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Johdanto 

Pohjois-Savon työmarkkinoilla tapahtuneilla rakenteellisilla muutoksilla on ollut vaikutuksia työvoiman 
kysyntään ja tarjontaan. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen työvoimakoulutuksia kehittämällä 
edistää työnantajien ja työnhakijoiden kohtaantoa. Pohjois-Savoon, etenkin Kuopion seudulle avattiin vuon-
na 2012 uusia liikkeitä, liikekeskuksia sekä kauppakeskusalue Matkus, joihin tarvittiin koulutettua kaupan 
alan ja myynnin ammattilaisia. 

Pohjois-Savon ELY-keskukselle myönnettiin, ESR -projektirahaa Työvoimakoulutuksen työelämälähei-
set mallit – hankkeelle työvoimakoulutuksen osuvuuden ja työllisyyden edistämiseksi sekä kehittämään 
yhteistyömuotoja työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja opiskelijoiden välillä. Hankkeen yhtenä tavoit-
teena oli kaupan alan koulutusten kehittäminen. 

Kaupan alalla on tyypillistä taloustilanteen muutosten nopea vaikutus työllisyyteen. Kaupan liiton ennus-
teen mukaan kaupan myynti laskee vuonna 2013, joka samalla heikentää myös työllisyyttä 
(www.kauppa.fi). ”Kaupan ala on naisvaltainen, naisia on n. 70 % työvoimasta ja lähes 40 % kaupan alan 
työntekijöistä tekee osa-aikatyötä. Alalle on myös tyypillistä suuri kausittainen vaihtelu painottuen kesä- ja 
joulunaikaan” (PAM, palvelualojen taskutilasto 2012).  

Oheisessa yhteenvedossa käsitellään hankehenkilöstön tapaamisia työssäoppimispaikkojen vastuu-
henkilöiden, kaupan alan vastuukouluttajien ja Palvelualan ammattiliiton edustajien kanssa sekä vastuukou-
luttajille ja työnantajille tehtyjen sähköpostikyselyjen tuloksia. Niin ikään käsittelemme opiskelijoiden anta-
maa Opal-palautetta kaupan alan koulutuksista. Sähköpostikyselyt ja tapaamiset ajoittuvat kevääseen ja 
kesään 2012.   

Myynnin ammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa oli työssäoppimispaikkoja antaneita yrityksiä 52. 
Kartoitimme työssäoppimista työnantajan näkökulmasta ja teimme työnantajakäynnin 20 työnantajan luokse 
keväällä ja kesällä 2012. Elokuussa lähetimme sähköpostikyselyn työssäoppimiskäytöntöjen kehittämisestä 
50 yritykselle, joista vastasi 11 yritystä. Kyselyn vastausprosentti oli 22 %. 

Tapasimme kaupan alan koulutusten vastuukouluttajat erikseen sekä pidimme yhteisen palaverin kau-
pan alan koulutusten tilanteesta ja koulutusten kehittämisestä. Toukokuussa 2012 lähetimme 14 kouluttaja-
organisaation 50 vastuukouluttajalle sähköpostikyselyn lisäohjauksen käytöstä ammatillisissa työvoimakou-
lutuksissa. Kyselyyn vastasi seitsemästä kouluttajaorganisaatiosta 26 vastuukouluttajaa. Kyselyn vastaus-
prosentti oli 52 %. 

Palvelualan ammattiliiton edustajien tapaamisissa keskustelimme kaupan alan työvoimakoulutusten 
markkinoinnin kohdentamisesta heidän työttömille jäsenille. PAM:n mukaan myynnin ammattitutkinto nostaa 
kaupan alan imagoa ja kehittää alan yleistä osaamistasoa. Uusien kauppapaikkojen avaamisen jälkeen, 
etenkin Kuopion alueella, ovat työnantajat olleet varovaisia ja odottavalla mielellä. 

Opiskelijoilta kerätyn Opal-palautteen mukaan koulutukset ovat onnistuneet ja palaute on ollut hyvä. 
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Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset 
mallit – hanke 

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti ajalle 1.1.2012 - 30.12.2013 ESR-rahoitteisen Työvoimakoulutuk-
sen työelämäläheiset mallit – hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimintamalleja Pohjois-Savon 
työmarkkinoilla tapahtuneiden muutosten hallintaan.  

 
Hankkeen tavoitteina ovat: 

 
• opiskelijoiden nopea työllistyminen alueen yrityksiin 
• yritysten, toimialojen ja elinkeinotoimijoiden osallistumisen lisääminen koulutussuunnitteluun 
• kehittää korkeakoulutetuille työnhakijoille toimivaa keko-koulutusmallia 
• lisäohjauksen käytön kehittäminen 
• TE-toimiston toiminnan kehittäminen 
• maarakennusalan ja kaupan alan koulutusten kehittäminen 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat työttömät ja työttömyysuhanalaiset henki-

löt. Erityisenä kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka suuntaavat työmarkkinoille osaamisen 
kehittämisen kautta. Projektin toiminta kohdistuu myös koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilös-
töön, TE-toimiston koulutussuunnittelusta vastaaviin henkilöihin ja koulutusten yhdyshenkilöihin sekä poh-
joissavolaisiin yrityksiin. 
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Kaupan alan työvoimakoulutukset 
Pohjois-Savossa  

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella järjestettiin vuoden 2012 aikana 10 kaupan alan työvoimakoulu-
tusta. Koulutuksista viisi toteutettiin ESR-rahoituksella Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit -
hankkeessa.  

Hankkeen työvoimakoulutuksista neljä oli Myynnin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia, joissa 
suuntauduttiin kuluttajamyyntiin. Yksi oli Työhön myynti- ja palvelualalle koulutus. Myynnin ammattitutkin-
toon valmistavia koulutuksia järjestettiin kaksi Kuopiossa ja yksi Suonenjoella sekä Siilinjärvellä. Työhön 
myynti- ja palvelualalle koulutus järjestettiin Kuopiossa. Kilpailutuksen kautta Pohjois-Savon ELY-keskus 
valitsi kaikkiin kouluttajaksi Savon ammatti- ja aikuisopiston (Sakky).  
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Myynnin ammattitutkintoon valmistavat 
koulutukset hankkeessa 

Markkinointi ja tiedottaminen  
 

Koulutuksia markkinoitiin paikallislehdissä TE-toimiston yhteisilmoituksessa, omia erillisiä lehti-
ilmoituksia ei tarvittu, koska kaupalliselle alalle haluavia hakijoita oli riittävästi. Koulutukset olivat haussa 
www.mol.fi – sivuilla keskimäärin 11 viikkoa. TE-toimiston virkailijat tekivät työnhakijoille 234 tiedotetta ja 12 
koulutustarjousta. Koulutuksia oli neljällä paikkakunnalla, joten tiedotteita tehtiin lähinnä oman TE-toimisto 
alueen työnhakijoille. 

Opiskelijavalinta 
 

Määräajassa koulutuksiin jätettiin 197 hakemusta. Tiedotteen tai tarjouksen saaneista 246 henkilöstä 
jätti hakemuksen koulutukseen 62 henkilöä (25 %). TE-toimiston yhteyshenkilön tekemän esivalinnan jäl-
keen koulutuksiin haastateltiin 100 hakijaa. Haastatteluissa oli TE-toimiston vastuuvirkailijan lisäksi mukana 
koulutusorganisaatiosta koulutuksen vastuukouluttaja. Haastattelujen perusteella koulutuksiin valittiin 61 
henkilöä, joista koulutuksen aloitti 60 henkilöä. 

Toteutus- ja toimintamalli  
 

Työvoimakoulutukset koostuivat teoriaosuudesta sekä työssäoppimisesta. Kaikissa koulutuksissa työs-
säoppimisen osuus oli suurempi kuin teorian osuus. Tuntijaot tarkennettiin koulutukseen valittavien opiskeli-
joiden lähtötason ja henkilökohtaistamisen perusteella sekä koko koulutuksen että yksittäisen opiskelijan 
osalta.  

Toimintamallit erosivat siten, että kolmessa koulutuksessa työssäoppimisjaksot toteutettiin useissa eri-
mittaisissa jaksoissa opiskelijan osaamisen ja kokemuksen mukaan. Yhdessä koulutuksessa työssäoppi-
misjaksot olivat kahdessa samanmittaisessa jaksossa.  

Tilastotietoa  
 

Taulukossa 1 on tilastotietoa koulutuksista: hakeneet, aloittaneet, keskeyttäneet ja loppuun suorittaneet 
henkilöt sekä työllistyminen heti koulutuksen päätyttyä ja kaksi kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen.  

Taulukko 1. Tilastotietoa koulutuksista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mol.fi/
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Tilastotietoa koulutuksista 
Hakeneet 197   
Aloittaneet 60 30 % hakeneis-

ta valittiin kou-
lutuksen 

 

Keskeyttäneet ja keskeyttämisen 
syy 

14 23 % aloitta-
neista keskeytti 
koulutuksen 

3 työllistyi koulutusalan töihin (21,5 %) 

6 työllistyi muun alan töihin (43 %) 

2 henkilökohtaiset syyt (14 %) 

3 terveydelliset tai muut syyt (21,5 %) 
Loppuun suorittaneet 46  77 % aloitta-

neista suoritti 
koulutuksen 
loppuun 

 

Työllistymistilanne heti koulutuk-
sen päätyttyä 

46  työssä 11 henkilöä (24 %) 

sijoitettu 4 henkilöä (9 %) 

muussa koulutuksessa 1 henkilö (2 %) 

työmarkkinoiden ulkopuolella 4 henkilöä (9 %)  

työttömänä 26 henkilöä (56 %)  
Työllistymistilanne 2 kk koulutuk-
sen päättymisestä 

46  sijoittunut koulutusalan työhön 14 henkilöä (30 %) 

sijoittunut muuhun työhön 3 henkilöä (7 %) 

mennyt muuhun koulutukseen 1 henkilöä (2 %) 

työmarkkinoiden ulkopuolella 4 henkilöä (9 %) 

työttömänä 24 henkilöä (52 %) 

OPAL-opiskelijapalaute 
 

Työvoimakoulutuksiin osallistuvat opiskelijat antavat koulutuksesta palautetta OPAL-
palautejärjestelmän kautta. OPAL-palautteessa opiskelijat arvioivat oppimisympäristöä, koulutuksen toteu-
tusta ja sisältöä, ammattitaidon kehittymistä, työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yleisarvosanaa sekä 
hankkeen lisäämiä kysymyksiä. 

Arviointiasteikko on 1 - 5 (1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä ja 5 = erittäin hyvä). Opiske-
lijapalautteen antoi 44 opiskelijaa (96 %) ja palautteen yleisarvio koulutuksista oli 3,9 sekä työssäoppimista 
koskevan palautteen keskiarvo oli niin ikään 3,9. (liite 1) 

Myynnin ammattitutkinto 
 

Myynnin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat voivat hakea 
tutkintolautakunnalta myynnin ammattitutkintoa. Vastuukouluttajilta saadun tiedon mukaan kaikkien neljän 
koulutuksen 46 opiskelijasta myynnin ammattitutkinto vahvistettiin 38 opiskelijalle (82 %). 
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Työhön myynti- ja palvelualalle koulutus 

Hanke hallinnoi myös Työhön myynti ja palvelualalle – koulutusta, joka oli tarkoitettu kaupan alasta 
kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksessa työssäoppimisen ja teorian jaksotus oli 2-3 päivää teoriaa ja 2-3 
päivää työssäoppimista viikossa. Lisäksi oli kaksi pidempää työssäoppimisjaksoa koulutuksen alkupuolella 
ja keskivaiheilla. 

Koulutuksesta ei järjestetty infotilaisuutta eikä sitä markkinoitu lehdissä erillisillä ilmoituksilla. Koulutuk-
seen tehtiin 38 tiedotetta ja kuusi työtarjousta työnhakijoille.  

Hakemuksia jätettiin 68 kappaletta. Hakemusten perusteella haastateltiin 31 hakijaa ja koulutukseen 
hyväksyttiin 16 opiskelijaa. Kaksi valittua henkilöä perui hakemuksena, joten koulutuksen aloitti 14 opiskeli-
jaa. Työhön myynti ja palvelualalle koulutuksen keskeytti yksi opiskelija ja syy keskeyttämiseen oli koulu-
tusalan töihin meno.  

OPAL-palaute koulutuksesta oli hyvä, yleisarvosana oli 4,3. 
Kouluttajalta saamamme tiedon mukaan 9 opiskelijaa (lähes 70 %) suoritti Liiketalouden perustutkinnon 

asiakaspalvelu -osan hyväksytysti. 
Koulutuksen suoritti loppuun 13 opiskelijaa. Heti koulutuksen jälkeen töissä oli 5 henkilöä ja työttömäksi 

jäi 8 henkilöä. 
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Työllistävyysvertailu 

Vertailimme myynnin ammattitutkinnon ja myynnin ammattitutkintoon valmistavien vs. muiden kaupan 
alan ja asiakaspalvelukoulutusten vaikuttavuutta heti koulutusten päättyttyä sekä työllistymistilannetta päi-
vämäärällä 31.5.2012.     

Työvoimakoulutusten jälkeistä työllistymistä verratessa on käytetty Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
hankkimia kaupan alan koulutuksia, jotka alkoivat vuosina 2010 - 2011. Koulutuksia järjestettiin Kuopiossa 
ja Iisalmessa yhteensä 11. Myynnin ammattitutkinto ja myynnin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia 
järjestettiin kaikkiaan viisi koulutusta. Kaupan ja asiakaspalvelukoulutuksia sekä työhön myynti- ja palvelu-
alalle koulutuksia järjestettiin kuusi. Vertailussa käytettiin koulutusten loppuun suorittaneiden henkilöiden 
työllisyystilannetta päivämäärällä 31.5.2012. Vertailun tuloksena ei havaittu huomattavaa eroa siinä, onko 
suorittanut myynnin ammattitutkinnon tai myynnin ammattitutkintoon valmistavan vai muun myynti- ja asia-
kaspalvelukoulutuksen. 

Myynnin ammattitutkinnon tai myynnin ammattitutkintoon valmistavien koulutusten aloittaneista 78 hen-
kilöistä oli 31.5.2012 työssä, koulutuksessa tai sijoitettuna 56 henkilöä eli 72 %. Avoimilla työmarkkinoilla oli 
42 henkilöä eli 54 %. 

Kaupan- ja asiakaspalvelukoulutusten sekä työhön myynti- ja palvelualalle koulutusten aloittaneista 85 
henkilöstä oli 31.5.2012 työssä, koulutuksessa tai sijoitettuna 58 henkilöä eli 68 %. Avoimilla työmarkkinoilla 
oli 38 henkilöä eli 45 %. 
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Työvoimakoulutusten hankinta ja 
toteutus 

Taustaa 
 

Kaupan alan työvoimakoulutusten kehittämisessä pitää kiinnittää huomiota koulutusten koko prosessiin 
aina suunnittelusta hankinta-, tiedotus- ja oppilasvalintaan saakka. Tässä raportissa on otettu huomioon 
opiskelijoiden, koulutusorganisaatioiden, vastuukouluttajien, työnantajien ja Palvelualan ammattiliiton esit-
tämiä mielipiteitä ja palautteita kaupan alan koulutuksista.  
 

• Opiskelijoiden OPAL-palautteiden yhteenveto (liite 1) 
• Työssäoppimispaikkoihin tehtyjen työnantajakäyntien yhteenveto (liite 2) 
• Työnantajille tehdyn kyselyn tulokset työssäoppimiskäytäntöjen kehittämisestä (liite 3) 
• Vastuukouluttajille tehdyn kyselyn tulokset lisäohjauksesta (liite 4) 

 
Savon ammatti- ja aikuisopiston (Sakky) vastuukouluttajien ja hankehenkilöstön tapaamisissa nousi 

esiin mm. seuraavia asioita:  
 

• ryhmät olivat hyvin motivoituneita ja innostuneita sekä ryhmäytyminen tapahtui nopeasti. Ryhmät ovat 
toimineet hyvin pitkälti siksi, että opiskelijajoukossa on jo pitkään työelämässä olleita oppijoita sekä nyt 
työuraansa aloittavia. 
 

• opiskelijavalinnat ovat sujuneet hyvin kouluttajan ja TE-toimiston koulutusyhdyshenkilön välillä. Koulu-
tusyhdyshenkilön vaihtuminen kesken koulutuksen vaikeuttaa oppilaiden omien asioiden selvittämistä.  
 

• lisäksi toivottiin prosessien keventämistä lähinnä ESR-hankkeisiin liittyvien koulutusten seurantaan liit-
tyen sekä mahdollisuutta hoitaa ne sähköisesti.  
 

• työssäoppimispaikoissa työpaikkaohjaajat saattavat vaihtua kesken jakson. Joissakin yrityksissä työ-
paikkaohjaajilla ei ole motivaatiota ohjata työssäoppijaa sekä yrityksen halu kehittää ohjaamisprosessia on 
vähäistä. OPAL-palaute järjestelmään lisätyt kysymykset olivat hyviä.  
 

• yhteistyö TE-toimiston kanssa on sujunut hyvin ja se on entisestään parantunut. 
 

• Sakky on markkinoinut heidän omia kaupan alan koulutuksia yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton 
PAM:n jäsenille.  
 
 

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) edustajien ja hankehenkilöstön tapaamisissa esiin nousseita asioita: 
 

• huomioitavia asioita koulutuksissa: Venäjän kielen taito, vuorovaikutustaidot – toisen ihmisen kohtaa-
minen ja tietotekniikka 
 

• koulutuksesta 2/3 osaa tulisi olla teoriapainotteista opiskelua ja 1/3 työssäoppimista. Ei pitäisi lähettää 
opiskelijoita ns. kylmiltään ilman riittävää teoriatietämystä harjoittelupaikkoihin. Työelämäosiossa puoles-
taan tulisi painottaa tuoteosaamisen opetusta opiskelijoille sekä riittävää työhön opastusta. 
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• ammattitutkintoa arvostetaan ja se takaa työtä. Myös alalla työskentelevät olisi saatava innostumaan 
opiskelusta ja ammattitutkinnon suorittamisesta 
 

• työttömäksi jääneen henkilön osaamisvajeen ”täsmäpäivitys”. 
 

• yrityksen vastuu osallistua kustannuksiin, opiskelijan käyttämä oma aika ja rahallinen panostus, yh-
teiskunnan tuki. 
 

• tavoitteena on kaupan alan ammatillisten työvoimakoulutusten markkinointi PAM:n jäsenille. Yhteis-
työn lisääminen PAM:n ja TE-toimiston kanssa sekä koulutusten jäsenmarkkinoinnin vakiinnuttaminen TE-
toimistoon. 

Hankintavaihe 
 

Hankkeen tekemistä selvityksistä ja tapaamisista saatujen tulosten perusteella työvoimakoulutusten 
hankintavaiheessa on otettava huomioon työmarkkinoiden tarve, hakijoiden joukko, kohderyhmä, koulutus-
ten ajoitus, teorian ja työssäoppimisen jaksotus sekä muut mahdolliset tekijät esim. kielitaitovaatimusten 
muuttuminen.  

Kaupan alan työvoimakoulutuksia suunnittelevilla on oltava näkemys keskeisistä koulutussisällöistä, po-
tentiaalisesta koulutukseen hakijoiden joukosta sekä työmarkkinoiden työvoima- ja osaamistarpeista kysei-
sellä alalla. Kokonaisnäkemys on kuvattava tarjouspyynnössä, siten että tarjoajat tietävät tarjousta tehdes-
sään, minkä sisältöisenä, tasoisena ja kestoisena koulutus odotetaan toteutettavan ja minkälaista kohde-
ryhmää varten koulutus on suunniteltu (TEM/439/00.04.01/2012). 

Kohderyhmä 
 

Koulutusohjelma voidaan rakentaa laajalle ja heterogeeniselle kohdejoukolle soveltuvaksi tai se voi-
daan suunnitella etukäteen tarkoin rajatulle ryhmälle, esimerkiksi nuorille, rakennemuutostilanteissa työttö-
mäksi jääneille tai vailla aiempaa ammatillista koulutusta tai työ-kokemusta oleville. Valittavan henkilön on 
täytettävä myös mahdolliset koulutuksen hakuilmoituksessa kerrotut koulutusohjelmakohtaiset erityisvaati-
mukset (TEM/439/00.04.01/2012).  

Kaupan alan koulutuksissa myynnin ammattitutkintoon valmistavien koulutusten kohderyhmäksi määri-
tellään henkilöt, joilla on jo alan työkokemusta. Muihin myynnin ja asiakaspalvelun koulutuksiin määritellään 
kohderyhmäksi henkilöt, jotka ovat vasta kaupan alalle aikovia. 

Vuosikello 
 

Koulutusten käynnistyminen vuoden alkupuolella on hyvä ajankohta, koska työssäoppimisjaksot ajoittu-
vat näin kevääseen ja kesään, jolloin työssäoppijoille on tarjolla monipuolisia töitä ja tehtäviä.  Työnantajien 
mielestä myynnin ammattitutkintoon valmistavien koulutusten kesto (n. 8 kk) on riittävä perusammattitaidon 
saamiseksi alalle ja n. 6 kk kestävät myynti- ja asiakaspalvelukoulutukset ovat niin ikään riittävän pitkiä 
kaupan alan peruskoulutuksen saamiseksi. 

Teorian ja työssäoppimisen jaksotus 
 

Kaupan alan työvoimakoulutusten toteuttamisessa tulee huomioida teorian ja työssäoppimisen jaksotus 
sekä niiden kestot. Työnantajilta saadun palautteen mukaan työssäoppiminen nähtiin merkittävänä osana 
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koulutusta. Työssäoppimisjakson keston pitäisi olla vähintään 3 kuukautta ja jaksotus korkeintaan kahdessa 
osassa. 

Kielitaito 
 

Englanninkielisten asiakkaiden lisäksi venäjää puhuvien asiakkaiden määrä on lisääntynyt myös Poh-
jois-Savossa ja heitä käy liikkeissä vuoden ympäri. Tämä tuo tarpeita venäjänkieltä osaavalle henkilökun-
nalle.  
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Tiedotus ja oppilasvalinta 

Koulutuskuvaus ja tiedottaminen 
 

TE-toimiston koulutusyhdyshenkilön on kiinnitettävä huomiota koulutusta hakuun laittaessa koulutusku-
vauksen laatuun ja sisältöön, jotta siitä välittyy oikea kuva koulutuksesta ja siitä keille se on tarkoitettu. Kou-
lutuskuvauksessa pitäisi huomioida myös työnantajien toiveet alalle aikovista henkilöistä. Työnantajat ker-
toivat tapaamisissamme kiinnittävänsä huomiota kaupan alalle palkattavien henkilöiden persoonaan, hy-
vään tyyppiin, esiintymiseen, vuorovaikutustaitoihin jne. taloudellisen ajattelun ja kaupan päättämisen lisäk-
si. Niin ikään työnantajat korostivat kaupan alan työn raskautta, jolloin terveydelliset rajoitteet pitää huomi-
oida koulutuskuvauksessa. Lisäksi koulutuskuvauksessa on kerrottava hakuprosessin vaiheet ja valinnassa 
käytettävät menettelytavat, kuten haastattelut, testit tai mahdollinen kartoitusjakson käyttö.  

TE-toimiston koulutusyhdyshenkilö on avainasemassa koulutuksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottami-
sessa. Koulutuksesta tiedotettaessa ja henkilöasiakkaita koulutukseen ohjattaessa ja valittaessa tulee olla 
selkeänä tavoitteena saada oikeat henkilöt oikeaan koulutukseen oikeaan aikaan. Pohjois-Savon TE-
toimiston työnvälitysvirkailijoiden pitäminen ajan tasalla haussa olevista kaupan alan koulutuksista on en-
siarvoisen tärkeää sopivien hakijoiden löytämiseksi koulutuksiin. Ulkoinen tiedottaminen hoidetaan lehti-
ilmoituksilla, www.mol.fi – sivuilla sekä koulutustiedotteita tekemällä. 

Kouluttajatapaamisissa nousi esiin mm. se, että koulutustiedotteita ja – tarjouksia tehtäessä on huomi-
oitava työnhakijan soveltuvuus kaupan alan koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtä-
vään esim. terveydelliset rajoitteet. Lisäksi TE-toimiston virkailijan on huomioitava, että hakijalle on määritel-
ty koulutustarve asiakkaan palveluprosessissa.  

On tärkeää, että tiedotteet ja tarjoukset on tehty hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta haki-
joille jää harkinta-aikaa onko koulutus sitä mihin työhön/ammattiin hän tähtää. TE-hallinnon tietojärjestel-
mässä olevien hakijatietojen on oltava oikein ja realistiset oikeiden hakijoiden saamiseksi oikeisiin koulutuk-
siin.     

Markkinointiyhteistyö 
 

Sovimme yhteistyön aloittamisesta Palvelualojen ammattiliittoon (PAM) kanssa työvoimakoulutusten 
markkinoinnista heidän työttömille jäsenille. Tavoitteena on, että kaupan alan koulutusten markkinointia 
PAM:n jäsenille jatketaan myös tulevissa kaupan alan työvoimakoulutuksissa. Hankkeen toimesta markki-
nointiyhteistyön jatkaminen jalkautetaan Pohjois-Savon TE-toimiston työvoimakoulutuksista vastaaville 
virkailijoille. 

Oppilasvalinta 
 

Esivalinnan tärkeyttä korostivat myös vastuukouluttajat osana valintaprosessia. TE-toimiston koulu-
tusyhdyshenkilön on karsittava pois koulutukseen sopimattomat hakijat (terveydelliset syyt, puuttuva pohja-
koulutus, yms.). Työnantajatapaamisissa saadusta palautteesta nousi esille haastattelujen tärkeys. Niissä 
on huomioitava sopivuuden ja soveltuvuuden lisäksi myös työnantajien toiveet siitä, millaista persoonaa ja 
osaamista tarvitaan työntekijältä. Ihannetilanteessa haastatteluissa olisi paikalla myös työnantajan edustaja 
asiantuntijan ja tarkkailijan roolissa.  
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Johtopäätökset 

Tulevaisuudessakin tarvitaan sekä myynnin ammattitutkintoon valmistavia että muita kaupan alan työ-
voimakoulutuksia ammattitaitoisten työvoiman saamiseksi työnantajille. Myynnin ammattitutkintoon tähtää-
vät työvoimakoulutukset kohdennetaan jo kaupan alan työkokemusta omaaville hakijoille ja muut myynnin 
sekä asiakaspalvelun työvoimakoulutukset kohdennetaan kaupan alalle aikoville hakijoille. Yhteistyö koulu-
tusorganisaatioiden, työnantajien, työnantaja- ja työntekijäyhdistysten ja TE-palvelujen kesken on ensiar-
voisen tärkeää koulutusten kehittämistyössä.  

Jo työvoimakoulutusten suunnitteluvaiheessa pitää arvioida koulutusten määrää ja kohderyhmää suh-
teessa alueen kehittymis- ja tulevaisuuden näkymiin työpaikkojen ja osaavan työvoiman tasapainon säilyt-
tämiseksi kaupan alalla. Työvoimakoulutusten suunnittelu- ja hankintaprosessin merkitys on suuri, jotta 
koulutusten tarjoajat osaavat tarjota oikeanlaisia koulutuksia. Riittävän yksilöity tarjouspyyntö edes auttaa 
koulutusorganisaatioita huomioimaan koulutustarjouksissa kohderyhmän mukaiset koulutussuunnitelmat.  

Työvoimakoulutusten markkinoinnissa ja opiskelijavalinnassa on TE-toimisto avainasemassa sopivien 
henkilöiden saamiseksi koulutuksiin. Motivoituneet opiskelijat suorittavat koulutukset loppuun sekä heillä on 
hyvät edellytykset ja mahdollisuudet työllistyä kaupan alalle. 



14 
 

Liitteet 

Liite 1. OPAL-palaute myynnin ammattitutkintoon valmistavista 
työvoimakoulutuksista 

Arviointi asteikko on 1 - 5 (1 = huonosti, 2 = välttävästi, 3 = tyydyttävästi, 4 = hyvin ja 5 = erittäin hyvin).  

Yhteenveto, OPAL-palautteet - Myynnin ammattitutkintoon valmistavat koulutukset, kuluttajamyynti 
Kysymys Vastausten keskiarvo 
Vastanneiden lukumäärä  44 
Oppimisympäristö   
Välineet, tarvikkeet, tilat ja oppimateriaalit ovat vastanneet koulutuksen vaatimuksia  3,9 
Opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus on mielestäni sujunut  4,0 
Olen saanut kouluttajalta/kouluttajilta tarvitsemaani ohjausta ja palautetta  3,8 
Koulutuksen toteutus ja sisältö   
Koulutuksen tavoitteet on käyty läpi opiskelun alkuvaiheessa  3,9 

Oppimistarpeeni, aikaisempi koulutus ja työkokemus on otettu huomioon henkilökohtaista opiskelu-
suunnitelmaani laadittaessa 

3,9 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani on toteutunut tavoitteiden mukaisesti  4,0 
Saamani oppimistehtävät ovat tukeneet oppimistavoitteiden saavuttamista  3,8 
Kouluttajan/kouluttajien asiantuntemus ja ammattitaito ovat vastanneet koulutuksen vaatimuksia  4,0 
(Vastaa kysymykseen vain, jos olet tarvinnut lisäohjausta) Koulutuksen aikana saamani lisäohjaus 
esim. tukiopetus on toteutunut  

3,7 

(Vastaa kysymykseen vain, jos koulutuksen tavoitteena oli tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen) 
Koulutus on antanut valmiudet osallistua näyttökokeisiin  

4,0 

Ammattitaidon kehittyminen   
Koulutus kokonaisuutena on lisännyt ammattitaitoani  4,0 
Voin hyödyntää koulutuksessa oppimaani työelämässä  4,2 
Työpaikoilla tapahtuva oppiminen   
Työssäoppimisen sisältö ja tavoitteet sovittiin yhteisesti opiskelijan, kouluttajan ja työnantajan kesken  3,8 
Työssäoppiminen oli järjestetty työpaikalla mielestäni  4,0 
Työssäoppimisen aikana työnantajalta / työpaikkaohjaajalta saamani ohjaus oli hoidettu  3,9 
Työssäoppimisen aikana kouluttajalta saamani ohjaus ja tuki oli hoidettu  3,9 
Työssäoppimisjakson aikana saamani työtehtävät ovat tukeneet oppimistani  4,1 
Yleisarvio koulutuksista   
Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena  3,9 
Lisäkysymykset   
Olen saanut tietoa yksilöllisen lisäohjauksen mahdollisuudesta  3,7 
(Vastaa kysymykseen vain jos olet saanut yksilöllistä lisäohjausta) Lisäohjaus antoi tarvitsemani lisä-
tiedot/-taidot opintojen etenemiseksi ja loppuun suorittamiseksi  

3,8 

(Vastaa kysymykseen vain jos olet saanut yksilöllistä lisäohjausta) Lisäohjauksen taso vastasi tarvit-
semaani lisäohjausta  

3,8 

(Vastaa kysymykseen vain jos olet saanut yksilöllistä lisäohjausta) Lisäohjauksen tuntimäärä vastasi 
tarvitsemaani lisäohjausta  

3,8 

(Vastaa kysymykseen vain jos olet saanut yksilöllistä lisäohjausta) Miten arvioit lisäohjauksen onnistu-
neen kokonaisuutena  

3,8 

Työssäoppimispaikka löytyi  4,3 
Työssäoppimispaikan henkilöstö suhtautui/asennoitui työssäoppijaan  4,4 
Työssäoppimisjakso vahvisti uravalintaani ko. alalle  3,7 
Työssäoppimisjakson kesto vastasi tarpeitani  4,1 
Työssäoppimisjakson kesto vastasi tarpeitani  4,3 

 
Opiskelijat antoivat palautetta koulutuksista myös avoimella vastauksella:  
 
• Koulutus oli muuten järjestetty hyvin paitsi että harjoittelujaksot olivat pätkissä. Parempi jos 

koulutusosa olisi ollut ensin ja työharjoittelu viimeisenä. Vastuukouluttaja oli innostava, kan-
nustava ja muutenkin loistava opettaja.  

• Mielestäni läsnäolojen seuranta on aivan liian monimutkainen, hankala ja siihen kuluu aivan 
liian paljon aikaa ja energiaa!!! Työssäoppiminen olisi saanut olla yhtenäisempi eli oppitunnit 
aluksi koululla yhtenäisenä jaksona, jonka jälkeen top- jakso. Muuten kurssi mielestäni ok.  
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• Koulutus oli hyvin järjestetty. Lisäpisteitä joustavuudesta kouluttajien puolelta ottaen huomi-
oon yleisesti opiskelijoiden eri elämän tilanteet  

• opettajat ei todellakaan ole tilanteiden tasalla. Näytöstä ei kukaan puhunut mitään etukä-
teen, tarvittavat paperit ei ollu kasassa kun en tiennyt mitä pitää olla. opettajilta ei saa vas-
tauksia, opettajat eivät tiedä tarpeeksi käytännön asioista. teoria osuus pitää olla pidempi ja 
siihen tulee sisällyttää näyttö ja portfolio asiaa!!! opettajat ovat kyllä erittäin ammattitaitoisia 
omalla alallaan!! erittäin sekavaa kun kaikki puhuu erilailla asioista, opettajilta puuttuu yhtei-
nen linja. eli siis toinen käskee tekemään näin ja toinen noin.  

• Venäjän kurssi oli turha ja sen ajan olisi voinut käyttää tehokkaammin. Oppitunteja olisi 
pitänyt olla paljon enemmän, että siitä olisi ollut jotain hyötyä.  

• Venäjänkielen tunteja ei mielestäni tarvi että siihen vois korvata vaikka englannin kielen 
kertauskurssi.  

• Olen ollut tyytyväinen koulutukseen, opettajat ovat olleet osaavia, mukavia ja ymmärtäväi-
siä. Kurssikaverit ovat olleet ihan huippuja. Joku pieni tukiopetus olisi hyvä järjestää niille ai-
neille mitkä osasta saattaa tuntua hankalilta. Ja paremmin selkeyttää etteivät näytöt ole sitä 
että siellä pitää näyttää jtn vaan että se on enempi keskustelua  

• Henkilökohtaistamissuunnitelma vois olla yksinkertaisempi, helpomminkin vois asiat ilmasta. 
Muuten ihan tyytyväinen olen ollut tähän koulutukseen. 

• Enemmän saisi olla käytäntöön liittyvää tietoutta. Enemmän aikaa koulupäivän aikana an-
nettujen tehtävien tekoon ja myös aikaa itsenäiseen opiskeluun. 

• Minulle Moodlen käyttö on ollut äärimmäisen sekavaa. En vieläkään ole varma, mitkä tehtä-
vät ovat pakollisia, kenelle ja milloin ne palautetaan. Olen myös huolissani koulutuksen jäl-
keisestä työllistymisestä, koska esim. omassa työssäoppimispaikassani on jo 2 työssäoppi-
jaa ja 1 toista tutkintoa suorittava opiskelija. Työntekijöitä on omistajan lisäksi vain kaksi. Yri-
tyksessä pitäisi ehdottomasti olla vähintään 2 työntekijää enemmän, mutta opiskelijat paik-
kaavat selkeästi puuttuvan työvoiman. Muuten koulutus on ollut todella antoisa ja olen ty-
kännyt kovasti! 

• Opiskelun/työssäoppimisen pätkiminen ei tue omaa opiskeluani. Myyntiin liittyvää laskentaa 
ei käyty käytännössä ollenkaan. 

• Venäjän kielen opetusta pitäisi ollan enemmän ja ottaa vaikkapa englanti pois, koska venä-
jää puhuvia asiakkaita on enemmän kuin englantia ja venäläiset asiakkaat taas ei puhu eng-
lantia. 

• Venäjän kielen opetus on hieman liian nopeaa, kun mitään ei kerkeä oppia kunnolla, kun 
ollaan jo seuraavassa asiassa. Hitaampi tahti voisi tuottaa paremman lopputuloksen. Koulu-
tus kokonaisuudessaan on ollut ihan hyvää ja asiallista. 
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Liite 2. Yhteenveto työnantajakäynneistä työssäoppimispaikkoihin 
 
TYÖVOIMAKOULUTUKSEN TYÖELÄMÄLÄHEISET MALLIT –HANKE  
Yhteenveto työnantajakäynneistä työssäoppimispaikkoihin 
Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus, kuluttajamyynnin osaamisala 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Päivi Mattola, 24.8.2012 
 
 
Työnantajakäyntien lähtökohdat 
  
Pohjois-Savon työmarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia 
työvoiman kysyntään ja tarjontaan. Työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi erityisesti työvoimapoliitti-
sella aikuiskoulutuksella on suuri rooli. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen rakenteellisten muu-
tosten keskellä on luonut uudenlaisia tarpeita kehittää työnantajien ja työnhakijoiden kohtaantoa. Kehittä-
mistoiminnalla edistetään työvoiman saatavuutta, työllisyyden myönteistä kehittymistä ja alueen yritystoi-
minnan toimintaedellytysten parantamista. 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti ajalle 1.1.2012 - 30.9.2013 Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset 
mallit – hankkeen. Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden nopea työllistyminen alueen yrityksiin, lisätä 
yritysten / toimialojen / elinkeinotoimijoiden osallistumista koulutussuunnitteluun, kuvata työssäoppimisen 
hyviä käytäntöjä työelämälähtöisesti ja työelämäntarpeita vastaaviksi sekä tehdä toimintaohjeet yksilöllisen 
lisäohjauksen käytöstä.  
 
 
Työnantajien valinta työnantajakäyntiin  
 
Myynnin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia, kuluttajamyynnin osaamisala, on järjestetty neljä; kaksi 
Kuopiossa, yksi Suonenjoella ja yksi Siilinjärvellä. Koulutusten kesto on n. 8 kuukautta. Koulutuksiin kuuluu 
osana opintojen suorittamista työssäoppiminen alan yrityksessä. Työssäoppimisosuuden jaksotus on määri-
telty hankintasopimuksessa. Siilinjärvellä olleessa koulutuksessa työssäoppiminen oli kahdessa jaksossa ja 
muissa koulutuksissa työssäoppiminen oli useammassa jaksossa.  
 
Koulutuksiin liittyvistä työssäoppimispaikoista valittiin yhtä monta keskisuurta (työntekijöitä yli 10) ja pientä 
yritystä (työntekijöitä alle 10), joihin tehtiin työnantajakäynti. Sovimme sähköpostilla etukäteen tapaamisajan 
yrityksen yhteyshenkilön kanssa. Käytimme jokaisessa tapaamisessa samaa haastattelulomaketta vastaus-
ten yhtenäisyyden takia. Käyntien tarkoituksena oli kartoittaa työssäoppimiseen liittyviä käytäntöjä työnanta-
jan näkökulmasta. 
 
Työssäoppimispaikkoja oli kaikkiaan 52 kappaletta, työnantajakäynti tehtiin 20 yritykseen. Yritykset olivat 
elintarvike-, vaate-, auto-, rauta- ja erikoiskauppoja sekä tavarataloja. Henkilökuntaa yrityksissä oli 1-170 
henkilöä. Kolmessa suuressa yrityksessä oli työssäoppija useammasta koulutuksesta ja osittain samaan 
aikaan. 
 
Kuopion, Suonenjoen ja Siilinjärven koulutusten työssäoppimispaikat jakaantuivat useille eri paikkakunnille, 
joten kaupunkikohtaista vertailua ei tässä yhteenvedossa tehdä. Yhteenvedossa vertaillaan suurten ja pien-
ten yritysten vastausten eroavuuksia, niiltä osin kuin ne ovat vertailtavissa.  
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Haastattelujen tulokset 
 
Haastattelulomakkeen vastausten yhteenveto: 
 
1. Yleiset näkymät yrityksen toimialalla 1-2 vuoden kuluessa? 
 

Lähes kaikki yritykset näkivät lähitulevaisuuden näkymät positiivisena. Ikean ja Ikanon liik-
keiden avaaminen ja niiden vaikutus, etenkin Kuopion liikkeissä, näkyy myöhemmin liikkei-
den toiminnan vakiinnuttua. Etenkin erikoiskauppojen uskotaan hyötyvän Ikeaan ja kauppa-
keskus Ikanoon ympäristökunnista tulevista asiakkaista, koska he asioivat samalla käynnillä 
myös Kuopion keskustan kaupoissa.  

 
Erikoiskauppojen alan erityisosaaminen on valttina suuriin kansainvälisiin liikkeisiin nähden. 
Kaksi yritystä arveli kilpailun kiristyvän Ikanoon tulevien kansainvälisten erikoisliikkeiden 
avatessa myymälät Kuopioon.  

  
Ikean ja Ikanon vaikutus henkilökunnan vaihtuvuuteen on ollut vähäistä. Vain muutamassa 
yrityksessä on yksittäinen myyjä irtisanoutunut ja hakeutunut Ikeaan töihin. Haastatelluista 
yrityksistä kaksi avaa toisen myymälän Kuopion keskustan lisäksi myös kauppakeskus 
Ikanoon.  

 
  
2. Työssäoppimiskäytäntöjen kartoitus 
 
• Yrityksen päätyminen työssäoppimispaikaksi (kouluttaja/oppija): pääsääntöisesti työssäoppi-

jat olivat itse ottaneet yhteyttä yritykseen ja näin saaneet työssäoppimispaikan. Muutamassa 
tapauksessa oli kouluttaja auttanut työssäoppimispaikan hankinnassa ilmoittamalla mihin 
yritykseen kannattaa ottaa yhteyttä, näissä yrityksissä on ollut aiemmista koulutuksista työs-
säoppijoita. 

 
• Yhteistyö kouluttajan kanssa: Kolme yritystä, kaksi suurta ja yksi pieni, on tehnyt tiivistä 

yhteistyötä kouluttajan kanssa työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen suhteen. Pääsään-
töisesti kouluttaja oli käynyt yrityksissä kerran ja parissa yrityksessä kouluttaja oli käynyt 
kaksi kertaa työssäoppimisen seurantakäynnillä. 

 
Muutama työnantaja esitti toiveita koulutusorganisaatioiden, työhallinnon ja yritysten yhteis-
työn virittämisestä jollain muotoa, he eivät esittäneet mitään konkreettista toiminnan aloitta-
miseksi. 

 
• Mihin aihealueisiin pitäisi koulutuksissa kiinnittää enemmän huomioita: vahvimmin nousivat 

esille taloudellisuuden / tehokkuuden ja kaupan loppuun saattamisen painottaminen sitten 
asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot, venäjänkielen ja ostamiskulttuurin osaaminen sekä 
asiakkaan kohtaaminen ja huomioiminen. Edellä mainittujen lisäksi korostettiin seuraavia ai-
heita: matematiikka, kokonaisuuksien hallinta – mikä vaikuttaa mihinkin, vastuunottaminen, 
englanninkielen osaaminen, vaitiolovelvollisuus, työhyvinvointi ja ergonomia, esiintymistaito, 
oma-aloitteisuus, atk-taidot. Haastatellut henkilöt pitivät tärkeimpinä asioina henkilökunnan 
palkkaamisessa persoonaa, asennetta, oma-aloitteisuutta, sosiaalisuutta, aktiivisuutta ja 
reippautta sekä kaupanalan perusosaamista.   
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Etenkin Kuopiossa venäjänkielisten asiakkaiden lisääntyminen näkyy asiakaskunnassa ym-
päri vuoden eikä vain Venäjällä pidettävien lomien aikaan. Venäjänkieltä osaavista myyjistä 
on jo nyt pulaa, etenkin suurissa kaupoissa.  

 
• Muuta palautetta: Yritysten yhteyshenkilöt näkivät tärkeänä, että koulutusvalinnoissa työ-, ja 

elinkeinotoimisto kiinnittäisi enemmän huomiota hakijan motivaatioon alalle. Koulutusvalin-
noissa olisi hyvä olla mukana asiantuntija (esim. ammatinvalintapsykologi tai ostOPALvelu-
na hankittu asiantuntija) havainnoimassa haastateltavaa ja antamaan näkemyksensä sovel-
tuvuudesta alalle. Koulutusvalinnoissa huomio alalle soveltuvaan persoonaan / tyyppiin. 
Kurssi-ilmoituksessa pitäisi myös olla maininta fyysisesti raskaasta työstä. 

 
Työssäoppimisjaksolla on tärkeää pitää päiväkirjaa, jokainen päivä on näytön päivä – ko. 
yrityksessä työssäoppijat käyvät koko ketjun läpi varastosta myynnin päättämiseen. Työt 
teetätetään tekijän mukaan, jos työssäoppijalla ilmenee jotain osaamisvajeita niin työtehtä-
viä muutetaan sen mukaisesti. 

 
Kolmen yrityksen yhteyshenkilö esitti toiveen koulutuksesta, jossa olisi myynnin peruskoulu-
tus, joka haaraantuu karkeisiin erikoisaloihin. Yhdestä yrityksestä tuli toive, että järjestettäisi 
raskaskalustomekaanikon ja autovaraosamyyjän koulutukset.  

 
Yksi yritys näki haasteena sen, että heidän yrityksen erikoisalalle vaikea saada henkilökun-
taa eläköityvien työntekijöiden tilalle. Yritys käyttää työharjoittelijoita ja työssäoppijoita oppi-
laitoksista ja näin he yrittävät saada henkilöitä taloon koulutettavaksi vakituisiksi työnteki-
jöiksi. Kyseinen yritys myös toivoi täsmäkoulutuksia erityisaloille, eivät määritelleet tarkem-
min minkälaista koulutusta. 

 
 
3. Muuta koulutuksiin liittyvää:  
 
• Yhteistyö TE-toimiston kanssa: yritysten ja TE-toimiston yhteistyö on ollut toimivaa, eikä 

yrityksillä ole ollut moittimista palvelun laadussa eikä nopeudessa. Yhden yrittäjän mielipide: 
Yritys käyttäisi enemmän työelämävalmennettavia, työharjoittelijoita ja työssäoppijoista mi-
käli TE-toimisto ei rajoittaisi käyttöä. Yksi suuri työnantaja kritisoi sitä, etteivät he saa TE-
toimistosta työllistettäviä työntekijöitä, koska yrityksen toinen liikeyksikkö on irtisanonut työn-
tekijöitä,  

 
• Koulutusten aloittaminen työssäoppimisen järjestämiseksi - vuosikello: Harjoitteluosio voisi 

olla koulutuksen alkupuolella n. 2 viikkoa, sitten teoriajakso ja sen jälkeen pidempi työssä-
oppimisjakso (alkujaksolla työnantaja katsoo työssäoppijan soveltuvuuden alalle ja yrityk-
seen). Neljän yrityksen mielestä työssäoppiminen pitäisi olla kahdessa jaksossa toinen jou-
lun aikaan ja toinen sitten keväällä, teoriaosuus siinä välissä. Työssäoppiminen pätkissä on 
ok ja teoriaa välissä. Kun työssäoppiminen on pätkissä, niin oppiin hyvin järjestelmän. Mie-
luummin yhtenäinen työssäoppimisjakso. 

 
Neljän pienen yrityksen edustajan mielestä työssäoppiminen tulisi järjestää pätkissä, toinen 
joulunaikaan ja toinen jakso keväällä – sesongin mukaisesti. Suurten yritysten edustajien 
mukaan työssäoppimisjakson ajankohdalla ja jaksottamisella ei ole merkitystä – työssäop-
piminen voi tapahtua pätkissä tai se voi olla yhdenjaksoinen.  

 
• Myynnin ammattitutkinnon arvostus / vaikutus: Yhdeksän yrityksen edustajan mukaan sopi-

va tyyppi / persoona palkataan, myynnin ammattitutkinto ei tuo lisäarvoa, eikä se vaikuta 
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työntekijän palkkaamiseen. Neljän yrityksen mielestä myynnin ammattitutkinto on plussaa, 
mutta kokemus voittaa sen palkattaessa uutta työntekijää.  

 
 

Liite 3. Kysely työnantajille työssäoppimiskäytäntöjen kehittämisestä 
 
 
TYÖVOIMAKOULUTUKSEN TYÖELÄMÄLÄHEISET MALLIT -HANKE 
Kysely työnantajille työssäoppimiskäytäntöjen kehittämisestä 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Päivi Mattola, 10.9.2012 
 
 
1. Kyselyn lähtökohdat ja tavoite 
 

Pohjois-Savon työmarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla on 
ollut vaikutuksia työvoiman kysyntään ja tarjontaan. Työmarkkinoiden toimivuuden edistämi-
seksi erityisesti työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella on suuri rooli. Osaavan työvoiman 
saatavuuden turvaaminen rakenteellisten muutosten keskellä on luonut uudenlaisia tarpeita 
kehittää työnantajien ja työnhakijoiden kohtaantoa. Kehittämistoiminnalla edistetään työvoi-
man saatavuutta, työllisyyden myönteistä kehittymistä ja alueen yritystoiminnan toiminta-
edellytysten parantamista. 

 
Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti ajalle 1.1.2012 - 30.9.2013 Työvoimakoulutuksen työ-
elämäläheiset mallit – hankkeen.  Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden nopea työllistymi-
nen alueen yrityksiin, lisätä yritysten / toimialojen / elinkeinotoimijoiden osallistumista koulu-
tussuunnitteluun, kuvata työssäoppimisen hyviä käytäntöjä työelämälähtöisesti sekä tehdä 
toimintaohjeet yksilöllisen lisäohjauksen käytöstä.  

 
Hankkeessa olevia Myynnin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia, kuluttajamyynnin 
osaamisala, järjestettiin neljä: kaksi Kuopiossa, yksi Suonenjoella ja yksi Siilinjärvellä.  Kou-
lutusten toteutuksessa työssäoppiminen on osa koulutuskokonaisuutta.  

 
 
2. Vastaajajoukon määrittely 

Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä elokuussa 2012. Kyselyyn valittiin Myynnin ammatti-
tutkintoon valmistavien koulutusten työssäoppimispaikat.  
 
Sähköpostikysely lähetettiin 50 yrityksen työssäoppimisesta vastaavalle henkilölle.  Kyse-
lyyn vastasi 11 yrityksen edustajaa. Kyselyn vastausprosentti oli 22 %. 
 
Vastaajista eniten eli 8 henkilöä oli erikoiskaupan edustajia ja kolme vastaajaa oli päivittäis-
tavarakaupasta. Kyselyyn vastanneiden yritysten kokoluokka oli 5 - 9 henkilöä viisi vastaa-
jaa, 10 - 19 henkilöä ja 20 - 49 henkilöä kaksi molempia sekä 50 – 100 henkilöä ja 100 – 
249 henkilöä molempia yksi yritys. 
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3. Kyselyn tulokset 
 

Yritysten edustajista yli 30 % näki lähitulevaisuuden (1 – 2 vuoden kuluessa) erittäin valoi-
sana tai valoisana, 55 % vastaajista oli sitä mieltä, että tilanteessa ei tapahdu muutosta ja n. 
10 % näki tulevaisuuden synkkänä. 

 
40 % vastaajista arvioi henkilöstön määrän lisääntyvän 1 – 2 vuoden kuluessa ja 60 % vas-
taajista arvioi ettei henkilöstössä tapahdu muutoksia.  Yksikään vastaajista ei arvioinut yri-
tyksen henkilöstön vähentyvän. 
 

Alla oleva taulukko esittää kahta käytetyintä rekrytointikanavaa vastanneiden yritysten keskuudessa 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vastaajat arvioivat myynnin ja palvelualan työvoimakoulutusten antavan valmiuksia käytännön työhön hyvin 
tai kohtalaisesti, mielipiteet jakaantuivat tasan 50 / 50 %. 

Ammattitaidon / osaamisen kehittymisen kannalta työssäoppimisjakson pituus pitäisi vastaajien mielestä 
olla vähintään kolme kuukautta.  Alla olevassa taulukossa työssäoppimisjaksojen pituuksien jakaantuminen 
vastaajien kesken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 

työnhakija ottaa itse suoraan yhteyttä 

omat www-sivut  

- lehti-ilmoitus 

tuttujen suositus 

www.mol.fi – sivut   

työharjoittelun tai palkkatuen jälkeen 

opiskeluun liittyvän harjoittelun/  
työssäoppimisen jälkeen 

Yrityksen kaksi (2) käytetyintä rekrytointikanavaa  

http://www.mol.fi/
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Yhdeksän vastaajaa yhdestätoista näki työssäoppimisen merkityksen osana koulutusta erittäin merkittävä-
nä ja kaksi vastaajaa näki työssäoppimisen merkittävänä. 

Vastaajista viisi oli sitä mieltä, että työssäoppijan osaamisen taso vastaa hyvin sellaista osaamista, jotta 
hän voisi työllistyä vastaajan edustamaan yritykseen tai yrityksen toimialalle. Niin ikään viisi vastaajaa oli 
sitä mieltä, että osaamisen taso vastaa kohtalaisesti alalla tarvittavaa osaamista ja yhden vastaajan mieles-
tä osaamisen taso on erittäin hyvä. 

Vastaajat valitsivat heille viisi tärkeintä aihealuetta kaupan alan koulutuksissa. Tärkeimmiksi nousivat 
asiakkaan kohtaaminen, asiakaspalvelussa toimiminen, vuorovaikutustaidot sekä aktiivinen myyntityö ja 
myyntityön hallinta.  Alla olevassa taulukossa näkyy tärkeimpien aihealueiden jakaantuminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 

1 kuukausi 

2 kuukautta 

3 kuukautta 

4 kuukautta 

5 kuukautta 

6 kuukautta 

yli 6 kuukautta 

Ammattitaidon / osaamisen kehittymisen kannalta työssäoppimisjakson pituus pitäisi olla 
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Tärkeimmiksi asiakaspalvelukieliksi vastaajat näkivät englannin ja venäjän kielet. 

Vastaajat arvioivat yritysten halukkuutta satsata henkilöstön kielikoulutuksiin seuraavasti: työaikaa, alle 
kaksi tuntia/viikko hieman yli 20 %, koulukustannusten esim. kansalaisopiston kurssimaksun maksaminen 
yli 55 % ja reilut 20 % yrityksistä ei ollut valmis satsaamaan mitään henkilöstön kielikoulutuksiin. 

Ajatuksia, kehittämisideoita tai muuta avointa palautetta kaupan alan työvoimakoulutuksista ei antanut yksi-
kään vastaajista. 

 

 

 
 
 
 
 

  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

kaupan ja palvelualan toimintaympäristön tunteminen 

palvelun eri vaiheet ja palvelukonseptit 

liiketaloudellinen ja kannattava toiminta 

kestävä kehitys myynti  ja palvelualalla - 

kaupan alan lakitieto 

tietotekniikka 

asiakkaan kohtaaminen 

vuorovaikutustaidot 

kaupan  alan laskutoimitukset 

maksuvälineet 

asiakaspalvelussa toimiminen 

aktiivinen myyntityö ja myyntityön hallinta 

tuotteiden  toimitusprosessit 

tuotetietous 

ostopäätökseen vaikuttavat kulutus- käyttötottumus - 

julkinen laadunvalvonta, tuotevastuu ja turvallisuus 

kielet 

Viisi (5) tärkeintä aihealuetta kaupan alan koulutuksissa 
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Liite 4. Kysely koulutusorganisaatioille lisäohjauksen käytöstä 
ammatillisissa työvoimakoulutuksissa 
 
 

Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit – hanke 

Kysely koulutusorganisaatioille lisäohjauksen käytöstä ammatillisissa työvoimakoulutuksissa 

Pohjois-Savon ELY-keskus, Päivi Mattola, 9.8.2012 

 

1. Kyselyn lähtökohdat ja tavoite 

 

Pohjois-Savon työmarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia 
työvoiman kysyntään ja tarjontaan. Työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi erityisesti työvoimapoliitti-
sella aikuiskoulutuksella on suuri rooli. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen rakenteellisten muu-
tosten keskellä on luonut uudenlaisia tarpeita kehittää työnantajien ja työnhakijoiden kohtaantoa. Kehittä-
mistoiminnalla edistetään työvoiman saatavuutta, työllisyyden myönteistä kehittymistä ja alueen yritystoi-
minnan toimintaedellytysten parantamista. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti ajalle 1.1.2012 - 30.9.2013 Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset 
mallit – hankkeen.  Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden nopea työllistyminen alueen yrityksiin, lisätä 
yritysten / toimialojen / elinkeinotoimijoiden osallistumista koulutussuunnitteluun, kuvata työssäoppimisen 
hyviä käytäntöjä työelämälähtöisesti sekä tehdä toimintaohjeet yksilöllisen lisäohjauksen käytöstä.  

 

ELY-keskus varaa ammatillisiin työvoimakoulutuksiin lisäohjausresursseja. Lisäohjausta voidaan järjestää 
yksilölle tai pienryhmälle. Lisäohjausta voidaan käyttää oppivalmiuksien kehittämiseen, yleissivistävien 
aineiden, välineaineiden ja ammatillisten aineiden tukiopetukseen. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille 
lisäohjausta voidaan käyttää heidän erityistarpeisiinsa. Hankintasopimuksessa varataan lisäohjausresurssia 
n. viisi tuntia kuukaudessa / ryhmä ja se järjestetään päällekkäistunteina. 

 

Oppilaitokset laskuttavat lisäohjauksesta aiheutuneita kuluja ammatillisissa työvoimakoulutuksissa vähän 
verrattuna järjestettyihin koulutuksiin. Tämän kysely tarkoituksena on selvittää miksi lisäohjausmahdollisuut-
ta ei käytetä sen mahdollistamassa määrässä sekä arvioidaan miten lisäohjauksen käyttöä voisi lisätä. 
Lisäksi selvitetään miten lisäohjausta voisi hyödyntää työvoimakoulutukseen kuuluvan työssäoppimisjakson 
aikana.  
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2. Vastaajajoukon määrittely 

Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä toukokuussa 2012. Kyselyyn valittiin koulutusorganisaatiot, joilta 
Pohjois-Savon ELY-keskus hankki vuosina 2010 ja 2011 ammatillista työvoimakoulutusta ja joihin sisältyi 
lisäohjausta.  Perusteena kyselyn lähettämiseen oli, että vuosina 2010 ja 2011 koulutushankintaan sisältyvä 
lisäohjausmahdollisuus oli kirjattu hankintasopimukseen. 

Sähköpostikysely lähetettiin 14 kouluttajaorganisaation 50 vastuukouluttajalle. Kyselyyn vastasi seitsemästä 
kouluttajaorganisaatiosta 26 vastuukouluttajaa. Kyselyn vastausprosentti oli 52 %. 

Vastaajista eniten eli 8 vastuukouluttajaa oli sosiaali- ja terveysalalla. Muut koulutusalat olivat kone- ja me-
talli, talonrakennus, maanrakennus, kauppa ja palvelut, maa- ja metsätalous, turvallisuus, puhdistus- ja 
kiinteistönhoito, puutuote- ja energiateollisuus, taloushallinto ja toimistotyö tai jokin muu ala. Koulutusalojen 
jakaantuminen on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastanneista 25 vastaajasta 19 piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä sitä, että ELY-keskus varaa ra-
hoitusta lisäohjauksen käyttöön vastaajan kouluttaman alan ammatillisissa työvoimakoulutuksissa. 3 vas-
taajaa ei pitänyt lainkaan tärkeänä tai tärkeänä rahoituksen varaamista lisäohjaukseen. 

Lähes puolet (12 henkilöä) 26 vastaajan mielestä lisäohjauksen tarve havaitaan tavallisimmin koulutuksen 
keskivaiheilla. 7 vastaajan mielestä lisäohjauksen tarve havaitaan koulutuksen alussa ja 5 vastaajan mie-
lestä työssäoppimisjakson aikana. Koulutuksen lopussa lisäohjauksen tarve havaitaan kahden vastaajan 
mielestä. 
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Opiskelijat saavat tiedon lisäohjausmahdollisuudesta 21 vastaajan mukaan kouluttajalta. Kaksi vastaajaa 
vastasi, että TE-toimiston virkailija kertoo lisäohjausmahdollisuudesta. Yhden vastaajan mukaan opiskelijat 
hankkivat itse tiedon lisäohjausmahdollisuudesta ja yhden vastaajan mukaan opiskelija ei saa tietoa lisäoh-
jausmahdollisuudesta. Kysymykseen vastasi 25 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

Yllä olevassa taulukossa 24 vastuukouluttajaa on arvioinut erittäin hyväksi tai hyväksi lisäohjauksen anta-
man tuen opiskelijan opintojen eteenpäin viemisessä. Lisäohjauksen antaman tuen opiskelijan työllistymi-
seksi oli arvioinut erittäin hyväksi tai hyväksi 19 vastuukouluttajaa ja kohtalaiseksi tai huonoksi tuen oli arvi-
oinut seitsemän vastuukouluttajaa.  19 vastuukouluttajan mielestä opiskelijat olivat suhtautuneet erittäin 
hyvin tai hyvin lisäohjausmahdollisuuteen. Annettuun lisäohjaukseen opiskelijat olivat suhtautuneet 23 vas-
tuukouluttajan arvioin mukaan erittäin hyvin tai hyvin. 

Kysyttäessä ”kuinka yleistä on, että työssäoppimisjakson aikana ilmenee osaamisvajeita, joihin voidaan 
vaikuttaa lisäohjauksen avulla”, vastasi 12 vastaajaa erittäin yleistä tai yleistä. 26 vastaajasta 14 piti tilan-
netta harvinaisena tai erittäin harvinaisena.  

Lisäohjaus on määritelty hankintasopimuksessa järjestettäväksi päällekkäistunteina. 61,5 % 26 vastaajasta 
ei koe lisäohjauksen järjestämistä käytännössä hankalaksi. Sen sijaan 38,5 % vastaajista eli 10 vastaajaa 
koki lisäohjauksen järjestämisen hankalaksi ja arvioi syitä avoimella vastauksella ”miksi hän kokee sen 
hankalaksi”: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyselyssä pyydettiin vastaajia antamaan näkemyksiä siitä, miksi lisäohjauksen käyttö ammatillisissa työ-
voimakoulutuksissa on vähäisempää kuin koulutushankinnan resurssit mahdollistaisivat. Avoimia vastauk-
sia antoi 22 vastaajaa, vastaukset alla 

  
  Erittäin  

hyvin   
Hyvin   Kohtalaisesti   Huonosti   Erittäin  

huonosti   
Yhteensä   
vastaajia   

Lisäohjauksella voidaan tukea opiskelijaa  
opintojen eteenpäin viemisessä   

12   12   2   0   0   26   

Lisäohjauksella voidaan tukea opiskelijoiden  
työllistymistä   

7   12   6   1   0   26   

Opiskelijat ovat suhtautuneet  
lisäohjausmahdollisuuteen   

8   11   5   1   0   25   

Opiskelijat ovat suhtautuneet annettuun  
lisäohjaukseen   

11   12   2   0   0   25   

Yhteensä   38   47   15   2   0     
  



26 
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Vastaajista 21 kertoi mielipiteensä siitä, miten lisäohjauksella voitaisiin edistää henkilön työllistymistä, mikäli 
opiskelijan osaamisvaje ilmenee työssäoppimisjakson aikana. 
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”Muuta kehitettävää / huomioitavaa lisäohjauksen käytössä” - osioon vastasi 12 vastaajaa seuraavasti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Lisäohjausta käytetään eniten sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa työvoimakoulutuksissa. Muiden alojen 
koulutuksissa lisäohjauksen käyttö on vähäisempää ja jakaantuu tasaisesti kone- ja metalli-, talonrakennus-
, kauppa- ja palvelu-, maa- ja metsätalous-, turvallisuus-, puhdistus- ja kiinteistönhoito-, puutuote- ja ener-
gia-, taloushallinto ja toimistotyöalojen kesken. Lisäohjauksen käytön mahdollisuus on tärkeää ammatillisis-
sa työvoimakoulutuksissa. Yleensä ppiskelijat saavat tiedon lisäohjaus mahdollisuudesta kouluttajalta.  
Lisäohjauksella voidaan tukea opiskelijaa opintojen eteenpäin viemisessä sekä työllistymisessä. Opiskelijat 
suhtautuvat pääsääntöisesti lisäohjausmahdollisuuteen sekä annettuun lisäohjaukseen positiivisesti.  
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Toimenpide-ehdotus: hankkeen yhtenä kehittämistuloksena on projektisuunnitelmassa määritelty lisäohja-
uksen käytöstä tehtävä selkeä toimintaohje kouluttajaorganisaatioille, jossa kerrotaan lisäohjauksen käyt-
tömahdollisuudesta ja laskutuskäytännöstä. Työ- ja elinkeinotoimiston virkailijoiden on kerrottava lisäohja-
usmahdollisuudesta asiakkaille jo koulutuksen esittely- ja hakuvaiheessa sekä koulutuksen aloittamispäivän 
puheenvuorossa. 
Opiskelijoille, jotka eivät halua lisäohjausta vaikka tarvitsisivat sitä, tulee kertoa lisäohjausmahdollisuuden 
vaikutuksesta koulutuksen loppuun suorittamiseksi ja yrittää kannustaa heitä lisäohjauksen käyttöön. 
www.mol.fi – sivuilla työvoimakoulutusosiossa ja koulutusilmoituksessa on kerrottava selkeästi lisäohjaus-
mahdollisuudesta ja mitä se tarkoittaa käytännössä.  
 
Lisäohjauksen tarve havaitaan pääsääntöisesti koulutuksen alussa tai keskivaiheilla.  
 
Toimenpide-ehdotus: oppimisvajeeseen on puututtava heti ja järjestettävä tarvittavaa lisäohjausta. Työ- ja 
elinkeinotoimistossa on kiinnitettävä enemmän huomiota oppilasvalintaan, lähinnä soveltuvuuteen alalle. 
 
Vastaajien mielipiteet jakaantuivat lähes tasan siitä, kuinka yleistä on, että työssäoppimisjakson aikana 
ilmenee osaamisvajeita, joihin voidaan vaikuttaa lisäohjauksen avulla. Vastuukouluttajat näkivät tärkeänä 
sen, että työpaikkaohjaaja ottaa välittömästi asian esille työssäoppijan kanssa ja sen jälkeen otetaan tarvit-
taessa yhteys kouluttajaan asian selvittämiseksi ja lisäohjauksen järjestämiseksi joko työpaikalla tai oppilai-
toksessa. 
Toimenpide-ehdotus: opettajien ja työssäoppimispaikkojen työnohjaajien yhteistyön syventäminen ja työ-
paikkakäyntien määrän lisääminen. Tiedonkulku opettajalta työpaikkaohjaajalle sekä päinvastoin on tärke-
ää, unohtamatta myöskään työssäoppijaa. 
 
Yli puolet vastaajista koki lisäohjauksen järjestämisen päällekkäistunteina käytännössä hankalana.  Opiske-
lijat jäävät muissa opinnoissa jälkeen, ollessaan lisäohjauksessa toisen oppiaineen takia. Opettajan oman 
työn organisointi on hankalaa; aikataulut ovat kiireelliset, lisäohjaustarvetta ei voi ennakoida – aiheutuu lisä-
/ylitöitä, lukujärjestys on tehty pitkälle aikavälille eteenpäin, kaluston varaaminen etenkin konetyössä ko. 
tilanteeseen hankalaa ja vapaan ajankohdan löytyminen haasteellista.  
 
Toimenpide-ehdotus: määritellään ELY-keskuksen julkaisemassa tarjouspyynnössä lisäohjauksen käyttö-
mahdollisuus tarkemmin.  Tehdään selkeät toimintaohjeet koulutusorganisaatioiden ja vastuukouluttajien 
tietoon. Selvitetään mahdollisuus järjestää lisäohjausta lisätunteina. 
 
Lisäohjauksen käyttö on vähäisempää kuin koulutushankintaan liittyvät resurssit mahdollistavat. Syitä käy-
tön vähäisyyteen ovat: päällekkäistuntien järjestäminen on hankalaa, opettajien resurssiongelmat (mm. 
aikataulut suunniteltu pitkälle eteenpäin ja lisäohjauksen tarve tulee yllättäen, kaluston varaaminen, koulut-
tajien muut työtehtävät, ammattitaitoisen kollegan löytäminen lisäohjauksen pitämiseen), opettajan ja opis-
kelijan yhteisen ajan löytyminen, opiskelijoiden haluttomuus lisäohjaukseen, opiskelijat eivät pyydä lisäoh-
jausta sitä tarvittaessa, opettajat eivät tiedä lisäohjauksen käyttämisen mahdollisuudesta ja perusteista. 
Opettajat antavat lisäohjausta, mutta eivät laskuta siitä, koska katsovat sen olevan normaalia opettamista ja 
ohjausta. Lisäksi lisäohjauksen laskuttaminen on byrokraattista.  
 
Toimenpide-ehdotus: Informoidaan koulutusorganisaatioita, etenkin opettajia, lisäohjauksen käytöstä ja sen 
laskuttamisesta / toimintaohje. Määritellään ELY-keskuksen julkaisemassa tarjouspyynnössä lisäohjauksen 
käyttömahdollisuus tarkemmin. Lisäohjauksen käyttö eri alojen koulutuksissa vaihtelee suuresti, voisiko 
tarjouspyynnössä määritellä koulutusalakohtaisesti varataanko lisäohjausresursseja koulutukseen. 
 
Työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä työssäoppijan osaamisvajeen tunnistamisessa työssäoppimisjakson 
aikana. Työpaikkaohjaajan on keskusteltava työssäoppijan kanssa heti kun osaamisvaje huomataan ja 
hänen on otettava yhteyttä kouluttajaan. Tämän jälkeen opiskelija, työpaikkaohjaaja ja kouluttaja selvitettä-
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vä yhdessä miten osaamisvajeen paikkaaminen hoidetaan. Lisäohjausta voidaan antaa työssäoppimispai-
kalla (työpaikkaohjaaja / kouluttaja?) tai oppilaitoksessa, tässä tapauksessa lyhennetään työssäoppimisjak-
soa. Yhtenä vaihtoehtona on myös työssäoppimispaikan vaihtaminen.  
 
Toimenpide-ehdotus: kouluttajille annetaan enemmän aikaa työssäoppimispaikkoihin ja työpaikkaohjaajiin 
tutustumiseen sekä työssäoppijan kanssa kahdenkeskisiin palautekeskusteluihin. Työ- ja elinkeinotoimis-
tossa olisi kiinnitettävä enemmän huomioita sopivien hakijoiden oppilasvalintaan sekä varata mahdollisuus 
käyttää ulkopuolista arvioitsijaa hakijan soveltuvuuden testaamiseen. Yritysten työpaikkaohjaajille tulisi 
tarjota koulutusta – mitä heidän tulisi tietää ja tehdä työssäoppijan kanssa. 
 
Avoimissa vastauksissa vastuukouluttajat toivat esille muuta kehitettävää ja huomioitavaa lisäohjauksen 
käytössä: osaamisvajeen varhainen tunnistaminen liittyy se sitten opiskelijan fyysiseen tai henkiseen kun-
toon, yritysten kartoittaminen ennen koulutuksen alkua – onko ko. koulutukselle tarvetta, tiiviimpi yhteistyö 
TE-toimiston kurssivastaavan kanssa, erityisryhmien esim. maahanmuuttajien kielikoulutus sekä ohjausre-
sursseja lisää koko koulutuksen aikana. 
Toimenpide-ehdotus: kouluttajaorganisaation on arvioitava kouluttajien ajankäyttöä sekä saatava lisätietoa 
lisäohjauksen käytöstä ja sen laskuttamisesta, opiskelijoiden informoiminen lisäohjausmahdollisuudesta.  
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