Opinpolku – mikä se on?
Opinpolku voi sanana tarkoittaa opiskelijan koulutuksellista tietä kohti
ammattia. Opinpolku voi olla myös yrityksen ja oppilaitoksen yhdessä
räätälöimä opintie, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu yrityksessä.
Yrityksen toimiminen oppimisympäristönä ei tarkoita käytännössä sitä, että vastuu oppimisesta siirtyisi oppilaitokselta yritykselle. Myös opettajat jalkautuvat yritykseen. Yritykselle mallissa houkuttavaa on se, että tulevia työntekijöitä päästään perehdyttämään asteittain yrityksen toimintoihin jo opiskeluvaiheessa. Näin he ovat valmistuessaan jo valmiita useimpiin yrityksen työtehtävistä.
Opinpolku on käytännössä mahdollinen jokaiselle yritykselle, jossa oppimista voidaan osoittaa oppilaitosten opetussuunnitelmien määrittelemällä
tavalla. Prosessiin lähteminen edellyttää vahvaa sitoutumista.
Keuruulla opinpolku-prosessi aloitetaan oppimisympäristön tunnistamisella. Tämän jälkeen yritys ja
oppilaitos voivat käydä keskustelua siitä, mitä osaamisia pystytään oppimaan työpaikalla – ja mitä opitaan oppilaitoksessa.
Seuraava vaihe on työpaikkaohjaajakoulutuksen
käyminen. Vaikka opettajat käyvätkin työpaikalla,
on varmistauduttava siitä, että myös yrityksessä on
riittävästi ohjausosaamista. Ohjausosaamisen vahvistamisesta on hyötyä muutenkin uusien työntekijöiden rekrytoinnin ja perehdyttämisen yhteydessä.

Opinpolkutyöskentely on pitkäjänteistä yhteistyötä oppilaitoksen ja yrityksen välillä. Akuuttiin
työvoimapulaan tarvitaan sen lisäksi usein myös
muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi rekrykoulutusta
ja oppisopimusta.
Yrityskohtainen polku on hyvä tie jatkuvaan yhteistyöhön ja mahdollistaa sen, että yrityksen harjoittelu- ja oppisopimusmahdollisuuksista tulee
tietoa jokaiselle vuosiluokalle. Toimiva ohjaus ja
työssä oppiminen ovat varmasti myös hyviä vetovoimatekijöitä, jotka saavat opiskelijat kiinnostumaan juuri kyseisestä yrityksestä.
Opinpolkumalli voi käytännössä olla myös hyvin
lähellä perinteistä oppisopimusta, vaikka se toteutettaisiinkin koulutussopimuksena. Jokaisen yrityksen polkumallista tulee omannäköisensä, yritystä
parhaalla mahdollisella tavalla palveleva.
Päätöksen opinpolulle tulemisesta tekee aina
opiskelija, joten yrityksen kannattaa huolehtia siitä,
että se vaikuttaa opiskelijan silmissä kiinnostavalta.
Huolellakaan valmisteltu opinpolku ei automaattisesti takaa opiskelijoita yritykseen.

Gradian opinpolkumalli

OPINPOLKUPROSESSI KEURUULLA
Lähtötilanne
-

Tarvitaan työntekijöitä.
Halutaan harjoittelijoita.
Pyritään tiivistämään oppilaitosyhteistyötä.
Mietitään omaa yrityskohtaista opinpolkua.

Mitä tehdään?
- yhteys suoraan oppilaitoksiin halutun alan
koulutuspäälliköihin
- yhteys Keulinkiin (Leila Piippa)
- yhteys työllisyyspalveluihin
- yhteys koulutushankkeisiin (esim. Ketterää
osaamista, Heli Antila)

Yhteistyön vaiheet
1. Yrityksen oppimisympäristön tunnistaminen
(Paikko.ﬁ, oppilaitoksen opinnollistaminen tai
molemmat).
- Paikko-yhteyshenkilö Keuruulla Tiina Palonen.
- Yrityksen oppimisympäristö on tunnistettava,
jotta selviää, minkälaisia osaamisia yrityksessä
voidaan oppia.
- Paikko-mallin hyötynä on se, että osaamisesta
voidaan antaa todistus myös kouluttamattomille
henkilöille, jotka eivät ole oppilaitosten kirjoilla.
2. Palaveri oppilaitoksen/oppilaitosten kanssa
- Paikko-osaamisraportti helpottaa yhteistyön
käynnistämistä oppilaitoksen kanssa, koska
kouluttajat näkevät jo etukäteen sen, mitä
osaamisia yrityksessä voidaan oppia.
- Oppilaitoksilla on tarjolla yritykselle ilmaisia ja
maksullisia vaihtoehtoja.
- Osa vaihtoehdoista tähtää tutkintoon johtavaan
koulutukseen ja osan avulla pyritään löytämään
työntekijöitä nopealla täsmäkoulutuksella tai
pitkäjänteisemmällä vuosia kestävällä tiiviillä
yhteistyöllä.
- Jokaisen yrityksen ratkaisut ovat erilaisia ja
niiden suunnittelu alkaa aina lähtötilanteesta ja
tutustumisesta. Toisen yrityksen mallit voivat
helpottaa suunnittelua, mutta ne eivät ole
kopioitavissa suoraan.
- Yritys voi valita tarjotuista mahdollisuuksista
useita vaihtoehtoja. Ne eivät sulje pois toisiaan ja
tehokkain tulos saadaan yhdistelemällä erilaisia
vaihtoehtoja.
- Yrityksen kannattaa olla aktiivinen ja ehdottaa
itse haluamiaan vaihtoehtoja.
- Päätöstä voi olla vaikea tehdä yhden palaverin
perusteella, joten kannattaa sopia jo valmiiksi
seuraava tapaaminen. Oppilaitoksen edustajan
voi kutsua myös tutustumaan yritykseen.

Erilaisia yhteistyömahdollisuuksia
voivat olla mm.
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rekrykoulutus
räätälöity täydennyskoulutus
työvoimakoulutus
oppisopimus
lyhyt oppisopimus kesätyöläisille ja
sesonkityöntekijöille
koulutussopimus/ työharjoittelu
työkokeilu
yrityskohtaisen opinpolun rakentaminen
opiskelijaprojektit yrityksessä
hankeyhteistyö
opinnäyteyhteistyö
yrityksen osallistuminen oppilaitoksen
innovaatiotapahtumiin
tutkimusyhteistyö
yrityksen vierailu oppilaitoksessa
opiskelijoiden vierailu yrityksessä

3. Ohjausosaamisen vahvistaminen yrityksessä
ja opiskelun tukeminen
- Kun opiskelijoita ja uusia työntekijöitä tulee
yritykseen, on tärkeää huolehtia siitä, että
heidän oppimistaan pystytään myös ohjaamaan
ja tukemaan.
- Mahdollisimman monen yrityksestä kannattaa
käydä työpaikkaohjaajakoulutus.
- Perehdytysasiakirjat kannattaa päivittää
kuntoon ja käydä aina henkilökohtaisesti läpi
uusien tulokkaiden kanssa.
- Oppilaitoksen kanssa kannattaa suunnitella
talokirja, jossa kerrotaan opiskelijalle, mitä
osaamisia missäkin työpisteessä voi suorittaa ja
missä järjestyksessä toimintoja kannattaa
opetella.
- Rekryprosessin sanoittaminen on tärkeää ja
harjoittelupaikkojen kannattaa olla julkisesti ja
monikanavaisesti näkyvissä.
- Monilla oppilaitoksilla on sähköisiä rekrykanavia,
joihin yrityksen tiedot kannattaa syöttää.
Opiskelija ei kiinnostu yrityksestä, jos hän ei
edes tiedä sen olemassaolosta.
- Opiskelija tekee aina päätöksen siitä, minkä
yritysten kanssa hän tekee yhteistyötä. Kannattaa huolehtia siitä, että oma työnantajamielikuva
on kunnossa.
- Jos yritys käynnistää rekrykoulutuksen tai muun
sellaisen ratkaisun, jossa opiskelija ei tee tutkintoa, kannattaa huolehtia kouluttautumisen
jatkumisesta myös tämän jälkeen. Oppilaitoksen
kanssa voi tehdä suunnitelman etenemisestä
tutkinnonosa kerrallaan kohti kauempana
siintävää tutkintoa.

