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Mikä NEWLOG?

u NEWLOG-hanke kehittää logistiikka-alan koulutusta 
tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

u Hankkeen toteuttajina ovat Vantaan ammattiopisto Varia, 
Hyria Koulutus Oy sekä Kouvolan seudun ammattiopisto 

KSAO

u Lue lisää ja seuraa somessa: www.newloghanke.fi & 
#newloghanke
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http://www.newloghanke.fi


Mitä tehdään?

Lähtötilanne
u 2 eri rakennusta ja alaa

u Sisälogistiikka
u Kuljetus

u Ei varsinaisia sosiaalitiloja
u Opiskelijat käyttävät 

opettajien 
kahvihuoneita ja WC:tä

u Ei muuta tilaa kuin 
luokat ja "työsalit"
u Oppilaitoksen 

toimintamallit vaikeat 
hahmottaa opiskelijoille

Tavoite
u Oppilaitosmielikuvan 

parantaminen
u Yhteisöllisyys alojen 

välillä
u Vastaaminen 

työelämätaitojen 
haasteisiin
u Sosiaalisuus
u Fysiikka
u Henkinen hyvinvointi
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Taustaa

On oletettavaa, että 
henkilöstön työssä viihtymistä 

voidaan parantaa ja johtamista 
helpottaa muuttamalla 

ympäristöä näitä paremmin 
tukeviksi.

Kohde- ja sidosryhmä projektissa 
on laaja; 

oppilaitoksen henkilökunta sekä 
opiskelijat, työelämäkumppanit 

ja yhteistyökumppanit.

Hankkeessa tehdyn selvityksen 
perusteella pyritään 

parantamaan opiskelijoiden 
sosiaalisia taitoja, fysiikkaa 
sekä henkistä hyvinvointia.

Oppimisympäristön muutoksella 
on todettu olevan vaikutusta 

opiskelijoiden 
sopeutumisessa työelämän 

vaatimuksiin.

(Kosonen ym. 2009)

4



Kuinka?
u Kartoitetaan lähtötilannetta kyselyillä 

opiskelijoille ja henkilökunnalle
u Verrataan tuloksia jo olemassa olevaan 

tietoon työelämältä
u Kutsutaan opiskelijoita ja 

henkilökunnan edustajia mukaan 
ideointiin ja suunnitteluun

u Luonnokset, tarjoukset ja toteutus
u Testaus
u Mittaus kokemuksista, toukokuu 2022
u Jatkokehitys, muutosehdotukset ja 

kokeilun tulokset
u Hanke päättyy elokuu 2022
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Kohderyhmät 6

Opiskelija
Ø Vaikuttamisen kohde
Ø Henkilökohtaiset 

tekijät
Ø Taustat
Ø Motivaatio

Ø Hiljainen myyjä
Ø Ympäristön 

merkitys 
kokemuksessa 
ja oppimisessa

Ø Oppija oppilaitoksen 
primääriasiakas

Ø Keskeisessä roolissa
Ø Palvelun todellinen 

tuottaja
Ø Työssä 

viihtymisellä 
merkittävä 
vaikutus työn 
laatuun

Ø Määrittää ammatillisen 
osaamisen

Ø Sisällön
Ø Vaadittavan 

taitotason
Ø Työtä ostava asiakas 

todellinen
koulutuspalvelun 
"loppukäyttäjä"

Ø Määrittää tavoitteet
Ø Uudenlaiset 

ratkaisut
Ø Työelämä-

taitoihin 
vaikuttaminen

Ø Mitatut tulokset
Ø Kohderyhmänä 

Uusimaalla toimivat 
yritykset

Opettaja Työelämä NEWLOG



Palvelupolku
Opetusta ei mielletä palveluksi

u Asiakaskokemuksen merkitys
u Prosessien puute
u Palvelua ei ole muotoiltu
kokonaisuutena

Kehittämiskohde osa
muotoilematonta kokonaisuutta

u Palvelupolun kokonaiskesto
n. 3 vuotta
uJälkipalvelu

u Korttikoulutukset, 
ammattitutkinnot, 
erikoisammattitutkinnot, 
muut koulutukset, 
työelämäyhteistyö

Ympäristöllä suuri merkitys 
palvelukokemuksessa: (Kuulaniemi 
2011, s. 82.)

u Ohjaa käytöstä
u Vaikuttaa mielialaan

Palvelumaiseman merkityksen kasvu
u Yhtiöittyminen 2022
u Mielikuva sidosryhmille
u Sosiaalinen media

Kontakti alaan Haku Valintaprosessi

Valituksi tuleminen KSAO Startti
Henkilökohtaisen 

osaamisen 
kehittämissuunnitelma 

HOKS

YTOt, ATOt, 
korttikoulutukset, TEO-

jaksot jne. 
opiskelutilanteet

Näytöt Valmistuminen

Jatkokoulutus, 
työelämäyhteistyö 
oppilaitokseen jne.
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Oppimisympäristön
käyttäjäprofiili

KENELLE?
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Haluan ajaa 
rekkaa…

Ehkä ulkomailla.

Tai yrittäjänä.

Voisin tehdä jotain ”korkeampi 
arvoistakin” hommaa…

Ø Suoraan yläkoulusta.

Ø 15 -> 19 ikävuotta.

Ø Merkittävä kehitysvaihe.

Ø Itsenäistyminen ja irtautuminen 

kotoa.

Ø Aivot valmiit vasta yli 20-

vuotiaana.

Koneet kiinnostaa 
enemmän kuin sportti.

Oppii paremmin 
tekemällä kuin 

lukemalla – kuten 
kaikki suvussa.

Arvostaa ”tavallista”.

Olemassa oleva 
sosiaalinen verkosto 

tärkeä.

Haluaa tehdä hyvin ja 
oikein.

Fiksu & kunnollinen.

Haluaa ymmärtää, 
muttei osaa kysyä.

Ujo tai 
temperamentiltaan 

matalasti sosiaalinen.

Ryhmäpaine

Nuori.

Zeta Zuharni Jos tykkään 
siitä.



Ympäristö, jossa on 
helppo olla aktiivinen ja 
kohdata

AKTIVOIVA
OPPIMIS-

YMPÄRISTÖ



1
1

31.8.202
2

Ennen...



12
31.8.202
2

Jälkeen!



Toteutus
u Selkänojalliset tuolit ja sohvat vaihtuivat 

seisontatukiin
u Pyöreät pöydät
u Mahdollisuus lämmittää eväät, keittää

kahvia ja teetä, jääkaappi – opiskelijat 
organisoivat kahvikassan

u Opiskelijoiden toiveesta mattoja ja 
kasveja

u Liikkumista lisäämään monipuolinen 
liikuntaväline, jossa penkki ja tanko

u Naulakko, vesipiste ja siivousvälineet
u Viihtyisä ja rauhallinen tila, jossa on 

mukava olla.
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Arvolupaus 14

Ikä ja elämäntilanne
Perhetausta

Peruskoulussa opitut mallit
Ryhmäpaine ja kaverit

Elämänhallintataidot
Työelämätaidot

Temperamentti
Fysiikka – raskas työ

Itsenäistyminen
Unelma-ammatti

Tahto löytää ”oma juttu” alalta

”Mukava, tavallinen elämä”

Orastava ajatus 
omista 
mahdollisuuksista ja 
kyvykkyyksistä.

Viihtyisä 
oppimisympäristö.

Strukturoitu ja 
turvallinen 
koulupäivä.

Valmentaa työelämään.

Virkeyttä, liikettä ja 
mahdollisuus terveellisiin, 
virkistäviin taukoihin.

Tuttu malli 
ympäristössä tuo 
turvaa uusien 
toimintamallien 
kokeiluun. 

Opastaa ja ohjaa 
muutokseen pehmein keinoin.

Innostaa myös opiskelutovereita.

Lisää liikettä huomaamatta, mikä aktivoi 
liikkuvuutta.

Onnistumisen kokemukset palkitsevat, 
motivoivat ja rohkaisevat kokeilemaan uutta.

Ammattimaisuudesta tulee 
arkea ja normi.

Mahdollisuus 
ammattiminän
kasvuun.

Annettujen 
tehtävien suoritus.

Riittävään pyrkiminen.

Selkeät ohjeet, joiden 
mukaan toimia.

Ymmärretyt 
tavoitteet.

OPPIJA

OPPILAITOS
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