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Taustatietoa

 Kyselyyn vastasi 55 ensi keväänä valmistuvaa ammatillista opiskelijaa

 Kysely jaettiin Winnovan ja Sataedun opiskelijoille sähköpostitse

 Vastausaikaa oli noin kaksi viikkoa

 Kyselyn toteutti OAJ:n Satakunnan Alueyhdistys ry



Opiskeluaikanani koulussa saamani 

opetus ja ohjaus

 Yli puolet kyselyyn vastanneista 

opiskelijoista on sitä mieltä, että 

opetuksen ja ohjauksen määrä on 

pysynyt ennallaan opiskelun 

aikana.
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Opiskeluaikanani koulussa saamani 

opetus ja ohjaus on



Riittävästi opetusta ja ohjausta?

 Yli puolet kyselyyn vastanneista 

opiskelijoista on sitä mieltä, että 

he ovat saaneet riittävästi 

opetusta ja ohjausta opiskelun 

aikana.
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Työpaikalla opettajalta saamani 

ohjaus määrä

 Lähes puolet vastaajista on sitä 

mieltä, että he ovat saaneet 

riittävästi ohjausta 

työssäoppimisjaksojen aikana. 

 Lisäksi moni opiskelija kokee, ettei 

kykene arvioimaan saamaansa 

ohjauksen määrää. 
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Oppimisen siirtäminen työpaikoille?

 Lähes 60% on sitä mieltä, ettei 

oppimista pidä siirtää entistä 

enemmän työpaikoille. 

kyllä

44 %

ei

56 %

Onko mielestäsi hyvä siirtää oppimista 

entistä enemmän työpaikoille



HOKS:in laadinta

 Lähes puolet vastaajista on sitä 

mieltä, että heille on laadittu 

HOKS. 

 Vastaajat ovat siis kolmannen 

vuosikurssin opiskelijoita, joille ei 

vielä ole edes laadittua HOKS:ia

(Henkilökohtainen osaamisen 

kehittymissuunnitelma).

 Heille on saatettu laatia HOPS 

(Henkilökohtainen 

opintosuunnitelma) 
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Onko sinulle laadittu HOKS



Ruusut ja risut ammatilliselle 

koulutukselle

 Opetusta on sysätty liikaa 

työssäoppimispaikoille. 

Työpaikkaohjaaja sanoi suoraan, 

ettei olisi ottanut huonojen 

kokemusten takia, ellei olisi 

tuntenut minua. 

 Lähiopetusta tarvitaan lisää ... 

oppijat ovat erilaisia. 

 Lähipäivät ovat opiskelijaa 

motivoivampia kuin verkko-

opiskelu.

 Oman kokemuksen mukaan 

koulussa pitäisi alkaa opettamaan 

myös hyvää käytöstä, koska niitä 

ei näemmä enää kotona 

opeteta.

 Teoria opetuksen määrä on ollut 

mielestä vähäinen. En tällä 

teorialla voi sanoa osaavani 

tarpeeksi, vaan työssä joudun 

opettelemaan paljon asioita



Ruusut ja risut ammatilliselle 

koulutukselle

 Monimuoto-opiskelussa liian 

vähän lähiopetustunteja. Soveltuu 

varmasti alalla jo työskentelevälle, 

mutta alalle tulijalle olisi parempi 

päivämuoto-opinnot.

 Työelämään siirryttäessä 

työnantajat ja kollegat odottavat 

meiltä enemmän ja laajempaa 

osaamista, kuin mitä meille on 

koulussa opetettu.

 Opetus on huomattavasti 

vähentynyt, millä on omat huonot 

sekä hyvät puolensa. On hyvä, 

että saamme itsenäistyä.

 Opetukseen ei ole tarpeeksi 

aikaa. Kaverit jotka olivat ennen 

käynyt samaa koulu olivat ihan 

shokissa kun kuulivat että kuinka 

vähän tunteja meillä on.

 Opetus on hyvää tässä koulussa 

ja kaikki muukin. 


