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TYÖHÖNVALMENNUS AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA OPINTOJEN ETENEMISEN JA TYÖELÄ-

MÄN VALMIUKSIEN KEHITTÄMISEN TUKENA 

Mikä on työhönvalmennus? 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen työhönvalmennus tarjoaa opiskelijalle yksilöllistä tukea ja ohjausta, jossa 

tavoitteena on opintojen edistäminen. Pääpaino on työssäoppimisen ja työelämään siirtymisen valmenta-

vassa tuessa ja ohjauksessa. Valmennuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia vastata 

muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja kasvattaa opiskelijan omaa osaamista ja työelämätaitoja. 

Missä tilanteissa ja kenelle? 

Tukea tarjotaan tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheissa. Työhönval-

mennus on suunnattu erityisesti työssäoppimisjaksoon sekä työllistymiseen. Ohjausta tarjotaan työssäoppi-

mispaikan löytämiseen ja sinne hakeutumiseen, työssä pysymiseen sekä tutkintotilaisuuteen valmistautu-

miseen. Työhönvalmennusta voidaan hyödyntää myös työssäoppimisjakson ja teoriaopintojen aikana ilme-

nevien äkillisten tilanteiden ja ongelmien selvittämiseen. Työhönvalmentajan kanssa voi käydä läpi esim. 

työelämän pelisääntöjä, työssä jaksamista tai vaikka työn/opiskelun ja perhearjen yhteensovittamista. Työ-

hönvalmennus pyrkii olemaan notkea ja nopeareagointinen opiskelijoiden muuttuvissa tilanteissa sekä 

käyttämään eri menetelmiä tukeakseen opiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Millä tavoilla voi auttaa ja mikä on työhönvalmentajan rooli? 

Työhönvalmentaja toimii luottamuksellisesti, vastuukouluttajan kanssa yhteistyössä löytääkseen opiskeli-

jalle parhaan mahdollisen tuen. Työhönvalmentajan tehtävä on vastuukouluttajan kanssa työparina ohjata 

ja tukea opiskelijaa sopivan työssäoppimispaikan löytämisessä ja sinne kiinnittymisessä sekä muistuttaa ja 

opastaa työelämän käytännöistä. Työhönvalmentaja auttaa työelämän valmiuksien ja taitojen kehittämi-

sessä usealla eri tavalla, välillä hyvinkin konkreettisesti. Yhdessä voidaan esimerkiksi miettiä paras mahdolli-

nen tapa olla ajoissa työpaikalla vaikka julkisen liikenteen aikatauluja vertailemalla tai toimivimman aamu-

rutiinin avulla.  

Ennen työssäoppimisjaksoa työhönvalmentaja auttaa opiskelijaa mm. omien vahvuuksien/osaamisen huo-

maamisessa ja niiden markkinoimisessa, tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien selventämisessä, työs-

säoppimispaikkojen etsimisessä, työnhakuun liittyvien lomakkeiden ja työnhaun asiakirjojen täyttämisessä 

ja päivittämisessä sekä sopivimman yhteydenottotavan löytymisessä työnantajiin. Esimerkiksi jos opiskeli-

jalle on annettu lista työpaikoista puhelinnumeroineen ja kehotetaan soittamaan, eikä se ole hänelle luon-

tainen tapa hoitaa asioita, mietitään vaihtoehtoja, kuten paikan päällä käyminen tai lähestyminen ensin 

sähköpostilla. Työhönvalmennus huomioi erilaiset oppijat ja tavat lähestyä asioita.  

Toiset hyötyvät kahden kesken keskustelusta, johon ei välttämättä oppituntitilanteessa aina ole mahdolli-

suutta. Tapaaminen on tarvittaessa sovittavissa joustavasti myös oppilaitoksen ulkopuolelle esim. kirjas-

toon tai kahvilaan. Työhönvalmennuksessa varataan riittävästi aikaa opiskelijan kanssa ja mietitään opiske-

lijan kanssa vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja rajoitteita. Jos opiskelija esim. saa paniikkikohtauksia joutues-

saan tilanteeseen tai tilaan jossa on paljon ihmisiä ja hälinää, mietitään työpaikkoja, joissa on mahdollisuus 

nämä välttää tai vaikutus minimoida.  



Työssäoppimisjakson aikana työhönvalmentaja tukee sekä auttaa ymmärtämään tutkinnon vaatimuksien, 

opiskelun ja työssä oppimisen yhteyden sekä seuraa työssäoppimisen etenemistä ja käy sovitusti työssäop-

pimispaikalla. Käytännössä työhönvalmennus esim. pitää yhteyttä opiskelijaan jakson aikana, muistuttaa 

sovituista aikatauluista ja on henkisenä tukena. Jakson aikana valmentajaan saa nopeasti yhteyden ja tarvit-

taessa sovittua tapaamisen lyhyellä varoajalla. Näin toimien asioita pääsee käsittelemään ripeästi  ja tehdä 

tarvittavat muutokset suunnitelmissa ilman että jakso tai opiskelu keskeytyy. 

Opintojen loppuvaiheessa työhönvalmennus tarjoaa tukea työllistymisen edistämiseen ja oman osaamisen 

hyödyntämiseen työnhaussa. Työhönvalmentajan kanssa voi käydä läpi työnhakuun ja -haastatteluun liitty-

viä asioita. Työnhakudokumenttien päivittäminen sekä työhaastatteluun valmistautuminen erilaisten har-

joitusten ja esimerkkien kautta luo varmuutta työnhakumarkkinoille siirtymiseen. Näin vahvistetaan siirty-

mää opiskelijaidentiteetistä kohti työntekijäidentiteettiä sekä vahvistetaan uskoa omaan osaamiseen ja 

rohkaistaan sen esille tuomiseen työnhakumarkkinoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työhönvalmennus oppisopimusopiskelussa 

Työhönvalmennus on myös oppisopimuksessa tukena tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon 

hankkimisen vaiheissa. Uudet oppisopimusopiskelijat työhönvalmentaja kontaktoi koeajan puitteissa. Val-

mentaja lähestyy ensin tekstiviestillä opiskelijaa kertoen lyhyesti kuka on ja missä asiassa tulee ottamaan 

yhteyttä madaltaen kynnystä kontaktin toteutumiselle. Koeajan yhteydenotossa ajatuksena on tukea oppi-

sopimusopiskelijaa kiinnittymään sekä työhön mutta myös opiskeluun. Useiden opiskelijoiden teoriaopin-

not ovat aikuisopistolla joten työhönvalmentaja toimii linkkinä opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimus-

keskuksen välillä. Työhönvalmentajalla on pääsy aikuisopiston opiskelijatietojärjestelmiin, kuten Wilmaan. 



Valmentaja voi mm. muistuttaa tietopuolisten opintojen ajankohdasta ja olla yhteydessä poissaolotilan-

teissa sekä opiskelijaan että koulutustarkastajaan. Puheluissa on noussut esiin mm. käytäntöjen kertausta, 

teoriapäivä- ja muiden korvausten hakemista, työn ja arjen yhteensovittamisen haasteita.  

Tutkinnon suorittamisen tuki voi olla yhdessä tutustumista tutkinnon osan vaatimuksiin ja tutkintosuunni-

telmaan. Käsitteiden avaaminen, tavoitteiden osiin pilkkominen ja jo pelkkä keskusteleva läsnä oleminen 

suunnitelmaa tehtäessä voi olla olennainen tuki tutkintotilaisuuden toteutumisessa. Tutkinnonvaatimusten, 

teoriatiedon soveltamisen ja käytännön toteuttamisen tapoja työpaikalla mietitään yhdessä myös työpaik-

kaohjaajan kanssa. Tutkintosuunnitelman rakenne ja tekeminen on yleensä kouluttajatahon kanssa käyty 

läpi, mutta kaikille pelkästään se ei ole riittävää. On opiskelijoita jotka hyötyvät luokkatilannetta paremmin 

yksityisemmästä ja konkreettisemmasta neuvonnasta sekä mahdollisuudesta esittää lisäkysymyksiä ilman 

ryhmäpainetta tai ajan rajaamista oppituntiin. Työhönvalmennuksella tämä on ollut mahdollista toteuttaa. 

Tutkintotilaisuuden aikana työhönvalmennus voi antaa ns. henkistä taustatukea, olla tsempparina.  

 

Terhi Tahvanainen 

Työhönvalmentaja  

Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän oppisopimuskeskus 
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