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TUTKIMUSTIEDOTE HAASTATTELUUN OSALLISTUVILLE
Helsingissä 12.9.2018

Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitoksessa tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä hanke
Työpaikkasi on lupautunut mukaan Työterveyslaitoksen tutkimukseen, joka toteutetaan osana Työväen
Sivistysliiton koordinoimaa Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitoksessa tukemassa ammattiin
oppijan sujuvia siirtymiä -hanketta. Siksi pyydämme Sinua osallistumaan tähän tutkimukseen.
Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Tässä tiedotteessa saat
tietoa hankkeesta ja sen osana toteutettavista haastatteluista. Hanketta rahoittaa toteuttajaorganisaatioiden ohella Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan 1.3.2018-30.7.2020.
Lisätietoja hankkeesta löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta www.ttl.fi/ammattitaitoayhdessa.
Hankkeen tavoitteet ja menetelmät
Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy huomattavasti.
Hankkeen tavoitteena on toisaalta lisätä työpaikkojen valmiuksia opiskelijoiden ohjaamiseen, toisaalta
kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, mikä sujuvoittaa siirtymiä koulutuksesta työhön.
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa mm. työpaikkojen perehdyttämis- ja ohjauskäytäntöjen
kehittymiseen sekä työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Osallistumalla voit
tuoda tärkeää tietoa ja näkemyksiäsi tämän kehittämistyön tueksi.
Tutkimuksessa selvitetään työpaikkojen valmiuksia, olemassa olevia käytäntöjä sekä kehittämistarpeita
opiskelijoiden ohjaamiseen ja perehdyttämiseen ammatillisen koulutuksen uudistuessa. Hankkeessa
kerätään ja hyödynnetään erityyppisiä aineistoja. Menetelminä ovat työpaikkahaastattelut, verkkokysely
sekä osallistuva havainnointi ja vaikutusten arviointi kyselyin osana muutospajaprosessia.
Työpaikkahaastattelut luovat pohjan verkkokyselyn toteuttamiselle sekä tukevat hankkeen
myöhemmässä vaiheessa toteutettavien muutospajojen suunnittelua.
Haastattelujen kohderyhminä ovat erityisesti työpaikkaohjaajat, työpaikkojen työsuojeluhenkilöstö,
luottamusmiehet sekä esimiehet ja muut nuorten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen osallistuvat henkilöt.
Tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 15 haastattelua.
Haastattelujen tarkoitus
Haastatteluilla syvennetään ymmärrystä työpaikkojen nykytilanteesta ja ohjaamisen kehittämistarpeista
ammatillisen koulutuksen uudistuessa.
Haastatteluissa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi:
- ammatillisten opiskelijoiden perehdytys ja ohjaaminen työpaikoilla: työpaikan nykykäytännöt ja
niiden kehittämistarpeet
- yhteistyö työpaikan ja koulutuksen järjestäjän kanssa: sujuvuudet ja katkokset
- työpaikan näkökulma ammatillisen koulutuksen uudistumiseen
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Osallistumisen vapaaehtoisuus
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen perustuu kirjalliseen suostumukseesi ja
voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että se mitenkään vaikuttaa kohteluusi nyt tai
tulevaisuudessa. Sinulta pyydetään suostumus myös haastattelun nauhoittamiseen. Sinulla on myös
oikeus pyytää pääsyä sinua koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai
poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.
Osallistumisen luottamuksellisuus ja tietosuoja
Antamasi tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Haastatteluaineisto käsitellään ja säilytetään
tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella. Työterveyslaitoksen tutkijat käsittelevät aineistoa
tietokoneelle tallennettuina tiedostoina, joista ei ilmene vastaajien henkilötietoja. Tutkimusaineisto
arkistoidaan Työterveyslaitokselle.
Haastattelujen toteutus
Haastattelut toteutetaan vuoden 2018 aikana. Haastattelijoina toimivat tutkija Anna-Leena Kurki,
erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa sekä erikoistutkija Auli Airila. Haastatteluun on hyvä varata
aikaa noin 1 tunti.
Hankkeen tuotokset
Työpaikkahaastattelujen ja erillisen verkkokyselyn tuloksista tehdään kooste, jota hyödynnetään
hankkeen eri toiminnoissa, mm. hankkeen järjestämissä muutospajoissa. Hankkeen tuotoksia voi
hyödyntää ammatillisten opiskelijoiden sujuvien siirtymien edistämisessä, työpaikan ohjaustoiminnan
kehittämisessä sekä työpaikkojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämisessä. Kaikki tuotokset ovat
vapaasti saatavilla hankkeen verkkosivuilta (www.ttl.fi/ammattitaitoayhdessa) niiden valmistuttua
(viimeistään kesällä 2020) ja ne julkaistaan sellaisessa muodossa, että yksittäistä henkilöä tai
organisaatiota ei voida tunnistaa.
Annamme mielellämme lisätietoja!
Ystävällisin terveisin

tutkimuksen vastuullinen johtaja VTT Auli Airila
Lisätietoja antavat
Työpaikkahaastattelut
- tutkija Anna-Leena Kurki, p. 043 824 4262, anna-leena.kurki@ttl.fi
Tietoa hankkeesta
- erikoistutkija Auli Airila, p. 043 824 5472, auli.airila@ttl.fi
Tietosuoja-asiat
- tsv(at)ttl.fi, p. 030 474 2429
-
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