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1. JOHdANTO

Tämä kirja on kirjoitettu syksyllä 2015. Aikakautta tuntuvat 
leimaavan negatiiviset uutiset, kansantalouden tilanne on mitä 
on, ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen rahoitusta ollaan 
leikkaamassa. Ammatilliset oppilaitokset kipuilevat monenlais-
ten muutosten ja myös yt-neuvottelujen keskellä. Lisähaasteita 
tulee tutkintojärjestelmän uudistuksesta (TUTKE) ja koulutuksen 
järjestäjäverkon tiivistämispaineista. Ammatillisen koulutuksen 
osaajilta vaaditaan yhä enemmän epävarmuuden sietokykyä ja 
hyvää tietotaitoa laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi.

Tämä kirja pyrkii tuomaan tiedonjyviä muutoksen ja 
erilaisten uudistusten tueksi. Kirjaa voi luonnehtia historiikiksi, 
joka summaa ison kehittämisohjelman kokemukset ja esittää ne 
laajemmalle yleisölle. Tuo kehittämisohjelma on vuonna 2011 
käynnistynyt ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyn tehosta-
misohjelma. Kyse oli opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetus-
hallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishankkeesta, jonka 
avulla vähennettiin ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja 
lisättiin normiajassa tutkinnon suorittaneiden osuutta. Ohjelmas-
sa oli mukana 25 paikallista kehittämishanketta ja runsaat 50 
koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Ohjelma loppui syksyllä 
2015, loppuseminaari oli 1.12. Finlandia-talossa. 

Tässä kirjassa summataan tehostamisohjelman aikana tehdyt 
keskeiset havainnot ja hyvät käytännöt. Hyviä käytäntöjä 
olisi hyvä vakiinnuttaa ja levittää mahdollisuuksien mukaan. 
Läpäisyä tehostavat käytännöt on luotu alussa kuvattujen isojen 
muutosten varjossa tai valossa. Niiden keskellä, niiden ehdoilla 
ja niiden tueksi. Käytäntöjen yleinen sovellettavuus pitäisi siis 
olla huomioitu. Yksittäiset käytännöt ovat usein myös muokat-
tavissa oman koulutuksen järjestäjän tarpeisiin. Toisaalta osa 
käytännöistä perustuu erilaisiin universaaleihin ja historiattomiin 
hyveisiin, esimerkiksi hyvät vuorovaikutussuhteet ovat olleet 
arvossa kautta aikojen. Niiden vakaata tärkeyttä ei joku TUTKE-
uudistus onnistu heilauttamaan.

Kirjan erilaisiksi lukijatyypeiksi on ajateltu ammatillisen 
koulutuksen toteuttajia, kehittäjiä ja rahoittajia. Kirjassa 
esitettyjen käytäntöjen hyvyys määriteltiin käytännön kokemus-
ten ja erilaisen laadullisen arvioinnin perusteella. Taustalla on 
luottamus käytäntöjen kehittäjien ammattitaitoon ja arvioiden 
esittäjien etiikkaan.

Kirja rakentaa kattavan kuvan tehostamisohjelman tuottamas-
ta tiedosta. Ohjelma muodostaa kirjan viitekehyksen ja erilaiset 
rajaukset. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn problematiikka 
on niin laaja kokonaisuus, että osa asioista jää väistämättä 
pienelle huomiolle. Tästä lisää luvussa 2.4.

Kirja on yksi osa läpäisyn tehostamisohjelman levittämis- ja 
vakiinnuttamistyötä. Syksyllä 2015 läpäisyn sanomaa vietiin 
eteenpäin myös erilaisten maakunnallisten koulutusten ja 
seminaarien avulla. Läpäisyhankkeiden hyville käytännöille on 
perustettu oma nettisivusto: lapaisy.fi. Konkreettista tietoa ja 
hyviä käytäntöjä löytyy myös SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoi-
minnan kautta: arjenarkki.fi. Tämän kirjan voi hyvin kuvitella 
myös laajemman kirjasarjan osaksi. SAKU ry julkaisemista ja 
päivittämistä kirjoista samaan teemaan liittyvät ainakin Hyvin-
voivan oppimisympäristön, Opiskeluhuollon ja Asuntolatoiminnan 
käsikirjat.

Läpäisyn tehostamisohjelmasta on tehty ja tullaan tekemään 
myös muita julkaisuja. Julkaisut löytyvät Opetushallituksen 
nettisivulta oph.fi/julkaisut. Vuosien aikana on tehty läpäisyn 
tehostamisohjelman laadullista ja määrällistä seurantaa.1

Ennakkotietojen mukaan tehostamisohjelmasta pitäisi 
tulla vielä määrällisen seurannan tulosyhteenveto (lukuvuo-
si 2014–2015) ja ohjelman vaikuttavuuden arviointiraportti. 
Vaikuttavuutta on arvioitu Turun yliopiston Koulutussosiologian 
tutkimuskeskuksessa. Lisäksi tulollaan ovat vielä opiskelijanä-
kökulmaa ja eroamisen syitä koskeva selvitys sekä erityisopis-
kelijoiden läpäisyyn keskittyvä lyhyt katsaus. Ennakkotietojen 
mukaan nämä ovat saatavilla vuoden 2016 alussa.

Tässä kirjassa ei juurikaan käsitellä määrällisen seurannan 
tuloksia tai eroamisen syitä. Määrällisten tulosten kohdalla 
huomio kannattaa kiinnittää siihen, että koulutuksen järjestäji-
en ja tutkintojen välillä on huomattavia eroja. Osa järjestäjistä 
onnistuu tekemään hyvää tulosta niissä tutkinnoissa, joissa 
valtaosa järjestäjistä kipuilee korkeiden eroprosenttien kanssa. 
Läpäisyyn liittyvä viisaus on siis siellä jossakin, ja tämä viisaus 
täytyy levittää eteenpäin.

Eroamisen syitä ei listata, koska syyt ovat paikallisesti vaih-
televia ja jokaisen järjestäjän olisi hyvä selvittää oma tilanteen-
sa. Eroamisen syyluokitukset tulee määritellä oman palvelutar-
jonnan kautta, eli jokaiselle syylle on oma vastine oppilaitoksen 
menetelmäpankissa. Lisäksi kirjassa halutaan korostaa ratkaisuja 
eikä ongelmia. Kirja kuvaa eroamisen syitä ikään kuin rivien 
välissä. Lukuohjeena on siis se, että näihin toimiin keskittymäl-
lä eroaminen vähenee.

Lukijalle tiedoksi vielä, että kirjan kuvissa esiteltävät hyvät 
käytännöt ovat hanketoimijoiden omia kuvauksia. Kirjan kirjoit-
taja on tehnyt muokkauksia, editointeja ja tiivistyksiä.

1 Tuorein julkaisu (tätä kirjoitettaessa) on Marika Koramon ja Jukka Vehviläisen tekemä seurantaraportti, joka sisältää määrällistä ja laadullista tietoa ohjelman etenemisestä ja
 hankkeissa luoduista toimintamalleista. Lähde: Koramo & Vehviläinen (2015): Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Raportit ja selvitykset 2015:3. Opetushallitus. Helsinki.
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2.  KuLMAPALOJA LÄPÄISYN 
   TEHOSTAMISEKSI

2.1  Läpäisyn tehostamisohjelman 
   viestin välittäminen
Tehostamisohjelman pääviestiä voi luonnehtia toivoa antavaksi. 
Yksittäiset oppilaitokset ovat osoittaneet, että läpäisyä voidaan 
tehostaa huomattavan paljon, jos vain tahtoa, tietoa ja hyviä 
käytäntöjä riittää. Tässä kirjassa tehostamisohjelman viestiä 
koetetaan viedä eteenpäin. Paikalliset onnistumiset tulee saada 
laajempaan jakeluun.

Yksittäisistä oppilaitoksista ja tutkinnoista voidaan mainita 
ainakin Savon ammatti- ja aikuisopiston tekemä työ tieto- ja 
viestintätekniikan tutkinnon parissa. Monitasoisella hanketoi-
minnalla tämän tutkinnon eroprosentti on saatu tiputettua 1,8 
prosenttiin lukuvuonna 2013–14. Valtakunnallinen eroprosentti 
oli 9,8. Tällaisiin tuloksiin ei päästä yhdellä hyvällä käytännöl-
lä vaan kokonaisvaltaisella toiminnalla. Paikallisten arvioiden 
mukaan tähän tulokseen ovat vaikuttaneet ryhmänohjausosaa-
misen kehittäminen, oppimista tukevat ohjaus- ja tilaratkaisut, 
opintojen moduulijako tutkinnonosittain sekä verkostoyhteistyön 
kehittäminen. 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on puolestaan saatu 
hyviä tuloksia esimerkiksi kone- ja metallialan tutkinnon 
kohdalla. Tämän tutkinnon eroprosentit ovat valtakunnallisesti 

korkealla tasolla (12,5). Lukuvuonna 2013–14 Savonlinnassa 
päästiin lukuun 7,5 %. Vaikuttavana tekijänä on pääasiassa 
digitaaliseen opettajuuden kehittäminen (kts. luku 4.3).

Kirjan laadinnan tueksi tehtiin osaamistarvekartoitus keväällä 
2015. Kartoituksen avulla selvitettiin hyviin läpäisykäytäntöi-
hin kohdistuvaa kysyntää. Läpäisyn tehostamisohjelma kehitti 
läpäisyä laajalla rintamalla ja kattavasti eri teemojen mukaan. 
Kartoituksen avulla haluttiin saada tietoa siitä, mihin asioihin 
koulutuksen järjestäjät haluaisivat kaikkein eniten vinkkejä ja 
opastusta. Kirjassa esiteltävien käytäntöjen kirjoa painotettiin 
tuon koetun tarpeen mukaan (kuva 1).

Läpäisyn tehostamisohjelman perusluonne oli innovatiivinen, 
eli ohjelma pyrki löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisu-
ja läpäisyn tehostamiseen. Hyvä käytäntö ei aina tarkoita 
jonkin uuden luomista, hyvä käytäntö voi syntyä myös vanhat 
käytännöt hylkäämällä. Innovatiivisuus johtaa usein irtiottoon 
historiasta ja erilaisista vanhoista myyteistä.

Yksi irtiotto liittyy siihen mustavalkoiseen ajatteluun, jonka 
mukaan on vain tavallisia ja ongelmaisia opiskelijoita. Opinto-
jen keskeyttämistä koskeva keskustelu on ollut ESR-projektien 
alkuvaiheista (1990-luvulta) lähtien ongelmakeskeistä ja yksilön 
vaikeuksiin keskittyvää. Eronneet tai heikosti edenneet opis-
kelijat on ajateltu syrjäytymisvaarassa oleviksi, ja huomio on 

Kuva 1.

Osaamistarvekartoitus keväällä 2015

• Kohdistettiin henkilöille, joilla on keskeinen rooli hyvien läpäisykäytäntöjen vakiinnuttamisessa (hankkeiden arvio).
• Vastanneita oli 183 kpl (36 % koulutuksen johtohenkilöstöä, 8 % asiantuntijatehtävissä,
 runsaat 40 % opettajia, opinto-ohjaajia, opiskeluhuollon tai hankkeiden edustajia).
• Mukana oli 43 koulutuksen järjestäjää.
• Läpäisyä tarkasteltiin neljän teeman kautta
 (johtajuus, nivelvaiheet ja ohjauspalvelut/luotsaaminen, opetuksen toteuttaminen ja opiskelun tuki).
• Nykytilan arviointi: Millaiseksi arvioit oman koulutuksen järjestäjän osaamisen nykytilan ko. teeman osalta?
 (Läpäisyyn liittyvä tieto, taito, käytännöt ja toimintatavat.)
• Kehittymis- ja oppimistarpeet: Entä tähän liittyvät ajankohtaiset oppimis- ja kehittymistarpeet?
 (Uusi tieto, koulutus, uudet käytännöt.)
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kiinnittynyt noin 10–15 prosenttiin opiskelijoista tai ikäluokasta. 
Tämä lukumäärä tulee erilaisista syrjäytyneiden määrää koske-
vista arvioista ja eroamisprosenteista. Läpäisyohjelman aikana 
tehtyjen arvioiden perusteella noin 30–40 prosenttia opiskeli-
joista on opintojen jatkamisen ja hyvän läpäisyn riskiryhmässä. 
Opinnoista ei ehkä erota, mutta opinnot eivät suju parhaalla 
mahdollisella tavalla. Riskiryhmien paikallistaminen on tärkeää, 
mutta läpäisyohjelmassa haluttiin korostaa harmaan eri sävyjä 
ja nostettiin kaikki opiskelijat erityisen opiskelijan asemaan.

Ohjelma pyrki murtamaan myös sitä ajattelutapaa, että 
opinnot keskeyttävä nuori on muita huonompi opiskelija. Opin-
tojen keskeyttämisen syynä voi olla myös ”tekemisen puute”. 
Opintojen huono organisointi aiheuttaa turhauttavia taukoja ja 
luppoaikoja. Opiskelijat eivät pääse etenemään opinnoissaan niin 
nopeasti kuin haluaisivat ja pystyisivät. Arviolta noin kolmannes 
opiskelijoista kokee, että opiskelupäivät eivät ole tarpeeksi 
haastavia ja työntäyteisiä. Noin viidennes opiskelijoista arvioi 
opinnot itselleen liian vaikeiksi ja/tai aikataulun liian kiireiseksi, 
mutta vähintään sama määrä voisi edetä nopeamminkin.

2.2  Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö
Tehostamisohjelman laadullisessa seurannassa läpäisyä jäsennet-
tiin opiskelijaan liittyvien tavoitteiden ja opiskelijakokemusten 
näkökulmasta. Läpäisyn tehostaminen edellyttää opiskelijan 
innostamista, luotsaamista ja hyväksymistä sekä huolenpitoa 
opiskelijasta. Lisäksi on tietenkin huolehdittava opettamisesta. 
Tavoiteltavia opiskelijakokemuksia ovat haluan tehdä, tiedän 

Kuva 2.

Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö
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2.2. Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö 
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Kuva 2. Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaan on sijoitettu läpäisyyn vaikuttavia tekijöitä ja näiden yhteyksiä opiskelijakokemuksiin. 
Esimerkiksi koti toimii parhaimmillaan nuoren opiskelijan innostajana, kannustajana ja jaksamisen 
tukena. Toimiva kodin ja koulun yhteistyö tukee myös opiskeluhuoltoa ja varhaisen puuttumisen 
tavoitetta.  
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OPETTAMINEN

HYVÄKSYNTÄ HUOLENPITO

”haluan tehdä”

”kelpaan” ”jaksan”

”tiedän mitä teen”

”opin” ”osaan”

TYÖELÄMÄ

Opiskelun ja työn yhteensovittaminen

Joustavoittaminen
Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt

Jatkokoulutus

Opiskelijahuollon tukipalvelut

KuntoutusNivelvaiheen ohjauspalvelut

TUTKINTO

Nopeuttavat joustot

Korjaavat joustot

Koti

Ammatinvalinta

Perusopetus

Etsivä työ

Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen

Vapaa-aika ja asuminen

mitä teen, kelpaan ja jaksan. Opettamisen ja tutkinnon 
suorittamisen kannalta avainkokemuksia ovat opin ja osaan 
(kuva 2).

Kuvaan on sijoitettu läpäisyyn vaikuttavia tekijöitä ja 
näiden yhteyksiä opiskelijakokemuksiin. Esimerkiksi koti toimii 
parhaimmillaan nuoren opiskelijan innostajana, kannustajana 
ja jaksamisen tukena. Toimiva kodin ja koulun yhteistyö tukee 
myös opiskeluhuoltoa ja varhaisen puuttumisen tavoitetta. 

Perusopetuksen ammatinvalinnan ohjauksella ja yhteishaun 
valinnoilla on suuri merkitys läpäisyn kannalta. Ammattia 
kohtaan tunnettu kiinnostus on keskeinen opiskelumotivaation 
lähde. Perusopetuksesta tulee mukaan myös oppimisvalmiuksia 
ja hyväksyntään liittyviä kelpaamisen tai kelpaamattomuuden 
kokemuksia. Varhainen koulumenestys heijastuu itsetuntoon ja 
muokkaa lapsen käsitystä omasta koulutettavuudestaan. Perus-
koulun muistijäljet seuraavat usein varjon lailla myös ammatilli-
seen koulutukseen. 

Tehokkaan läpäisyn rakentaminen vaatii kokonaisuuden 
hallintaa ja monen vaikuttavan asian huomiointia. Tästä syystä 
koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen johdolla on keskeinen 
merkitys läpäisyn kehittämisessä ja tehostamisessa. 

Läpäisyn kokonaiskuvan hallintaa ja johtamista käsitellään 
tarkemmin luvussa 2.5. Sitä ennen esitellään kuitenkin kirjan 
keskeisiä teemoja. Tässä kirjassa läpäisyä lähestytään kaikkiaan 
neljän erillisen teeman tai tulokulman avulla. Johtajuuden ohella 
tarkastellaan luotsaamista, opetuksen toteuttamista
ja oppimisen tukea. Oppimisen tuen yläkäsitteenä on
hyvinvointi.
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Perusopetuksen ammatinvalinnan ohjauksella ja yhteishaun valinnoilla on suuri merkitys läpäisyn 
kannalta. Ammattia kohtaan tunnettu kiinnostus on keskeinen opiskelumotivaation lähde. Perusope-
tuksesta tulee mukaan myös oppimisvalmiuksia ja hyväksyntään liittyviä kelpaamisen tai kelpaa-
mattomuuden kokemuksia. Varhainen koulumenestys heijastuu itsetuntoon ja muokkaa lapsen käsi-
tystä omasta koulutettavuudestaan. Peruskoulun muistijäljet seuraavat usein varjon lailla myös am-
matilliseen koulutukseen.  
 
Tehokkaan läpäisyn rakentaminen vaatii kokonaisuuden hallintaa ja monen vaikuttavan asian huo-
miointia. Tästä syystä koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen johdolla on keskeinen merkitys lä-
päisyn kehittämisessä ja tehostamisessa.  
 
Läpäisyn kokonaiskuvan hallintaa ja johtamista käsitellään tarkemmin luvussa 2.5. Sitä ennen esi-
tellään kuitenkin kirjan keskeisiä teemoja. Tässä kirjassa läpäisyä lähestytään kaikkiaan neljän eril-
lisen teeman tai tulokulman avulla. Johtajuuden ohella tarkastellaan #luotsaamista, opetuksen to-
teuttamista ja oppimisen tukea#. Oppimisen tuen yläkäsitteenä on #hyvinvointi#. 
 
 
2.3.  Nykytila ja kehittämistarpeet 
 
#Luotsaamisen nykytila ja kehittämistarpeet# 
 
Läpäisyn tehostamisohjelman aikana opittiin puhumaan #luotsaamisen# käsitteestä. Luotsaaminen 
tarkoittaa lähes samaa kuin ohjaaminen, mutta merkityserot ovat kuitenkin olemassa. Luotsaaminen  
on kokonaisvaltainen käsite ja korostaa opiskelijan omaa roolia ohjausprosessissa. Luotsaus perus-
tuu suunnan näyttämiseen, opiskelijan omaan toimintaan ja omaan tavoitteen valintaan. 
 
Luotsaamista on luontevaa käsitellä osana koulutuspolun vaiheita ja palveluita. Luotsaamisen tee-
mat, nykytila ja kehittämistarpeet näkyvät kuvassa 3. 
 
Kuva 3. Luotsaamisen nykytila ja kehittämistarpeet vuonna 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suurimmat kehittämistarpeet kohdistuvat opintojen alkuvaiheen huomiointiin, varhaiseen puuttumi-
seen ja ryhmänohjaajan rooliin osana ohjausprosessia. Opiskelun päättövaiheen ohjaus- ja tukipal-

 LUOTSAAMINEN LÄPI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Opiskelun päättövaiheen ohjaus- ja tukipalvelut 
Opinto-ohjaus läpäisyn tukena 

Nivelvaiheen ohjaus- ja tukipalvelut 
Perusopetuksen ammatinvalintaan vaikuttaminen 

Opiskelijan itseohjautuvuus
Keskeyttävien ohjaus- ja tukipalvelut 

Opiskelijalle tiedottaminen 
Opintojen etenemisen seuranta 

Ryhmänohjaaja osana ohjausprosessia 
Varhainen puuttuminen ns. huolivaiheen opiskelijoihin 

Opintojen alkuvaiheen huomiointi 

Kehittämistarve (1=ei lainkaan, 4=tärkein) Nykytila (1=erittäin huono, 4=erittäin hyvä)

2.3  Nykytila ja kehittämistarpeet

Luotsaamisen nykytila ja kehittämistarpeet

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana opittiin puhumaan luot-
saamisen käsitteestä. Luotsaaminen tarkoittaa lähes samaa 
kuin ohjaaminen, mutta merkityserot ovat kuitenkin olemassa. 
Luotsaaminen on kokonaisvaltainen käsite ja korostaa opiskeli-
jan omaa roolia ohjausprosessissa. Luotsaus perustuu suunnan 
näyttämiseen, opiskelijan omaan toimintaan ja omaan tavoit-
teen valintaan.

Luotsaamista on luontevaa käsitellä osana koulutuspolun 
vaiheita ja palveluita. Luotsaamisen teemat, nykytila ja kehittä-
mistarpeet näkyvät kuvassa 3.

Opetuksen toteuttamisen nykytila ja kehittämistarpeet

Opetusmenetelmät ja opetuksen toteuttaminen vaikuttavat 
luonnollisesti erittäin paljon koulutuksen läpäisyyn. Opetusme-
netelmien tulisi tukea sekä hitaasti oppivia että keskimääräistä 
nopeammin eteneviä. Kuvasta 4 nähdään opetuksen toteuttami-
sen nykytila ja kehittämistarpeet.
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veluita ei tässä vertailussa koeta aivan niin tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Kehittämiskuilun perus-
teella tärkeäksi kehittämiskohteeksi paikallistuu etenkin opiskelijan itseohjautuvuuden lisääminen. 
Kuilu on kohtalaisen suuri myös perusopetuksen ammatinvalintaan vaikuttamisessa, opiskelijalle 
tiedottamisessa ja opintojen seurannassa. Luotsaamisen kehittämistä kuvataan tarkemmin luvussa 3. 
 
#Opetuksen toteuttamisen nykytila ja kehittämistarpeet# 
 
Opetusmenetelmät ja opetuksen toteuttaminen vaikuttavat luonnollisesti erittäin paljon koulutuksen 
läpäisyyn. Opetusmenetelmien tulisi tukea sekä hitaasti oppivia että keskimääräistä nopeammin 
eteneviä. Kuvasta 4 nähdään opetuksen toteuttamisen nykytila ja kehittämistarpeet. 
 
Kuva 4. Opetuksen nykytila ja kehittämistarpeet vuonna 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opetuksen kehittämiskuilut ovat kauttaaltaan suuria.  Erityisesti voidaan mainita opettajien ja opis-
kelijoiden vuorovaikutus, osaamisperusteisuus, opiskelijoita osallistavat opetusmenetelmät, attoin-
tegrointi ja vaihtoehtoiset oppimisympäristöt. Somepedagogiikan alhainen arvostus on merkillepan-
tavaa. Somepedagogiikasta ja digitaalisesta opettajuudesta löytyisi erittäin paljon läpäisyä lisäävää 
potentiaalia. Opetuksen kehittämistä ja myös somepedagogiikkaa kuvataan tarkemmin luvussa 4. 
 
 
#Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin nykytila ja kehittämistarpeet# 
 
Oppimisen tuki ja hyvinvointi on laaja teema, joka pitää sisällään oppilaitoksen ilmapiiriin ja arkeen 
kuuluvia asioita sekä esimerkiksi erityisopetuksen palvelut. Teemaan kuuluvien asioiden yhteinen 
nimittäjä on opiskelun tukeminen. Läpäisyn ja ammatillisen koulutuksen ydintavoitteiden kannalta 
näitä on joskus pidetty sekundaarisina tavoitteina. Opiskelijan ja ihmisen näkökulmasta monet näis-
tä asioista ovat kuitenkin primaaritarpeita ja välttämättömiä ehtoja. Kuvasta 5 nähdään oppimisen 
tukeen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden nykytila ja kehittämistarpeet. 
 
 
 
 
Kuva 5. Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin nykytila ja kehittämistarpeet vuonna 2015 
 

OPETUSMENETELMÄT

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

 Somepedagogiikka 
 Attointegrointi 

 Opetussuunnitelmat läpäisyn tukena 
 Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen 

 Työvaltaiset opetuskäytännöt 
 Työssäoppiminen läpäisyn tukena 

 Tehokas organisointi ja ajankäyttö  
 Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt läpäisyn tukena 

 Opettajien yhteistyö 
 Yksilölliset ja joustavat opinpolut 

 Opiskelijoita osallistavat opetusmenetelmät 
 Osaamisperusteisuuden toteuttaminen 

 Opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus 

Kehittämistarve (1=ei lainkaan, 4=tärkein) Nykytila (1=erittäin huono, 4=erittäin hyvä)
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Suurin kehittämistarve kohdistuu isoimpaan kokonaisuuteen, eli hyvinvoivan oppimisympäristön 
kehittämiseen. Käytännössä yhtä tärkeäksi koetaan osallisuuden huomiointi. Konkreettisimmista 
alakohdista voidaan mainita erityisopiskelijoiden palveluiden ja opiskelijahuollon kehittämistarpeet. 
Opiskelija-asuntoloiden kehittämistarve on suhteellisen vähäinen, mutta tätä tulosta selittää vailla 
asuntolaa olevien järjestäjien vastaukset. Harrastustoiminnan koettu tärkeys tai rooli osana ammatil-
lisia opintoja on sen sijaan kiistatta vähäinen. Vielä voidaan mainita monialainen yhteistyö ja rästi-
en suoritusmahdollisuudet. Molemmat teemat ovat olleet voimakkaan kehittämisen ja julkisen 
rummuttamisen kohteena jo 1990-luvulta alkaen ja ilmeisesti näiden asioiden koetaan olevan jo 
suhteellisen hyvällä tasolla. Oppimisen tukeen ja hyvinvointiin liittyviä asioita kuvataan tarkemmin 
luvussa 5. 
 
 
2.4. Aihioita läpäisyn problematiikasta 
 
Tässä kirjassa keskitytään läpäisyn tehostamisohjelman aikana kehitettyihin käytäntöihin, kirjaa voi 
luonnehtia ohjelman perinnöksi tai toiminnan historiikiksi.  Läpäisyn problematiikka on kuitenkin 
niin laaja, että tähän viitekehykseen perustuva rajaus jättää monet läpäisyyn liittyvät asiat kirjan 
ulkopuolelle.  
 
Historiikin yksi "aukko" liittyy siihen, että ohjelman aikana kehitettiin suhteellisen vähän uusia in-
novaatioita, käytäntöjä tai niksejä työelämälähtöisen koulutuksen tueksi. Tätä teemaa on tosin kehi-
tetty monen muun hankkeen voimin viimeisten vuosien aikana. Tutkintouudistukseen kuuluva 
osaamisperusteisuuden lisääminen tekee työelämäyhteistyötä vielä aiempaakin tärkeämpää. 
 
Ammatillisissa oppilaitoksissa tuotetun osaamisen tulisi vastata aiempaa paremmin työelämän 
osaamisvaatimuksiin. Tämä perustelee työssäoppimisen ja erilaisen työelämäyhteistyön tärkeyttä. 
Visiona on, että yhä suurempi osa oppimisesta ja koulutuksesta tulee tapahtumaan työpaikoilla ja 
opiskelijat voivat valita työelämälähtöisiä koulutuspolkuja. Paikallisesti onkin olemassa hyviä työ-
elämäyhteistyön malleja tai paremminkin kokonaisuuksia, joissa yhteistyö hyödyttää sekä oppilai-
toksia että alueen yrityksiä. Esimerkiksi Sastamalan koulutuskuntayhtymä on tunnettu laajan työ-
elämälähtöisyyden ja -yhteistyön toteuttajana.  Työelämälähtöiset koulutuspolut voivat olla myös 
erilaisia oppisopimuksen muotoja (esim. Tampereen seudun ammattiopiston 2+1 -malli).  
 
Toimiva työelämäyhteistyö ja hyvät työssäoppimismahdollisuudet lisäävät varmasti läpäisyä. Tältä 
osin läpäisyä selittävät myös oppilaitosten toiminnasta riippumattomat tekijät (esim. alueen työlli-

OPPIMISEN TUKI JA HYVINVOINTI

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

 Harrastustoiminta opintojen tukena 
 Opiskelija-asuntolat ja asumisen tuki 

 Kodin ja koulun yhteistyö 
 Ns. korjaavat joustot (rästien suoritus) 
 Monialainen yhteistyö läpäisyn tukena 

Työelämän ja opintojen yhteensovittaminen
 Yhdenvertaisuuden toteutuminen 
 Opiskelijahuolto läpäisyn tukena 

 Erityisopiskelijoiden palvelut 
 Osallisuuden huomiointi 

 Hyvinvoivan oppimisympäristön toteutuminen 

Kehittämistarve (1=ei lainkaan, 4=tärkein) Nykytila (1=erittäin huono, 4=erittäin hyvä)

Opetuksen kehittämiskuilut ovat kauttaaltaan suuria. Erityi-
sesti voidaan mainita opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus, 
osaamisperusteisuus, opiskelijoita osallistavat opetusmenetelmät, 
attointegrointi sekä vaihtoehtoiset oppimisympäristöt. Somepe-
dagogiikan alhainen arvostus on merkillepantavaa. Somepedago-
giikasta ja digitaalisesta opettajuudesta löytyisi erittäin paljon 
läpäisyä lisäävää potentiaalia. Opetuksen kehittämistä ja myös 
somepedagogiikkaa kuvataan tarkemmin luvussa 4.

Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin nykytila ja kehittämistarpeet

Oppimisen tuki ja hyvinvointi on laaja teema, joka pitää 
sisällään oppilaitoksen ilmapiiriin ja arkeen kuuluvia asioita 
sekä esimerkiksi erityisopetuksen palvelut. Teemaan kuuluvien 
asioiden yhteinen nimittäjä on opiskelun tukeminen. Läpäisyn 
ja ammatillisen koulutuksen ydintavoitteiden kannalta näitä on 
joskus pidetty sekundaarisina tavoitteina. Opiskelijan ja ihmisen 
näkökulmasta monet näistä asioista ovat kuitenkin primaaritar-
peita ja välttämättömiä ehtoja. Kuvasta 5 nähdään oppimisen 
tukeen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden nykytila ja kehittä-
mistarpeet.

Suurin kehittämistarve kohdistuu isoimpaan kokonaisuuteen, 
eli hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Käytännössä 
yhtä tärkeäksi koetaan osallisuuden huomiointi. Konkreettisim-
mista alakohdista voidaan mainita erityisopiskelijoiden palve-
luiden ja opiskelijahuollon kehittämistarpeet. Opiskelija-asun-
toloiden kehittämistarve on suhteellisen vähäinen, mutta tätä 
tulosta selittää vailla asuntolaa olevien järjestäjien vastaukset. 
Harrastustoiminnan koettu tärkeys tai rooli osana ammatillisia 
opintoja on sen sijaan kiistatta vähäinen. Vielä voidaan mainita 
monialainen yhteistyö ja rästien suoritusmahdollisuudet. Mo-

lemmat teemat ovat olleet voimakkaan kehittämisen ja julkisen 
rummuttamisen kohteena jo 1990-luvulta alkaen, ja ilmeisesti 
näiden asioiden koetaan olevan jo suhteellisen hyvällä tasolla. 
Oppimisen tukeen ja hyvinvointiin liittyviä asioita kuvataan 
tarkemmin luvussa 5.

2.4  Aihioita läpäisyn problematiikasta
Tässä kirjassa keskitytään läpäisyn tehostamisohjelman aikana 
kehitettyihin käytäntöihin, kirjaa voi luonnehtia ohjelman pe-
rinnöksi tai toiminnan historiikiksi. Läpäisyn problematiikka on 
kuitenkin niin laaja, että tähän viitekehykseen perustuva rajaus 
jättää monet läpäisyyn liittyvät asiat kirjan ulkopuolelle. 

Historiikin yksi "aukko" liittyy siihen, että ohjelman aikana 
kehitettiin suhteellisen vähän uusia innovaatioita, käytäntöjä tai 
niksejä työelämälähtöisen koulutuksen tueksi. Tätä teemaa on 
tosin kehitetty monen muun hankkeen voimin viime vuosina. 
Tutkintouudistukseen kuuluva osaamisperusteisuuden lisääminen 
tekee työelämäyhteistyöstä vielä aiempaakin tärkeämpää.

Ammatillisissa oppilaitoksissa tuotetun osaamisen tulisi 
vastata aiempaa paremmin työelämän osaamisvaatimuksiin. 
Tämä perustelee työssäoppimisen ja erilaisen työelämäyhteis-
työn tärkeyttä. Visiona on, että yhä suurempi osa oppimisesta 
ja koulutuksesta tulee tapahtumaan työpaikoilla ja opiskelijat 
voivat valita työelämälähtöisiä koulutuspolkuja. Paikallisesti 
onkin olemassa hyviä työelämäyhteistyön malleja tai paremmin-
kin kokonaisuuksia, joissa yhteistyö hyödyttää sekä oppilaitoksia 
että alueen yrityksiä. Esimerkiksi Sastamalan koulutuskuntayh-
tymä on tunnettu laajan työelämälähtöisyyden ja -yhteistyön 
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toteuttajana. Työelämälähtöiset koulutuspolut voivat olla myös 
erilaisia oppisopimuksen muotoja (esimerkiksi Tampereen seudun 
ammattiopiston 2+1-malli).

Toimiva työelämäyhteistyö ja hyvät työssäoppimismahdolli-
suudet lisäävät varmasti läpäisyä. Tältä osin läpäisyä selittävät 
myös oppilaitosten toiminnasta riippumattomat tekijät (esi-
merkiksi alueen työllisyystilanne ja elinkeinorakenne). Toisaalta 
esimerkiksi työllisyystilanteen vaikutus ei ole yksiselitteinen. 
Huonot työllistymisnäkymät voivat toimia läpäisyn tukena, 
koska opiskelijoille ei ole tarjolla työpaikkoja vaan heidän on 
opiskeltava tutkintonsa loppuun. Mutta huono työllisyystilanne 
voi myös lamauttaa ja viedä uskoa opiskelun kannattavuudelta.

Oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjän koollakaan ei näyt-
täisi olevan ratkaisevaa eikä yksiselitteistä vaikutusta läpäisyyn. 
Pienet koulutusyksiköt korostavat toiminnan parempaa hallitta-
vuutta ja yhteisöllisyyttä. Verkostot ja tukitoimet on helpompi 
suunnitella ja toteuttaa pienissä ympyröissä. Oppilaitokseen on 
mahdollista luoda kodinomaista henkeä, joka tehostaa läpäisyä. 
Isojen koulutuksen järjestäjien vahvuutena on puolestaan vaih-
toehtojen ja mahdollisuuksien runsaus. Joustavuus ja erilaiset 
sujuvat siirtymät koulutusaloilta ja yksiköistä toisiin tulevat 
helpommiksi. Yhteistyöverkostojen laajuus ja toiminnan tehokas 
koordinointi mahdollistaa usein myös resurssien tehokkaam-
man käyttämisen ja työnjaon organisoinnin. Isojen yksiköiden 
ongelmana on toisaalta yhteisöllisyyden puute; yksittäinen nuori 
ja miksei aikuinenkin pääsee katoamaan, kuvaannollisesti tai 
kirjaimellisesti.

Isojen verkostomaisten koulutuksen järjestäjien haasteena on 
monen eri palasen liikuttaminen. Erityisen selvästi tämän "ison 
kuvan" haaste näkyy pääkaupunkiseudulla, Uusimaa ja etenkin 
Helsinki on läpäisyn kehittämisen ja tehostamisen kannalta oma 
lukunsa. Pääkaupunkiseudulla läpäisyprosentit ovat keskimää-
räistä huonommat. Opiskelijamäärät ovat vastaavasti huomatta-
van isot, joten pääkaupunkiseudun tilanteen muutokset näkyvät 
valtakunnallisissa kokonaistilastoissa.

Pääkaupunkiseudun erilliskysymystä selvitettiin seurantatut-
kimuksen aikana. Monen yksittäisen tekijän lisäksi voidaan 
korostaa kokonaisuuden hallinnan tarvetta. Toimijoita (koulu-
tusyksiköitä, työssäoppimispaikkoja jne.) on paljon, ja hyvien 
vakiintuneiden yhteistyösuhteiden rakentaminen vaatii paljon 
työtä. Henkilökunnan vaihtuvuus on suurta, ja tämä vaikeut-
taa pysyvyyden rakentamista entisestään. Pääkaupunkiseudun 
tilannetta kuvaa keskimääräistä enemmän jatkuvan muutoksen 
ja epävarmuuden olotila. Läpäisyn kehittäjältä ja tehostajalta 
vaaditaan suhteellisen paljon organisointikykyä, luovuutta, 
koordinointikykyä ja diplomaattista taitoa. Voidaan sanoa, että 
sekä läpäisyä tehostava hanketoiminta että perustyö on jossain 
määrin haastavampaa kuin muualla Suomessa. 

Palapeli on siis iso, ja palaset ovat jatkuvassa liikkeessä. Täs-
tä pitäisi sitten rakentaa toimiva ja opiskelijoitakin miellyttävä 

kokonaisuus läpäisyn edistämiseksi. Hankaloittavia muuttujia on 
lisääkin: pääkaupunkiseudun opiskelijat ovat suhteellisen hetero-
geeninen ja osin hankalasti koulutettava (nuoriso)ryhmä. Pää-
kaupunkiseudulle tulee paljon opiskelijoita muualta Suomesta, 
jolloin he ovat usein juurettomia ja rajujen elämänmuutosten 
keskellä. Erilaisia opiskelua haittaavia houkutuksia on enem-
män kuin muualla Suomessa. Myös liikenneyhteydet ovat isossa 
roolissa; etäisyystoleranssi on pienempi kuin esimerkiksi Lapissa, 
ja koulumatkoihin käytetty aika ylittää herkästi sietokynnyksen. 
Sosiaaliset ja asunnonsaantiin liittyvät ongelmat ovat tyypilli-
sempiä pääkaupunkiseudulla. Asumiskustannukset ovat korkeat, 
ja eläminen edellyttää usein työssäkäyntiä opiskelun ohessa.

Opiskelijoiden iän vaikutus läpäisyyn on myös yksi erillis-
kysymys läpäisyn problematiikassa. Yli 20-vuotiaat opiskelijat 
eroavat selvästi todennäköisemmin kuin tätä nuoremmat. 
Ikääntyminen heikentää läpäisyä esimerkiksi siitä syystä, että 
aikuistuminen iskee päälle ja opinnoista erotaan työhön menon, 
perheen tai erilaisten taloudellisten syiden takia. Vanhemmat 
opiskelijat kokevat opiskelukaverinsa usein lapsellisiksi, eli ero-
amista selittää myös heikko yhteisöllisyys valtaosin 16–17-vuo-
tiaiden kavereiden seassa. Vanhemmissa opiskelijoissa on myös 
suhteellisen paljon opinnot aiemmin keskeyttäneitä ja esimerkik-
si pitkään työttömänä olleita nuoria. Näiden nuorten kiinnit-
tyminen takaisin koulutukseen on usein haasteellista, erilaiset 
taloudelliset ja sosiaaliset ongelmatkin ovat saattaneet kasautua. 
Toisaalta vanhemmassa ikäryhmässä on myös niitä, joille on 
jo kertynyt aiempaa osaamista ja jotka kokevat ammatillisen 
koulutuksen turhauttavana ja liian helppona. Yhteenvetona siis: 
Yli 20-vuotiaiden korkea eroprosentti selittyy monella eri syyllä. 
Arkikielellä sanottuna problematiikkaan sekoittuu ongelmaisten 
ja "liian" fiksujen opiskelijoiden aiheuttamia haasteita. 

Maahanmuuttajien läpäisyn kehittäminen jäi myös mel-
ko vähälle huomiolle läpäisyn tehostamisohjelmassa. Monet 
läpäisykäytännöt tosin ottavat kohteekseen kaikki opiskelijat, 
jolloin hyödyt koituvat myös tälle ryhmälle. Maahanmuuttajien 
läpäisyssä olisi kyllä tehostamisen varaa. Vieraskielisten oppimis-
tulokset ovat heikommat, opinnoista eroaminen yleisempää ja 
läpäisyprosentit huonommat kuin kantaväestöllä.2 

Läpäisyn tehostamisohjelmaan osallistuneet ammatilliset 
oppilaitokset pyrkivät vaikuttamaan niihin asioihin, joihin ne 
pystyvät vaikuttamaan. Työllisyystilanteeseen, maantieteelliseen 
sijaintiin tai ikään liittyviin biologisiin ja sosiaalisiin reunaeh-
toihin ei hanketoiminnalla pystytä vaikuttamaan. Vaikutusvallan 
ulkopuolelle jää myös opiskelijan lapsuuteen, perheeseen ja 
varhaiseen peruskouluun liittyvä menneisyys. Korkeasti koulute-
tut vanhemmat ennustavat hyvää läpäisyä, mutta tämä fakta 
on otettava annettuna. Tässä suhteessa koulutuksen järjestäjät 
ovat myös osin erilaisessa asemassa – perheiden ja opiskeli-
joiden taustatekijät vaikuttavat hyvään tai huonoon läpäisyyn. 
Opiskelijaksi ottamisen perusteilla ja aloituspaikkojen määrillä 

2 Laura Jauhola (2010): Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Tilastokatsaus 2010. Raportit ja selvitykset 2010:11. Opetushallitus. Helsinki.
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voidaan pelailla, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Vuodet eivät 
myöskään ole veljeksiä, eli sattuma ja vaihtelu on huomattavan 
suurta sen suhteen millaisen raaka-aineksen kanssa oppilaitok-
set pääsevät syksyllä työtään aloittamaan.

Vaikutusvallan rajamailla ovat perusopetuksen yläluokat 
ja niillä olevat oppilaat. Läpäisyn kannalta keskeiset asiat 
tapahtuvat usein jo perusopetuksen yläasteella. Todistuksen 
keskiarvo ja yhteishakuvalintojen osuvuus ennustavat opintome-
nestystä toisella asteella. Yhteishakujärjestelmän surullinen piirre 
on siinä, että yhteishaku vaikeuttaa entisestään peruskoulussa 
huonosti menestyneiden oppilaiden pärjäämisen mahdollisuuksia. 
Lisäksi järjestelmä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan valinto-
jen vapauden suhteen.

Hyvin koulussa pärjänneet oppilaat saavat valita mieleisensä 
opiskelupaikan yhteishaussa. Huonosti pärjänneitä rangaistaan 
sillä, että he joutuvat hakemaan ja menemään sinne minne 
pääsevät. Oppilaat tunnistavat peruskoulussa tapahtuvan vertai-
lun ja kilpailun yleensä siten, että hyvällä keskiarvolla mennään 
lukioon ja huonommalla amikseen. Yläasteella ei aina tiedosteta 
sitä, että kilpailu- ja vertailuasetelma pätee myös ammatillisen 
koulutuksen sisäisessä paikanjaossa. Yläasteikäiset noudattavat 
monen aikuisenkin ihannoimaa ”hetkeen tarttumisen” elämän-
viisautta (carpe diem), ei silloin pohdita millainen keskiarvo 
vaaditaan vaikkapa sähköalan opintoihin. Tämä totuus paljastuu 
usein liian myöhään, samoin kuin valintojen vapauden ja itsen-
sä toteuttamisen rajoitteet. Osa läpäisyhankkeiden käytännöistä 
onkin kohdistunut juuri tähän problematiikkaan (kts. luku 3.2).

Ammatilliset opinnot aloittavissa nuorissa on siis niitä, joilla 
hyvät pohjatiedot yhdistyvät mieleisen ammatin opiskeluun. 
Näiden nuorten opiskeluennuste on hyvä. Huonompi – oikeas-
taan erittäin huono – ennuste on silloin, jos heikon peruskou-
lumenestyksen päälle kasautuu vääräksi koetun alan opiskelu. 
Koulutuspolku ei välttämättä katkea, mutta asiat pitkistyvät ja 
mutkistuvat.

Nyt ammatilliset oppilaitokset paikkailevat yhteishaussa 
tehtyjä vääriä ja pakollisia valintoja. Ammatillinen koulutus 
on sopeutunut tekemään ammatinvalinnanohjausta, vaikka 
päätehtävänä olisi ammattiin kouluttaminen. Syksyllä tehdään 
yhteishakujärjestelmän uudet jaot, eli nuoria ohjataan uusille 
koulutusaloille oppilaitoksen sisällä. Oppilaitokset kokevat nyky-
tilanteen usein ongelmalliseksi sekä oppilaitoksen että opiske-
lijan kannalta. Hakujärjestelmän ongelmien koetaan siirtyneen 
koulutuksen järjestäjien ratkaistavaksi läpäisyä heikentävällä 
tavalla. Nuorille on toki olemassa myös Ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentava koulutus – VALMA, joka tarjoaa lisää 
aikaa ja valmiuksia koulutusvalintojen tekemiseen.

2.5  Vakituisen hyvää läpäisyä
Läpäisyä tehostava innovaatio, hyvä käytäntö tai niksi ei 
sellaisenaan riitä. Uudet jutut tulisi myös vakiinnuttaa osaksi 
perustoimintaa. Hyvien käytäntöjen kohdalla tuleekin erottaa se 
prosessi, jonka kautta uusi käytäntö muuttuu todellisuudeksi. 
Mitä siis tarvitaan läpäisyä tehostavien käytäntöjen vakiinnut-
tamiseksi?

Vakiinnuttamisen ehdot voidaan karkeasti jakaa kahteen 
luokkaan. Ensiksi tarvitaan hyvää hanketoimintaa ja toiseksi 
hankkeen jälkeistä toimintaa. Hyvien hankekäytäntöjen vakiintu-
miseen ovat yleensä liittyneet seuraavat asiat:3

 • organisointi ja käytäntöjen integrointi kokonaisuuteen
 • arvojen ja asenteiden muuttuminen
 • yhteisen tarpeen näkeminen
 • johdon rooli toiminnan ohjaajana ja mahdollistajana
 • henkilöstön kouluttaminen
 • tieto käytäntöjen hyödyllisyydestä
 • suunnittelutyö
 • perehdytys ja työnohjaus
 • käytäntöjen markkinointi ja tiedotus
 • taloudelliset resurssit
 • päätökset, ohjeet ja määräykset
 • verkostojen tehokkuus
Käytäntöjen integrointi oppilaitoksen kokonaisuuteen on kes-
keinen tavoite. Esimerkiksi opetuksen toteuttamiseen liittyvät 
uudet käytännöt aiheuttavat huomattavan paljon erilaisia heijas-
tusvaikutuksia ja vaativat monen asian yhtäaikaista muuttamis-
ta. Heijastusvaikutukset kohdistuvat esimerkiksi lukujärjestyksiin, 
opettajien työaikaan ja oppilaitosten tilojen käyttöön. Hankkeet 
voivat tehdä kehittämistyötä vain tiettyyn pisteeseen saakka, 
sen jälkeen etenkin oppilaitosten keskijohdon on otettava isoa 
roolia käytäntöjen vakiinnuttamisessa. Vakiinnuttaminen edellyt-
tää kokonaiskuvan hahmottamista, koordinointia ja asianosais-
verkostojen laajentamista.

Tehostamisohjelman aikana kehitetyt käytännöt ovat 
oppilaitospainotteisia, eli vakiinnuttamisen avainhenkilöt ovat 
pääasiassa opettajia ja oppilaitosten keskijohtoa. Myös opinto-
ohjaajia ja opiskeluhuollon edustajia tarvitaan suhteellisen usein. 
Hankkeiden oman arvion mukaan oppilaitosten ulkopuolisten 
tahojen (mm. lukiot, ammattikorkeakoulut, sosiaalipalvelut, 
nuorisotyö, työpajat) rooli käytäntöjen vakiinnuttamisprosessissa 
ei ole aivan niin keskeinen. Tässä on tietysti käytäntökohtaista 
vaihtelua, ja ulkopuolisten tahojen rooli on tärkeä käytän-
nön toteuttamisessa. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen 
ylimmän johdon roolina on toiminnan linjaaminen ja hyväksyn-
nän antaminen. Johto mahdollistaa resursoinnin, tukee, ohjaa, 
seuraa ja tekee tarvittavia (hallinnollisia) päätöksiä.

3 Lisätietoa löytyy Arjen arkki -hankkeen aikana tehdystä selvityksestä, jossa kartoitettiin hyvien käytäntöjen juurtumista ja vakiintumista edistäviä tekijöitä.
 Lähde: Hankkeesta arjen käytännöksi – tutkimusraportti hankkeiden tulosten juurtumista ja leviämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä ammatillisissa oppilaitoksissa.
 Julkaisu ladattavissa: arjenarkki.fi/tiedotteet/2014/hankkeesta-arjen-kaytannoksi
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Monet läpäisykäytännöt vaativat levittämis- ja vakiinnut-
tamisvaiheessa lisää resursseja. Uuden käytännön kopiointi 
ja käyttöönotto vaatii usein aikaa ja rahaa, suunnittelu ja 
perehtyminen eivät aina käy hetkessä. Tämä kehittämiskynnys 
ja -murros voidaan nähdä investointina, joka maksaa myö-
hemmin itsensä takaisin. Suhteellisen harvat läpäisykäytännöt 
vaativat uusien henkilöiden palkkaamista tai muuten hyvin 
konkreettista lisäresursointia. Valtaosaltaan kyse on työajan 
käyttämisestä suunnitteluun ja kehittämiseen. Monen käytännön 
vaatima suunnittelutyö on toisaalta työtä, joka tulisi tehdä 
joka tapauksessa osana uusien opetussuunnitelmien laatimista 
ja osaamisperusteisuuden kehittämistä. Resurssien näkökulmasta 
on kuitenkin selvää, että tarvetta olisi myös valtakunnalliselle 
suunnittelulle ja erilaisille käytäntöpankeille. Esimerkiksi luvussa 
4.3 esiteltävät digitaaliset opetusmateriaalit voitaisiin aivan 
hyvin laatia osaksi kansallista oppimateriaalia.

2.5.1 Johtajuuden nykytila ja kehittämistarpeet
Mikä sitten on koulutuksen järjestäjän johdon rooli tehokkaan 
läpäisyn näkökulmasta? Kuvassa 6 näkyy eräs jäsennys keskei-
sistä tavoitteista. Kuva kertoo myös näiden asioiden nykytilasta 
ja koetusta kehittämistarpeesta.

Johdon rooliin kuuluu esimerkiksi arvo- ja asenneilmapiiriin 
vaikuttaminen. Tähän näyttäisi kohdistuvan suurin kehittämis-
tarve. Suhteellisen suuri kysyntä on myös tiedolle, jonka avulla 
läpäisy liitetään osaksi kokonaisstrategiaa. Kehittämiskuilun 
(nykytilan ja tarpeen välinen erotus/kuilu) perusteella huo-
mio kiinnittyy myös resurssien tehokkaaseen käyttämiseen ja 
läpäisyä tukevaan työelämäyhteistyöhön. Yhteistyöverkostojen 
rakentamiseen ei ole ainakaan kovin pakottavaa tarvetta. 

Ilmeisesti verkostomainen työote on jo vakiintunut suhteellisen 
hyvin ja kattavasti läpi järjestäjäkentän. 

Läpäisyohjelman aikana läpäisyn käsite löi itsensä läpi 
ja korvasi sellaiset suppeammat käsitteet kuten opintojen 
keskeyttäminen tai tutkinnon suorittaminen. Oppilaitokset 
löysivät läpäisyn käsitteestä omalle organisaatiolleen yhteisen 
kehittämiskohteen, haasteen ja tavoitteen. Läpäisyn edistäminen 
tarjoaa yhteisen viitekehyksen, ja läpäisyn heikkous aiheuttaa 
yhteisen huolen. Läpäisyn käsitteestä tuli laatuun verrattava 
metakäsite, joskin laatua eksaktimpi ja selkeämmin mitattava. 
Läpäisyn käsitteen todellisesta sisällöstä ei voi pitää syvällisiä 
merkitysanalyysejä tai konsulttien ohjaamia tuumaustunteja. 
Läpäisyn hyvyydelle tai huonoudelle ei ole vaihtoehtoisia tulkin-
toja, läpäisy näkyy läpäisyluvuissa, ja se on siinä. 

Monet koulutuksen järjestäjät ovat liittäneet läpäisyn osaksi 
kokonaisstrategiaa, laadun käsitteen rinnalle tai alateemaksi. 
Läpäisy on nähty myös laadun yläkäsitteenä; läpäisyprosentti 
on keskeinen laadun mittari, huono läpäisy tuhoaa laadun 
vaikka muut laatuindikaattorit laatua näyttäisivätkin. Läpäisy 
liitetään usein myös laajempiin kaupunki- tai seutukohtaisiin 
strategioihin, esimerkiksi osaksi nuorisotakuuta ja sen tavoittei-
den toteutumista. Tätä kautta läpäisytavoite valuu alemmaksi 
esimerkiksi koulutusalakohtaisiin sopimuksiin ja suunnitelmiin.

Tehostamisohjelma ohjasi oppilaitoksia läpäisyn kehittämisen 
pariin, mutta ohjausta tulee myös taloudellisten kannustimien ja 
sanktioiden muodossa. Euro on hyvä konsultti, ja tulosrahoitus 
pakottaa koulutuksen järjestäjiä keskittymään läpäisyn paranta-
miseen. Kehittämisen lisäksi myös seurantaa kohdistetaan niihin 
asioihin, joista saadaan taloudellista hyötyä. Tiivistäen sanottu-
na näiden asioiden välillä on kolmikantainen yhteys, jossa sitä 
seurataan ja kehitetään, mistä maksetaan.

Kuva 6.
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2.5.2 Arvojen ja asenteiden muuttaminen
Suurin kehittämistarve kohdistui siis arvojen ja asenteiden 
muuttamiseen. Muutostyötä pyritään tekemään ainakin kahdesta 
eri suunnasta. Oppilaitoksen henkilökunta kokee muutoshaas-
teita erilaisten kehittämishankkeiden taholta. Erilaiset hanketoi-
mijat ja kehittäjäpedagogit pyrkivät osoittamaan oikeanlaisen 
asennoitumistavan vaikkapa oppimisvaikeuksiin. Houkuttimena 
on usein vielä se, että omaa asennetta muuttamalla oma työ 
muuttuu mielekkäämmäksi ja motivoivammaksi. Toinen haaste 
tai paine tulee koulutuksen järjestäjän johdon ja taloudellisten 
realiteettien suunnasta. Tehostamisohjelman aikana pyrittiin 
selvittämään miten asenteet muuttuvat, mutta oikeampi kysy-
mys voisi olla: miten asenteet ja arvot voivat olla muuttumatta 
tällaisessa tilanteessa?

Kouluttautuminen ja oppiminen

Kouluttautuminen ja oppiminen on yksi tapa muuttaa omaa 
asennoitumista. Läpäisyn tehostaminen edellyttää henkilöstön 
osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä. Koulutuksen järjestäjien 
kokemat koulutus- ja oppimistarpeet ovat suhteellisen yhtenäi-
siä. Ensinnäkin korostetaan tutkintojärjestelmän uudistukseen 
liittyviä koulutustarpeita. Osaamisperusteisuuden läpilyönti 
ja osaamisen tunnustamisen toteuttaminen vaativat paljon 
koulutusta ja perehtymistä. Toinen iso asia on ohjausosaamisen 
lisääminen. Opettaminen muuttuu entistä enemmän ohjaamisek-
si, ja opettajille halutaan lisää tietoa ja valmiuksia ohjaamisen 
toteuttamiseksi. Tähän liittyy parempi osaaminen opiskelijan 
kohtaamiseen ja ongelmien tunnistamiseen. Uudet opetusmene-
telmät ja oppimisympäristöt, etenkin somepedagogiikka, vaativat 
myös suhteellisen paljon kouluttautumista ja perehtymistä.

Erityisopiskelijoiden opettamiseen liittyvän osaamisen 
kehittäminen koetaan yleisesti tärkeäksi. Erityisopetukseen 
ja -opiskelijoihin liittyvät koulutustarpeet kohdistuvat osin 
suoraan erilaisiin erityisopetuspalveluihin (esim. HOJKS-prosessit). 
Yhä useamman ammatillisen opettajan toivotaan saavan lisää 
perustietoa myös erityisen tuen tarpeen syistä ja erityisopiske-
lijoille soveltuvista opetusmenetelmistä. Laajemmin ajateltuna 
koulutus- ja oppimistarpeet liittyvät usein kasvatuksellisuuden 
toteuttamiseen. Opiskelijoiden kasvattamisen tärkeyden koetaan 
kasvaneen muun muassa yhteishakujärjestelmään tehtyjen muu-
tosten myötä. Yhteistyön toteuttamiseen, vuorovaikutustaitoihin 
ja tiimityöhön liittyvät oppimis- ja koulutustarpeet nousevat 
myös suhteellisen usein esiin.

Heistä tulee meitä

Arvoihin ja asenteisiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös 
tiedottamisen kautta, ja näinhän usein tehdäänkin. Läpäisyoh-
jelman aikana suurimmat muutokset saatiin kuitenkin aikaan 

oman työn kehittämisen kautta. Muutoshaaste ei tule ulkoapäin 
vaan mahdollisimman läheltä, kollegalta ja vertaiselta.

Asenteiden ja arvojen muuttumiseen liittyy joskus vaikeasti 
määriteltävä kehittämisinto. Tämän innon synnyttäminen 
edellyttää yleensä sitä, että kehittämisen kohteet otetaan osaksi 
toimintaa. Hankkeet kuulevat ja osallistavat henkilöstöä oman 
työnsä kehittämiseen, ja hanketyön tavoitteet määritellään 
kollektiivisen tarpeen perusteella. Tätä kautta henkilöstö myös 
sitoutetaan toiminnan kehittämiseen ja hankkeet saavat kump-
paneita esimerkiksi erilaisten pilottiryhmien vetämiseen. Nämä 
kumppanit puolestaan kokevat omakohtaisesti sen, miten oma 
työ saattaakin muuttua mielekkäämmäksi ja omat opiskelijat 
oppivat aiempaa paremmin. 

Hyvät hankkeet ponnistavat siis jo lähtökohtaisesti henkilö-
kunnan omakohtaisista kokemuksista ja tarpeista. Tätä kautta 
saadaan hanketoiminnan toteuttajia ja kehittämiskumppaneita. 
Erilaiset kehittäjät eivät ole ulkopuoliseksi koettuja konsultteja, 
vaan he ovat "meitä". Kehittäjät ovat kollegoita ja kahvipöydän 
juttukavereita, jotka levittävät omia kokemuksiaan ja vinkkejään 
yhä laajemmalle kuulijakunnalle. Asennemuutokseen ei pyritä 
vierailevan tiedottajan avulla, vaan muutoksen lähde on se 
naapurisalin pena tai pirkko, joka kertoilee hyvistä kokemuk-
sistaan. Tällä vertaisen kokemuksella on huomattavan paljon 
vaikutusvaltaa. Kyse ei ole ihan omakohtaisesta kokemuksesta, 
mutta sitä lähemmäksikään ei juuri voi päästä.

Yleisesti ottaen kyse on siitä, että käytännöt eivät leviä 
tiedottamalla vaan osallistumalla. Mitä lähemmäksi oman työn 
arkea ja todellisuutta päästään, niin sitä parempi. Perinteinen 
tiedonjakomalli ei sovellu enää opiskelijoiden opettamiseen eikä 
myöskään henkilökunnan ajattelutapojen muuttamiseen.

"Kohtele oppilaitoksen ihmisiä 
ikään kuin he olisivat inhimillisiä olentoja"

Tässä luvussa on käsitelty läpäisyyn ja omaan työhön liittyviä 
arvoja ja asenteita. Oppilaitoksen ilmapiiri on luonnollises-
ti myös aivan ratkaisevassa roolissa. Sosiaalipsykologiasta 
tiedetään, että yhteisön jäsenet heijastavat ja siirtävät omia 
kokemuksiaan ja tunteitaan toisiin ihmisiin. Esimerkiksi hyvä 
työilmapiiri ja siihen liittyvät hyvät tunteet leviävät kulovalkean 
lailla kaikkien hyödyksi. Tästä syystä työ- ja opiskeluhyvin-
voinnin kehittäminen on mitä parasta läpäisyn tehostamista. 
Erilaiset negatiiviset tunteet leviävät valitettavasti vielä helpom-
min. Tunteiden lisäksi oppilaitoksissa leviää ja vakiintuu erilaisia 
ihmisten kohtaamisen ja kohtelun tapoja. Klassisten tarinoiden 
mukaan esimiehen haukkuma alainen haukkuu kotona puoli-
sonsa, tämä haukkuu lapsensa ja lapsi potkaisee suutuspäissään 
kissaa.

Sosiaalipsykologian perinteestä voidaan poimia vielä yksi 
näkökulma läpäisyn tehostamiseen. 1960-luvulla sosiaalipsykolo-
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giassa tehtiin paljon erilaisia laboratoriokokeita. Tunnetuimpia 
niistä ovat varmaan Milgramin tottelevaisuuskokeet, joissa 
ihmisiä käskettiin antamaan sähköiskuja toisilleen. Laboratorio-
kokeiden kritiikissä huomautettiin, että ihminen ei toimi inhi-
millisellä ja luonnollisella tavalla keinotekoisissa ja ahdistavissa 
olosuhteissa. Behavioristisen ihmiskäsityksen ja tieteen kritiikki 
tiivistyi Rom Harrén kuuluisaan lausahdukseen "Kohtele ihmisiä 
tieteellisissäkin tarkoituksissa ikään kuin he olisivat inhimillisiä 
olentoja".4 Tämän viestin ytimessä on ajatus, että ihmisten 
parhaat mahdolliset puolet saadaan esiin, kun heitä kohdellaan 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehostamisohjelman aikana vahvistui mielikuva, että läpäisyn 
tehostaminen ei ole mitään rakettitiedettä. Kun henkilökunta 

ja opiskelijat kohtelevat toisiaan ihmisinä ja ovat ihmisiksi, 
niin sillä päästään jo pitkälle. Hyvän läpäisyn oppilaitoksille on 
usein tyypillistä se, että siellä vallitsee eräänlainen suvaitsevai-
suuden, yhteistyön ja toisten kunnioittamisen eetos. Ihmisten 
käyttäytymiseen ei pyritä vaikuttamaan behaviorismin keinoin, 
ihmisiä ei haluta saada reagoimaan vaan enemmänkin toimi-
maan ja osallistumaan. Käyttäytymisen ja toiminnan muutoksen 
lähtökohtana on toinen Harrén sitaatti: "Why not ask them?", 
eli miksi emme kysyisi heiltä itseltään?

2.5.3 Miksi emme kysyisi heiltä itseltään?
Miksi emme kysyisi heiltä itseltään? Tähänhän hyvät läpäisykäy-
tännöt usein perustuvatkin. Luvussa 5.2 käsitellään tarkemmin 
osallisuutta ja opiskeluun liittyvää omistajuuden tunnetta. 
Opiskelijat pyritään osallistamaan omaan oppimiseensa, ja sama 
pätee myös henkilökuntaan. Rehtoreiden ja muun henkilökun-
nan toiveena on usein omien vaikutusmahdollisuuksien lisäänty-
minen. Työ- ja opiskeluhyvinvointi paranee, kun ihmiset tulevat 
kuulluksi ja pääsevät osallistumaan oman työnsä kehittämiseen 
ja toteuttamiseen. 

Henkilökunnalta kysyminen voi tapahtua osallisuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kautta. Erilaiset verkostot 

ja tiimit toteuttavat samaa periaatetta. Yhteistyöverkostoihin ja 
pienempiin ryhmiin kootaan ihmisiä, ja heidän kuulemisensa on 
kollektiivisen kehittämisen ytimessä. Paikallisia kehittämisverkos-
toja on lukemattomia. Tässä yhteydessä voidaan esitellä Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa käytetty Kehittävän asiantuntijaver-
kostotyön malli. Tässä mallissa tehdään systemaattista alueellis-
ta verkostotyötä erilaisten nuorten palveluiden asiantuntijoiden 
voimin. Malliin kuuluu toimintaohjeet sekä kahden toimijan 
yhteistyölle (esim. oppilaitos ja sosiaalityö) että monen toimijan 
laajalle yhteistyölle (kuva 7).

4 Laboratoriokokeita kauhisteltiin, koska kokeisiin osallistuneet ihmiset toimivat niissä epäinhimillisesti ja sokean kuuliaisesti. Hárren tarkoituksena ei ollut kyseenalaistaa
 ihmisten kykyä pahaan vaan kritiikissä pyrittiin osoittamaan, että ihmisten hyvyys ja pahuus ovat olosuhteiden ja kohtelun synnyttämiä käyttäytymismalleja 
 (esim. uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiaalipsykologia/historia.html).



Kuva 7.

Kehittävän asiantuntija- 
verkostotyön malli

• keskiössä kehittävä työote
• kaikki osallistuvat osana omaa perustyötään
• kokoontuu tarpeeksi tiiviisti, esim. 2 kk:n välein
• aktiivinen toiminta- ja toteuttamissuunnitelma
• välineenä sovellettu Sinisen meren strategia
• työskentelee tapaamisten välissä aihekohtaisissa työryhmissä
• säännöllinen itsearviointi verkoston toimintaan ja
 saatuihin tuloksiin esim. kerran vuodessa 
• sopii itse jatkotyöskentelystä tai sen lopettamisesta

Kahdenväliset toimintamallit
• kaksi toimijaa, esim. oppilaitos ja yksi palveluorganisaatio
• keskustellen määritetään yhteinen rajapinta:
 toisen opiskelija on toisen asiakas/potilas tms. 
• sovitaan tarvittavasta toimintamallien
 kehittämistyöstä ja tekijöistä 
• sovitaan aikataulu ja jatkotapaaminen

Alueellinen hankeyhteistyö
• oppilaitosten sisällä, välillä ja ulkopuolella
• rahoittaja- ja byrokratiarajojen ylittäminen
• yhteinen nimittäjä: tarve tai kohde
• kartoitetaan jokaisen tavoitteet, resurssit, aikataulut
• sovitaan yhteinen tavoite, aikataulu
 ja tehdään tiivis työsuunnitelma 
• raportoidaan hankeyhteistyössä tehdyksi
  
  Lisätietoja:
  seija.karki@sakky.fi
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savon ammatti- ja aikuisopiston mallissa puhutaan hankeyh-
teistyöstä, mutta verkostotyö on sovellettavissa myös perustyön 
kehittämiseen. Malli on esimerkki tehokkaasta, tavoitteellisesta 
ja systemaattisesta yhteistyöstä. Monialainen yhteistyö jäsentyy 
suunnitelmallisesti osaksi ammatillisen koulutuksen läpäisyn ke-
hittämistä. Läpäisy on verkoston työssä ikään kuin laajemman 
alueellisen nuorten hyvinvoinnin osatekijä. 

Kehittävän asiantuntijaverkostotyön malli on hyvä esimerkki 
myös siitä, että koulutuksen järjestäjien ja erilaisten yhteistyö-
verkostojen toiminnassa korostuu projektinhallinnan logiikka. 
Hyvän hanke- ja projektitoiminnan toteuttaminen toimii hyvänä 
ohjenuorana myös organisaation hallinnalle.

2.5.4 Tiimityö, tieto ja 
   projektinhallinnan logiikka
Yksi osa kehittämistä on työkalujen ja -välineiden valinta. Savon 
ammatti- ja aikuisopiston alueen kehittämisvälineenä on käytetty 
Sinisen meren strategiaa.5 Tämän työkalun avulla verkosto ja orga-
nisaatiot ideoivat ja määrittelevät omia tavoitteitaan ja päämääri-
ään. Kehittämistyötä tehdään työryhmätyöskentelyn avulla (kuva 8).

Kuva 8.

Sinisen meren strategian soveltaminen

Kehittämisryhmissä mietittävät kysymykset
 
Mitä voidaan vähentää?
Tämä on kyllä tehtävä, mutta sitä tehdään ihan liikaa. 
Vähempikin riittäisi, tai voitaisiin tehdä toisella tavalla. 

Mistä voidaan kokonaan luopua?
Tämä on turhaa ja ylimääräistä. 
Ei hyödytä, ei kannattaisi tehdä / olla ollenkaan. 

Mitä pitää vahvistaa?
Tämä on hyvä ja toimiva juttu. Sitä kannattaisi tehdä enem-
män ja useammin, useamman kannattaisi ottaa se käyttöön. 

Mitä kokonaan uutta pitää luoda?
Tämä (todennäköisesti) auttaisi, helpottaisi, järkevöittäisi ja 
mahdollistaisi työntekoa sekä lisäisi jaksamista ja motivaatiota. 

Työskentely
• Jokainen (ryhmä) tekee vastauksensa ruuduittain erilliselle
 paperille (poistaa, vähentää, lisätä, luoda -paperit).
• Paperit kiinnitetään seinälle, puheenjohtaja lukee ne
 ääneen ja tekee tarvittaessa tarkentavat kysymykset. 
 Tämä on hyvin nopea vaihe.
• Jokaisella osallistujalla on esim. kolme ääntä,
 jotka hän antaa mielestään tärkeimmille 
 kehittämiskohteille (yksi ääni per kohde).
• Puheenjohtaja laskee äänet. Todetaan asiat,
 jotka otetaan yhteisen työn kohteiksi.
• Sovitaan toimijat (perustehtävän ja kiinnostuksen mukaan),
 ryhmien vetäjät ja aikataulut.
• Asiantuntijaverkosto arvioi ja ohjaa ryhmien työtä. 
  
  Lisätietoja:
  seija.karki@sakky.fi
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Savon ammatti- ja aikuisopisto

5 Työkalun kehittäjien oman kuvauksen mukaan sinisen meren strategia sopii tilanteisiin, joissa mietitään toiminnan uusia suuntia. Sinisen meren strategia on alun perin
 kehitetty liiketoimintaan, ja sen perusajatuksena on uusien markkinoiden luominen ja löytäminen. Lähde: Kim & Mauborgne (2005): Sinisen meren strategia. Talentum. Helsinki.
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Savon ammatti- ja aikuisopiston verkostomalli operoi laajojen 
kysymysten parissa. Läpäisyn kehittämisen ja tehostamisen 
kannalta olennaista on myös tarkemmin rajattujen verkostojen 
ja yhteistyöryhmien tehokas toiminta. Näillä ryhmillä on tärkeä 
merkitys myös tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyssä.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa läpäisyyn liittyvää 
kehittämistä tehdään mittavien auditointien ja tiimityöskentelyn 
avulla. Tiimit on organisoitu klusteriajattelun mukaisesti, eli 
tiimien vastuualueet muodostuvat toisiaan lähellä olevista ja 
toisiaan tukevista tutkinnoista. Tiimeihin kuuluvat kyseisten 
tutkintojen opettajat (5–15 kpl). Tiimien esimiehinä toimivat 
koulutuspäälliköt (4 kpl), jotka koordinoivat, ohjaavat ja koulut-
tavat tiimejä. Tiimityöhön on varattu resursseja, keskiviikot klo 

14–16 ovat tätä kollegiaalisen kehittämistyön aikaa. Tiimityöhön 
kannustetaan myös erilaisten rahallisten palkintojen avulla, hyvä 
tiimi pääsee vaikkapa työhyvinvointia lisäävälle virkistysmatkal-
le. Tiimit ovat osa laajempaa toimialan pedagogisen johtamisen 
mallia (kuva 9).

Tiimityöskentely osallistaa opettajia oman koulutusalan 
toiminnan pedagogiseen kehittämiseen. Ryhmissä toteutuu 
ohjaavan ja konsultoivan johtamisen periaate, ryhmiä ja 
opettajia kannustetaan yhteisvastuuseen ja itseohjautuvuuteen. 
Yksi tavoite on myös opetustoiminnan tasalaatuisuus, tiimityö 
puristaa opettajia yhtenäiseen työtapaan. 

Tiimien työ perustuu omaa koulutusalaa ja tutkintoa 
koskevan auditointitiedon käsittelyyn ja tulkintaan. Savonlinnan 

Kuva 9.

Toimialan pedagogisen johtamisen malli ja klusteritiimit

Lisätietoja: 
jonna.kokkonen@samiedu.fi
sami.pekonen@samiedu.fi
Smart & Flexible -hanke 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

TUTKINTOKOORDINAATTORI

TOIMIALAN JOHTOTIIMI (koulutuspäällikkö, tutkintokoordinaattori, tiimin vetäjät, opinto-ohjaaja)

OSAAMISKLUSTERIN KOLLEGIAALINEN RYHMÄ OSAAMISKLUSTERIN KOLLEGIAALINEN RYHMÄ

TIIMI 
tiimin vetäjä

TIIMI 
tiimin vetäjä

TIIMI 
tiimin vetäjä

TIIMI 
tiimin vetäjä



ammatti- ja aikuisopistossa on rakennettu systemaattinen au-
ditointijärjestelmä, jonka kautta saadaan palautetietoa läpäisyn 
kehittämiseksi. Auditointiin kuuluvat esimerkiksi määrälliset 
tiedot opinnoista eronneista sekä opiskelijakyselyihin ja -haas-
tatteluihin perustuvat tiedot tutkintojen välisistä eroista.

Korkean eroprosentin tutkintoja verrataan alhaisen eropro-
sentin tutkintoihin, ja tätä kautta päästään erilaisia lukuja 
selittävien syiden jäljille.6 Jokaiselle tiimille ja klusterille tulee 
oma toimenpideohjelma, eli tiimit voivat keskittyä oman alan 
ongelmakohtiin ja vahvuuksien kehittämiseen. Jos jonkun 
tutkinnon tulokset ovat erityisen hälyttäviä, niin ohjeena on: 
kyseisen tutkinnon kanssa pitää nostaa kissa pöydälle. 
Erilaisten kehittämiskeskustelujen lisäksi ongelmakohtia tuetaan 
konkreettisia toimenpiteitä suuntaamalla. Tuki- ja lisäpalveluita, 
erityisopetusta ja hanketoimintaa kohdistetaan systemaattisesti 
niihin tutkintoihin, joissa läpäisy on heikointa. Tässä tutkin-
to- tai koulutusalakohtaisessa huolivaiheessa toteutetaan 
huomattavan samankaltaisia toimintoja kuin yksittäiseen opis-
kelijaan kohdistuvassa huolivaiheessa (kts. luku 3.5). Ennakoiva 
seuranta, huolen tunnistaminen, huolikeskustelut ja uudet 
toimenpiteet ovat käytäntöjä niin yksittäisen opiskelijan kuin 
tutkinnonkin kohdalla. 

Tutkintokohtaisen auditoinnin ja tiimien lisäksi olennainen 
rooli on myös erityisillä kehittäjäpedagogeilla, jotka toimivat 
muutoskonsultteina oman alan sisällä. Kaikilla käytännöillä 
pyritään opettajien yhteistyön ja itseohjautuvuuden lisäämiseen. 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston käytäntöihin perehty-
mällä ei voi välttyä vaikutelmalta, että tässäkin tapauksessa 
oppilaitoksen ajattelu- ja toimintatavat leviävät organisaation 
kaikille tasoille. Johto rakentaa yhteistyöhön, osallisuuteen ja it-
seohjautuvuuteen kannustavia käytäntöjä opettajille, ja opettajat 
rakentavat vastaavia opetuskäytäntöjä opiskelijoille. Paikallinen 
paras käytäntö (Rautalankakokki, luku 4.3) pyrkii toteuttamaan 
näitä samoja ihanteita. Tätäkin kautta tulee ymmärrettäväksi, 
että läpäisyn tehostamisen keinot ja ajattelutavat eivät voi 
rajautua pelkästään (ongelmaiseen) opiskelijaan vaan toiminnan 
kohteeksi on otettava oppilaitos kaikkine vivahteineen. Jos 
pystytään lisäämään opettajien itseohjautuvuutta, työn omista-
juuden tunnetta ja ammattiylpeyttä, niin nämä asiat välittyvät 
myös opiskelijalle roolimalliksi. Käänteisesti: opettaja ei voi us-
kottavasti toimia osallistavan opetusmenetelmän guruna, mikäli 
häntä itseään kohdellaan passiivisena reagoijana ja pelkkänä 
kehittämistiedon vastaanottajana.

Tieto, yhteistyöryhmät ja toiminnan kehittäminen liittyvät 
usein toisiinsa. Tätä kolmiyhteyttä on sovellettu myös Satakun-
nan koulutuskuntayhtymässä, jossa on luotu Opinto-ohjauksen 
mittaristo opinto-ohjauksen arvioinnin ja kehittämisen tueksi 
(kuva 10).

6 Opintojen keskeyttämisen ja heikon läpäisyn syyt ovat paikallisesti vaihtelevia. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston auditointimalli tuottaa täsmätietoa oman
 läpäisyprosentin parantamiseksi. Yleiseen tietoon suhteutettuna voidaan sanoa, että opintojen alkuvaihe on ratkaiseva (ryhmäytyminen, käytännön tekeminen heti alussa). 
 Opiskelijalla tulee olla selkeä ja oikea käsitys omien opintojen sisällöstä, rakenteesta ja kokonaisuudesta. Myös tukipalveluiden läheisyys, aito välittäminen ja hyvät 
 yhteistyösuhteet ovat melko yleispäteviä keskeyttämisen ehkäisyn välineitä.

Kuva 10.

Opinto-ohjauksen mittaristo

Mittaristo on laadullisen itsearvioinnin työkalu, joka edistää 
opinto-ohjauksen huomioimista koulutuksen järjestäjien 
toimintajärjestelmissä. Mittariston suunnittelussa on huo-
mioitu Opetushallituksen luomat hyvän ohjauksen kriteerit 
sekä Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen 
tutkimukselliset näkökulmat. Opinto-ohjauksen mittaristo 
on keskeinen työväline keskeyttämisen ehkäisyssä ja siten 
läpäisyn tehostamisessa.

Mittariston aineisto kerätään opiskelijakyselyiden kautta. 
Kyselyissä huomioidaan mm. ohjauksen tavoitteet ja resurssit 
sekä ohjauksen prosessit. Kyselyissä huomioidaan eri vastaa-
jaryhmät ja valtakunnallinen levitettävyys. Kyselyn toteutta-
misessa käytetään SAKU ry:n ammattitaitoa ja ohjelmistoja.

Resurssit
Kyselyn toteuttamiseen ja tulosten arviointiin käytettävä 
opettajien ja ohjaajien työaika. Kyselyyn vastaaminen 
suositellaan toteutettavaksi ohjatusti esim. ryhmänohjaajien 
tai opinto-ohjaajien tunnilla.

Juurtuminen/kehittämisideat
Useamman pilotoinnin kautta mittaristo saadaan niin 
toimivaksi, että se toimii valtakunnallisesti koulutuksen 
järjestäjän itsearvioinnin työkaluna opinto-ohjauksen 
kehittämisessä.
  Lisätietoja:
  pasi.kallioinen@sataedu.fi
  HOPSY – Aktiivinen opiskelija
  hyvinvoivassa oppimisympäristössä 
  Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Opiskelijakyselyn lisäksi mittaristoon kuuluu ohjauksen itsear-
viointilomake, joka on laadittu Opetushallituksen opinto-ohjauk-
sen kriteeristön mukaan. Opinto-ohjaajat vastaavat kysymyksiin 
(kunnossa / kehitettävää / toimenpide-ehdotuksia). Näiden 
tulosten pohjalta käydään opiskelijapalvelupäällikön vetämä 
ryhmäkeskustelu opinto-ohjauksen kehittämiseksi. Ryhmäkeskus-
telun tulokset viedään opinto-ohjauksen toimintasuunnitelmaan. 
Tämän suunnitelman kautta opiskelijakyselyiden ja itsearvioinnin 
tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös oppilaitoksen johto-
ryhmässä ja kuntayhtymän hallituksessa.

Osallistaminen, yhteistyöverkostot, seurantatieto ja itseoh-
jautuvuuden tukeminen ovat avainasemassa siksi, että näihin 
asioihin panostaminen tukee läpäisyn tehostamista hyvin 
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monella tavalla. Nämä neljä käytäntöä auttavat läpäisyyn 
liittyvän toiminnan koordinoinnissa ja tavoitteiden määrittelyssä. 
Lisäksi ne säästävät resursseja. Haastateltujen johdon edustajien 
mukaan esimerkiksi opettajien tulisi ymmärtää yhteisen suun-
nittelun ja tekemisen merkitys jo pelkästään resurssien säästön 
vuoksi. Myös kattavat alueelliset verkostot tehostavat resurssien 
käyttöä. Benchmarking, yhteiset koulutukset, laitteiden ja tilojen 
yhteistyökäyttö ovat esimerkkejä yhteistyön hyödyistä.

Koulutuksen järjestäjän toiminnan hallinta muistuttaa siis yhä 
enemmän projektinhallinnan periaatteita. Samoilla työkaluilla, 
prosesseilla ja pelisäännöillä tehdään tulosta ja onnistumisia niin 
projekteissa kuin perustyössäkin. Voidaan spekuloida sillä, että 
vaatisiko tehokkaan läpäisyn varmistaminen erityistä läpäisystä 

vastuussa olevaa henkilöä. Olipa vastuutahona yksittäinen 
henkilö tai erityinen ryhmä, niin tällainen vastuuttaminen 
ja läpäisystä kopin ottaminen on osoittautunut hyväksi 
käytännöksi.

2.6  Tiivistelmät

2.6.1 Yhteenveto hyvistä käytännöistä
Kirjan loppuosassa läpäisyä käydään läpi kolmen teeman 
tai tulokulman avulla. Nämä teemat ovat luotsaaminen, 
opetuksen toteuttaminen ja oppimisen tuki. Oppimisen 

tuen yläkäsitteenä on hyvinvointi. Kustakin teemasta on tehty 
tiivistelmätaulukot kiireistä lukijaa varten. Tiivistelmätaulukot 
toimivat myös lukuohjeena, eli taulukot ohjaavat lukemaan lisää 
itseä kiinnostavista aiheista. Taulukoissa nimetään läpäisyhank-
keiden hyviä käytäntöjä. Hyviä käytäntöjä löytyy tehostamis-
ohjelman nettisivulta lapaisy.fi. Ammatilliseen koulutukseen ja 
läpäisyyn liittyviä hyviä käytäntöjä löytyy myös SAKU ry:n Arjen 
Arkki -palvelutoiminnan kautta (arjenarkki.fi).

2.6.2 Kymmenen havaintoa läpäisystä 
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen problematiikka 
on massiivinen kokonaisuus. Sen tiivistäminen yhteen ohjel-
maan – saati yhteen kirjaan – johtaa väistämättä rajauksiin ja 

valintoihin. Joku osa palapelistä jää väkisinkin marginaaliseen 
rooliin, ellei peräti unohduksiin. Tästä huolimatta tehosta-
misohjelman havainnot haluttiin tiivistää vielä suppeammaksi 
yhteenvedoksi. Vuosien aikana kertyneen tiedon ja erilaisten 
havaintojen perusteella kirjoitettiin kymmenen kohdan lista. 
Tämä otos summaa, tiivistää ja pelkistää keskeisiltä vaikuttavat 
asiat (kuva 11, tiivistelmätaulukoiden jälkeen).



Tiivistelmätaulukko: LUOTSAAMINEN

Perusopetuksen ammatin-
valintaan vaikuttaminen

 
Mitä se tarkoittaa?
Suuri osa läpäisyn ongelmista selittyy ammatinvalinnan epäonnistumisella. Ammatilliset 
oppilaitokset lisäävät yhteistyötä perusopetuksen yläluokkien kanssa. Tavoitteena on 
ammatinvalinnan onnistuminen ja motivoituneiden opiskelijoiden saaminen.

Nivelvaiheen ohjaus- 
ja tukipalvelut

Ohjaus- ja tukipalveluita tarjotaan jatkokoulutuksen ulkopuolelle jääneille nuorille. Kohde-
ryhmään kuuluu perusopetuksen päättäneiden ohella myös työttömiä nuoria. Nivelvaiheen 
palveluihin kuuluu koulutuksen ohjaamista, opiskelu- ja elämänvalmiuksien antamista ja 
erilaisia psykososiaalisia palveluita.

Opintojen alkuvaiheen 
huomiointi

Eroaminen on yleisintä heti opintojen alkuvaiheessa. Opintojen ensimmäiset päivät ja 
viikot ovat erittäin tärkeitä oppilaitokseen tutustumisen ja ryhmään kiinnittymisen 
murrosvaiheita. Ryhmäytymiseen yhdistyy opiskeluvalmiuksien saaminen.

Varhainen puuttuminen ns. 
huolivaiheen opiskelijoihin

Opiskeluongelmiin ja muihin vaikeuksiin puututaan mahdollisimman varhain. Tavoitteena 
on huolen tunnistaminen, opiskelijoiden kohtaaminen, tilanteen korjaaminen ja vaihtoehto-
jen hakeminen. Joskus huolivaihe johtaa opintojen joustavoittamiseen ja uuteen alkuun.

Ryhmänohjaaja 
osana ohjausprosessia

Ryhmänohjaaja toimii huolivaiheen luotsina, seuraa opintojen etenemistä ja toimii 
kiinteässä yhteistyössä opiskeluhuollon ja opinto-ohjaajien kanssa.

Opinto-ohjaus 
läpäisyn tukena

Vakiintunutta opinto-ohjausta tarvitaan yhä edelleen. 
Opinto-ohjauksen tarve lisääntyy ja työmuodot muuttuvat.

Keskeyttävien 
ohjaus- ja tukipalvelut

Nivelvaiheen ohjauspalvelut tukevat myös opintonsa keskeyttäviä ja aiemmin keskeyttänei-
tä nuoria. Hyvän keskeyttämisen laatuun kuuluu seurantatieto keskeyttäneiden määrästä 
ja syistä. Keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat tulisi tunnistaa ja tavoittaa. Erilaisia 
huolivaiheen palveluita käytetään, ja opiskelija polutetaan eteenpäin. 

Opiskelun päättövaiheen 
ohjaus- ja tukipalvelut

Opiskelijaa tuetaan opintojen loppuvaiheessa. Viivästyneet ja rästiin jääneet opinnot 
kiritään kiinni erityisen tuen ja joustavien suoritusmahdollisuuden avulla. Työllistymistä 
tukevien ura- ja rekrytointipalveluiden lisäksi opiskelijoiden työllistymistä voidaan tukea 
ennaltaehkäisevästi ja opintojen varhaisessa vaiheessa.

Opintojen 
etenemisen seuranta

Opiskelijalla tulee olla tieto omien opintojen tilanteesta ja aikataulusta. 
Ryhmänohjaajalla tulee olla sama tieto opintojen organisoinnin ja mahdollisen tuen 
tarjoamisen takia. Tavoitteena on opiskelun ja opetuksen hallinta.

Opiskelijalle tiedottaminen Tiedottaminen on tärkeää yhteishakuvaiheessa ja opintojen alussa. Tavoitteena on 
realistisen kuvan saaminen koulutuksesta ja opintoihin kotouttaminen. Opintojen aikana 
tiedottaminen tukee opiskelun hallinnan kokemusta.

Opiskelijan itseohjautuvuus Opiskelijan itseohjautuvuuden lisääminen vähentää ulkoisen ohjauksen tarvetta ja valmis-
taa opiskelijaa aktiiviseen kansalaisuuteen.
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Hyvät käytännöt tässä julkaisussa (luku 3)

 
Lisää hyviä käytäntöjä (lapaisy.fi)

Amis-kioski perusopetuksessa (Ylä-Savon ammattiopisto)

Oppilaitosnuorisotyö (Tampereen seudun ammattiopisto)

Yrkesfilmer (Yrkesinstitutet Prakticum)

Ennen läpäisyohjelmaa: Varsinais-Suomen 
MAST – maakunnallinen ohjausmalli 
Nivelvaiheen malleja Etelä-Pohjanmaalla (Koulutuskeskus Sedu)

SoteStartti (Savon ammatti- ja aikuisopisto)

AMAZING AO -kampuskisailu (Jyväskylän ammattiopisto)

Kesäkirje aloittaville opiskelijoille (Ylä-Savon ammattiopisto)

Opiskelijoiden ryhmäytymisiltapäivät (Winnova)

Orientoiva viikko (Hämeen ammatti-insituutti)

Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät (Ylä-Savon ammattiopisto)

Nova-startti (Hyria koulutus Oy)
HUOLI-palaveri (Ylä-Savon ammattiopisto)

Oppilaitosnuorisotyö ammatillisissa oppilaitoksissa 
(Tampereen seudun ammattiopisto)

MISU – Mitä sulle kuuluu? (Ylä-Savon ammattiopisto)

Avitus-chat (Oulun seudun ammattiopisto)

Motivaatiokysely (Niilo Mäki Instituutti)

Ryhmänohjaajien koulutuksia ja työkalupakkeja (Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä)

Ryhmänohjaajan työkalupakki (Savon ammatti- ja aikuisopisto)

Läpäisevä teema lähes kaikissa luotsaamisen käytännöissä. Blogi ohjauksen apuna (Ammattiopisto Tavastia)

Nivel- ja huolivaiheen palvelut vastaavat myös tähän koh-
taan. Luvussa 4 esiteltävät vaihtoehtoiset oppimisympäristöt 
ja opetuksen joustavoittamisen tavat ovat myös keskeyttävien 
opiskelijoiden tukipalveluita.

Työllistymisilta (Satakunnan koulutuskuntayhtymä)

Ohjausmalli neljännen vuoden opiskelijoille (Jyväskylän ammattiopisto)

Opintojen etenemisen tarkastelu – TSEKKAUS (Seurakuntaopisto) Sähköinen HOPS ja varhaisen puuttumisen malli 
(Rovaniemen koulutuskuntayhtymä)

Toteutuu hyvin monessa käytännössä. Etenkin ammatinva-
linnan, alkuvaiheen, ryhmänohjaajan ja opintojen seurannan 
käytännöissä.

Opiskelija oman oppimisensa johtajana (Valmis-hankkeen julkaisu) Itsearviointitaitojen kehittämisen malli (Turun kristillinen opisto)
EVVK-elämänhallintakurssi (Ammattiopisto Livia)

Ennakoivan elämänhallinnan malli 
(Raision seudun koulutuskuntayhtymä)
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Tiivistelmätaulukko: OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Aiemmin opitun 
tunnustaminen

 
Mitä se tarkoittaa?
Perustutkinnon opintoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla tai muuten 
hankitulla osaamisella. Tavoitteena on opiskeluajan lyhentäminen. Edellyttää osaamisen 
tunnistamista ja vastaavuuden arviointia.

Vaihtoehtoiset 
oppimisympäristöt

Jos opiskelijan opinnot eivät etene oman ryhmän mukana omassa oppilaitoksessa, niin 
hänelle järjestetään erilaisia tila-, ympäristö- ja opetusvaihtoehtoja oppimiseen. Myös 
opetushenkilöstö voi vaihtua, ainakin osittain. Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt vaativat 
vaihtoehtoisten oppimistyylien tunnistamista.

Somepedagogiikka ja 
digitaalinen opettajuus

Oppiminen ja opettaminen tapahtuu yhä enemmän erilaisten äly- ja mobiililaitteiden 
avulla ja/tai verkossa. Käytännöt perustuvat tutkintovaatimusten, opetustilanteiden ja 
opintosuoritusten tallentamiseen. Opettaminen muuttuu tarvelähtöiseksi. Etäoppiminen ja 
osaamisen tunnustaminen helpottuvat.

Yksilölliset ja 
joustavat opinpolut

Opetuksen henkilökohtaistaminen perustuu opiskelijan tunnistamiseen. Opiskelijan 
valmiudet, osaaminen ja tavoitteet törmäytetään yhteen oppilaitoksen tarjonnan kans-
sa. Oppilaitos tarjoaa vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja -väyliä erilaisille oppijoille ja 
oppimistyyleille. Henkilökohtaistamista voidaan valmistella jo ennen opintojen aloittamista 
tiedonsiirron ja opiskelijan tapaamisen myötä.

Työssäoppiminen ja 
työvaltainen opetus

Osaamisperusteisuuden myötä oppiminen tapahtuu yhä enemmän työelämässä, aidoilla 
työpaikoilla tai kiinteässä yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Opettajien yhteistyö Uudet opetusmenetelmät vaativat opettajien yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Yhteistyö on tarpeen myös silloin, kun opinnoista rakennetaan isoja 
kokonaisuuksia osaamisperusteisuuden idean mukaisesti.

YTO-integrointi Teoria ja käytäntö liitetään toisiinsa ja opetetaan yhdessä. Opiskelija ohjataan havaitse-
maan opittavien asioiden kokonaisuus ja teorian merkitys käytännön työssä. Integrointi 
edellyttää hyvää opetussuunnittelua ja opettajien yhteistyötä. Integrointi lisää opiskelijoi-
den motivaatiota sekä säästää usein aika- ja tilaresursseja.

Opiskelijoita osallistavat 
opetusmenetelmät

Opiskelijasta tulee oman opiskelunsa omistaja ja aktiivinen toimija. Osallisuus on uusissa 
oppimisympäristöissä rakenteellisesti mukana. Opetuksessa korostuu vuorovaikutus ja opis-
kelijoiden osallistuminen (suunnittelu, toteutus, arviointi). Opiskelijat kohdataan kuin yhteis-
työtiimin tai -projektin jäseninä. Usein korostetaan myös opiskelijoiden innovatiivisuutta.

Opettajien ja opiskelijoiden 
vuorovaikutus

Vuorovaikutus lisääntyy automaattisesti opetuksen henkilökohtaistamisen ja opiskelijoiden 
osallistamisen myötä. Opettajan persoonasta tulee keskeinen työväline. Jos opiskelijat 
kokevat opettajan myönteiseksi ja kannustavaksi, se lisää läpäisyn todennäköisyyttä. Hyvä 
vuorovaikutus mahdollistaa tehokkaamman oppimisen.

Osaamisperusteisuuden 
toteuttaminen

Opiskelijan osaaminen tulee aiempaa vahvemmin toiminnan lähtökohdaksi. Tutkinnon tavoitteita 
ei tarkastella aikaperusteisesti vaan ammattitaidon kokonaisuutena. Opettaminen ja oppiminen 
kohdistuu tarvelähtöisesti osaamisen puutteisiin ja täydentämiseen. Pyritään välttämään yliopet-
tamisen ja alioppimisen vaarat. Opetus rakentuu isojen kokonaisuuksien, ei sirpaletiedon varaan.

Tehokas organisointi 
ja ajankäyttö

Opetus organisoidaan siten, että opiskelijoilla on jatkuvasti tekemistä ja opinnot voivat 
edetä ilman katkoksia. Esimerkiksi vapaita tiloja ja opetusmateriaalia on jatkuvasti 
saatavilla. Lukujärjestys ja opettajien työ organisoidaan siten, että opiskelijoille ei tule 
turhauttavia ja epätietoisuutta aiheuttavia taukoja. ”Tekemisen puute” on eräs keskeinen 
opinnoista eroamisen syy.
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Hyvät käytännöt tässä julkaisussa (luku 4)

 
Lisää hyviä käytäntöjä (lapaisy.fi)

Monen käytännön oheistavoite ja -tulos. 
Henkilökohtainen opiskelupaikan vastaanotto (Turun ammatti-instituutti)

AHOT-malli (Stadin ammattiopisto)

Puualan tuotantokoulu (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä)

Opiskelua metallipajalla (Turun ammatti-instituutti)

Rautalankakokki ja digikoneistus (Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto)

Some käyttöön (Koulutuskeskus Tavastia)
Aktiivista mobiilioppimista (Forssan Ammatti-instituutti)

Kaikki tämän luvun käytännöt. 
Yksilöllisten opinpolkujen valintojen ohjaus 
(Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Opiskelupaja (Savon ammatti- ja aikuisopisto)

Laajennetun työssäoppimisen malli (Salon seudun ammattiopisto) Kädestä pitäen työelämään (Savon ammatti- ja aikuisopisto)

Monet käytännöt edellyttävät ja myös lisäävät opettajien 
yhteistyötä.

Voidaan toteuttaa lähes kaikkien käytäntöjen osana. 
Yhdessä opettamisen malli (Turun ammatti-instituutti)

OppiScrum (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Moniammatillinen yrittäjyyden oppimisympäristö 
(Helmi Liiketalousopisto) 

Toteutuu monessa muussakin käytännössä (esim. Rautalankakokki).

Monet käytännöt edellyttävät ja lisäävät opettajien ja opiske-
lijoiden myönteistä vuorovaikutusta.

SOCRATIVE-ohjelma ryhmän vastuuopettajan työn tukena 
(Seurakuntaopisto) 

Opettajan vinkkikirja motivaation lisäämiseen 
(Niilo Mäki Instituutti)

Toteutuu ja on tavoitteena hyvin monessa käytännössä. 
Sähköinen portfolio osaamisperusteisuuden tukena 
(Stadin ammattiopisto) 

Moduulijako-malli (Savon ammatti- ja aikuisopisto)

Toteutuu monessa käytännössä 
(esim. Rautalankakokki, yhdessä opettamisen malli, opiskelupaja).
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Tiivistelmätaulukko: OPPIMISEN TUKI JA HYVINVOINTI

Hyvinvoiva 
oppimisympäristö

 
Mitä se tarkoittaa?
Oppilaitos nähdään työ- ja opiskeluyhteisönä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Henkisen ja 
fyysisen hyvinvoinnin lisäksi kiinnitetään huomiota pieniin arkisiin asioihin. Hyvä terveys, 
jaksaminen ja viihtyminen tukevat tehokasta oppimista.

Osallisuus ja 
vaikutusmahdollisuudet

Osallisuuden tunne on keskeinen osa hyvinvointia. Osallisuutta ei ulkoisteta erilaisiin 
käytäntöihin, vaan se integroituu kaikkeen toimintaan ja myös opetusmenetelmiin. 
Ihmiset ovat oman oppimisensa ja työnsä omistajia, ja heillä on vaikutusvaltaa asioiden 
muuttamiseksi.

Opiskelijan voimaantuminen Opiskelija saa tietoa, taitoa, valmiuksia ja voimia oman elämänsä ja opiskelunsa 
hallitsemiseen. Arkielämän taidot, elinikäisen oppimisen avaintaidot ja itsetuntemus 
lisääntyvät. Voimaantuminen tukee opiskelijan itseohjautuvuuden kehittymistä.

Vertaistuki Opiskelijat saavat tukea ja ohjausta omilta opiskelukavereiltaan. Tuki voi olla 
epävirallista tai systemaattista. Vertaistukeen voidaan lukea myös henkilökunnan 
vertaistuki (mm. mentorointi).

Eritysopetus ja 
opiskeluhuolto

Vakiintuneita erityisopetuksen ja opiskeluhuollon palveluita tarvitaan yhä edelleen. 
Tarve lisääntyy vaikka erityisopetuksen ja opiskeluhuollon elementtejä pyritäänkin 
integroimaan osaksi kaikkea toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyö Turvalliset ja kannustavat kodit muodostavat läpäisyä tukevan voimavaran ja huolto-
keskuksen. Kodin ja koulun sujuva yhteistyö on osa ongelmien ennaltaehkäisyä. Kodit 
nähdään kasvatus- ja opiskeluhuoltokumppaneina.

Opiskelija-asuntolat Asuntola toimii kodin korvikkeena, ja asuntolan toiminnalla on suuri merkitys 
opiskelijan opintojen sujuvuuden kannalta. Asuntoloiden kehittäminen kytkettiin 
opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Asuntolaohjaajien työnkuva laajenee yhä 
enemmän ohjauksen suuntaan, ja asuntolat integroituvat osaksi oppilaitosta.

Harrastustoiminta Mielekäs vapaa-ajan toiminta nähdään tärkeänä osana opiskelijoiden hyvinvointia. 
Harrastustoimintaan ohjataan opiskelija-asuntoloiden avulla. Yhteistyötä tehdään 
esimerkiksi nuorisotyön tai urheiluseurojen kanssa. Opiskelijoita tutustutetaan 
harrastuksiin erilaisten kurssien kautta.

Monialainen yhteistyö Opiskelijan hyvinvointi syntyy arjen kokonaisuudesta. Hyvinvointipalveluiden monialainen 
verkosto kattaa tästä oman osansa. Oppilaitokset hahmottavat nuoren elinympäristön 
sekä hyvinvoinnin voimavarat ja riskitekijät. Paikallisten hyvinvointipalveluiden kanssa 
tehdään yhteistyötä, kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti. Erilaiselle syrjinnälle ja rasismille on 
nollatoleranssi. Hyväksyntä ja kunnioitus ovat hyviä ja ilmaisia käytäntöjä. 
Yleinen suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen eetos tukee kaikkia opiskelijaryhmiä 
ja henkilökuntaa.
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Hyvät käytännöt tässä julkaisussa (luku 5)

 
Lisää hyviä käytäntöjä (lapaisy.fi)

Käytännöt ovat hyvinvoivan oppimisympäristön 
osa-alueita tai alateemoja. 
Hyvinvoivan oppimisympäristön käsikirja (SAKU ry)
Hyvinvointivuosikello (Savon ammatti- ja aikuisopisto)

Opiskelu- ja työhyvinvointi -opintokokonaisuus
(Oulun seudun ammattiopisto)

Forumthinking (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Pedagoginen iltapäiväkahvi (Satakunnan koulutuskuntayhtymä)

Arjen Sankarit -motivaatiointerventio (Niilo Mäki Instituutti)
Lukikurssi (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä)

Ennakoivan elämänhallinnan malli (Raision seudun koulutuskuntayhtymä)

EVVK-elämänhallintakurssi (Ammattiopisto Livia)

Oppimisen taito -valmennus (Porvoon ammattiopisto)

Suhdesoppa (Bovallius-ammattiopisto)

Tutortoiminta (Koulutuskeskus Sedu)
Vertaisoppiminen (Satakunnan koulutuskuntayhtymä)

Tutortoiminta ja koulutus ammatillisessa oppilaitoksissa
(Porvoon ammattiopisto) 

Tutortoiminnan opas (Turun ammatti-instituutti)

Opiskeluhuollon käsikirja (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Tutkintohautomo (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä)

Tutkintojen osien vähimmäistavoitteet (Satakunnan koulutuskuntayhtymä)

Kuraattoritunti (Ammattiopisto Livia)

Paussipaikka ja ohjauspysäkki (Jämsän ammattiopisto)

Toiminnalliset huoltajainillat (Salon seudun ammattiopisto)

Asuntolatoiminnan käsikirja (Koulutuskeskus Sedu)
Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus (Koulutuskeskus Sedu)

Asuntolatutorit (Seurakuntaopisto)

Mukana lähes kaikissa käytännöissä. Korostuu etenkin 
erityisopetuksen ja opiskeluhuollon kohdalla.

Arvona ja asenteena kaikkien käytäntöjen taustalla. 
Etenkin voimaantumisen ja vertaistuen käytännöillä 
voidaan myös lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Opiskelijaraadit (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä)

Fiilistä asumiseen – arjen taitojen kurssi (Koulutuskeskus Sedu)

Kunnolla tutkintoon -pienryhmäkurssi (Savon ammatti- ja aikuisopisto)
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Kuva 11.

Kymmenen havaintoa läpäisystä

1. Yksilöä tuetaan yhteisöä kehittämällä.
Yksittäisiä opiskelijoita tuetaan kaikkien hyvinvointia kehittämällä. Oppilaitos tulee ymmärtää työ- ja opiskeluyh-
teisönä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Työ- ja opiskeluilmapiiri, jaksaminen ja pienet arkiset asiat huomioidaan. 
Tehokas oppiminen ja viihtyminen tukevat toisiaan.
 
2. Pimeässä kaikki kissat ovat harmaita
Mustavalkoisesta ajattelusta harmaan eri sävyjen tunnistamiseen. Pärjäävissäkin asuu joskus pieni eroamisen ja 
haluttomuuden ajatus, motivaation puutteesta kärsivissäkin palaa joskus innostuksen ja opinhalun liekki. 
 
3. "Missä me ollaan ja oonko mäkin siellä?" (Matti Nykänen)
Opiskelijakokemuksena epätietoisuus omista opinnoista ja lukujärjestyksen sekavuus. Tulisi päästä opiskelun hallinnan 
kokemukseen. Opiskelija on kartalla omista opinnoistaan ja tietää myös kokonaiskuvan. Opintojen organisointi, 
seuranta, lukujärjestyssuunnittelu ja parempi tiedottaminen lisäävät opiskelun hallintaa.
 
4. Ainokaisten vaikeudet
Omalla koulutusalallaan vähemmistönä olevaa sukupuolta edustavien läpäisyprosentti on heikompi kuin enemmistön. 
Yhtenä syynä ovat syrjinnän ja eriarvoisuuden kokemukset, ainokaiset kokevat syrjintää ja vähättelyä.
 
5. Hyvä opettaja ja paha opettaja?
Opettajan toiminnalla ja persoonalla ratkaiseva merkitys läpäisyn kannalta. Opettajan kokeminen kannustavaksi 
ja myönteiseksi ennustaa hyvää läpäisyä. Missä määrin opettajalla on mahdollisuuksia ja voimavaroja olla hyvä 
opettaja?
 
6. Digitaalinen opettajuus
Digitaalinen opettaja on aina läsnä (kärsivällisenä ja väsymättömänä), ja oppimisympäristö laajenee sekä ajan 
että paikan suhteen. Kun digitaalinen opettaja on aina läsnä, niin fyysisen opettajan työaikaa vapautuu erilaiseen 
tarveperusteiseen opetukseen.
 
7. Työntäyteiset koulupäivät
Tekemisen puute on eräs opinnoista eroamisen syy. Opiskelussa on erilaisia luppoaikoja ja turhauttavia taukoja. 
Opiskelupäivät eivät aina ole tarpeeksi haastavia ja työntäyteisiä. Ratkaisuna on opetuksen tehokkaampi organisoin-
ti ja opiskelijoiden itseohjautuvuuden lisääminen.
 
8. Omissa ja oikeissa opinnoissa
Opiskelija on oman oppimisensa (itseohjautuva) omistaja. Itseohjautuvuus kehittyy mielekkäiden opetusmenetelmien, 
hyvinvoivan oppimisympäristön, osallisuuden ja itsetuntemuksen kautta. Opetustarjonta vastaa opiskelijan aiempaan 
osaamiseen ja oppilastyyliin. Erilaiset oppimisympäristöt vaativat erilaisten osaamisten, valmiuksien ja tarpeiden 
tunnistamista ja tunnustamista. Vältetään yliopettamisen ja alioppimisen karikot. 
 
9. Jäljet johtavat peruskouluun
Suuri osa läpäisyn ongelmista selittyy perusopetuksen yläluokilla tehdyn ammatinvalinnan ja yhteishaun epäonnis-
tumisella. Ammatilliset oppilaitokset voivat tarjota räätälöityä ammatinvalinnanohjausta yhteistyössä perusopetuksen 
kanssa. Toisen asteen nivelvaiheeseen rakennetaan kaarisilta, ammatinvalinnan ja ammatilliseen opiskeluun valmis-
tautumisen kulkuväyläksi.
 
10. ”Kohtele oppilaitoksen ihmisiä ikään kuin he olisivat inhimillisiä olentoja" (mukailtu: Rom Harré 1972)
Läpäisyn tehostaminen ei ole mitään rakettitiedettä. Kun henkilökunta ja opiskelijat kohtelevat toisiaan ihmisinä ja 
ovat ihmisiksi, niin sillä päästään jo pitkälle. Hyvään läpäisyyn liittyy usein suvaitsevaisuuden, yhteistyön ja toisten 
kunnioittamisen eetos. Ihmisten parhaat mahdolliset puolet saadaan esiin, kun heitä kohdellaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla.



3. LuOTSAAMINEN 
   LÄPI AMMATILLISEN     
   KOuLuTuKSEN

3.1  Mitä luotsaaminen on?
Läpäisyn tehostamisohjelman aikana opittiin puhumaan 
luotsaamisen käsitteestä. Luotsaaminen tarkoittaa lähes 
samaa kuin ohjaaminen, mutta merkityserot ovat kuitenkin 

olemassa. Käsitteet luovat erilaisia mielikuvia. Luotsaaminen on 
kokonaisvaltainen käsite ja korostaa opiskelijan omaa roolia 
ohjausprosessissa. Luotsaaminen perustuu suunnan näyttämiseen, 
opiskelijan omaan toimintaan ja omaan tavoitteen valintaan.

Luotsi on merenkulun ammattinimike ja käsitteiden merki-
tys- ja mielikuvaeroa voikin hahmotella merenkulkuun liittyvillä 
vertauskuvilla. Kapteeni ohjaa omaa laivaansa, ja luotsi avustaa 
kapteenia laivan ohjaamisessa. Tässä vertauskuvassa ohjaaja 
on tietenkin opiskelija, oman elämänsä ja laivansa kaptee-
nina. Luotsi tukee, ohjaa ja neuvoo kapteenia elämänkulun 
nivelvaiheissa ja hyppää kyydistä siinä vaiheessa kun laiva on 
turvallisesti perillä (kuva 12).

Kuva 12.

Luotsin ammattinimike

Luotsi opastaa aluksia mereltä satamiin ja päinvastoin. 
Tehtävänä on vahvistaa komentosiltamiehityksen osaamis-
ta ja tuoda alukset turvallisesti satamaan ja sieltä ulos. 
Aluksen päälliköllä on kuitenkin kokonaisvastuu aluksestaan 
ja siten lopullinen päätäntävalta siitä, mitä jossain tietyssä 
tilanteessa tehdään. Luotsi käyttää työssään erilaisia laiva-
automaation valvonta- ja toimintalaitteita. Luotsilla on 
oltava mukanaan luotsausalueen kartat, ja niissä reittisuun-
nitelmat alueensa väylille. (Ammattinetti.fi, lyhennetty)

Satamat viittaavat opintopolun erilaisiin nivel- ja murrosvai-
heisiin, jolloin luotsaamista tarvitaan erityisen paljon. Avomeri 
on seesteisempää opiskeluaikaa, jolloin ohjauksen tarpeen tulisi 
olla vähäisempää. Luotsin rooliin kuuluu myös opinkulun seu-
ranta sekä ohjeiden ja ennakkotietojen antaminen käytettävistä 
koulutusväylistä. 



Tehostuneella luotsaamisella pyritään puuttumaan tilanteisiin 
ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja mutkistuvat. Tämä puut-
tuminen kohdistuu sekä erilaisiin elämänhallinnan ongelmiin 
että opintosuorituksiin. Luotsaamisen kehittymisen vaikutukset 
kohdistuvat siis keskeyttämisen vähenemiseen ja myös opintojen 
pitkittymisen ongelmaan. 

Tehokas luotsaaminen on hyvä nähdä ennalta ehkäisevänä 
toimintana, joka vähentää korjaavien tukimuotojen tarvetta. 
Esimerkiksi erilaiset rästipajat ovat korjaavia toimenpiteitä ja 
niihin turvautuminen saattaa olla merkki ennalta ehkäisevän 
työn unohtamisesta. Rästipajojen tarpeellisuus syntyy yksit-
täisten oppimisepisodien ja luotsauksen epäonnistumisista sekä 
opiskelun hallinnan kadottamisesta. 

Luotsaaminen tulee ymmärtää laajana käsitteenä, joka 
kattaa niin nivelvaiheiden laajat rakenteelliset palvelut kuin 
opiskelijan itseohjautuvuutta tukevat hienovaraiset (pien)käytän-
nötkin. Luotsaaminen on prosessi, jossa opiskelijan elämänkaari 
ja opintopolku muodostavat ajallisen jatkumon. Lisäksi hyvät 
luotsipalvelut huomioivat opiskelijan elämän kokonaisuutena, 
jolloin esimerkiksi koti, vapaa-aika ja kaikki opiskelun ulko-
puolinen elämä pidetään ajatuksissa ja toiminnassa mukana. 

3.2  Ammatinvalintaan vaikuttaminen
Ammatinvalinnan tekeminen mielletään yhä useammin pitkä-
kestoisena prosessina. Perusopetuksen ja toisen asteen väliset 
hallinnolliset rajat murtuvat ja hämärtyvät ainakin ajatuksen 
tasolla. Ammatilliset oppilaitokset tekevät myös ammatinva-
linnanohjausta. Ammatillisilta oppilaitoksilta vaaditaan kykyä 
vahvistaa opiskelijan ammatillista kiinnostusta, valmiutta 
kohdata kiinnostuksen heikkeneminen sekä malleja uuden 
ammatti-identiteetin synnyttämiseen.

Perusopetuksen päättöluokalla tehtävään ammatinvalintaan 
ja yhteishakuun on saatava lisää tehoa ja osuvuutta. Suuri osa 
läpäisyn ongelmista selittyy perusopetuksen yläluokilla tehdyn 
ammatinvalinnan ja yhteishaun epäonnistumisella. Monet läpäi- 
syhankkeet ovat kehittäneet käytäntöjä, joilla pyritään vaikut-
tamaan peruskoulun yläluokilla tapahtuvaan koulutusvalintaan 
ja yhteishakuun. Yksi tällainen käytäntö on Amis-kioski: amma-
tillinen koulutus marssii peruskouluihin, pystyttää infopisteet ja 
esittelee konsulttien lailla omia tuotteitaan (kuva 13).

Amis-kioskin hyvät vaikutukset kohdistuvat siis ammatinva-
linnan tehostumiseen. Mallin edellytyksenä on sujuva yhteistyö 
perusopetuksen oppilaanohjaajien ja ammatillisen koulutuk-
sen opinto-ohjaajien välillä. Luonnollisesti malli myös lisää 
yhteistyötä. Ohjaajien keskinäisen yhteistyön lisäksi vaikutukset 
kohdistuvat ammatillisen koulutuksen opettajien ja opiskelijoi-
den yhteistyön lisääntymiseen. Esittelymateriaalien laatiminen 
ja päivien toteuttaminen osallistaa opiskelijoitakin toimintaan.

Kuva 13.

Amis-kioski perusopetuksessa

Amis-kioski-toimintamalli on tarkoitettu perusopetuksen 
ammatinvalinnan ohjaukseen ja ammatillisen koulutuksen 
esittelyyn. Toimintamalli tarjoaa tietoa ammatillisesta 
koulutuksesta perusopetuksen yläkoululaisille ja heidän 
vanhemmilleen. 

Perusopetuksen oppilaanohjaaja ja ammattiopiston opinto-
ohjaaja suunnittelevat yhdessä ne päivät, jolloin Amis-kioski 
toteutetaan. Amis-kioskit järjestetään perusopetuksen 
tiloissa. Peruskoulun oppilaanohjaaja tiedottaa oppilaille ja 
heidän huoltajilleen Amis-kioskista. Oppilaanohjaaja aika-
tauluttaa oppilaiden tutustumisen Amis-kioskiin oppituntien 
aikaan luokittain. Yksi luokka ehtii oppitunnissa tutustua 
kolmeen eri koulutusalaan.

Ammattiopiston opinto-ohjaaja suunnittelee yhdessä 
koulutusvastaavien kanssa, mitkä ammattialat ovat Amis-
kioskissa esittelemässä koulutuksiaan. Koulutuksia esittelevät 
opinto-ohjaajan lisäksi ammatinohjaajat sekä opiskelijat, joil-
le on tehty toimintaohje vastuista sekä mukaan otettavista 
materiaaleista.

Amis-kioskeilla on päivän aikana esillä 2–3 eri ammat-
tialaa. Ammattialat esittelevät kirjallisuutta, harjoitustöitä, 
videoesityksiä jne. Opinto-ohjaajalla on mukana infomateri-
aaleja myös muilta koulutusaloilta. Amis-kioski on paikalla 
koko päivän niin, että oppilailla on mahdollisuus tulla myös 
välituntien aikana oman kiinnostuksensa mukaisesti kysele-
mään lisää koulutuksista ja ammattiin liittyvistä asioista.
  Lisätietoja:
  terttu.kortelainen@ysao.fi
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Ylä-Savon ammattiopisto

Kokemusten mukaan Amis-kioskit on hyvä suunnata jo 
7–8-luokkalaisille – heiltä tulee paljon kysymyksiä, ja tieto-
paketit jäävät mieleen hautumaan. 9-luokan opiskelijat eivät 
loppuvaiheissa opintojaan enää paljoakaan kysele, omat koulu-
tusvalinnat on suurelta osin jo tehty. Ylä-Savon ammattiopiston 
tekemien selvitysten perusteella malli on vaikuttanut erittäin 
monen opiskelijan koulutusvalintaan. Esittelymateriaaleissa ja 
kioskeissa voidaan painottaa tiettyjä koulutusaloja aiempien 
vuosien kokemusten tai monenlaisen ennakointitiedon mukaan. 
Mallin laajentamis- ja soveltamismahdollisuudet ovat suuret.

Tampereen seudun ammattiopistossa (Tredu) toimiva Oppilai-
tosnuorisotyö toteuttaa toimintansa yhtenä osana eräänlaista 
tarveharkintaista ja räätälöityä ammatinvalinnanohjausta.
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Kuva 14.

Oppilaitosnuorisotyö 
ammatinvalinnan tukena

7-luokka
 • herättelyä ammatteihin
  ammattikorttien ja unelmien avulla
8-luokka
 • räätälöityjä tutustumiskäyntejä
  toiselle asteelle niitä tarvitseville 
 • pienryhmät, perusopetuksen kokoamat ryhmät
 • käytetään aikaa tutustumiseen
 • kohderyhmä huomioidaan suunnittelussa tarkasti

Ammatinvalintaleiri TET
 • leiri
 • pohjana ohjaustarveanalyysi
 • räätälöity, oppilaan tarpeet huomioon ottava
 • käytännön tekemistä
 • tavoitteena herätellä kiinnostusta
  omasta ammatinvalinnasta
9-luokka
 • jatko-opintopäiviin valmistautuminen ammattikorttien
  avulla ja yksilöohjaukset tarvittaessa 
 • räätälöidyt tutustumiset tarvittaessa ja yksilöohjaus
1. vuosi ammatillisissa opinnoissa
 • tarvittava seuranta ja tuki

  Lisätietoja:
  susanna.raivio@tampere.fi
  OIVA – ohjauksen interventioilla
  vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 
  Tampereen seudun ammattiopisto

Ohjaus alkaa perusopetuksen 7-luokalla ja jatkuu toisen 
asteen opintoihin saakka. Toiminnassa on erityinen kaari-
ajattelumalli, jossa ammatinvalinta, ammatillisen identiteetin 
muodostuminen ja opiskelu niveltyvät yhteen. Tredussa työtä 
ovat tehneet nuorisotyöntekijät ja hankkeeseen palkattu opinto-
ohjaaja (kuva 14).

Oppilaitosnuorisotyön tämä muoto on hyvä esimerkki 
tarkkaan kohdistetusta monialaisesta yhteistyöstä. Perusopetus, 
ammatillinen koulutus ja nuorisotyö tekevät yhteistyötä, joka 
madaltaa eri kouluasteiden ja hallintokuntien raja-aitoja tär-
keässä nivelvaiheessa. Kaariajatusmallia mukaillen toiminta on 
kuin kaarisilta, jota pitkin tehostettua ammatinvalinnanohjausta 
tarvitsevat yläluokkalaiset kulkevat toiselle asteelle. Perus-
opetuksen yläasteelta varataan hieman lisäaikaa ammatillisiin 
opintoihin kiinnittymiseksi.

3.3  Nivelvaihe ja hyvä keskeyttäminen
Perusopetuksen ja toisen asteen väliseen nivelvaiheeseen on 
viimeisten vuosien aikana luotu paljon erilaisia ohjaus- ja 
tukipalveluita. Näillä tuetaan nuoria, jotka ovat jääneet vaille 
jatkokoulutuspaikkaa yhteishaussa. Nivelvaiheessa on myös 
nuoria, jotka ovat saattaneet olla useita vuosia koulutuksen 
ulkopuolella; taustalla on työttömyyttä ja aiempien opintojen 
keskeyttämisiä. Koulutuksen järjestäjille tehdyn osaamistarve-
kartoituksen perusteella nivelvaiheen palvelut ovat suhteellisen 
hyvässä kunnossa, ja uusien innovaatioiden tarve ei ole aivan 
niin suuri kuin monessa muussa asiassa.

Nivelvaiheen ohjaus- ja tukipalvelut koskevat yleensä kaikkia 
usein koulupudokkaiksi sanottuja, eli samoja palveluita 
voidaan käyttää yhteishaussa ilman paikkaa jääneille ja opinnot 
keskeyttäneille nuorille. Nivelvaiheen tueksi on luotu erittäin 
kattavia maakunnallisia toimintamalleja, siis jo ennen läpäisyn 
tehostamisohjelmaa. Esimerkkinä voidaan mainita Varsinais-
Suomen MAST – maakunnallinen ohjausmalli (kuva 15).

Läpäisyn tehostamisohjelmassa jatkettiin ja jalostettiin 
aiemmin kehitettyjä nivelvaiheen käytäntöjä. Monet käytännöt 
liittyvät myös laajoihin valtakunnallisiin uudistuksiin. Esimerkiksi 
Koulutuskeskus Sedun alueella on tehty valmistelevaa työtä 
ammatillisiin perustutkintoihin valmentavan koulutuksen (VALMA) 
aloittamiseksi. Uudet VALMA-koulutukset alkoivat syksyllä 2015. 



Kuva 15.

Varsinais-Suomen MAST – maakunnallinen ohjausmalli

MAST-ohjausmallin palvelut jäsentyvät useaan alakohtaan. Mallin nettisivulla on runsaasti ladattavia 
pdf-tiedostoja, joissa kuvataan toimintatapoja ja annetaan tietoa palveluiden järjestämiseksi. 
Tiedostot mallintavat seuraavia asioita:

Yhteistyön ja ohjauksen toimintamalli
Toimintamalli on tehty salolaisten nuorten perusopetuksen ja toisen asteen väliseen nivelvaiheohjaukseen. Mallissa 
on määritelty kuka ohjaa, kenelle ohjaus on tarkoitettu ja mikä on ohjauksen sisältö.

Pajaopintojen toimintamalli perusopetuksessa
Toimintamalli on toteutettu Turun kaupungin Luolavuoren koulussa. Mallissa on esitelty erityistä tukea tarvitseville 
peruskoulun päättövaiheessa oleville suunnattu pajatoiminnan toteuttamistapa. Toimintamalli tukee erityisopetukseen 
siirrettyjen nuorten vahvuuksien ja osaamisen esille tuomista.

Kuvaus oppilaan tilanteesta opintojen päättyessä jatko-opintoja varten -lomake
Lomaketta käytetään tarvittaessa peruskoulun ja jatkokoulutuksen nivelvaiheessa niiden nuorten kohdalla, joilla on 
joko jonkin tuen tarve tai joilla on erityistä, jatko-opintojen kannalta keskeistä osaamista. Lomaketta voi käyttää 
myös joustavan haun liitteenä. Tarkoituksena on helpottaa tiedonsiirtoa eri koulutusten välillä.

Kuvaus oppilaan tilanteesta peruskoulun päättyessä jatko-opintoja varten -ohjeistus
Ohjeistus on Kuvaus oppilaan tilanteesta peruskoulun päättyessä jatko-opintoja varten -lomakkeen täyttämistä 
varten. Ohjeistuksessa neuvotaan milloin, miten ja kuka lomaketta täyttää sekä mitä asioita siihen voidaan kirjata.

Joustavan haun lomake ja ohjeistus
Joustavan valinnan tavoitteena on parantaa opiskelijan mahdollisuutta päästä opiskelemaan hänelle parhaiten 
sopivalle koulutusalalle. Liitelomaketta käytetään selventämään opiskelijan hakuperusteita valinnan yhteydessä.

Kirje peruskoulun päättäneille nuorille
Kirjeen tarkoituksena on muistuttaa peruskoulun päättäneitä ja ilman koulutuspaikkaa olevia nuoria kesällä 
tapahtuvasta ohjauksesta.

Ohjaus nivelvaiheessa -kaavio
Kaaviossa kuvataan, miten ohjaus on organisoitu (vastuu, seuranta) nivelvaiheessa, jos nuori on jäänyt 
ilman opiskelupaikkaa.

Varsinais-Suomen nivelvaiheohjaajat
Koonnissa on kaikkien Varsinais-Suomessa nuorten nivelvaiheen ohjausta tekevien henkilöiden yhteystiedot. 
Nivelvaiheohjaajien yhteystiedot päivitetään joka elokuu.

Lisätietoja MAST – ohjausmallista: mastohjaus.fi/perusopetus.html
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Kuva 16.

Nivelvaiheen malleja Koulutuskeskus Sedun alueella

Pudokasseula
Pudokasseulan tavoite on toisen asteen opinnot keskeyttävien nuorten ja peruskoulun jälkeisten koulupudokkaiden 
määrän minimoiminen ja mahdollisimman nopean tuen tarjoaminen. Monialainen ryhmä kokoontuu säännöllisin 
välein lukuvuoden aikana kartoittamaan ajantasaisen pudokastilanteen, määrittämään lisäohjauksen tarvetta ja 
sopimaan toimista nuoren auttamiseksi näissä tilanteissa. Ryhmä on sopinut yhtenäisistä toimintatavoista pudok-
kuuden uhatessa oppilasta tai opiskelijaa. Pudokasseulan monialaisessa yhteistyössä ovat mukana: yläkoulujen op-
pilaanohjaajat, erityisopettajat, Koulutuskeskus Sedun opiskelijahyvinvoinnin ja valmentavan koulutuksen edustajat, 
etsivä työ, TE-toimisto, lukioiden opinto-ohjaajat sekä avo-psykologi.

Toiminnalliset ja työvaltaiset oppimisympäristöt
Ennen syksyllä 2015 alkanutta uutta valmentavaa koulutusta (VALMA) Sedussa järjestettiin toiminnallista ja 
työvaltaista valmistavaa koulutusta tekniikan aloista kiinnostuneille opiskelijoille (tunnettiin aiemmin lempinimellä 
tekniikkastartti). Malli oli osana Sedun opinnollistamiskäytäntöä ja toimi linkkinä oppilaitoksen ja työpajan välissä. 
Lukuvuoden aikana opiskeltiin opetussuunnitelman sisältämiä kokonaisuuksia, pakollisia sekä vapaasti valittavia 
opintoja. Toteutuksena edellytyksenä oli johdon suostumus sekä tekniikan aloja tunteva opettaja. Lisäksi tarvittiin 
monipuoliset toimintaan soveltuvat tilat, koneet ja laitteet. Tästä mallista saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään 
uuden VALMAN käyttöönotossa.

Valmentavien koulutusten (VALMA) järjestäminen maakunnallisena kokonaisuutena
Valmentavan koulutuksen järjestäminen eri paikkakunnilla, lähellä opiskelijoita, on havaittu hyväksi nuorisotakuun 
työkaluksi silloin kun koulutuksen järjestäjä toimii maantieteellisesti laajalla alueella. VALMA on suunnattu nuorille, 
joilla ei ole opiskelupaikkaa tai niille, jotka eivät ole päässeet opiskelemaan haluamalleen alalle. Se on vaihtoehto 
myös opiskelijoille, jotka keskeyttävät ammatilliset tai lukio-opinnot. VALMA on myös nuorille, jotka ovat vaarassa 
syrjäytyä ja nuorille, joilla ei ole mitään muuta opiskelupaikkaa.

Maakunnissa toimivat VALMA-ryhmät vastaavat nuorisotakuuseen. Paikkakunnilla on lähellä nuorta paikka, minne 
mennä suunnittelemaan tulevia opintoja ja elämän suuntaa. Myös maakunnan opetusyksiköiden keskeyttäneille on 
aina lähellä paikka minne jatkaa, jos ammatilliset opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät.

Uuden toiminnan käynnistäminen uudelle paikkakunnalle vaatii resursseja. Se voi vaatia kokonaan uuden 
ohjaajan tai opettajan, joka alkaa vetää uutta ryhmää. Resursoidessa on lisäksi huomioitava, että valmentavan 
koulutuksen verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää nuoren jatkon kannalta.

  Lisätietoja:
  virpi.lammassaari@sedu.fi
  Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke 
  Koulutuskeskus Sedu
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Sedun nivelvaihemallin olennaisia osia ovat olleet pudokasseula, 
toiminnalliset ja työvaltaiset oppimisympäristöt sekä valmenta-
vien koulutusten järjestäminen maakunnallisena kokonaisuutena 
(kuva 16).

Hyvä keskeyttäminen

Edellä kuvatut käytännöt tukevat siis myös opinnot keskeyttäviä 
nuoria. Nivelvaiheen ohjauspalveluiden järjestäminen on yksi 
osa opintojen keskeyttämiseen liittyvää palvelukokonaisuutta. 
Voidaan puhua hyvän keskeyttämisen laadusta, jolla tarkoite-
taan keskeyttämisen ja siihen liittyvän jatko-ohjauksen hallittua 
järjestämistä.

Hyvään keskeyttämiseen kuuluu seurantatieto keskeyttäneiden 
tai eronneiden määrästä ja syistä. Lisäksi oppilaitoksissa tulisi 

olla käytäntöjä, joilla tunnistetaan keskeyttämisvaarassa olevat 
opiskelijat. Tarvittaessa opiskelijoita tavoitellaan etsivän nuori-
sotyön keinoin. Tässä luvussa myöhemmin esitellyt huolivaiheen 
palvelut ovat myös tarpeellisia. Opintojen jatkamista pidetään 
yhtenä vaihtoehtona, mutta vain yhtenä. Erään huolivaiheen 
asiantuntijan sanoin opiskelijaa ei päästetä lähtemään liian 
helpolla, mutta ei myöskään vangita. Tarvittaessa opiskelija 
jatko-ohjataan erilaisiin nivelvaiheen palveluihin tai hänelle jär-
jestetään vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia. Kokonaisuuden 
kruunaa keskeyttäneiden ja eronneiden seuranta, eli selvitetään 
nuoren tilanne esimerkiksi kuuden kuukauden päästä.

3.4  Opintojen alkuvaihe 
   kriittisenä murrosvaiheena
Opintojen ensimmäiset päivät ja viikot ovat erittäin tärkeitä op-
pilaitokseen tutustumisen ja ryhmään kiinnittymisen murrosvai-
heita. Opintojen alku on monelle opiskelijalle yhtä myllerrystä, 
jossa samaan aikaan tulisi omaksua paljon uutta tietoa, tutus-
tua uusiin ihmisiin ja ehkä jättää jäähyväiset lapsuudenkodille. 
Opintojen alku on enemmän kuin vain opintojen alku. Turhan 
moni opiskelija keskeyttää opintonsa tai ”katoaa” ensimmäisten 
päivien aikana – ilman että heitä ehditään edes rekisteröidä 
aloittaneiksi ja eronneiksi.7

Opintojen alkuvaiheen problematiikka nousi vahvasti esille 
läpäisyn tehostamisohjelman aikana, ja hanketyötä keskitettiin 

tähän teemaan. Tavoitteena on ollut opiskelijoiden tutustutta-
minen oppilaitokseen. Ensimmäisten päivien aikana järjestetään 
ryhmäytymistä ja jaetaan tarpeellista tietoa opintojen sujuvan 
käynnistämisen varmistamiseksi. Savon ammatti- ja aikuisopis-
ton Aloituspäivillä on tartuttu ehkä kaikkein perusteellisimmin 
tähän alkuvaiheen ongelmaan. Aloituspäivillä koko oppilaitoksen 
toiminta keskittyy pelkästään aloittaviin opiskelijoihin.

Syyslukukauden ensimmäisten päivien aikana uudet opiskelijat 
ovat jakamattoman huomion kohteena. Toisen ja kolmannen 
vuoden opiskelijoilla on etäopintoja näinä päivinä. Opettajat 
ja muu henkilökunta perehdyttävät ja ryhmäyttävät aloittavia 

7 Eroaminen on yleisintä heti opintojen alkuvaiheessa (alle 6 kk aloittamisesta). Lukuvuonna 2013–14 noin 40 % kaikista eronneista erosi ensimmäisen puolen vuoden
 aikana. Tilastoinnin kannalta ongelmallisin ryhmä ovat ensimmäisten viikkojen aikana eronneet, joiden lukumäärästä on vaikea saada täsmällistä tietoa. 
 Lähde: Koramo & Vehviläinen (2015): Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Raportit ja selvitykset 2015:3. Opetushallitus. Helsinki.
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opiskelijoita. Savon ammatti- ja aikuisopiston Aloituspäivien 
ohjelman toteutukseen kuuluvat seuraavat osa-alueet, joista 
jokaiselle on omat tuotekortit:

• erillinen aloituspäivien lukujärjestys
  opiskelijoille ja opettajille

• tilojen ja henkilöiden PowerPoint-esittely
• sähköisten Wilma- ja Moodle-

  opiskeluympäristöjen käyttöönotto
• ryhmäytyminen
• Tullaan tutuiksi -esitietolomake opiskelijoille
• tilasuunnistus
• lukitestaus, joka toteutetaan

  kaikille ryhmille samanaikaisesti.
Aloituspäiviä pilotoitiin datanomien ja merkonomien koulutuk-
sessa. Syksyllä 2015 aloituspäiviä toteutettiin hyvinvointialan 
SoteStarttina (kuva 17).

Aloituspäivien hyödyt ovat kiistattomat, ja myönteiset vaiku-
tukset ulottuvat laajalle. Aloituspäivillä onnistutaan samanai-
kaisesti tekemään monia eri asioita; aloituspäivät tiedottavat, 
perehdyttävät, valmistelevat, opettavat ja ryhmäyttävät. Perin-
teiseen ryhmäytymiseen (leikit, pelit) verrattuna Aloituspäivissä 
on enemmän opintoihin valmistavia elementtejä sekä kovaa 
faktaa ja tietoa. Aloituspäivät integroivat ryhmäytymisen ja 
opiskelun. Savon ammatti- ja aikuisopiston kokemusten mukaan 
opiskelijat ovat valmiimpia opiskelijoita jo kolmantena päivänä.8 

 Aloituspäivien avulla voidaan toteuttaa myös varhaista puut-
tumista. Aloituspäivillä esittäytyvät ja päivystävät opiskeluhuol-
lon edustajat ovat saaneet ennakkotiedot niistä opiskelijoista, 
jotka (ehkä) tarvitsevat korostunutta huomiota ja tukea. Näihin 
opiskelijoihin voidaan tutustua heti alussa, ja mikäli opiskelijat 
eivät tule ensimmäisinä päivinä kouluun, niin heitä voidaan 
ryhtyä tuoreeltaan tavoittelemaan.

Aloituspäivät lisäävät ja edellyttävät yhteistyötä oppilai-
toksen henkilökunnan kesken. Koska aloituspäivät uudistavat 
totaalisesti lukuvuoden aloitusta, on suunnitteluun valjastettava 
kaikkien koulutusalojen edustajat ja ryhmänohjaajat. Aloitus-
päivien suunnittelu ja valmistelu onkin luontevaa kytkeä osaksi 
ryhmänohjaajien muutenkin tekemää lukuvuoden aloituksen 
suunnittelua. Savon ammatti- ja aikuisopistossa tehdyn arvion 
mukaan suunnitteluprosessi kestää useamman kuukauden, ja 
siihen on hyvä varata noin 10 kokousta lukuvuoden aikana. 
Aloituspäivien vakiintuessa suunnitteluun varattua työmäärää 
voidaan luonnollisesti vähentää.

Ryhmäytyminen ei ole opiskelusta ja sen tavoitteista irrallista 
leikkiä ja sosiaalista puuhastelua. Parhaat käytännöt ovat niitä, 
joilla voidaan samanaikaisesti täyttää monia erilaisia tavoitteita. 

Kuva 17.

SoteStartti

Malli on tarkoitettu uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen. 
Opiskelijoille halutaan välittää tunne, että he ovat tervetul-
leita aloittamaan opinnot. Aloituspäivien tarkoitus on jakaa 
tietoa tulevista opinnoista mielenkiintoisella tavalla ja näin 
motivoida opiskelijat jo alusta lähtien kiinni opintoihin.
Ensimmäisenä päivänä
 • Tutorit vastaanottavat uudet opiskelijat ja jakavat
  heidät tuleviin ryhmiinsä ennalta tulostettujen 
  nimi- ja luokkalistojen avulla.
 • Ryhmänohjaajat ovat valmiina salissa
  vastaanottamaan ryhmäläisiään.
 • Ohjelma salissa: Tervetulosanat ja henkilökunnan
  esittely, opiskelijan videotervehdys, toisen vuoden 
  sekä aloittavan opiskelijan haastattelut, musiikkiesitys.
 • Tutorit vetävät koulun esittelykierroksen.
 • Tutorit ruokailevat oman ryhmänsä kanssa.
 • Iltapäivä oman ryhmänohjaajan kanssa:
  Aloituspäiviin on hankkeessa suunniteltu 
  ryhmänohjaajille valmiit ohjelmat sekä luokissa 
  ryhmille esitettäväksi video- ja PowerPoint-esittely 
  tiloista ja henkilökunnasta.
Toisena päivänä
 Opiskelijoille järjestetään tutustumiskierrokset (circuit- 
 kierrokset) viidessä eri pisteessä tätä varten laaditun 
 circuit-infon mukaan. Ryhmänohjaaja ja ryhmän tutorit 
 kulkevat ryhmänsä mukana. Pisteet (á 20–25 min).
 Opiskelijat tutustuvat toiminnallisesti tutkinnonosien 
 sekä yhteisten tutkinnonosien sisältöihin, paja- ja 
 erityisopetuksen mahdollisuuksiin ja opiskeluhuollon 
 toimijoihin sekä saavat kaikki opintoihin liittyvät 
 atk-tunnukset.
Mallin vaatimat resurssit
 Suunnitteluresurssi. Aloituspäiville kootaan työryhmä, joka 
 jakaa eri toimijoille tehtävät. Työryhmään kuuluu 
 esimerkiksi koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja ja vähintään 
 kaksi opettajaa. Suunnittelu aloitetaan edellisenä keväänä, 
 jolloin aloittavien ryhmien ryhmänohjaajat ovat tiedossa. 

  Lisätietoja:
  leena.parkkonen@sakky.fi
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Savon ammatti- ja aikuisopisto

8 Tämän kirjan kirjoittajalla oli ilo ja kunnia osallistua SoteStartin toiseen päivään (circuitiin) ns. osallistuvana havainnoijana. Ryhmäytyminen näytti tapahtuvan
 luonnollisella tavalla oppiaineiden toiminnallisen esittelyn ohella. Opiskelijat laitettiin tekemään pieniä ryhmätehtäviä tai järjestettiin erilaisia kilpailuja / leikkejä. 
 Opiskelijat joutuivat luontevasti keskustelemaan toistensa kanssa. Vastakohtana ovat paikoin teennäiseksi koetut perinteiset tutustumisleikit, joissa esimerkiksi 
 haastatellaan omaa paria ja kerrotaan tämän mielivärit ja muut anekdootit muulle luokalle. Circuitissa sosiaalisuus ei ole jännitystä aiheuttava pakko vaan 
 kullakin opiskelijalla on enemmän tilaa olla omanlaisensa persoona. Samalla ryhmänohjaajalle tarjoutuu mahdollisuuksia seurata omia opiskelijoitaan ja 
 havainnoida ryhmädynamiikan syntymistä vapaamuotoisissa tilanteissa.
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Tämä on tehokkaan koordinoinnin ja ajankäytön perussääntö-
jä. Tällaisista käytännöistä voidaan esitellä vielä AMAZING AO 
-kampuskisailu, jota on toteutettu ainakin Jyväskylän ammatti-
opistossa (kuva 18).

Kuva 18.

AMAZING AO -kampuskisailu

AMAZING AO on kisailu, jossa opiskelijat etsivät pienryhmissä 
(3–5 opiskelijaa) lähtöpisteessä annettuja rasteja oppilaitok-
sen eri kampuksilta. Kullakin rastilla on aina tehtävä, joka 
tulee suorittaa. Esimerkiksi oppilaitoksen kirjastossa tulee 
etsiä tietty matkailualan kirja tai kone- ja metallialalla 
selvittää alaan kuuluvia ammattinimikkeitä.

Opiskelijaravintoloiden rastit kuuluvat myös kisaan. Opiske-
lijaravintolan rastipisteellä käymisestä ryhmän jäsenet saavat 
käynnistään kuittaukseksi kahvi- / teelipukkeet, jotka tulee 
säilyttää kisan maaliin asti. Lipukkeet ovat osa opiskelijoiden 
motivointia.

Kulkuvälineiden käyttö kampusten välillä on sallittua, 
rastitehtävien vastauksiin saa – ja on suositeltavaa – kysyä 
neuvoa henkilökunnalta ja muilta opiskelijoilta.

AMAZING AO toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä, 
jolloin joukkueet voidaan laittaa liikkeelle ja hajauttaa eri 
päivinä eri kampuksille ja eri rastitehtävien pariin.

Eri kampuksilla ja erilaisissa tehtävissä työskentelevät 
työntekijät (opettaja, opo, kirjastonhoitaja, koulutuspäällikkö, 
kuraattori…) suunnittelevat rastitehtävät. Tehtävät voivat 
olla ryhmän itsenäisesti suoritettavissa (esim. ota kuva 
kuraattorin huoneen ovikyltistä) tai tehtäviä, jotka tulee 
suorittaa ohjatusti työsalissa (esim. tee monivärituloste paino-
salissa). AMAZING AO:n voittaa ryhmä, jolla on paitsi nopein 
aikasuoritus, myös hyvin / oikein suoritetut rastitehtävät 
sekä suurin kerättyjen kahvi- / teelipukkeiden lukumäärä.

AMAZING AO -kampuskisailu edistää uusien opiskelijoiden 
ryhmäytymistä sekä uusien ja jatkavien opiskelijoiden kohtaa-
mista. Kisailu edistää myös kampukselta toiselle liikkumista 
ja eri koulutusalojen hahmottamista niiden todellisissa 
toimintaympäristöissä, monialaisen oppilaitoksen yhteisölli-
syyttä sekä nivelvaiheen ja muiden ryhmien tunnettuutta 
oppilaitosyhteisössä. 
  Lisätietoja:
  mia.karkkainen@jao.fi
  Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke 
  Jyväskylän ammattiopisto

3.5  Huolen herääminen ja 
   luotsaava poluttaminen
Hyvästä alusta huolimatta opinnot eivät aina etene suunnitel-
mien mukaan. Tässä vaiheessa tarvitaan erityisiä huolivaiheen 
käytäntöjä, joilla on ainakin neljä eri tehtävää. Ensiksi täytyy 

olla keinot, joilla tunnistetaan vaikeuksissa olevat opiskeli-
jat. Toiseksi täytyy varmistaa, että nämä opiskelijat saadaan 
tavoitettua avun tarjoamiseksi. Kolmanneksi täytyy olla erityisiä 
huolivaiheen ohjaus- ja tukipalveluita. Neljänneksi tulisi olla 
uusia vaihtoehtoja koulutuksen jatkamiseksi tai ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Erilaiset huolivaiheen käytännöt kuvaavat hyvin sitä, kuinka 
monitahoinen, pitkäkestoinen ja joustava prosessi luotsaami-
nen on. Tehokkaampi opintojen seuraaminen ja luotsaamiseen 
kuuluva mitä sulle kuuluu -asenne poimii pienetkin signaalit 
ja huolen merkit. Läpäisyohjelman aikana yleistyivät käytännöt, 
joissa koko oppilaitos vastuutettiin kantamaan huolta. Monessa 
oppilaitoksessa on erityisiä huolipalavereita, joissa kartoitetaan 
huolen aiheellisuutta ja etsitään tilanteeseen sopivia ratkaisu-
ja. Huolipalavereja edeltää huolta aiheuttavien opiskelijoiden 
tunnistaminen ja tavoittaminen (kuva 19).

Kuva 19.

HuOLI-palaveri

HUOLI-palaveri (2–3 henkeä) kokoontuu ryhmän vastuu-
opettajan johdolla, ja se voidaan kutsua koolle pikaisesti 
huolen laadusta riippuen (esim. poissaolot tai puuttuvat 
suoritukset). Keskustelu käydään motivoinnin ja neuvonnan 
hengessä. Ensisijaisesti kuullaan opiskelijaa ja häntä itseään 
tuetaan ongelman ratkaisuun. HUOLI-ryhmän koostumus 
voi vaihdella riippuen opiskelijan pulmasta. Opiskeluun 
liittyvissä tilanteissa voivat olla paikalla mm. erityisopettaja, 
koulutuspäällikkö tai opo.

Tarvittavasta tuesta ja jatkotoimenpiteistä sovitaan 
yhteisesti, ja palaveri kirjataan Wilmaan. Lisäksi opiskelijan 
kanssa voidaan sopia uusi tapaaminen vastuuopettajan 
kanssa tai sopia ns. huoliseuranta. Tarvittaessa opiskelija 
ohjataan terveydenhoitajan / kuraattorin / etsivän nuori-
sotyöntekijän juttusille. Huolen aiheen vastuuopettajalle voi 
ilmaista kuka tahansa, jolla on huoli opiskelijan tilanteesta 
(esim. opiskelukaverit, kotiväki, asuntolaohjaaja, kuraattori, 
terveydenhoitaja, etsivä työ).

HUOLI-palaverissa on mukana ryhmän vastuuopettaja, 
opiskelija sekä muut erikseen kutsutut osapuolet. Alaikäi-
sen kohdalla ryhmän vastuuopettaja on yhteydessä myös 
huoltajaan. Ennen palaveria (tai sen aikana) tehdään 
yhdessä opintojen etenemisen tarkastelu eli TSEKKAUS, johon 
tarvitaan ajan tasalla olevat Wilman poissaolotiedot ja 
opiskelijan päivitetty opintokortti. HUOLI-ryhmän kokoon-
tuminen (syy ja sovitut asiat) kirjataan opiskelijan Primus- 
välilehdelle.

  Lisätietoja:
  tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Seurakuntaopisto



Huolipalavereissa tiivistyy luotsaavan poluttamisen idea. 
Huoleen yhdistyy tilanteen korjaaminen (esim. rästien suorit-
taminen, motivaatio-ongelmien selvittäminen) ja usein myös 
uusien mahdollisuuksien kartoittaminen. Koulutuspolku pyöräh-
tää tavallaan toiselle kierrokselle, jonka kuluessa selvitetään 
opiskelijan valmiudet, mahdollisuudet ja kiinnostuksen kohteet. 
Huolivaihe johtaa usein opintojen joustavoittamiseen ja uuteen 
alkuun. Aiemmin esitellyt nivelvaiheen palvelut toimivat myös 
huolivaiheen palveluina, jos asiaa katsellaan tästä toisen mah-
dollisuuden näkökulmasta. 

Yksi huolivaiheen malli on Hyriassa kehitetty Nova-startti, 
jossa yhdistyy varhainen puuttuminen ja uusien vaihtoehtojen 
etsiminen. Nova-starttia voi luonnehtia valmentavan koulutuksen 
ja koulutuskokeilun yhdistelmäksi (kuva 20).

Yhtenä luotsaamisen muotona voidaan esitellä myös Tam-
pereen seudun ammattiopistossa toimiva Oppilaitosnuorisotyö. 
Tämän mallin yhtenä osana on perusopetuksen ammatinvalinnan 
tukeminen, jota kuvattiin jo aiemmin luvussa 3.2. Oppilaitos-
nuorisotyön toinen osa paikallistuu enemmän ammatillisten 
oppilaitosten sisälle. 

Kyse on uudenlaisen ohjauksen ja tuen muodosta. Oppilai-
toksessa on nuorisotyöntekijä nuorten ohjaajana. Nuorisotyön-
tekijän kanssa voi jutella, ja hänen kanssaan voi sopia myös 
henkilökohtaisia tapaamisia, mikäli systemaattisempi ohjaus ja 
tuki on tarpeen. Nuorisotyöntekijä tukee esimerkiksi asumiseen, 
rahaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Tuki jatkuu 
tarvittaessa myös loma-aikana. Eräänä tuen muotona ovat mo-

tivaatiokeskustelut ja nuorten opettaminen omien vahvuuksien 
tiedostamiseen (kuva 21).

Oppilaitosnuorisotyön vakiinnuttaminen edellyttää tahtoti-
laa tehdä työ eri tavalla sekä perusteluja sille, miksi tulisi 
palkata juuri nuorisotyöntekijä. Hanketoimijoiden mukaan 
oppilaitosnuorisotyön hyödyt perustuvat nuorisotyöntekijöi-
den ei-koulumaiseen toimintatapaan. Nuorisotyöntekijä on 
irti koulun formaaleista rakenteista, jolloin häntä on helppo 
lähestyä. Nuorisotyöntekijä tarjoaa mahdollisuuden vapaaseen ja 
vapaaehtoiseen keskusteluun, toimenkuvaan ei kuulu esimerkiksi 
rangaistuksien antaminen tai opintoihin liittyvien suoritusten 
vaatiminen. Vaikka nuorisotyöntekijät voivat tehdä opintoi-
hin liittyviä sopimuksia nuoren kanssa, niin ero esimerkiksi 
opettajiin on selvä. Koulun henkilökunnan kanssa jutellessa se 
opetus on aina taustalla. 

Nuorisotyöntekijä on siis hieman erilainen työntekijä koulun 
käytävillä, ja tämä tuo valinnanmahdollisuuksia opiskelijalle. 
Opiskelija saa valita, meneekö vaikkapa kuraattorin juttusille, 
keskusteleeko ryhmänohjaajan kanssa vai nykäiseekö nuoriso-
työntekijää hihasta. Käytännön toimivuuden edellytyksenä on 
se, että toimenkuvat, roolit ja työnjaot on tarkasti määritelty. 
Kukaan ei mene toisen tontille tekemään toisen työtä. Malli 
vaatii myös yhteistä tavoitetta ja luottamusta toisen ammatti-
taitoon.

Sitten on tietysti resurssikysymys. Oppilaitosnuorisotyö vaatii 
uuden työntekijän palkkaamista. Erilaisina ratkaisumalleina on 
esitetty, että kustannukset jaettaisiin puoliksi koulutuksen jär-
jestäjän ja nuorisotyön kesken. Resurssitarpeen vuoksi oppilai-
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Kuva 20.

Nova-startti

Hyrian osastoille on luotu ohjausmalli nuorille, jotka 
tarvitsevat tukea opinnoissaan omalla osastollaan. Opiskelija 
pääsee tutustumaan ohjatusti häntä kiinnostaviin aloihin ja 
opiskelumahdollisuuksiin koulutuskokeiluissa.

Mallin avulla puututaan välittömästi tilanteeseen, kun 
opiskelijalle alkaa kertyä selvittämättömiä poissaoloja. Opis-
kelijalle kehitetään yksilöllisiä ohjaus- ja tukitoimia, jotta 
hänet saadaan motivoitumaan ja sitoutumaan opiskeluun. 
Väärän alanvalinnan tehneet opiskelijat voivat ohjatusti 
vaihtaa alaa.

Vaihtoehtoisia opintopolkuja ja oppimisympäristöjä kehite-
tään yhdessä Hyrian osastojen ja ulkopuolisten toimijoi-
den kanssa (työpajat, yläasteet, muut oppilaitokset sekä 
erityisoppilaitokset). Yläasteiden ja työelämän kanssa tehtä-

vällä yhteistyöllä pyritään siihen, että opintoihin hakeutuvat 
nuoret saisivat riittävästi ohjausta ja infoa alanvalinnan 
tueksi. Nova-startin kehittäminen ja toteutuminen tapahtuu 
Valman ja oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksojen kanssa.

Opiskelijoille tarkoitettuja yksilöllisiä tukitoimia ovat 
muun muassa koulutuskokeilut ja osastoilla toimivat 
Nova-starttiryhmät. Nova-startin kautta on myös vaihdettu 
koulutusalaa, siirrytty ammattistartille, Akva-ryhmään tai 
oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksolle.

  Lisätietoja:
  merja.hayha-forssell@hyria.fi
  Hyviä käytänteitä läpäisyn tehostamiseksi 
  Hyria koulutus Oy

Kuva 21.

Oppilaitosnuorisotyö ammatillisissa oppilaitoksissa

Käytäväkeskustelut
• keskustelu nuorisotyöntekijän kanssa
• pysähtyminen ja kiireetön kohtaaminen
• yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen

Yksilöllinen tuki
• nopea reagoiminen tuen tarpeeseen
• henkilökohtaiset tapaamiset ja tavoitekeskustelut
• tarvittaessa tuki myös oppilaitoksen
 ulkopuolisiin asioihin ja loma-aikana 
• motivointikeskustelut
• nuoren omien vahvuuksien tiedostaminen
 (ominaisuuskortit)

Yhteisöllinen toiminta
• ryhmäytykset (toimipisteen muiden toimijoiden kanssa)
• välituntitoiminta (kilpailut ja pelit)
• tapahtumat (erilaiset teemapäivät)

Oman ammatin arvostuksen lisääminen
• minä ammattilaisena
• ammattikortit, joilla kuvataan ammatteja ja niissä
 tarvittavia ominaisuuksia (hankkeen tuotepaketti) 
• ammatin imago

Jatkopoluttaminen: 
Opinnot keskeyttäneille / eronneille
• saattaenvaihto, jotta opiskelija ei katoa matkalla
• mahdollisuus tarjota riittävästi aikaa

  Lisätietoja:
  susanna.raivio@tampere.fi
  OIVA – ohjauksen interventioilla
  vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 
  Tampereen seudun ammattiopisto

tosnuorisotyön vakiintuminen edellyttänee myös vaikuttavuuden arviointia kustannushyödyn näkökulmasta. Mallin kokonaisvaltaisuus 
vaikeuttaa kuitenkin tarkan arvioinnin tekemistä. Oppilaitosnuorisotyötä on vaikea irrottaa kaikesta muusta tuki- ja 
ohjaustoiminnasta.



3.6  Opiskelun hallinta ja 
   kartalla pysyminen
Koska luotsaaminen korostaa opiskelijan itseohjautuvuutta, 
on opiskelun hallinnan kokemus erityisen tärkeää. Tähän 
kokemukseen kuuluu, että opiskelija on kartalla omista 
opinnoistaan. Oman opiskelun kokonaisuus, tavoitteet, tehdyt 
suoritukset, jäljellä olevat tehtävät ja mahdolliset rästit ovat 
tiedossa.

Opiskelun hallintaa voidaan tukea erilaisilla ennakoivan 
ohjauksen ja seurannan malleilla. Olennainen osa hyvää luot-
saamista on opintojen etenemisen seuranta. Läpäisyhankkeiden 
aikana kehitettiin erilaisia menetelmiä, joilla ryhmänohjaajat 
ja myös opiskelijat itse voivat seurata opintojen etenemistä. 
Seuranta on myös mitä parasta ennaltaehkäisyä. Hyvä seuran-
ta estää rästien kasaantumista ja poimii esiin ne opiskelijat, 
jotka tarvitsevat tehostettua tukea ja ohjausta. 

Hyvään seurantaan kuuluu, että opiskelija on tietoinen 
omien opintojensa tilanteesta ja puuttuvista suorituksista. 
Seurannalla estetään tilanteet, joissa opiskelijan valmistuminen 
viivästyy ja opinnoista saatetaan erota aivan loppumetreillä. 
Havaittujen rästien taakka voi kasvaa liian suureksi, ja tieto 
suoritusvaatimuksista voi tulla yllättäen ja pyytämättä 
(kuva 22).

Opintojen seurannan käytäntönä voidaan esitellä TSEKKA-
US. Mallin perusidea on hyvin yksinkertainen, kuten hyvissä 
malleissa yleensäkin. Tsekkaukseen kuuluu opiskelijan osal-
listaminen omien opintojen seuraamiseen ja mahdollisten 
jatkosuunnitelmien laadintaan. Tsekkaukseen on yhdistetty 
ja nivelletty myös erilaisia tarveharkintaisia jatkopalveluita 
ja -malleja. Esimerkiksi aiemmin kuvattuun huolipalaveriin 
voidaan ohjautua TSEKKAUS-prosessin kautta (kuva 23).

Sähköiset henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) ja 
päiväkirjat ovat yksi tapa opintojen seurantaan. Esimerkiksi 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on luotu malli, joka 
sisältää sähköisen HOPS-asiakirjan, opintosuoriteotteen ja 
sähköisen päiväkirjan. Malli toimii opintoluotsin työkaluna, 
tukee opiskelijan vastuunottoa omista opinnoistaan ja tehostaa 

Opo: "Hei... Sulta puuttuu nää 
opintosuoritukset.”

Opiskelija: ”En ehdi suorittaa niitä, 
kun valmistun parin viikon päästä.” 

(Opojen keskuudessa kulkeva tositarina.)

Kuva 22.

Kuva 23.

Opintojen etenemisen 
tarkastelu – TSEKKAuS

TSEKKAUS opintojen etenemisen seuraamiseksi kehitet-
ty toimintamalli, joka on kehitetty erityisesti nuorille 
opiskelijoille ja heidän ryhmiensä vastuuopettajille. 
Pyrkimyksenä on, että opiskelija olisi itse aktiivinen 
toimija opintojen etenemisen seurannan suhteen ja hän 
saisi konkreettisen ja nopean täsmäavun mahdollisiin 
ongelmiinsa. Opiskelija motivoidaan laatimaan itse toimin-
tasuunnitelmia, joihin hän voi sitoutua.

Opiskelija tekee TSEKKAUKSEN eli omatoimisen tarkas-
telun Wilmassa, missä hän käy läpi omat kurssisuori-
tuksensa ja poissaolonsa. Tilanne raportoidaan ryhmän 
vastuuopettajalle suullisesti keskustelemalla, tai opiskelijan 
vastaukset voidaan koota kirjallisesti esimerkiksi erikseen 
laaditulla Socrativen mobiilikyselyllä. Tsekkauksen yhtey-
dessä opiskelija laatii itse toimintasuunnitelman, kuinka 
puuttuvat kurssisuoritukset laitetaan kuntoon ja opinnot 
saadaan etenemään aikataulussa. Tämän jälkeen ryhmälle 
tai yksittäiselle opiskelijalle merkitään SARANA-lukkariaika 
rästitehtävien tekemistä varten. Lisäksi ryhmän vastuu-
opettaja voi kutsua opiskelijan tarvittaessa henkilökohtai-
seen huolipalaveriin, jossa mahdollisiin ongelmatilanteisiin 
haetaan ratkaisua motivoinnin ja neuvonnan hengessä. 
Huolipalaverissa voi tilanteen mukaan olla paikalla myös 
erityisopettaja tai koulutuspäällikkö. Tarvittavasta tuesta 
tai jatkotoimista sovitaan yhdessä, ja palaveri kirjataan 
Wilmaan.

Opintojen etenemisen tarkastelu eli TSEKKAUS olisi 
hyvä toteuttaa erityisesti seuraavina ajankohtina:
• Ennen jakson päättymistä, että tehtävät saadaan
 ajoissa valmiiksi ja poissaolot korvattua ennen 
 uuden jakson alkua.
• Jakson päättymisen jälkeen, kun opettajat ovat
 kirjanneet opiskelijan kurssisuoritukset ja nähdään, 
 mitä suorituksia puuttuu
• Ennen työssäoppimiseen lähtöä, että saadaan
 teoriakurssit kuntoon 
• Hyvissä ajoin ennen opintojen valmistumista,
 ettei valmistuminen viivästyisi.
Kurssin opettajat tulee velvoittaa merkitsemään 
kurssisuoritukset Wilmaan kahden viikon sisällä kurssin 
päättymisestä tai ilmoittamaan jakson aikana tapahtuvis-
ta huolestuttavista laiminlyönneistä ryhmän vastuuopet-
tajalle. Lisäksi tuntipäiväkirjan ja poissaolojen tulee olla 
ajan tasalla.

  Lisätietoja:
  tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke 
  Seurakuntaopisto
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huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Sähköinen päiväkirja 
antaa mahdollisuuden seurata opintojen etenemistä reaaliaikai-
sesti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Opintojen seuranta ja siihen liittyvä luotsaaminen voidaan 
rakentaa erilaisten teknisten järjestelmien varaan, mutta ei pidä 
unohtaa luonnollista ja jatkuvaa vuorovaikutusta. Opiskelijaa 
luotsataan ja ohjataan hienovaraisesti kaiken muun toimin-
nan ohella. Tämä ajatus korostaa etenkin ryhmänohjaajien ja 
muiden opettajien roolia opiskelijoiden luotsina.

3.7  Opettajat ja ryhmänohjaajat luotseina
Läpäisyn tehostamisohjelma on luonut kehittämishaasteita ja 
-tarpeita opettajan ja ryhmänohjaajan työn uudistamiselle. Yksi 

tärkeä vaatimus on se, että opettajat kykenevät tunnistamaan 
opiskelijan erilaiset ongelmat ja opintojen hidasteet. Puhutaan 
heikoista signaaleista, joiden ilmetessä opiskelija tulisi po-
luttaa eteenpäin ohjauksen ja tuen pariin. Voidaan puhua myös 
henkilökohtaistamisesta, joka tarkoittaa opiskelijan yksilöl-
listä kohtelua ja siihen kuuluvaa arvomaailmaa. Tähän kuuluu 
kannustaminen ja opiskelijan huomiointi omana persoonanaan. 
Opiskelijat tulisi hyväksyä sellaisina persoonina ja yksilöinä kuin 
he ovat. Tätä kautta opiskelijan kohtaamiseen tulee usein auto-
maattisesti hyvän opiskeluhuollon ominaispiirteitä eli huolenpi-
don ja tukitoimien tarjoamista. Opettajalta ja ryhmänohjaajalta 
vaaditaan siis tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta, joilla opiske-

lijan ongelmiin voidaan tarttua aikaisessa vaiheessa. Lisäksi on 
oltava selkeät ja sovitut toimintakäytännöt. 

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana ryhmänohjaajan toimen-
kuvaa kehitettiin ja uudistettiin erilaisten esimerkiksi koulutus-
ten ja ”työkalupakkien” avulla (kuva 24).

3.8  Opiskelun päättövaihe
Opiskelun päättövaiheen palveluilla tarkoitetaan yleensä 
(perinteisiä) ura- ja rekrytointipalveluita, joita ammatillisissa 
oppilaitoksissa on suhteellisen paljon. Valmistuvien opiskelijoiden 
ja työllistymisen tukeminen ei ollut läpäisyn tehostamisohjel-
massa kovin vahvasti mukana. Ilmeisesti läpäisyn kehittäminen 
rajattiin päättövaihetta edeltävään aikaan. 

Paikoitellen kehitettiin kuitenkin uusia malleja, joilla tuetaan 
valmistumassa olevia opiskelijoita (kuva 25).

Satakunnan koulutuskuntayhtymässä on puolestaan luotu 
työllistymistä auttava malli erityisopiskelijoille. Työllistymisillan 
tavoitteena on antaa työllistymistä tukevaa tietoa ja luoda 
yhteyksiä opiskelijan ja työllistymistä tukevien tahojen välille. 
Malli on osa kodin ja koulun yhteistyötä, eli myös huoltajilla 
on mahdollisuus osallistua. Työllistymisilta luotiin erityisopiskeli-
joiden palveluksi, mutta se on sovellettavissa kaikkien opiskeli-
joiden käyttöön (kuva 26).
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Kuva 24.

Ryhmänohjaajien 
koulutuksia ja työkalupakkeja

Ryhmänohjaajien yön yli -koulutus
Koulutus on suunnattu uusille ryhmänohjaajille. Teemoina 
ovat ryhmäytyminen, nuoren kohtaaminen, opiskelijoiden 
erityistarpeisiin vastaaminen jne. Koulutus on toteutettu 
aina yön yli -koulutuksena oppilaitosympäristöstä irtautuen. 
Ryhmänohjaajille on järjestetty koulutuksen lomaan erilaisia 
vapaa-ajan toimintoja, jolloin koulutus toimii myös osana 
ryhmänohjaajien työhyvinvointia. Kouluttajat ja koulutusten 
sisällöt muuttuvat ja hioutuvat osallistujien mukaan. Tärkeä 
näkökulma osaamisen lisäksi on ollut myös ryhmänohjaajien 
työhyvinvointi. 
  Lisätietoja:
  virpi.lammassaari@sedu.fi, anne.etelaaho@kpedu.fi
  Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke 
  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Ryhmänohjaajien perehdytysiltapäivä
Ylä-Savon ammattiopiston perehdytysiltapäivä on tarkoi-
tettu syksyllä aloittavien ryhmien ryhmänohjaajille, mutta 
tilaisuuteen ovat voineet osallistua heidän lisäkseen kaikki 
muutkin, jotka tarvitsevat lisätietoa perehdyttämisestä. 
Iltapäivän tavoitteena on yhtenäistää lukuvuoden aloittami-
sen käytäntöjä ja ryhmänohjauksen toimintatapoja. Sisällöt 
perehdytysiltapäivään laaditaan kulloinkin ajankohtaisista 
asioista. Sisältöinä ovat mm. HOPS ja HOJKS sekä niiden 
laatiminen, kaksoistutkintoon liittyvät asiat, opiskeluhuolto 
ja huolenpidon portaat, asuntola-asiat sekä opintotoimis-
ton asiat, kuten koulumatkatuki ja tapaturmakorvaukset. 
Osallistujille kerrotaan, mistä tilaisuuden aikana esitellyt 
materiaalit ja mallit löytyvät sähköisinä.
  Lisätietoja:
  terttu.kortelainen@ysao.fi
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Ylä-Savon ammattiopisto

Ryhmänohjaajan työkalupakki ja vuosikello
Ryhmänohjaajan työkalupakki on tehty helpottamaan ja 
yhtenäistämään ryhmänohjaajien työtä Rovaniemen koulu-
tuskuntayhtymän ammatillisessa peruskoulutuksessa. Oppaan 
tavoitteena on selkeyttää ryhmänohjaajan monia tehtäviä, 
yhdenmukaistaa käytäntöjä sekä antaa ideoita ja työkaluja 
ryhmän ja yksittäisen opiskelijan opintojen suunnitelmalli-
seen etenemiseen, ammatti-identiteetin kasvuun sekä arjen 
hallintaan. Malliin kuuluu myös ryhmänohjaajan vuosikello 
työn suunnittelun, organisoinnin ja aikatauluttamisen tueksi.
  Lisätietoja:
  anne.gron-keskiniva@redu.fi, saila.peteri@lao.fi
  Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen 
  Lapissa -hanke 
  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Kuva 25.

Nelikkojen ohjausmalli

Jyväskylän ammattiopiston hotelli- ja ravintola-alalla on 
kehitetty neljännelle vuodelle siirtyvien opiskelijoiden 
(nelikkojen) ohjausmallia. Malliin sisältyy työpaikkaohjaajien 
täydennyskoulutusmalli, uraohjauksen yhteistoimintamalli ja 
varhaisen puuttumisen ohjauksen menetelmiä.

Mallin taustalla on ajatus, jonka mukaan opiskelupolun 
eri vaiheisiin ja kriittisiin pisteisiin tulee luoda erilaisia 
ohjausmalleja. Ohjausmallin toiminta lähtee siitä, että ensin 
täytyy havaita ja poimia sellaiset opiskelijat, joiden opinnot 
ovat viivästymässä. Poiminta kohdistuu kolmannen vuoden 
keväällä niihin opiskelijoihin, jotka eivät ole valmistumas-
sa. Näille opiskelijoille laaditaan yksilöllinen suunnitelma 
ja sovitaan erilaisista toimista. Opiskelijoille ilmoitetaan 
tulevista toimenpiteistä jo keväällä, ja elokuussa opiskelijat 
kutsutaan haastatteluun. Yhtenä ratkaisuna on esimerkiksi 
laajennetun työssäoppimisen tarjoaminen. Myös verkko-
opintoja käytetään täydentävinä opintoina. 
  Lisätietoja:
  mira.ruth-viitanen@jao.fi
  Ura alkuun -hanke 
  Jyväskylän ammattiopisto

3.9  Lisäresursseja vai 
   tarpeen lisääntymistä?
Läpäisyn tehostamisohjelman aikana monet oppilaitokset 
kehittivät toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Hyvä luotsaaminen 
syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksena. Henkilökunnan ja 
opiskelijan avoin vuorovaikutus on yksi luotsaamisen tehostu-
mista lisäävä tekijä. Esimerkiksi opettajan on hyvä tunnistaa 
opiskelijan ongelmat ja vaikeudet, mutta avoimessa ilmapiirissä 
opiskelija kertoo itse omista ongelmistaan.

”Ihannetilanteessa varhaisen tukemisen ilmapiiri 
toimii ennaltaehkäisevästi niin, että opiskelija ottaa 
itse esille opintoihin vaikuttavia asioita sekä hakee 
apua ja tukea työntekijöiltä. Tällöin emme tarvitse 
diagnosointi-, seulonta- tai riskianalyysilomakkeita 
vaan ainoastaan kehittyneet keskustelutaidot ja 
henkilökunnan tahtotilan tukea opiskelijoita.”
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Kuva 26.

Työllistymisilta

Työllistymisilta on erityisopiskelijoille ja heidän huoltajil-
leen suunnattu tilaisuus, jonka tavoitteena on luoda jo 
opiskeluaikana yhteys opiskelijan ja työllistymistä tukevien 
tahojen välille.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymiseen 
on olemassa monia eri tukimuotoja, mutta tieto niistä tai 
tukea antavista tahoista on hajanaista. Työllistymisillan 
tavoitteena on saada aikaan opiskeluaikainen yhteys opis-
kelijan ja työllistymistä tukevien tahojen välille sekä antaa 
tietoa tuetun työllistymisen tukitoimista. Kohderyhmänä 
ovat erityisopiskelijat sekä heidän huoltajansa.

Illan aloittaa erityisopetuksesta vastaava opettaja, joka 
kertoo yleisesti erityisopetuksesta, sen tavoitteista sekä ar-
vioinnista. Muina alustajina voivat olla esim. vammaispalve-
lukeskuksen ja TE-toimiston tuetun työllistymisen edustajat. 
He kertovat ketkä voivat saada mitäkin tukea, miten niitä 
tulee hakea sekä muita käytännön asioita tuesta. Suurin 
osa ajasta varataan kysymyksille sekä avoimelle keskuste-
lulle. Keskusteluihin kannattaa pyytää myös työnantajien 
edustajia sekä vastaavassa tilanteessa aikaisemmin olleita 
valmistuneita opiskelijoita.

Työllistymisiltoja ei välttämättä tarvitse järjestää joka 
vuosi, vaan sen voisi pitää joka toinen vuosi, jolloin tilai-
suuteen kutsuttaisiin kaksi vuosiluokkaa kerralla. 
  Lisätietoja:
  pasi.kallioinen@sataedu.fi
  HOPSY – Aktiivinen opiskelija
  hyvinvoivassa oppimisympäristössä

 Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Avoin ja turvallinen ilmapiiri toimii siis yhtenä luotsaamisen 
voimavarana. Sillä pienellä seikalla, että opettajalle uskaltaa 
puhua, on paljon merkitystä opintojen sujuvuuden ja ongelmi-
en ennalta ehkäisyn kannalta. Täsmälleen samanlaisia vaikutuk-
sia on kodin ja koulun yhteistyön lisäämisellä. Jos oppilaitos te-
kee hyvää yhteistyötä kotien kanssa ja asenteet ovat kunnossa, 
niin kodit tiedottavat havaitsemistaan ongelmista koululle. Kodit 
ja huoltajat saadaan siis valjastettua luotsaamisen ja opiskelu-
huollon tueksi, lisäresurssiksi, jos sitä termiä halutaan käyttää.

”Toimiva koti-kouluyhteistyö rakentaa luottamusta, 
ja kotiväkikin uskaltaa / ymmärtää ottaa yhteyttä 

varhaisessa vaiheessa, mikä ennaltaehkäisee 
ongelmien kasaantumista ja nopeuttaa siten 

opintojen etenemistä.”

Luotsaamisen lisäresursseja saadaan siis useasta pienestä 
palasesta. Opettajan persoona, hyvä ja avoin ilmapiiri, kodin 
ja koulun yhteistyö sekä erilaiset seurantajärjestelmät luovat 
samanlaisia vaikutuksia. Kaikkiin näihin osa-alueisiin panosta-
minen lisää opiskelun hallintaa, ehkäisee rästien kasaantumis-
ta ja auttaa opiskelijaa erilaisissa ongelmissa. Paradoksi on 
siinä, että luotsaamisen lisäresurssit voivat tuoda myös lisää 
resurssitarpeita. Kehittynyt, tarkentunut ja kokonaisvaltaistu-
nut luotsaaminen toimii kuin tarkentunut mitta-asteikko tai 
mikroskooppi. Erilaiset huolen aiheet ja tuen tarpeet havai-
taan herkemmin, niitä rohkaistaan ilmaisemaan ja niille on 
enemmän etenemisväyliä. 

Ongelmien tarkempi tunnistaminen ja huolen rohkeampi 
esittäminen voi johtaa opiskelijahuollon ja erityisopetuksen 
palvelutarpeen arvioinnin lisääntymiseen. Sama voi näkyä 
myös opinto-ohjaajien työssä.

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana puhuttiin siitä, että 
opiskelijan ohjaaminen on kaikkien vastuulla. Ohjausta ei 
voi rajata pelkästään opinto-ohjaajan työksi. Ohjauksellisuus 
laajenee myös erilaisen vertaistuen (esim. opiskelijatutorit) ja 
itseohjautuvuuden kautta. Jos ohjauksellisuus lisääntyy, niin 
voisi luulla, että opinto-ohjaajien työmäärä ja resurssitarve 
vähenee. Näin ei kuitenkaan ole, vaan opinto-ohjaajien työ-
määrä saattaa jopa lisääntyä.

Hyvät ohjauskäytännöt ja ohjauksellisuuden laajeneminen 
luovat ohjaukseen liittyviä tarpeita. Opiskelijoille tarjotaan 
joustavia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia polkuja, joiden 
suunnittelu ja toteuttaminen vaativat paljon ohjaustyötä. 
Ohjauksen tarvetta lisäävät myös laajemmat asenteelliset ja 
kulttuuriset muutokset – oppilaitosten uusi ja tavoiteltava 
toimintakulttuuri tuottaa lisää tarpeita. Hyvään toimintakult-
tuuriin kuuluvat opiskelijoiden voimaantuminen, osallistuminen 
ja aktiivisuus. Uusi kulttuurinen ilmapiiri tai eetos leviää ja 
vaikuttaa hitaasti, mutta aktivointia tehdään myös konkreet-
tisemmin. Opiskelijoita kannustetaan hakemaan ohjausta ja 
olemaan vaativia asiakkaita myös opinto-ohjaajien suuntaan. 
Heitä rohkaistaan ja innostetaan löytämään oma alansa ja 
uskomaan itseensä. Opiskelijat haluavat löytää oman paikkansa 
ja kenties tulla joksikin ihan muuksi. 

Todellisuutta runnoen ja äärimmilleen karrikoiden voi-
daan rakentaa kolme erilaista opiskelijatyyppiä. Ensimmäistä 
voidaan kuvata elämäntaiteilijaksi, jonka mielenkiinto koh-
distuu elämään eikä ammatinvalintaan ja tulevaan työuraan. 
Tämä lapsi tai nuori noudattaa monen aikuisenkin ihannoimaa 
”hetkeen tarttumisen” (carpe diem) elämänfilosofiaa. Tyyppi 
on yleinen perusopetuksen yläluokilla. Ohjaustarve on ovelasti 
kätketty ja realisoituu vasta yhteishaun ja ammatillisen ope-
tuksen aloittamisen jälkeen. Ammatinvalinta on ollut virheel-
linen ja / tai pakosta tehty. Tämä nuori työllistää ohjaus- ja 
opetushenkilöstöä, jos ei sitten keskeytä opintojaan. Toinen 
kärjistetty tyyppi on vaativa asiakas, joka on herännyt 



omaan ainutlaatuisuuteensa jossakin vaiheessa koulutuspolkua. 
Tämä nuori haluaa parasta mahdollista tulevaisuutta ja tietää 
oikeutensa saada laadukasta opetusta ja ohjausta. Nuori 
(tai hänen vanhempansa) vaativat oikeuksien toteutumista 
ja ovat tietoisia kaikista mahdollisista joustavista ja yksilöl-
listä koulutusväylistä. Kolmatta opiskelijatyyppiä synnytettiin 
etenkin läpäisyn tehostamisohjelman aikana. Tätä nuorta voi 
kutsua oman elämänsä vastuuhenkilöksi. Tämä nuori 
ei passivoidu eikä kätke ohjaustarvettaan, eikä myöskään 
kuormita ohjaus- ja opetushenkilöstöä liiaksi. Tämä itseohjau-
tuva tyyppi halutaan ammatillisen koulutuksen mallioppilaaksi. 
Itseohjautuvien nuorten lisääntyvä määrä ratkaisee osaltaan 
sitä ongelmaa, että ohjausresursseja tulisi säästää samalla kun 
ohjaustarpeet vaan lisääntyvät. 

3.10 Itseohjautuvuuden lisääminen
Hyvässä luotsaamisessa pyritään opiskelijoiden itseohjautuvuu-
den lisäämiseen. Ohjausta ja tukea vähennetään asteittain. 
Itseohjautuvuus vähentää ulkoisen ohjauksen tarvetta ja 
valmistaa opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen. Itseohjautu-
vuuden kehittämiseksi on jo olemassa julkaistu opas. Valmis-
hankkeen tekemässä kirjassa esitellään tähän liittyviä hyviä 
käytäntöjä (kuva 27).

Itseohjautuvuuden hyviä käytäntöjä ovat osallisuuden ja 
omistajuuden tarjoaminen, mielekkäät opetusmenetelmät ja 
hyvinvoiva oppimisympäristö. Lisäksi opiskelijalle tulee tarjota 
tietoa, taitoa, valmiuksia ja voimia oman elämänsä ja opis-
kelunsa hallitsemiseen. Läpäisyhankkeet tukevat opiskelijoiden 

Kuva 27.

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten Varsinais-
Suomen ja Satakunnan maakuntien ammatillisissa oppilai-
toksissa tuetaan opiskelijoita kantamaan enemmän vastuuta 
omasta oppimisestaan.
Lataa julkaisu Valmis-hankkeen tuotesivuilta: 
http://tiny.cc/oooj (lyhytlinkki tiedostoon)

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

itseohjautuvuutta myös uusien opetusmenetelmien avulla (kts. 
luku 4). Myös erilaiset opiskelijoita voimaannuttavat kurssit 
voidaan lukea itseohjautuvuutta kehittäviksi käytännöiksi (kts. 
luku 5.4).

4. OPETuKSEN TOTEuT- 
   TAMINEN JA uudET 
   OPPIMISYMPÄRISTÖT

Läpäisyn tehostamisohjelmassa kehitettiin opetusta monella 
eri tavalla. Opintopolkuja pyrittiin henkilökohtaistamaan ja 
joustavoittamaan. Erilaisille oppijoille tarjottiin vaihtoehtoisia 
oppimisympäristöjä. Monet käytännöt liittyvät ja tukevat 
osaamisperusteisuuden toteuttamista sekä auttavat osaamisen 
tunnustamisessa.

4.1  Opintoihin valmistautuminen 
   ja opintojen suunnittelu
Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen rakentaminen voidaan 
aloittaa jo ennen opintojen aloittamista. Tämä ajatus esiintyy 
esimerkiksi Turun ammatti-instituutin mallissa, jossa aiempia 
opintoja ja osaamista hankkineet opiskelijat kutsutaan jo kesä-
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kuussa käymään oppilaitoksessa. Vastaanoton tarkoituksena on 
selvittää opiskelijan osaamista ja valmistella syksyn henkilökoh-
taistettua opetusta. Malli mahdollistaa siis osaamisen tunnusta-
misen opintoja vauhdittavalla ja järkeistävällä tavalla (kuva 28).

Henkilökohtainen opiskelupaikan vastaanotto helpottaa 
opintojen aloittamista syksyllä. Opiskelijat ovat päässeet heti 
mielekkääseen opetukseen ja uusien asioiden pariin. Myös 
opettajat ovat olleet tyytyväisiä. Mallin koetaan vähentäneen 
opintojen äkillisiä ja huonosti suunniteltuja joustavoittamisia. 
Käytäntö on siis tuonut osaamisen tunnustamiseen ja joustoihin 
selkeää systemaattisuutta. Malli lisää opinto-ohjaajien työmää-
rää kesäkuussa, mutta hyödyt näkyvät syksyllä työn keventymi-
senä ja mielekkyyden lisääntymisenä.

Vastaavia malleja on sovellettu ja voitaisiin soveltaa myös 
muihin opiskelijoihin. Yksilöllistä ohjausta tarvitsevat opiskelijat 
kohdataan jo kesäkuussa. Nyrkkisääntö mallin soveltamisen har-
kinnassa on sen miettiminen, että kenen opiskelijan ohjaaminen 
työllistäisi erityisen paljon elo-syyskuussa?

Hyvin suunniteltu on siis puoliksi tehty. Tämän periaatteen 
tulisi näkyä etenkin HOPS:n tekemisessä ja hyödyntämisessä. 
Osaamisperusteisuus edellyttää HOPS:n tekemistä kaikille opis-
kelijoille. Läpäisyohjelmassa kehitettiin muun muassa erilaisia 
sähköisiä HOPS-malleja opintojen suunnittelun ja seurannan 
tueksi.

Sama sananlasku pätee myös yksilöllisten opintopolkujen 
rakentamisessa. Esimerkiksi Savon ammatti- ja aikuisopiston 
opiskelijoiden valintoja tuetaan systemaattisen tiedottamisen ja 

Kuva 28.

Henkilökohtainen opiskelupaikan vastaanotto

Opinto-ohjaaja katsoo oppilaitokseen valittujen opiskelijoi-
den tiedot ja poimii erilleen sellaiset opiskelijat, joilla on jo 
aikaisempaa osaamista ja opintoja. Nämä opiskelijat kutsutaan 
jo kesäkuussa käymään oppilaitoksessa. Tässä keskustelussa 
kirjataan osaamisen tarkka sisältö ja suunnitellaan miten se 
voidaan tunnustaa osaksi opintoja. Tiedot kirjataan opiskelija-
hallintojärjestelmään.

Aiempaa osaamista omaavat opiskelijat saavat oman opetus-
suunnitelmansa. Suuremmilla koulutusaloilla voidaan rakentaa 
myös opiskelijaryhmiä tämän profiloinnin perusteella. Ryhmässä 

toteutuu myös vertaistuki, ja samanlaisten oppijoiden 
yhteistyö lisää opintoihin kiinnittymistä. Aiempaa osaamista 
hankkineet opiskelijat ovat usein keskimääräistä vanhempia, 
joilla saattaa joskus olla vaikeuksia tulla toimeen selvästi 
nuorempien opiskelijoiden kanssa. Vastaanoton hoitaa opinto-
ohjaaja. Tarvittaessa mukana voi olla myös koulutuspäällikkö.
  Lisätietoja:
  anu.parantainen@turku.fi
  Valmis-hanke 
  Turun ammatti-instituutti



ohjaamisen avulla. Mallin ytimessä on valintaesite, johon on 
koottu kuin tarjottimelle tiedot erilaisista vaihtoehdoista ja mo-
duuleista. Esite ohjaa tarkempaan ohjauskeskusteluun (kuva 29).

Kuva 29.

Yksilöllisten opintopolkujen 
valinnan ohjaus

Opiskelijoille on tehty valintaesite, joka toimii esimerk-
kinä siitä, kuinka opinnot on toteutettu moduuleittain. 
Esite kuvaa sitä, miten opiskelijat voivat valita joustavia 
ja yksilöllisiä opintopolkuja ja kuinka opiskelijan ohjaus 
tähän tehdään. Mallia voivat hyödyntää eri koulutusalat 
oman toiminnan suunnittelun pohjaksi tutkinnon raken-
teen huomioiden. Esite opiskelijan ohjaukseen toimii opon 
tai ryhmänohjaajan työkaluna.

Toimintamalli on kuvattu nelisivuiseen A4-kokoiseen 
valintaesitteeseen, joka sisältää

• ohjeet opiskelijalle siitä, mitä käytännössä
  tehtävä valintavaiheessa

• tutkinnon rakenteen kuvauksen
• tutkinnon osien sisällöt tiivistetysti
• malleja erilaisista poluista
• tutkintoon tehtyjen valintojen aikatauluttamisen

  kahdelle vuodelle opintotarjontaan.
Esitettä käytetään liiketalouden perustutkinnon opiske-
lijoiden ohjauksessa Savon ammatti- ja aikuisopistossa 
Kuopiossa. Opiskelijoille pidetään yhteinen infotilaisuus, 
jossa käydään läpi valintoihin liittyvät perusasiat ja 
jaetaan ko. esite. Jokaiselle opiskelijalle sovitaan henki-
lökohtainen keskusteluaika opon (tai ryhmänohjaajan) 
kanssa, jolloin valinta-asia käydään vielä esitteen avulla 
läpi ja keskustellaan opiskelijan vahvuuksista ja toiveista 
sekä ohjataan valintojen tekemisessä. Tämän jälkeen 
opiskelijat tekevät valinnat Wilmaan opintotarjottimille. 
Ryhmänohjaustunnilla vielä tarkistetaan opiskelijoiden 
tekemät valinnat, joihin palataan tarvittaessa HOPS:n 
tekemisen yhteydessä.

 Lisätietoja:
  anne.nissinen@sakky.fi

 TATU – tartu tutkintoon -hanke
 Savon ammatti- ja aikuisopisto

Opintoihin valmistautumisessa ja oman opintopolun suunnit-
telussa on kyse siitä, että opiskelijan valmiudet, osaaminen ja 

tavoitteet törmäytetään yhteen oppilaitoksen tarjonnan kanssa. 
Osaamisen tunnistamisen ohella voidaan puhua opiskelijan 
tunnistamisesta. Tämä on opetuksen henkilökohtaistamisen 
lähtökohta. Yksi keskeinen osa opiskelijan tunnistamista ja 
profilointia on oppimistyylin havaitseminen ja määritteleminen. 

4.2  Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt
Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt vaativat vaihtoehtoisten oppi-
mistyylien tunnistamista. Läpäisy-ohjelman aikana kehitettiin ja 
sovellettiin paljon erilaisia oppimistyylin ja opiskelijan profi-
loinnin käytäntöjä. Nämä käytännöt lisäävät myös opiskelijan 
itseymmärrystä.9 

9 Esimerkiksi Savon ammatti- ja aikuisopiston aloituspäivien ohjelmaan kuului oppimistyylitestin tekeminen erään ns. ryhmärastin osana. SoteStarttiin kuului VAK-testi, joka
 löytyy mm. osoitteesta erilaistenoppijoidenliitto.fi. Testi tuotti opiskelijoille tietoa siitä, millä tavalla he oppivat parhaiten. Kuulemalla, näkemällä, tekemällä vai liikkumalla? 
 Itseymmärrys lisääntyi siitä, ollaanko sitä auditiivinen, kinesteettinen vai kenties visuaalinen oppija? Tätä testiä ja sen purkua seuratessa syntyi vaikutelma, että opiskelijat 
 kokivat testin vapauttavana ja helpottavana. Omat mahdolliset entiset oppimisvaikeudet saattoivatkin nyt selittyä sillä, että oma oppimistyyli ei ollut vastannut opettajien 
 opetukseen. Lisäksi uusille opiskelijoille tuotiin esiin se painotusero, että ammatillisessa koulutuksessa pyritään siihen, että jokainen hankkii osaamisen tavalla tai toisella, 
 opettaminen ja oppiminen jäi siis hieman sivurooliin.

Läpäisyn tehostamisohjelmassa uusinnettiin eräitä hyväksi 
havaittuja perinteitä opintojen sujuvuuden varmistamiseksi. Yksi 
vanha totuus on se, että osa opiskelijoista hyötyy työvaltaises-
ta koulutuksesta ja mielellään vielä pienryhmissä. Erilaisen työ-
pajatyyppisen koulutuksen ja tehostuneen ohjauksen yhdistelmä 
on osoittautunut hyväksi käytännöksi ns. teoriakammoisten 
opiskelijoiden kohdalla. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä 
on käytössä Puualan tuotantokoulu (kuva 30).
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Kuva 30.

Puualan tuotantokoulu

Puualan tuotantokoulu on tarkoitettu toiminnallisille tai 
oppimisvaikeuksisille opiskelijoille, jotka hyötyvät tekemällä 
oppimisesta ja yhden opettajan kokonaisvaltaisesta tuesta. Pai-
kallisella työpajalla yhdessä yksilövalmentajan kanssa työsken-
telee oppilaitoksen opettaja. Ryhmää ohjataan työvaltaisesti, 
tehden opetussuunnitelman mukaisesti tuotteita. Yhteiset aineet 
suoritetaan materiaalipaketteina, joita ohjaa erityisopettaja.

Koulutusta on järjestetty paikallisella työpajalla yhteistyö-
sopimuksen avulla. Ammattiopiston opettaja on ollut pajalla 

yhdessä pajan työvalmentajan kanssa. Vaihtoehtoinen oppimis-
ympäristö, teorian vähäisyys ja pieni ryhmä on mahdollistanut 
jo eronneiden tai eroamisvaarassa olevien nuorten valmistumi-
sen tutkintoon.

 Lisätietoja:
  anne.etelaaho@kpedu.fi

 Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Kuva 31.

Opiskelua metallipajalla

Kuvaus ja tavoite
Tavoitteena on tarjota niille opiskelijoille, joiden oppiminen ei 
perinteisessä luokkamuotoisessa oppimisympäristössä ole eden-
nyt odotetusti, mahdollisuus oppia ammattia erilaisessa oppi-
misympäristössä. Jos opiskelijan opinnot eivät etene tai hänellä 
on muita vaikeuksia opiskelussa, on Turun ammatti-instituutin 
kone- ja metallialan opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opin-
toja kaupungin nuorisopalveluiden Fendari-työpajassa.

Toteuttaminen käytännössä
Kun opiskelijan etenemisvaikeudet tunnistetaan, opiskelijan 
ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä oppilaitoksen pajakoordinaatto-
riin, joka sopii tapaamisen työpajalle kolmen päivän kuluessa 
yhteydenotosta. Pajakoordinaattori menee yhdessä opiskelijan 
kanssa työpajalle keskustelemaan mahdollisesta väliaikaisesta 
siirtymisestä opiskelemaan rauhallisempaan pajaympäristöön.

Kun nuori antaa suostumuksensa, tehdään pajan kanssa 
vähintään kuukauden mittainen sopimus. Samalla sovitaan 
seurantapalaveri, jossa katsastetaan opiskelijan ja opiskelujen 
sen hetkinen tilanne. Työpajajaksoa on mahdollisuus jatkaa 
tarvittaessa kuukausi kerrallaan.

Opiskelijan opiskelua seurataan tarkasti koko pajajakson 
ajan. Turun mallissa työpajan ohjaaja lähettää viikoittain 
koonnin siitä, mitä opiskelijan kanssa on tehty, miten on 
mennyt sekä muita huomioita esimerkiksi ahkeruudesta.

Pajaopintojakson jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus 
palata oppilaitokseen omaan ryhmäänsä joko suoraan tai 
porrastetusti. Tällöin opiskelija voi käydä oppilaitoksessa esi-
merkiksi yhteisten aineiden tunneilla ja muut ajat työskennellä 
työpajalla. Paluu on suunniteltava tarkkaan, jotta tässä kohtaa 
ei tule keskeyttämisiä.

Huomioitavaa
Ryhmänohjaajan ja pajan henkilökunnan välinen yhteistyö ja 
työn suunnittelu on tärkeää. Myös selkeät työnjaot ja mo-
lemminpuolinen tiedottaminen on tärkeää. Esimiesten tuki on 
välttämätön. Tapa, jolla pajaa markkinoidaan ja tiedotetaan, 
on mietittävä tarkkaan. Positiivisuus ja kannustus ovat tärkeitä 
pajajakson onnistumiselle.

 Lisätietoja:
  anu.parantainen@turku.fi

 Valmis-hanke
 Turun ammatti-instituutti

Vastaavanlaista pajaopetusmallia sovelletaan myös Turun 
ammatti-instituutissa. Jos opinnot eivät etene ammatillisessa 
oppilaitoksessa, niin opiskelua voidaan jatkaa metallityöpajalla 
(kuva 31).

Metallityöpaja on osa Varsinais-Suomen alueella toimivaa 
MAST – maakunnallista ohjausmallia. Tässä mallissa olennaista 
on ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen yhteistyö. Kaikki 
maakunnan työpajat ja suurimmat ammatilliset oppilaitokset 



ovat solmineet puitesopimuksen, joka mahdollistaa opintojen 
suorittamisen työpajoilla. Työpajalla tehdyt suoritukset arvioi-
daan opetussuunnitelman sisältöjen mukaisesti, eli opinnot ovat 
hyväksi luettavissa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Työpajoilla 
on käytössä osaamistodistus, johon kirjataan pajalla suoritetut 
opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Osaamistodistuksella 
nuori osoittaa osaamisensa, jos hän myöhemmin jatkaa opintoja 
oppilaitoksessa.
Lisätietoja MAST-ohjausmallista: mastohjaus.fi/MAST.html

Pajamuotoinen opetus on perinteisesti nähty erityistä tukea 
tarvitsevien, jollakin tavalla vaikeiden, haastavien tai ongelmais-
ten opiskelijoiden opetusmuodoksi. Opetuksen joustavoittaminen 

ja henkilökohtaistaminen merkitsee kuitenkin kaikkien opiske-
lijoiden erityisyyden tunnustamista. Pajamuotoisella opetuksella 
voidaan tukea myös nopeasti edistyviä ja keskimääräistä osaa-
vampia opiskelijoita. Paikoitellen pajamallit tukevat samanaikai-
sesti molempia erityisryhmiä, eli hitaasti ja nopeasti eteneviä 
opiskelijoita. Savon ammatti- ja aikuisopiston Opiskelupaja on 
yksi esimerkki tällaisesta käytännöstä (kuva 32).

Samoja vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja 
voidaan siis käyttää kaikkien jotain erityistä tarvitsevien 
opiskelijoiden opettamisessa. Valtavirran käytännöt sopivat 
puolestaan kaikille opiskelijoille. Sosiaalista mediaa hyödyntä-

vät somepedagogiikan käytännöt löivät itsensä läpi läpäisyn 
tehostamisohjelman aikana.

4.3  Somepedagogiikka ja 
   digitaalinen opettajuus
Sosiaalista mediaa ja digitaalisia oppimateriaaleja hyödyntävät 
käytännöt lisäävät opetuksen yksilöllistämisen ja joustavoitta-
misen mahdollisuuksia. Mallit vastaavat myös uuden osaamispe-
rusteisen koulutuksen haasteisiin, taustalla on ajatus osaamisen 
todentamisen tärkeydestä. Somepedagogiikan sovellukset 
toteuttavat usein eräänlaista digitaalista opettajuutta.

Digitaalinen opettajuus tarkoittaa laajasti muotoiltuna sitä, 
että somepedagogiikan yleistymisen myötä opettaminen ja 
oppiminen tapahtuu yhä useammin verkossa tai esimerkiksi 
erilaisten äly- ja mobiililaitteiden avulla. 

Digitaalinen opettajuus toteutuu esimerkiksi Savonlinnan am-
matti- ja aikuisopistossa kehitettyjen menetelmien avulla. Kone-
metallialan opinnoissa on käytetty digikoneistuksen mallia, 
jossa kaikki opetusmateriaali on ladattu muistitikulle. Matkailu-, 
ravitsemis-, ja talousalan innovaatio on rautalankakokki ja 
reflektoivan oppimisen ekosysteemi, jonka ytimessä ovat 
e-kirjat ja videot. Rautalankakokki on digikoneistuksen jatkoke-
hittelyn tulos, ja tulevaisuudessa se lienee sovellettavissa lähes 
kaikille koulutusaloille (kuva 33).
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Kuva 32.

Opiskelupaja

Paja on joka koulupäivä avoinna oleva, matalan kynnyksen 
oppimisen tuen keskus. Ammatinohjaaja koordinoi ja tukee 
pajassa opiskelevien päivittäistä työskentelyä. Lisäksi ohjausta 
ja tukea saa myös erityisopettajalta tai aineenopettajilta. 
Pajatoiminnan tavoitteena on opintoihin kiinnittyminen, 
rästien selvittäminen, toiminnan ohjaaminen sekä opintojen 
edistymisen tukeminen. Jokaiselle pajaan tulevalle tehdään 
pajalähete, jossa on selvitys tilanteesta (ml. rästit).

Kohderyhmä: Hyvät ja itseohjautuvat opiskelijat 
(haasteellisemmat tehtävät ja opintojen nopeuttaminen) sekä 
opiskelijat, joilla on riittämättömät opiskelukyvyt (elämänhal-
linnan, terveyden, oppimisen ja vuorovaikutuksen ongelmat).

Erityistä tukea tarvitseville on tukitoimia, jotka aineen-
opettaja on määrittänyt. Ammatinohjaaja toimii ohjeistuksen 

mukaan ja kirjaa ohjauksen opiskelijatietojärjestelmään. 
Paja- ja tukitunnit on merkitty opiskelijan henkilökohtaiseen 
lukujärjestykseen. Opiskelijoiden osallisuutta vahvistetaan yksi-
löllisten opintopolkujen avulla. Pajaopiskelijoiden ohjaamisessa 
käytetään Oma oppimisvalmentaja -materiaalia. Tärkeä rooli 
on myös sisäisellä ja ulkoisella verkostotyöllä.

Resurssit: Ammatinohjaaja, erityisopettajan palvelut, toi-
minnallinen tila ja tarvittavat laitteet sekä materiaalipankki 
(Moodle), josta löytyvät valmiit oppimateriaalit ja tehtävät.
  Lisätietoja:
  kari.rautiainen@sakky.fi, tuomo.natunen@sakky.fi.
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke,
  Savon ammatti- ja aikuisopisto

Kuva 33.

Rautalankakokki

Rautalankakokki on hotelli-, ravintola- ja catering-alan 
perustutkinnon, kokin koulutusohjelman iPadiin ladattava 
neljän kirjan sarja. Kirjat on nimetty arvioinnin kohteittain. 
Kirjasarja on osa reflektoivan oppimisen ekosysteemiä, joka 
tukee yksilöllisten oppimispolkujen toteuttamista. Kirjat on 
tarkoitettu osaamisen ja arviointikriteerien avaamiseen, jotta 
opiskelija ymmärtäisi mitä osaa ja mitä osaamista pitäisi 
vielä tavoitella kokin ammattiin.

Yksilölliset oppijat. Rautalankakokki opastaa eri 
vauhdilla ja tavoitteilla eteneviä – siis erilaisissa oppimisym-
päristöissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 
eteneviä – opiskelijoita. 

Käsikirja/hakuteos. Rautalankakokki antaa esimerkkejä 
ja malleja, avaa arviointikriteerejä, perehdyttää työhön, 
toimii oppimispäiväkirjan apuna sekä auttaa osaamisen 
tunnistamisessa ja tavoitteissa. Parhaiten kirjasarja toimii 
käsikirjana tai hakuteoksena yksittäisen arvioinnin kohteen 
tai kriteerin ymmärtämiseksi. Se auttaa myös kohteeseen 
liittyvän työtehtävän osaamisen tiedostamisessa ja näkökul-
man laajentamisessa.

Joustava oppiminen. Opiskelijat etenevät opinnoissaan, 
kun he tietävät, mitä pitää tehdä ja ennen kaikkea mikä 
merkitys tehtävillä on. Blended learning kuvaa miten opiskeli-
jan rooli linkittyy esimerkiksi opetussuunnitelmiin, koulutuk-
sen koulutuksen järjestäjän strategioihin ja oppimiskäsityksiin.

Oppimisen dokumentointi. Rautalankakokin jokaisessa 
kirjassa on tehtäviä, jotka liittyvät suoraan opiskelijan oma-
kohtaisiin töihin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Tehtäviä 
tuotetaan, taltioidaan, tallennetaan ja jaetaan sekä arvioi-
daan monipuolisesti. Opiskelijat ovat itse tehneet tehtävinä 
valtaosan Rautalankakokinkin videomateriaalista.

Opetussuunnitelmat käytäntöön. Rautalankakokki 
on tehty osaamisperusteisten opetussuunnitelmien rinnalla. 
Tehtävät tutkinnon osissa ja osan osissa ovat samat, mutta 
Rautalankakokissa ne on strukturoitu opiskelijan osaamiseen 
ja omakohtaiseen kokemukseen.
Lataa kirjat ilmaiseksi: http://tiny.cc/rlk
(lyhytlinkki; asenna ensin iTunes ladataksesi kirjoja)
  Lisätietoja:
  kimmo.vaahtoluoto@samiedu.fi, anssi.grohn@samiedu.fi
  Smart & Flexible -hanke 
  Itä-Savon koulutuskuntayhtymä



Rautalankakokki-kirjasarja on osa reflektoivan oppimisen 
ekosysteemiä, joka kuvaa osaamisperusteisen opetussuunni-
telman toteuttamista, opiskelijan vastuuttamista, oppimisen 
dokumentointia ja ohjausta, tehtäviä, tieto- ja viestintätek-
niikan (TVT) ja somen hyödyntämistä opinnoissa, digitaalisen 
portfolion toteutusta sekä perehdyttämistä.

Tätä ekosysteemiä voi kuvata sähköiseksi ympäristöksi, jonne 
on koottu eri formaateissa kaikki tutkinnon suorittamiseen 
tarvittavat asiat. Digitaaliset materiaalit ja erilaiset sosiaalisen 
median palvelut hyödyttävät laajasti koko matkailu- ja ravitse-
misalan opintoja. Ekosysteemiin kuuluu esimerkiksi Oppiva Kok-
ki Google Drive, joka on opettajien ja opiskelijoiden yhteinen 
sähköinen ympäristö. Google Drivesta löytyvät opetussuun-

nitelmat, yhteiset tehtävät, materiaalit, kontrolli ja toiminta 
tutkinnon osittain. Lisäksi on ThingLink, jossa oppimateriaalit 
ja tehtävät kuvataan ravintolan työpisteittäin. Vielä voidaan 
mainita Oppiva Kokki YouTube, eli oppimisvideoita on ladattu 
YouTubeen arvioinnin kohteittain. Videoiden konkreettisuustaso 
vaihtelee, sieltä löytyy esimerkiksi kestävä kehitys lounaan 
valmistuksessa ja ajoituksen hallinta – tiristetty sipuli. 

Digitaaliset materiaalit mahdollistavat opetuksen integroin-
nin ja erilaisten tavoitteiden joustavan yhdistämisen selkeiksi 
kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi lounasruokien valmistamisen (30 
osaamispistettä kokin tutkinnossa) videointi kestävän kehityk-
sen näkökulmasta niveltää kestävän kehityksen luontevaksi 

osaksi ammattitaitoa. Myös YTO-aineiden integroinnin mahdolli-
suudet ovat vain mielikuvituksen rajallisuudesta kiinni.

Tallentaminen ja toistettavuus

Rautalankakokkiin ja digikoneistukseen kuuluvan digitaalisen 
opettajuuden ydintä voi lähteä purkamaan siitä, että se perus-
tuu tutkintovaatimusten, opetustilanteiden ja opintosuoritusten 
tallentamiseen. Oppimisympäristössä on loputtoman toiston, 
takaisinkelauksen ja joustavan tekemisen mahdollisuus. Videoi-
tuja esimerkkejä (esim. tietyn työtehtävän tekemistä) voidaan 
katsoa aina uudestaan, ja oppiminen tapahtuu tätä kautta. 

Digitaalinen opettajuus voidaan tiivistää siihen, että opetus 
ja oppiminen eivät sinällään muutu mihinkään, kyse on enem-
mänkin oppimisen ympärillä tapahtuvien asioiden muuttumi-
sesta. Esimerkiksi keiton keittäminen opetetaan ja näytetään 
ihan samalla tavalla kuin aiemmin. Opetuksen suunnittelu, 
oppimisympäristö, opetuksen ja osaamisen todentaminen sekä 
arviointi sen sijaan muuttuvat. Somepedagogiikassa keitto 
voidaan keittää yhä uudestaan ja uudestaan, keitto voidaan 
keittää paremmin, ja opiskelija voi palata katsomaan, mikä 
keiton keittämisessä olikaan olennaista ja missä tuli tehtyä 
virheitä. Lisäksi keiton keittäminen paljastuu vain pieneksi 



osaksi tutkinnon ja ammatin kokonaisuutta, jolloin keittämisen 
oppimisen mielekkyys ja myös pakollisuus tulee esiin.

Digitaalinen opettaja on aina läsnä (kärsivällisenä ja 
väsymättömänä), ja oppimisympäristö laajenee sekä ajallisesti 
että paikallisesti. Fyysisen opettajan kannalta tässä on kyse 
myös siitä, että menetelmät perustuvat kärjistetysti sanottuna 
opettajan monistamiseen ja kloonaamiseen. Kun digitaalinen 
opettaja on aina läsnä ja saatavilla, hajallaan erilaisissa table-
teissa, tietokoneissa ja muistitikuissa, ei perinteisten opettajien 
tarvitse aina olla läsnä. Tästä syystä digitalisaatio voidaan 
paikoin kokea myös uhaksi opettajien keskuudessa – kukaan 
tuskin haluaa tulla monistetuksi ja korvattavaksi.

Opettajan työn muuttuminen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kokemukset osoitta-
vat, että digitalisaatio ei tee opettajista tarpeettomia, vaan 
opettajan työ muuttuu mielekkäämpään suuntaan ja opettajan 
työpanosta voidaan käyttää järkevämmin. Työn mielekkyys 
syntyy osin siitä, että nämä käytännöt lisäävät opiskelijan mo-
tivaatiota ja tehostavat myös läpäisyä. Digitaalinen opettajuus 
järkevöittää opetusta ja suuntaa opettajien työpanosta uudella 
tavalla. Käytännöt lisäävät opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja 
mahdollistavat erityisen tuen antamisen.

Digitalisaation eräs hyöty on siinä, että opiskelijat osal-
listetaan opetusmateriaalin tekemiseen. Opiskelijat tekevät 
itse oman oppimisympäristönsä. Opiskelijat kytketään osaksi 
tuotantotiimiä, opiskelijat tekevät opintomateriaalia (esim. 
videoivat työsuoritusta) samalla kun suorittavat opintoja. Kyse 
on siis opiskelijoiden osallistamisesta ja itseohjautuvuuden 
tukemisesta.

Käytännöt varmistavat sen, että opiskelijat pysyvät aina 
aktiivisina eikä oppimisprosessiin tule katkoksia. Digitaalisessa 
oppimisessa ei tule tekemisen puutetta, vaan opiskelijoilla on 
aina mahdollisuus tehdä jotakin.10 Opiskelijoilla on mahdollisuus 
tehdä suoritteita oman aikataulunsa mukaan, suorituksia voi 
tehdä toistaen, ja välillä voi katsoa mallisuorituksia. Nämä 
käytännöt tukevat myös niitä opiskelijoita, jotka turhautuvat 
perinteisen opetuksen hitauteen ja haluavat edetä nopeammin. 

Hankekokemusten perusteella käytännöt nostavat opiskelija-
ryhmästä sen "terävimmän kolmanneksen” esiin. Tämä johtuu 
siitä, että menetelmät myös vaativat opiskelijoilta huomattavan 
paljon. Opiskelijalla on oltava omaa vastuuta, ja oma aktiivi-
suus ratkaisee etenemisen vauhdin. Opiskelijalta vaaditaan sitä, 
ettei vain kuuntele. Opiskelijoiden vastuutus toimiikin käytäntö-
jen punaisena lankana ja perustana.

”Terävimmän kolmanneksen” saaman lisäarvon lisäksi käy-
tännöt myös mahdollistavat tukea tarvitseville opiskelijoille eri-

tyisen ohjauksen. Fyysiseltä opettajalta vapautunutta työaikaa 
voidaan nyt käyttää yksilölliseen ohjaamiseen ja tukemiseen. 
Digitaalisen opettajuuden eräs juju on myös se, että koska 
opintovaatimukset ja -suoritukset on tallennettu digitaalisesti, 
niin tukiopetus ja erilaiset rästipajat ovat jo sisäänrakennet-
tuina mukana. Omaa opintopolkua voidaan kelata taaksepäin 
mielin määrin.

Kaikki opiskelijan tarvitsema opiskelumateriaali on koko 
ajan läsnä. Opiskelijalle muodostuu digitaalinen portfolio, 
jossa osaaminen tulee näkyväksi. Opettajat voivat katsoa mitä 
opintosuorituksia on jäänyt tekemättä tai missä osaaminen 
on heikkoa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan tekemään näitä 
suorituksia, palata voi aina perusasioihin saakka. Perinteisessä 
opetuksessa opiskelija ohjataan usein uusiin asioihin ilman että 
aiemmin opetettujen asioiden oppiminen varmistetaan. Nämä 
osaamiskatveet ovat usein perusasioissa ja paljastuvat siis 
viiveellä esimerkiksi työelämän palautteen johdosta.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kokemusten perus-
teella opettajan työ kevenee, koska opettaja ei ole enää 
tiimalasin kapein kohta, jossa kaikki tieto perustuu 
opettajan verbalisaatioon ja näyttämiseen. Kaikki tieto 
on saatavilla etukäteen, tietoa ei tule enää tipoittain. Opetus 
ja ohjaus muuttuu enemmän on demand -tyyliseksi, eli 
opetus tapahtuu opiskelijan tarpeiden mukaan, ei opettajan 
aloitteesta. Oppiminen voi tapahtua jopa täysin etäopetukse-
na, esimerkiksi työssä oleva opiskelija ei tarvitse välttämättä 
lainkaan lähiopetusta.

Digitaalinen opettajuus vaatii opiskelijalta enemmän, mutta 
kokemusten perusteella vaatimuksiin ollaan valmiita vastaa-
maan. Tähän on yksinkertainen selitys: käytännöt koetaan 
motivoiviksi.

Opiskelun hallinnan lisääntyminen

Opiskelijoiden motivaatiota lisää etenkin se, että digitaalinen 
opettajuus vahvistaa opiskelun hallinnan kokemusta. Savon-
linnan ammatti- ja aikuisopiston omien opiskelijapalautteiden 
perusteella pilottialojen (kone- ja metalliala, marata-ala) opis-
kelijoilla on selkeämpi kuva tutkinnon sisällöstä, ja opiskelijat 
ovat selvillä siitä, mistä opiskelu koostuu. Tämä opiskelun 
hallinnan kokemus ja tieto omien opintojen sisällöstä on yhtey-
dessä opintojen hyvään läpäisyyn. 

Hallinnan kokemukseen pyritään ison kuvan rakentamisella. 
Kun tutkinnon rakenne ja osaamisvaatimukset on purettu 
yhdeksi (näkyväksi) kokonaisuudeksi, niin opiskelija saa selkeän 
kuvan, mitä opinnoissa vaaditaan ja millaiseen ammattiin hän 
on valmistumassa. Tässä saadaan realistinen kuva ammatista, 

10 Läpäisyohjelman aikana on havaittu, että ”tekemisen puute” on eräs opinnoista eroamisen syy. Opiskelijat saavat erilaiset työsuoritukset tai opintotehtävät valmiiksi,
 mutta seuraavaa vaihetta ei päästä aloittamaan. Aloittamisen esteinä voi olla materiaalin puuttuminen, vapaiden koneiden puute, lukujärjestykselliset asiat tai se, 
 että opettaja ei ole paikalla. Opintosuoritusten välissä voi olla erilaisia luppoaikoja ja turhauttavia taukoja. 
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ja opiskelija voi käyttää myös mielikuvitustaan, mitä hän voisi 
jatkossa tehdä. Esimerkiksi kokin työ voidaan kuvata kokonai-
suutena, jossa näkyvät sekä ammatin rutiinimaiset että luovat 
puolet. 

Digitaalisiin käytäntöihin kuuluu myös arviointikriteerien 
avaaminen. Arviointikriteerit avataan konkretioiksi opiskelijalle, 
ja opiskelija ymmärtää tätä kautta, mitä hänen tulee oppia. 
Oman osaamisen arvioiva tunnistaminen tuodaan jokapäiväi-
seen arkeen, ja opiskelijan kokemuksessa pyritään siihen, että 
opiskelija tietää, mitä minä opin tänään ja miten minä osaan 
sitä arvioida.

Osaamisen näyttäminen ja 
opetuksen henkilökohtaistaminen

Rautalankakokki toimii erinomaisesti aiemman osaamisen 
tunnustamisen tukena. Opiskelija voi näyttää oman osaamisen-
sa koko kirjon, eli materiaalia voidaan selata ”osaan, osaan, 
osaan” -periaatteella. Digitaalinen materiaali mahdollistaa 
virtuaalisen aikamatkailun – ensimmäisen vuoden opiskelija 
voi mennä näyttämään sellaisia osaamisvaatimuksia, jotka 
tulisivat eteen vasta kolmannen vuoden opinnoissa. Oppiminen 
ja opettaminen voidaan siis tarvittaessa ohittaa, ja siirrytään 
suoraan osaamisen näyttämiseen. Rautalankakokki on samalla 
myös henkilökohtaistamisen väline; osaamisen ketjussa voi 
tulla vastaan kohta, jota ei osatakaan. Näitä kohtia voidaan 
opettaa ja oppia – ja avot, tutkinto on kasassa!

Digitaaliset materiaalit mahdollistavat erilaisten oppimistyy-
lien huomioinnin. Oppimateriaalin tekemisessä ja käsittelyssä 
voidaan lähteä yleisestä yksityiseen, eli lopputuloksen ja 
kokonaisuuden visualisoinnin kautta. Tai sitten voidaan lähteä 
yksityisestä yleiseen, eli konkreettisten alkuvaiheiden kautta 
kohti kokonaisuutta. Opiskelijoiden erilaisuus on huomioitu 
myös sovellusten suunnittelussa. Esimerkiksi ThingLink keskit-
tyy asioiden esittämiseen aidossa työympäristössä. Opetuksen 
kehys tulee tietystä työpisteestä (esim. hotellin vastaanotto), 
ja osaamisvaatimukset rakennetaan tämän työpisteen vaa-
timusten mukaisesti. Tämä malli on osoittautunut hyväksi 
perehdyttämisvälineeksi esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä. 
ThingLink sopii erityisen hyvin ns. työkeskeisille opiskelijoille ja 
erityisopiskelijoille.

Mitä tämä vaatii?

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kokemusten mukaan 
digitaalisella opettajuudella on huomattavan paljon hyviä 
vaikutuksia. Esimerkiksi opiskelijoiden motivaatio lisääntyy, 
ja myös opettajien koetaan saaneen lisää motivaatiota uusien 
käytäntöjen myötä. Into lisääntyy sitä kautta, kun opiske-
lijoiden huomataan oppivan. Mallien koetaan myös lisäävän 

opetuksen tasalaatuisuutta ja parantavan osaamisen työelämä-
vastaavuutta. 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen näkökulmas-
ta digitaalisen opettajuuden käytäntöjä voi luonnehtia Next 
Practices -käytännöiksi. Tulevaisuudessa tulee panostaa sellaisiin 
käytäntöihin, joiden hyvät vaikutukset ulottuvat mahdolli-
simman moneen eri tavoitteeseen yhtä aikaa. Digitaalinen 
opettajuus tukee samanaikaisesti ainakin seuraavia läpäisyn 
tehostamisen ydintavoitteita: opiskelijan itseohjautuvuus, 
osaamisperusteisuuden toteuttaminen, opiskelijoita osallistavat 
opetusmenetelmät, YTO-integrointi, yksilölliset ja joustavat 
opinpolut, tehokas organisointi ja ajankäyttö, aiemmin opitun 
tunnustaminen. Listaa voisi jatkaa vielä.

Hyvien vaikutusten saavuttaminen vaatii paljon kehittämis-
resursseja suunnitteluvaiheessa. Sen jälkeen kun suunnittelu- ja 
valmisteluvaihe on ohi, tallennetut opintovaatimukset on 
helppo päivittää esimerkiksi opetussuunnitelmien ja tutkintojen 
uudistuessa. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston malleja on 
rakennettu hanketyöllä usean vuoden ajan. Työtä on tehty 
kehittäjäopettajien ja erityisten tiimien avulla. Digitaalisten 
materiaalien laadinta ei ole kuitenkaan ylimääräistä työtä, 
jossa opetussuunnitelma puretaan digitaaliseksi, vaan materiaa-
lit laaditaan osana opetussuunnitelman tekemistä.

Digitaalisten mallien sovellettavuus ja käytettävyys on laajaa. 
Samoja materiaaleja voitaisiin käyttää kaikissa ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Tästä syystä ei olekaan mielekästä, että jokai-
nen koulutuksen järjestäjä rakentaa omat materiaalinsa, vaan 
mallien tulisi olla laajasti saatavilla ja kopioitavissa. Opetus-
suunnitelmilla tulisi olla valtakunnallisesti yhtenäiset digitaaliset 
tukimateriaalit, esimerkiksi Opetushallituksen organisoimana ja 
hallinnoimana.

Digitaalisia oppimateriaaleja ja sosiaalista mediaa hyödyn-
täviä käytäntöjä on luotu myös muualla kuin Savonlinnan 
ammatti- ja aikuisopistossa. Forssan ammatti-instituutin malli 
on Aktiivinen mobiilioppiminen. Tämän mallin perusidea on 
hyvin samanlainen kuin Rautalankakokissa.

Ennen kuin digitaalisia oppimateriaaleja ja sosiaalista mediaa 
voi hyödyntää, opettajat on tietenkin perehdytettävä ja 
koulutettava näihin käytäntöihin. Somepedagogiikkaa kohtaan 
saattaa olla myös ennakkoluuloja. Sen tulkitaan kaventavan 
luonnollista vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijan välillä. So-
mepedagogiikka saatetaan ymmärtää myös turhan kapea-alai-
sesti, esimerkiksi pelkäksi Facebookissa jutteluksi tai Moodle-
alustaksi. Somepedagogiikka vaatii paikallista perehdyttämistä, 
innostamista ja somen monien mahdollisuuksien avaamista. 
Perehdyttämisen ja kouluttamisen käytännöistä voidaan esitellä 
Koulutuskeskus Tavastian Some käyttöön -malli (kuva 34).
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Kuva 34.

Some käyttöön

Some käyttöön -prosessi kuvaa vaiheittain sosiaalisen median 
välineiden käyttöönottoa ja mitä sosiaalisen median sovelluk-
sia voi käyttää milläkin opetuksen ja ohjauksen osa-alueella.
Prosessin kuvaus vaiheittain:
Someiltapäivän (2–3 h) aikana opettajille opastetaan yhden 
somevälineen (esim. Facebook, blogi, video, ThingLink, wiki, 
Pinterest, Padlet, QR-koodit, Instagram) käyttö ja netiketti. 
Iltapäivä herättää yleensä kiinnostuksen välineen hyödyntä-
miseen pedagogisesti esimerkiksi opetuksessa tai kollegojen 
kanssa, varsinkin jos kollegoilla on kokemuksia jaettavana. 
Opettajalle tarjotaan mahdollisuutta lisäohjaukseen ja some-
välineen käyttöönoton opettamiseen opintoryhmälle.

Opettajan on mietittävä, mihin pedagogiseen tavoitteeseen 
liittyen hän haluaa somevälineen ryhmän käyttöön (esim. 
Facebook ryhmänohjauksen tai blogi työssäoppimisen doku-
mentoinnin ja ohjauksen avuksi). Opettajan on suhtaudutta-
va somevälineen käyttöön myös luonnollisesti, samoin kuin 
esimerkiksi kynään tai kirjaan.

Opiskelijaryhmälle järjestetään kaksi ohjauskertaa: Ensim-
mäinen kerta (n. 3 h) kuluu somevälineeseen kirjautumisen 
ja käytön opiskelussa ja toinen kerta (1–2 h) muutaman 
viikon päästä mahdollisiin hankaluuksiin ja somen lisä-
mahdollisuuksiin perehtymiseen. Kummallakin kerralla on 
muistettava netiketti ja tekijänoikeudet. Vastuu opiskelijoiden 
opiskelusta, someohjauksesta ja mm. palautteen antamisesta 
siirtyy opettajalle. Opettajan tukena ovat prosessista tähän 
saakka vastanneet projektityöntekijä (pedagoginen näkökul-
ma) ja IT-tuki (IT-osaaminen).

Somen tavoitteena on yhdessä tekemisen ja oppimisen 
mahdollistaminen. Facebookia ja WhatsAppia on käytetty 
erityisesti ryhmänohjauksessa ja tiedottamisessa. Blogia ja 
videota on käytetty yksilöllisten ja joustavien opinpolkujen 
mahdollistamisessa sekä työssäoppimisen ohjauksessa. Padlet 
ja wikit ovat olleet vuorovaikutteisen opetuksen apuna ja 
materiaalipankkeina. ThingLink ja QR-koodit sekä videot 
ovat käytössä työ- ja käyttöohjeita varten. Pinterestiin on 
puolestaan kerätty alaan liittyviä tietoja ja linkkejä henkilö-
kohtaiseksi kirjastoksi.

 Lisätietoja:
  tarja.koskinen@tavastia.fi

 Somepedia – I will graduate 
 Koulutuskeskus Tavastia

4.4  Osaamisperusteisuus ja 
   opintopolkujen joustavoittaminen
Ammatillisen koulutuksen tutkintouudistuksen tavoitteena on 
osaamisperusteisuuden lisääminen. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
tuotetun osaamisen tulisi vastata aiempaa paremmin työelämän 
osaamisvaatimuksiin. Monet tässä luvussa esitellyt käytännöt 

tukevat osaamisperusteisuuden soveltamista ja tuottamista. 
Läpäisyn tehostamisohjelmassa on luotu myös käytäntöjä, jotka 
rakennettiin jo lähtökohtaisesti nimenomaan osaamisperusteisuu-
den tueksi. Esimerkkinä voidaan mainita Stadin ammattiopistos-
sa kehitetty Sähköinen portfolio (kuva 35).

Kuva 35.

Sähköinen portfolio 
osaamisperusteisuuden tukena

Sähköinen portfolio tarjoaa menetelmän ja työkalut osaa-
misen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, joustaviin opinto-
polkuihin sekä työssäoppimiseen. Se on merkittävä työkalu 
opiskelijan osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi 
tekemisessä. Sen avulla opiskelijoille tuotetaan tietoyhteiskun-
nan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä 
taitoja toimia sähköisessä mediassa.

Stadin eKampuksessa on kehitetty portfoliotyökalu 
yhteisenä prosessina opettajien ja opiskelijoiden ideoiden 
ja innovaatioiden ohjaamana. Yhteisöllisellä ja osallistavalla 
kehittämisellä on tarkoituksena varmistaa, että työkalu 
vastaa niin opettajien kuin opiskelijoiden tarpeisiin. ePortfo-
liolla vastataan ammatillisen koulutuksen uudistuksiin, kuten 
ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämiseen 
ja osaamisperusteisuuteen.

Portfoliopohjaan on suunniteltu opiskelijan oppimisprosessi 
-malli. Malli tukee opinnoissa tutkinnonosittain etenemistä 
sekä YTO-aineiden integroimista ammattiaineisiin ja työssäop-
pimiseen. Opettajat voivat tiimeittäin tehdä opiskelijoiden tu-
eksi tutkinnonosakohtaisia portfoliopohjia. Portfoliopohja on 
kopioitava pohja tai aihio opiskelijan portfoliolle; ikään kuin 
portfolion pohjapiirustukset. Portfoliopohjassa on valmiina 
portfolion rakenne. Pohjia on mallinnettu Polku-hankkeessa. 
Portfolio voi sisältää myös oppimistehtäviä, joihin vastaa-
malla opiskelija rakentaa oman portfolionsa. Tämä auttaa 
erityisesti tukea tarvitsevia opiskelijoita portfolion työstämi-
sessä. Taitavampi opiskelija voi halutessaan suunnitella raken-
teen alusta asti itse; tosin usein hänkin pääsee pidemmälle 
portfoliossaan portfoliopohjan avulla.

Ohjaajat toimivat tukena portfoliopedagogiikassa, osaa-
misen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöissä sekä 
yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamisessa.

 Lisätietoja:
  kirsi.kujanpaa@hel.fi

 Polku – ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen
 Stadin ammattiopisto

Osaamisperusteisuus ja opetuksen joustavoittaminen helpottaa 
yleensä myös osaamisen tunnustamista. Stadin ammattiopiston 
tekniikan alalla kehitetty AHOT-malli on esimerkki käytännöstä, 
jossa koko toiminta on suunniteltu aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustamiseen. Osaaminen voidaan tunnustaa ennen uuden 
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tutkinnon osan opintojen aloittamista tai opiskelun aikana. 
Jokaiseen tutkinnon osaan laaditaan ammattitaitovaatimuk-
siin perustuvat itsearviointilomakkeet ja opiskelijoille tehdään 
yhteinen ohje AHOT-menettelyn hakemiseen. AHOT-menettelyssä 
on neljä vaihetta: itsearviointi, hakeminen, arviointikeskustelu ja 
ammattiosaamisen näyttö (kuva 36).

Kuva 36.

AHOT-malli

Lisätietoja:
kirsi.kujanpaa@hel.fi
POLKU – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen
Stadin ammattiopisto

opiskelijan itsearviointi tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksista

opiskelijan, opettajan ja opon 
tahdonilmaisu AHOT-menettelystä

opiskelijan laatima hakemus 
tutkinnon osan AHOT-menettelystä 
opon (ryhmänohjaajan) avustuksella.

arviointikeskustelu

opiskelijan suorittama ammatti- 
osaamisen näyttö (tai osanäyttö)

osaamisen tunnistaminen ja tunnus- 
taminen   kirjaus opintorekisteriin

kielteinen 
päätös, ei 
hyväksyttyä 
tutkinnon 
osaa – 

jatkotoimista 
sopiminen

Yksi osaamisperusteisuuden kantava idea on se, että opinnot 
rakennetaan isosti. Irrallisista oppiaineista ja opetussisällöistä 
tehdään laajoja osaamiskokonaisuuksia. Tämä periaate toteutuu 
esimerkiksi YTO-integroinnissa teorian ja käytännön yhdistämi-
senä. Lisäksi monet käytännöt integroivat elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen opettamisen osaksi ammattiaineiden opettamista. 
Isoja kokonaisuuksia voidaan rakentaa myös siten, että opinnot 
suunnitellaan toteutettaviksi moduuleittain. Esimerkiksi Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa moduulijakomallia on sovellettu 
tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille (kuva 37).

Kuva 37.

Moduulijakomalli

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille on tehty tutkinnon 
rakenteesta esite, jossa kuvataan kuinka opinnot on toteu-
tettu moduuleittain. Mallia voivat hyödyntää eri koulutusalat 
oman toiminnan suunnittelun pohjana tutkinnon rakenne 
huomioiden. Moduulijakomallin tavoitteena on auttaa 
opiskelijaa / vanhempia sekä opinto-ohjaajaa hahmottamaan 
tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet. Mallissa opinnot 
toteutetaan isompina kokonaisuuksina, jolloin opiskelijalla on 
mahdollisuus oivaltaa, miten asiat liittyvät toisiinsa ja asi-
oiden laajempi ymmärtäminen mahdollistuu. Yksi tutkinnon 
osa muodostaa yhden moduulin.

Malli tarjoaa mahdollisuuden arvioida oppimista opinto-
kokonaisuuksien aikana antamalla opiskelijalle suullista tai 
kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Palautteella 
tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin 
suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimi-
sen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset 
opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin 
oppimistuloksiin pääsemiseksi. 

 Tarkoituksena on, että yksi opintokokonaisuus opiskellaan 
yhdessä jaksossa. Yksi opettaja vastaa yhden kokonaisuu-
den suunnittelusta, toteutuksesta ja opetuksesta. Mallissa 
korostuu opetuksen suunnittelun merkitys. Jokaiselta 
opettajalta edellytetään opettamansa kokonaisuuden sisällön 
ja tavoitteiden erittäin hyvää osaamista. Kun kokonaisuutta 
ei ole pilkottu pieniin palasiin, opettaja voi toteuttaa ope-
tuksen enemmän ryhmän lähtökohdista edeten ja painottaa 
opettavia alueita ryhmän tarpeiden mukaan. Opintojen 
arviointi helpottuu, koska yhdestä laajasta kokonaisuudesta 
on helppoa rakentaa opittuja asioita kokoava harjoitustyö. 
Harjoitustöiden laatu ja mielekkyys paranevat, kun yhdellä 
työllä voi arvioida kokonaisuuden.

 Moduulijakomallin toteuttamisessa on tärkeää, että opin-
tokokonaisuuden vastuuopettaja toimii myös työssäoppimisen 
ohjaajana, koska tällöin opettaja pystyy kokonaisvaltaisesti 
ohjaamaan ja arvioimaan työssäoppimista ja ammattiosaa-
misen näyttöä. Malli mahdollistaa työpaikoilla tapahtuvan 
opetuksen toteuttamisen. 

Resurssit: Tarvittava suunnitteluresurssi kokonaisuuksien 
laatimiseksi. Materiaalien laatiminen opintokokonaisuuden 
asiasisältö huomioiden, ei irrallisia tehtäviä. Laaja-alainen 
ammattitaito kokonaisuuksien hahmottamiseksi. Mallin päivit-
täminen tapahtuu lukuvuosisuunnittelun yhteydessä.

 Lisätietoja:
  kari.rautiainen@sakky.fi

 TATU – tartu tutkintoon! -hanke
 Savon ammatti- ja aikuisopisto

Osaamisperusteisuus korostaa työelämäyhteistyön ja työssäop-
pimisen tärkeyttä. Tästä syystä on ymmärrettävää, että erilaiset 
laajennetun työssäoppimisen mallit ovat lisänneet suosiotaan. 
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Kuva 38.

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennetun työssäoppimisen toimintamallin käyttö on mah-
dollista Salon seudun ammattiopiston opiskelijoille opintojen 
eri vaiheissa. Opiskelijalla voi olla vaikeuksia opintojen 
suorittamisessa oppilaitosympäristössä tai opinnot ovat veny-
neet neljännelle vuodelle. Opiskelija voi olla myös erityisen 
lahjakas ja menee syventämään osaamistaan työelämään.

Laajennettua työssäoppimista voivat tarvita opiskelijat, 
joilla on riski opintojen keskeytymiseen tai jotka tarvitsevat 
tukea työllistymisessä. Opiskelijalla voi olla myös tarve 
osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen tai erilaisia opis-
keluongelmia (rästit, oppimisvaikeudet jne.). Myös taloudelli-
set syyt (tarve käydä työssä) voivat olla perusteena.
Alkupalaveri
• Opiskelija, ryhmänohjaaja, erva-opettaja ja
 opinto-ohjaaja kokoontuvat. 
• Mitä laajennetaan (aikaa / sisältöä / tukea / määrää)?
• Milloin laajennetaan?
• Yhteydenotto kotiin ennen päätöstä (alaikäiset opiskelijat).
TOP-paikan hankinta
• Opiskelija hankkii TOP-paikan, opinto-ohjaaja /
 ryhmänohjaaja / erva-opettaja avustaa. 
• Opettaja ottaa yhteyden työpaikkaan; perehdytys.
• Työtehtävien kartoittaminen.
Suunnittelupalaveri
• Opiskelija, ammatillinen opettaja, erva-opettaja
 ja työpaikkaohjaaja kokoontuvat. 
• Mitkä OPS:n tavoitteet (tutkinnon osa / osia)
 toteutuvat työssä? 
• Mitä ja miten täytyy täydentää?
• Miten todennetaan ja raportoidaan?
• Työssäoppimiskirjan käyttö.
Suunnitelman kirjaaminen ja tiedottaminen
• Opinto-ohjaaja kirjaa suunnitelman HOPS-lomakkeeseen
 ja tiedottaa kaikille asianosaisille. 
• Yksilölliset suunnitelmat.
TOP-jakso
• Opiskelija raportoi viikoittain oppimispäiväkirjan avulla.
• Työssäoppimisen ohjaajan (opettajan) ohjauskäynnit.
• Työpaikkaohjaajan jatkuva ohjaus.
• Opiskelutehtävät suunnitelman mukaisesti.
• Arviointi ja palaute työssäoppimisjaksosta.
Palaveri ja jatkosuunnitelmat:
• Opiskelija, ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja kokoontuvat.
• Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat (tulevat opinnot,
 tulevat TOP-jaksot, valmistuminen). 
  Lisätietoja:
  mervi.leino@sskky.fi

 Valmis-hanke
 Salon seudun ammattiopisto

Esimerkiksi Salon seudun ammattiopistossa suunniteltiin täl-
lainen malli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Malli on 
sovellettavissa myös nopeasti eteneville opiskelijoille esimerkiksi 
silloin, kun opiskelijalla on jo aiempaa osaamista (kuva 38).

4.5  Yhteistyön integroiva voima
Uudet oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät edellyttävät usein 
opettajien yhteistyön lisääntymistä. Tätä vaaditaan erityisesti 
YTO-integroinnin ja samanaikaisopetuksen toteuttamisessa. Esi-
merkiksi Turun ammatti-instituutissa ja muissa Varsinais-Suomen 
oppilaitoksissa käytetty yhdessä opettamisen malli integroi 
matematiikan ja ammattiaineiden opettamisen (kuva 39).

Yhdessä opettamisen tavoitteena on oppimistulosten paranta-
minen. Opiskelija ohjataan havaitsemaan eri opintojen sisältöjen 
vastaavuus, ja asiat ovat näin helpommin omaksuttavissa. 
Tässäkin mallissa voidaan yhdistää heikommin edistyvien tuke-
minen ja nopeasti eteneville annettavat lisähaasteet. 

Varsinais-Suomen kokemusten mukaan malli ei lisää taloudel-
lisia kustannuksia, koska opettajien opetustuntimäärät pysyvät 
samana. Järjestely on lukujärjestystekninen kysymys. Oppiai-
neiden ja tilojen yhdistäminen pikemminkin säästää aika- ja 
tilaresursseja muuhun käyttöön. Yhdessä opettaminen vaatii 
kuitenkin opettajien yhteistä suunnittelua ja murtaa radikaalisti 
opettajien työhön kuulunutta yksin tekemisen perinnettä.

4.6  Tiimit ja projektit oppimisympäristöinä
Opettajien lisääntyvä yhteistyö saattaa olla ammatillisen koulu-
tuksen nykyaikaa, mutta yhtä lailla halutaan lisätä opettajien 
ja opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Opiskelijoiden 
osallistaminen omaan oppimiseensa tuottaa usein myönteisiä 
tuloksia. Läpäisyn tehostamisohjelman aikana kehitettiinkin 
opetusmenetelmiä, joissa vuorovaikutus ja osallisuus olivat 
huomattavan keskeisissä rooleissa. Erilaiset tiimimäiset ope-
tus- ja oppimissolut sekä virtuaaliyrittäjyyden mallit sovelsivat 
modernin työelämän rakenteita, arvoja ja johtamiskulttuureja 
ammatillisen opetuksen käyttöön. Opiskelijat kohdattiin kuin 
projektin jäseninä, ja usein näissä projekteissa korostettiin myös 
opiskelijoiden innovatiivisuutta ja luovuutta. Näissä käytännöissä 
opiskelijaa ei pelkästään osallistettu, vaan usein hänet hyväk-
syttiin tiimin ja opetusryhmän viisaimmaksi jäseneksi. Moder-
nissa ammatillisessa koulutuksessa opettajan tulee hyväksyä se, 
että joskus opiskelija voi tietää opetettavasta alasta enemmän 
kuin opettaja itse. 

Yhtenä modernina opetuskäytäntönä voidaan esitellä Suomen 
Liikemiesten Kauppaopistossa kehitetty OppiScrum. Mallin tausta 
ja historia perustuu projektinhallinnan viitekehykseen, jota 
käytetään tuotekehityksessä ja myös koulutuksessa. Scrumin 
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Kuva 39.

Yhdessä opettamisen malli

Turun ammatti-instituutin kotityö- ja puhdistuspalvelujen 
yhdessä opettaminen on toteutettu niin, että matemaat-
tisten aineiden tunnit on lukujärjestyksessä sijoitettu 
samaan aikaan ammattiaineiden kanssa. Opiskelijaryh-
mässä on samanaikaisesti kaksi opettajaa, jotka voivat 
opettaa ryhmää eri tavoin: ryhmä voidaan jakaa kahtia 
tai opettajat voivat vuorollaan opettaa koko ryhmää. 
Samaan aikaan opetettaessa opiskelijan on helpompi 
ymmärtää, miten teoriatunneilla opiskeltu asia liittyy 
omaan ammattiin ja omiin työtehtäviin.

Toteuttaminen käytännössä
Opintojen sisällöt pitää avata tekemisen tasolle. Tällöin 
nähdään, mitkä sisällöt ovat toisiaan tukevia ja mitä 
sisältöjä voi ja kannattaa opettaa yhdessä. Opettami-
sen sisällöt on koottu Moodle-oppimisalustalle kaikkien 
nähtäville. Alustalle on koottu myös suunnitelma yhdessä 
opetettujen sisältöjen yhteiseen arviointiin. Tämän 
jälkeen tehdään suunnitelma, mihin kohtaan opetuksen 
aikataulua opinnot sijoitetaan, jotta yhdessä opettami-
sesta on opiskelijoille mahdollisimman paljon hyötyä.

Sisältöjen suunnittelun ja aikataulutuksen jälkeen 
suunnitellaan opetuksen toteutus sekä se, miten opetta-
jat toimivat yhdessä opetustilanteessa.

Moodleen on koottu arviointipaketit sekä puhtaanapi-
don ja matemaattisten aineiden että ruuanvalmistuksen 
ja matemaattisten aineiden arvioinnin tueksi. Arvioin-
tipaketit sisältävät samanaikaisopetuksen sisällöt sekä 
arviointisuunnitelmat. 
  Lisätietoja:
  juha.pusa@turku.fi
  Valmis-hanke 
  Turun ammatti-instituutti

Kuva 40.

OppiScrum

OppiScrum on työskentelytapa, joka kehittää opiskelijan 
vastuunottoa, luo yhdessä toimimiseen viihtyisyyttä ja lisää 
sekä opiskelijoiden että henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja 
henkistä omistajuutta.

OppiScrum ei ole prosessi, joka automaattisesti synnyttää 
osaamista. Se ei ole valmennustekniikka, vaan sen avulla 
luodaan ainoastaan puitteita, joissa voi käyttää erilaisia 
menettelytapoja, menetelmiä ja tekniikoita opettamiseen, 
oppimiseen ja osaamisen arviointiin. OppiScrum edellyttää ja 
myös luo avoimuutta suunnitelmiin ja valittuun ongelmanrat-
kaisun lähestymistapaan, jotta oppijat kykenevät kehittä-
mään itseään työtehtäviä ratkoessaan. Menettelytapa haastaa 
oppijat suunnittelemaan omat työnsä, määrittämään työn 
laadun tavoitetasot, laatimaan aikataulut työskentelylle sekä 
asettamaan itselleen selkeät oppimis- ja osaamistavoitteet.

Varsinainen toiminta tapahtuu sovitun opintojakson puit-
teissa. Opintojakso muodostuu työrupeamista eli sprinteistä. 
Sprintin aikana oppijatiimi toteuttaa oppimistehtäviä. Sprintti 
on sovitun mittainen ajanjakso tavoitteellisesti sovittujen toi-
mien ja tekojen toteuttamiseen. Niillä tähdätään oppimiseen 
ja osaamisen kehittymiseen. Sprintin vaiheet ovat:

• ScrumMasterin (oppijatiimien vetäjän) ja oppijatiimien
  jäsenten valinta, jota tuoteomistaja ohjaa.

• Kaikkien opintoihin liittyvien tehtävien kuvaaminen
  eli koko opintojen työlistan esitteleminen.

• Työlistaan liittyvien tehtävien aikatauluttaminen sekä
  käytettävissä olevista resursseista (tavallisesti aika) 
  sopiminen. Tämä on tuoteomistajan vastuualuetta.

• Sprintin aikana suoritettavien tehtävien valitseminen
  ja tehtävien toteuttaminen. Oppijatiimi valitsee, jakaa 
  keskenään ja tekee sovitut tehtävät.
Sprintti päättyy kun kaikki tehtävälistan tehtävät on tehty. 
Sprintti kestää tavallisesti 1–2 viikkoa, jonka jälkeen oppija-
tiimissä käydään keskustelut siitä, mitä on tehty ja kuinka 
tavoitellut seikat ovat toteutuneet.

 Lisätietoja:
  otto.burman@businesscollege.fi

 Scrum-toimintamalli oppilaitoksen 
  pedagogisena työvälineenä -hanke

 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

ytimessä on holistinen näkemys tuotekehityksestä; yksi 
monitaitoinen ryhmä tai tiimi suorittaa kehitysprosessin alusta 
loppuun erilaisten systemaattisten vaiheiden kautta. Scrumin 
toimintaa on osuvasti verrattu rugbyjoukkueen toimintaan, 
jossa edetään tiiviinä ryhmänä vaiheittain eteenpäin. Metri 
metriltä tai jaardi jaardilta kohti tavoitetta, ja välillä pysäh-
dytään mittamaan edistystä.

OppiScrumin kantavana ideana on se, että tuotekehityspro-
sessi on samalla oppimisprosessi. Malli tukee yrittäjämäistä 
toimintaa ja pyrkii tuottamaan omistajuuden tunnetta sekä 
työn ja oppimisen iloa (kuva 40).

Mallin hyöty perustuu ryhmädynamiikkaan ja laajemminkin 
ryhmän toimintaan. Opiskelijat tekevät yhdessä töitä yhteisten 
tavoitteiden eteen. Tämä tuo toimintaan yhteisen oppimisen, 
vertaistuen ja osaamisen kokemuksia. Opiskelijat ovat ryhmäs-
sä eri rooleissa, rooleja vaihdellaan välillä, ja monenlainen 
osaaminen pyritään tuomaan yhteiseksi hyödyksi. Esimerkiksi 
oppimistyylien erilaisuus voidaan huomioida. Teorian kautta 
oppiva hakee tietoa lukemalla ja toiminnallinen tyyppi tekee 
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Moniammatillinen 
yrittäjyyden oppimisympäristö

Opiskelijat työskentelevät ja opiskelevat yritysideoidensa 
parissa ryhmissä tai yksin. Opetuksesta vastaavat yrittä-
jähenkiset opettajat, ja moniammatilliset pop-up-yritykset 
toimivat fyysisissä liiketoimintatiloissa asiakasvirtojen 
luontevissa solmukohdissa (myös verkossa).

Opiskelijat pyörittävät omaa todellista yritystä, joka on 
esimerkiksi kahvila, vaatemyymälä, verhoomo, puu- tai me-
talliverstas, kodinkonekorjaamo, kauneushoitola, kampaamo 
tai hyvinvointiin (esim. hieronta), ruokailuun tai sisustukseen 
liittyvä palvelu.

Opiskelijayritysten liiketalouden opiskelijat tukevat 
yritystoiminnan arkea sekä palvelutuotteiden myyntiä ja 
markkinointia tietotaidollaan. Tiivisrytmisiä toteutuksia ovat 
esimerkiksi markkinointitempaukset, kuten teemaviikot. 
  Lisätietoja:
  outi.caven-poysa@liiketalousopisto.fi
  POP UP Tehdas Oy -hanke 
  Helmi Liiketalousopisto

11 Tässäkin voidaan yhdistää opiskelijoiden ryhmäyttäminen opetuksen toteuttamiseen. Scrumin haltuunottoa nopeuttaa se, jos opiskelijoiden ryhmäyttäminen tehdään
 Scrum-kaavan mukaan. Esimerkiksi aarteen etsiminen ryhmän tavoitteena ja leikkinä voidaan jäsentää Scrumin toimintakaavan ja työvaiheiden mukaan 
 (esim. määrittele mikä on aarre, millaisten vaiheiden kautta etsiminen tehdään, ryhmän jäsenten roolit aarteen etsinnässä jne.)

asioita enemmän toiminnallisesti. Ryhmässä tasapainoillaan koko 
ajan myös ryhmäpaineen ja -kurin kanssa. Nämä paineet tule-
vat mukaan, koska onnistuminen, työn omistajuuden kokemus 
ja lopputuloksesta saatu kunnia ovat yhteisiä asioita. Opettajan 
tehtävänä on varmistaa, ettei ryhmäkuri mene liiallisuuksiin. 

Digitaalisen opettajuuden malleissa opetuksen tulkittiin muut-
tuvan enemmän tarvelähtöiseksi, on demand -periaatteen mu-
kaan. Samat hyödyt näkyvät myös Scrum-mallissa. Opettaminen 
ja oppiminen kohdistuvat tehokkaasti osaamisen puutteisiin, eli 
ne täydentävät osaamista osaamisperusteisuuden mukaisesti. Täl-
lä tavalla minimoidaan yliopettamisen ja alioppimisen karikot. 
Opettaja liikkuu ryhmien mukana oppimisen aukkoja katsellen, 
ja kokenut opettaja osaa arvioida, milloin ryhmä tai yksilö tar-
vitsee apua (opetusta) jonkin tehtävän suorittamisessa. Hieman 
kärjistetysti sanottuna opettajat ovat vain taustalla, saatavilla. 
Eri aineiden opettajat muodostavat ikään kuin tavaratalon 
tai – hankkeen oman kielenkäytön mukaan – basaarin, josta 
opiskelijat voivat shoppailla opetustuokioita täsmätarpeisiin. 

Scrum-mallin arviointikäytännöt osoittavat, että malli integroi 
ammatillisen oppimisen elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
kehittymiseen. Ryhmän tuotosten arvioinnissa on kaksi osaa: 
lopputulos ja tuotteen syntyprosessi. Lopputulos kuvaa sitä 
mitä on saatu aikaan, mitä syntyi – eli ammatillista osaamista. 
Tuotteen syntyprosessi kuvaa puolestaan sitä, millaisen oppimis- 
ja työprosessin kautta lopputulos syntyi (esim. millaisilla tie-
donhakumenetelmillä, mikä oli vuorovaikutussuhteiden merkitys 
jne.). Oppimiseen yhdistyy oppimaan oppiminen.

Mallin soveltamisessa ja vakiinnuttamisessa on huomioita-
va, että kehittämiskynnys on melkoisen suuri. Sekä opettajat 
että opiskelijat voivat kokea mallin melko työläänä, ja alkuun 
saattaa tulla päästä minut ajattelun vaivasta -tyylisiä 
kommentteja. Kokemusten mukaan Scrumin(kin) suunnittelu 
voidaan tehdä osana normaalia opetuksen suunnittelua ja ope-
tussuunnitelmien laadintaa. Kevään suunnittelu- ja perehtymis-
jakson jälkeen Scrumia voidaan hyödyntää syksyllä aloittavien 
opiskelijoiden opetuksessa.11

Scrum tukee kaikkien opiskelijoiden oppimista ja osaamisen 
syntymistä. Ryhmä saattaa kuitenkin tarjota myös mahdollisia 
piilopaikkoja niille opiskelijoille, jotka eivät halua suoriutua 
ihan täysillä. Aivan kuten työyhteisöissäkin, tiimityö nostaa 
usein esiin yliaktiiviset ja hieman laiskemmat. Scrum nostaa 
esiin ryhmän ja yksilöiden kärkiosaamisen, mutta paljastaako 
se yhtä hyvin osaamattomuutta? Tässä kysymyksessä kokeneen 
opettajan ammattitaito tulee aivan keskeiseen rooliin laadun 
varmistajana.

Scrumin oppimisympäristö jäljittelee työelämän aitoja 
tilanteita. Opiskelijaryhmien eräs vertailukohta löytyy vaikkapa 
television Diili-ohjelmista, jotka puolestaan kopioivat modernin 
projektimaisen tiimityön rakenteita osin hieman kärjistetystikin. 

Taustalla on kuitenkin vissi totuus: Opiskelijoiden motivaatio ja 
opiskelun hallinta lisääntyy, jos oppiminen tapahtuu työelämän 
todellisuuden mukaan. Esimerkiksi rakennusalalla on saatu hy-
viä kokemuksia isoista projekteista, joissa opiskelijat osallistuvat 
talonrakentamisen kaikkiin vaiheisiin. Jos todellisuus ei ole saa-
tavilla, niin aina voidaan simuloida. Kouvolan ammattiopistossa 
on toteutettu virtuaalista yrittäjyyttä, jossa opiskelijat luovat 
liikeidean ja rakentavat oman yrityksen sen pohjalta. Virtuaa-
lisessa yrittäjyydessä simuloidaan yrittämisen kaikkia puolia. 
Kyse on kuin monopelipelistä, jossa myös YTO-aineet voidaan 
integroida luontevasti erilaisiin kohtiin. 

Yrittäjyyden tukeminen ja yrittäjyyteen kasvattaminen on 
ollut tavoitteena myös ainakin Helmi Liiketalousopistossa. Siellä 
on kehitetty Moniammatillinen yrittäjyyden oppimisympäristö 
-malli, jolla valmennetaan nuoria yrittäjyyteen yhtenä tule-
vaisuuden uravaihtoehtona. Mallin avulla tuetaan ja annetaan 
väyliä nuorten yrittäjyydelle, eli malli pyrkii vastaamaan 
yrittäjähenkisten opiskelijoiden tarpeisiin. Kehittäjien mukaan 
yrittäjähenkiselle oppimiselle on leimallista konkreettisuus, 
autenttisuus ja ratkaisukeskeisyys. Yrittäjyys vaatii laaja-alaista 
tietotaitoa, jonka omaksuminen edellyttää nuorten osallistamista 
ja voimauttamista. Yrittäjyyden oppimisympäristössä yrittäjyys-
kasvatusta käytetään läpäisyn tehostamisen välineenä (kuva 41).



4.7  Muuttuuko opettaja –
   ja mihin suuntaan?
Läpäisyn tehostamisohjelman kenties keskeisin ukaasi on siinä, 
että opettajan ja ryhmänohjaajan työhön kohdistuu suuria 
muutospaineita. Ohjelma on antanut syötteitä opettajien perus- 
ja lisäkoulutuksen kehittämiseen, kuten myös paikallisen tason 
perehdyttämiseen ja työnohjaukseen. Muutospaineet, haasteet 
tai ehkä joidenkin mielestä myös ongelmat kohdistuvat useaan 
eri asiaan.

Isossa kuvassa kyse on siitä, että opettajan tulisi osata 
menettää hallinnan tunne. Opettamisessa ei voi enää men-
nä valmiiden kaavojen ja rutiinien mukaan, vaan opettajan 
on kohdattava epävarmuutta ja muutoksia eri muodoissaan. 
Epävarmuuden sietokyvystä tulee uusi ammattitaitovaatimus, ja 
tähän liittyviä tarpeita tulee monesta eri suunnasta. Ensinnäkin 
niitä tulee koulutusjärjestelmän käynnissä olevien ja tulevien 
rakenteellisten muutosten kautta. Rahoitusleikkaukset, yhteis-
haun muutokset ja järjestäjäverkon yhdistämispaineet heiluttavat 
eräänlaista Damokleen miekkaa oppilaitosten yllä. Muutoksia 
tapahtuu myös paikallisesti: Monet koulutuksen järjestäjät 
tekevät omia organisaatiomuutoksiaan, osallistuvat erilaisiin 
tehostamishankkeisiin (sic) ja käynnistävät yt-neuvotteluja. 

Opettajuuden evoluutioon kuuluu myös joustavuuden, itseoh-
jautuvuuden, luovuuden ja projektityyppisen työn lisääntymistä. 
Muutosvaatimuksia tulee erilaisten kehittämishankkeiden kautta, 
mutta myös opiskelijoilta. Uusi opiskelijatyyppi on enemmän 
tietoinen oikeuksistaan, osaa vaatia, osallistuu ja äänestää 
tarvittaessa jaloillaan. Valtaosa opettajista kohtaa vaativan ja 
kyselevän opiskelijan mielellään, mutta jossain joku väsynyt 
opettaja voi ajatella myös, että tulimme luoneeksi hirviön. 
Perinteinen helppo tiedonjakomalli ja kopiointi eivät enää käy 
päinsä – ainakin mikäli uskomme opetuksen kehittämisen 
asiantuntijoita. 

Opettajien ja ryhmänohjaajien työnkuvan muuttumisessa on 
kyse myös siitä, että läpäisyhankkeiden myötä on yhä enem-
män puhuttu ohjauksellisuudesta ja kaikki ohjaa -periaattees-
ta. Opiskelijan ohjaaminen on kaikkien vastuulla, eikä ohjausta 
voi rajata pelkästään opinto-ohjaajan työksi. Sama pätee 
opiskeluhuoltoon ja erityisopetukseen. Aiemmin kirjoitettiin että 
hyvät erityisopettajakäytännöt perustuvat siihen, että jokai-
sessa opettajassa asuu pieni erityisopettaja. Opettajan ei 
välttämättä tarvitse olla kuratiivisten palveluiden tai erityisope-
tuksen asiantuntija, mutta tärkeä vaade on ohjaukseen oh-
jaaminen. Opettajalta toivotaan erilaisten heikkojen signaalien 
havaitsemista sekä huolen ja erityisopetuksen tarpeen tunnis-
tamista. Tunnistamisen jälkeen opiskelija ohjataan tarvittavien 
asiantuntijoiden ja palveluiden pariin.

Opettajilta ja ryhmänohjaajilta edellytetään aiempaa enem-
män yhteistyötä. Yhteistyövaateet lisääntyvät automaattisesti 
osaamisperusteisuuden myötä. Opinnoista pyritään rakentamaan 
laajempia kokonaisuuksia, YTO-aineita integroidaan, ja työelä-
mäyhteistyön merkitys ei ainakaan vähene. Läpäisyn tehosta-
misohjelma on osaltaan osoittanut yhteistyön lisäämisen tarpeel-
liseksi ja myös hyödylliseksi. Perinteinen yksin tekemisen malli 
on kuulemma haastettu muuttumaan monessa oppilaitoksessa.

Moderniin ammatilliseen koulutukseen kuuluu se, että 
opiskelijoilta kysytään mielipiteitä oppilaitoksen toiminnasta 
ja opettajista. Hyvän opettajan tunnusmerkeistä kysyttäessä 
opiskelijat listaavat yleensä koko joukon adjektiiveja (rento, 
mukava, monipuolinen jne.). Näitä hyvän ihmisyyden piirteitä ei 
listata tässä sen laajemmin, mutta pari asiaa voidaan mainita. 
Ensinnäkin osa opiskelijoiden toivomista ominaisuuksista liittyy 
suoraan oppimisen ja läpäisyn tehokkuuteen. Kärsivällinen 
opettaja pysähtyy varmistamaan, että kaikki ovat oppineet 
opetettavan asian. Turvalliselta opettajalta puolestaan uskal-
taa avoimesti kysyä jos oma oppiminen jäi puolitiehen tai joku 
muu asia askarruttaa mieltä. Savonlinnan ammatti- ja aikuis-
opistossa tehdyissä opiskelijakyselyissä on puolestaan havaittu, 
että opettajan kokeminen myönteiseksi ja kannustavaksi 
korreloi vahvasti opintojen hyvän läpäisyn kanssa.
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5.  HYVINVOINTI JA 
   OPPIMISEN TuKI

5.1  Yksilöä tuetaan yhteisöä kehittämällä
Läpäisyn tehostamisohjelman aikana huomio kiinnittyi väistä-
mättä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten välisiin eroihin. 
Parhaissa oppilaitoksissa ei välttämättä ole parhaita yksittäisiä 

käytäntöjä ja niksejä vaan keskeistä on toiminnan kokonais-
valtaisuus. Läpäisyyn ja opinnoista eroamiseen suhtaudutaan 
koko oppilaitoksen asiana ja nähdään miten kaikki vaikuttaa 
kaikkeen. 

Läpäisyyn kokonaisvaltaisesti suhtautuvat oppilaitokset 
ovat päässeet eroon liiasta ongelmakeskeisyydestä ja yksilön 
vaikeuksia korostavasta ajattelutavasta. Huomio on siirtynyt 
kaikkiin opiskelijoihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Yksilöä 
tuetaan yhteisöä kehittämällä eli ongelmaisten opiskelijoiden 
hyvinvointia tuetaan lisäämällä yhteisön hyvinvointia. Kes-
keinen käsite on nimenomaan hyvinvointi. Oppilaitokset 
nähdään työ- ja opiskeluyhteisönä, jossa henkinen ja fyysinen 
hyvinvointi heijastuu sekä henkilökuntaan että opiskelijoihin. 

Huolenpitoa, välittämistä, tukemista ja yhdenvertaisuutta 
ei ulkoisteta erilaisiin käytäntöihin tai hankkeisiin vaan ne 
integroidaan osaksi muuta toimintaa. Tämä vähentää erillisten 

tukipalveluiden tarvetta. On esimerkiksi hieman turhaa pitää 
erillisiä itsetunnon kohottamiseen tähtääviä teemapäiviä, 
jos oppilaitoksen normaali arki sisältää itsetuntoa latistavia 
elementtejä.

Tätä kirjoitettaessa (syksyllä 2015) ammatillisten oppilaitos-
ten tilannetta sävyttää epävarmuus, huoli työpaikkojen puoles-
ta ja muutoksen pelko. Opiskelijat aistivat luonnollisesti tämän 
negatiivisen kehän ja ovat osaltaan siitä myös vastuussa. 
Erilaiset tunteet tarttuvat herkästi, ja oppimisen(kin) kannal-
ta on valitettavaa, että erilaiset kielteiset tunteet tarttuvat 
herkemmin kuin myönteiset. Syksyllä 2015 oppilaitosten eräänä 
haasteena on se, miten lama-ajan tunteet saadaan pidettyä 
hallinnassa tai ainakin opetusympäristöjen ulkopuolella.
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Kuva 42.

Ammatillisen koulutuksen 
hyvinvointiverkosto ja hyvinvoivan 

oppimisympäristön käsikirja

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto on koulu-
tuksen järjestäjien opiskelu- ja työhyvinvointia edistävän 
henkilöstön, opetusalan viranomaisten ja asiantuntijaor-
ganisaatioiden, hyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatioiden 
sekä kirkon ja kolmannen sektorin järjestöjen muodos-
tama toiminnallinen ja viestinnällinen verkosto, jota 
koordinoi SAKU ry.

Verkoston tavoitteena on edistää yhteistyötä tekemällä 
opiskelu- ja työhyvinvointia toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa. Verkosto vaikuttaa yhteiskunnan päättäjiin, 
tuottaa materiaalia, kehittää menetelmiä sekä järjestää 
monialaisia ja moniammatillisia foorumeita ja vertaiskoh-
taamisia.

Verkosto toimii avoimena, ja organisaatiot tulevat 
mukaan ilmoittamalla organisaation yhteyshenkilö(t) SAKU 
ry:n toimistolle Ville Virtaselle. Henkilökohtainen verkos-
toon mukaan tuleminen tapahtuu tilaamalla verkoston 
uutiskirje Uutisarkki ja / tai tykkäämällä verkostosta 
Facebookissa.

Toisen asteen koulutukseen laaditussa hyvinvoivan 
oppimisympäristön mallissa on kuvattu koulutuksen 
järjestäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjän on suositelta-
vaa muotoilla malli ja omat hyvinvoinnin edistämisen 
toimintaperiaatteet oman opetussuunnitelmansa yhteiseen 
osaan.

Lue lisää hyvinvoivan oppimisympäristön mallista: 
http://tiny.cc/hyvoma (lyhytlinkki) 
  Lisätietoja:
  ville.virtanen@sakury.net
  SAKU ry

Kuva 43.

Hyvinvointivuosikello

Hyvinvointivuosikello on ohjauksen, opiskelijakunnan 
ja opiskeluhuollon toimijoiden työväline, joka auttaa 
lukuvuoden toimintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa, 
resursoinnissa ja koordinoinnissa. Vuosikello toimii myös 
kyseisten toimintojen johtamisen välineenä. Tavoitteena 
on yhdistää opiskelijakunta- ja tutortyö oppilaitoksen 
ennaltaehkäisevään huolenpitotyöhön. Hyvinvointivuosikello 
sisältää kolme erilaista vuosikelloa: Hyvinvointi- ja opiske-
lijatoiminnan vuosikello, Opiskeluhuolto- ja turvallisuusvuo-
sikello sekä Ohjauksen vuosikello. 

Vuosikellon tapahtumat linkittyvät oppilaitoksen ope-
tussuunnitelmaan. Vuosikelloon kuuluu kuvaus siitä, mitä, 
milloin, missä ja kuka toteuttaa vuosikellon tapahtuman 
tai toiminnan. Tapahtumat on aikataulutettu kellon eri 
kuukausille. Tapahtumat ja niiden toteutus on kuvattu 
tarkemmin eri tiedostoihin, jotka avautuvat sähköisestä 
kellosta. Tapahtumakuvaukset ohjeistavat tarkemmin toimi-
joita. Opiskelijat osallistuvat vuosikellon suunnitteluun ja 
toteutukseen mahdollisimman paljon lukuvuoden aikana. 
Kelloja voi soveltaa ja muokata eri yksiköiden tarpeita 
varten.

 Oppilaitoksen ennaltaehkäisevä opiskeluhuoltoryhmä 
käy kellot läpi vuosittain ja tekee yksikön toiminta-
suunnitelman niiden pohjalta. Kellon tapahtumiin tehdään 
samalla tarvittavat lisäykset ja korjaukset.

 Hyvinvointivuosikellon laatiminen ja sen mukaan toimi-
minen vaatii yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja verkosto-
jen välillä. Tässä toteutuu osaltaan ammatillisen koulutuk-
sen ja oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön henki 
moniammatillisesta yhteistyöstä. Lukuvuoden aikataulut ja 
tapahtumien toteutus sovitetaan yhteen johdon, opinto-
ohjaajien, erityisopettajien, opettajien ja ryhmänohjaajien 
sekä ammatinohjaajien työnkuvien kanssa. Toiminnasta 
vastaava oppilaitoksen henkilöstö on yhteydessä verkos-
toon selvittäen ja sopien näiden osallistumismahdollisuudet 
ja käytettävissä olevat resurssit. Jokainen toimija osallistuu 
osana omaa perustyötään.

Vuosikellon tapahtumat perustuvat oppilaitoksen ope-
tussuunnitelmaan ja strategiaan, jonka mukaan edistetään 
opintojen läpäisyä kehittämällä huolenpidon pedagogiik-
kaan liittyviä menettelytapoja ja käytänteitä.
  Lisätietoja:
  maarit.palojarvi@sakky.fi

 TATU – tartu tutkintoon! -hanke
 Savon ammatti- ja aikuisopisto
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Oppilaitosten yleisen hyvinvoinnin tärkeys on tietenkin 
havaittu jo aiemmin. Kyse ei ole mistään läpäisyn tehostamis-
ohjelman aikana tulleesta ahaa-elämyksestä. Vuodesta 2009 
lähtien hyvinvointia on kehitetty esimerkiksi ammatillisen 
koulutuksen hyvinvointiverkoston avulla. Tämän verkoston eräs 
hyödyllinen tuote on hyvinvoivan oppimisympäristön malli, jota 
voi luonnehtia koulutuksen järjestäjille suunnatuksi käsikirjaksi 
ja oppaaksi (kuva 42).

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana hyvinvointia kehitettiin 
paljolti eri teemoihin keskittyen. Kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
tityön suunnittelun ja organisoinnin mallina voidaan esitellä 
Hyvinvointivuosikello (kuva 43).



5.2  Osallisuus ja omistajuus
Koulutuksen järjestäjille tehdyn osaamistarvekartoituksen (kts. 
luku 2.1) mukaan osallisuuden edistäminen koetaan erittäin 
tärkeäksi kehittämisen kohteeksi ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Osallisuuden tunne on keskeinen osa hyvinvointia. Luvussa 4.5 
tuotiin esiin se, että uusien opetusmenetelmien eräs hyöty 
perustuu niiden osallisuutta mahdollistaviin ja vahvistaviin 
elementteihin. Osallisuuden lisäämisessä on olennaista se, että 
osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ei ulkoisteta vaikkapa 
oppilaskuntiin, vaan osallisuus koetaan yhteiseksi arvoksi ja 
osaksi arkea.

Voidaan puhua myös omistajuuden käsitteestä. Omistajuus 
viittaa opiskelun hallintaan, ja siihen liittyy vahva kokemus 

siitä, että opiskelija on oman oppimisensa subjekti ja mää-
räävä tekijä. Sama pätee luonnollisesti myös henkilökuntaan. 
Rehtoreiden ja henkilökunnan toiveena on usein oman vaiku-
tus- ja määräysvaltansa lisääminen. Työ- ja opiskeluhyvinvointi 
lisääntyy, kun ihmiset pääsevät vaikuttamaan työnsä sisältöön 
ja sen kehittämiseen.

Vaikka osallisuus on ideaalitilanteessa osa oppilaitoksen 
arvomaailmaa ja toimintakulttuuria, erillisiä käytäntöjä tarvi-
taan myös. Nämä käytännöt ovat näkökulmasta riippuen joko 
alkusoluja, jotka levittävät osallisuuden ideaa tai laajemman 
arvorakenteen kulmapaloja. Näillä käytännöillä on tärkeä rooli 
myös toiminnan kehittämisen kannalta. Osallisuuskäytännöt 
tuottavat mielipiteitä ja näkemyksiä oppilaitoksen toiminnan 
kehittämiseksi. Osallisuus on siis tärkeä toiminnan palaute- ja 
seurantaväline.

Osallisuuskäytännöt ovat parhaimmillaan sellaisia, jotka 
huomioivat oppilaitoksen kaikki toimijat opiskelijoista rehtorei-
hin. Tällä tavalla osallisuus ja kuuleminen laajenevat hyväksi ja 
hyödylliseksi vuorovaikutukseksi. Osallisuus ei rajoitu vain kuu-
lemiseen, vaan sillä on myös merkitystä. Eräänä osallisuuskäy-
täntönä voidaan esitellä Forumthinking, joka koostuu kolmesta 
erillisestä foorumista ja tapahtumasta (kuva 44).

Osallisuuskäytännöt voivat olla myös suppeampia. Niitä 
voidaan järjestää esimerkiksi opetushenkilökunnan kesken. 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän Pedagogisilla iltapäiväkahveil-
la osallisuuteen liittyy toiminnan kehittäminen vertaisoppimisen 
keinoin (kuva 45).

Osallisuudessa ei siis ole kyse pelkästään mielipiteen ilmaisus-
ta. Kyse on yksilön tuesta yhteisölle ja yhteisön tuesta yksilölle. 

Osallisuuteen kuuluvat kysymykset: Mitä sinä voisit tehdä 
oppilaitoksesi eteen, ja mitä oppilaitos voisi tehdä sinun eteesi?

5.3  Vertaistuki
Yhteisöltä saadun tuen eräs muoto on vertaistuki. Vertaistuen 
avulla opiskelijat voivat saada tukea omilta opiskelukavereiltaan. 
Vertaistukeen voidaan lukea myös henkilökunnan keskinäinen 
tuki. Erilaiset mentoroinnit ja muut vastaavat käytännöt olivat 
suhteellisia yleisiä läpäisyn tehostamisohjelmassa.

Vertaistuen yleisin ja tunnetuin muoto on tutortoiminta. 
Systemaattista ja laajaa tutortoimintaa on kehitetty ainakin 
Koulutuskeskus Sedun alueella. Tutortoiminnalle on luotu oma 
peruskoulutus ja opetussuunnitelma. Neljään eri ryhmään 
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Kuva 44.

Forumthinking

Forumthinking muodostuu kolmesta foorumista: opiskeli-
jafoorumi, kollegafoorumi ja johtajafoorumi. Tämän hyvän 
käytännön lähtökohtana on ollut opiskelijoiden ja hanke-
toimijoiden sekä johdon välisen tiedonvaihdon kehittäminen 
sekä kokemusten jakaminen vertaisryhmissä. Tavoitteena on 
löytää läpäisyn tehostamiseen liittyviä keinoja.

Johtajafoorumin taustalla on opiskelijafoorumin tutki-
mustulosten ja läpäisytulosten esittely. Tapaamisessa on mu-
kana hanketoimijoiden ylintä johtoa ja johtavassa asemassa 
olevia henkilöitä. Tilaisuus aloitetaan yhteistoiminnallisella 
tekemisellä, draamaharjoituksella tai esityksellä. Sen jälkeen 
siirrytään tutkimusten ja tilastotietojen tarkasteluun, jolloin 
osallistujat voivat vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia läpäisyn 
tehostamiseen liittyvistä asioista.

Kollegafoorum mahdollistaa eri organisaatioiden ja eri 
alojen opettajien yhteisen keskustelun läpäisyyn liittyvis-
tä asioista. Tilaisuus aloitetaan tutustumalla osallistujiin 
toiminnallisella menetelmällä. Tämän jälkeen tutustutaan 
läpäisyyn liittyvään tutkimukseen ja tilastotietoihin sekä 
muiden foorumien tuottamiin asioihin.

Opiskelijafoorumissa halutaan opiskelijoilta suoria 
vastauksia kysymyksiin "Miksi opiskelija keskeyttää?" ja 
"Mitkä asiat edistävät opintoja?" Foorumissa opiskelijat 
voivat vertaisryhmässä keskustella opintoihin liittyvistä 
asioista. Opiskelijafoorumissa on mukana eri koulutuksen-
järjestäjien oppilaitosten opiskelijoita. Tilaisuuden alussa 
osallistujat tutustutetaan toisiinsa toiminnallisin menetelmin 
tai draamaesityksen avulla. Tämän jälkeen opiskelijat kes-
kustelevat ennalta annettujen teemojen pohjalta opiskeluun 
liittyvistä haasteista ja positiivisista asioista. 
  Lisätietoja:
  rauni.pursiainen@keuda.fi

 KOLVI OY -hanke
 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Kuva 46.

Tutortoiminta

Koulutuskeskus Sedun tutortoiminta on uudistettu luomalla 
tutortoiminnan peruskoulutus sekä opetussuunnitelma koko 
tutortoiminnalle. Tutorina toimimalla opiskelija suorittaa 
YTO-valintaisia etiikan opintoja. Jokainen tutoriksi haluava 
käy tutortoiminnan perusteet -koulutuksen ja valitsee sen 
jälkeen sopivan jatkokoulutuksen. Tutorkoulutukset ja toimin-
ta tutorina merkataan tutorpassiin. Tutortoiminnalla voi 
suorittaa etiikan opintoja 1–4 ov.

Tutortoiminnalla lisätään yhteisöllisyyttä opiskelijoiden 
kesken ja koko työyhteisössä. Tutortoiminta on toisten 
huomioonottamista, toisista välittämistä ja vastuuta siitä, 
että omalla toiminnalla voi vaikuttaa opiskelijayhteisön hy-
vinvointiin. Tutor tuo esiin omia vahvuuksiaan ja kasvattaa 
toiminnan avulla itsetuntemustaan, mikä luo hyvää pohjaa 
työelämään siirtymiseen opiskelun jälkeen. 

Sedu-tutor osaa mm. esitellä omaa alaa ja oppilaitosta 
vieraileville ryhmille, opastaa muita opiskelijoita ja hyödyn-
tää vertaisopiskelijana olemista arkipäivän tilanteissa. Sedu-
tutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat opo-opettajat. 

Harrastetutor osaa mm. järjestää tapahtumia tai 
kerhotoimintaa omassa opetuspisteessä. Harrastetutoreiden 
ohjaajina ja kouluttajina toimivat asuntolaohjaajat.

Kv-tutor osaa mm. toimia eri kulttuureista tulevien 
vaihto-opiskelijoiden tukena, auttaa heitä tutustumaan ja 
sopeutumaan suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin sekä 
esitellä omaa alaa ja oppilaitosta vaihto-opiskelijoille. Kv-
tutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat kv-vastaavat.

Digitutor osaa mm. auttaa ratkaisemaan eteen tulevia 
teknisiä ongelmia, tietää neuvoa kopiointiin tai plagiointiin, 
tekijänoikeuksiin sekä tietoturvaan liittyvissä asioissa. Digi-
tutoreiden ohjaajina toimivat digikoordinaattorit yhteistyössä 
Jelpparin kanssa.

Koulutus ja yhteistyö: Tutortoiminnan perusteet -kou-
lutusta järjestetään opetuspisteittäin tai yksiköittäin. Opo-
opettajat, asuntolaohjaajat, kv-vastaavat, digikoordinaattorit, 
opiskelijahyvinvoinnin johto, pedagoginen kehittäminen ja 
opiskelijat tekevät yhteistyötä tutortoiminnassa.

 Lisätietoja:
  raija.marttala@sedu.fi

 Fiilistä asumiseen -hanke
 Koulutuskeskus Sedu

Kuva 45.

Pedagoginen iltapäiväkahvi

Opettajille ja henkilöstölle suunnattu keskustelu- ja koulutustilai-
suus, joka perustuu osittain vapaamuotoiseen pedagogiseen kes-
kusteluun, vuorovaikutukseen ja yhteiseen asioiden jakamiseen. 
Tilaisuus järjestetään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti joko 
avoimena keskustelutilaisuutena tai tietyn opintoalan kutsumana. 
Tilaisuuksilla on etukäteen valittu aihe, ja alustajaksi pyydetään 
aina aiheen asiantuntija tai asiaan perehtynyt henkilö.

Avoimen tilaisuuden lähtökohtana on, että kukin voi osallistua 
kiinnostuksensa mukaisesti. Kun opintoala järjestää tilaisuuden, 

se kutsuu mukaan haluamansa opintoalan tai muun henkilöstön. 
Tilaisuus on mahdollista jalostaa esim. Lyncin kautta toteutet-
tavaksi. Tämä edellyttää etukäteismarkkinointia ja ajankohdan 
huolellista suunnittelua.     
  Lisätietoja:
  pasi.kallioinen@sataedu.fi
  HOPSY – Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä
  Satakunnan koulutuskuntayhtymä

jakautuvat tutorit tekevät työtään yhteistyössä henkilökunnan 
kanssa (kuva 46).
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Vastaavaa toimintaa on järjestetty myös muualla. Tyypillistä 
on tutoreiden käyttäminen ryhmäytymisen tukena ja oppilaitok-
sen markkinoijina. Esimerkiksi Porvoon ammattiopiston markki-
nointitutor toimii myös ammatinvalinnan apuna perusopetuksen 
yläluokkalaisille. Porvoossa tutorkoulutukseen kuuluu oman 
perustutkinnon esittelyn oppiminen, eli tutorkoulutus toimii 
myös tutoropiskelijan oman opiskelun hallinnan apuna. 

Tehostamisohjelman aikana kehitettiin lisäksi käytäntöjä, 
jotka sitovat vertaistuen konkreettisemmin oppimisen tukeen. 
Vanhempien vuosikurssien opiskelijat voivat toimia eräänlaisina 
apuopettajina. Tämänkin mallin hyödyt koituvat kaikille opiske-
lijoille (kuva 47).

se, että opiskelija on ensin saanut tietoa, taitoa, valmiuksia ja 
voimia oman elämänsä ja opiskelunsa hallitsemiseen. Läpäisyn 
tehostamisohjelman aikana kehitettiin ja järjestettiin runsaasti 
erilaisia kursseja ja koulutuskokonaisuuksia, jotka tähtäsivät 
opiskelijan taitojen kehittämiseen mitä erilaisimmissa asioissa. 
Näillä kursseilla pyrittiin siis myös lisäämään opiskelijan itseoh-
jautuvuutta (kts. luku 3.10).

Opiskelijoille järjestettävät kurssit ja koulutukset voidaan tyy-
pitellä neljään luokkaan. Ensinnäkin on kursseja, joilla pyritään 
arkielämän taitojen lisäämiseen. Toisten kurssien tavoitteena on 
yleisen elämänhallinnan ja -valmiuksien lisääminen. Kolmannen 
tyypin kursseilla pyritään elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
lisäämiseen. Neljäs ryhmä muodostuu kursseista, joiden pääasi-
allinen fokus on itsetuntemuksen ja -ymmärryksen lisäämisessä. 
Kurssien yhteinen nimittäjä on kuitenkin kasvu, oppiminen, 
aikuistuminen, kehittyminen, voimaantuminen, innostuminen, 
valaistuminen – tai mitä käsitettä nyt halutaankin käyttää.

Periaate on se, että kursseja tarjotaan tarpeen mukaan. 
Esimerkiksi Arjen Sankarit on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 
erilaisia oppimisen esteitä ja motivaatio-ongelmia (kuva 48).

Osa kursseista on suunnattu selkeästi oppimistaitojen ja opis-
kelijan itseohjautuvuuden lisäämiseen. Näiden kurssien tarkoitus 
on siis opiskelun ja sen hallinnan tehostamisessa. Esimerkiksi 
lukikurssi ja ennakoivan tukemisen malli pyrkivät näihin tavoit-
teisiin (kuva 49).

5.5  Kodin ja koulun yhteistyö
Parhaimmillaan oppilaitos toimii siis siten, että opiskelukaverit 
tukevat ja ohjaavat toisiaan erilaisissa epävirallisissa yhteyksissä. 
Lisäksi opiskelija itse vastuutetaan ja koulutetaan oman elä-
mänsä ohjaajaksi ja päähenkilöksi. Yksi keskeinen epävirallisen 
tuen lähde tulisi löytyä opiskelijan kotoa. Tehokkaan läpäisyn 
taustalla on usein turvallisen ja kannustavan kodin muodosta-
ma voimavara. Aiemmin todettiin (luku 3.9), että kodit voivat 
toimia hyvänä resurssina myös ongelmien ennaltaehkäisyn 
näkökulmasta. Jos kodin ja koulun suhteet ovat kunnossa, niin 
kodit tiedottavat havaitsemistaan ongelmista koululle. 

Ammatillisen koulutuksen kohdalla ongelmana on usein 
pidetty sitä, että vanhemmat eivät ole tarpeeksi kiinnostunei-
ta lastensa opinnoista ja oppilaitosyhteistyö ei suju riittävän 
hyvin. Kotien ja perheiden ongelmat tarjoavat usein myös hyvän 
selityksen sille, miksi opiskelijan valmiudet eivät ole riittäväl-
lä tasolla ja opinnot eivät etene. Kodit ja perheet rajataan 
toisinaan oppilaitoksen vaikutusvallan ulkopuolelle. Toisinaan ne 
taas otetaan kehittämisen ja yhteistyön kohteeksi, kutsutaan 
kumppaneiksi.

Läpäisyn tehostamisohjelmassa paneuduttiin kodin ja koulun 
yhteistyön lisäämiseen. Esimerkiksi vanhempainiltoja pyrittiin 
kehittämään mielekkäämmiksi ja houkuttelevimmiksi. Tällaisista 

Opiskelijoiden keskinäistä vertaistukea tapahtuu toivottavasti 
myös erilaisissa epävirallisissa yhteyksissä. Opiskelijakaverilta 
saatu neuvo tai lohduttava sana on eräs vertaistuen muoto, 
jonka opiskelijat kokevat myös hyväksi yhteisöllisyyden ja 
kaveruuden merkiksi. Empaattisuus ja tukemisen halu ovat osin 
persoonallisuuden piirteitä, mutta epävirallista vertaistukea 
ja välittämistä voidaan lisätä opiskelijoita kouluttamalla ja 
kurssittamalla.

5.4  Opiskelijan voimaantuminen
Opiskelijat voivat siis vahvistaa toisiaan ja saavat siitä yleensä 
voimaa myös itselleen. Toisten auttamisen ehtona on yleensä 

Kuva 47.

Vertaisoppiminen

Koulutusalan kaikki opiskelijat jaetaan kolmeen ryhmään 
niin, että jokaisessa ryhmässä on edustus kaikilta vuosi-
kursseilta. Tavoitteena on opiskelijoiden ryhmäytyminen, 
vertaisoppiminen ja -ohjaaminen sekä yhteistyötaitojen ja 
ohjaustaitojen kehittäminen. Toisen ja kolmannen vuoden 
opiskelijoiden toimiessa ohjaajina he samalla kertaavat ja 
syventävät oppimiaan asioita. 

Oppiminen on tehokasta, motivoivaa, sitouttavaa ja 
osallistavaa. Yhteiset saavutukset lisäävät ammattiylpeyttä. 
Vastuun antaminen ja opiskelijan osaamiseen luottaminen 
kartuttavat ammattitaitoa.

Resurssit ja juurtuminen on sovittavissa opettajien 
kesken. Vertaisoppiminen soveltuu monelle alalle ja moneen 
tutkinnon osaan. Toimivuus on kiinni eniten opettajien 
yhteistyöstä. 
  Lisätietoja:
  pasi.kallioinen@sataedu.fi

 HOPSY – Aktiivinen opiskelija
  hyvinvoivassa oppimisympäristössä

 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
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käytännöistä voidaan mainita erityiset toiminnalliset huolta-
jainillat. Vanhemmille tarjotaan vaikkapa ruokaa ja renkaiden 
vaihtoa (kuva 50).

Toiminnallisissa huoltajainilloissa opiskelijat vastuutetaan 
toimintaan mukaan ja he pääsevät näyttämään osaamistaan 
vanhemmille. Tämä luo yhteisöllisyyttä ja lisää opiskelijan 
opiskelumotivaatiota sekä ammattiylpeyttä.

Kuva 48.

Arjen sankarit -motivaatiointerventio

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, joilla on oppimisvaike-
uksia, alentunut opiskelumotivaatio tai muita oppimisen 
haasteita, tai jos vaikuttaa siltä, että opinnot ovat 
pitkittymässä tai keskeytymässä. Kurssi on opintojakson 
mittainen, opintoviikon laajuinen ja vapaavalintainen.

Kurssilla käydään läpi elämänhallintaan ja opiskelu-
tekniikkaan liittyviä asioita. Opiskelija laatii itselleen 
opintoihin liittyvän tavoitteen, jota kohti eri menetelmin 
tuettuna tapaamiskerroilla pyritään.

Kurssin tavoitteena on opiskelijan positiivisen minäkuvan 
vahvistaminen ja negatiivisen kierteen katkaiseminen. 
Menetelminä käytetään omien vahvuuksien tunnistamista 
ja tunnustamista sekä kehittämisen kohteiden löytämistä. 
Kurssilla etsitään keinoja, joilla näihin voidaan vaikuttaa.

Kurssilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
yhdessä tekemistä ja käytetään hyväksi erityisesti opis-
kelijan omia vahvuuksia. Sekä tuki että palaute pyritään 
antamaan välittömästi, ja palautteen annossa keskitytään 
vain positiiviseen palautteeseen.

Kurssi pidetään YTO-ainejaksolla vapaavalintaisten aineit-
ten paikalla lukujärjestyksen mukaan. Kurssin vetäjänä 
voi toimia ryhmänohjaaja tai aineenopettaja, joka on 
perehtynyt motivaation rakentumiseen ja opiskelijoiden 
oppimisen esteisiin. Ulkopuolisia asiantuntijoita kutsutaan 
paikalle puhumaan nuoria askarruttavista ja kiinnostavista 
aiheista. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumis-
käynti työssäoppimispaikalle tai muuhun nuorten elämään 
liittyvään paikkaan lähietäisyydellä.

Malli toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä kahdella 
kampuksella vapaavalintaisena kurssina. Mallista on pidetty 
koulutusta ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle. 
Hankkeen puitteissa on tehty ohjekirjanen Toimivia tapoja 
motivaation ylläpitoon.
Opettajan vinkkikirja: 
http://tiny.cc/vinkkikirja (lyhytlinkki) 
  Lisätietoja:
  elisa.salmi@nmi.fi

 Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke
 Niilo Mäki Instituutti

Kuva 49.

Lukikurssi ja ennakoivan tukemisen malli

Lukikurssi
Avaimia oppimiseen ja ammattiviestintään, 1 ov, vapaasti 
valittava opintojakso. Tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja
  kehittämiskohteensa oppijana
 • vahvistaa taitojaan oppijana
 • vahvistaa luku- ja kirjoitustaitojaan
  ammattiosaamisen näkökulmasta
 • oppii arvioimaan omia äidinkielen taitojaan
  ja pyrkii kehittämään niitä jatkuvasti
 • tuntee sujuvan lukemisen ja kirjoittamisen edellytykset
 • hankkii vuorovaikutustaitoja ja
  tunnistaa oman alansa viestintätilanteet
 • saa valmiuksia opinnoissa ja
  työelämäviestinnässä toimimiseen.
  Lisätietoja:
  leena.hietalahti@kpedu.fi

 Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Ennakoivan tukemisen malli
Mallin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä 
omien valintojen ja tekojen vaikutuksista omaan elämän-
laatuun, nuorten aikuistumiseen ja ammatilliseen kasvuun, 
vahvistaa yhteiskuntatietoisuuteen liittyviä taitoja sekä 
ohjata ottamaan vastuuta omasta elämästä ja siihen 
liittyvistä valinnoista. Ennakoivan tukemisen malli sisältää 
toteutussuunnitelman ja tehtävät koko opintojen ajaksi.

Toteutuksen tueksi on koottu tehtäväpankki, jonka 
sisällöt on jaoteltu tukemaan vuosikellojen sisältöjen 
harjoittamista. Tehtäväpankin tehtävien sisällöt on avattu 
elämänhallinnallisten asioiden mukaisesti, jotta sieltä 
löytäisi mahdollisimman helposti ja nopeasti tarvitsemaansa 
teemaan liittyviä harjoitteita ja materiaalia. 
  Lisätietoja:
  mirka.kempas@raseko.fi

 Valmis-hanke
 Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Toimivat suhteet koteihin voidaan nähdä myös eräänlaisena 
reservinä. Kun ollaan tultu tutuiksi, niin opiskelijan vanhemmat 
saadaan helpommin mukaan myös silloin, kun tukea tarvitaan 
erityisen paljon. Jos opiskelijan opinnot eivät suju, vanhemmat 
kutsutaan yleensä mukaan erilaisiin huolipalavereihin tai aina-
kin heidän kanssaan keskustellaan asioista. 
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5.6  Opiskelija-asuntolat ja 
   harrastustoiminta
Jos oppilaitoksessa on opiskelija-asuntola, toimii asuntola kodin 
korvikkeena ja asuntolan toiminnalla on suuri merkitys opis-
kelijan opintojen sujuvuuden kannalta.12 Läpäisyn tehostamis-

ohjelman aikana opiskelija-asuntoloiden kehittäminen kytkettiin 
opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Asuntolat ja siellä työs-
kentelevät asuntolaohjaajat ovat pyrkineet rakentamaan uutta 
roolia myös ohjauksen ja opetuksen osana. Asuntolatoiminnan 
tavoitteena on päästä eroon mielikuvasta, jonka mukaan kyse 
olisi pelkästä majoituksesta ja valvonnasta.

Tehostamisohjelmassa luodut käytännöt liittyivät ensinnä-
kin asuntolaohjaajien työn ja osaamisen kehittämiseen. Fiilistä 
asumiseen -hanke rakensi asuntolaohjaajien täydennyskoulutusta ja 
verkostoitumista. Asuntolaohjaajien työvälineeksi ja asuntolatoimin-
nan tueksi tehtiin myös asuntolatoiminnan käsikirja (kuva 51).

Kuva 50.

Toiminnalliset huoltajainillat

Ruokaa huoltajille
Vanhemmille ja huoltajille järjestetään hotelli-, ravintola- ja 
catering-alalla toiminnallinen vanhempainilta, jonka tavoit-
teena on kotiväen tutustuminen oppilaitokseen, opetuk-
seen ja opettajiin. Opiskelijat pääsevät myös näyttämään 
osaamistaan. Lisäksi tilaisuudella voi olla jokin teema, 
esimerkiksi opiskelijoiden mahdolliset jatko-opinnot.

Vanhempainillan suunnitteluun ja toteuttamiseen 
osallistuvat niin opettajat kuin opiskelijatkin. Tilaisuuden 
suunnitteluvastuussa ovat ryhmänohjaaja ja ruokatuotannon 
opettaja, jotka suunnittelevat ajankohdan sekä tarjoilun. 
Opiskelijat vievät kutsut huoltajilleen ja toimittavat ilmoit-
tautumiset luokanvalvojalleen. Luokanvalvoja ja ruokatuo-
tannon opettaja suunnittelevat tilaisuuden ajankohdan sekä 
tarjoilujen järjestelyt. 

Opiskelijat toteuttavat tilaisuuden tilaustarjoilutyyppisesti 
opettajiensa ohjauksessa. Runsaat kaksi tuntia kestävän 
tilaisuuden aikana huoltajilla on mahdollisuus perehtyä 
opiskelukäytäntöihin, kuulla jatko-opiskeluvaihtoehdoista ja 
tietenkin syödä hyvin.

 Lisätietoja:
 merja.heijari@turku.fi
 Valmis-hanke
 Turun ammatti-instituutti

Uudet renkaat alle rengasruletissa
Toiminnallisuutta oli myös Salon seudun ammattiopiston 
autoalan ja hotraca-alan yhteisesti järjestämässä rengasru-
letissa. Tilaisuudessa kotiväelle tarjottiin maksutta auton 
renkaanvaihto. Odotellessa tarjolla oli grillimakkaraa ja 
kahvia. Samalla oli tietysti mahdollisuus keskustella opetta-
jien kanssa oman nuoren opinnoista.

Tilaisuus oli erittäin onnistunut. Kotiväki oli innoissaan 
nähdessään nuoria tositoimissa ja tutustuessaan vapaamuo-
toisesti siihen, mitä oppilaitoksessa tehdään.

 Lisätietoja:
  mervi.leino@sskky.fi

 Valmis-hanke
 Salon seudun ammattiopisto

Kuva 51.

Asuntolatoiminnan käsikirja

Käsikirjan tarkoitus: 
 • järjestäjän velvollisuuksien tarkistuslista
 • henkilöstön perehdyttämisen ja työnohjauksen väline
 • toiminnan arvioinnin väline
 • käytännön malleja, asiakirjoja yms.
Sisältö: 
 • käsitteet ja lainsäädäntö
 • suunnitelmat ja asiakirjat
 • opiskelun tukeminen
 • opiskelijoiden osallisuus
 • turvallisuus ja viihtyvyys
 • asuntolaohjaajan työssä jaksaminen.
Asuntolatoiminnan käsikirjaa päivitetään Arjen arkki -sivus-
tolla. Käsikirjan hyödyntäminen vaatii siihen perehtymistä 
sekä sen käyttöönottoa oman asuntolatoiminnan järjestä-
misessä, kehittämisessä ja arvioinnissa. Asuntolatoiminnan 
käsikirja luo valtakunnallisia suuntaviivoja asuntolatoimintaa 
ylläpitäville toisen asteen koulutuksen järjestäjille.
  Lisätietoja:
  raija.marttala@sedu.fi, ville.virtanen@sakury.net

 Fiilistä asumiseen -hanke
 Koulutuskeskus Sedu, SAKU ry

12 Asuntolaopiskelijoiden keskeyttämisriski on pienempi kuin muiden opiskelijoiden. Esimerkiksi lukuvuonna 2013–14 hieman yli 4 % erosi opinnoista. Muiden opiskelijoiden
 eroprosentti oli 8,6. Lähde: Koramo & Vehviläinen (2015): Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Raportit ja selvitykset 2015:3. Opetushallitus. Helsinki.

Opiskelija-asuntoloiden uudistamisen toinen linja kulkee 
opiskelijoille tarjottavien palveluiden kehittämisessä. Opiskeli-
joiden itseohjautuvuuden ja voimaantumisen tueksi kehitettyjen 
kurssien joukossa on erityisesti asuntolaopiskelijoille tarkoitettu 
Fiilistä asumiseen – arjen taitojen kurssi. Tällä kurssilla nuoret 
oppivat yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi kurssisisältöihin 
kuuluu arjen tehtävien opettamista (esimerkiksi ruoanlaittoa ja 
siivousta) sekä harrastuksiin tutustuttamista ja ohjaamista.



Harrastaminen ja vapaa-aika eivät ole sattumalta arjen tai-
tojen kurssin ohjelmassa. Mielekäs vapaa-ajan toiminta nähdään 
tärkeänä osana opiskelijoiden hyvinvointia. Asuntolat pyrkivät 
tarjoamaan virikkeitä harrastusten aloittamiseen ja jatkamiseen. 
Harrastustoimintaan ohjataan esimerkiksi asuntolatutoreiden 
avulla (kuva 52).

Koulutuksen järjestäjille tehdyssä osaamistarvekartoituksessa 
(kts. luku 2.1) harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämistä 
ei pidetty kovinkaan keskeisenä tavoitteena. Läpäisyohjel-
man aikana saatujen kokemusten mukaan tällä on kuitenkin 
merkitystä. Paikallisesti on tehty ja voidaan tehdä yhteistyötä 
esimerkiksi nuorisotyön tai urheiluseurojen kanssa. Oppilaitoksen 
sisäisistä käytännöistä voidaan mainita erilaiset kurssit, joilla 
opiskelijoita tutustutetaan harrastuksiin oman tekemisen kautta. 

kelijoiden hyvinvointia. Hyvin suunniteltu ja toteutettu opetus 
lisää hyvinvointia esimerkiksi motivaation lisääntymisen, nopean 
tuen ja epäonnistumisten hyväksymisen kautta.

Aiemmin mainittiin myös, että yksilöä tuetaan yhteisöä 
kehittämällä. Yksittäisten opiskelijoiden hyvinvointi lisääntyy, 
kun kiinnitetään huomiota kaikkien opiskelijoiden hyvinvoin-
tiin. Suurin osa hyvinvointikäytännöistä kohdistuukin kaikkiin 
opiskelijoihin, tasaisesti ja tasa-arvoisesti. Esimerkiksi ryhmäyt-
tämiseen ja osallistamiseen pyrkivät menetelmät, oppilaitoksen 
tilojen viihtyvyydestä huolehtiminen sekä maistuva ruoka eivät 
erottele kohteitaan. Makuasioista kiistelyn rajoissa tietenkin.

Kaikesta huolimatta tarvetta on myös yksilöllistäville ja 
eriyttäville hyvinvointikäytännöille. Perinteisesti on totuttu pu-
humaan erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista eli erityisopis-

Ainakin läpäisyohjelmassa nämä kurssit vaikuttivat olleen 
liikunta- ja urheilupainotteisia. Esimerkiksi Savon ammatti- ja 
aikuisopistossa on käyty Kunnolla tutkintoon -pienryhmäkurssia.

5.7  Opiskeluhuolto ja erityisopetus
Hyvinvointi syntyy usein huolenpidon ja joskus myös huoles-
tumisen kautta. Opiskelijalle pyritään tuottamaan kelpaamisen 
ja jaksamisen kokemuksia. Luvussa 3.5 esitellyt huolivaiheen 
palvelut ja käytännöt ovat mitä suurimmassa määrin myös 
hyvinvoinnin lisäämisen tai säilyttämisen käytäntöjä. Samoin 
on hyvä muistaa, että jos kaikki liittyy kaikkeen, niin myös 
opetuksen toteuttamisella voidaan joko lisätä tai vähentää opis-

kelijoista. Oppilaitoksissa on opiskeluhuollon palveluita, jotka on 
tarkoitettu niitä tarvitseville opiskelijoille. Tämä yksilöllistä-
minen, eriyttäminen ja tarveharkintaisuus saatetaan toisinaan 
kokea myös leimaavaksi opiskelijoiden keskuudessa. 

Eriyttävät opiskeluhuoltopalvelut pyrkivät läpäisyohjelman 
aikana normalisoimaan toimintaansa. Esimerkiksi Ammattiopisto 
Liviassa on käytössä kuraattoritunti. Kuraattori käy jokaisessa 
aloittavassa ryhmässä kertomassa itsestään ja toimenkuvastaan. 
Tunnin aikana tehdään ryhmän pelisäännöt (luokkahenkisuun-
nitelma) ja opiskelijat vastaavat myös kuraattorin haastattelu-
lomakkeeseen. Luvussa 3.4 kuvattuun SoteStarttiin taas kuului 
opiskeluhuollon esittäytyminen eräällä rastipisteellä. Tällaiset 
käytännöt pyrkivät muiden tavoitteiden ohella siihen, että 
opiskeluhuollon työntekijöiden (kuraattorit, psykologit, tervey-



Kuva 53.

Opiskeluhuollon käsikirja

Käsikirja on julkaistu www-sivuina osana Arjen arkki -hy-
vinvointisivustoa, jotta käsikirja on jatkuvasti täydennettä-
vissä ja muokattavissa. Käsikirjaan päivitetään mm. uuden 
opiskeluhuoltolain toimeenpanoon liittyviä käytäntöjä.
Sisältö
0. Johdanto 
1. Keskeisiä käsitteitä 
2. Opiskeluhuoltoa ohjaava ja siihen vaikuttava 
 keskeinen lainsäädäntö 
3. Opiskeluhuollon järjestäminen 
 3.1 Opiskeluhuoltoryhmät 
 3.2 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset 
 3.3 Opiskeluhuollon suunnitelmat 
4. Oppimisympäristöt 
5. Opiskelijoiden osallisuus 
6. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon palvelut 
 6.1 Opinto- ja uraohjaus 
 6.2 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen 
 6.3 Oppilaitosruokailu 
 6.4 Vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen 
 6.5 Asuntolatoiminta 
7. Opiskeluhuollon ja opiskelijan lähipiirin välinen yhteistyö 
8. Opiskeluhuollon sidosryhmäyhteistyö 
9. Opiskeluhuollosta tiedottaminen ja viestintä
Lisäksi kirjaan kuuluu arvioinnin tueksi laaditut 
tarkistuslistat eri teemoista.
Lue ja lataa:
arjenarkki.fi/hyvinvointia/opiskeluhuollon-kasikirja 
  Lisätietoja:
  anne.etelaaho@kpedu.fi, ville.virtanen@sakury.net

 Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, SAKU ry

denhoitajat) palveluihin turvautuminen koettaisiin normaaliksi 
toiminnaksi. Käytäntöihin liittyy siis eräänlainen kaikilla 
on joskus ongelmia -asenne. Tällä madalletaan palveluun 
osallistumisen kynnystä ja lisätään siis myös suvaitsevaisuutta 
ongelmaisia opiskelijakavereita kohtaan.

Opiskeluhuollon kehittäminen tapahtui läpäisyn tehostamis-
ohjelmassa usein välillisesti. Esimerkiksi luotsaamiseen liittyvät 
huolivaiheen käytännöt ovat paljolti myös opiskeluhuollon kehit-
tämistä. Opiskeluhuolto koetaan yhä useammin koko oppilaitok-
sen tehtäväksi. Kaikki eivät voi olla kuraattoreja tai vaikkapa 
terveydenhoitajia, mutta kaikki voivat toimia ainakin pienessä 
roolissa huolten poistajina. Kaikki osaavat myös neuvoa opiske-
lijan oikean auttajan pakeille, jos oma osaaminen tai työnkuva 
ei auttamista mahdollista. Opiskeluhuoltoon ohjaamisessa on 
kysymys opiskelijan poluttamisesta oppilaitoksen sisällä.

Vaikka koko oppilaitoksen henkilökunta toimisikin osana 
opiskeluhuoltoa, riittää tämän alan asiantuntijoille ja työnte-
kijöille tekemistä ja opiskelijoita. Ammattiryhmän työvälineeksi 
on kehitetty opiskeluhuollon käsikirja. Tämä kirja mallintaa 

kattavasti opiskeluhuollon työtä, siihen liittyviä teemakokonai-
suuksia ja myös lainsäädäntöä (kuva 53).

Opiskeluhuollon kentällä ja arjessa tulee kenties kaikkein 
konkreettisimmin esiin se, että opiskelijan hyvinvointi koostuu 
elämän kokonaisuudesta ja pienistä asioista. Nuoren arki tulisi 
hahmottaa kokonaisvaltaisesti. Silloin ollaan tekemisissä myös 
vapaa-ajan, perheen, sosiaalisten suhteiden ja muiden oppilai-
toksen ulkopuolisten asioiden kanssa. On hahmotettava nuoren 
elinympäristö ja nuoren elämään myönteisesti ja kielteisesti 
vaikuttavat tekijät. Opiskelijan auttamisen ja tukemisen näkö-
kulmasta tämä tarkoittaa sitä, että palvelut täytyy järjestää 
monialaisella yhteistyöllä.

Koulutuksen järjestäjille tehdyn osaamistarvekartoituksen 
perusteella monialainen yhteistyö on suhteellisen hyvällä tolalla. 
Tämä asia onkin ollut vahvasti tapetilla ja kehittämisen kohtee-
na ainakin 1990-luvulta saakka. Erilaiset viralliset ja epävi-
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Kuva 52.

Asuntolatutorit

Asuntolatutorit ovat asuntolassa asuvia toisen ja kolmannen 
vuoden opiskelijoita, jotka auttavat uusien asukkaiden pe-
rehdyttämisessä asumisen käytäntöihin. Tavoitteena on lisätä 
asuntolassa asuvien opiskelijoiden viihtymistä, yhteisöllisyyt-
tä ja osallisuutta.

Asuntolatutorit ovat vapaaehtoisesti ilmoittautuneita, 
toimintaan motivoituneita ja ohjeistettuja opiskelijoita. 
Tutorit toimivat asuntola- ja vapaa-ajanohjaajan apuna ide-
oimassa ja järjestämässä opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa 
oppilaitoksissa. He ovat muun muassa syksyllä vastaanotta-
massa ja opastamassa uusia asuntolaan tulevia opiskelijoita. 
Asuntolatutoreilla on tärkeä rooli toimia asuntolan arjessa 
muiden ja erityisesti nuorempien opiskelijoiden tukena ja 
opastajana sekä näyttää sääntöjä ja käytäntöjä noudatta-
malla hyvää esimerkkiä asuntolassa asumisesta. 

Asuntolatutoreiden toiminta painottuu opiskelijoiden 
vapaa-ajan toiminnan aktivoimiseen ja kehittämiseen. 
Asuntolatutorit kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan ja 
organisoimaan asuntolan vapaa-ajantoimintaa sekä käsitte-
lemään asuntolaelämästä nousseita, asumiseen liittyviä asioi-
ta. Lisäksi he toimivat tiiviissä yhteistyössä ryhmätutoreiden 
kanssa muun muassa asumisen ja elämänhallinnan kurssin 
toteuttamiseksi. Asuntolatutorina toimimisesta saa vapaasti 
valittaviin opintoihin opintoviikkoja aktiivisuuden mukaan.

 Lisätietoja:
  sirpa.laitinen@seurakuntaopisto.fi

 TATU – tartu tutkintoon! -hanke
 Seurakuntaopisto
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ralliset yhteistyöverkostot näyttävät vakiintuneen, eikä niiden 
lisäämisen tarpeesta enää puhuttu läpäisyn tehostamisohjelman 
aikana. Nyrkkisääntö on se, että oppilaitoksen tulee tunnistaa 
opiskelijan palvelutarve sekä paikalliset palvelun tarjoajat. 
Kysyntä ja tarjonta on saatava kohtaamaan.

Opiskeluhuollon palvelutarpeen taustalla on usein oppimiseen 
ja opiskeluun liittyviä vaikeuksia. On jääty jälkeen opinnoista, 
tarvitaan erityistä tukea tai erityisiä oppimisympäristöjä. Hyvin-
voinnin ja huolenpidon käytännöistä voidaankin erottaa sellaiset 
käytännöt, joilla pyritään oppimisen tukemiseen. Esimerkiksi 
Tutkintohautomossa opiskelijoita haudotaan erityisopettajan 
huolenpidon alla (kuva 54).

Kuva 54.

Tutkintohautomo

Tutkintohautomoa on kehitetty eri hankkeiden avulla. 
Keskeistä siinä on erityisopettaja, jolla on suuri sydän ja 
kärsivällinen mieli.

Hautomoon on ohjattu ne eritysopiskelijat, jotka ovat 
aikeissa keskeyttää opintonsa. Opiskelijoilla on esimerkiksi 
vaikeuksia keskittymiskyvyssä, lukiongelmia, vuorovaikutus-
ongelmia opettajan kanssa tai haasteita elämänhallinnassa. 
Erityisopettaja ohjaa opiskelijoita ja neuvottelee jokaisen 
opiskelijan opintojen toteuttamisesta ammattiaineiden ja 
yhteisten aineiden opettajien kanssa. Opinnot tehdään 
hautomossa, ja siellä on kerrallaan vain muutamia opiske-
lijoita. Oleellista on se, että on valmiit yhteisten tutkinnon 
osien tehtäväpaketit, jotka voidaan ko. tilassa tehdä. Puut-
tuvat kurssit selätetään yksi kurssi kerrallaan. Ympäristö on 
viihtyisä, ja tarjolla on juotavaa aivotoiminnan ylläpitoon. 

Menetelmä toimii, koska opiskelija hyväksytään sellaisena 
kuin hän on, ehdoitta. Vuorovaikutustilanteissa ollaan 
opiskelijan rinnalla, tukena ja puolella. Opiskelija saa 
alkuvaiheessa runsaasti tukea ja opiskeluilmapiiri pyritään 
pitämään positiivisena. Tukea vähennetään vasta, kun hän 
on valmis itsenäisempään toimintaan. 
  Lisätietoja:
  anne.etelaaho@kpedu.fi, auli.saari@kpedu.fi

 Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Tutkintohautomon kaltaisia käytäntöjä on muuallakin. Jämsän 
ammattiopistossa on panostettu opiskelijoiden ohjauspalveluihin 
nimeltä Ohjauspysäkki ja Paussipaikka. Esimerkiksi Ohjauspy-
säkki on vakiintunut toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan 
non-stop-periaatteella yksilö- ja ryhmäohjausta. Toiminta pai-
nottui alussa rästien suorittamiseen, mutta kehittyi sittemmin 
yhä useammin yksilöllisen opintopolun tueksi ja varhaisen tuen 
antamiseksi oppitunneilla ja työsaleissa.

Tutkintohautomot, ohjauspysäkit ja paussipaikat voidaan 
nähdään kokonaisvaltaisina käytäntöinä, yksilöllisen tuen ja 

opetuksen antajina. Tarkemmin rajaamalla käytännöt voidaan 
nähdä myös niin sanottujen korjaavien joustojen mahdollistajina. 
Korjaavilla joustoilla tarkoitetaan rästiin jääneiden opintojen 
suorittamista. Perinteisesti on puhuttu rästipajoista, ja tällaisia 
pajoja on vakiinnutettu jo runsain määrin ympäri Suomea. 
Kattava kooste erilaisista rästipajoista löytyy esimerkiksi Valmis-
hankkeen tuotesivuilta:
Rästipajoja: http://tiny.cc/rastipajat (lyhytlinkki)

Rästipajoissa katse suunnataan menneisyyteen ja tulevaisuu-
teen – suorittamatta jääneisiin opintoihin, tilapäisiin kompuroin-
teihin, uuteen alkuun ja loppukiriin tutkinnon saavuttamiseksi. 
Rästipajaopiskelijoiden vertauskuvallinen sankarihahmo löytyy 
suomalaisesta urheiluhistoriasta. Viren kaatui Münchenin olym-
pialaisissa vuonna 1972, mutta nousi hetken ihmeteltyään ylös 
ja juoksi voittoon.

Läpäisyn tehostamisohjelmassa kehitettiin kuitenkin myös 
käytäntöjä, joilla vähennetään erilaisten rästipajojen ja rajujen 
loppukirien tarpeellisuutta. Opintojen tehokkaampi seuranta ja 
erilaiset ennaltaehkäisevät ohjauskäytännöt toimivat juuri tähän 
suuntaan. Opintovaatimusten ja -tavoitteiden tarkka määrittely 
ja purkaminen toimivat myös ennaltaehkäisevänä menetelmänä. 
Opiskelijoille ja opettajille konkretisoidaan opintojen vähimmäis-
tavoitteet (kuva 55).

Kuva 55.

Tutkinnon osien vähimmäistavoitteet

Opiskelijoiden keskeyttämisen yhdeksi merkittäväksi syyksi 
on todettu opintojen tavoitteiden konkreettisuuden ja rea-
listisuuden puute. Monella tämän syyn vuoksi keskeyttäneel-
lä olisi ollut realistinen mahdollisuus T1-tason osaamiseen. 
T1-tason tavoitteet eivät ole olleet täysin ymmärrettäviä 
opiskelijalle ja/tai opettajalle tai on lähdetty tavoittelemaan 
epärealistisia tavoitteita. Vähimmäistavoitteet luodaan konk-
reettisten töiden kautta. Töillä vastataan kysymykseen, että 
mitä minun tulee tehdä tai oppia, jotta saavutan T1-tason 
osaamisen. Vähimmäistavoitteet ovat opetussuunnitelman ta-
voitteiden pohjalta laadittuja konkreettisia töitä sekä niiden 
toteuttamistapoja ja ohjeistuksia. Näin luodaan opiskelijoille 
tavoitteiden mukaista motivoitua ja sitoutuvaa opiskelua.

Ensimmäinen vaihe on vähimmäistavoitekeskustelut opet-
tajien kanssa. Toisessa vaiheessa keskustelut tuotteistetaan 
konkreettisiksi menetelmiksi tai töiksi ja ammattiosaamisen 
näytöt päivitetään vastaavasti. Kolmas vaihe on toteutus. 
  Lisätietoja:
  pasi.kallioinen@sataedu.fi

 HOPSY – Aktiivinen opiskelija
  hyvinvoivassa oppimisympäristössä

 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
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Opetushallituksen määrällisen seurannan mukaan erityisopis-
kelijoiden läpäisy yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa on 
heikompaa kuin muiden opiskelijoiden. Erityisoppilaitoksissa 
tilanne on parempi.13 Erityisopetuksen hyvänä toteuttamistapa-
na voidaan kuvata Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän mallia, 
jossa erityisopiskelijoiden eroprosentti on saatu puristettua 
erityisoppilaitosten tasolle.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän organisoiman erityisope-
tuksen hyvänä käytäntönä toistuvat suuret sydämet. Tällä tar-
koitetaan esimerkiksi opettajan ammattietiikkaa, johon kuuluu 
opiskelijoista välittäminen ja kärsivällisyys opetuksen toteutta-
misessa. Kokemusten mukaan lähes jokaisessa opettajassa 
asuu pieni erityisopettaja, eli lähes kaikki opettajat voivat 
toimia erityisopettajina, jos heillä on suuren sydämen lisäksi 
muita tarpeellisia työvälineitä. Tämä on erityisopetuksen 
integrointia jos mikä. Sydäntä tarvitaan myös rehtoreilta, 
koska oppilaitoksen johdon persoonalla ja arvomaailmalla on 
ratkaiseva merkitys sen suhteen, millä tavalla erityisopetukseen 
panostetaan ja miten erityisopiskelijoiden tarvitsemaa erityistä 
tukea ja välittämistä arvostetaan. 

Rehtorin olemus heijastuu yleensä oppilaitoksen toimin-
takulttuuriin, ja arvomaailmasta kumpuava päätöksenteko 
vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi resurssien kohdistamiseen. 
Erityisopiskelijoille tarkoitettu lisärahoitus ei vuonna 2015 
edelleenkään ole korvamerkittyä, eli oppilaitoksilla on melkoi-
nen itsenäisyys sen käyttämisen suhteen.

Parhaimmillaan erityisopetus siis integroituu osaksi op-
pilaitoksen muuta toimintaa, vaikka sitä järjestettäisiinkin 
eriyttävien käytäntöjen avulla. Integroivana kittinä toimivat 
opettajien yhtenäiset toimintatavat ja oppilaitoksen yleinen 
eettinen ilmapiiri. Tällainen integroituminen ei kuitenkaan 
synny sattumalta, vaan taustalla on systemaattisia ja suunni-
telmallisia hyviä käytäntöjä. Kulmakivenä ovat tietenkin hyvin 
toimivat opiskeluhuollon palvelut.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän erityisopetukselle on lei-
mallista henkilöstölle tarjottu koulutus ja muu tuki. Opettajia 
on koulutettu vuosikausia erityisopetukseen ja -opiskelijoihin 
liittyvistä asioista. Koulutus tuottaa tietoa ja vaikuttaa myös 
asenteisiin. Opettajille on luotu mahdollisuuksia (osittainen 
sosiaalinen pakko) osallistua koulutuksiin. Keski-Pohjanmaalla 
on esimerkiksi otettu käyttöön systemaattinen koulutuskonsepti 
uusille ryhmänohjaajille. Koulutuksen ohella opettajia tuetaan 
laaja-alaisen konsultoivan erityisopettajan voimin. Tämä hen-
kilö tukee opettajia erityisopiskelijan polun kaikissa vaiheissa. 
Hän auttaa opiskelijan lähtötasotestien tulkinnassa, erityisen 
tuen tarpeen tunnistamisessa, HOJKS-prosessin eri vaiheissa 
ja tukitoimien toteutumisen seurannassa. Konsultoiva erityis-

13 Lukuvuonna 2013–14 erityisopiskelijoiden keskimääräinen eroprosentti oli noin 13 (yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa). Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä
 eroprosentti oli 7. Tämä on ammatillisten erityisoppilaitosten eroprosentin 7,3 tasoa.

opettaja toimii myös koordinoivana ja organisoivana henkilönä 
oppilaitoksen ja sen yhteistyöverkostojen kaikilla tasoilla. 

Hyvän erityisopetuksen taustalla on pyrkimys suunnitelmalli-
suuteen. HOJKS-rahoituksen suunnitelma, suunnitelman toteut-
taminen ja seuranta ovat avainasioita. Läpäisyn tehostamisoh-
jelman aikana Keski-Pohjanmaalla suunniteltiin ja toteutettiin 
myös erityisopetuksen tilaa mittaavia arviointikyselyitä.

Suuri sydän ja koulutetut aivot eivät tietenkään yksin riitä, 
vaan lisäksi tarvitaan laajaa keinovalikoimaa. Paikallisena 
vahvuutena pidetään esimerkiksi hyvin toimivia tiedonsiirto-
käytäntöjä perusopetuksen ja ammattiopiston välillä. Erilaiset 
saattaenvaihtokäytännöt ja tuentarpeen kirjaamiset toimivat 
hyvin ja auttavat varhaisen tuen saamisessa. Opiskelijoiden 
alkuvaiheen ryhmäyttämiseen kiinnitetään myös paljon huo-
miota. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimintaan kuuluvat 
myös hyvät loppuvaiheen palvelut. Opiskelijalle tarjotaan 
palveluja vielä siinä vaiheessa kun joku ehkä ajattelee, että 
kaikki keinot on jo käytetty. Tämä sitkeys ja jääräpäisyys vie 
nuoria esimerkiksi tässä kirjassa aiemmin esitettyyn Tuotanto-
kouluun (luku 4.2) tai Hautomoon (luku 5.7). Erilaisten oma 
polku -mallien ja opinnollistettujen työpajojen käyttämiselle 
on pitkät perinteet. Keinovalikoimaa on puolestaan synnytet-
ty pitkäkestoisen ja systemaattisen projektitoiminnan avulla. 
Keski-Pohjanmaan projektiperinne ulottuu ainakin 1990-luvun 
ESR-hankkeisiin. Projektit ja hankkeet ovat niveltyneet toisiin-
sa, ja ne on kohdennettu osaksi laajempaa opiskeluhuollon 
kehittämistä.

Koulutusyhtymän kokonaisuuden tasolla suunnitelmallisuutta 
kuvaa erityisopetuksen toteuttamissuunnitelma. Tämä suunni-
telma on tieto- ja sopimuspankki muun muassa seuraavista 
asioista: erityisopetusta koskevat säädökset ja asiakirjat, 
henkilöstö ja kehittämisryhmät, erityisen tuen tarpeen tunnis-
taminen, salassapito ja tietosuoja, HOJKS-prosessi sekä erityiset 
opetusjärjestelyt.
Lue lisää:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän erityisopetuksen toteutta-
missuunnitelma http://tiny.cc/ertosu (lyhytlinkki)

5.8  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Läpäisyn määrällisestä seurannasta tiedetään, että omalla 
koulutusalallaan vähemmistönä olevaa sukupuolta edustavi-
en läpäisyprosentti on selvästi heikompi kuin enemmistön. 
Naisvaltaisilla aloilla miehet eroavat todennäköisemmin, 
miesvaltaisilla aloilla puolestaan naiset. Tämä "ainokaisten" 
heikompi läpäisyennuste on merkittävä erillinen tekijä läpäisyn 
problematiikassa. Yhtenä syynä ovat syrjinnän ja eriarvoisuu-



den kokemukset – ainokaiset kokevat syrjintää ja vähättelyä 
työssäoppimispaikoilla ja oppilaitoksissa. 

Ammatillisessa koulutuksessa on sukupuoleen perustuvaa eri-
arvoisuutta ja myös rasismia14. Jos syrjintä kohdistuu sukupuo-
leen tai rotuun perustuvaan erilaisuuteen, voidaan kysyä missä 
määrin ammatillisissa oppilaitoksissa siedetään mitään erilaista? 
Missä määrin oppilaitokset tai koulutusalat edustavat yhte-
näiskulttuuria, jossa vain tietynlaiset arvot, käyttäytymistavat, 
pukeutumistyylit tai oppimisen tasot hyväksytään ja sallitaan?

Läpäisyn tehostamisohjelmassa ei kehitetty erillisiä käytäntöjä 
esimerkiksi sukupuolisen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi tai 
rasismin torjumiseksi. Useimmat hyvät käytännöt kohtelevat 
kaikkia opiskelijoita samalla tavalla, ja niiden hyödyt kohdis-
tuvat kaikille opiskelijoille, sukupuolesta tai etnisestä taustasta 
riippumatta. Oppilaitoksen hyvinvoinnin kehittämiseen kuuluu 
yleisen suvaitsevaisuuden lisääminen, viime kädessä kaikki 
suvaitsevat toisiaan paremmin. Hyväksyntä ja kunnioitus ovat 
hyviä käytäntöjä, jotka ovat kaiken muun lisäksi myös ilmaisia. 
Yleinen kunnioituksen eetos koitunee myös erilaisten vähemmis-
tö- ja erityisryhmien tueksi.

14 Lähde: Jauhola & Vehviläinen (2015): Syrjintä Koulutuksessa. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 21 / 2015. Oikeusministeriö. Helsinki.
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Läpäisyn tehostamisen 
muistilista ja läpäisyn 
itsearviointi 
Tässä liitteessä esitetään am-
matillisen koulutuksen läpäi-
syn tehostamisen muisti- tai 
tarkistuslista. Listaan on koottu 
läpäisyn tehostamisohjelman 
aikana tärkeiksi havaittuja 
teemoja ja tavoitteita. Tämä 
indikaattorijäsennys tarjoaa 
yhden mahdollisen esimerkin 
koulutuksen järjestäjien teke-
män itsearvioinnin ja kehit-
tämisen tueksi. Lähes samaa 
jäsennystä käytettiin keväällä 
2015 tehdyssä osaamistarvekar-
toituksessa. Jäsennys on tehty 
tehostamisohjelman viiteke-
hyksen ja rajauksen mukaan, 
eli sen kattavuutta ja soveltu-
vuutta tulee arvioida omista 
lähtökohdista.

Itsearvioinnin ja kehittämisen 
esimerkkivälineenä käytetään 
Sinisen meren strategiaa. 
Tämä strategiatyökalu sopii 
tilanteisiin, joissa haetaan uusia 
innovatiivisia näkökulmia ja 
ratkaisuja. Kyseistä mallia on jo 
testattu läpäisyn tehostamisoh-
jelman aikana, ja sen soveltu-
vuus on osoittautunut hyväksi 
(kts. luku 2.5.4). Malli sopii 
tiimimuotoiseen kehittämiseen 
ja laadulliseen arviointiin. Omaa 
toimintaympäristöä arvioidaan 
seuraavilla kysymyksillä: mitä 
tulisi poistaa, mitä vähentää, 
mitä lisätä ja mitä kokonaan 
uutta luoda? Nämä asiat voivat 
olla käytäntöjä, prosesseja, 
ihmisiä, resursseja tai mitä 
tahansa.

Läpäisy osana kokonaisstrategiaa
Läpäisyyn liittyvien tarpeiden ja tavoitteiden määrittely

Läpäisyn kehittämisen koordinointi
Verkostot ja tiimit läpäisyn tukena

Tehokas resurssien käyttö
Ennakointi- ja seurantatieto läpäisyn tukena

Henkilöstön osaaminen
Arvot ja asenteet läpäisyn tukena

Koulutusyksiköiden ja oppilaitosten yhteistyö
Työelämäyhteistyö läpäisyn tukena

Johdon ja henkilöstön vuorovaikutus

Perusopetuksen ammatinvalintaan vaikuttaminen
Nivelvaiheen ohjaus- ja tukipalvelut
Opintojen alkuvaiheen huomiointi 

Varhainen puuttuminen ns. huolivaiheen opiskelijoihin
Ryhmänohjaaja osana ohjausprosessia

Opinto-ohjaus läpäisyn tukena
Keskeyttävien ohjaus- ja tukipalvelut

Opiskelun päättövaiheen ohjaus- ja tukipalvelut
Opintojen etenemisen seuranta

Opiskelijalle tiedottaminen
Opiskelijan itseohjautuvuus

HOPS opintojen tukena

Aiemmin opitun tunnustaminen
Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt 

Somepedagogiikka
Yksilölliset ja joustavat opintopolut
Työssäoppiminen läpäisyn tukena

Muut työelämässä oppimisen käytännöt
Opettajien yhteistyö 

YTO-integrointi 
Opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus
Opiskelijoita osallistavat opetusmenetelmät

Osaamisperusteisuuden toteuttaminen
Tehokas organisointi ja ajankäyttö 

Rästien suoritus

Hyvinvoiva oppimisympäristö kokonaisuudessaan
Opiskelu- ja työhyvinvointi

Opiskeluhuolto opintojen tukena
Erityisopiskelijoiden palvelut
Kodin ja koulun yhteistyö

Opiskelija-asuntolat ja asumisen tuki
Harrastustoiminta 

Monialainen yhteistyö 
Vertaistuki

Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

JO
H

T
A

Ju
u

S
Lu

O
T

SA
A

M
IN

E
N

O
P

E
T

u
S

O
P

IS
K

E
Lu

N
 T

u
K

I

Läpäisyn tehostaminen         Mitä poistetaan?                 Mitä vähennetään?      Mitä lisätään?               Mitä uutta luodaan?



Läpäisyn tehostaminen         Mitä poistetaan?                 Mitä vähennetään?      Mitä lisätään?               Mitä uutta luodaan?



68

Taitto: Pieni viestintätoimisto Tampere oy

ISBN 978-952-7186-01-5


