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Koulutuksen järjestäjän nimi
Koulutusohjelman nimi
Toimipisteen osoite

Paikkakunta ja päivämäärä

TIEDOTE KOTEIHIN, SÄHKÖALAN AMMATILLISEN OPISKELUN TYÖELÄMÄTAIDOT
Hyvä _____________________alan opiskelijan huoltaja.
Onnittelemme nuorenne hyvästä opiskelualan valinnasta!
Sähköala tarvitsee osaavia ja motivoituneita ammattilaisia alan erilatuisiin työtehtäviin.
Opinnot valmistavat alusta lähtien opiskelijaa sijoittumaan alan työtehtäviin valmistumisen jälkeen.
Sähköalan työtehtävät edellyttävät monipuolista ja vahvaa perusosaamista. Osaamisvaatimukset
onnistuneen työssäoppimisen toteuttamiseen ovat siksi varsin korkeat jo ensimmäisessä
työssäoppimisjaksossa. Työssäoppiminen muodostaa merkittävän osan alan ammatillisesta
koulutuksesta.
Alueemme sähköalan yritykset tarjoavat mielellään hyviä työssäoppimispaikkoja motivoituneille
opiskelijoille. Alan työtehtävät monipuolistuvat. Tarjolla olevien työtehtävien määrä on kasvussa,
yritysten tarvitessa uutta asentajakuntaa korvaamaan alalta eläköityvät, erittäin korkean
ammattitaidon omaavat asentajat. Yritykset ja oppilaitos pyrkivät yhteistyössä varmistamaan sen, että
alalle saadaan koulutettua uutta monipuolisen ammattitaidon omaavaa työvoimaa. Yhteistyön
onnistumisen kannalta on tärkeää, että opiskelijoiden osaaminen, toimintatavat ja motivaatio ovat
kohdallaan työssäoppimisjaksolle lähdettäessä.
Koulussa teemme parhaamme varmistaaksemme sen, että työelämän vaatimat tiedot, taidot ja
pelisäännöt ovat opiskelijoilla hyvin hallinnassa. Viime aikoina työnantajilta on kuitenkin tullut
ajoittain palautetta puutteista edellä mainituissa valmiuksissa. Työnantajat kokevat, että ammatillisen
osaamisen kehittämiseen ei päästä, koska opiskelijoilla on entistä enemmän puutteita yleisissä
toimintatavoissa, palveluhenkisyydessä, motivaatiossa ja peruskäyttäytymisessä ammatillisista
perustaidoista puhumattakaan.
Hyvän ja laadukkaan työssäoppimisen toteuttaminen on tärkeää niin sähköalan yrityksille kuin
opiskelijoillekin, mutta se on myös yrityksiltä suuri taloudellinen ja toiminnallinen panostus. Jotta tuo
panostus tuottaisi hedelmää kaikille osapuolille, olemme yhteistyössä yritysten edustajien kanssa
laatineet yhteiset pelisäännöt (kts. liite) niin koulussa tapahtuvalle opiskelulle kuin
työssäoppimisjaksoillekin. Käymme säännöt läpi opiskelijoiden kanssa ennen työssäoppimisjaksoa,
mutta on tärkeää, että myös kodeissa tiedetään, millaisia työelämävalmiuksia alan ammatillinen
opiskelu edellyttää ja millaisista pelisäännöistä ja toimintatavoista opiskelija on sopinut koulun ja
työpaikan kanssa ennen työssäoppimisjakson alkamista.
Yhteistyöterveisin

________________
nimen selvennys
tehtävä

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opiskelija palauttaa oppilaitokselle huoltajan allekirjoituksella varustettuna

Opiskelijan nimi _________________________________
Aika ja paikka __________________________
Huoltajan allekirjoitus __________________________________
Nimen selvennys

Liite:

Työssäoppimisen ja ammatillisen opiskelun pelisäännöt
- Käyttäytyminen ja keskinäinen kohtaaminen
- Työelämän yhteiset pelisäännöt
- Laadullisen lähtötason varmistus
- Mitä tästä hyödytään

