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Mestaripolkua rakentamassa
-hanke (ESR)
● Tavoitteena on lisätä ammatillisesta
perustutkinnosta valmistuvien kiinnostusta
hakeutua ammattitutkinto-opintoihin sekä
edistää siirtymistä työelämästä ammatti- tai
erikoisammattitutkintokoulutukseen
● Hankkeessa opiskelijoita tukevat
Mestarikiltojen ja yrittäjäyhdistysten
ammattilaiset luoden monipuolisen
osaajaverkoston yhdessä oppilaitoksen
kanssa
● Jatkuvaa/ elinikäistä oppimista edistävä
hanke
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Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia – Astetta enemmän
Mestaripolkua
rakentamassa
-hankkeen toimijat
(ESR)

● Uudistamme oppimista ja työelämää, luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja
yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen

Turun Aikuiskoulutuskeskus – Ammatillista koulutusta kaikkiin tarpeisiin
● Turun AKK on ammatilliseen koulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka
toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta
sekä yritysten henkilöstökoulutusta

Mestarikiltaneuvosto ja alueelliset mestarikillat
● Mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta- ja yhteistyöelin
● Tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllä mestarien ja kisällien
arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen
arvostusta
● Hankkeessa yhteistyössä mukana Keski-Suomen Mestarikilta ja Turun Mestari- ja
Kisällikilta

Alueelliset yrittäjäyhdistykset
● Hankkeessa yhteistyössä mukana Keski-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Yrittäjät
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Mestaripolulla käytettyjä käsitteitä

Työuraohjaaja
(määrittely työn alla)

Mentorit ja
mentorivalmennus

Opiskelijainfo

Pienryhmäohjaus

 Auttaa ylläpitämään
jatkuvaa osaamisen
kehittämistä työpaikalla
mm. havainnoimalla,
tunnistamalla ja
keskustelemalla
 Esim. työpaikkaohjaajia,
joiden osaamista
vahvistetaan
työuraohjaajan
valmennuksella
 Valmennus syventää
työuraohjaajien osaamista
ammatti- ja
erikoisammattitutkintojen
ammattitaitovaatimuksista
ja sisällöistä
 Työuraohjaajan
valmennus tuo työyhteisön
sisälle Mestaripolun
toimijan ja jatkuvan
oppimisen
keskustelukumppanin
oppilaitokselle

 Tavoitteena tukea
Mestarikillan ja
yrittäjäyhdistyksen jäseniä
heidän toimiessaan
Mestaripolun mentoreina

 Kaikille perustutkintoopiskelijaryhmille
järjestetty jatko-opintoja ja
työuran pohtimiseen
motivoiva tilaisuus

 Mentorit toimivat
oppilaitoksen
ohjauksessa, mutta
tuoden omia ammatillisia
arvojaan opiskelijoiden
ohjaukseen

 Järjestäjänä toimii
ryhmänohjaaja,
ammatillinen opettaja tai
opinto-ohjaaja (hankkeen
jälkeen)

Pienryhmäohjaus ptopiskelijoille
• Jatko-ohjaukseen
ilmoittautuneet
• pohtivat tulevaa
työuraansa ja sen
toteutumiseen tarvittavia
jatko-opintoja (at-tutkinto)
yhdessä ryhmänohjaajan
ja työelämän
ammattilaisen
(Mestarikiillan tai
yrittäjäyhdistyksen
mentori) kanssa
Pienryhmäohjaus
työssäkäyville
 ammattitutkinto-opinnoista
kiinnostuneille ja opinnot
jo aloittaneille eri
pienryhmät
 pohtivat työuran erilaisia
vaihtoehtoja ja
osaamisensa monipuolista
kehittämistä yhdessä
ryhmänohjaajan ja
työelämän ammattilaisen
kanssa (mentori).

 Valmennus sisältää yleistä
pohdintaa mentoroinnista
sekä itsestä mentorina
 Mentorivalmennuksen
avulla monipuolistetaan
opiskelijoiden saamaa
ammatillisen kasvun ja
työurasuunnittelun
ohjausta

 Mukana Mestarikillan tai
yrittäjäyhdistyksen
edustaja kertomassa
omasta työurastaan ja
ammattitaidon tärkeydestä
työuralla

Yksilömentorointi


Jatkuu
pienryhmäohjauksen
jälkeen, mikäli opiskelija
on kiinnostunut



Voi jatkua perustutkinnon
suorittamisen jälkeenkin
tarpeen ja sopimuksen
mukaan



Voi jatkua
ammattitutkinto- tai
erikoisammattitutkinnon
suorittamisen ajan



Opiskelija (aktori) ja
työelämän ammattilainen
(mentori) solmivat
mentorisuhteen, johon
molemmat sitoutuvat
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Mestaripolku
– yhteistyöllä ammattilaiseksi
= Yksilömentorointi

Työyhteisössä osaamistarpeiden
tunnistaminen ja osaamisen kehittymisen
tukeminen  Työuraohjaaja
Työuraohjaajan
valmennus

MestaripolkuPienryhmäohjaus:
oppilaitos, Mestarikilta,
yrittäjäyhdistys
Mentorivalmennus AT/EAT
mestarikiltalaisille ja yrittäjille

2. asteen ammatillinen
perustutkinnon aloitus

Ammattitutkinto
oppisopimuskoulutuksella
tai työn ohella

MestaripolkuOpiskelijainfo:
oppilaitos, Mestarikilta,
yrittäjäyhdistys

Valmistuminen
perustutkinnosta
= Yksilömentorointi:
opiskelija ja
mestarikiltalainen
MestaripolkuPienryhmäohjaus:
oppilaitos, Mestarikilta,
yrittäjäyhdistys
Mentorivalmennus PT
mestarikiltalaisille ja yrittäjille
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Kiitos!
Lisätietoja projektipäälliköiltä:
Vuokko Joutsen, Gradia
Aija Huhtamäki, Turun akk

vuokko.joutsen@gradia.fi
aija.huhtamaki@turunakk.fi

Mestaripolkua rakentamassa –päivittyvä blogi

