
Työnopastajavalmennus  
oppisopimuksella kangasalan alueen yrityksille

tavoite 
Työnopastajavalmennuksesta valmistuu työnopastamisen huip-
puosaajia, joiden käsissä uudet työntekijät pääsevät nopeasti 
sinuiksi työnsä kanssa.

Työnopastaja suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa perehdytystä 
ja oppimista. Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistu-
jan valmiuksia toimia oman toimialueensa työnopastajana.

Valmennuksen aikana työnopastajakoulutettavat laativat uu-
den perehdyttämismallin tai päivittävät olemassa olevaa mallia 
ja työohjeita yhdessä työtiimin sekä esihenkilöiden kanssa. Val-
mennus varmistaa osaltaan sujuvan tiedonkulun työyhteisössä 
ja auttaa koko yhteisöä näkemään yrityksen toimintaprosessin.

• Valmennus järjestetään Kangasalan pääkirjastossa,  
Harjula-Sali, os. Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

• Valmennus kestää noin neljä kuukautta. 

• Valmennukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää, välitehtäviä, 
ohjauksen ja päätöstilaisuuden.

• Valmennuksessa suoritetaan prosessiteollisuuden 
ammattitutkinnon osa, Perehdyttäminen ja  
työnopastus prosessiteollisuuden tehtäviin (30 osp).

• Jokaiselle osallistujalle nimetään  
työpaikalta ohjaaja eli tuutori.

• Koulutus toteutetaan yhteistyössä Business  
Kangasala Oyn kanssa.

• Tule rakentamaan työpaikallesi asiantuntevaa 
ja mutkatonta perehdyttämistä! 

Työnopastaja saa uuden työntekijän viihtymään!
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ohjausryhmä
Ohjausryhmä varmistaa tavoitteen mukaisen etenemisen, sopii 
mahdollisista eteen tulevista muutostarpeista ja arvioi prosessin 
vaikuttavuutta kokonaisuutena.

Yritys nimeää mukaan lähtevät henkilöt. Ryhmään otetaan enin-
tään 18 henkilöä. Työnopastajaksi soveltuvat henkilöt, joilla on 
todennettu osaaminen työtehtävistä ja innostunut asenne työtä 
kohtaan.

ilmoittautuminen 10.12. mennessä
Viestintä- ja elinkeinokoordinaattori Senni Jalonen
senni.jalonen@businesskangasala.fi
Business Kangasala Oy

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Asiantuntijavalmentaja Tea Nikkilä
puh. 044 7906 429, tea.nikkila@takk.fi

Asiantuntijavalmentaja Marianne Vendell
puh. 044 4960 963, marianne.vendell@gmail.com
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Työnopastajavalmennus kangasalan alueen yrityksille 
Valmennuksen sisältö ja aikataulut
Ennakkotehtävä: Oman työpaikan arvojen sekä  
perehdytys- ja työnopastuskäytäntöjen kartoittaminen

12.12.2022 klo 9–16  
Työnopastajan rooli ja lainsäädäntö
• Tervetulosanat
• Perehdyttämisen kokonaisuus, tarve ja hyödyt sekä suhde 

työnantajakuvaan
• Lainsäädännön merkitys
• Ennakkotehtävän purku: Oman työpaikan perehdytys- ja 

työnopastuskäytäntöjen arviointi ja kehittämisideat, arvojen 
merkitys työnopastuksessa

• Työnopastajan tärkeä rooli
• Oman työyksikön työprosessin hahmottaminen työnopastuk-

sen suunnittelun pohjana.

Kehittämistehtävä: Työnopastussuunnitelman  
laatiminen omalle työnopastusalueelle

16.1.2023 klo 9–16  
Mitä opimme, työnopastuksen 5-askelta
• Oppiminen ja työ- ja oppimismotivaatio, miten opimme?
• Erilaiset opastettavat (eri työelämäsukupolvet, tutkinnon 

suorittajat)
• Erilaiset oppimistyylit (VAK)
• Taitojen oppiminen ja työnopastusmenetelmät
• 5 askeleen – työnopastusmenetelmä
• 5 askeleen – työnopastusmenetelmä/Käytännön harjoitukset.

Oppimistehtävä: Gemba Walk – työturvallisuus- 
havaintojen tekeminen

Kehittämistehtävien ohjaus pienryhmissä:  
Työnopastussuunnitelman arviointi ja viilaaminen

21.2.2023 klo 9–16  
Työturvallisuus ja työnopastaminen käytännössä
• Kehittämistehtävien välitsekkaus / Työnopastussuunnitelma
• Turvallinen työyhteisö ja työturvallisuus, riskien tunnistaminen
• Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistaminen
• Monikulttuurisuus työnopastuksessa
• Haastavien työnopastustilanteiden hallinta – case harjoitukset

Kehittämistehtävä: Työohjeen laatiminen omalle  
työnopastusalueelle

Kehittämistehtävien ohjaus pienryhmissä:  
Työohjeen arviointi ja (tarvittaessa) viilaaminen

24.3.2023 klo 9–16  
Vuorovaikutus, palaute ja oppimisen arviointi
• Työnopastajan vuorovaikutustaidot

- Itse ja ihmistuntemus – erilaiset käyttäytymistyylit
- Aito kuuntelu ja läsnäolo
- Oma viestintätyyli
- Myönteinen palautekulttuuri sekä palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen
• Työyksiköiden työnopastuslomakkeen ja työohjeiden esittelyt
• Valmennuksen päätös
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