
VETÄVÄ VAMMAISTYÖ –
IHAN PARAS TYÖ!
Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen 

(VAVE) -hanke 1.1.2020–30.6.2022



Ohjausprosessin hyvät käytännöt

• Tämä prosessina etenevä malli kuvaa VAVE-hankkeen 
kehittämisiltapäivän työpajoissa nousseita opiskelijan harjoittelu tai 
työelämässä oppimisen jakson hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita.

• Tässä mallissa käsitteellä harjoittelu tarkoitamme 
sekä ammattikorkeakouluopiskelijan työharjoittelujaksoa 
että ammatillisen toisen asteen työelämässä oppimisen jaksoa.

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa vahvistetaan vammaisalan osaamista ja parannetaan työvoiman
saatavuutta vammaisalalle. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja hankeen toteuttajat



Ennen harjoittelua

Opiskelija
Tutustuu erilaisiin 

vammaistyön 
oppimisympäristöihin 

nettisivuilta

Perehtyy harjoittelupaikan 
toimintaperiaatteisiin

Tutustuu osaamistavoitteisiin

Sopii hyvissä ajoin ohjaajan 
kanssa harjoittelun 

aloittamisesta ja toimittaa 
jakson tavoitteet ohjaajalle.

Yksikön esihenkilö
Sopii työpaikkaohjaaja(n)t ja 

välittää opiskelijatiedot ja 
harjoittelujakson yleiset 

tavoitteet ohjaajalle

Huolehtii tarvittavista 
etukäteisjärjestelyistä; 

työvuorojen suunnittelu, 
opiskelijaohjaajan riittävä aika 

suunnittelulle

Rakentaa sallivaa ilmapiiriä ja 
korostaa opiskelijoiden 

merkitystä työyhteisössä

Vahvistaa opiskelijoiden 
ohjausvastuuta koko 

työyhteisössä.

Tiedottaa työyhteisöä tulevasta 
opiskelijasta ja harjoittelun 

tavoitteista

Opiskelijaohjaaja(t)
Sopii eri vastuualueen 
työntekijöiden ohjaus-

/perehdytysajat

Huolehtii tarvittavista 
etukäteisjärjestelyistä ja 

huomioi harjoittelujakson 
työvuoroissa

Perehtyy harjoittelujakson 
yleisiin tavoitteisiin ja 

suunnittelee alustavasti 
opiskelijan harjoittelujaksoa 

yhdessä työparin kanssa

Sopii harjoittelun aloituksesta 
ja tiedottaa tästä yksikköä

Työyhteisö

Tiedottaa työyhteisöä 
opiskelijan harjoittelun 

tavoitteista

Jakaa ohjausvastuuta koko 
työyhteisössä ja tunnistaa 
opiskelijoiden merkityksen

Opiskelijavastaava
Vahvistaa ohjausvastuuta 
työyhteisöissä ja kehittää 

ohjauksen laatua

Huolehtii materiaalin 
ajantasaisuudesta ja ohjaajien 

osaamisesta

On aktiivisesti yhteistyössä 
oppilaitoksiin, kuvaa 

harjoittelumahdollisuuksia

Osallistuu ohjauskäytänteiden 
kehittämiseen
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Harjoittelun ensimmäisellä
viikolla

Opiskelija
Saapuu yksikköön sovitusti 

ja sopii harjoittelujakson 
vuorot yhdessä 

opiskelijaohjaajan kanssa

Käy läpi yksikön 
perehdytyksen

Tuo esiin mahdolliset 
erityisen tuen tarpeet

Läpikäy ohjaajien kanssa 
harjoittelun yhteiset 

tavoitteet

Laatii henkilökohtaiset 
oppimistavoitteet, viikon 
lopussa opiskelijalla on 

kaikkien osapuolten 
hyväksymät tavoitteet

Yksikön esihenkilö

Järjestää 
perehdytystilaisuuden 

yhdessä opiskelijavastaavan 
ja ohjaajan kanssa, jossa 

käydään läpi jakson 
tavoitteet

Huolehtii 
opiskelijaohjaajan(t) 

riittävästä ajasta

Opiskelijaohjaaja(t)

Vastaanottaa opiskelijan, 
esittelee tilat ja 

perehdyttää käytännön 
asioihin. Sopii vuorot 

opiskelijan kanssa 
mahdollisimman pitkälle.

Ohjaa harjoittelujakson 
suunnittelussa. Perehtyy 

tavoitteisiin ja keskustelee 
niistä opiskelijan kanssa. 

Peilaa tavoitteita 
toimintaympäristöön.

Kertoo omista ohjaus- ja 
toimintatavoista.

Kertoo työtä ohjaavista 
arvoista ja eettisistä 

periaatteista.

Toimii innostavasti ja 
kannustavasti opiskelijan 
ohjaamisessa. Kannustaa 

kysymään ja etsimään 
tietoa

Ottaa opiskelijan 
mukaan työyhteisöön

Suunnittelee ohjauksen, 
arviointikeskustelut sekä 

aikataulutuksen

Työyhteisö
Ylläpitää ohjausmyönteistä 

ilmapiiriä työyhteisössä, 
kaikki ohjaavat ja antavat 

palautetta.

Ymmärtää opiskelijan 
merkityksen alan ja 

työpaikan markkinoinnin 
näkökulmasta

Opiskelijavastaava
Vahvistaa ohjausvastuuta 
työyhteisöissä ja kehittää 

ohjauksen laatua

Tukee ohjaajaa ja sopii 
ohjauskeskusteluista

Osallistuu opiskelijan 
perehdytykseen
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Harjoittelun aikana

Opiskelija
Tarkastelee tavoitteita 
säännöllisesti yhdessä 

ohjaajan ja opettajan kanssa

Toimii aktiivisessa roolissa 
oppijana ja työyhteisön 

jäsenenä 

Tuo rakentavasti esiin 
ohjaajalle/esihenkilölle 

mahdolliset huolet ja ottaa 
tarvittaessa yhteyttä 

opettajaan

Toteuttaa harjoittelua 
tavoitteiden mukaisesti sekä 

laatii sovitut kirjalliset 
tehtävät

Osallistuu säännöllisiin 
ohjauskeskusteluihin sekä 
väliarviointiin opettajan ja 

ohjaajan kanssa.

Yksikön esihenkilö
Mahdollistaa jakson 

toteutumisen, on opiskelijan 
ja opiskelijaohjaajan tukena

Osoittaa kiinnostusta ja antaa 
palautetta opiskelijalle ja 

opiskelijaohjaajalle

Tarvittaessa tukee huolen 
puheeksi ottamisessa ja ottaa 

yhteyttä opettajaan 

Opiskelijaohjaaja(t)

Tarkastelee säännöllisesti 
tavoitteita ja peilaa niitä  
opiskelijan toimintaan ja 

oppimisympäristöön  yhdessä 
opiskelijan ja opettajan 

kanssa 

Tuo rakentavasti esiin 
opiskelijalle mahdolliset 

huolet ja ottaa tarvittaessa 
yhteyttä opettajaan

Innostaa, kannustaa ja tukee 
oma-aloitteisuuteen. Lisää 

opiskelijan vastuuta 
harjoittelun edetessä

Luo turvallista ja avointa 
keskusteluyhteyttä opiskelijan 

kanssa

Huolehtii omasta 
jaksamisesta ja toimii 

esimerkkinä arvostaen omaa 
ja toisten työhyvinvointia 

Huolehtii säännölliset 
ohjauskeskustelut ja 

väliarvioinnin opettajan ja 
opiskelijan kanssa. Antaa 
kannustavaa ja kehittävää 
palautetta, tuoden esille 
opiskelijan vahvuudet.

Työyhteisö
Ymmärtää opiskelijoiden 

merkityksen alan ja työpaikan 
markkinoinnin näkökulmasta

Ylläpitää ohjausmyönteistä 
ilmapiiriä, kaikki ohjaavat ja 

antavat palautetta.

Ottaa opiskelijan mukaan 
työyhteisöön

Opiskelijavastaava
Selkiinnyttää ohjaajan roolia ja 

painottaa säännöllisten 
ohjauskeskustelujen merkitystä

Toimii taustatukena opiskelijalle 
ja opiskelijaohjaajalle ja on 

käytettävissä koko jakson ajan

Kehittää osaamista, välineitä 
ja keinoja huolen puheeksi 

ottamiseen 

Mittaa ohjauksen 
vaikuttavuutta ja laatua, kerää 

palautetta
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Harjoittelun päättyessä

Opiskelija
Toteuttaa harjoittelua 

tavoitteiden mukaisesti 
syventäen osaamistaan

Arvioi ammatillista 
kehittymistään ja tulevia 

kehittymistarpeitaan jatkossa

Osallistuu 
loppuarviointiin yhdessä 

ohjaajan, opettajan ja 
mahd. esihenkilön kanssa

Antaa palautetta opiskelijaohjaajalle ja 
työyhteisölle

Yksikön esihenkilö
Kokoaa opiskelijoiden antamat palautteet ja 

käsittelee työyhteisössä. Kehittää 
ohjaustoimintaan liittyviä käytäntöjä

Antaa opiskelijalle, ohjaajalle 
ja työyhteisölle palautetta

Osallistuu mahd. 
loppuarviointiin yhdessä 
opiskelijan, ohjaajan ja 

opettajan kanssa

Opiskelijaohjaaja (t)
Arvioi opiskelijan tavoitteiden 

mukaista etenemistä ja 
osaamista, kehittämiskohteita 

ja vahvuuksia, ei persoonaa

Pyytää opiskelijan 
harjoittelusta palautetta 

työyhteisöltä ja esihenkilöltä. 
Laatii loppuarvion 

harjoittelusta

Osallistuu loppuarviointiin 
yhdessä opiskelijan, opettajan 
ja mahd. esihenkilön kanssa. 

Antaa palautetta 
kannustavasti, positiivisesti ja 

rakentavasti.

Pyytää opiskelijalta palautetta 
opiskelijaohjauksen toteutumisesta ja 

työyhteisön tarjoamasta tuesta

Työyhteisö

Opiskelijavastaava
Kerää, seuraa ja arvioi 

ohjauksesta saatua palautetta 
koko organisaatiosta

Antaa palautetta arvioiden 
opiskelijan tavoitteiden mukaista 

etenemistä ja osaamista, 
kehittämiskohteita ja vahvuuksia, 

ei persoonaa

Käsittelee opiskelijoiden 
palautteet ja kehittää 

ohjaustoiminnan käytänteitä
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