Monikulttuurisen opiskelijan kohdalla esiin nousee esimerkiksi kysymys 
suvaitsevaisuudesta ja asia on hyvä käsitellä, koska päiväkodin työyhteisö toimii mallina myös lapsille. 
Työssäoppimisen ohjaaminen on aina vastavuoroista. Siksi on pohdittava mitä työyhteisö voi antaa monikulttuuriselle 
opiskelijalle ja mitä työyhteisö puolestaan saa opiskelijalta.  
      
Työyhteisössä on aina ns. näkyvä kulttuuri (esim. perehdytyskansio) ja näkymätön kulttuuri (”näin meillä on aina 
tehty”). Myös näitä asioita tulee käsitellä jokaisessa työpaikassa ja samalla miettiä mikä on meidän työyhteisössämme 
se näkymätön osa sekä miten tai mitä siitä kerromme (monikulttuuriselle)opiskelijalle. Kun työyhteisössä 

  I Ennen ohjauksen al-
kua 

II Ohjauksen alka-
essa 

III Ohjauksen 
aikana 

IV Ohjauksen lopussa V Ohjauksen jälkeen 
 

O
pp

ila
ito

s/
 o

hj
aa

va
 o

pe
tt

aj
a 

24.  
Järjestää koulutusta 
työssäoppimisen ohjaajille 
25.  
Tiedottaa omasta toi-
minnastaan (esitteet) 
26.  
Tekee opiskelijalle 
osaamiskartoituksen (tie-
dot, taidot) 
27.  
Tarkistaa työpaikan 
soveltuvuuden työssäop-
pimisen ohjaamiseen ja 
opiskelijalle 
28.  
Tiedottaa kirjallisesti 
työssäoppimispaikkaan 
opiskelijan tulosta 
29.  
Ottaa yhteyttä työssä-
oppimispaikkaan 
kirjallisen sopimuksen 
laatimista varten -mikäli 
sitä ei ole aikaisemmin 
tehty 
30.  
Sopii käytännön asioista 
työssäoppimispaikan 
kanssa 
31.  
Selvittää opiskelijalle 
työssäoppimisjakson ylei-
set tavoitteet  
32.  
Huolehtii, että opiskelija 
laatii henkilökohtaiset ta-
voitteensa työssäoppimis-
jaksolle 
33.  
Laatii oppimistehtävät  
34.  
Kertoo opiskelijalle 
käytännön asioista ja  
suomalaisesta työkulttuu-
rista  
35.  
Kertoo opiskelijalle mo-
niammatillisesta työstä  

20.  
Ohjaavan opettajan, 
opiskelijan ja työssäop-
pimisen ohjaajan ta-
paaminen  
21.  
Sopii työssäoppimisen 
ohjaajan kanssa 
yhteydenpitotavoista 
22.  
Tukee opiskelijan 
työssäoppimista 
23.  
Tukee työssäoppimisen 
ohjaajaa 

19.  
On yhteydessä työs-
säoppimispaikkaan 
20.  
Käy mahdollisesti 
havainnoimassa 
opiskelijaa 
työssäoppimispaikassa 
(esim.1/2-1 pvä) 
21.  
Osallistuu väliarvi-
ointiin 

9.  
Osallistuu arviointi- ja 
palautekeskusteluun 
10.  
Pyytää (kir- 
jallisen) palaut- 
teen työssäop- 
pimisen ohjaajalta 

10.  
Tekee itsearviointia 
11.  
Kehittää toimintaansa 
annetun palautteen poh-
jalta 
12.  
Kehittää yhteistyötä 
työssäoppimispaikkaan 
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työskentelee monikulttuurinen työntekijä, on hyvä myös keskustella mikä merkitys sillä on esimerkiksi 
yhteiskunnallisesti, työvoimapoliittisesti, globalisaation näkökulmasta tai suvaitsevaisuuden näkökulmasta.  
 
2. Kouluttautuu ohjaustehtävään 
Henkilökunnalla tulee olla koulutusta, osaamista ja ammattitaitoa monikulttuurisen opiskelijan ohjaukseen sekä 
ymmärrystä ohjaukseen vaativuudesta esimerkiksi kulttuuristen erojen vuoksi. On tärkeää saada tietoa ja lisätä 
osaamista myös vuorovaikutustaidoista, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä arviointiosaamisesta. 
Työssäoppimisen ohjaamisesta ja em. taidoista voidaan keskustella yhdessä koko työyhteisössä. Samalla jaetaan 
osaamista. 
      
Ennen monikulttuurisen opiskelijan tuloa on hyvä tutustua ja hankkia tietoa eri kulttuureista tai ainakin kyseisen 
opiskelijan kulttuurista. Ohjaustehtävää helpottaa, jos tietää mitä ja millaista kulttuuria opiskelija edustaa. Opiskelija 
voi toimittaa työpaikalle oman portfolionsa, jossa hän kuvailee omaa kulttuuriaan.  Portfolioon työpaikkaohjaaja ja 
työtiimi voivat tutustua jo etukäteen.  
 
3. Valitsee vastuuhenkilön 
Työyhteisössä valitaan vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on perehtyä monikulttuurisiin opiskelijoihin, heidän 
ohjaamiseensa sekä toimia yhteyshenkilönä oppilaitoksiin. Vastuuhenkilön tehtävänä on myös sopia työyksikössä 
opiskelijoiden ohjaajat. Vastuuhenkilö tiedottaa opiskelijoiden tulosta yksikköön esimerkiksi palaverissa. Lisäksi hän 
vastaa yksikön/ työpaikan työssäoppimisen vuosisuunnitelmasta ja käytännön kehittämisestä sekä tiedottaa 
työssäoppimiseen liittyvistä asioista työpaikalla. Opiskelija (tai joskus myös oppilaitoksen ohjaava opettaja) lähettää 
vastuuhenkilölle lyhyen kuvallisen infolomakkeen, jossa on tiedot opiskelijasta. Infolomakkeessa kerrotaan, kuka on 
tulossa työssäoppimisjaksolle, millaiselle jaksolle, mille ajalle jne. Infolomake on käytössä jo muun muassa Helsingin 
Diakoniaopistossa, jossa se on todettu toimivaksi.   
 
4. Varaa valmisteluihin aikaa 
Opiskelijan vastaanottoon, muuhun valmistautumiseen ja ennakkosuunnitteluun on varattava työpaikalla riittävästi 
aikaa. Etukäteen on hyvä suunnitella monikulttuurisen opiskelijan perehdytys: kuka perehdyttää, mitä perehdyttää, 
milloin jne. Suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa ohjaukseen käytettävä aika, päivittäiset ja viikoittaiset 
ohjauskeskustelut sekä työvuorojen suunnittelu. Samalla huomioidaan opiskelijan oppimisen tavoitteet, mahdollinen 
tuen tarve,  suomenkielen ymmärtämisen taso ja keskustella yhteistyössä miten tavoitteet saavutetaan. Tästä laaditaan 
työssäoppimisen suunnitelma, joka tarkentuu opiskelijan aloittaessa.  
 
5. Valitsee työssäoppimisen ohjaajan ja varaohjaajan 
Työssäoppimisen ohjaaja valitaan työpaikan yhteisessä kokouksessa tai palaverissa. Katso myös kohta 3.  
 
6. Käy mahdollisuuksien mukaan kertomassa oppilaitoksissa päiväkodin toiminnasta  
Yhteistyö oppilaitosten kanssa lisääntyy ja vahvistuu,  jos työpaikoilla on mahdollisuus käydä esittelemässä ja 
kertomassa toiminnastaan etukäteen opiskelijoille.  Samalla työpaikat voivat jakaa esitteitään oppilaitoksille ja 
opiskelijoille. 
 
I TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA: 
 
7. Saanut koulutusta työssäoppimisen ohjaamiseen, tiedostaa ohjaajan tehtävät ja omat ohjaustaitonsa 
Oppilaitokset tarjoavat työpaikkaohjaajille koulutusta työpaikkaohjaamiseen (koulutusohjelman perusteet 2 ov, oph). 
Koulutuksen kautta ohjaajat saavat tietoa ohjauksesta, tiedostavat ohjaajan tehtävät sekä vahvistavat ja lisäävät omia 
ohjaustaitojaan. Koulutuksen aikana jokainen oppii havainnoimaan ja arvioimaan omia ohjaustaitojaan sekä 
ohjaukseen liittyviä kehittämisen kohteitaan. 
  
8. Sitoutuu ohjaustehtävään 
Työssäoppimisen ohjaaja tiedostaa ohjaustehtävän keston ja siihen liittyvät tehtävät.  
 
9. Työssäoppimisen ohjaaja (tai vastuuhenkilö) tiedottaa opiskelijasta ilmoitustaululla 
Ohjaustehtävä helpottuu, jos koko työyhteisöllä ja työtiimillä on ajoissa tietoa (monikulttuurisen) opiskelijan tulosta.  
Työssäoppimisen ohjaajan tai vastuuhenkilön tehtävänä on laittaa opiskelijan tulosta kertova infolomake 
henkilökunnan ilmoitustaululle, jotta kaikilla työntekijöillä on tiedossa uuden opiskelijan tulo. Myös lapsille kerrotaan 
opiskelijan tulosta. 
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10. Hankkii tietoa kulttuureista  
Työssäoppimisen ohjaaja selvittää ennen opiskelijan tuloa millaisesta kulttuurista opiskelija tulee. Yhteisen työkielen 
löytymistä ja yhteistyön kehittymistä auttaa tieto opiskelijan kulttuuritaustasta. Kulttuuritietoutta voi koota 
esimerkiksi työyhteisön monikulttuurisuutta käsittelevään kansioon ja opiskelijat voivat halutessaan täydentää 
kansiota.  
 
11. Perehtyy tutkintovaatimuksiin ja oppilaitoksen työssäoppimisjakson yleisin tavoitteisiin  
Työssäoppimisen ohjaaja perehtyy oppilaitoksen ja työssäoppimisjakson yleisiin tavoitteisiin. Oppilaitos lähettää 
tavoitteet ajoissa, jotta ohjaaja ehtii tutustua niihin.  
 
12. Perehtyy opiskelijan työssäoppimisjakson tavoitteisiin  
Oppilaitos toimittaa opiskelijan työssäoppimisjakson henkilökohtaiset tavoitteet työssäoppimisen ohjaajalle 
tutustumista varten.  
 
13. Perehtyy opiskelijan portfolioon 
Opiskelija toimittaa portfolion työpaikkaohjaajalle ennen ohjauksen alkua. Myös työtiimin olisi hyvä tutustua 
portfolioon. Katso I Opiskelija/ kohta 20.  
 
14. Laatii ohjaussuunnitelman opiskelijan työssäoppimisjaksolle 
Suunnitelmaan on kirjattu tehtävien järjestys, tavoitteet, sisällöt, aikataulut ja eteneminen. Suunnitelmaa tarkennetaan 
opiskelijan kanssa työssäoppimisjakson edetessä. 
 
15. Tiedottaa opiskelijasta vanhemmille  
Lapsiryhmän omalle ilmoitustaululle kannattaa laittaa perheille yhteinen ilmoituksen uuden opiskelijan tulosta (kuka 
tulee, mille ajalle). Joskus voi olla tarpeen laittaa lyhyt tiedote erikseen jokaiseen lapsiryhmän perheeseen.  
 
16. Kehittää omia vuorovaikutustaitojaan 
Ohjaaja hankkii koulutusta vuorovaikutustaidoista ja arvioi itse omia taitojaan. Vertaispalaute työtoverilta on myös 
antoisaa ja vuorovaikutustaitoja lisäävää. 
 
17. Kehittää omia palautteenanto- ja arviointitaitojaan 
Ohjaaja hankkii koulutuksen kautta lisää osaamista palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä arviointitaitojen 
lisäämiseen. Palautteen antamista ja vastaanottamista sekä arvioimista voi myös harjoitella työpaikalla.  
 
I OPISKELIJA: 
 
18. Ottaa yhteyttä työssäoppimispaikkaan ja sopii tutustumiskäynnistä 
Opiskelija ottaa yhteyttä ohjaajaan soittamalla tai sähköpostin välityksellä ja sopii tapaamisajan. Keskustelussa 
opiskelijan on hyvä olla aktiivinen ja pyytää selvennystä asioihin, jotka ovat hänelle epäselviä. 
 
19. Laatii kuvallisen infolomakkeen ja toimittaa  sen työssäoppimispaikkaan (tai opettaja toimittaa) 
Kuvallisen infolomakkeen tarkoitus on antaa opiskelijasta etukäteistietoa työssäoppimispaikan henkilökunnalle ja 
mahdollisesti lasten vanhemmille. Lomake voi myöhemmin  edesauttaa opiskelijan vastaanottoa 
työssäoppimispaikassa.  
 
20. Laatii (tai täydentää) portfolion ja toimittaa sen työssäoppimisen ohjaajalle 
Oppilaitoksilla on yleensä omat ohjeistuksensa portfolion sisällöiksi. Port folio voi sisältää taustatietoja opiskelijasta 
(mm. ikä, etninen tausta, mahdollisesti perhetausta, Suomessa oloaika, aikaisemmat opinnot, työkokemus, kielitaidon 
taso), opiskelijan oman kulttuurin tavat ja normit, mitä hän tietää varhaiskasvatuksesta, minkälaista päivähoito on 
opiskelijan lähtömaassa jne. Portfoliota täydennetään opiskelun edetessä.  
 
21. Perehtyy oppilaitoksen asettamiin työssäoppimisjakson tavoitteisiin 
Opiskelija tutustuu työssäoppimisen tavoitteisiin ja pyytää ohjaavalta opettajalta apua, jos hänellä on vaikeuksia 
hahmottaa tavoitteiden ja käsitteiden sisältöjä. 
 
22. Laatii kirjalliset tavoitteensa työssäoppimisjaksolle 
Opiskelija laatii omat henkilökohtaiset tavoitteensa huomioiden oppilaitoksen jaksolle asettamat yleiset tavoitteet.  
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23. Ottaa selvää suomalaisesta työkulttuurista 
Suomalaisesta työkulttuurista kannattaa ottaa selvää myös itsenäisesti. Apuna tässä on esimerkiksi 
www.infopankki.fi, jonka sivustolla on maahanmuuttajille perustietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja opiskelun 
mahdollisuuksista useilla eri kielillä. Tietoa saa myös työterveyslaitoksen sivuilta www.ttl.fi  

 
I OPPILAITOS/OHJAAVA OPETTAJA: 
 
24. Järjestää koulutusta työssäoppimisen ohjaajille  
Oppilaitokset järjestävät säännöllistä koulutusta/täydennyskoulutusta työssäoppimisen ohjaajille. Koulutuksen avulla 
ohjaajat lisäävät omaa osaamistaan ohjaustehtävissä.   
 
25. Tiedottaa omasta toiminnastaan (esitteet) 
Oppilaitokset tiedottavat työssäoppimispaikkoja omasta toiminnastaan. Esitteet ovat helppo tapa kertoa toiminnasta. 
Esitteiden ulkoasuun ja kiinnostavuuteen kanttaa kiinnittää huomiota.  
 
26. Tekee opiskelijalle osaamiskartoituksen (tiedot, taidot) 
Opiskelijan tiedoista ja taidoista tehdään osaamiskartoitus, jolla varmistetaan opiskelijan soveltuvuus alalle. 
Opiskelijan on kyettävä tekemään tulevassa työssään kaikki lähihoitajan ammattiin kuuluvat työtehtävät. 
  
27. Tarkistaa työpaikan soveltuvuuden työssäoppimisen ohjaamiseen ja opiskelijalle 
Työpaikan pitää soveltua ohjaamiseen. Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa myös ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain mukaisesta työturvallisuusvastuusta: ”Ennen työssä oppimisen aloittamista työnantajan ja oppilaitoksen on 
yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojelusohjeita.” 
www.kuutinet.omnia.fi/perehdytys.  
 
28. Tiedottaa kirjallisesti työssäoppimispaikkaan opiskelijan tulosta 
Oppilaitoksella on hyvä olla koordinaattori, joka keskitetysti hoitaa tiedottamisen työssäoppimipaikkoihin (esim. 
opiskelijoiden kuvalliset infolomakkeet). Tiedottamiseen liittyvät myös muun muassa työssäoppimisjakson 
tavoitteiden ja arvioinnin kriteerien toimittaminen ajoissa työssäoppimisen ohjaajille.  
 
29. Ottaa yhteyttä työssäoppimispaikkaan kirjallisen sopimuksen laatimista varten -mikäli sitä ei ole aikaisemmin 
tehty 
Oppilaitos pitää huolen siitä, että kirjallinen sopimus on laadittu ennen opiskelijan työssäoppimisjakson alkamista. 
Kirjallinen sopimus sisältää esimerkiksi tiedot tutkinnosta, koulutusohjelmasta, opintokokonaisuudesta, 
työssäoppimisen kestosta, opiskelijasta, työnantajasta ja koulutuksen järjestäjästä. Sopimuksessa selvennetään myös 
oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan tehtävät ja vastuut, työjärjestelyt ja työturvallisuus, tapaturma- ja 
vastuuvakuutukset sekä salassapitovelvollisuus. 
 
30. Sopii käytännön asioista työssäoppimispaikan kanssa 
Ennen työssäoppimisjakson alkua on sovittava työssäoppimisen ohjaajan kanssa esimerkiksi opiskelijan vastuut, 
turvallisuusasiat, työajat, ruokailut, korvaukset poissaoloista, työssäoppimisjakson tuntimäärät jne.  
 
31. Selvittää opiskelijalle työssäoppimisjakson yleiset tavoitteet 
Oppilaitos/ohjaava opettaja tukee monikulttuurista opiskelijaa työssäoppimisjakson yleisten tavoitteiden 
ymmärtämisessä.  
 
32. Huolehtii, että opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteensa työssäoppimisjaksolle  
Oppilaitos/ohjaava opettaja tukee ja ohjaa opiskelijaa omien tavoitteiden suunnittelussa.  
Monikulttuuriselle opiskelijalle saattaa olla joskus helpompaa suorittaa osatutkintoja. Tällöin kyseeseen tulevat 
opiskelijan elämäntilanteeseen paremmin sopivat ja erikseen räätälöidyt tai suunnitellut vaihtoehdot.  
 
33. Laatii oppimistehtävät  
Oppilaitos laatii kunkin työssäoppimisjakson oppimistehtävät. Ohjaava opettaja selvittää oppimistehtävien tavoitteet 
opiskelijalle. Monikulttuuriselle opiskelijalle on tärkeää luoda selkeät tehtäväkokonaisuudet, jotka on johdettu 
opetussuunnitelman tavoitteista. 
 
34. Kertoo opiskelijalle käytännön asioista ja suomalaisesta työkulttuurista 
Käytännön asioita, joita ohjaava opettaja kertoo opiskelijalle ennen työssäoppimisjakson alkua, ovat esimerkiksi 
turvallisuuteen, työaikaan, ruokailuun, poissaolojen korvauksiin ja työssäoppimisjakson tuntimääriin liittyvät asiat. 
Tässä yhteydessä voidaan opiskelijalle antaa työssäoppimispaikan esite, jos sellainen on. Myös salassapito- ja 
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vaitiolovelvollisuudesta kerrotaan ja se perustellaan opiskelijalle. Lisäksi voidaan käyttää videota tai muuta 
havainnollista esitystapaa tiedon välittämiseksi päiväkodista ja sen toiminnasta. 
 
Suomesta ja suomalaisesta työkulttuurista on hyvä selvittää monikulttuuriselle opiskelijalle jo ennen 
työssäoppimisjakson alkua seuraavia asioita: tasa-arvokäsitys, tunteiden ilmaisu työpaikoilla, uskonnollisuus ja sen 
esiintulo työpaikoilla, muut tabut työelämässä, yhteisöllisyys ja yksityisyys, ohjeiden ja määräysten merkitys sekä 
noudattaminen (turvallisuus, työsuojelu jne.), täsmällisyys ja aikakäsitys, käsitykset ns. hyvästä työntekijästä, 
päätöksenteko, vastuunjako esimerkiksi tiimiorganisaatiossa jne. 
 
35. Kertoo opiskelijalle moniammatillisesta tavasta tehdä työtä 
Kertoo millaista on eri koulutuksen saaneiden työntekijöiden yhteistyö, miten työtehtävät ovat jakautuneet ja missä 
asioissa yhteistyötä tehdään.   
 
 
II TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSEN ALKAESSA 

 
II TYÖYHTEISÖ/TYÖTIIMI: 
 
1. On tietoinen opiskelijan tulosta 
Työyhteisö on saanut ajoissa tiedon opiskelijan tulosta ja vastaanottaa opiskelijan (esittelyt jne). Avoimuus ja 
kiinnostus opiskelijaa kohtaan ovat hyviä lähtökohtia opiskelijan vastaanotolle. 
 
2. Toimii työssäoppimisen ohjaajan tukena 
Työtiimi toimii ohjaajan tukena opiskelijan ohjauksessa alusta lähtien. Muu työyhteisö ohjaa opiskelijaa tarpeen 
mukaan.  
 
3. Tutustuu opiskelijaan 
Arkiset tilanteet ovat hyvä tapa keskustella opiskelijan kanssa ja saada hänet tuntemaan itsensä tervetulleeksi.  

 
II TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA: 
 
4. Työssäoppimisen ohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan yhteinen tapaaminen 
Työssäoppimisen ohjaajan, opiskelijan  ja ohjaavan opettajan tapaamisessa käydään läpi opiskelijasta tehty 
osaamiskartoitus, avataan ja selvennetään käsitteitä, konkretisoidaan työssäoppimisjakson tavoitteita, opiskelijan 
tehtäviä sekä osapuolten vastuualueita. Työssäoppimisen ohjaajan on muistettava, että osa lähihoitajan tutkinnon 
tavoitteista on tarkoitus oppia työssäoppimispaikassa. Tässä vaiheessa viimeistään tutustutaan yhdessä myös 
arvioinnin kriteereihin. 
      
Yhteisessä tapaamisessa kaikki osapuolet saavat saman ja yhtenäisen tiedon. Työssäoppimisen ohjaajan ja opiskelijan 
ohjeistuksen yhdensuuntaisuudella pyritään välttämään väärinymmärryksiä sekä keskustellaan odotuksista ja niiden 
mahdollisista eroavaisuuksista.   
 
Keskustelun aikana käydään läpi myös opiskelijan työssäoppimisjakson tavoitteiden mukaiset työtehtävät. 
Monikulttuuriselle opiskelijalle on tärkeää luoda selkeät tehtäväkokonaisuudet, jotka on johdettu opetussuunnitelman 
tavoitteista. 
      
Työssäoppimispaikan on myös tarpeellista tietää, miten opiskelija on ohjeistettu oppilaitoksen taholta. Keskustelussa 
huomioidaan opiskelijan tuen tarve, suomenkielen ymmärtäminen (opiskelija ei välttämättä halua antaa käsitystä, että 
ei ymmärrä jotakin asiaa) sekä sovitaan mahdolliset jatkotapaamiset työssäoppimispaikan ja oppilaitoksen välillä. 
Varhaiskasvatuksen käsitteitä selvennetään myös koko työssäoppimisjakson ajan. Aikatauluista (esimerkiksi 
palautekeskustelut) voidaan sopia tässä tapaamisessa. 
 
5. Sopii aikatauluista, palautteenannosta ja arvioinnista opiskelijan kanssa 
Ohjaaja sopii heti alussa opiskelijan kanssa kaikki aikataulut.  
 
6. Kertoo ja perustelee salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
Opiskelijalle selvitetään miksi ja minkälaisissa eri asioissa ja tilanteissa opiskelijalla on salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus.  
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7. Perehdyttää opiskelijan työyhteisön sääntöihin ja käytäntöihin sekä kertoo moniammatillisesta työstä 
Työssäoppimisen ohjaaja kertoo opiskelijalle työyhteisön säännöistä, tavoista ja käytännön asioista. Apuna 
perehdytyksessä on hyvä käyttää työpaikan perehdytyskansiota. Keskusteltavia asioita ovat muun muassa 
työturvallisuus, paloturvallisuus, ensiapu, tauot, työaika, poissaolojen korvaus, ruokailu, vaatetus, 
työssäoppimisjakson tuntimäärät, täsmällisyys- ja aikakäsitys, sitoutuminen jne. Ohjaaja kertoo opiskelijalle, millaista 
on tehdä moniammatillista työtä lastentarhanopettajien, sosionomien (amk), lähihoitajien ja muiden päiväkodin 
työntekijöiden kanssa. Hän kertoo myös yhteistyöstä muiden kumppaneiden (esimerkiksi neuvola, sosiaalityö, koulu, 
perheneuvola) kanssa.  
 
8. Kertoo työssäoppimispaikan odotukset 
Työssäoppimispaikan odotukset voidaan kertoa tai antaa tiedoksi opiskelijalle myös kirjallisesti. Päivähoidon 
työyhteisöt odottavat opiskelijalta alusta lähtien aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä toimimista lasten kanssa. 
Opiskelija ja työssäoppimisen ohjaaja voivat esimerkiksi yhdessä sopia aika tarkasti ensimmäisen viikon 
konkreettisista tehtävistä, mutta sen jälkeen opiskelija alkaa vähitellen ottaa itse aktiivisemman ja itsenäisemmän 
roolin. Alun selkeät tehtävät auttavat opiskelijaa myös tutustumaan paremmin lapsiin.  

 
9. Kertoo lapsista, lapsiryhmästä ja sen toiminnasta sekä henkilökunnasta 
Lapsiryhmän toiminnan esittely on kokonaisuus, jota opiskelija tuskin pystyy sisäistämään yhdellä kerralla. 
Toiminnan tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen on syytä nostaa esille opiskelijan kanssa käytävissä keskusteluissa koko 
työssäoppimisjakson ajan. Työyhteisön on sovittava keskenään etukäteen, minkälaisella laajuudella ja minkälaisia 
asioita opiskelijalle kerrotaan lapsista, perheistä ja henkilökunnasta.  
 
10. Luo omalta osaltaan luottamuksellista suhdetta opiskelijaan 
Työssäoppimisen ohjaajan myönteinen asenne, opiskelijan kuunteleminen ja kiinnostuksen osoitus opiskelijaa 
kohtaan luovat osaltaan luottamuksellista suhdetta opiskelijan ja työssäoppimisen ohjaajan välille. Erityisesti 
monikulttuurisen opiskelijan kohdalla työssäoppimisen ohjaajan oman puheen synkronointi monikulttuurisen 
opiskelijan puheeseen voi aikaansaada luottamusta. Luottamuksellinen suhde edesauttaa opiskelijan työssäoppimista 
ja voimaantumista.   

 
II OPISKELIJA: 
 
11.  Opiskelijan, työssäoppimisen ohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteinen tapaaminen 
Katso II OHJAUKSEN ALKAESSA/TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA/kohta 4 
 
12. Esittelee itsensä ja opiskelijalla on mahdollisuus kertoa itsestään 
Opiskelija on tehnyt itsestään etukäteen infolomakkeen, joka on toimitettu työssoppimispaikkaa. Työssäoppimisen 
alkaessa opiskelijan tehtävänä on esitellä itsensä lapsille, henkilökunnalle ja vanhemmille. Työpaikalla annetaan 
opiskelijalle mahdollisuus halutessaan kertoa enemmän itsestään ja kulttuuristaan. 
 
13. Tutustuu lapsiin 
Opiskelija tutustuu lapsiin ja hänelle annetaan mahdollisuus kertoa itsestään ja omasta kulttuuristaan myös lapsille. 
 
14. Tutustuu päiväkotiin työpaikkana 
Opiskelija perehtyy työpaikkaan siten, että hän saa ”kokonaiskuvan” päiväkodista, työyhteisön tavoitteista, 
toimintatavoista, toimintakulttuurista ja säännöistä 
 
15. Noudattaa työssäoppimispaikan sääntöjä 
Opiskelija noudattaa kaikkia työssäoppimispaikan sääntöjä, jotka hänelle kerrotaan heti työssäoppijakson alussa.  
 
16. Noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
Opiskelija noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta koko työssäoppimisjakson ajan sekä myös sen jälkeen. 
 
17. Yhteinen palaveri ohjaajan kanssa 
Yhteisessä palaverissa ohjaajan kanssa opiskelija saa lisää tietoa työtiimistä, työpaikasta, lapsiryhmästä jne. Tässä 
tapaamisessa on mahdollisuus kysyä epäselvistä asioista ja tarkentaa aikaisemmin käsiteltyjä (ks. kohta 11).  
 
18. Osallistuu työssäoppimispaikan arjen tehtäviin ja tapahtumiin 
Opiskelija osallistuu alusta lähtien työssäoppimispaikan arjen tehtäviin ja tapahtumiin.  
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19. Ymmärtää opiskelijan roolin työyhteisössä 
Opiskelijalla on oma roolinsa työyhteisössä, jota monikulttuurisen opiskelijan voi olla vaikea hahmottaa. Opiskelijan 
rooliin kuuluu muun muassa tiedostaa oma paikkansa, näkyä ja kuulua juuri sopivasti sekä olla aloitteellinen ja 
aktiivinen. Passiivista ja välttelevää opiskelijaa on vaikea ohjata. Toisaalta opiskelijan tulee osata ajoittaa oma 
aktiivisuutensa ja aloitteellisuutensa oikeaan paikkaan esimerkiksi vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

 
II OPPILAITOS/OHJAAVA OPETTAJA: 
 
20. Ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työssäoppimisen ohjaajan yhteinen tapaaminen 
Ks. II OHJAUKSEN ALKAESSA/TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA/kohta 4. 
 
21. Sopii työssäoppimisen ohjaajan kanssa yhteydenpitotavoista 
Yhdessä sovitaan kuinka usein ollaan yhteydessä ja millä tavoilla (esim. puhelin, sähköposti, käynnit). Vaihdetaan 
yhteystiedot. On tärkeää, että työssäoppimisen ohjaajalla on mahdollisuus olla yhteydessä oppilaitokseen ja ohjaavaan 
opettajaan opiskelijan työssäoppimisjakson aikana. 
 
22. Tukee opiskelijan työssäoppimista 
Ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja tukee hänen oppimistaan.  
 
23. Tukee työssäoppimisen ohjaajaa 
Oppilaitos/ ohjaava opettaja on yhteydessä työssäoppimisen ohjaajaan ja tarpeen vaatiessa tukee omalta osaltaan 
ohjaajaa hänen ohjaustehtävässään mm. keskusteluin.   

 
 

III OHJAUKSEN AIKANA 
 

III TYÖYHTEISÖ/TYÖTIIMI: 
 
1. Antaa työrauhan ohjaamiselle 
Työyhteisön on tärkeää ymmärtää ohjaamisen tärkeys ja merkitys.  
 
2. Toimii työyhteisön mallina 
Työyhteisö ymmärtää toimivansa työn tekemisen, ammatillisuuden, palautteen annon ym. mallina opiskelijalle. Myös 
tilanteissa, joissa ei olla lapsiryhmässä (esim. kahvihuonekeskusteluissa) on tärkeää muistaa mallina toimiminen.  
 
3. Ottaa opiskelijan mukaan työyhteisöön ja toimintaan 
Monikulttuurisen opiskelijan on hyvä olla työyhteisössä mukana kaikenlaisissa kielitaitoa kehittävissä ja vahvistavissa 
tilanteissa. Esimerkiksi kahvihuonekeskusteluissa käytetään erilaista sanastoa kuin lapsiryhmässä. 
 
4. Ohjaa opiskelijaa omalta osaltaan 
Ohjaaminen tapahtuu pääosin spontaaneissa tilanteissa ja työyhteisö on pienemmässä ohjausvastuussa sekä – roolissa 
kuin työssäoppimisen ohjaaja. Työtiimin rooli on kuitenkin aktiivisempi ja vastuullisempi kuin työyhteisön. 

 
III TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA: 
 
5. Ohjaa ja havainnoi opiskelijaa  
Ohjausta ja havainnointia tehdään koko työssäoppimisjakson ajan. Havainnoinnin dokumentointi voi olla avuksi ja 
hyödyksi erityisen haasteellisissa ohjaustilanteissa. 
 
6. Käyttää mahdollisuuksien mukaan erilaisia ohjausmenetelmiä 
Ohjaajan on hyvä käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä, koska silloin ohjauksen tuloksellisuus kasvaa. Ohjaajan 
persoonallisuudella on myös tärkeä merkitys ohjaussuhteen kehittymisessä. Ohjaajan kyky luoda empaattinen ja 
ymmärtämistä edistävä ohjaussuhde opiskelijaan luo parhaan pohjan opiskelijan työssäoppimiselle. 
      
Ohjaajan on osatava kuunnella, kannustaa ja rohkaista opiskelijaa kysymään kysymyksiä ja kyseenalaistamaan. Hänen 
tulee varmistaa, että opiskelija on ymmärtänyt ohjeet. Hänen pitää myös osata ilmaista odotuksiaan suoraan ja 
selkeästi. Monikulttuurisen opiskelijan ollessa kyseessä pitää ohjaajan puhua hyvää yleiskieltä, hallita kirjakielen 
käyttö, käyttää tavallisia sanoja, ääntää selvästi ja kohtalaisen hitaasti. Ohjaajan tulee välttää pitkiä sanoja, käyttää 
lyhyitä lauseita sekä edetä puheessaan johdonmukaisesti (lähde: Erilaisuus sallittu. 2006, 47). 
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Työssäoppimisen ohjaajan tehtävänä on sanallistaa omaa toimintaansa ja  hän ohjaa myös opiskelijaa työtehtävien 
sanallistamiseen. Työssäoppimisen ohjaaja näyttää myös konkreettisesti miten työtehtäviä tehdään. Ohjaaja antaa 
ohjeita ja tehtäviä hallitusti, mielellään yksi kerrallaan. Opiskelijan etenemistä tuetaan pienin askelin. Palautetta 
kannattaa antaa välittömästi pienestäkin edistymisestä, koska palaute vahvistaa myönteistä käyttäytymistä ja 
toimintaa. Välitön palaute auttaa opiskelijaa myös heti korjaamaan toimintaansa. Samoin väärinkäsitykset on 
korjattava heti.  
      
Ohjaajan tehtävänä ei ole kuitenkaan antaa suoria vastauksia, vaan kannustaa ja motivoida opiskelijaa pohtimaan itse. 
Siksi tarvitaan kärsivällisyyttä opastaa, neuvoa, kannustaa ja varmistaa, että opiskelija selviää annetuista tehtävistä. 
Ohjaajan on pidettävä huoli, ettei opiskelija väsytä itseään liialla suorittamisella. Ohjausta tulee myös säännöstellä ja 
tarkistaa, jotta sitä annetaan oikeaan aikaan.  
      
Opiskelijaa ohjataan vuorovaikutukseen lasten kanssa ja ohjaaja voi myös antaa pieniä kirjallisia tehtäviä esimerkiksi 
lasten havainnoinnista tai joidenkin käsitteiden avaamisesta. Monesti opiskelijat tietävät mitä tehdään, mutta eivät 
miksi. Siksi keskustelut ja dialogit ohjaajan kanssa ovat tärkeitä. Dialogi on haasteellista opiskelijalle, koska hän ei 
aina tiedä eikä ymmärrä kaikkea. Toisaalta hän ei ehkä myöskään halua esittää tyhmiä kysymyksiä tai olla kriittinen. 
Ohjaajan tehtävänä on avata opiskelijalle varhaiskasvatuksen näkökulmaa. Ohjaaja kuuntelee opiskelijan kysymyksiä 
ja kannustaa tuomaan esiin omia ajatuksia ja samalla ohjaaja näkee, miten opiskelija hahmottaa toimintaa. Monelle 
suomalaiselle itsestään selvä ns. hiljainen tieto ei ole sitä monikulttuuriselle opiskelijalle.  
      
Työyhteisön kulttuurissa on myös näkyvä (esim. kirjatut ohjeet ja säännöt) ja näkymätön alue. Ohjaajan on pohdittava 
miten näistä asioista puhutaan ja miten avataan opiskelijalle. Yhteisiä keskustelun aiheita voivat olla esimerkiksi 
millaiset arvot ja uskomukset ohjaavat suomalaista varhaiskasvatusta yleensä. Monikulttuurisella opiskelijalla ei ole 
lähtökohtaisesti samaa psykologista tietoa kuin ns. kantasuomalaisella. Esimerkiksi hoito saatetaan rinnastaa 
kasvatukseen. Siksi on hyvä keskustella miten hoito, kasvatus ja mitä on lapsen hyvinvointia, mikä on lapsen 
ominainen tapa toimia, mitä on kasvatuskumppanuus ja miten se eroaa yhteistyöstä, mitä on tiimityö ja yhteistyö 
tiimissä. Nämä kysymykset suhteutetaan lähihoitajan työtehtäviin ja työnkuvaan sekä linkitetään mm. Vasuun.  
 
7. Varaa ohjaukselle riittävästi aikaa 
Työssäoppimisen ohjaaja huolehtii, että keskustelulle ja reflektoinnille opiskelijan kanssa jää riittävästä aikaa.  
 
8. Reflektoi ja arvioi omaa ohjaustaan 
Reflektoidessaan ja arvioidessaan omaa ohjaustaan, työssäoppimisen ohjaaja tarkastelee muun muassa 
ohjaustaitojaan, arvojaan, uskomuksiaan ja ennakko-odotuksiaan.  

 
Professionaalisella ohjauksella on kuitenkin Hannu Soinin (hankeseminaari 23.1.2008) mielestä myös sudenkuoppia: 
1. Ohjaaja puhuu liikaa 
2. Neuvoo ”ilman lupaa” (tiedon v. neuvon antaminen, ilmiötä tutkitaan eri näkökulmista) 
3. Korostaa omia näkemyksiä ja kokemuksia 
4. Ratkaisee ongelmia opiskelijan puolesta 
5. On yliempaattinen (=epäaitous) 
6. ”Imuroi” ohjattavien projektiot oman osaamattomuuden tunnuspiirteiksi (esim. ohjattavan esiintuomat 
ongelmakohdat) 
 
9. Seuraa työssäoppimisjaksolle asetettujen ja opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista 
Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä keskustellaan opiskelijan kanssa koko opiskelijan työssäoppimisjakson 
ajan. Myös kielen oppimiseen liittyviä tavoitteita seurataan.  
 
10. Tarkentaa tarvittaessa ohjaussuunnitelma 
Työssäoppimisen ohjaaja tekee opiskelijan kanssa tarvittaessa muutoksia esimerkiksi aikatauluun tai tavoitteisiin, 
joita voidaan tarpeen mukaan lisätä tai vähentää. 
 
11. Antaa palautteen ja arvioi 
Työssäoppimisen ohjaaja antaa myönteisen tai korjaavan palautteen opiskelijalle päivittäin ja mahdollisimman pian 
sen tapahtuman jälkeen mihin palaute liittyy. Erityisesti monikulttuuriselle opiskelijalle palaute on hyvä antaa siten, 
että se liittyy johonkin konkreettiseen asiaan. On tärkeää aina varmistaa, että opiskelija on ymmärtänyt palautteen 
oikein. Palaute pitää myös perustella. Monikulttuurisen opiskelijan kielitaito ei saa kuitenkaan nousta korjaavan 
palautteen kohteeksi, vaikka työssäoppimisjakson tavoitteisiin onkin voitu asettaa kieltä koskeva tavoite. 
Mahdollisuuksien mukaan ohjaavan opettajan on tarpeellista osallistua väliarviointiinkin. Palaute- ja 



 34

arviointikeskusteluja ei tule käydä lapsiryhmän toiminnan tai ulkoiluna aikana. Keskustelutilanteelle tulee varata 
rauhallinen aika ja paikka.  Palautetta voidaan pyytää myös koko työyhteisöltä.  
 
12. Antaa opiskelijalle mahdollisuuden kokeilla taitoja ja osaamistaan 
Työssäoppimisen edetessä opiskelijalle annetaan entistä enemmän tehtäviä ja hänet ohjataan tilanteisiin, joissa hän saa 
kokeilla omaa osaamistaan ja omia taitojaan. Lisäksi monikulttuurisen opiskelijan on hyvä olla työyhteisössä mukana 
tilanteissa, joissa hänen on mahdollista kehittää työyhteisötaitojaan ja/tai kielitaitoaan (esimerkiksi palaverit).  

 
III OPISKELIJA: 
 
13. Sitoutuu työssäoppimiseen ja tekee annetut työtehtävät 
Opiskelijan tekee työssäoppimisjakson aina hänelle suunnitellut ja määritellyt oppimistehtävät.  Työssäoppimisen 
tavoitteiden ja toiminnan hahmottamista saattaa edesauttaa tehtävä, jossa opiskelija laatii etukäteen työssäoppimiseen 
ja työhön liittyviä kysymyksiä ja etsii niihin vastauksia jakson aikana. Opiskelija voi myös havainnoida jonkin tietyn 
tavoitteen tai käsitteen käytännön toteutumista/toteuttamista päiväkodissa. Opiskelijan esittämien kysymysten kautta 
työyhteisö pääsee osalliseksi oppilaitoksen antamasta teoreettisesta tiedosta. Myös opiskelijalle avautuu mahdollisuus 
osallistua työssäoppimisen käytäntöjen kehittämiseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Tällaisten tehtävien 
yhteydessä (monikulttuurisen)opiskelijan työssäoppiminen voi olla jaksotettu siten, että teoria- ja käytäntöjaksot 
vaihtelevat, esimerkiksi viikko opiskelua / viikko työssäoppimista tai 3 päivää opiskelua /2 päivää työssäoppimista. 
Tästä jaksottamisesta hyötyy myös työssäoppimispaikka. (Em. malli on käytössä Helsingin Diakoniaopistossa). 
 
Muiden työssäoppimiseen liittyvien tavoitteiden ja työtehtävien lisäksi monikulttuurinen opiskelijan on hyvä panostaa 
työssäoppimisjakson aikana oman alansa ammattisanaston osaamiseen. 
 
14. On aktiivinen ja oma-aloitteinen 
Opiskelijan aktiivisuus ilmenee kyselynä ja kyseenalaistamisena, ehdotuksina sekä omien tietojen ja taitojen esille 
tuomisena. Se näkyy myös oma-aloitteisena työhön ryhtymisenä tilanteiden havainnoimisen perusteella.   

 
15. Noudattaa työssäoppimispaikan sääntöjä 
Noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta työssäoppimisjakson ajan sekä sen jälkeen. 
 
16. Harjoittelee arvioimaan itseään ja oppimistaan 
Opiskelija harjoittelee arvioimaan itseään ja oppimistaan, työssäoppimisen ohjaajaa / ohjausta sekä työyhteisöä. Usein 
monikulttuuriset opiskelijat eivät ole tottuneet arvioimaan itseään, joten tätä taitoa pitää harjoitella.  
 
17. Harjoittelee palautteen vastaanottamista 
Tuulikki Vennisen mukaan (hankkeen koulutuspäivä 6.2.2008) palautteen vastaanottamiseen kuuluvat: 
a. Kuuntelu: Empaattisen kuuntelun avulla pyri asettautumaan palautteenantajan tilanteeseen ja yritä selvittää, mitä 
hän tarkoittaa. Katsekontakti, eleet ja ilmeet. 
b. Aktiivisuus: Lisäkysymysten avulla selvitä asia itsellesi mahdollisimman tarkasti.  
c. Rehellisyys: Seuraa tilannetta ja pyydä mahdollisesti aikalisä. 
d. Suoruus: Kerro avoimesti omin sanoin, miten olet ymmärtänyt vastaanottamasi palautteen. Anna myös palautetta 
saamastasi palautteesta. 
e. Virheiden salliminen: Koeta hyväksyä, että niin palautteen antaja kuin sinäkin vastaanottajana tulette tekemään 
virheitä ja että ainoastaan harjoittelemalla pääsette niistä eroon. 
f. Uudestaan: Palaa asiaan uudestaan -  niin monta kertaa, että se varmasti selviää eikä mitään jää ”hampaankoloon” 
g. Uskallus muuttaa tarvittaessa toimintaansa: Älä pelkää kasvojesi menetystä, vaan  pyydä vastapuolelta apua asian 
kehittämisessä. 
h. Nollaaminen: Palautetilanteen jälkeen ”nollaa” tilanne ja lähde rohkeasti pyrkimään parempaan. 
 
18. Tuo omaa kulttuuriaan esille 
Monikulttuurinen opiskelija kertoo halutessaan lapsille ja työyhteisölle esimerkiksi oman kulttuurinsa leikeistä, 
lauluista ja vaatetuksesta. Hän voi myös kertoa omasta perheestään, kulttuuristaan ja maastaan tai hän voi tehdä 
ruokaa, tuoda esineitä ja lasten kirjoja.  
 
19. Opiskelee aktiivisesti suomen kieltä 
Opiskelija opiskelee työssäoppimisen aikana aktiivisesti suomen kieltä (tarpeen mukaan) ja käyttää sitä 
mahdollisimman paljon erilaisissa työtilanteissa.  
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III OPPILAITOS/OHJAAVA OPETTAJA:   
 
19. On yhteydessä työssäoppimispaikkaan 
Ohjaava opettaja antaa tarpeen mukaan opiskelijalle ja työssäoppimisen ohjaajalle tukea ja ohjausta 
työssäoppimisjakson aikana. Yhteydenpidon välineinä ovat esimerkiksi puhelin, sähköposti ja tapaamiset. 
 
20. Käy mahdollisesti havainnoimassa opiskelijaa työssäoppimispaikassa 
Ohjaava opettaja voi mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan käydä havainnoimassa opiskelijaa työssäoppimispaikassa 
esimerkiksi 1/2-1 päivän ajan. Havainnointikäynti on oppilaitosten resurssikysymys ja sitä voi olla käytännössä 
hankala toteuttaa, mutta onnistuessaan ohjaavan opettajan osaamista voi hyödyntää myös koko työssäoppimipaikan 
työyhteisön toiminnan kehittämisessä.  
 
21. Osallistuu väliarviointiin 
Ohjaava opettaja on mukana opiskelijan väliarvioinnissa mahdollisuuksien mukaan.  

 
 

IV OHJAUKSEN LOPUSSA 
 
IV TYÖYHTEISÖ/TYÖTIIMI: 
 
1. Kertoo havaintonsa arviointi- ja palautekeskustelua varten työssäoppimisen ohjaajalle 
Työtiimi kertoo työssäoppimisen ohjaajalle esimerkiksi miten opiskelija on heidän havaintojensa mukaan suoriutunut 
tehtävistä sekä miten opiskelija on ottanut kontaktia lapsiin, henkilökuntaan ja vanhempiin. Työyhteisöltä voidaan 
kysyä palautetta tarpeen mukaan.  

 
IV TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA: 
 
2. Tekee loppuarvioinnin   
Työssäoppimisen ohjaaja arvioi opiskelijan työssäoppimisjaksoa suhteessa jakson tavoitteisiin ja opiskelijan 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin sekä työssäoppimispaikan odotuksiin. Työssäoppimisen ohjaaja arvioi, miten opiskelija 
on suoriutunut tehtävistään sekä miten hän on ottanut kontaktia lapsiin, henkilökuntaan ja vanhempiin. Ohjaaja 
huomioi myös työtiimin ja koko työyhteisön palautteen ja näkemykset. 
 
3. Järjestää arviointi- ja palautekeskustelun 
Arviointi- ja palautekeskustelussa on mukana opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja oppilaitoksen opettaja. 
Keskustelu voidaan käydä oppilaitoksessa, työssäoppimispaikassa tai jossain muualla. Loppuarviointikeskustelusta 
voidaan sopi jo heti opiskelijan työssäoppimjakson alussa (katso kohta II Ohjauksen alkaessa/ 4. Työssäoppimisen 
ohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan yhteinen tapaaminen) 
 
4. Antaa palautteen oppilaitokselle 
Palautetta voidaan antaa esimerkiksi informaation sisältöön ja kulkuun, tavoitteisiin tai työyksikköön liittyvistä 
asioista. Samalla sovitaan mikäli on tarvetta lisä- /jatkokeskustelulle. 
 
5. Arvioi ohjaussuunnitelman toteutumista 
Työssäoppimisen ohjaaja arvioi ohjaussuunnitelman toteutumista ja kirjaa tulevaisuutta varten mahdolliset 
muutostarpeet. Myös opiskelijan arviota ohjaussuunnitelman toteutumista kannatta kysyä.  

 
IV OPISKELIJA: 
 
6. Tekee itsearvioinnin 
Opiskelija arvioi itseään suhteessa jakson tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin sekä työssäoppimispaikan 
odotuksiin. Samalla opiskelija reflektoi omaa osaamistaan. 
 
7. Osallistuu arviointi- ja palautekeskusteluun 
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja kertoo oppimisestaan suhteessa jakson tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin sekä työssäoppimispaikan odotuksiin. Jos on tarpeen, voi monikulttuurisella opiskelijalla olla sanakirja 
hallitusti mukana arviointi- ja palautekeskustelussa.  
 
8. Antaa palautteen työssäoppimisen ohjauksesta ja työssäoppimispaikasta 
Opiskelijalta kysytään palautetta hänen saamastaan ohjauksesta sekä työssäoppimispaikasta.  
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IV OPPILAITOS/OHJAAVA OPETTAJA:   
 
9. Osallistuu arviointi- ja palautekeskusteluun 
Ohjaava opettaja on mukana arviointi- ja palautekeskustelussa. Keskustelu voidaan käydä oppilaitoksessa, 
työssäoppimispaikassa tai jossain muualla. 
 
10. Pyytää (kirjallisen) palautteen työssäoppimisen ohjaajalta 
Kirjallinen palaute voidaan pyytää erityisesti työssäoppimisjaksoa varten laaditulla palautelomakkeella. Palaute 
voidaan pyytää myös koko työyksiköltä. Katso kohta IV Ohjauksen lopussa/ 4. Antaa palautteen oppilaitokselle.  
 

 
V TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSEN JÄLKEEN 

 
V TYÖYHTEISÖ/TYÖTIIMI: 
 
1. Päivittää työssäoppimisen ohjaustaitojaan 
Työyhteisö lisää ja päivittää jatkuvasti työssäoppimisen ohjaustaitojaan muun muassa osallistumalla 
täydennyskoulutukseen. 
 
2. Kehittää yhteistyötä oppilaitoksen kanssa 
Työyhteisö voi kutsua oppilaitoksen edustajia erilaisiin tapahtumiin. Työyhteisö voi mennä myös oppilaitokseen 
esittelemään ja kertomaan päivähoitotyöstä. 
 
3. Arvioi ja reflektoi omaa ohjaustoimintaansa 
Työyhteisö tekee itsearviointia. Esimerkiksi työpaikkapalaverin ja -kokousten teemana voi olla työssäoppimisen 
ohjaamisen kehittäminen. 
 
V TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA: 
 
4. Päivittää ohjaustaitojaan 
Työssäoppimisen ohjaaja osallistuu työssäoppimisen ohjaamiseen liittyvään täydennyskoulutukseen. Hän kehittää ja 
reflektoi omia ohjaustaitojaan jatkuvasti. 
 
5. Tuo esille työssäoppimisen ohjaamisen kehittämisehdotuksia 
Työyhteisöt voivat palavereissa käsitellä työssäoppimisen ohjaamisen teemaa, joissa ohjaajat voivat tuoda esille 
kehittämisehdotuksiaan. Samoin ideoita ja ajatuksia voidaan viedä eteenpäin tai käsitellä työpaikkojen ja oppilaitosten 
yhteisissä tapaamisissa.  
 
Idea: Päivähoitoalueelle muodostetaan päiväkotien työssäoppimisen ohjaajista koostuvia tiimejä, jotka kokoontuvat 
muutaman kerran vuodessa ja jakavat hyviä käytäntöjä.  
 
6. Arvioi ja reflektoi omaa työssäoppimisen ohjaustaan ja ohjaustaitojaan 
Osaaminen ja osaamisen kehittäminen vaatii jatkuvaa arviointia ja reflektointia.   

 
V OPISKELIJA: 
 
7. On halutessaan yhteydessä työssäoppimispaikkaan 
Opiskelija voi työssäoppimisjakson jälkeen osallistua esimerkiksi päiväkodissa järjestettäviin tapahtumiin. 
 
8. Täydentää portfoliotaan 
Portfolion tulee olla aina ajan tasalla, jotta siitä olisi hyötyä opiskelijalle itselleen sekä työssäoppimisjaksolle 
mentäessä työssäoppimisen ohjaajalle/ työtiimille.  
 
9. Antaa näytön 
Monikulttuuriselle opiskelijalle on usein helpompaa antaa myös näyttö siinä työssäoppimispaikassa ja siinä 
työtiimissä, jossa hän on suorittanut työssäoppimisjakson.  
 
Onnistunut harjoittelu voi 
- avata ovet työpaikkaan / opinnäytetyön tekemiseen, työelämään 
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- mahdollistaa omasta kulttuurista kertomisen ja oppimisen 
- mahdollistaa tutustumisen toisen kulttuurin työtapoihin 
- laajentaa sosiaalista verkostoa  
- luoda uusia ystävyys/kaveri suhteita 
- parantaa kotoutumisen onnistumista uuteen maahan  
- mahdollistaa monikulttuurisen työntekijän tulon työmarkkinoille  

 
V OPPILAITOS/OHJAAVA OPETTAJA: 
 
10. Tekee itsearviointia 
Opiskelijoiden työssäoppimijaksot ovat aina myös oppilaitosten itsearvioinnin paikkoja.  
 
11. Kehittää toimintaansa annetun palautteen pohjalta 
Annetun palautteen (työpaikat, ohjaajat, opiskelijat) perusteella voidaan suunnitella ja kehittää työssäoppimisen 
ohjaajien (täydennys)koulutusta sekä kehittää ammatillista koulutusta.  
 
12. Kehittää yhteistyötä työssäoppimispaikkaan 
Oppilaitos voi pyytää työssäoppimispaikkaa kertomaan opiskelijoille ja opettajille ajankohtaisesta varhaiskasvatus- ja 
päivähoitotyöstä sekä kutsua työssäoppimisen ohjaajia ja muuta työyhteisöä seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. 
Työssäoppimisen onnistuminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä työpaikkojen ja oppilaitosten välillä.  

 
Työssäoppimisjakson antina voi työpaikoille olla, että tietoisuus erilaisista kulttuureista lisääntyy, ennakkoluulot 
kulttuureja kohtaan vähenevät ja osaaminen, suvaitsevaisuus sekä joustavuus kasvavat. Jatkossa voi myös olla 
helpompi ottaa monikulttuurisia opiskelijoita ja työntekijöitä työyhteisöön. Työyhteisön monikulttuurisuuden 
kehittyminen: vastavuoroisuus, kasvatus- ja työkulttuurien vertailu 
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IV KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA MATERIAALIT  
 

8 Hankkeen pohdintaa ja kehittämisehdotuksia pääkaupunkiseudulla 
 

Hanketta, sen etenemistä ja jatkoa arvioivat hankkeen työntekijät sekä työryhmä. Itsearvioinnissa 
tarkasteltiin hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toimintaa. Arvioinnissa otettiin 
huomioon hankkeelle asetettu resurssit ja aikataulu. Vaikka tavoitteet oli rajattu ja kohdennettu 
selkeästi monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen päiväkodissa, niin näin 
lyhyellä aikavälillä ja monivaikutteisessa toimintaympäristössä tapahtuva tavoitteiden 
saavuuttaminen oli haastavaa. Kuitenkin hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat. 
 
Keskeisimpänä tavoitteena oli työssäoppimisen prosessimallin kokoaminen. Malli on herättänyt 
kiinnostusta monessa eri yhteydessä. Toinen tavoite, jossa haluttiin lisätä työssäoppimisen 
ohjaajien ohjaustaitoja, toteutettiin seminaarin ja koulutuksen avulla. Yhteinen seminaari kolmen 
osaamiskeskuksen kanssa järjestettiin 23.1.08 ja TOP-hankkeen oma koulutuspäivä 6.2.2008. 
Molemmissa tilaisuuksissa osallistujat saivat lisää tietoa ja osaamista omaan ohjaajan työhönsä. 
Palaute pääkapunkiseudun osallistujilta oli pääosin hyvää. Seminaarin ja koulutuspäivän avulla 
heräteltiin kuitenkin vasta kiinnostusta monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen 
ohjaamiseen. Ohjaajien ohjauskäytäntöjen ja -taitojen kehittymistä ei näin lyhyellä aikavälillä, 
eikä parilla koulutuspäivällä pystytä vielä merkittävästi lisäämään. Tarvetta koulutuksen 
jatkamiseksi ja lisätiedon saamiseksi pääkaupunkiseudulla on. Hankkeen aikana yhteistyö myös 
toisen asteen oppilaitosten kanssa syveni ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa.  
  
TOP–hankkeessa mukana olleet päiväkodin työntekijät kokivat osallistumisen hankkeeseen 
mielenkiintoiseksi, innostavaksi ja antoisaksi. Heidän mukaansa tiedon lisääntymisen myötä 
motivaatio monikulttuurisen opiskelijan ohjaukseen lisääntyi. Työntekijät tiedostivat myös 
laajemmin ja syvemmin ohjaajan roolin merkityksen. Heidän mielestään monikulttuuristen 
työntekijöiden rekrytoitumista päivähoitoon helpottanee tulevaisuudessa se, että yhä useammalla 
päivähoidon työntekijällä on toivottavasti enemmän tietoja, taitoja ja kokemuksia 
monikulttuurisista opiskelijoista ja työntekijöistä. TOP-hankkeeseen osallistuminen sai aikaan 
sellaista sisäistä motivaatiota monikulttuurisen opiskelijan ohjaamiseen mitä yksittäiset, 
päivähoitohenkilöstölle suunnatut koulutukset eivät ehkä saa aikaan. Työntekijät myös 
muistuttivat, että esimiehellä on vaikutusta ja merkitystä työyhteisön suhtautumisessa 
monikulttuuristen opiskelijoiden ohjaamiseen.  
 
Seminaarin ja koulutuspäivän aiheita pidettiin palautteiden mukaan mielenkiintoisina ja 
ajankohtaisina. Osallistujat saivat tietoa omaan työssäoppimisen ohjaajan työhönsä. Samalla 
havaittiin tietoisuuden ja oman osaamisen lisääntyneen. Luennoitsijat saivat pääosin hyvää 
palautetta ja heitä pidettiin asiantuntevina. Videoseminaarin aiheet olivat ajankohtaisia, mutta 
yhteydet eivät toimineet, kuten olisi toivottu. TOP-hankkeen omassa koulutustilaisuudessa 
pidettiin hyvänä mahdollisuutta kommentoida, keskustella sekä ajatella ääneen.  
 
Pääkaupunkiseudun kehittämisehdotuksia 
Hankkeen aikana nousi esiin se, kuinka tärkeää on opiskelijan ja työssäoppimisen ohjaajan hyvä, 
toimiva ja luottamuksellinen suhde. Hyvä ohjaaja antaa opiskelijan kokeilla siipiään, tukee häntä 
tarvittaessa ja antaa rakentavaa palautetta. Hyvä ohjaaja vaatii, mutta osaa antaa opiskelijalle omaa 
vapautta. Hän myös kannustaa ja osaa ohjata opiskelijaa oman ammatillisuutensa peilaamiseen. 
Lisäksi ehdottoman tärkeää on ohjaajan yhdessä opiskelijan kanssa keskustella ja pohtia työn 
arvoja sekä käsitellä etiikan kysymyksiä.  
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Kehittämistoimenpiteinä jatkoksi voisi esittää seuraavia asioita: 
 
1. Jatkossa on tarpeellista saada pääkaupunkiseudun päivähoidon henkilöstölle 

(täydennys)koulutusta, jonka aiheet nousivat esiin hankkeen aikana. Koulutusta kaivataan 
muun muassa oppilaitoksista tulevien ohjaukseen liittyvien materiaalien sisältöjen 
ymmärtämiseen, eri kulttuureihin ja erilaisiin työtapoihin, monikulttuurisen opiskelijan 
ohjamiseen, ohjaajan roolin vahvistamiseen ja moniammatilliseen työtapaan (eri ammattien 
edustajille yhdessä). Lisäksi kaivataan koulutusta myös ohjaamisen taitoihin. Koulutuksen 
avulla edistetään ohjaajien osaamista sekä motivaatiota opiskelijoiden  työssäoppimisen 
ohjaamiseen. Työssäoppimispaikat haluaisivat tilata oppilaitoksilta myös näyttökoulutusta. 
Koulutus voitaisiin toteuttaa työpaikoilla esimerkiksi iltaisin tai iltapäivisin. 

 
2. Keskeinen hankkeen aikana esiin noussut kysymys liittyy ohjauspalkkioiden maksamiseen. 

Opiskelijoiden ohjaus ei selvästikään ole vain työn ohella tapahtuva tehtävä, vaan se vaatii 
työssäoppimispaikalta resursointia sekä työssäoppimisen ohjaajilta muun muassa tietoa, 
taitoa, osaamista, ammatillisuutta, itsensä kehittämistä sekä palautetaitoja. Ohjaustehtävä on 
otettava vakavasti ja siitä tulee maksaa erillinen palkkio. Palkkion maksaminen on myös 
ohjaajan motivaatiota ja sitoutumista lisäävää. Rahallinen palkkio ja sitoutuminen kulkevat 
siten käsi kädessä: mitä paremmin ohjaaja sitoutuu ohjaustyöhönsä, sitä parempaa ohjaus 
opiskelija saa.  

 
3. Yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän kanssa on tarvetta edelleen jatkaa ja kehittää. Yhteiset 

tapaamiset ja keskustelut ovat avain toimivaan yhteistyöhön.  
 

4. Myös oppilaitosten keskinäinen yhteistyö ja yhteiset tapaamiset ovat tarpeellisia. Hankkeen 
alussa havaittiin, että oppilaitokset eivät tee paljoakaan yhteistyötä. Kuitenkin selkeästi esiin 
nousi tarve yhteiselle puhumiselle, ajatusten vaihdolle ja vertaistuelle. 

 
5.  TOP-hankkeen aikana yhteistyö osaamiskeskuksen ja oppilaitosten kanssa on ollut hyvää, 

avointa ja innostavaa. Siksi on tarkoitus jatkaa SOCCAn toisen asteen oppilaitokset -
verkoston toimintaa hankkeen jälkeenkin. Toisen asteen oppilaitokset, pääkaupunkiseudun 
kunnat ja SOCCA on myös kutsuttu TOP-hankkeen innostamana suunnittelemaan ja 
toteuttamaan täydennyskoulutusta uuden yhteistyötahon, Verven, kanssa. Tuleva 
täydennyskoulutus koskee perhepäivähoidon esimiehiä ja se toteutetaan yhdessä toisen asteen 
oppilaitoksten ja Verven kesken.  

 
6. Lisäksi tarvittaisiin ohjeistusta miten ja mistä asioista monikultuuuristen opiskelijoiden 

työssäoppimisen ohjaajia koulutetaan. Monikulttuuristen opiskelijoiden ohjaajille tarkoitettu 
koulutus on nykyisellään määrällisesti ja laadullisesti hyvin vaihtelevaa.  

 
Hankkeen aikana oli tärkeintä konkretisoida (monikulttuurisen)opiskelijan ohjausprosessi, josta 
koottiin prosessimalli. Mallissa nostettiin esiin eri toimijat sekä heidän vastuunsa, tehtävänsä ja 
osuutensa opiskelijan työssäoppimisen ohjauksen onnistumisessa. Prosessimallista toivotaan 
olevan hyötyä niin työssäoppimisen ohjaajille, työpaikoille, oppilaitoksille, opettajille kuin 
opiskelijoille itselleenkin. Malli on sovellettavissa myös muiden kouluasteiden opiskelijoiden 
työssäoppimisen ohjaamiseen.  
 
Kolmen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteinen hanke on lisännyt entisestään osaamiskeskusten 
välistä hyvää ja joustavaa yhteistyötä sekä näkemyksiä eri alueilla tehtävästä varhaiskasvatuksen 
kehittämistyöstä. Samalla on saatu levitettyä tietoa opiskelijoiden työssäoppimisesta myös hieman 
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erilaisista näkökulmista (erilaiset tavoitteet eri oskeilla). Kokousten pitäminen videokokouksina ja 
puhelinkokouksina on ollut uusi ja raikas tapa olla yhteydessä pitkien välimatkojenkin päästä. 
Samoin yhteinen videoseminaari oli innovatiivinen tapa saada osallistujia kuulemaan samaa 
esitystä samaan aikaan aikaan eri puolilla maata.  
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