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Tästä raportista löydät käytännöt, jotka liittyvät ammatillisten valmiuksien ja taitojen 

opettamiseen ET-henkilöille. Nämä käytännöt on koottu useista hankekumppaneiden 

kirjoittamista raporteista. 

Ensimmäinen osa sisältää yleisluonteisen johdannon oppimiseen ja useisiin sen 

osatekijöihin, erityyppisiin tutkimuksiin perustuen. 

Erityisen tärkeä on osa, joka koskee ammatillisten taitojen ja valmiuksien opettamisen 

menetelmiä: kustakin menetelmästä esitellään sen ominaispiirteet, käyttötarkoitus ja tavat 

toteuttaa menetelmää käytännössä. 

Yhdessä menetelmien kanssa selitetään välineet, jotka katsotaan kaikkein tehokkaimmiksi 

valmiuksien ja taitojen opettamisessa. Kustakin opetuksen työvälineestä annetaan 

esimerkki. 

Raportti sisältää myös kaavion, joka esittelee kurssin oppimisjaksot. Kutakin taitoa/kykyä 

kohti on sisällytetty menetelmät, joilla oppiminen saavutetaan, sekä niihin liittyvät 

opetuksen välineet. 

Lopussa kuvaillaan joitakin kurssiin liittyviä tärkeitä taitojen ja valmiuksien oppimisen 

aspekteja: luokan ilmapiiri, opettajan kommunikointimenetelmät ja asenne kurssin 

osallistujia kohtaan, joitakin käytännön harjoituksiin liittyviä logistisia seikkoja, osallistujien 

aikaisempien taitojen arviointi väli- ja loppuvaiheen seurannan kera, sekä 

oppimisympäristön strukturointi. 

Johdanto 
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Oppiminen voidaan määritellä käyttäytymisen pysyvänä muutoksena, joka on seurausta 

kokemuksesta. Se on monitahoinen prosessi, joka sallii skeemojen ja sisältöjen 

omaksumisen ja muokkaamisen, ja jossa ymmärtämisellä, havaitsemisella, motivaatiolla, 

tunteilla ja vastaavilla muuttujilla on keskeiset roolit. 

Oppiminen tarkoittaa ennen kaikkea ”jonkin tietämistä”: se viittaa yhden tai useamman 

käsityksen omaksumiseen, ja se on prosessi, jonka tapahtuessa henkilö tallettaa 

tarpeellisen tiedon pystyäkseen omaksumaan tai kehittämään jotakin keinoa mukauttaa 

toimintaansa ympäristöön. 

Me kaikki omaksumme taitoja ja kykyjä kautta elämän. Tätä tapahtuu monilla 

elämänalueilla, käsittäen monia asioita koskevaa informaatiota ja käsitteitä, koulussa 

opetettavia taitoja kuten lukeminen, kirjoittaminen ja ongelmanratkaisu, sekä päivittäisiä 

taitoja kuten autolla ajaminen, urheileminen ja ihmissuhde- ja kommunikointitaidot, jotka 

mahdollistavat onnistuneen vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa. 

Jokaisella on oma oppimistyylinsä. 

Oppimistyylillä tarkoitamme ”henkilölle mieluisinta lähestymistapaa oppimiseen, hänen 

tyypillistä ja pysyvää tapaansa havaita, kehittää, tallentaa ja hyödyntää informaatiota” 

(Mariani 2000)1 

Oppimistyylit kattavat ympäristöön liittyvät mieltymykset (kuten ajat ja paikat oppimiselle, 

valaistuksen, lämpötilan, äänet, syömisen...), aisteihin liittyvät seikat (usein tiivistettynä 

visuaaliseksi, auditiiviseksi ja kinesteettiseksi tyyliksi), kognitiiviset tyylit (vastakohtina 

globaalinen/analyyttinen, systemaattinen/intuitiivinen, reflektoiva/impulsiivinen). Nämä 

sulautuvat sosio-emotionaalisin ominaisuuksiin (introversioon ja ekstroversioon). Yksilöt 

oppivat keskenään erilaisilla tavoilla noudattaen malleja ja strategioita, joita he käyttävät 

informaation muokkaamiseen, aloittaen aistikanavista, jotka mahdollistavat ulkoisten 

ärsykkeiden havaitsemisen. 

Voimme erottaa neljä pääryhmää: 

1. Ensimmäistä ryhmää edustaa visuaalis-verbaalinen kanava, joka on pääasiassa tällä 

hetkellä käytössä kouluympäristöissä: sitä käytämme lukiessamme ja kirjoittaessamme. 

Oppiminen tapahtuu periaatteessa lukemalla. 

 

 
 

1 MARIANI L. 2000. Portfolio. Strumenti per documentare e valutare cosa si impara e come si impara. Bologna, 

Zanichelli. 

1 – Oppimisprosessi ja sen osat 
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2. Toista ryhmää edustaa visuaalis-ikonografinen kanava, eli heillä ensisijaisia ovat kuvat, 

piirrokset, valokuvat, symbolit, kartat, grafiikat ja diagrammit. Periaatteessa tämä on 

kokonaan visuaalista oppimista. 

3. Kolmatta ryhmää edustaa auditiivinen kanava, eli kuunteleminen on ensisijaista. 

Periaatteessa he oppivat enimmäkseen osallistumalla tunneille, keskustelemalla ja 

työskentelemällä luokkatoverin tai ryhmän kanssa. 

4. Neljättä ryhmää edustaa kinestesia, eli konkreettinen toiminta on ensisijaista. 

Periaatteessa he oppivat tekemällä. 

Oppimisen osa-alueet ovat: 

- Huomion suuntaaminen uusiin asioihin 

- Sosiaalisten ärsykkeiden hyödyntäminen siten, että nämä ovat etusijalla ei-sosiaalisiin 

ärsykkeisiin nähden visuaalisella, auditiivisella ja taktiilisella alueella (Bonag ja Gelmon, 

2013) 

- Aktiivinen osallistuminen sosiaalisiin rutiineihin, jotka perustuvat katseisiin, äänen 

käyttöön ja hymyilemiseen (Trevorther ja Aitken, 2001).2 

Normaalisti lapset oppivat: 

- Ärsykkeiden kautta: meidän on huomioitava ärsykkeiden ylivalikoinnin vaikutukset, 

esimerkiksi yksinkertaistamalla ohjeita 

- Meidän on tuettava ”perusedellytysten” kehittymistä sosiaalisen oppimisen 

infrastruktuurin pohjaksi, koska yksilöt oppivat vuorovaikutuksesta muiden kanssa. 

- Päivittäisen rutiinin toteuttamisen kautta 

- Käyttäytymistieteellistä opetuksen viitekehystä soveltamalla 

- Käyttämällä kommunikoinnissa tunnepohjaisia viestejä, jotka eivät ”hajota 

keskittymistä”, vaan yksinkertaistavat oppimista (Brand et al., 2002) 

Lajiutumisen edetessä ihmisaivoihin on kehittynyt luonnonvalinnan seurauksena 

erikoistuneita rakenteita ja mekanismeja, jotka tekevät lajimme lapsista ylivertaisia 

taidossaan oppia muilta ihmisiltä. Tämä evolutiivinen kehityskaari, joka teki kulttuurisesta 

tiedon siirrosta uusille sukupolville yksinkertaisempaa geneettiseen tiedon siirtoon 

verrattuna, on syy siihen, että vastasyntyneet lapset eivät kykene tekemään kovin monia 

asioita, mutta he ovat kykeneviä oppimaan niitä (Coch, Dawson ja Fischer, 2007).3 

 
2 Trevarthen C., Aitken K. J., Infant intersubjectivity: Research, theory, and clinical applications, «Journal of 

Child Psychology and Psychiatry», 42, (2001), pp. 3-48 

3 D. Coch, G. Dawson, & K.W. Fischer (toim.), Human Behavior, Learning, and the Developing Brain. New York: 

Guilford Press, 2007 
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Lasten on opittava aikuisilta taidot, jotka mahdollistavat heidän selviytymisensä elämässä. 

Lapset havaitsevat uudet asiat ärsykkeinä, joihin he kiinnittävät huomiota, joten heidän 

kognitiiviset resurssinsa ovat suuntautuneet toimintaan ja sanoihin, jotka eivät vielä ole osa 

heidän taitovalikoimaansa. Tämä erityinen huomion suuntautuminen yksinkertaistaa 

uuden informaation omaksumista. 

Tietty ryhmä ärsykkeitä – sosiaaliset ärsykkeet – kiinnittävät lapsen huomion paljon 

tehokkaammin kuin muu informaatio. 

Lapsilla on spontaani taipumus matkia ihmisten toimintaa. 

Lapset alkavat matkia muita elämänsä ensimmäisistä tunneista lähtien. Heillä on hyvin 

yksinkertaisia imitoivia käyttäytymismalleja. Tämä kyky vahvistuu päivittäisissä, kasvokkain 

tapahtuvissa rutiineissa vanhemman ja lapsen välillä. 

Toisen elinvuoden aikana imitoiva käyttäytyminen muuttuu monimutkaisemmaksi. Jos lapsi 

havaitsee toisen henkilön yrittävän toteuttaa toimintoa onnistumatta siinä, hän ei pyri 

matkimaan aikuisen toimintaa sellaisenaan, vaan sitä toimintaa, mitä aikuinen halusi 

toteuttaa. Varhaisten ikävuosien aikana lapset pyrkivät matkimaan toimintaa, joka on 

toteutettu ”leikkisällä” asenteella, samalla kun he usein jättävät huomiotta toiminnan, joka 

on toteutettu emotionaalisesti neutraalilla tavalla sekä käyttäytymisen, jota toteuttavat 

heille emotionaalisessa mielessä ”kaukaiset” henkilöt (Vivanti ja Dissanayake, 2014; Nielsen 

ja Blank, 2011). 

Nämä ilmiöt kertovat sen, miten imitoiva käyttäytyminen lomittuu psyykkiseen 

viitekehykseen, jossa pyrkimykset, matkittavan henkilön tavoitteet sekä matkijan ja 

matkittavan välinen sosiaalinen suhde ovat olennaisen tärkeitä. Tämän moniulotteisen 

valintaprosessin ansiosta, liittyen siihen ketä ja mitä imitoidaan, lapset eivät omaksu toisen 

henkilön käyttäytymistä passiivisesti. Sen sijaan he sovittavat valikoivasti omien 

käyttäytymismalliensa joukkoon toimintoja, jotka mahdollistavat uusien taitojen oppimisen 

sekä muihin kohdistuvien sosiaalisten ja emotionaalisten yhteyksien luomisen ja 

vahvistamisen. 

Perusta, jolle tämä prosessi rakentuu, on huomion kiinnittyminen ja mielenkiinto uusia 

asioita ja sosiaalisuutta kohtaan sekä erityinen herkkyys kommunikointiin ja tunneilmaisuun 

liittyvien viestien suhteen. Kuten aikaisemmin nähtiin, lapset oppivat sanoja ja toimintaa 

helpommin leikkisässä asiayhteydessä neutraaliin asiayhteyteen verrattuna. 

Esimerkiksi henkilöillä, joilla on autismi, voidaan usein nähdä toistavaa käyttäytymistä. 

Tämän oletuksen mukaan lapsi, jolla on autismi, pyrkii tekemään harvoja asioita, ja 

tekemään juuri näitä asioita koko ajan, koska häneltä puuttuu luovuus, jota hän tarvitsisi 

vaihtoehtojen kuvittelemiseen. 
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On mahdollista, että henkilöt, joilla on autismi, toteuttavat toistavaa käyttäytymistä 

keinona vähentää ahdistusta, jota seuraa sosiaalisen maailman kokemisesta 

käsittämättömänä ja kaoottisena. 

On olemassa kolme tarkoin määriteltyä ajatusta siitä, miten oppiminen tapahtuu lapsilla, 

joilla on autismi. 

1. Heillä on vaikeuksia käsitellä useampaa kuin yhtä ärsykettä kerrallaan, joten ohjeet on 

muokattava äärimmäisen yksinkertaisiksi; 

2. Kehuminen ja rohkaiseminen (sosiaalinen palaute) eivät ole palkitsevia ärsykkeitä 

lapsille, joilla on autismi, joten on tarpeen käyttää joitakin ulkoisia palkitsemiskeinoja, 

kuten ruokaa tai leluja, joita he haluavat, jotta lapsi saadaan motivoitua 

toteuttamaan pyydettyä käyttäytymismallia; 

3. Kun edeltävä ärsyke on selkeä, ja siitä seuraava ärsyke on motivoiva, oppiminen tapahtuu 

samoja lainalaisuuksia seuraten kuin henkilöillä, joilla ei ole autismia; lapset oppivat 

toteuttamaan käyttäytymistä, jota on vahvistettu, ja lopettavat käyttäytymisen, josta 

luopumista on tuettu. 
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Eniten käytetyt strategiat ET-henkilöiden taitojen oppimisen tukemiseksi ovat: 

1. Kehotteet ja häivyttäminen; 

2. Muokkaaminen ja ketjuttaminen; 

3. Vahvistaminen; 

4. Rooliharjoittelu; 

5. Mallintaminen; 

6. Aivoriihi; 

7. TEACCH; 

8. ‘Neljän askeleen malli’. 

 
1. Kehotteet ja häivyttäminen 

Tämä tekniikka muodostuu siitä, että henkilölle annetaan yksi tai useampia eriytettyjä 

ärsykkeitä kehotteiden muodossa. Kehotteet ovat yleensä keinotekoisia ja helposti 

tulkittavia, ja ne tarjotaan juuri silloin kun suorituksen pitäisi tapahtua. 

 
On olemassa erityyppisiä kehotteita, joilla henkilöä voidaan auttaa vastaamisen 

aloittamisessa; ne voivat olla: 

 
- Verbaalisia kehotteita; 

 
- Eleillä ohjaamista; 

 
- Fyysistä ohjaamista. 

 
Kehottaminen ja verbaaliset ohjeet ovat hyvin luonnollisia apukeinoja, joita ohjaaja aina 

käyttää pyrkien mahdollistamaan tehtävän ymmärtämistä. 

 
Eleillä ohjaaminen muodostuu tietyistä eleistä, joita ohjaaja käyttää stimuloidakseen 

toivotun käyttäytymisen aloittamista tai tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen 

vähentämistä. 

 
Fyysinen apu edellyttää fyysistä kontaktia, jonka avulla ohjaaja johdattelee henkilöä 

toteuttamaan suunniteltuja suorituksia. Tämä ei tarkoita, että ohjaaja asettuisi kokonaan 

oppimistehtäviä suorittavan henkilön tilalle. 

2 – Menetelmiä kykyjen ja taitojen opettamiseksi ET-henkilöille 
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Edellisten lisäksi muutkin ärsykkeet ovat olennaisen tärkeitä oppimisen ensimmäisessä 

vaiheessa, mutta sitten niitä on vähennettävä tai ne on poistettava kokonaan, jotta 

voidaan mahdollistaa taidon lopullinen nivominen henkilön käyttäytymismallien 

valikoimaan. Kun käyttäytymismalli juurrutetaan, sen on välttämätöntä olla riippuvainen 

pelkästään luonnollisista ärsykkeistä, toisin sanoen ympäristöön kuuluvista ärsykkeistä, joita 

ohjaaja ei tarjoa keinotekoisella tavalla. Tämän saavuttamiseksi on tarpeen vähentää 

annettua apua asteittain, käyttäen strategiaa nimeltä häivyttäminen. Tämä tekniikka 

määrittelee joitakin muokkauksia, jotka eivät koske käyttäytymismallia itsessään, vaan sitä 

ympäröivää viitekehystä. 

 
Häivyttämiseen liittyy erilaisia piirteitä, jotka riippuvat siitä, millaisten kehotteiden 

yhteydessä sitä käytetään. 

 
Sanallisen avun vähentäminen voi muodostua ohjeen sanamäärän vähentämisestä ja 

äänenvoimakkuuden pienentämisestä ohjetta annettaessa. 

 
Eleistä koostuvaa apua voidaan vähentää rajoittamalla eleen laajuutta tai korvaamalla 

se vähemmän näkyvällä eleellä (esim. etusormella osoittamisen sijaan voidaan osoittaa 

katseella). 

 
Fyysisten kehotteiden kanssa voidaan käyttää seuraavia strategioita: 

 
- Pienennetään asteittain fyysisen kosketuksen laajuutta (esim. jos opiskelijaa 

kosketetaan ensin koko kädellä, sitten useammalla sormella, tämän jälkeen yhdellä 

sormella ja lopuksi sormenpäällä. 

 
- Vähennetään asteittain paineen määrää sillä kehon alueella, jota käytetään 

kehotteen ensimmäisessä vaiheessa; 

 
- Siirretään kontakti asteittain alkuperäisestä kehon osasta kauempana oleviin kehon 

osiin; 

 
- Käytetään prosessin alussa kaikkia kolmea kehotetyyppiä ja eliminoidaan fyysiset 

kehotteet ensimmäisinä, koska sanallisia ja eleisiin perustuvia kehotteita on helpompi 

rajata. 

 
Kehotteiden käyttö ja häivyttäminen ovat saman oppimismenetelmän kaksi osatekijää, ja 

siksi ne tulee aina suunnitella ja toteuttaa yhdessä. 
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2. Muokkaaminen ja ketjuttaminen 

Muokkaaminen on tekniikka, jonka avulla on mahdollista laajentaa henkilön 

taitovalikoimaa, tukien uusien taitojen kehittämistä. Se perustuu pääosin opiskelijan 

käyttäytymismallien vahvistamiseen näiden lähestyessä asteittain toivottua lopputulosta 

(kohdekäyttäytymistä). Tällaisen tekniikan avulla voidaan opettaa erityyppisiä taitoja 

(motorisia, kognitiivisia, kielellisiä jne.) jopa hyvin vaikeavammaisille henkilöille. Tätä 

tekniikkaa käytetään yhdessä muiden kanssa, pääasiassa kehotteiden ja häivyttämisen. 

Muokkausohjelman keskeiset piirteet ovat: 

- kehitettävän taidon valinta (kohdekäyttäytymisen määritteleminen) ja lähtövaiheen 

käyttäytymismallin valinta, esim. jo olemassa oleva, henkilöllä havaittu käyttäytyminen, 

jolla on jonkinlainen yhteys kohdekäyttäytymiseen; 

- peräkkäisten likiarvojen hahmotteleminen, ts. käyttäytymismalleja, jotka alkavat 

lähtövaiheen mallista ja lähestyvät asteittain yhä enemmän kohdekäyttäytymistä; 

- sopivien vahvistussuunnitelmien valmistelu tukemaan henkilön kykyä hallita askel 

askeleelta erilaiset käyttäytymismallit, jotka johtavat kohdekäyttäytymisen 

saavuttamiseen. 

Ketjuttaminen on strategia, joka on tarkoitettu erityisesti monitahoisten taitojen 

opettamiseen käyttämällä sarjaa selkeästi määriteltyjä käyttäytymismalleja. Se on 

hyödyllinen opetettaessa omatoimisuustaitoja ja monia ammatillisia taitoja, jotka vaativat 

säännönmukaisten vaiheiden toteuttamista. 

Ketjuttamisohjelma jakautuu kolmeen vaiheeseen: 

a) Tehtäväanalyysi; 

b) Käyttäytymismallien ketjun rakentaminen; 

c) Ketjuttamisohjelman kokoaminen alayksiköistä, asteittaista vahvistusta toteuttaen. 

Konkreettisesti katsoen, monitahoisen taidon osista luodaan kuvaukset, ja opiskelijaa 

opetetaan suorittamaan niitä peräkkäisten tehtävien sarjana kunnes koko tehtävä on 

saatettu loppuun. 

Taito-osioiden ketjuttaminen tapahtuu asteittain, erikseen määitellyn vahvistusohjelman 

mukaan. Tämä on tekniikkaa pääasiassa määrittelevä ja sitä muista tekniikoista erottava 

osatekijä. Tällainen ketjuttaminen tapahtuu seuraavasti: heti kun ensimmäisen osion 

käyttäytymismalli on opittu kokonaan ja pysyvästi, seuraavaa vaihetta vahvistetaan 

ainoastaan, jos odotettu käyttäytyminen toteutuu edellisen jälkeen: ensimmäistä osiota ei 

enää vahvisteta erillisenä. Kun kaksi ensimmäistä osiota on opittu ja ketjutettu, siirrytään 

kolmanteen, jota vahvistetaan vain silloin, kun kuvailtu käyttäytyminen toteutuu edellisten 

jälkeen. 
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3. Vahvistaminen 

Vahvistamistekniikat ovat käyttäytymistieteelliselle lähestymistavalle ominaisia. Skinner 

(1953)4 määrittelee vahvistamisen tiukan pragmaattisella tavalla tapahtumana, joka 

käyttäytymismallin ilmenemistä seuratessaan lisää sen ilmenemisen todennäköisyyttä 

tulevaisuudessa. 

 
Yksinkertaisin vahvistusohjelma on tyypiltään jatkuva, jossa vahvistava ärsyke annetaan 

jokaisen käyttäytymismallin ilmenemisen jälkeen. Kun vahvistusta annetaan vain tietyissä 

tilanteissa, ei kaikissa, puhutaan tauotetun vahvistamisen ohjelmasta. 

 
Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tauotetun vahvistamisen ohjelma vaikuttaa 

toimivammalta kuin jatkuva, koska vaikka se johtaakin hitaampaan oppimiseen, sen 

lopettamisesta ei seuraa yhtä todennäköisesti ongelmia. Tauotetun vahvistamisen 

ohjelmat jaetaan neljään tyyppiin: 1) kiinteän suhdeluvun ohjelma, 2) vaihtelevan 

suhdeluvun ohjelma, 3) kiinteän aikavälin ohjelma, 4) vaihtelevan aikavälin ohjelma. 

 
Kiinteän suhdeluvun ohjelmassa vahvistusta käytetään, kun vastauksia on saatu tietty 

määrä. Tässä ohjelmassa vahvistettu käyttäytyminen on rakenteeltaan vakio, mutta sen 

säilymisestä vahvistamisen päättyessä ei ole kovin paljon varmuutta. 

 
Vaihtelevan suhdeluvun ohjelmassa käyttäytymismallin ilmenemisten määrä kunkin 

vahvistettavan vastauksen puitteissa ei ole vakio, vaan se vaihtelee eri menetelmistä 

riippuen. Suhdeluku voi olla aluksi pieni, ja se voi kasvaa tehtäväsarjan edetessä, jotta 

vastaus olisi vähemmän alisteinen vahvistukselle. Tämän tuloksena vaihtelevan suhdeluvun 

ohjelma tuottaa käyttäytymismalleja, jotka hyvin todennäköisesti säilyvät sen päätyttyä. 

 
Kiinteän aikavälin ohjelmassa vahvistusta annetaan tietyn ajan kuluttua edellisestä 

vahvistuksesta. 

 
Vaihtelevan aikavälin ohjelmassa vahvistusta annetaan tiettyjen, keskenään eripituisten 

jaksojen kuluttua. Tämän ohjelman avulla voidaan saavuttaa tavanomaista vastaavia 

käyttäytymismalleja. 

 
Jotta taitoja voitaisiin juurruttaa pysyviksi käyttämällä vahvistamisen keinoja, on tarpeen 

seurata joitakin perusperiaatteita: 

- Vahvistaminen välittömästi käyttäytymismallin ilmenemisen jälkeen; 

- Toimiminen konkreettisten vahvistuskeinojen korvaamiseksi asteittain luonnollisemmilla; 

- Aktiivinen siirtyminen jatkuvan vahvistamisen käytännöistä tauotettuun 

vahvistamiseen. 
 

4 Skinner B. F. (1953), Science and human behavior, New York: The MacMillan Co. 
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Tulosten saamiseksi vahvistuksen on oltava välitöntä ja luotettavasti toistuvaa. On tärkeää, 

että se annetaan välittömästi toivotun käyttäytymisen toteuduttua. Yhtään hyväksyttävää 

vastausta ei saa jättää ilman vahvistusta. 

 
Hyväksyttävien käyttäytymisvasteiden tuottamista ei voi kovin pitkään tukea fyysisillä 

vahvistavilla ärsykkeillä. Tämän takia tulee siirtyä vähän kerrassaan luonnollisempiin 

vahvistustyyppeihin, ennen kaikkea sosiaalisiin (kehuminen, hyväksyntä jne.). 

 
4. Rooliharjoittelu 

Tämä on sosiaalisten ja organisaatioroolien dramatisointia käsittävä tekniikka, jossa 

simuloidaan aitoja tilanteita, ilman henkilökohtaisten tai subjektiivisten aspektien 

analysointia tai analysoiden näitä vain epäsuorasti. 

Rooliharjoittelu on didaktinen menetelmä, joka tähtää vuorovaikutuksellisten taitojen 

omaksumiseen. Esimerkkejä ovat aktiivinen kuunteleminen, konfliktienhallinta, ekologinen 

kommunikointi, työryhmän hallinta, yhteistyö, asiakaskeskeisyys, kommunikaation 

johdonmukaisuus jne. 

Rooliharjoittelussa tarjotaan käsiteltäväksi tyypillisiä ammattiin liittyviä ja sosiaalisia 

tilanteita, pyrkien harjoittelemaan niitä tai tulemaan tietoiseksi ongelmista. Päähenkilöä ei 

ole, vaan alussa vain ”määritellään tilanne”, alkuperäinen aihealue, joka muunnetaan 

näyttämöllä tapahtuvaksi toiminnaksi. 

Näyttämötoimintaan osallistuu kouluttaja, yksi tai useampia näyttelijöitä ja muita henkilöitä 

yleisönä. 

Tämä tekniikka jakautuu kolmeen osaan alla olevan kuvauksen mukaisesti. 
 

Vaihe1 

Suunnittelu 

Vuorovaikutuksellisen tapahtuman kuvaus: 

Spesifinen tavoite: asenne ja käyttäytymisen pääelementit 

− Missä se tapahtuu (paikka) 

− Milloin se tapahtuu (aika) 

− Kenelle se tapahtuu (henkilöt) 

− Millaisia vuorovaikutussuhteita näiden ihmisten välillä on 

(vuorovaikutussuhteet) 

− Mitä se koskee (ongelma) 

Koulutuksen yhteydessä tehtävän rooliharjoittelun on oltava 

strukturoitua.  Tämä  tarkoittaa,  että asiayhteys  näytetään, ja 

roolien psykologiset tilanteet sekä ydinongelma kuvaillaan. 

Tarjoa myös yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä tulee tehdä ja 

sanoa 
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Vaihe 2 

Toteutus 

Lämmittely 

Tähän vaiheeseen kuuluvat kaikki tekniikat, joita käytetään 

tunnelman lämmittämiseen ja miellyttävän ilmapiirin 

luomiseen (ellei tätä ole jo valmiiksi). 

 
Toiminta 

Tämä on varsinainen harjoitteluvaihe näyttelijöiden kanssa. 

Siihen voi sisältyä tiettyjä tekniikoita, kuten roolien vaihtoa, 

tuplaa (avustaja on näyttelijän takana ja auttaa tätä jos 

tämä ei pysty ilmaisemaan itseään. Hänen tehtävänsä on 

tukea ja kulkea mukana). 

Jäähdyttely 

Lämmittelyn vastakohtana tämän vaiheen tarkoitus on jättää 

roolit ja ottaa taas etäisyyttä. 

Vaihe 3 

Jälkipuinti 

Omakohtainen pohdinta kokemuksesta (pohdintaa 

kokemuksen yksilöllisistä osatekijöistä). 

 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksellisten merkitysten 

tarkastelu. 

 Yleisen tason tarkastelu (pohdintaa kokemuksen 

merkityksestä yleisen tason kannalta). 

 Rooliharjoittelu tarjoaa tilaisuuksia oppia, ensiksikin 

kytkeytyneinä näyttämöllä tapahtuvan toiminnan hetkeen, ja 

dramatisointiin, simuloidun osallistumisen ansiosta; toiseksi 

kytkeytyneinä kommentointiin, keskusteluun ja analyysiin siitä, 

mitä tapahtui: sanoja, eleitä, asentoja, asenteita, sanottuja ja 

sanomatta jääneitä asioita. 

 Tämä askel on riippuvainen useista tekijöistä: ryhmästä 

toimintaympäristön tarjoajana, osallistujan kyvystä ja 

motivaatiosta asettaa itsensä alttiiksi uusien asioiden 

löytäjänä ja löytämisen kohteena, sekä ohjaajan kyvystä 

ymmärtää, millaisella tulkinnan tasolla tulee pitäytyä. 

 Jokainen tulkinta, jota osallistujat eivät ole pyytäneet eivätkä 

koe hyväksyttävänä, johtaa jonkin asteisiin 

puolustusreaktioihin, ja on siksi haitallinen. Rooliharjoittelu voi 

olla muutoksen luoja, mutta on hyväksyttävä häiriön 

olemassaolo opiskelijan senhetkisissä käyttäytymismalleissa ja 

siirryttävä uuteen suunnittelutaitoon, kannustettava 

muutokseen,        ja        rakennettava        taitoja      uudelleen 

yhteistyöhenkisessä, rennossa ja miellyttävässä ilmapiirissä. 

Näin  toimittaessa  rooliharjoittelu  vaikuttaa  emotionaalisiin ja 

kognitiivisiin. toimintoihin, tietämykseen, tekemiseen ja 

olemiseen 
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5. Mallintaminen 

Mallintaminen koostuu oppimiskokemusten edistämisestä hyödyntäen mallina toimivan 

henkilön toiminnan tarkkailua. 

 
Yleisesti ottaen mallinnusprosessi on riippuvainen kolmesta avainehdosta: 

 
1. Mallin ominaisuudet, mikä tarkoittaa erityisesti sosiaalista statusta, mutta myös 

tunnesiteitä, joita hänellä saattaa olla tarkkailijan kanssa; 

 
2. Tarkkailijan ominaisuudet; 

 
3. Seuraukset, joita mallin toiminta ja tarkkailijan toteuttama toiminnan imitointi tuottavat. 

Kun seuraukset ovat positiivisia (vahvistavia), tarkkailija jatkaa opitun käyttäytymisen 

toteuttamista, muuten tällainen käyttäytyminen estyy. 

 
Mallintamisen käsitteellä on tutkimuksen ja sovellusten suhteen pitkä ja arvostettu historia, 

aina ensimmäisistä Banduran tutkimuksista (1969, 1977)5, joiden tavoitteena oli sosiaalisen 

oppimisen teorian kehittäminen. Mallintamisella on perustavan laatuinen vaikutus lasten 

kasvuun, sillä lapsilla on taipumusta kehittää laaja valikoima taitoja tarkkailemalla muiden 

ihmisten toimintaa sen sijaan, että oppisivat omasta kokemuksestaan (”testaamalla ja 

tekemällä virheitä”). Viimeaikaiset edistysaskeleet peilisoluja koskevassa tutkimuksessa 

(Rizzolatti et al. 1996; Gallese 2006, 2007)6 näyttävät vahvistavan sosiaalisen oppimisen 

teorian tarjoamaa opastusta, antaen sille fysiologisen tulkinnan tuen. 

 
Banduran mukaan huomion suuntaaminen, tiedon tallentaminen, uudelleen tuottaminen 

ja motivaatio ovat tärkeissä rooleissa mallintamisessa. Tarkkailijan on tarpeen kiinnittää 

huomionsa malliin kyetäkseen imitoimaan käyttäytymistä. Tallentamisprosessi perustuu 

kahteen erilaiseen todellisuuden representaatioita tuottavaan järjestelmään:  

ensimmäinen perustuu kuvien kautta koodaamiseen, ja toinen sanalliseen koodaamiseen. 

 

 

 

 
5 Bandura A. (1969). Principles of Behavior Modification. New York: Rinehart and Winston. 

Bandura A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

6 Rizzolatti G., Fadiga L., Gallese V., Fogassi L. (1996), Premotor cortex and the recognition of motor actions, 

Brain Res Cogn Brain Res, 2, 13 1-41. 

Gallese, V. (2007). Embodied simulation: from mirror neuron systems to interpersonal relations. Novartis 

Foundation Symposium, 278, 3-12. 
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Näiden kahden prosessin ansiosta mallin näyttämät erilaiset käyttäytymisen muodot 

voidaan toistaa ja säilyttää pitkäkestoisessa muistissa. Kun mallintamalla opitaan 

toiminnallisia taitoja, visuaalisen informaation prosessointi on keskeisessä roolissa. 

 
Motorinen uudelleentuottaminen vie loppuun mallinnustapahtuman, edellä lueteltujen 

tallennusprosessien tuloksena: tarkkailija aloittaa mallin tarkkailun kautta opitun sarjan 

motorisia, verbaalisia ja metaverbaalisia toimintoja. 

 
Bandura osoittaa, miten tärkeä matkijan ja matkittavan välinen yhteys on, erityisesti mallin 

asenne matkivaa henkilöä kohtaan. Jos malli on lämmin ja rakastava, arvostaa 

”oppilasta” ja tuo demonstraationsa tarjolle positiivisessa vuorovaikutuksellisessa 

ilmapiirissä, oppija on taipuvaisempi imitoimaan mallin käyttäytymistä. Mallin lämmin ja 

rakastava käyttäytyminen on tärkeä edellytys onnistumiselle, koska nämä henkilöt ovat 

opetettavien kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, tarjoten heille tilanteita ja tilaisuuksia 

tarkkailla käyttäytymistään, ja koska mallin kanssa toimimisesta saatava tyydytys vahvistaa 

oppijoiden halua olla vuorovaikutuksessa ja antaa positiivisia vastauksia. 

 
Näiden tutkimusten perusteella on selvää, että aikuisen kiintymys on tärkeä edellytys 

esimerkistä oppimiselle. Se on myös tärkeä edellytys opitun käyttäytymisen sisäistämiselle, 

eli käyttäytymisen ja asenteiden imitoinnille ilman mallin läsnäoloa ja jatkuvaa 

palkitsemista. 

 
Mallin lämmin ja rakastava asenne on oppimista helpottava seikka, mutta se ei itsessään 

riitä matkimiskäyttäytymisen käynnistämiseen. 

 
Mallinnusstrategiaa on tutkittu ja toteutettu käytännössä 1990-luvulta lähtien käyttäen 

videoteknologiaa, joka mahdollistaa mallinnukseen perustuvan oppimistilanteen 

käynnistämisen. Videomallinnuksessa näytetään videopätkiä sopivasta 

käyttäytymismallista jossakin asiayhteydessä, tai oikeasta tavasta suorittaa toimintoja, 

spesifisen taidon oppimiseksi. Tyypilliseen videomallinnustilanteeseen kuuluu korkeintaan 

kolmen minuutin pituisen, tietyn suorituksen esittelevän videoidun demonstraation katselu. 

Katselun jälkeen henkilöitä pyydetään matkimaan videolla nähtyä toimintaa. Matkittavan 

käyttäytymisen ja toiminnan tulee sisältää vain tehokkaita ja positiivisia 

käyttäytymismalleja. Visuaalisen materiaalin tulee näyttää käyttäytyminen, jota halutaan 

opettaa, eikä mitään muuta. Mallin tulee esitellä oikealla tavalla suoritettuna ja hitaaseen 

tahtiin tehtävä, joka koostuu määrätystä sarjasta toimintoja. Malleina voi olla vertaisia, 

sukulaisia, tuttuja tai tuntemattomia aikuisia. 

 
Materiaalin videoinnissa painopisteen tulee olla toimintojen sarjassa, eikä mukana pitäisi 

olla taukoja tai ärsykkeitä, jotka hajottavat keskittymistä. Videosta voidaan käyttää 

auditiivisia tukikeinoja tai sanallista kuvausta siitä, mitä malli tekee. 
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On myös mahdollista, että videoilla näytetään opiskelijan itsensä toimintaa: tätä kutsutaan 

itsemallinnukseksi videoilla. On selvää, että tällaisessa tilanteessa henkilön käyttäytymistä 

täytyy videoida pitkään, ja materiaalia editoida, ottaen mukaan vain positiiviset ja 

toimivat tilanteet, jotka liittyvät oppimistavoitteisiin. Kuten Dowrick (1999) esittää, 

itsemallinnus videoiden avulla on videomallinnuksen erillinen sovellus, joka sallii henkilön 

imitoida oikeanlaista käyttäytymistä tarkkailemalla itseään tilanteissa, joissa hän toteuttaa 

käyttäytymismallia oikein. 

 
Viitaten Banduran esittämiin ajatuksiin taipumuksesta imitoida valikoivasti malleja, joilla on 

tarkkailijan kanssa joitakin yhteisiä piirteitä, voidaan olettaa, että vertaisten osallistuminen 

tai itsemallinnus takaavat tärkeimpien tulosten saavuttamisen. 

 
Videomallinnuksen suurin mahdollinen teho tulisi taata sillä, että henkilön oman positiivisen 

ja onnistuneen käyttäytymisen havainnointi, negatiivisen ja epäonnistuneen sijaan, on 

olennaista keskittymisen ja motivaation kannalta, seurauksena omakohtaisen 

tehokkuuden paremmasta hahmottamisesta. 

 
Banduran näkemyksen mukaan oppimisen todennäköisyys on suurempi, jos malli on 

samankaltainen kuin tarkkailija. Videomallinnusta käytetään sosiaalisten taitojen (Buggey 

2013, Mac Monus 2015), kommunikointitaitojen (Scottone 2012, Kleberger ja Mirenda 

2012), leikkitaitojen ja tunnetilojen ymmärtämisen (Nikopoulos ja Klenan2013, Mc Donald 

2014, Radley 2017), itsenäisyyden ja päivittäisten toimien (Nikopoulos ja Keenan 2013, 

Cattini 2016), koulunkäyntitaitojen (Wilson 2013, Grimmio 2018), ammatilisen ohjauksen, 

urheilu- ja vapaa-ajan taitojen (Spriggs 2016, Johson 2013, Macpherson 2015, Sherrow 

2016), tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen sekä stressaavien tilanteiden käsittelyn 

opetteluun (Baker 2012, Buggey 2013, Clinton 2016, Lydon 2018).7 

 
Näiden taitojen oppimisessa mallinnus on parempi kuin ketjuttaminen ja tehtäväanalyysi, 

koska mallinnus näyttää toiminnan kokonaisuutena. Tämä tekniikka on tehokas, koska: 

 
- Keskittyminen opittavaan asiaan aktivoituu 

- Videoidun tapahtumasarjan katselu on toistuvaa 

- Siinä painottuu visuaalinen informaation käsittelyprosessi 

- Siinä vältetään kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen toistumista, joka on usein 

huonosti siedettyä etenkin autismikirjon henkilöiden kohdalla (Cottini, 2011)8. 

 
 

7 Marco D’Agostino “La realizzazione di video modeling e video prompting: tecniche di produzione” tratto da 

“Giornale italiano dei disturbi del Neurosviluppo. Buone prassi per la scuola, la clinica, e i servizi”. Direttore Lucio 

Cottini, aprile 2016, vol. 1, n° 1, pag. 21-32. 

8 Cottini L. (2011). L’autismo a scuola. Quattro parole chiave per l’integrazione. Roma: Carocci. 
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Näitä strategioita on käytetty onnistuneesti opetettaessa laajaa valikoimaa taitoja ennen 

kaikkea lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita. Tämä kattaa sosiaaliset taidot, 

kommunikointi- ja leikkitaidot, motoriset toiminnot, toiminnallisen itsenäisyyden,  

ammatilliset valmiudet, sekä kognitiivisen ja emotionaalisen itsesäätelyn. 

 
Videomallinnus ja itsemallinnus videon avulla ovat tehokkaita strategioita toiminnallisen 

oppimisen tukemiseen. Opitut asiat säilyvät todennäköisesti muistissa, ja ne yleistetään 

tehokkaasti tilanteisiin ja asiayhteyksiin, jotka poikkeavat alkuperäisistä. Nämä strategiat 

voidaan laskea tieteellisen näytön perusteella tehokkaiksi todettujen joukkoon. 

 
Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 
- Huomion aktivoituminen opittavaan sisältöön liittyen. Tällaisessa tilanteessa voidaan 

rajata huomio tilanteen olennaisiin osatekijöihin, tarjoamatta liikaa visuaalista ja ennen 

kaikkea verbaalista stimulaatiota, joka voisi hajottaa huomion keskittymistä oppimisen 

kannalta merkittäviin ärsykkeisiin; 

- Videon toistuva katselu. Tämä selkeästi auttaa painamaan mieleen opetettavan 

käyttäytymismallin ominaispiirteet; 

- Painopiste visuaalisen informaation prosessoinnissa, joka on todella paljon 

tärkeämpää kuin verbaalinen informaatio. Visuaalinen ärsyke, toisin kuin verbaalinen, 

säilyy muistissa. Video voidaan katsella useaan kertaan, ja siihen liittyy vielä 

lisämahdollisuus: mitä henkilöiden toimintaan ja asiayhteyteen tulee, se näyttää 

todellisen tilanteen. Informaatio on paljon rikkaampaa kuin staattisissa kuvissa. 

- Kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen välttäminen opiskelija ja kouluttajan välillä, 

koska sen on perinteisten mallintamisprosessien piirre, joka voi muodostua stressin 

aiheuttajaksi autismista kärsiville opiskelijoille, erityisesti niille, joilla on vähemmän 

taipumusta hyväksyä läheisyyttä sosiaalisissa suhteissa. 

 
ET-henkilöillä voi olla vaikeuksia oppimisessa useiden yhdessä esiintyvien ominaisuuksien 

johdosta. Heillä on vaikeuksia ymmärtää sanallisia ohjeita, tai yhdistettyjä visuaalisia ja 

sanallisia ohjeita. Tämä on merkittävä ongelma johtuen heikosta ymmärryksestä ja 

heikosta verbaalisesta älykkyydestä, yhdistettynä vaikeuksiin nivoa yhteen erityyppistä 

informaatiota nopeaan tahtiin. Heillä on vaikeuksia hahmottaa tarjottujen ärsykkeiden 

tärkeys tavalliseen tapaan. He ovat usein motivoitumattomia, ja tarvitsevat apua ja 

rohkaisua, mutta tämä keskeyttää normaalin sujuvan etenemisen toimintojen sarjassa, jota 

halutaan opettaa. Heillä on keskittymisen puutteita ja vaikeuksia saada kiinni todella 

merkittävistä osatekijöistä kokemissaan tilanteissa, ja tämä on syynä niin kutsuttuun 

”kehoteriippuvuuteen”, joka estää aidon oppimisen. Videomallinnus on hyödyllistä, koska: 

 
- Se on olennaisilta osin visuaalinen väline, ts. se vetoaa tähän aistikanavaan, joka on 

paremmin säilynyt ja toimiva; 

- Se on motivoivaa; 
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- Sitä toistetaan lukuisia kertoja. Se tukee oppimista, ja sallii paremman keskittymisen 

yksityiskohtiin aina kun video katsellaan uudelleen; 

- Videoita voidaan katsella usein ja useissa eri paikoissa. Se tukee oppimista sen 

asiayhteyden ulkopuolella, jossa henkilön odotetaan käyttäytyvän kuvatulla tavalla, 

sekä mahdollisesti ilman tarpeellista materiaalia; 

- Se on täsmällistä. Se on rakennettu korostaen todella tärkeitä yksityiskohtia. 

Tämän hetken tutkimustiedon mukaan videomallinnus on ET-henkilöiden kohdalla tehokas 

opetuksen väline, ennen kaikkea henkilöille, jotka kärsivät autismista. 

 
Videomallinnuksella ja videokehotteilla tähän mennessä saadut tärkeät tulokset kertovat, 

että videoitujen tapahtumasarjojen kuvaaminen on tehtävä huomioiden joukko toimivia 

käytäntöjä ja sääntöjä. Tavanomaisten korkealaatuisen audiovisuaalisen apumateriaalin 

tuottamiseen liittyvien ohjeiden lisäksi on otettava huomioon henkilöiden erityiset 

psyykkiset, kognitiiviset ja käyttäytymispiirteet. 

 
Kun videoitu tapahtumasarja on katseltu kokonaisuudessaan alusta loppuun, henkilön on 

toteutettava tarkastelemansa käyttäytymismalli. Normaalisti tarvitaan useita  toistoja 

ennen kuin opiskelija onnistuu tehtävän oikean suorituksen oppimisessa. 

 
Videokehotteiden hyödyntäminen on toinen käytäntö, joka on erilainen videoiden 

perusidean ja rakenteen osalta. Videomallinnuksessa koko tapahtumasarja näytetään 

jokaisella harjoituskerralla, kun taas videokehotteissa se on jaettu lyhyiksi jaksoiksi tai 

pysäytyskuviksi, jotta tehtävä voidaan selittää vaihe vaiheelta. Toinen tärkeä ero tämän 

tyyppisessä videossa on subjektiivisen kuvakulman käyttö (kamera on toimijan silmä), mikä 

yksinkertaistaa toteutettavien tehtävien ymmärtämistä ja tarjoaa läheisemmän kontaktin 

siihen, mitä ollaan tekemässä. 

 
Videomallinnus ja videokehotteet ovat käytäntöjä, joissa yhdistyy helppokäyttöisyys ja 

mahdollisuus käyttää samaa videota lukuisia kertoja, sekä hyödyntää samaa laitteistoa 

useiden erilaisten videoiden tekemiseen. Videoiden luomisen ja käytön käytännöllisten 

etujen lisäksi on hyvin stimuloivaa saada mahdollisuus näyttää useita erilaisia toimintoja ja 

tehtäviä dynaamisen audiovisuaalisen ilmaisun avulla. 

 
Useat tutkimukset ovat esittäneet johtopäätöksen, että videomallinnus ja 

videokehotteiden käyttö ovat tehokkaita välineitä erilaisten tehtävien ja toimintojen 

opettamisessa: kielen (Kinney, Vedora ja Stromer 2003), sosiaalisen vuorovaikutuksen 

(Nikopulos and Keenan 2003, 2004), verbaalisten ja motoristen tehtävien (D’Ateneo, 

Mangiapanello ja Taylor, 2003). 
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Lisäksi videomallinnusta ja videokehotteita voidaan käyttää myös laajalla kirjolla 

henkilöitä, joilla on jokin muu vamma kuin autismi: käyttäytymishäiriöitä, kehitysviiveitä, 

oppimiseen ja älykkyyteen liittyviä toimintarajoitteita. 

 
Videomallinnuksen ja videokehotteiden käyttöön sisältyy erilaisia toteutusvaiheita, jotka on 

vietävä loppuun systemaattisesti ja määrätyssä järjestyksessä (Sigafoos, O’Reilly ja De La 

Cruz, 2007). 

 
Audiovisuaalisten tukien tuottamisessa on edettävä kolmessa vaiheessa: esituotanto 

(aiheen määrittely, kirjoittaminen ja organisointi), tuotanto (kuvaaminen), jälkituotanto 

(editointi, grafiikat ja videoiden siirtäminen). 

 
Kun videon aihe on määritelty, on luotava käsikirjoitus, kuvakäsikirjoitus ja luonnos. Ennen 

kuvaamista on tarkistettava, että käytettävissä on audiovisuaaliseen tallentamiseen  

sopiva välineistö. 

 
Mitä käsikirjoittamiseen ja organisointiin tulee, on tärkeää suunnitella videon lopullinen 

pituus. Pituutta ei saisi olla liikaa, jotta videon kohdeyleisön keskittyminen saadaan 

säilymään. 

 
Esituotanto 

→ Aiheen valitseminen 

Ensimmäinen vaihe videomallinnuksen tai videokehotteiden toteutuksessa on opetettavan 

käyttäytymisen valitseminen. Toteutuksen tulee palvella käytännön taitojen ja valmiuksien 

opettamista. On huomioitava, että opetettava taito on visualisoitavissa ja mitattavissa. 

Aiheena voi olla yksittäinen tehtävä, kahden henkilön välinen vuorovaikutustilanne tai 

ryhmän vuorovaikutustilanne. 

→ Käsikirjoitus, kuvakäsikirjoitus ja luonnos 

Käsikirjoitus määrittelee otosten luonteen. Käsikirjoitus voidaan jakaa kahteen 

sarakkeeseen: vasemmassa sarakkeessa kuvaillaan toiminta (selostajan äänellä) ja 

oikeassa sarakkeessa kuvaillaan, millainen otos on kyseessä. 

Toinen hyödyllinen työväline on kuvakäsikirjoitus, jonka avulla on mahdollista visualisoida 

osia Videotta sarjana piirroksia, joissa näytetään otoksen perspektiivi. 

Kolmas työväline on luonnos: kohta kohdalta aikajärjestyksessä etenevä luettelo 

kuvauksen vaiheista. Se on hyödyllinen yhdessä käsikirjoituksen ja kuvakäsikirjoituksen 

kanssa, koska se tarjoaa tiiviin yhteenvedon kaikista videolla näytetyn tehtävän 

operatiivisista vaiheista. Kutakin kohtaa vastaa yksi tai kaksi otosta. 

→ Välineet 
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Toteutuksessa tarvitaan korkealaatuinen videokamera, mikrofoni ja kolmijalka. 

Jälkituotantoa varten tarvitaan tietokone, jossa on editointiohjelma. 

Tuotanto 

Kuvauksessa on jätettävä pois esteettiset lisäelementit, visuaaliset efektit ja yritykset saada 

mukaan emotionaalista läsnäoloa. 

Audiovisuaalisen ilmaisun tulee olla tasapainoista ja ”lineaarista”, välttäen visuaalisia 

tehokeinoja, jotka voivat hajottaa tai häiritä keskittymistä. 

Otokset 

Kuvaamisen aikana tulisi suosia kiinteitä otoksia, joissa kamera on jalustalla, kameran 

liikkeet ovat vähäisiä, ja tausta on yksinkertainen, jotta huomio saadaan keskitettyä 

esiintyjän toimintaan. 

Valaistus 

Kuten Buggey (2009) on maininnut, on vältettävä takaa tulevaa valaistusta, ts. esiintyjää ei 

tule sijoittaa valonlähteen eteen. Kiinteitä valaisimia tulisi suosia. 

Äänet ja taustamelu 

Henkilöillä, joilla on autismi, on vaikeuksia havainnoida kovia ääniä ja melua 

(aistiylikuormituksesta johtuva stimulaatio). Tästä johtuen on parasta pitää äänen taso 

matalana ja välttää äänihuippuja. On suositeltavaa keskittyä hyvään äänitykseen ja 

selostajan ääneen editointivaiheessa. 

Näytteleminen 

Videon esiintyjäksi valittu henkilö voi olla sukulainen, opettaja, ikätoveri tai tuntematon 

ohjaaja. Tärkeää on, että hän esiintyy hitaasti ja selkeästi. Kameraa kohti hymyileminen on 

täysin hyödytöntä, koska henkilöt, joilla on autismi, eivät ymmärrä ”sosiaalista 

hymyilemistä”. On tärkeää, että näyttelijä on täysin keskittynyt toteutettavana ja esittelyn 

kohteena olevaan tehtävään. Kun ollaan vuorovaikutuksessa muiden henkilöiden kanssa, 

on tärkeää olla sekoittamatta rooleja, ja ylläpitää täsmällisiä etäisyyksiä näyttämöllä 

olevien toimijoiden välillä. 

Jälkituotanto 

Otosten jälkeen siirrytään editointiin. On parasta välttää taukoja, jotka voivat aiheuttaa 

väärinkäsityksiä, sekä kaikenlaisia häivytyksiä tai graafisia tehokeinoja otosten välillä. Tässä 

tapauksessa paras editointi on ”näkymätöntä”, liittäen otokset yhteen tavalla, joka luo 

kerronnallisen jatkumon toiminnan näyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Videokehotteiden kohdalla pysäytyskuvat selostuksen kera ovat hyödyllisiä 

videomallinnuksessa käytettävän editoinnin lisäksi. 
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Selostus 

Toimintaa kommentoivan selostajan äänen lisääminen tuo todennäköisesti lisäarvoa 

videoon, ja mahdollistaa sisällön paremman ymmärtämisen (Sigafoos, 2007). Selostajan 

äänen tulee olla rauhallinen, ja kielellisessä ilmaisussa tulee huomioida henkilöiden 

viivästynyt kielen kehitys. Tämän takia ilmaisujen on oltava yksinkertaisia, toteutettavaa 

tehtävää koskevia kommentteja. Kielikuvia ja viittauksia teoriaan tulee välttää. 

Graafiset elementit 

Tekstien ja animaatioiden lisäämistä koskevat päätökset on punnittava tarkoin, ja joka 

tapauksessa tällaiset eivät sovi videomallinnuksen tai videokehotteiden yhteydessä 

lapsille, joilla on autismi. 

 

 
6. Aivoriihi 

Aivoriihi on koulutuksellinen väline, jonka avulla työryhmä voi tuottaa ratkaisuja 

moniulotteisessa ongelmatilanteessa, havaiten aikaisemmin huomiotta jääneitä seikkoja. 

Työryhmälle annetaan asiaan liittyviä ärsykkeitä tiettyjen käytäntöjen mukaisesti. Tällä 

tavalla on mahdollista osallistua todellisten ongelmien tunnistamiseen. 

 
On hyvin hedelmällistä kohdata monimutkaisia tilanteita, kun niihin ei ole tarpeen soveltaa 

tiukan loogista käsittelyä, ja kun kaikki työyhteisössä ovat kiinnostuneita hakemaan 

”luovia” ratkaisuja ennakoitavien sijaan. 

 
Ryhmä järjestetään tilanteen salliessa puoliympyrään kommunikoinnin helpottamiseksi, ja 

sitä kannustaa opettaja, jonka tulee selittää ratkaistava ongelma ja tavoitteet selkeästi, 

jotta tämä aktiviteetti voidaan toteuttaa onnistuneesti. 

 
Aivoriihitekniikan hyödyt ovat kahdenlaisia: ensinnäkin näkökulmia saadaan laajennettua 

huomattavasti, mikä mahdollistaa ongelman epätavallisten piirteiden ymmärtämisen, ja 

toiseksi kaikkien on mahdollista saada lisästimulaatiota muiden ryhmän jäsenten 

vastauksista, kehittääkseen uusia, yksityiskohtaisempia vastauksia. 

 
Aivoriihi koostuu kahdesta vaiheesta: 

 
- Ideoiden tuottaminen 

- Tuotettujen ideoiden analysointi 

 
Nämä kaksi vaihetta tulee pitää erillisinä: tämä sääntö on hyvin tärkeä tehtävän 

onnistumisen kannalta. Se on piirre, joka tekee aivoriihestä erilaisen kuin mikään muu 

ongelmanratkaisutekniikka, ja se on ehto, jonka ansiosta on mahdollista: 
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- Kerätä paljon ideoita 

- Antaa kaikkien tuottaa ideoita. 

 
Aivoriiheen osallistuvien henkilöiden tulee tietää, että: 

 
- Kaikki voivat vastata esitettyihin kysymyksiin huolehtimatta siitä, onko vastaus oikea vai 

väärä, hyödyllinen vai hyödytön 

- Kukaan ei saa kommentoida tai arvostella osallistujien selittämiä ideoita, ei edes 

moderaattori 

- Ei ole tarpeellista selittää ideoita tai niiden uskottavuutta; kommentit voivat olla lyhyitä 

- On tärkeää antaa tehtävää vetävälle henkilölle aikaa kirjoittaa kommentit muistiin. 

 
Ideoiden tuottamista määräävät olosuhteet sallivat kaikkien osallistumisen toimintaan, 

vaikka jotkut olisivat ujoja tai epävarmoja. 

 
Koulutusprosessissa aivoriihessä on se hyvä puoli, että se yksinkertaistaa osallistumista 

niiden opiskelijoiden kohdalla, joita ei pidetä kovin hyvinä koulutehtävissä, ja joilla yleensä 

on tavanomaisesta poikkeavia ideoita. Toinen etu on ryhmän lisääntyvä koheesio ja 

organisointitaitojen harjoittelu, sekä päätösten tekemisen ja ongelmien ratkomisen 

kehittyminen tavaksi. 

 
7. TEACCH 

Eric Schopler kehitti niin kutsutun TEACCH -ohjelman (Treatment and Education of Autistic 

and Related Communication Handicapped Children). 

TEACCH on palvelujen tarjoamista ohjaava järjestelmä osavaltiotasolla. Sen loivat Eric 

Schopler ja hänen työtoverinsa Pohjois-Carolinassa noin 30 vuotta sitten. Se tarjoaa 

palveluja henkilöille, joilla on autismi, sekä heidän perheilleen; lisäksi se tarjoaa koulutusta 

ja neuvontaa kouluille. Koulut tekevät TEACCH -keskusten kanssa sopimuksia siitä, miten 

tavanomaisiin kouluihin sijoitettujen autististen lasten opetus ja valvonta toteutetaan. 

TEACCH -palvelut myös jatkuvat seuraaviin ikävaiheisiin, palvellen asumiseen ja 

työllistymiseen liittyviä tarpeita aikuisilla, joilla on autismi. 

TEACCH on yksi organisaatioista, jotka toteuttavat integroitua interventioiden valikoimaa 

kokonaisuutena. 

TEACCH -organisaation periaatteet: 

- Autismia koskeva tietämys 

- Yhteistyö perheiden kanssa 

- Kattava ja olennainen tavoite on rohkaista taitojen kartuttamista 
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- Kokonaiskuvaan perustuva lähestymistapa: sallitaan asioiden tärkeysjärjestyksen 

valitseminen ja käytännöllisten tavoitteiden määritteleminen, parantaen 

elämänlaatua ja yleistä tyytyväisyyttä. 

 
TEACCH - filosofian peruskäsite on yhteensopivuus ympäristön ominaisuuksien ja lapsen 

kognitiivisen tyylin välillä. 

Yksi strategioista, joita sovelletaan tämän periaatteen toteuttamiseksi käytännössä, on 

tilan ja ajan strukturointi, käyttäen visuaalisia järjestelmiä, joissa sarja esineitä, kuvia, 

piirroksia tai kirjoitettuja sanoja selittää peräkkäisten päivittäisten toimien jatkumoa. Nämä 

ympäristöä strukturoivat strategiat hyödyntävät autismikirjon henkilöiden visuaalis- 

avaruudellisia vahvuuksia, ja kompensoivat vaikeuksia kommunikoinnin ja suunnittelun 

alueilla, kaventaen välimatkaa lapselle annetun tiedon ja sen hyödyntämistä 

mahdollistavien kykyjen välillä. 

 
 

Menetelmät 

Ohjelma perustuu strukturoituun opetukseen. Taitojen opettaminen toteutetaan 

yleisluonteisten opetuksen standardien mukaisesti: tehtävän esittely, neuvoja, vahvistusta 

ja motivointia, harjoittelua. Autistisen sairauden piirteet pakottavat ohjaajat auttamaan 

lasta kiertämään tai kompensoimaan klassisia oppimisvaikeuksiaan. 

Fyysinen tila on suunniteltava auttamaan lasta hahmottamaan, missä toiminnot 

suoritetaan: ohjaajan on luotava päivittäinen aikataulu, jonka sisältö on viestittävä lapselle 

hänen käsityskykyynsä sopivilla tavoilla. Nämä tavat ovat usein visuaalisia, peräkkäisten 

kuvien ja piirrosten sarjoja, usein myös visuaalis-taktiilisia, esineistä koostuvia sarjoja, ja 

joskus kirjoitettuja sanoja tai aikatauluja, riippuen lapsen tarpeista. 

Kullekin lapselle on oltava valmiina työskentelyjärjestys, joka sallii hänen työskennellä 

itsenäisesti. Se mahdollistaa tehtävän työn määrän selkeän visualisoinnin. 

Opetuksellista työtä kommunikoinnin ja sosiaalisten taitojen alueille ei tietenkään voida 

tehdä itsenäisenä työskentelynä, koska se vaatii vuorovaikutusta useiden henkilöiden 

välillä; mutta kun huomioidaan tarve sijoittaa näille alueille asetettujen tavoitteiden 

harjoittelu selkeän struktuurin sisään, järjestäen paikat, ajankohdat, visuaaliset tai taktiiliset 

vihjeet, voidaan mahdollistaa jonkin asteinen oppiminen autistiselle lapselle myös näillä 

alueilla, jotka vaikeuksia on runsain määrin. Yleisperiaate on, että selkeän struktuurin 

järjestäminen ja visuaalisten tai taktiilisten menetelmien käyttö kommunikoitaessa lapselle 

tehtävistä tai päivän vaiheista, tai tehtäväsarjoista, tulee tulkita mahdollistavina välineinä, 

Ne antavat autistiselle lapselle mahdollisuuden saada kokemuksia, joita hän tarvitsee 

oppiakseen. 
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8. Neljän askeleen malli 

Saksassa on käytössä menetelmäkokonaisuus nimeltä ”neljän askeleen malli”. 
 

Tämän menetelmäkokonaisuuden vaiheet ovat: 

1. Valmistelu ja kouluttajan antama selitys 

2. Demonstraatio ja kouluttajan antama selitys 

3. Toiminnan kopiointi ja opiskelijan antama selitys 

4. Juurruttaminen oikeanlaisella harjoittelulla 

 
Tämän menetelmän käyttäminen tukee opiskelijoita oppimistavoitteiden saavuttamisessa 

tavoiteorientoituneella tavalla. Esi- ja jälkivaiheiden periaate opetustilanteissa välittää 

tehtävän opiskelijalle elävästi, ja siinä asiaa myös lähestytään useiden aistien kautta. 

Tarkkailijana opiskelija saa ensin johdannon tehtävään; yksittäiset oppimisvaiheet auttavat 

häntä jäsentämään tehtävän. Imitoinnin ja itsenäisyyden harjoittelemisen avulla tehtävää 

syvennetään ja juurrutetaan. Koska opiskelijan on myös selitettävä työnsä vaiheet, 

ymmärtämisen arviointi on mahdollista varhaisessa vaiheessa. Tällä tavalla väärinkäsityksiä 

tai puutteita voidaan tunnistaa ja korjata tehokkaasti. 
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Välineet, joita käytetään ET -henkilöiden opetuksessa, ovat: 

• Visuaalinen ruokasanasto 

• Visuaalinen sanasto keittiön ja ravintolan välineistä 

• Videot 

• Valokuvallinen reseptikirja työvaiheiden kuvauksilla 

• Toimintaohje 

• Visuaalinen tuki 

 
 

Visuaalinen ruokasanasto 

Kokoelma kuvia, kuvatekstien kera, ruokien pääryhmistä: hedelmät, vihannekset, viljat, 

aromaattiset yrtit, mausteet, pasta, liha, puhdistetut lihat, kala, juusto, riista. 
 

 

3 – Välineitä ja opetuksen apukeinoja kykyjen ja taitojen 

opettamiseksi ET-henkilöille 
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Visuaalinen sanasto keittiön ja ravintolan välineistä 

Kokoelma kuvia, kuvatekstien kera, keittiössä ja ravintolasalissa käytettävien työvälineiden 

pääryhmistä: koneet, välineet, työkalut, aterimet, lautaset, lasit, kupit. 
 

 

 

 
 

Videot 

Äänellä täydennetyn kuvamateriaalin tuottaminen toiminnallisten tehtäväsarjojen 

toteutustapojen näyttämistä varten. Tämä voi tarkoittaa reseptin toteutusta, veitsien 

käyttöä, pöydän kattauksen valmistelua, virvokkeiden valmistamista, ruokalajin 

tarjoilemista tai pullon avaamista. 

 

 

Valokuvallinen reseptikirja työvaiheiden kuvauksilla 

Kukin resepti on jaettu toteutusvaiheisiin, ja kuhunkin näistä on yhdistetty kuva ja selitys 

siitä, mitä pitää tehdä. 
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Toimintaohje 

Kukin opittava kyky voidaan jakaa toteutusvaiheisiin, ja näitä varten voidaan luoda 

ohjekortteja. Kukin kortti yhdistetään kuvaan vaiheesta, joka tulee toteuttaa. Tätä 

välinettä voidaan käyttää kaikkien eri osa-alueisiin kuuluvien opetettavien taitojen kanssa. 
 

 
 

“Neljän askeleen mallin” kanssa voidaan käyttää siihen erikseen muokattua 

toimintaohjetta. 

Seuraava on esimerkki siitä, miten tätä toimintaohjetta voidaan käyttää 

ravintolapalveluissa tarvittavien taitojen opettamiseen. 
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1. taso: Valmistelu (noin 6 minuuttia) 

• Materiaalin ja välineiden valmistelu opetustilassa 

• Opiskelijoiden toivottaminen tervetulleiksi, ja pieni keskustelu, jonka aikana kouluttaja 

yrittää hälventää epäilyksiä. 

• Aiheen lähestyminen hitaaseen tahtiin: 

1. Aiheen luokittelu osana palvelualuetta 

2. Koulutuksen viitekehys säätelee opiskelijoiden panosta keskusteluissa ruokalistasta 

ja palveluista 

3. Opiskelijoille on tarpeen tarjota teoreettiset taidot: viitataan aikaisempiin ohjeisiin 

koskien aihetta ”Miten aterimet asetellaan pöydälle oikein” 

− Toistoa: haarukat vasemmalle puolelle, korkeintaan 3 kpl 

toisen ruokalajin setti hiukan ylemmäs 

veitsen terä sisäänpäin (onnettomuusvaara!) 

veitsi ja lusikka oikealle, korkeintaan 4 kpl 

jälkiruokalusikka yläpuolelle – varsi osoittaa oikealle 

jälkiruokahaarukka alapuolelle – varsi osoittaa vasemmalle 

4. Päivän aihe: 

Johdanto klassiseen menun järjestykseen ja sitä vastaavien aterimien kokoaminen 

ja järjestäminen monen ruokalajin ateriaa varten 

• Aiheen rajaaminen: 

1. Ohjeistuksen painopiste tulee olemaan ammattimaisessa järjestyksessä 

(sekvenssissä), jonka mukaan aterimet asetellaan, tarkka sijoittelu (etäisyys pöydän 

reunasta, tarkalleen samansuuntainen asento jne.) on toinen tärkeä osatekijä 

2. Ruokaliinoista, laseista ja leipälautasista ei tulla keskustelemaan 

3. Painopiste on vain standardimenussa, joka muodostuu 3-5 ruokalajista 

4. Ruokalajit, jotka tarjoillaan erityisten aterimien kanssa, vaativat erilliset ohjeistukset 

• Ammatillisten oppikirjojen avulla esitellään menu ja PowerPoint -esitys aiheesta 

yksityiskohtaisesti: 

1. Jokaista klassisen viiden ruokalajin menun ruokalajia kohden näytetään 

PowerPoint -esitys, jolla selvennetään, mitä aterimia voidaan käyttää 

2. Jokaista ruokalajia kohden valmistetaan värillinen paperikortti, jonka avulla 

saadaan mahdolliset aterimet näkyvämmiksi 

• Tilaisuus esittää kysymyksiä 

• Aiheen tärkeyden painottaminen: 

1. Menu ja kattaus ovat osa hotellialan tarjoamaa palvelua. Siksi nämä tekijät 

välittävät markkinointimielessä kuvaa yrityksestä. Ammatillinen ja visuaalinen laatu 

vaikuttavat asiakkaan mielikuvaan. Vain tyytyväinen asiakas kasvattaa hotellin 

liikevaihtoa! 

2. Tämä aihe on usein osa käytännön tenttejä hotelliammattilaisille palvelujen 

alueella. 
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2. taso: Demonstraatio ja kouluttajan antama selitys (noin 5 minuuttia) 

Pöydän kattamisen työvaiheet viiden ruokalajin aterialle selitetään ja demonstroidaan 

vaihe vaiheelta. 
 

Mitä tehdään? Miten se tehdään? Miksi teemme tämän? 

1. Menun pääruoan 

määrittely 

Pääruoka on menun 

pisin ruokalaji, ja se on 

yleensä kirjoitettu 

menukorttiin ennen 

jälkiruokaa 

Aterimet asetetaan läheltä 

lautasta kauimpana oleviin, ts. 

”viimeiset vieraan käyttämät 

aterimet” sijoitetaan 

lähimmäksi lautasta. 

2. Pääruoan kanssa 

käytettyjen aterimien 

määrittely (kala/liha- 

aterimet) 

Määritellään keskeiset 

välineet sen perusteella, 

tarjoillaanko lihaa vai 

kalaa 

Ammattimainen työskentely 

3. Pöydän kattaminen 

pääruokaa varten, asettaen 

aterimet lautasen 

vasemmalle ja oikealle 

puolelle 

Veitsi oikealle, veitsen 

terä sisäänpäin, 

haarukka lautasen 

vasemmalle puolelle 

- Onnettomuusvaaran 

ehkäiseminen 

- Perinne (oikeakätiset), 

- Vieraiden palveleminen 

4. Menun lämpimän 

alkuruoan määrittely 

Viiden ruokalajin 

menussa lämmin 

alkuruoka on kirjoitettu 

ennen pääruokaa 

Nämä ovat seuraavat aterimet 

sisältä ulospäin edettäessä 

5. Lämpimän alkuruoan 

kanssa käytettävien 

aterimien päättäminen 

(kala/liha-aterimet) 

Pääruoka-aineksen 

määrittely tälle 

ruokalajille: kala, liha, 

vihannekset, 

kananmuna 

Ammattimainen työskentely 

6. Pöydän kattaminen 

lämmintä alkuruokaa varten 

Pääruokaa varten 

katettujen aterimien 

oikealle ja vasemmalle 

puolelle, kalaveitsi 

vasemmalle, 

kalahaarukka oikealle, 

molemmat hiukan 

korkeammalle 

- Onnettomuusriskin 

ehkäiseminen, 

- Perinne (oikeakätiset), 

- Vieraiden palveleminen 

7. Menun mukaisen keiton 

määrittely 

Menussa keitto on 

ennen lämmintä 

alkuruokaa 

Tämä on seuraava aterimista 

sisältä ulospäin edettäessä 
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8. Keiton kanssa käytettävistä 

aterimista päättäminen 

(lusikka) 

Lusikka tarvitaan 

kirkkaille ja kermaisille 

keitoille. 

Ammattimainen työskentely 

9. Keiton kanssa käytettävien 

aterimien kattaminen 

Viimeksi katettujen 

aterimien oikealle 

puolelle 

- Perinne (oikeakätiset), 

- Vieraiden palveleminen 

10. Menun kylmien 

alkuruokien määrittely 

Kylmät alkuruoat ovat 

menussa juuri ennen 

keittoa 

Nämä ovat seuraavat aterimet 

sisältä ulospäin edettäessä 

11. Kylmien alkuruokien 

kanssa käytettävien 

aterimien määrittely 

(haarukka/liha- 

aterimet/kala- 

aterimet/kahvilusikka- 

kakkuhaarukka) 

Pääruoka-aineen 

määrittely: 

salaatti/delisalaatti, liha, 

kala (paahtoleivällä, 

leikattava), 

äyriäiscocktail 

Ammattimainen työskentely 

12. Kylmien alkuruokien 

kanssa käytettävien 

aterimien kattaminen 

Viimeiseksi katettujen 

aterimien vasemmalle ja 

oikealle puolelle (veitsi 

oikealle, veitsen terä 

sisäänpäin, haarukka 

vasemmalle) 

- Onnettomuusriskin 

ehkäiseminen 

- Perinne (oikeakätiset), 

- Vieraiden palveleminen 

13. Menun jälkiruoan 

määritteleminen 

Menu päättyy 

jälkiruokaan 

Jälkiruoan kanssa käytettävät 

aterimet asetetaan lautasen 

yläpuolelle. 

14. Jälkiruoan kanssa 

käytettävien aterimien 

määrittely 

(kahvilusikka/kakkulusikka- 

kakkuhaarukka) 

Määritellään, kuuluuko 

jälkiruokaan paistettuja 

tuotteita tai hedelmiä 

Ammattimainen työskentely 

15. Kattaminen jälkiruokaa 

varten 

Kahvilusikka asetetaan 

varsi oikealle päin, 

kakkulusikka varsi 

vasemmalle päin 

kahvilusikan alapuolelle, 

molemmat lautasen 

yläpuolelle keskelle 

- Perinne (oikeakätiset), 

- Vieraiden palveleminen 
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16. Kaikkien aterimien oikean 

asettelun tarkistaminen 

Verrataan kunkin 

ruokalajin keskeistä 

ruoka-ainetta vastaaviin 

aterimiin. Tarkistetaan, 

onko aterimien 
maksimimäärää ylitetty. 

Ammattimainen työskentely 

Osallistujille kerrotaan, että he pystyvät kattamaan myös kolmen tai neljän ruokalajin 

aterioita varten, kun heillä on tämä osaaminen. Heidän on vain jätettävä pois joitakin 

vaiheita. 
 

3. taso: Toiminnan kopiointi ja opiskelijan antama selitys (noin 4 minuuttia) 

Opiskelijoita pyydetään kattamaan pöytä viiden ruokalajin ateriaan sopivalla tavalla. 

Heidän on demonstroitava tämä tehtävä yksi kerrallaan. 
 

Ruokalajien määrittely 

pöydän kattamista 

vastaavassa järjestyksessä 

Sopivien aterimien valikointi 

tarjottavan ruoan mukaan 

Aterimien oikean 

järjestyksen toteuttaminen 

Pääruoan määrittely Käytettävistä aterimista 

päättäminen 

Aterimien asettelu 

pöydälle asianmukaisella 

tavalla 

Lämpimän alkuruoan 

määrittely 

Käytettävistä aterimista 

päättäminen 

Aterimien asettelu 

pöydälle asianmukaisella 

tavalla 

Keiton määrittely Käytettävistä aterimista 

päättäminen 

Aterimien asettelu 

pöydälle asianmukaisella 

tavalla 

Kylmän alkuruoan 

määrittely 

Käytettävistä aterimista 

päättäminen 

Aterimien asettelu 

pöydälle asianmukaisella 

tavalla 

Jälkiruoan määrittely Käytettävistä aterimista 

päättäminen 

Aterimien asettelu 

pöydälle asianmukaisella 

tavalla 

 

Kukin opiskelija selittää työskentelynsä vaiheet. Hän toistaa ”mitä”, ”miten” ja ”miksi” - 

vastaukset kunkin yksittäisen vaiheen kohdalla. 

Lopputulos arvioidaan kokonaisuutena. 

Työvaiheet, jotka on toteutettu virheellisesti, korjataan. Opiskelijaa pyydetään toistamaan 

nämä vaiheet. 
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Jos opiskelija toteuttaa vaiheen oikein, kouluttaja tarjoaa positiivista palautetta, joka 

puolestaan motivoi opiskelijaa. 
 

4. taso: Harjoittelu (5 minuuttia) 

Kukin opiskelija saa toisen menun. Näissä on uusi viiden ruokalajin ateria. Useampia 

esimerkkejä on valmisteltava lisäharjoittelua varten. 

Opiskelijat asettelevat kukin oman menunsa aterimet yksin ja itsenäisesti. Kouluttaja antaa 

perusteellisen arvioinnin tuloksista. 

Kouluttaja jatkaa työskentelyään. 

Jos opiskelijat ovat saaneet tehtävänsä päätökseen, he arvioivat niitä yhdessä, ja antavat 

rakentavaa kritiikkiä, samalla kun oikeista suorituksista annetaan positiivista palautetta. 

Opiskelijoita pyydetään tekemään näistä ohjeista merkintä seurantalomakkeeseen. 

Opiskelijat saavat tietoa seuraavasta ohjeistuksesta, joka koskee erilaisia juomalaseja ja 

niiden asettelua pöydälle. Tämä täydentää koulutuksen osuuden, joka käsittelee 

”keskusteluja tarjoilusta ja menusta” palveluosiossa, ja se mahdollistaa opiskelijoiden 

aktiivisen osallistumisen tällaisiin keskusteluihin, nyt kun heille on kertynyt tämän alueen 

tietoa. 

Opiskelijat lähetetään takaisin työpaikoillensa, kun heille on kerrottu, että he pystyvät nyt 

kattamaan itsenäisesti pöydän menua varten. Tämä tekee heidän työstään palvelujen 

alalla paljon helpompaa, ja myös auttaa heitä loppukokeissa. 
 

Visuaalinen tuki 

Nämä voivat olla visuaalisia välineitä, jotka tekevät tehtävän suorittamisen helpommaksi. 

Ne voivat olla myös kortteja, jotka näyttävät välineet ja niiden sijoittelun eri alueille 

keittiössä tai ravintolasalissa, jotta opiskelijan on helpompi löytää ne.
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RUOANLAITTO 

 

 
 

Oppimisjakson nimi Oppimistavoitteet Tietämys Taidot/ Kyvyt Menetelmät Välineet 

1) KEITTIÖSSÄ 

TYÖSKENTELY 

Suorittaa 

esivalmistelutehtäviä 

Tuntee erilaiset raaka- 
aineet ja niiden 
käyttötarkoitukset. 

Pystyy erottelemaan raaka- 
aineita aistinvaraisten ja 
ravitsemuksellisten - 
psykologisten kriteerien 
perusteella ja valikoimaan 
niitä aiotun 
käyttötarkoituksen mukaan. 

• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Videot 

• Valokuvallinen 
 ja soveltaa  reseptikirja 
 ruoanlaittomenetelmiä  työvaiheiden 
 valmistellessaan,  kuvauksilla 
 laittaessaan ja   

 tarjoillessaan 

yksinkertaisia 

ruokalajeja reseptejä 

seuraten. 

  

Esivalmistelutehtävien ja 
ruoanlaittomenetelmien 
tuntemus 

Pystyy valmistamaan 
yksinkertaisia ruokalajeja 
valvotusti, reseptejä 
seuraten. 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Kehotteet 

• Häivyttäminen 

• Videot 

• Valokuvallinen 
reseptikirja 
työvaiheiden 

     kuvauksilla 

  Tietää työtehtävissä Pystyy työskentelemään • Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Kehotteet 

• Häivyttäminen 

• Videot 

  tarvittavat koneet ja 
laitteet sekä käyttää niitä 

laitteita käyttäen, pienet 
sähkölaitteet mukaan lukien. 

• Toimintaohje 

  turvallisesti.   

  Yksinkertaisten 
ruoanlaiton vaiheiden 

Pystyy viemään loppuun ja 
esittelemään yksinkertaisia 

• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Videot 

• Tehtävien 

4 – Kaavio kehitetyn koulutuskurssin oppimisjaksoista, mukaan lukien menetelmät ja 

välineet/opetuksen apukeinot lueteltujen taitojen/kykyjen onnisdtuneen oppimisen tukemiseksi 
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  ymmärtäminen ja tietää ruoanlaiton vaiheita, • Kehotteet 

• Häivyttäminen 

suunnittelumalli 
olosuhteet, joissa seuraten tuotteiden  

tuotteita on tarpeellista määritelmiä ja niiden  

säilyttää. säilyttämiseen annettuja  

 ohjeistuksia.  

 Hallitsee keittiössä Pystyy työskentelemään • Rooliharjoittelu • Videot 

 käytettävät 
työskentelytavat. 

kokin ohjauksessa. • Vahvistaminen  

 Tietämys 
työympäristössä 

Pystyy tunnistamaan ja 
soveltamaan perustason 

• Rooliharjoittelu 
• Vahvistaminen 

• Videot 

 tarvittavista perustason kommunikointitapoja   

 ihmissuhde- ja työympäristössä.   

Pystyy 

suunnittelemaan ja 

organisoimaan 

työskentelyä 

kommunikointitaidoista.    

Hallitsee puhdistukseen 
ja desinfiointiin liittyvät 
työmenetelmät. 

Pystyy puhdistamaan ja 
desinfioimaan työkaluja, 
välineitä ja 
laitekokonaisuuksia, 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Videot 

• Toimintaohje 

• Visuaalinen 
sanasto keittiön ja 
ravintolan 
välineistä 

keittiössä  arvioiden tämän merkitystä  

  tuotteiden hygieenisyyteen  

  ja puhtauteen liittyvän  

  laadun kannalta.  

 Ymmärtää puhtaan Pystyy hienosäätämään • Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Kehotteet 

• Häivyttäminen 

• Videot 

• Toimintaohje 

• Visuaalinen 
sanasto keittiön ja 
ravintolan 
välineistä 

 työskentely-ympäristön työskentely-ympäristöä, 
 merkityksen ja tekee valmistelemaan tarpeellisia 
 esivalmisteluja resursseja ja pesemään 
 seuraavaa päivää varten materiaaleja, välineitä, 
  työkaluja ja laitteita 
  varmistaakseen niiden 
  myöhemmän käytön 
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   optimaalisen puhtaissa ja 

hygieenisissä olosuhteissa. 

  

Hallitsee turvallisuuttta 
ja onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyä 
koskevat säännöt ja 
ohjeistukset. 

Pystyy organisoimaan 
työympäristönsä 
turvasäännösten mukaisesti, 
ja pystyy noudattamaan työ- 
ja henkilökohtaista hygieniaa 
koskevia sääntöjä, suorittaen 
raaka-aineiden 
esivalmistelua valvotusti, 
osittain itsenäisesti. 

• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Videot 
• Toimintaohje 

Ymmärtää 
ympäristönsuojelun 
merkityksen. 

Kykenee toimimaan 
ympäristöystävällisesti ruokia 
valmistaessaan. 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

 Kykenee tarkistamaan 

tuotteita painon, 

Tuotteiden ja 
puolivalmiiden 
tuotteiden myyntiin ja 
varastointiin liittyvien 
termien tunteminen, 
huomioiden varastointiin 
liittyvät vaatimukset ja 
olosuhteet 
(pakkausmerkinnät, 
säilyvyysajat, vanhimmat 
ensin -periaate) 

Kykenee tarkistamaan 
tuotteita painon, määrän, 
säilyvyysaikojen ja näkyvien 
vikojen suhteen, sekä 
valvomaan lähetyslistoja. 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

 määrän ja näkyvien 

vikojen suhteen, 

  

 valvomaan tilauksia ja 

lähetyslistoja sekä 

  

 ymmärtämään 

varastotilanteen 
  

2 - 2) KEITTIÖSSÄ 

TYÖSKENTELY- 

seurannan 

tarpeellisuuden. 

  

SÄILYTYS JA    

VARASTOINTI  
  

Varastojen valvonnan 
merkityksen 
ymmärtäminen, 

Pystyy valvotusti 
huolehtimaan varastoista 
säännöllisesti ja 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

• Visuaalinen tuki 
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2 - KEITTIÖSSÄ 

TYÖSKENTELY - 

SÄILYTYS JA 

VARASTOINTI 

 huomioiden tuotteen 
paino, määrä, laatu, 
säilyvyysaika ja 
pakkausmerkinnät 

asianmukaisesti, huomioiden 
tuotteiden painon, määrän, 
laadun ja säilyvyysajan 

  

Asiakirjojen 
järjestelmällisen 
säilyttämisen 
merkityksen 
ymmärtäminen 

Kykenee käsittelemään 
asiakirjoja vastuullisesti ja 
järjestää asiakirjojen 
säilytyksen ohjeistusten ja 
opastuksen mukaan. 

• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Toimintaohje 

Hallitsee tietosuojaa 
koskevat säännöt 

Kykenee soveltamaan 
tietosuojaa koskevia 
sääntöjä, eikä esimerkiksi 
julkaise tai väärinkäytä 
henkilökohtaisia tietoja eikä 
aiheuta niillä vahinkoa. 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

 

 

 

Tietää miten 

tavaraa 

varastoidaan ja 

kykenee 

varastoimaan 

erilaiset tavarat 

oikein 

Varaston keskeisten 
työtehtävien tuntemus 
ruoanlaittoa 
toteuttavissa yksiköissä 
ja työnkulkujen 
kuvaileminen 

Kykenee tilaamaan ja 
varastoimaan tuotteita 
perustuen varastolle 
viestittyihin tarpeisiin 
(vanhimmat ensin -periaate, 
paino, tilavuus, arvo) 
kouluttajan valvonnassa. 

• Mallintaminen 

• Kehotteet 

• Häivyttäminen 

• Valokuvallinen 
reseptikirja 
työvaiheiden 
kuvauksilla 

• Toimintaohje 

Myyntisopimusten 
perussisällön tuntemus 
ja niissä ilmenevien 
ongelmien 
havaitseminen 

Kykenee tekemään 
yksinkertaisia 
myyntisopimuksia ja 
reagoimaan niissä ilmeneviin 
ongelmiin liiketoiminnan 
kannalta positiivisella tavalla, 
valvottuna. 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 
• Videot 
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  Varastossa käytettävien 

kommunikointivälineiden 
tuntemus 

Kykenee käyttämään 

kommunikointivälineitä. 
• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 
• Videot 

 Kykenee reagoimaan 
asianmukaisella tavalla 
tavarantilaus- ja 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

 vastaanottopapereihin.   
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Oppimisjakson nimi Oppimistavoitteet Tietämys Taidot/ Kyvyt Menetelmät Välineet 

  Tärkeimpien työvälineiden, 
käytäntöjen ja menetelmien 

Kykenee tarjoilemaan 
yksinkertaisia ruokalajeja 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Videot 

• Toimintaohje 

• Visuaalinen 

sanasto keittiön ja 

ravintolan 

välineistä 

  tunteminen ruokien ja ohjeiden mukaan.  

 Kykenee juomien tarjoilemisessa   

 suorittamaan    

 valmistelevia    

 tehtäviä ja    

1 - RUOKIEN JA 

JUOMIEN TARJOILU 

soveltamaan 
tarjoilun tekniikoita / 

käytäntöjä ruokiin ja 

 Kykenee valmistelemaan 
laitteita, välineitä ja 
perustarvikkeita ravintolan ja 

• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Videot 
• Toimintaohje 

• Visuaalinen 

sanasto keittiön ja 

ravintolan 

välineistä 

JA juomiin ravintolassa  baarin alueella, tunnistamaan  

SUOSITTELEMINEN ja buffetissa  ja selittämään näiden  

   peruskäyttötarkoitukset ja/tai  

   käyttämään niitä ohjattuna ja  

   valvottuna  

  Tietämys eri tyyppisistä 
juomista (infuusiojuomista 

Pystyy valmistamaan 
infuusiojuomia ja 

• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Food visual 

glossary 

• Videot 

• Toimintaohje 

  ja sekoitetuista juomista) yksinkertaisia sekoitettuja  

   juomia  

  Tietämys pöydän 
kattamisesta ja koristelusta 

Kykenee valmistelemaan 
kattaustekstiilejä ja 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Videot 

• Toimintaohje 

RAVINTOLAPALVELUT 
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   koristelemaan pöydät 

valvottuna, jossain määrin 
itsenäisesti 

 
• Visuaalinen 

sanasto keittiön ja 

 ravintolan 
 välineistä 

 • Visuaalinen tuki 

Tietämys erilaisista 
käytännöistä ja tekniikoista 
ruokien ja juomien 

Kykenee soveltamaan erilaisia 
tapoja tarjoilla ruokia ja 
juomia oikein ja tilanteen 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Videot 

• Toimintaohje 

tarjoilemisessa mukaisesti   

Tietämys juomien Kykenee valvomaan juomien • Mallintaminen • Videot 

tarjoilulämpötiloista erilaisia tarjoilulämpötiloja.  
• Toimintaohje 

 Ravintolassa ja buffetissa 
suoritettavien, 
suunniteltujen tehtävien 

Kykenee suorittamaan 
suunnitellut tehtävät 
ravintolassa ja 

• Mallintaminen 
• Videot 

• Toimintaohje 

 kuvaileminen valmistelemaan tai   

  täydentämään buffetin   

  saamiensa ohjeiden mukaan   

  ja yleisiä ohjeistuksia   

Kykenee  noudattaen.   

suunnittelemaan ja 
organisoimaan 

työskentelynsä 

Ravintolassa ja buffetissa 
suoritettavien, 
suunniteltujen tehtävien 

Kykenee suorittamaan 
palvelun jälkeisiä toimintoja, 
tunnistamaan ja soveltamaan 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Videot 

• Toimintaohje 

ravintolassa ja kuvaileminen perustyötapoja ja -tekniikoita,   

buffetissa Tietoisuus siitä, mitä kuuluu 
palvelun jälkeisiin 

eri tyyppisten palvelujen 
toteuttamisen jälkeen, 

  

 toimintoihin valvottuna ja jossain määrin   
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   itsenäisesti.   

Vastuullisen ja 
asianmukaisen 
työskentelytavan tärkeyden 
ymmärtäminen 

Kykenee suunnittelemaan ja 
arvioimaan omaa työtään, ja 
ottaa vastuun omista 
tehtävistään. 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

Kykenee 

suunnittelemaan ja 

organisoimaan 

työskentelynsä 

ravintolassa ja 

buffetissa 

Tietämys oman työn 

suunnittelusta ja 

arvioinnista, ja omien 

vastuualueiden 

tunteminen tiiminä 

työskenneltäessä 

Kykenee suunnittelemaan 
tehtävät ja toiminnot sekä 
arvioimaan omaa työtään 
tiimityöskentelyn kontekstissa 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

Ravintolaa koskevien lakiin 
perustuvien sääntöjen 
tuntemus 

Kykenee noudattamaan 
ravintolaa koskevia lakiin 
perustuvia sääntöjä 

• Ketjuttaminen • Toimintaohje 

 

 
Kykenee 

toteuttamaan 

yksinkertaisia 

myyntitapahtumia 

ja esittelemään 

yksinkertaisia 

ruoka- ja 

juomatarjouksia. 

Ravintolaemännän tai - 
isännän tehtävän 
ymmärtäminen: 
henkilökohtainen ulkoasu ja 
käyttäytyminen, keskustelut 
asiakkaiden kanssa, 
ruokien/ juomien 
esitteleminen 

Kykenee käymään asiakkaisiin 
keskittyviä keskusteluja sekä 
vastaanottamaan valituksia ja 
välittämään niitä esimiehelle 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

Tuotteisiin liittyvän 

tietämyksen hallitseminen 

(esim. juomia koskien) 

Kykenee toteuttamaan 
esimerkinomaisesti 
yksinkertaisia myyntipuheita 

• Mallintaminen • Toimintaohje 
• Videot 

• Mallintaminen • Toimintaohje 
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   juomalistaan perustuen,  • Videot 

ottaen samalla huomioon  

aistinvaraiset ja ainesosiin  

liittyvät seikat.  

Tietämys erilaisista 

maksutavoista ja asiakkaan 

Kykenee käsittelemään 
erilaisia maksutapoja ja 
tekemään yksinkertaisiin 
laskuihin liittyvät 
laskutoimitukset, sekä 
antamaan asiakkaalle oikein 
kirjoitetun laskun valvottuna, 
jossain määrin itsenäisesti. 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Videot 

• Toimintaohje 
laskujen luomisesta.   

Materiaaleja koskevien   

laskutoimitusten   

yksinkertaisen hinnoittelun   

ymmärtäminen.   

Perustieto tarjottavista 
tuotteista, erityisesti 
ravintosisältöön liittyvistä ja 

Kykenee valikoimaan ruokia ja 

juomia ravintosisältöön 

liittyvien ja aistittavien 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

aistittavista ominaisuuksista ominaisuuksien perusteella,   

 annettujen ohjeistusten   

 mukaan, valvottuna ja jossain   

 määrin itsenäisesti.   

On tietoinen eri 

tilanteisiin 

sopivista 

kommunikoinnin ja 

esiintymisen 

tavoista, ja pystyy 

Tietämys siitä, miten tulee 
esiintyä kun on tekemisissä 
vieraiden tai työtovereiden 
kanssa 

Kykenee soveltamaan 
esiintymiseen liittyviä taitoja. 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

Tietämys siitä, miten tulee 
esiintyä kun on tekemisissä 
vieraiden tai työtovereiden 

Kykenee toteuttamaan 
yksinkertaisia myyntipuheita 
ja soveltamaan 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

soveltamaan niitä kanssa kommunikoinnin sääntöjä   

vuorovaikutuksessa 
tiimin ja vieraiden 

    

Tietämys erilaisista 
vuorovaikutuksen tavoista 

Kykenee työskentelemään 
tiimissä ja tunnistamaan 

• Mallintaminen • Toimintaohje 
• Videot 
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 kanssa ollessaan 

myymässä 

tiimissä ja muiden 
kulttuurien kontekstissa 

tiimityöskentelyn edut. 
• Rooliharjoittelu 

 

Tietämys erilaisista 

vuorovaikutuksen tavoista 

tiimissä ja muiden 

kulttuurien kontekstissa 

Tietoisuus kommunikoinnin 

säännöistä suosittelemista 

ja myymistä toteutettaessa 

(esim. juomiin liittyen) 

Kykenee käyttämään 
vieraskielisiä termejä 
myydessään ruokia. 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 
• Videot 

Kykenee ottamaan vastaan ja 
välittämään eteenpäin 
asiakkaiden mahdolliset 
ehdotukset ja vaatimukset 
niiden vastuualueen mukaan, 
seuraten vakiintuneita 
sääntöjä. 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

2 - RAVINTOLAN 

VARASTOSSA 

TYÖSKENTELY 

 
 

Kykenee 

tarkastamaan 

tuotteita painon, 

määrän ja näkyvien 

vikojen suhteen, 

käsittelemään 

tilauksia ja 

lähetyslistoja, sekä 

ymmärtämään 

varaston 

tavaramäärien 

hallinnan 

merkityksen 

Tietämys tuotteiden ja 
puolivalmisteiden myyntiin 
ja varastointiin liittyvistä 
säännöistä/termeistä, sekä 
tapahtumiin liittyvien ja 
sesonkituotteiden 
huomioimisesta 

Kykenee tarkastamaan 

tuotteita, mukaan lukien 

tapahtumiin liittyvät ja 

sesonkituotteet, painon, 

määrän ja näkyvien vikojen 

suhteen, sekä valvomaan 

lähetyslistoja 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

Käsitys varastojen 
seurannan 
tarpeellisuudesta 

Kykenee toteuttamaan 
inventaarioiden seurantaa 
säännöllisesti ja 
asianmukaisella tavalla, 
valvottuna. 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

• Visuaalinen tuki 

Käsitys siitä, miksi 

asiakirjoja on tarpeellista 

Kykenee käsittelemään 
asiakirjoja vastuullisesti ja 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 
• Toimintaohje 
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  käsitellä ja säilyttää organisoimaan niiden   

järjestelmällisesti säilytyksen ohjeistuksen ja 

 neuvojen mukaan. 

Hallitsee tietosuojaa Kykenee soveltamaan • Mallintaminen • Toimintaohje 
koskevat säännöt tietosuojaa koskevia sääntöjä,   

 esim. ei julkaise tai   

 väärinkäytä henkilökohtaisia   

 tietoja tai aiheuta niillä   

 vahinkoa.   

 Tietämys varaston Kykenee järjestämään ja • Mallintaminen 

• Kehotteet 
• Häivyttäminen 

• Valokuvallinen 
reseptikirja 
työvaiheiden 
kuvauksilla 

• Toimintaohje 

Tietää, miten keskeisistä tehtävistä varastoimaan tuotteita 

tuotteita ravintolassa ja buffetin ravintolaa ja buffettia varten, 

varastoidaan, ja hoitamisessa, ja ohjeisiin perustuen ja 

pystyy työnkulkujen kuvaileminen valvottuna 

varastoimaan ne   

oikein 
  

Tuntee tukkutilausten 

perussisällön ja pystyy 

Kykenee tekemään ja 
vastaanottamaan 

• Mallintaminen 
• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 
• Videot 

 tunnistamaan niissä yksinkertaisia tukkutilauksia ja   

 ilmeneviä ongelmia reagoimaan niissä ilmeneviin   

  ongelmiin yritysystävällisellä   

  tavalla, valvottuna.   

 Tietämys varastossa 

käytettävistä 

Kykenee käyttämään 
kommunikointivälineitä. 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

 kommunikointivälineistä    
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   Kykenee reagoimaan 

asianmukaisella tavalla 
ongelmiin tukkutilauksissa 

• Mallintaminen 
• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 
• Videot 



47 

 

 

 

 

 
 

Oppimisjakson nimi Oppimistavoitteet Tietämys Taidot/ Kyvyt Menetelmät Välineet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - 

MAJOITUSPALVELUISSA 

TYÖSKENTELY 

 

 

 

 

 
On tietoinen 

majoituspalvelujen 

tärkeydestä 

vieraiden 

hyvinvoinnin 

kannalta, ja pystyy 

toimimaan tämän 

mukaisesti 

Tietoisuus palvelujen 
laadun tärkeydestä 
vieraiden tyytyväisyyden ja 
yrityksen menestymisen 
kannalta 

Kykenee valvottuna 

toimimaan kaupallisen 

palvelun vaatimusten 

mukaisesti. 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

• Videot 

Ymmärtää 

ympäristönsuojelun 

merkityksen. 

Kykenee keräämään 
ylijäämämateriaaleja ja jätettä 
valikoiden, hygienia- ja 
turvallisuussääntöjä 
noudattaen ja ympäristöä 
suojellen, ja yleisesti ottaen 
toteuttamaan kestäviä 
käytäntöjä. 

• Mallintaminen • Toimintaohje 
• Videot 

Tietämys turvallisuutta 
koskevista säännöistä ja 
keinoista ehkäistä 
tapaturmia 

Kykenee omaksumaan 

tapaturmien ehkäisyä ja 

työturvallisuutta koskevat 

säännöt ja noudattamaan 

niitä työtehtäviä 

suorittaessaan, sekä 

välttämään loukkaantumisia ja 

työhön liittyviä vahinkoja, 

valvottuna ja jossain määrin 

itsenäisesti 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

• Videot 

HOTELLIPALVELUT 
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Asiaan liittyvien, lakiin Kykenee noudattamaan • Mallintaminen • Videot 
perustuvien sääntöjen majoituspalveluja sääteleviä   

tuntemus lakiperustaisia sääntöjä.   

 Materiaaleihin perustuva Kykenee käyttämään teknisiä • Mallintaminen • Visuaalinen tuki 
 tietämys ja tietoisuus alaan termejä tilanteen niin   

 liittyvistä erikoistermeistä vaatiessa.   

 Tietämys erilaisia 

puhdistus- ja 

Kykenee valitsemaan 

puhdistusaineita ja 

• Mallintaminen • Toimintaohje 

• Visuaalinen tuki 

Kykenee 
suunnittelemaan 
johdonmukaisia 
työnkulkuja 

hoitotuotteita koskevista 

kriteereistä ja sopivien 

tuotteiden valitsemisesta 

hoitotuotteita taloudellisia ja 

ekologisia kriteerejä 

huomioiden, ja pystyy 

vertailemaan hintoja. 

  

  

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Toimintaohje 

• Visuaalinen tuki 

• Videot 

siivotessaan, Tietoisuus Kykenee suunnittelemaan 

ylläpitäessään ja johdonmukaisista johdonmukaisia työnkulkuja 

somistaessaan työnkuluista huoneiden siivotessaan, ylläpitäessään ja 

majoitushuoneita, siivoamisessa, ylläpidossa somistaessaan 

sekä valvomaan ja somistamisessa majoitushuoneita, 

niitä määriteltyjen  ohjeistuksen mukaan ja 

kriteerien  valvottuna 

mukaisesti Koostumuksen ja 

kestävyyden huomiointi 

materiaalien valinnassa 

Kykenee valikoimaan ja 

keräämään 

tekstiilimateriaaleja ja - 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Toimintaohje 

• Visuaalinen tuki 
• Videot 

  tuotteita pestäväksi, ja   

  lajittelemaan vaatteita ja   

  kotitaloustekstiilejä   

  materiaalimerkintöjen ja   
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   pesutavan mukaan.   

Tietoisuus laatukriteereistä 

ja yleisestä 

Kykenee noudattamaan 

ammatilliseen toimintaan 
• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Toimintaohje 
• Videot 

saavutettavuudesta vaikuttavia standardeja   

 liittyen laatuun, yleiseen   

 saavutettavuuteen ja kaikille   

 sopivaan suunnitteluun.   

 

Oppimisjakson 
nimi 

Oppimistavoitteet Tietämys Taidot/ Kyvyt Menetelmät Välineet 

  Tietämys 

kommunikointitavoista 

Kykenee tarjoamaan vieraille 

yksinkertaista informaatiota 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 
• Videot 

  erilaisissa sosiaalisissa tai ja välittämään eteenpäin   

  ammatillisissa vieraiden pyyntöjä.   

  asiayhteyksissä sekä    

 Opiskelija on tietoinen erilaisia välineitä ja kanavia    

 erilaisista käytettäessä    

1 - MAJOITUS- 
PALVELUISSA 
TYÖSKENTELY 

kommunikointitavoista 
ja pystyy soveltamaan 
niitä 
vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden kanssa / 

Tietämys kommunikoinnin 

perussäännöistä 

tavanomaisissa 

työskentelytilanteissa 

Kykenee noudattamaan 

kohteliaisuussääntöjä 

asiakkaiden kanssa 

toimiessaan, sekä 

huomioimaan yrityksen tai 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

   työpaikan imagon   

   Kykenee kommunikoimaan 

selkeästi ja täsmällisesti 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

   erilaisissa sosiaalisissa tai   
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   ammatillisissa asiayhteyksissä   

sekä eri välineitä ja kanavia 

käyttäen. 

Kohteliaisuussääntöjen 

tunteminen asiakkaiden 

Kykenee keskittämään 

huomionsa asiakkaaseen, 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 
• Videot 

kanssa toimittaessa, ilmaisten kiinnostusta ja   

tietoisuus halua löytää asiakkaan   

kommunikointitavoista tarpeita palvelevia ratkaisuja.   

erilaisissa sosiaalisissa ja    

ammatillisissa    

asiayhteyksissä    

Tietämys perussanastosta 

vieraalla kielellä 

Kykenee kommunikoimaan 

tavanomaisissa 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Toimintaohje 

• Videot 

tavanomaisissa työskentelytilanteissa, omaa   

työskentelytilanteissa perustason kielelliset   

kommunikoimista varten valmiudet vieraalla kielellä.   
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Oppimisjakson 
nimi 

Oppimistavoitteet Tietämys Taidot/ Kyvyt Menetelmät Välineet 

  Toimitusketjun hallinnan 
tehtävien ja tavoitteiden 
tunteminen 

Kykenee noudattamaan 

yksinkertaista inventaariota. 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Toimintaohje 

• Videot 

 
 

2 - 

TOIMITUSKETJUN 

HALLINNAN 

Pystyy suorittamaan 

yksinkertaisia tehtäviä 

liittyen inventaarioon, 

tavaroiden tilaamiseen 

sekä osto- ja 

    

Omien aikomusten ja 
muiden tarpeiden 
hahmottaminen 

Kykenee ymmärtämään ja 
muokkaamaan 
kommunikointitilanteita 
työpaikalla. 

• Mallintaminen 

• Rooliharjoittelu 

• Videot 

Tietoisuus siitä, mitä Kykenee toteuttamaan • Ketjuttaminen • Toimintaohje 

TEHTÄVISSÄ myyntitapahtumiin tavaraa tulisi tilata ja mistä inventaarion ja tilaamaan • Mallintaminen • Videot 

TYÖSKENTELY   tavaraa, sekä tarvittaessa 
vertailemaan tarjouksia 

• Rooliharjoittelu  

   valvottuna, jossain määrin   

   itsenäisesti.   

  Perustietämys laillisista 
osto- ja 

Kykenee toimimaan 
vastuullisesti valvojan tuella 

• Ketjuttaminen 
• Mallintaminen 

• Toimintaohje 
• Videot 

  myyntitapahtumista, sekä kun tavarantilaus- ja   

  mahdollisista ongelmista vastaanottopapereissa   

  tavarantilaus- ja ilmenee ongelmia.   

  vastaanottopapereissa ja    

  niiden seurauksista    

  Tietämys 

maksutapahtumien 

Kykenee ymmärtämään 

yksinkertaisia 

• Ketjuttaminen 

• Mallintaminen 

• Toimintaohje 

• Videot 
  perusteista ja sähköisen maksutapahtumia ja   

  tiedonkäsittelyn hyödyntämään   

  perusasioiden tiedonkäsittelyä.   

  ymmärtäminen    
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Tässä osiossa analysoidaan oppimiseen liittyvät osatekijät, jotta ammatillisten taitojen ja 

valmiuksien omaksumisesta voidaan tehdä mahdollisimman tehokasta. 

Oppimisprosessin tulisi perustua empiiriseen lähestymistapaan. Opiskelijan on annettava 

tuntea, että hän on kykenevä ja halukas oppimaan. ET-opiskelijoita tulee kehua ja tukea 

heidän toiminnassaan. 

Menetelmällisten kriteerien soveltamiseksi riittävällä tasolla on olennaisen tärkeää luoda 

luokkahuoneeseen kunnioittava ja kuunteleva ilmapiiri. Luokan lämmin ja ystävällinen 

toimintaympäristö vaikuttaa koko opettamis- ja oppimisprosessiin. Siksi on olennaista 

työskennellä opettajan ja opiskelijoiden välisen kunnioittavan, hyväksyvän ja arvon 

tunnustavan suhteen luomiseksi. Toisaalta on tärkeää vaalia luottamusta, motivaatiota ja 

osallistumista. 

On huomioitava tarve suosia tiimityötä, ennakoiden työelämän todellisuutta, johon 

opiskelijat on sijoitettava, sekä keinona kehittää solidaarisia ja osallistavia asenteita. 

Ehdotettu didaktinen malli tulee ymmärtää avoimena ja joustavana kehyksenä, johon on 

tarpeen lisätä kaikki muokkaukset, jotka katsotaan sopiviksi ja tarpeellisiksi, ja joita 

ilmennetään koko opetus-oppimisprosessin läpi. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että koulutusohjelmassa seurataan aktiivista ja osallistavaa 

menetelmäkokonaisuutta, edistäen vastuun ottamista oppimisesta, varmistaen 

motivoituminen, suosien asenteiden muokkaamista tai uusien asenteiden omaksumista, 

mahdollistaen taitojen kehittäminen ja vahvistaen arviointia jatkuvan palautteenannon 

prosessina. 

Koulun oppimisympäristöt strukturoidaan kahden perusajatuksen pohjalta: tietyn tehtävän 

yhdistäminen tiettyyn paikkaan, ja visuaaliset vihjeet. 

Kun opiskelija tietää, mitä asioita tehdään kussakin paikassa, se auttaa häntä 

keskittymään ja kokemaan olonsa varmemmaksi. Oppimisympäristöt, joilla on monia 

erilaisia käyttötarkoituksia, järjestetään visuaalisesti mahdollisimman vähän huomiota 

hajottaviksi. Työkalut ja välineet, joita ei tarvita, pidetään ovien takana tai muissa ennalta 

määritellyissä paikoissa. Visuaalisia vihjeitä käytetään vahvistamaan määrätyn järjestyksen 

havaitsemista; esimerkiksi keittiötiloissa kaappien ovet on merkitty kuvilla siitä, mitä 

kaapeissa säilytetään. 

Sosiaalista vuorovaikutusta tukee myös fyysinen strukturointi. Oppimisympäristöissä voi olla 

erilaisia alueita hiljaiselle työskentelylle ja ryhmätyöskentelylle – kirjoitettujen tai visuaalisten 

ohjeiden kera muistin tueksi. 

5 – Kuvaus taitojen/kykyjen oppimiseen liittyvistä osatekijöistä ET- 

henkilöillä 
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Tavoitteenamme on, että opiskelija oppii suoriutumaan päivittäisistä tilanteista niin  

sujuvasti ja itsenäisesti kuin mahdollista. Erityisesti havaitsemista ja ymmärtämistä tukevien 

visuaalisten tukikeinojen kohdalla tavoitteena on tehdä niistä hienovaraisempia 

opiskelijoiden edetessä opinnoissaan. Toisin sanoen, ulkoisia, visuaalisia struktuureja 

korvataan opiskelijan omilla ratkaisuilla. 

Esimerkiksi keittiön järjestys on erittäin tärkeää, koska opiskelijan on tiedettävä, missä kaikki 

keittiövälineet ovat, ja pitää ne samoissa paikoissa. Myös reseptiä seurattaessa on 

kätevää, jos kaikki tarpeelliset välineet ovat valmiina käytettäväksi. Kussakin reseptin 

vaiheessa käytettävien työvälineiden suunnitteleminen ennalta on olennaisen tärkeää, 

jotta voidaan välttää ennakoimattomat tilanteet, jotka vaarantavat opiskelijan 

turvallisuuden ja onnistumisen. Tehtävän valmistelun vaiheet ovat: tieto käytettävästä 

reseptistä, aineksista ja välineistä; näiden järjestäminen lähelle ja helposti saataville; 

työskentelypisteen siistiminen tarpeettomista esineistä, ja tarjottimen tai laakean laatikon 

valitseminen. 

Kaikki menetelmät ja välineet tulee mukauttaa kullekin opiskelijaryhmälle. Luennointi on 

menetelmä, joka ei sovi ET-opiskelijoiden opettamiseen. Tulisi huomioida, että ammatin 

oppiminen vie älyllisesti vammaisilta opiskelijoilta pidempään kuin nuorilta, joiden älyllinen 

kehitys on normaalia. Uudet omaksuttavat taidot tulee mukauttaa ET-opiskelijoiden 

kykyihin. 

Kun kommunikoidaan ET-henkilöiden kanssa, on tärkeää nähdä heidät ihmisinä, joilla on 

mahdollisuuksia kehittyä. Heitä ei voi sijoittaa mihinkään tiettyyn kehityksen vaiheeseen tai 

tasolle ja olettaa, ettei se tule koskaan muuttumaan. Kukin henkilö on yksilö, ja muuttuva. 

Lähestymistapa on hyvin tarkoin määritelty. On toivottavaa puhua käyttäen lyhyitä, 

spesifisiä lauseita. Jos tarpeellista ja mahdollista, tulisi käyttää viittomakieltä, valokuvia tai 

piktogrammeja. Lisäksi on käytettävä ammatillisen koulutuksen terminologiaa, mutta 

maltillisesti. Valikoitujen teknisten termien käyttöä on usein harjoiteltava, ja niiden 

merkitystä selkiytettävä. 

Hyödyllinen keino voi olla monimutkaisten taitojen jakaminen helposti hallittaviin osiin 

opetusta varten. Tästä on valtavasti apua oppimisessa, koska opiskelija voi saada 

positiivisia onnistumisen kokemuksia, vaikka koko taito ei olekaan vielä täysin hallussa. 

Laajempi ajatus tämän takana on tukea prosessiin itseensä liittyviä taitoja (suunnittelua, 

tekemistä ja oman työskentelyn arviointia). Tehtäviä voidaan strukturoida esimerkiksi 

tarjoamalla selkeitä, kuvitettuja, selkeää tekstiä käyttäviä ohjeita spesifisiä tehtäviä varten, 

kuten käsien pesuun, siivoamiseen tai ruoka-annoksen valmistamiseen keittiössä. 

Toinen koulutusprosessin tärkeä vaihe on arviointi. 

Opiskelijoiden edistymistä tulisi säännöllisesti seurata, arvioida ja analysoida, käytännön 

työn ja yhteistyötaitojen suhteen. 

Arviointeihin kuuluvat alkuarviointi, jatkuva arviointi ja loppuarviointi. 
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6 – Kirjallisuus ja internetlähteet 

 

Alku- eli diagnostisessa arvioinnissa saadaan tietoa opiskelijan aikaisemmin omaksumien 

sosiaalisten taitojen tasosta. 

Kootun tiedon perusteella määritellään tavoitteet ja tehtävät, opetusmenetelmät ja 

työmuodot kullekin ET-oppijalle. 

Jatkuva arviointi tapahtuu koulutuskurssi keskivaiheilla. Silloin arvioidaan oppilaan siihen 

mennessä oppimat taidot. Jos oppimista ei ole tapahtunut, on tarpeen arvioida miksi, ja 

muuttaa opetusmenetelmiä. 

Loppuarviointi tapahtuu koulutuskurssin lopussa. Siinä tehdään yhteenveto saavutetuista 

tuloksista, ja määritellään, ovatko opiskelijat omaksuneet tiettyjä taitoja; taidot 

analysoidaan, ja tarkastellaan kasvun dynamiikkaa. 
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• http://www.ifsconfao.net/ifs/docs/Strumenti_per_le_competenze.pdf 

• http://www.endofap.it/tx/21ae8e774eENDOFAP_Teorie%20Apprendiment_2ediz%2020 

_%2002_2013.pdf 
 

Latvia 

• http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=59&id_cont=2444 

• http://smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji 

• http://www.ciravasskola.lv/index.php/lv/ 

• http://www.ceribusparni.lv/ 

• http://www.noticisev.lv/ 

• http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC%204.3%20- 

%20metod%20mater%20pedagogiem%20-%20garigas%20attiestibas%20trau.pdf 

 

Suomi 

• www.Papunet.net 

• www.Verneri.com 

• http://papunet.net/materiaalia/arjen-tilanteet 

• http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kasienpesu_1.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitetyt näkemykset ovat vain kirjoittajan mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siinä 

olevien tietojen mahdollisesta käytöstä. 
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