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Johdanto
Kaksi Eurooppaa kohtaavaa koulutushaastetta ovat
korkea nuorisotyöttömyys ja työvoiman
korkeatasoisen osaamisen puute. Harjoittelut ja
työssäoppimisohjelmat auttavat oppijoita
hankkimaan tunnustetun ammatillisen pätevyyden
kehittämällä käytännöllisiä taitojaan ja kokemustaan
aidossa työympäristössä. Yliopistoissa nämä
ohjelmat edistävät korkea-asteella opiskelun arvoa,
parantavat opetussuunnitelmien ja
opetusmenetelmien ammatillista ulottuvuutta ja
relevanssia, tukevat työelämän kanssa tapahtuvaa
vuorovaikutusta ja parantavat oppijoiden
työelämänäkymiä.

Työelämä osallistuu ohjelmiin tunnistaakseen,
kouluttaakseen ja rekrytoidakseen korkeatasoista
henkilökuntaa. Päätöksentekijöiden tulisi erityisesti
kannustaa tällaiseen malliin, joka samalla auttaa
ratkaisemaan nuorisotyöttömyyttä ja korkean
osaamistason koulutuksen puutteita sekä stimuloi
korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.
Ovatko kaikki mukana olevat tahot kuitenkaan
valmiita investoimaan tällaisiin ohjelmiin? Jotkut
eivät ehkä täysin ymmärrä, miten ohjelmat toimivat
tai mitkä ovat niiden hyödyt. Kuinka tehdä korkeaasteen työssäoppimisohjelmat tunnetuiksi?

Tästä materiaalipaketista
Edellä mainittujen ongelmien käsittelemiseksi ja ratkaisujen

 Tiivistelmä

löytämiseksi kahdeksan eurooppalaisen maan yliopistot ja

 Tiedotusmateriaali, jossa on eri kohderyhmille

yritykset muodostivat EU-rahoitteisen ApprEnt-hankkeen,

suunnatut 5 tietokorttia, joissa esitellään näiden

http://apprent.eucen.eu

ohjelmien hyötyjä niitä käyttäneiden henkilöiden

Hankkeen antia on hyödynnetty laadittaessa tämä

lainauksien kera:

ApprEnt-hankkeen korkea-asteen työssäoppimismallin



potentiaalisille harjoittelijoille

esittelymateriaali.



työpaikkaohjaajille



korkeakouluohjaajille

Työssä oppimisen ohjelmat ovat osoittaneet tarjoavansa



työpaikoille

yhteiskunnillemme ratkaisuja nostamalla esiin työelämän



päätöksentekijöille

todellisia tarpeita ja säilyttämällä samalla korkeakoulujen

 Toimenpidesuositukset

akateemiset vaatimukset. Ohjelmien kehittämiseen tai

 Ohjeet sopimusten laatimiseen

toteuttamiseen osallistuneet ja ohjelmia suorittaneet

 Ohjaajien koulutuksen kuvaus

opiskelijat ovat hyvin motivoituneita keskustelemaan niistä
ja kertomaan, miksi heidän kokemuksensa ovat niin

Harjoittelijat, työpaikat, korkeakoulut ja päätöksentekijät

positiivisia. Puheenvuorot eivät kuitenkaan aina riitä

toivotetaan tervetulleiksi käyttämään tätä materiaalia ja

selittämään asioita ja siksi on tärkeää, että on myös

edistämään sekä antamaan näkyvyyttä yhteisöjensä tai/ja

kirjallisia dokumentteja jaettavaksi.

eurooppalaisille työssä oppimisen ohjelmille.

ApprEnt-hankkeen tuotoksia laadittaessa on huolellisesti

Uskomme, että sekä korkeakoulu- että

mietitty, mitä materiaaleja tarvitaan ja miten eri tahot voivat

työpaikkaohjaajat voivat myös olla erinomaisia lähettiläitä

niitä hyödyntää. Tämä materiaali on laadittu siten, että voit

näille ohjelmille: he ovat mukana kehittämässä ohjelmien

poimia ja käyttää juuri ne osat, jotka ovat sinulle ja tietylle

opetussuunnitelmia ja he tietävät haasteista, joita

kohderyhmällesi tärkeitä. ApprEnt –hankkeen materiaalit

harjoittelijat kohtaavat. He tietävät myös näiden ohjelmien

ovat:

vaikutuksista yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan.
Toivomme, että ohjaajat rohkaistuvat käyttämään
materiaaleja innostaakseen kollegojaan mukaan
samanlaiseen toimintaan.
ApprEnt –hankkeen kumppanit
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PÄÄTÖKSENTEKIJÄT
Päätöksentekijöitä on sekä EU:ssa että kansallisesti vaadittu laatimaan tehokkaat strategiat,
joilla puututaan nykyisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Yhtäältä korkea
(nuoriso)työttömyys ja toisaalta yritysten kokema työntekijöiden osaamisen ja työtehtävien
vaatimusten välinen epäsuhta on nostettu esille keskeisinä asioina, joihin päätöksentekijöiden
kaikilla tasoilla tulisi tarttua. Korkeakoulujen työssä oppimisen ohjelmien tarjonnan, laadun ja
niitä koskevan mielikuvan parantaminen on yksi tapa, jolla päätöksentekijät voivat vaikuttaa
työttömyyteen ja tukea yrityksiä, erityisesti PK-yrityksiä. Päätöksentekijöillä on valta
laatia säännöt, jotka tekevät liikkuvuuden ja työssä oppimisen ohjelmien tunnustamisen
helpommaksi, he voivat tarjota poliittisia ja taloudellisia olosuhteita sekä ulkoisia edellytyksiä
koskevaa tukea, he ovat asemassa, jossa voi edistää maiden välistä yhteistyötä ja varmistaa
hyvät laatumittarit. On kaikkien päätöksentekijöiden etujen mukaista ja heille hyödyllistä olla
yhteydessä korkeakouluihin ja yrityksiin ja tukea niin poliittisesti kuin taloudellisestikin työssä
oppimisen ohjelmien perustamista ja toimeenpanoa.

Tukemalla näitä ohjelmia päätöksentekijät voivat:
 Ottaa käsiteltäviksi joitakin nykyisiä yhteiskunnan ja talouden keskeisiä haasteita
 Pyrkiä vähentämään työttömyyttä ja erityisesti nuorisotyöttömyyttä
 Tarttua yritysten ja varsinkin PK-yritysten kokemaan työntekijöiden osaamisen ja
työtehtävien vaatimusten väliseen epäsuhtaan
 Auttaa linjakkaasti liittämään yhteen koulutuksen ja työn maailmat
 Tukea sosiaalista osallisuutta laajentamalla koulutukseen, työelämään ja
yhteiskuntaan osallistumista
 Parantaa kilpailukykyä ja tukea taloudellista kasvua
 Liikkuvuutta tukemalla työskennellä talouksien integraation edistämiseksi
 Tehostaa tiedon ja teknologian siirtoa yhteiskuntaan
 Entisestään vahvistaa kaikenlaisen oppimisen (formaali, non-formaali ja informaali)
tunnustamista viestimällä yhteiskunnalle näitä koskevien prosessien
luotettavuudesta, hyväksyttävyydestä ja niille tarjottavasta tuesta
 Varmistaa oppimisen joustavan oppimisen, monimuotoiset oppimispolut ja
paremman työllistyvyyden tulevaisuudessa
 Auttaa rakentamaan luottamusta korkeakoulutuksen ja elinkeinoelämän maailmojen
välille
 Osoittaa kansalaisille julkisen sektorin toimintojen ja menojen merkityksellisyys ja
tehokkuus näyttämällä tuloksia ja kertomalla menestystarinoista
Me tiedämme, että työssä oppimisen ohjelmien toimeenpano ei ole helppoa: tarvitaan
resursseja ja kaikkien mukana olevien toimijoiden välistä koordinointia. Tulokset ovat
kuitenkin erittäin onnistuneita ja näiden ohjelmien täysimittainen toteuttaminen voisi
ratkaista useita Euroopan nykyisistä haasteista.

Täten kutsumme Euroopan maita yhteisiin ja kansallisiin toimenpiteisiin näiden
toimintojen tukemiseksi sekä edistämään korkeakoulujen ja elinkeinoelämän
yhteistyötä keskittyen opiskelijoiden korkeatasoisen osaamisen kehittämiseen
siten, että heistä voi tulla tulevaisuuden teollisuusjohtajia.
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Mitä päätöksentekijät sanovat korkeakoulujen työssä oppimisen
ohjelmista? Ohessa joitakin esimerkkejä Euroopasta:
Marianne Thyssen (EU:n työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman
liikkuvuudesta vastaava komissaari), Eurooppalaisen oppisopimusyhteenlittymän 4.
kokouksessa (viitaten yhteenliittymään ja näihin ohjelmiin): “tällä on merkittävä panos
sovitettaessa yhteen työn ja oppimisen maailmat. Tämä on avaintekijä Euroopan parhaiten
menestyvissä talouksissa”… “Työssä oppimisen malli on tärkeä keino työllistyvyyden
tehostamisessa” … “Elinkeinoelämä kasvaa palkkaamalla osaavaa työvoimaa ja
investoimalla tulevaisuuden kykyihin.”
Dana-Carmen Bachmann (yksikön johtaja, ammatillisen koulutuksen,
oppisopimuskoulutusten ja aikuiskoulutuksen yksikkö, EU:n työllisyys-, sosiaali- ja
osallisuusasioiden pääosasto) esitteli ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta
konferenssissa ”EU:n toimenpideyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa vuoden 2020
jälkeen – Tie eteenpäin" Itävallassa heinäkuussa 2018: “… Tavoitteena on saattaa aluksi
paikallisesti paremmin yhteen (korkeakoulujen) avaintoimijat ja –keskukset innovaatio- ja
talouselämän kehittämistoimijoiden kanssa. Haluamme heidän työskentelevän rinta rinnan
korkeakoulujen kanssa…, tutkijoiden kanssa, elinkeinoelämän kanssa… aluetta kehittäen…
toimien yhdessä PK-yritysten kanssa, tehden tutkimusta ja ottaen siihen mukaan opettajia ja
myös oppijoita.”

Suositteltavaa luettavaa:
 ApprEnt-hankkeen tiivistelmä
 ApprEnt-hankkeen toimenpidesuositukset
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KORKEAKOULUT
Korkeakoulut ovat nykyisin yhä kiinnostuneempia kehittämään yhteistyötä elinkeinoelämän
kanssa ja tekemään koulutuksistaan entistä merkityksellisempiä varmistaen, että heidän
opiskelijoillaan on pehmeä siirtyminen koulutuksesta työhön. Työssä oppimisen ohjelmat
voivat tukea korkeakouluja vahvistamaan yritysyhteistyötä samalla kun edistetään
opiskelijoiden pehmeää siirtymistä työmarkkinoille. Korkeakoulujen tulisi tukea
henkilöstönsä liikkuvuutta ja kannustaa toimimaan ohjelmissa ohjaajina kohdentaen aikaa ja
resursseja ohjaajien koulutukseen ja antaa ohjaajatehtävälle ja ohjaajien osaamiselle täysi
tunnustus. Nimittämällä ohjelmien johtoon omistautuneita henkilöitä korkeakoulut voivat
taata toimintojen ja resurssien parhaan koordinaation saadakseen ohjelmista täyden hyödyn.

Työssä oppimisen ohjelmien avulla korkeakoulut voivat:
 Tarjota opiskelijoille hyvän siirtymisen työmarkkinoille
 Taata koulutuksen ja työelämän paremman yhteyden
 Kouluttaa tulevaisuuden johtajia rakentaen heille vakaalla pohjalla olevan
kontaktiverkoston
 Tulla kilpailukykyisemmiksi ja vakaammalla pohjalla oleviksi kohdentaen koulutusta
todellisia markkinoiden tarpeita vastaavaksi
 Tutustua paremmin kohderyhmiinsä ja ulkoisiin sidosryhmiin
 Vahvistaa yhteyksiä elinkeinoelämään
 Hyötyä yritysten käytännöllisestä tietotaidosta
 Herättää luovuutta, päivittää ja uudelleenarvioida opetussuunnitelmaa
työmarkkinoiden todellisten tarpeiden kannalta
 Luoda innovatiivisia opinto-ohjelmia yhteistyössä yritysten kanssa
 Edistää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa teollisuuden kanssa
 Tavoittaa uusia kohderyhmiä
 Vahvistaa oppimisen tunnustamista yhteiskunnassa (luottamus, hyväksyttävyys)
 Varmistaa oppimisen joustavuuden, oppimispolkujen moninaisuuden ja paremman
työllistyvyyden
 Rakentaa luottamusta korkeakoulutuksen maailman ja elinkeinoelämän välillä
 Toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä laajentamalla koulutukseen, työelämään ja
yhteiskuntaan osallistumista
Me tiedämme, että tässä tarkoitetut työssä oppimisen ohjelmat vaativat korkeakouluilta
paljon henkilöstöresursseja, mutta tulevaisuuden johtajien kouluttaminen ja teollisuuden
kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen lopulta kannattaa.

Täten kutsumme mukaan kehittämään työssä oppimisen ohjelmia yhteistyössä
teollisuuden kanssa, jotta voidaan kouluttaa ammattilaisia, jotka johtavat
huomisen Eurooppaa.
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Mitä korkeakoulut sanovat korkeakoulujen työssä oppimisen ohjelmista?
Ohessa joitakin näkemyksiä ohjelmia tarjoavista korkeakouluista:
"Ohjelman vahvuudet liittyvät lähinnä kaikkien osapuolten kokemiin hyötyihin. Opiskelijat hankkivat
perusteellisen koulutuksen, joka ei pohjaudu pelkästään oman alan sisältöihin vaan he saavat myös
ammatillista kokemusta, monipuolisia taitoja ja kokevat henkilökohtaista kasvua. Yritykset nostavat
esille opiskelijoiden kyvyn oppia, joka on linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa, ja heidän panoksensa
on työpaikoille positiivinen. Korkeakoulun näkökulmasta ohjelma rikastuttaa opiskelijoiden koulutusta,
vahvistaa suhteita yrityksiin ja tehostaa teknologiansiirtoa." Espanjalainen yliopisto
"Ohjelman vahvuus on sen voimakas suuntautuminen työympäristöön ja yhteistyöhön lukuisten
erilaisten yritysten kanssa ja tämä mahdollistaa yli 150 paikan tarjoamisen vuosittain. Ohjelma on
myös erittäin joustava, jolloin opiskelijat (tai yritykset) voivat aloittaa sen milloin tahansa lukuvuoden
aikana. Kasvokkaisen, verkkotuetun ja etäopiskelun yhdistelmä mahdollistaa joustavuuden."
Espanjalainen yliopisto

Suositeltavaa luettavaa:





ApprEnt-hankkeen tiivistelmä
ApprEnt-hankkeen toimenpidesuositukset
ApprEnt-hankkeen ohjeet sopimusten laatimiseen
ApprEnt-hankkeen ohjaajakoulutuksen kuvaus
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YRITYKSET JA TEOLLISUUS
Työssä oppimisen ohjelmista voivat hyötyä kaikenlaiset yritykset, joskin yrityksen koko
vaikuttaa halukkuuteen osallistua niihin. Ohjelmiin osallistuminen voi olla erityisen haastavaa
PK-yrityksille, joilla on suuria haasteita ajan, rahan ja muiden resurssien suhteen. Toisaalta
ohjelmat voivat tuoda niille mahdollisuuden ryhtyä hankkeisiin, joihin pienessä yrityksessä ei
muuten voitaisi lähteä. Näin tällaiset ohjelmat voivat olla myös PK-yrityksille erinomainen tapa
käsitellä osaamisen ja työtehtävien välistä epäsuhtaa, nostaa tuottavuutta ja toteuttaa
rekrytointi sujuvasti. Yrityksillä on ohjelmien toteuttamisessa ratkaiseva rooli, sillä niiltä
saadaan todellisiin esimerkkeihin perustuvaa merkityksellistä tietoa olemassa olevien
menettelyjen toimivuudesta ja siitä, miten niitä voitaisiin parantaa. Korkeakoulujen tavoin
yritysten tulee kohdentaa ohjelmiin aikaa ja resursseja, kannustaa ohjaajaksi toimimiseen ja
kouluttautumiseen ja antaa ohjaajatehtävälle ja ohjaajien osaamiselle täysi tunnustus. Jotta
korkeakoulut voivat tunnistaa kulloiseenkin paikkaan juuri yrityksen tarpeita vastaavan
harjoittelijan, on yrityksen vastuulla laatia yksityiskohtainen kuvaus harjoittelijalta
vaadittavasta osaamisesta.

Harjoitteluohjelmien kautta yritykset voivat:
 Tarttua työn vaatimusten ja työntekijöiden osaamisen väliseen epäsuhtaan ja kehittää
osaamista yrityksessä
 Parantaa harjoittelijoiden avulla tuottavuutta
 Saada uusia näkökulmia siitä, kuinka tehdä asioita tehokkaammin
 Hyötyä innovatiivisista ideoita (tämä on erityisen tärkeää mikroyrityksille)
 Saada pääsyn tietämyksen siirtoon, tutkimustyökaluihin ja konsultointipalveluihin
 Hyötyä korkeakoulujen yritysyhteistyöstä hankkien pääsyn korkeakoulun resursseihin,
tiloihin ja välineisiin tapahtumien ym. järjestämistä varten
 Hyötyä teoreettisesta ja monialaisesta tiedosta ja tutkimuksesta tarttuakseen yrityksen
kohtaamiin ongelmiin
 Käyttää hyväkseen hyvinkoulutettua työvoimaa
 Toteuttaa pehmeämmän, tehokkaamman ja kohdennetumman rekrytointiprosessin
vähemmillä kuluilla
 Parantaa kilpailukykyä monipuolisen (ja toisinaan kansainvälisen) henkilöstön ansiosta
 Tuntea ympäröivät yritykset, oma toimialansa ja laajemminkin yhteiskunta paremmin
 Rohkaista omia työntekijöitään palaamaan opintojen pariin
 Rakentaa luottamusta korkeakoulu- ja elinkeinoelämän maailmojen välille, hyödyntäen
mahdollisuuksia yhteistyöhön, toisiltaan oppimiseen ja nykyistä paremmin työelämän
vaatimuksiin vastaavien koulutusohjelmien rakentamiseen
 Visioida harjoittelujapaikkoja tarjoavia yritysryppäitä, jotka voivat asiaa edistävä tekijä
erityisesti pienten yritysten kohdalla
 Kantaa yrityksensä yhteiskuntavastuuta
 Toimia inspiraationa muille yrityksille, jotta nekin tarjoaisivat nuorille mahdollisuuksia
 Tulla houkuttelevammiksi organisaatioiksi yhteiskunnalle ja nuorille ammattilasille
saaden arvostusta ja tunnustusta
Me tiedämme, että tässä tarkoitetut työssä oppimisen ohjelmat vaativat erityisesti pieniltä
yrityksiltä paljon henkilöstöresursseja, mutta mahdollisuus nostaa käsiteltäväksi ja ratkaista
näiden yritysten ongelmia, kouluttaa yksilöitä, joista voi tulla tulevaisuudessa omia
työntekijöitä ja vahvistuva yhteistyön korkeakoulujen kanssa lopulta kannattaa.
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Täten kutsumme mukaan kehittämään työssä oppimisen ohjelmia yhteistyössä
korkeakoulujen kanssa, jotta voidaan vahvistaa ammattilaisia, jotka johtavat huomisen
Eurooppaa.

Mitä yritykset sanovat korkeakoulujen työssä oppimisen ohjelmista? Ohessa
joidenkin harjoittelijoita vastaanottavien yritysten näkemyksiä:
"Harjoittelijasta saamani kokemuksen perusteella minulla ei ole epäillystäkään, etteikö hänen
saamastaan koulutuksestaan olisi ollut lisäarvoa yrityksellemme ja muille yritykselle, jotka etsivät
henkilöä kunnossapidon tehtäviin." Tuotantopäällikkö, kone- ja metalliteollisuuden alan yritys,
Portugali.
“Ohjelman aloittaminen oli meille olennainen keino tulla IT-alan opiskelijoiden parissa tunnustetuksi
ensisijaiseksi työpaikkavaihtoehdoksi. Meille nämä ohjelmat ovat keskeinen osa työnantajabrändimme
rakentamisstrategiaa.” A1 Telekom, Itävalta.
“Harjoittelijasta tuli nopeasti osa tiimiä ja hän suoriutui hänelle annetuista tehtävistä. Ensimmäisen
budjetin lähettämisestä alkaen hän oli heti tilanteen tasalla ollen mukana myynnissä ja tapahtumien
järjestämisessä. Näiden lisäksi harjoittelijaa pyydettiin laatimaan tapahtumille uusi ulkoasu", Hotellin
apulaisjohtaja, Portugali.
"Harjoittelijan palkkaaminen on yritykselle usein kiinnostava ja luotettava ratkaisu, se on ikään kuin
esirekrytointia. Harjoittelija voi näyttää osaamisensa ja kyvykkyytensä ammatillisessa kontekstissa.
Periaatteessa yritykseen liittyvät tiedot ja osaaminen on hankittu harjoittelun loppuun mennessä.
Olemme palkanneet useita meillä koulutettuja harjoittelijoita ja he ovat nyt työntekijöitämme."
Kalastusvälineitä suunnitteleva ja valmistava yritys, Ranska.

Suositeltavaa luettavaa:





ApprEnt-hankkeen tiivistelmä
ApprEnt-hankkeen toimenpidesuositukset
ApprEnt-hankkeen ohjeet sopimusten laatimiseen
ApprEnt-hankkeen ohjaajakoulutuksen kuvaus
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OPISKELIJAT
Ei ole epäillystäkään, etteivätkö opiskelijat hyötyisi korkeakoulujen työssä oppimisen
ohjelmista. Harjoittelijoilla on mahdollisuus oppia arvokkaita työelämätaitoja ammatillisessa
ympäristössä samalla kun he opiskelevat. Tämä takaa heille pehmeän siirtymisen
koulutuksesta työhön ja paremman työllistymisen tulevaisuudessa. Harjoitteluohjelmat
yhdistävät työpaikkakoulutuksen akateemiseen koulutukseen, joka johtaa päätyttyään
kansallisesti tunnustettuun pätevyyteen. Ohjelmaan osallistuminen lisää opiskelijan
työmäärää ja vaatii hyviä ajanhallinnan taitoja. Hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat: laadukas
ohjelma parantaa työllistymisnäkymiä, tukee henkilökohtaista kasvua ja antaa
työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista.

Harjoitteluohjelmien kautta opiskelijat voivat:



















Siirtyä pehmeästi työelämään
Opiskella ja työskennellä samalla korvausta saaden merkityksellisessä tehtävässä
Hankkia kansallisesti tunnustettu pätevyys saaden samalla työkokemusta
Olla vuorovaikutuksessa erilaisten osastojen ammattilaisten ja henkilöstön kanssa
ollen työntekijän roolissa
Hankkia moninaisia ammattiin vaadittavia tietoja, kompetensseja ja osaamista
Rakentaa hyvän CV:n, jossa on arvokkaita ja käytännöllisiä kokemuksia, jotka lisäävät
työllistymismahdollisuuksia samalle alalle ja laajentavat uramahdollisuuksia
Saada ohjaajilta hyödyllisiä neuvoja ja näkemyksiä
Rakentaa ammatillista verkostoa
Saada pääsyn liikkuvuusmahdollisuuksiin
Motivoitua voimakkaammin oppimiseen, koska he saavat paremman käsityksen siitä,
mitä heidän alallaan tarvitaan
Hankkia hyvät ajanhallinta- ja organisointitaidot
Kehittää oman alan osaamisen lisäksi pehmeitä taitoja, kuten ongelmanratkaisu- ja
ryhmätyötaitoja
Kehittää innovatiivisuutta ja joustavuutta
Saada apua ja sisältöä opinnäyte- tai päättötöihinsä
Hankkia riittävästi (teoreettista ja käytännöllistä) tietoa pohtiakseen itse ryhtymistä
yrittäjiksi
Aikuiset/jo töissä olevat opiskelijat voivat jättää nykyisen työnsä osallistuakseen
näihin ohjelmiin toteuttaen jatkuvaa oppimista ja saaden korvausta tavoitteenaan
hankkia tutkinto tai alan vaihtaminen
Aikuisilla/jo töissä olevat opiskelijoilla on mahdollisuus päivittää osaamistaan ja pysyä
ajan tasalla teknologisessa kehityksessä ja asemoida itsensä uudelleen
työmarkkinoilla

Me tiedämme, että tavallinen opiskelu on rankkaa. Opiskelu töitä tehden on vielä rankempaa.
Työssä oppimisohjelmaan osallistuminen ja sen aikana hankitut tiedot ja kokemukset
muodostavat kuitenkin niin kattavan kokonaisuuden, että se avaa ovia parempiin
mahdollisuuksiin.

Täten rohkaisemme etsimään lisää tietoa näistä ohjelmista ja harkitsemaan
kasvamista yhdeksi ammattilaisista, jotka johtavat huomisen Eurooppaa.
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Tiedotusmateriaali - Työssä oppimisen ohjelmat korkeakouluissa

Mitä harjoittelijat sanovat korkeakoulujen työssä oppimisen ohjelmista?
Ohessa joidenkin harjoittelijoiden näkemyksiä:
"Yrityksessä tehtiin paljon yhteistyötä ja minulle annettiin mahdollisuus näyttää ja viedä
käytäntöön hankkimiani tietoja ja kehittyä harjoittelun aikana. Sen päätyttyä minulla ei ollut
tarvetta etsiä työtä, sillä yritys ehdotti minun jatkavan heillä”. Harjoittelija, Suunnittelun,
johtamisen ja tuotantoteknologian laitos, Pohjois-Aveiro, ESAN-UA, Portugali.
“Autoteollisuuden megatroniikka ja johtaminen –kurssilla on ohjelma, joka keskittyy erityisesti
autoteollisuusmarkkinoiden ajankohtaisimpiin tarpeisiin. Kaikki luennot oli valittu siten, että niillä
oli suora ja välitön sovellettavuus markkinoiden erilaisiin mahdollisiin skenaarioihin. Opettajilla,
vierailevilla luennoitsijoilla ja ohjaavilla opettajilla on huomattava, pelkkää akateemista
kokemusta laajempi kokemus markkinoista. Tämän vuoksi teorian ja todellisen käytännön yhteys
oli jokaisella luennolla selkeä.” Harjoittelija, Fachhochschule Oberösterreich, Welsin kampus,
Itävalta.
"Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä erinomaisten ammattilaisten kanssa, jotka tarjosivat
minulle hienoja hetkiä sekä käytännöllisessä että teoreettisessa kontekstissa. Minulla oli tilaisuus
havainnoida ja työskennellä eri alueilla useiden erilaisten työntekijöiden kanssa. Kaikki heistä ovat
auttaneet minua tavalla tai toisella kasvamaan ammattilaisena ja saamaan työelämän
todellisuuteen erilaisen näkökulman. Opin ja nautin erittäin paljon mahdollisuudesta kasvaa
tämän kokemuksen myötä." Harjoittelija, Águedan teknologian ja johtamisen laitos, Aveiron
yliopisto (ESTGA-UA), Portugali.

Suositeltavaa luettavaa:
 ApprEnt-hankkeen ohjeet sopimuksen laatimiseksi
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Tiedotusmateriaali - Työssä oppimisen ohjelmat korkeakouluissa

TYÖPAIKKAOHJAAJAT JA KORKEAKOULUOHJAAJAT
Työpaikkaohjaajat ja korkeakouluohjaajat ovat korkeakoulujen työssä oppimisen ohjelmien
tehokkaan toteuttamisen kannalta avaintoimijoita. He vaikuttavat ohjelmien kehittämiseen
sekä suunnitteluvaiheessa että antamalla palautetta ja tukea valvomilleen harjoittelijoille,
jotta kurssi tulisi onnistuneesti suoritetuksi. Ohjaajan roolin ymmärtäminen ja ohjaajille
kuuluvien velvollisuuksien täyttäminen ovat keskeistä ohjelmien toteuttamisen kannalta.
Vastineeksi harjoittelijat ovat tyytyväisiä ja antavat positiivista palautetta. Ohjelmien myötä
korkeakoulu ja teollisuus tekevät enemmän yhteistyötä ja yhteisiä projekteja. Tähän
tehtävään mahdollisesti liittyvä ylimääräinen työ tai tiedonpuute siitä, mitä tehtäviin kuuluu,
saattaa kuitenkin johtaa siihen, että näitä avainhenkilöitä on liian vähän.

Harjoitteluohjelmien kautta korkeakoulu- ja työpaikkaohjaajat voivat:
 Olla vuorovaikutuksessa sellaisten sidosryhmien kanssa, joiden kanssa he eivät ehkä
aiemmin ole toimineet
 Kehittää muiden kanssa uusia projekteja ja ideoita
 Reflektoida omaa työtään
 Oppia opettamalla
 Parantaa itsensäjohtamisen taitojaan ja johtamistaitojaan
 Hankkia erityisosaamista ohjatakseen yrityksessä olevia harjoittelijoita ja
työskennelläkseen heidän kanssaan
 Oppia tunteamaan kohderyhmiään paremmin
 Nähdä tuorein silmin tapoja, joilla tehdä asioita tehokkaammin
 Saada tunnustusta omasta työstään
 Saada palautetta omalta alaltaan (erityisesti korkeakouluohjaajat)
 Auttaa opiskelijoita sovittamaan yhteen teoria ja käytäntö ja soveltamaan
osaamistaan
 Auttaa opiskelijoita kehittämään kapasiteettiaan ja osaamistaan

Me tiedämme, että korkeakoulujen työssä oppimisen ohjaajana
toimiminen on vaativaa ja toisinaan on vaikeaa tietää, mitä siihen
sisältyy. Jos kuitenkin olet saanut koulutusta ja sinulla on työkalut
toimia ammattimaisesti, ohjaaminen on helpompaa ja erittäin
palkitsevaa. Onnistunut ohjaus, joka on merkityksellistä
harjoittelijoille, tuo tyydytystä ja antaa aihetta olla ylpeä työstään.

Täten kutsumme sinut rohkaisemaan muita tutustumaan paremmin korkeakoulujen
työssä oppimisen ohjelmiin ja ryhtymään yhdeksi ammattilaisista, jotka ovat
kouluttamassa Euroopan huomisen johtajia.
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Tiedotusmateriaali - Työssä oppimisen ohjelmat korkeakouluissa

Mitä työpaikka- ja korkeakouluohjaajat sanovat korkeakoulujen työssä
oppimisen ohjelmista? Ohessa joidenkin ohjaajien näkemyksiä:
“Hotellialan yrityksenä, joka työllistää 220 ihmistä, haluamme tukea kaikenlaisia koulutuksen
muotoja. Minulla on 27 vuoden kokemus hotellialalta ja tunnen vastuuta tietämykseni välittämisestä
eteenpäin. Harjoitteluohjelmien ohjaajana toimiminen on tähän yksi erinomainen tapa. Bonuksena
opin aina itsekin jotain osana opetusprosessia.” Illi OJAVERE, pääjohtaja, Tallink SPA & Conference
Hotel, Tallinna.
"Epäilemättä kehotamme nuoria osallistumaan tälle kurssille. Kaltaisellemme yritykselle ja myynnin
ja markkinoinnin parissa toimiville erikoistuneille yhteistyökumppaneillemme on tärkeää toivottaa
tervetulleiksi ihmisiä, joilla on alan akateeminen koulutus. Se tarjoaa uusia näkökulmia ja nostaa
esille myynnin alueita, jotka päivittäisessä työssä unohtuvat." Työpaikkaohjaaja, myynnin ja
markkinoinnin johtajamisen yritys, Portugali.

Suositeltavaa luettavaa:
 ApprEnt-hankkeen ohjeet sopimuksen laatimiseen
 ApprEnt-hankkeen ohjaajakoulutuksen kuvaus
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