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Vuoden työpaikkaohjaaja on 
Kari Lilleberg Keminmaasta 
 
Valtakunnalliset oppisopimuspalkinnot jaettiin kolmannen kerran  
 
Suomen oppisopimusosaajat ry on valinnut koulutuksenjärjestäjien lähettämistä ehdotuksista 
Vuoden työpaikkaohjaaja 2019 -palkinnon saajaksi aluepäällikkönä Oulun Kuivaustekniikka 
Oy:ssä työskentelevän Kari Lillebergin. 
 
Työn ja opiskelun yhdistävässä oppisopimuskoulutuksessa merkittävä rooli on työpaikkaohjaajalla, 
joka suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla. Työpaikkaohjaaja toimii linkkinä 
työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. 
 
“Minun tärkein tehtävä on ohjeistaminen ja oppilaiden kannustaminen. Ohjaaminen tapahtuu myös 
asentajien toimesta työkohteessa ja työmailla. Hekin opastavat käytännön hommissa. On tärkeää 
kohdella oppisopimusopiskelijaa yhtenä työntekijänä muiden joukossa ja haluta oikeasti opettaa miten 
työt hoidetaan käytännössä”, Kari Lilleberg kertoo. 
 
Oulun Kuivaustekniikka on vesivahinkojen, kosteuden ja korjauksen asiantuntijayritys. Lilleberg 
työskentelee Keminmaan toimipisteessä, jonka toimialueena on koko Meri-Lappi. Yrityksen kaksi 
oppisopimuslaista ovat pintakäsittelyn ja rakennusalan opiskelijoita Ammattiopisto Lappian Tornion 
toimipisteestä. Molemmat olivat yrityksessä ensin työssäoppimassa, jonka jälkeen kesätyöt muutettiin 
oppisopimuskoulutukseksi, mikä muun muassa nopeuttaa tutkinnon suorittamista, kun tehdyt työt saa 
yhdistettyä opintoihin. 
 
Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa kaikkia toisen asteen ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia. 
Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä kuten työpaikalla, oppilaitoksessa ja 
verkkoympäristössä. Työtehtävät, opiskelijan osaaminen ja tutkinnon perusteet sovitetaan yhteen 
opiskelijan  henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS), jonka laadinnassa ja 
seuraamisessa työpaikkaohjaaja on tiiviisti mukana. Lillebergin mielestä hyvä työpaikkaohjaaja onkin 
avoin ja valmis keskustelemaan kaikista oppisopimuskoulutuksen aikana esiin tulevista asioista niin 
oppilaitoksen kuin opiskelijan kanssa. 
 
Koulutusmuoto sopii hyvin Oulun Kuivaustekniikalle, koska heillä on monipuolisia kohteita ja isoja 
työmaita, joilla pääsee käsiksi tutkinnon perusteissa määriteltyihin työtehtäviin, joiden osaamisen 
opiskelija todistaa oppilaitokselle näyttökokeella. Yrityksen arjessa tarvitaan paljon erikoisosaamista, 
joten oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto omien osaajien kasvattamiseen. 

 



 

 
“Teemme vahinkosaneerausta, joten työnkuva poikkeaa normaalista rakentamisesta aika paljon. 
Korjaamme vesivahinkoja, puramme rakenteita ja kasaamme niitä. Meillä ei ole olemassa valmiita 
piirustuksia, joiden mukaan tehdään vaan tarvitaan paljon erikoisosaamista, jonka oppii itse työssä”, 
Lilleberg sanoo.  
 
Palkitseminen on osa Oppisopimusviikkoa 
 
Suomen oppisopimusosaajat ry (Opso ry) on valinnut tunnustusten saajat koulutuksenjärjestäjien 
lähettämistä ehdotuksista. Vuoden työpaikkaohjaajan lisäksi tunnustusta jaettiin kolmessa muussa 
kategoriassa. 
 
Vuoden oppisopimusopiskelijana palkittiin leipuri-kondiittori Admir Sisic Tampereelta (Leivon 
Leipomo Oy/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu). Vuoden työnantaja -palkinto myönnettiin 
kahdessa sarjassa: alle 20 henkilöä työllistävä yritys ja yli 20 henkilöä työllistävä yritys. Voittajat ovat 
Lassen-Metalli Oy Oulusta (Oulun seudun ammattiopisto OSAO) ja mediatalo KPK Yhtiöt Oyj 
Kokkolasta (Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu). 
 
Oppisopimuspalkintojen jakaminen on osa valtakunnallista Oppisopimusviikkoa, jonka aikana 
ammatillisen koulutuksen järjestäjät ympäri Suomen organisoivat koulutusmuotoon liittyviä 
tapahtumia. Oppisopimusta on juhlistettu tänä vuonna kahdella kalenteriviikolla 7.–20.10.2019, joista 
jälkimmäinen ajoittuu samanaikaisesti kansainvälisen European Vocational Skills Weekin eli 
Euroopan ammattitaitoviikon kanssa. 
 
Palkitut saivat tunnustuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä ammatillisen koulutuksen 
seminaarissa Helsingin Paasitornissa 17.10.2019. Palkinnot jakoi opetusministeri Li Andersson. 
 
Lisätietoja: 
 
Oulun Kuivaustekniikka 
Kari Lilleberg, aluepäällikkö 
p. 044 329 5210, kari.lilleberg@oulunkuivaustekniikka.fi 
oulunkuivaustekniikka.fi 
 
Ammattiopisto Lappia, oppisopimuspalvelut 
Mirja Anttila, asiakkuuspäällikkö 
p. 040 574 8351, mirja.anttila@lappia.fi 
lappia.fi 
 
Suomen Oppisopimusosaajat ry (Opso ry) 
Virpi Spangar, hallituksen puheenjohtaja 
p. 050 520 8854, virpi.spangar@osao.fi 
oppisopimus.fi 

 

https://www.oppisopimus.fi/euroopan-ammattitaitoviikko-2019/
https://www.oulunkuivaustekniikka.fi/
http://www.lappia.fi/koulutukset-lappia/tule-osaajaksi-lappia/Sivut/Oppisopimuskoulutus-lappia.aspx
https://www.oppisopimus.fi/opso/

