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Esipuhe

Ammatillisen koulutuksen läpäisyohjelma on osa koulutustakuun toteutusta.
Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta eli tukea opintojen etenemistä ja tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Keskeinen tavoite on tukea niitä opiskelijoita,
joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurempi ja jotka ovat sen vuoksi
vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta. Osaltaan ohjelma lisää ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta.
Nuorille suunnatussa ammatillisessa peruskoulutuksessa keskeyttämisprosentti on noin 10 %. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteeksi, että
ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuutta pyritään laskemaan 7 prosenttiin vuonna 2014. Vuoden 2004 uusista opiskelijoista 58 % suoritti ammatillisen perustutkinnon kolmessa vuodessa tai nopeammin. Neljässä vuodessa
tutkinnon suoritti noin 66 % ja viidessä vuodessa tutkinnon suoritti noin 70 %.
Vuosille 2012–2015 on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2011 aloittavista uusista opiskelijoista 65 % suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa
tai nopeammin. Neljässä vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus on 75 %
viidessä vuodessa 80 %. Nämä ovat haasteellisia tavoitteita koko ammatilliselle
koulutukselle.
Läpäisyohjelman tarkoituksena on kehittää myös kansallista seurantaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja toimenpiteiden kohdentamisessa tarvitaan seurantatietoja mm. keskeyttäneiden opiskelijoiden määristä. Seurantaa
on kehitetty myös, jotta ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Määrällisten keskeyttämis- ja läpäisytietojen ohella tarvitaan keskeyttämisen ja opintojen pitkittymisen syiden monipuolista selvittämistä sekä ohjelman
tuloksellisuutta kuvaavien tietojen tuottamista.
Valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä ja keskeyttämisen syistä, arvioida läpäisyhankkeita sekä kehittää opintojen läpäisyyn ja keskeyttämiseen liittyvää seurantaa. Keskeyttämis- ja läpäisytietojen
ohella tämä tutkimusraportti sisältää monipuolista tietoa läpäisyhankkeissa
kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista, ohjauksen, opiskelijahuollon, monialaisen yhteistyön toimintamalleista ja oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä
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läpäisyhankkeiden vaikutuksista. Raportti sisältää myös paljon läpäisyyn ja
keskeyttämiseen sekä hanketoimintaan liittyvää pohdintaa.
Tämän tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää läpäisyhankkeiden toteuttajien
ja hankkeiden ohjaukseen osallistuvien ohella kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Vaikka on vielä aikaista syvällisesti arvioida läpäisyohjelman
tuloksia, näitä tietoja voidaan käyttää yhtenä lähtökohtana kohdennettaessa
läpäisyohjelman tulevien vuosien tavoitteita ja toimenpiteitä.
Haluan kiittää lämpimästi tutkimuksen toteuttajaa ja hänen yhteistyökumppaneitaan, kaikkia tutkimuksen toteutumista edistäneitä sekä kaikkia seurantaan
osallistuneita. Tästä on hyvä jatkaa.

Sirkka-Liisa Kärki
Yksikön päällikkö, opetusneuvos
Opetushallitus
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1

Johdanto

Tässä raportissa esitetään seurantatutkimuksen havaintoja ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman toiminnasta vuosina 2011–2012. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishanke. Ohjelman
avulla pyritään vähentämään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja lisäämään normiajassa tutkinnon suorittaneiden osuutta. Ohjelma sai alkunsa
kesän 2010 budjettiriihessä, jossa hallitus päätti nelivuotisen ohjelman käynnistämisestä. Tehostamisohjelmaan suunniteltiin kohdennettavaksi kaikkiaan
16 miljoonaa euroa valtionavustuksina vuosina 2011–2014.
Tehostamisohjelma käynnistyi syksyllä 2011. Ensimmäinen hakukierros suunnattiin kehittämistoimintaa ohjaavien toimenpidekokonaisuuksien mukaan.
Alle on listattu nämä toimenpidekokonaisuudet.
nnOpinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittäminen
nnPedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja opetusjärjestelyjen joustavoittaminen yksilöllisten opintopolkujen ja työn ohella opiskelun mahdollistamiseksi ja tukemiseksi
nnKoko tutkinnon suorittamista tukevien pedagogisten ratkaisujen, ohjauskäytänteiden ja toimintamallien kehittäminen silloin, kun opiskelija lähtökohtaisesti suorittaa tutkintoa osissa
nnAikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja hyväksilukemisen toimintamallien kehittäminen opintoaikojen lyhentämiseksi
nnAsuntolatoiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden vapaa-ajantoiminnan
tukeminen
nnMuu ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävä kehittäminen
Koulutuksen järjestäjien hakemuksia tuli kaikkiaan 28 kappaletta. Opetushallitus valitsi ohjelmaan mukaan 17 hanketta, jokaista hanketta koordinoi yksi koulutuksen järjestäjä. Koordinoivien järjestäjien lisäksi mukana oli osatoteuttajia.
Syksyllä 2011 toiminnan aloitti kaikkiaan 43 koulutuksen järjestäjää. Vuonna
2012 mukaan tuli vielä uusia hankkeita (6 kpl), ja tätä raporttia kirjoitettaessa
(maaliskuussa 2013) hankkeita on kaikkiaan 23 kpl. Osatoteuttajat mukaan laskien hanketoiminnassa on mukana 53 koulutuksen järjestäjää. Ruotsinkielisiä
hankkeita on 4 kpl. Hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa opiskelijoita
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yhteensä noin 80 % ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista. Tehostamisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.
Tehostamisohjelman kohderyhmäksi määriteltiin opiskelijat, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurempi tai joiden opinnot ovat pitkittyneet tai
pitkittymässä. Lisäksi kohderyhmään kuuluivat opiskelijat, jotka ovat jättämässä tai jo jättäneet tutkinnon suorittamisen kesken, koska he ovat siirtyneet työelämään. Kuten toimenpidekokonaisuuksista voi päätellä, tehostamisohjelman
opiskelijavaikutukset ovat välillisiä, eli toiminnan keskiössä on ammatillisen
koulutuksen kehittäminen eikä niinkään yksittäisten opiskelijoiden tukeminen.
Läpäisyn tehostamisohjelman määrällisenä tavoitteena on ensisijaisesti vähentää ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäneiden määrää. Tavoitteena on
laskea keskeyttämisprosenttia nykyisestä 10 prosentista 7 prosenttiin vuoteen
2014 mennessä. Kokonaan opintonsa keskeyttäneiden määrä olisi tällöin 6 %
(nykyisin 9 %). Toisena tavoitteena on lisätä tutkinnon suorittaneiden osuutta
siten, että vuonna 2011 aloittavista opiskelijoista 65 % suorittaisi tutkinnon
kolmessa vuodessa tai nopeammin. Nykytila määritellään vuonna 2004 aloittaneista opiskelijoista, joista 58 % suoritti ammatillisen perustutkinnon kolmessa
vuodessa tai nopeammin. Lisäksi tavoitteena on lisätä tutkinnon neljässä vuodessa (75 %) ja viidessä vuodessa (80 %) suorittaneiden osuutta.
Syksyllä 2011 toimintansa aloittaneet hankkeet ja niitä koordinoivat koulutuksen järjestäjät esitellään taulukossa 1.
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Taulukko 1. Syksyllä 2011 aloittaneet läpäisyhankkeet
HANKE

KOORDINAATTORI

FLYT

Axxell Utbildning Ab

POLKU – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn
tehostaminen

Helsingin kaupunki, Opetusvirasto

Hyviä käytäntöjä läpäisyn tehostamiseen

Hyria Koulutus Oy

Somepedia

Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä

Smart & Flexible

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Polkuja läpäisyn tehostamiseen – tavoitteista
näkyviksi teoiksi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

KOLVI OY – Keudan, Omnian, Luksian ja Varian
innovoiva ohjausyhteistyö

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

JoPe – Joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Joustavuutta oppimiseen

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä

LÄPSY – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn
tehostaminen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

LÄPSY – Läpäisyn syventäminen

Sastamalan koulutuskuntayhtymä

HOPSY – Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa
oppimisympäristössä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä – SATAEDU

TATU – Tartu tutkintoon!

Savon koulutuskuntayhtymä

Fiilistä asumiseen

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

De’ e’ ju våra ungdomar

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Rätt yrke – från frö till planta

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Valmis – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa

Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi

Ensimmäisessä haussa hankkeille myönnettiin rahaa valtionavustuksina yhteensä 4 miljoonaa euroa. Hankekohtaiset summat olivat 70 000–600 000 euroa. Syksyllä 2012 käynnistyi lisäksi 6 uutta hanketta.
Tämä seurantatutkimuksen raportti koskee syksyllä 2011 toimintansa aloittaneita hankkeita. Raportti on luonteeltaan väliraporttimainen katsaus tehostamisohjelman alkuvaiheen toimintaan. Raportissa keskitytään keskeisiin aineistoista nousseisiin teemoihin, eikä raportissa siis esitellä tasapuolisesti kaikkea
hanketoimintaa. Toisaalta raportissa kuvataan myös kattavasti hanketavoitteita
ja konkreettisia toimenpiteitä. Tämän yhdistelmän avulla raportti tuottaa tietoa
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siitä, mitä hankkeet ovat tehneet, ja lisäksi alustavaa tietoa siitä, millaisilla hanketeemoilla näyttäisi tämän aineiston perusteella olevan eniten merkitystä, kun
läpäisyä halutaan tehostaa.
Seurantatutkimuksen vastuullinen toteuttaja oli DiaLoog-tutkimuspalvelut. Lisäksi tutkimuksessa oli mukana Marika Koramo ja alkuvaiheessa myös Ajatustalo Oy. Laura Jauhola osallistui työhön tekemällä katsauksen koulutuksen
läpäisyn ja keskeyttämisen näkökulmista ja toimenpideohjelmien etenemisestä
Euroopan tasolla (liite 1).
Luvussa 2 esitellään seurantatutkimuksen asetelmaa ja tutkimuksen toteuttamista. Luvussa 3 tarkastellaan keskeyttämisen määrällisen seurannan tuloksia
lukuvuonna 2011–2012. Luvut 4–8 käsittelevät läpäisyn tehostamisohjelman
toimintaa keskeisten hanketeemojen osalta. Luvussa 9 pääosassa ovat läpäisyhankeoppilaitosten opiskelijat. Luvussa 10 tarkastellaan hankkeiden vaikutuksia ja tavoitteiden saavuttamista. Luvussa 11 nostetaan esiin tutkimuksen
tärkeimpiä havaintoja loppukeskustelun muodossa.
Kirjoittamisen työnjako on toteutettu siten, että luvut 3–4 ovat Marika Koramon
kirjoittamia. Luvussa 8.4 esitetään Ajatustalo Oy:n katsaus monialaisesta yhteistyöstä läpäisyn tukena. Jukka Vehviläinen on kirjoittanut raportin muut luvut ja
muokannut hieman myös muiden osatoteuttajien lukuja.
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2

Seurantatutkimuksen toteuttaminen

2.1

Tutkimusasetelma

Valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen asetelmaa
ja viitekehystä määriteltiin ensimmäistä kertaa tutkimustarjouksessa kuvatussa
tutkimussuunnitelmassa. Sittemmin tutkimuksen toteuttamisesta käytiin keskusteluja Opetushallituksen ja ohjelmaa koordinoivan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kanssa. Seurantatutkimus käynnistyi tammikuussa 2012,
valmistelut aloitettiin jo marras-joulukuussa 2011.
Seurantatutkimuksen peruslähtökohta on se, että tutkimuksen tarkoituksena
ei ole toimia auktoriteettina, tarkastajana tai kontrolloijana, joka esittää ulkopuolelta tulevia ”totuuksia” hankkeen arvosta. Tässä mielessä tutkimus ottaa
etäisyyttä arviointitutkimukseen, vaikka arvioinnin teemat (tavoitteiden saavuttaminen, hankkeiden vaikuttavuus) ovatkin keskeisesti mukana tutkimuskysymyksissä.
Tarjouspyynnössä tutkimuksen toivottiin kohdistuvan läpäisyn edistämiseen
liittyvien keinojen selvittämiseen, keskeyttämiseen liittyvään seurantaan, keskeyttämisen syihin sekä hankkeiden tuloksellisuuden arviointiin. Tutkimussuunnitelmassa esiteltiin malli, jossa läpäisyhankkeen tutkimukselle määriteltiin kolme tavoitetta. Ensinnäkin tulee tuottaa tietoa opintojen läpäisyä
edistävistä tekijöistä ja keskeyttämisen syistä. Tämä tieto tukee osahankkeita
läpäisyhankkeen aikana ja on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen. Toisena tavoitteena on läpäisyhankkeen ja -hankkeiden arviointi. Tämä arviointi
tehdään kehittävän tavoitearvioinnin viitekehyksessä. Kolmantena tavoitteena
on opintojen läpäisyyn ja keskeyttämiseen liittyvän seurannan kehittäminen.
Nämä tavoitteet säilyivät voimassa seurantatutkimuksen käynnistyessä (alkuvuonna 2012). Opetushallitus otti kuitenkin vuoden 2012 alussa enemmän vastuuta opintojen keskeyttämisen määrällisen seurannan toteuttamisesta. Lisäksi
seurannan kehittämiseen liittyvää (tutkimus)työtä tehtiin osana Keski-Pohjanmaan (Kpedu) koulutusyhtymän koordinoimaa Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanketta. Nämä kolme tahoa (OPH, seurantatutkimus, Kpedun hanke)
tekivät paljon yhteistyötä.
Läpäisyn tehostamisohjelma kohdistuu tavoitteisiin, joilla pyritään edistämään
koulutuksen tuloksellisuutta. Tuloksellisuuden kannalta ohjelman ydintee-
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mana on esimerkiksi vähentää keskeyttämisiä ja lisätä määräajassa opintonsa
suorittavien osuutta. Nämä teemat ja tavoitteet ovat mukana myös ammatillisen koulutuksen tulosmittareissa. Tehostamisohjelman arvioinnin kannalta on
huomattava, että tulosmittareilla voitaisiin arvioida myös tehostamisohjelman
tuloksellisuutta. Seurantatutkimusta suunniteltaessa lähdettiin kuitenkin liikkeelle siitä, että ensimmäisen toimintavuoden (2012) aikana ei ole realistista
odottaa hanketyön tulosten näkyvän kovin laajoina määrällisinä muutoksina
eroamis- ja läpäisyprosenteissa. Määrällisten muutosten arveltiin näkyvän läpäisyhankkeiden pilottiryhmissä tai niillä koulutusaloilla, joihin koulutuksen
järjestäjä on kohdistanut erityisen paljon kehittämistoimintaa. Suunnittelun
lähtökohta oli se, että tutkimuksessa keskitytään läpäisyhankkeen tavoitteisiin
ja käytäntöihin, jotka toteutuessaan ja onnistuessaan tehostavat ammatillisen
koulutuksen läpäisyä.1
Kuvassa 1 esitetään jäsennys tutkimusprosessista. Läpäisyhankkeen merkitseminen sulkeisiin kiinnittää huomiota siihen, että hankekauden jälkeen hankkeen tulisi kadota mutta käytäntöjen pysyä.

Tutkimusprosessi ”alhaalta ylös”
Tutkimusprosessin vaiheita voidaan lähteä purkamaan alhaalta, eli syiden ja
tarpeiden tarkastelusta. Tutkimuksen ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa tietoa
keskeyttämisen syistä ja opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä. Tämä tieto tukee hankkeita niiden suunnitellessa ja säätäessä omia käytäntöjään: tavoitteena
on tuottaa seurantatietoa hankekäytäntöjen kohdistamiseksi.
Tutkimuksen toisena tehtävänä on tuottaa seurantatietoa hankekäytäntöjen
onnistumisesta. Tässä osiossa keskeistä on se, missä määrin hankekäytännöt
tukevat tavoitteiden saavuttamista. Seurantatiedolla on tässä(kin) hankkeita
ohjaava pyrkimys: käytäntöjä voidaan reflektoida ja arvioida niistä saadun palautteen perusteella. Hankekäytäntöihin luetaan tässä hankkeissa kehitetyt toimenpiteet ja mallit sekä myös hankkeiden toimintaprosessit.
Tutkimuksen kolmantena tehtävänä on seurata sitä, miten läpäisyhankkeet
saavuttavat tavoitteet. Tätä on edeltänyt seurattavien tavoitteiden määrittely ja
teemoittelu.
Tutkimuksen neljättä tehtävää voi luonnehtia läpäisyhankkeen arvioinniksi.
Tässä tavoitellaan seurantatietoa siitä, missä määrin läpäisyhankkeen tavoitteiden saavuttaminen edistää koulutuksen läpäisyn tehostumista. Kyse on siis
1
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Seurantatutkimussuunnitelma tehtiin kattamaan vain vuosien 2011–2012 toiminta. Tutkimusasetelmaa ei ollut mahdollista rakentaa pitkäjänteisesti vuoteen 2014 asti.

Kuva 1. Tutkimusprosessi

LÄPÄISYN TEHOSTUMINEN
Seuranta- ja tulosmittarit

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
JA TULOKSELLISUUS?

Lisääkö tavoitteiden
saavuttaminen läpäisyä?

SEURANTA
Miten tavoitteet on saavutettu?

(LÄPÄISYHANKKEEN) TAVOITTEET
Miten käytännöt tukevat tavoitteiden
saavuttamista?

SEURANTA

(LÄPÄISYHANKKEEN) KÄYTÄNNÖT
SEURANTA

Käytäntöjen oikea kohdistuminen?

SYYT JA TARPEET
Keskeyttämisen syyt
Opintojen läpäisyä edistävät tekijät

osin myös siitä, miten läpäisyhankkeiden oikeaa kohdistumista arvioidaan.
Valtakunnallisen läpäisyhankkeen käynnistäminen, tavoitteiden määrittely ja
hankkeiden valinta on perustunut siihen ennakkotietoon, että näillä menetelmillä ja tavoitteilla voidaan tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä ja
tuloksellisuutta. Vaikuttavuuden arvioinnin ja hankekäytäntöjen vakiinnuttamisen kannalta on olennaista tarkastella tämän tiedon oikeellisuutta.
Läpäisyohjelmaa seurataan realistisen arvioinnin viitekehyksessä. Huomion
kohteena ovat myös ne olosuhteet, jotka ovat huonojen tulosten ja huonon
vaikuttavuuden taustalla. Vaikuttavuutta tarkastellaan generatiivisena kausaliteettina (jos… niin). Hyvät vaikutukset voidaan saavuttaa tiettyjen olosuhteiden
vallitessa. Kuvassa 1 näkyvä kaksisuuntainen nuoli (seurannan ja tavoitteiden
saavuttamisen välillä) havainnollistaa sitä, että realistinen arviointi tuottaa seurantatietoa, joka osaltaan auttaa määrittelemään (realistisia) kriteereitä vaikuttavuudelle ja tuloksellisuudelle. Realistisen arvioinnin viitekehys on tarpeellinen
myös silloin, kun arvioidaan hankekäytäntöjen vakiintumismahdollisuuksia.
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Vaikuttavuuden arvioinnin sijaan on kuitenkin korostettava kehittävää tavoitearviointia. Keskeistä on tuottaa tietoa toiminnan kehittämisen, ohjaamisen ja
keskustelun tueksi. Kehittämistä tukevaa tietoa suunnataan läpäisyn tehostamisohjelman ja hankkeiden tueksi sekä toisaalta laajemmin koko ammatillisen
koulutuksen kehittämisen tueksi. Seurantatietoa arvotetaan sen mukaan, missä
määrin sen avulla voidaan tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä. Seurantatutkimus nähdään siis informaatio-ohjauksena ja ammatillisen koulutuksen ”kentällä” tehtävään hanketyöhön verrattavana (hyvänä) käytäntönä, jonka
tarkoituksena on tuoda jotakin uutta ja hyödyllistä ammatillisen koulutuksen
läpäisyn tueksi.
Kehittävän tavoitearvioinnin viitekehyksessä läpäisyhanketta ei nähdä ulkoistettuna kehittämishankkeena. Hanke nähdään laajemmin osana ammatillisen
koulutuksen läpäisyn kehittämistä. Läpäisyhanke on yksi osa kehittämisprosessia, joka alkoi ennen hanketta ja jatkuu hankkeen jälkeen. Läpäisyhankkeen
aikana kehitellyt toimintamallit ja prosessit tulevat todennäköisesti säilymään
myös hankkeen jälkeen, vaikkakin painopiste saattaa siirtyä suunnittelun sijasta
toteuttamiseen ja seurantaan. Kehittävän tavoitearvioinnin viitekehys korostaakin siis ajatusta, että hankkeesta voidaan oppia. Läpäisyhanke on kollektiivinen
oppimisprosessi. Tästä syystä seurantatutkimuksessa kuvataan hyvien käytäntöjen ohella myös erilaisia kehittämisprosesseja ja kehittämisen reunaehtoja.

Seurannan toteuttaminen ja kehittäminen
Valtakunnallisen läpäisyhankkeen tutkimus on mahdollista tehdä sellaisella tavalla, jossa hankkeen seuranta yhdistyy koulutuksen keskeyttämiseen ja
läpäisyn edistämiseen liittyvän seurannan kehittämiseen. Tutkimuksen aikana on tarpeellista kehitellä malleja, joilla arvioidaan ja seurataan sitä, miten
hankekäytännöt onnistuvat, tavoitteet saavutetaan ja hanke vaikuttaa. Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan taustatietoa (esimerkiksi keskeyttämisen syyt)
hankkeiden tueksi.
Jos valtakunnallinen läpäisyhanke onnistuu toiminnallaan edistämään ammatillisen koulutuksen läpäisyä ja vähentämään opintojen keskeyttämistä, niin
hankkeen käytännöt pyritään mahdollisuuksien mukaan vakiinnuttamaan osaksi ammatillista koulutusjärjestelmää. Tämä läpäisyhankkeen tuloksellisuutta kuvaava näyttö on saavutettu tutkimuksen aikana käytetyillä ja kehitetyillä seurantamalleilla ja -mittareilla. Tästä syystä on mahdollista ja järkevää, että myös
näitä seurantamalleja ja -mittareita vakiinnutetaan mahdollisuuksien mukaan.2
2
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Paras ja konkreettisin esimerkki on Opetushallituksen kanssa yhteistyössä kehitetty
opinnoista eroamisen määrällinen seuranta. Vuoden 2012 aikana koulutuksen järjestäjiltä
kerättiin määrälliset seurantatiedot lukuvuoden 2011–2012 eronneista opiskelijoista. Tässä
seurannassa hyödynnettiin opiskelijahallintojärjestelmien mahdollisuuksia. Tällä seurantamallilla voitaneen jatkossa seurata myös ohjelman vaikuttavuutta.

Osin on kysymys myös siitä, että hankkeet ja tutkimus tuottavat tietoa uusista
käytännöistä ja vaikuttavista tekijöistä. Tämä uusi tieto ei tee entisiä seurantamittareita ja -indikaattoreita tarpeettomiksi, mutta nostaa kuitenkin esiin uusien indikaattorien tarpeen. Läpäisyhankkeen aikana on esimerkiksi mahdollista
saada aiempaa täsmällisempää tietoa siitä, mitkä seikat johtavat opintojen keskeyttämiseen. Tämän perusteella on mahdollista rakentaa seurantaindikaattoreita ja -menetelmiä, joilla pystytään aiempaa paremmin arvioimaan keskeyttämisen todennäköisyyttä (ennaltaehkäisevästi).

2.2

Tavoitteiden määrittely

Kehittävän tavoitearvioinnin toteuttamisen edellytyksenä on, että tavoitteet
määritellään ja luokitellaan. Työn jäsentämiseksi tavoitteet on myös hyvä teemoitella ja jakaa suurempiin asiakokonaisuuksiin. Teemoittelu olisi ollut mahdollista tehdä valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman virallisten teemaja toimenpidekokonaisuuksien mukaan.
Seurantatutkimuksen teemat päätettiin kuitenkin rakentaa hankelähtöisesti. Tämä
tarkoittaa sitä, että teemat rakennettiin hankkeiden todellisen toiminnan perusteella. Tutkimuksen alkuvaiheessa perehdyttiin hankkeiden tekemiin toimintakuvauksiin. Näiden perusteella muodostettiin teemat, joita käytettiin sittemmin
esimerkiksi hankekoordinaattoreille tehdyssä aloituskyselyssä (tammikuussa
2012). Aloituskyselyn eräänä tarkoituksena oli selvittää hanketyön painottumista
kyseisiin teemoihin. Seurantatutkimuksen teemoja ovat seuraavat:
nnpedagogiset ratkaisut ja opetusjärjestelyt
nntutkinnon suorittamisen joustavoittaminen (tutkinto osittain, osaamisen
tunnistaminen/tunnustaminen)
nnopinto-ohjauksen kehittäminen
nnopiskelijahuollon kehittäminen
nnseurannan ja tietojärjestelmien kehittäminen läpäisyn tukena
nnhyvinvoiva oppimisympäristö (opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö).
Hankkeen konkreettiset tavoitteet listattiin, jäsennettiin ja luokiteltiin näiden
teemojen alle. Tavoitteiden määrittelyä kuvataan tarkemmin luvussa 4.1.
On kuitenkin tärkeä huomata, että teemoja ja tavoitteita ei lyöty lukkoon tammikuussa 2012. Hankkeen keskeisten teemojen ja tavoitteiden muodostaminen
tulee nähdä prosessina, johon osallistetaan tutkimuksen asianosaisia ja joka
täsmentyy tutkimuksen kuluessa. Tavoitelähtöisen arvioinnin mahdollisena riskinä on pidetty sitä, että menetelmässä ei havaita niitä tuloksia ja vaikutuksia,
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joita ei osattu ennakoida tavoitteita asetettaessa. Tästä syystä tavoitteita ja niihin perustuvia seurantakriteereitä tuleekin kriittisesti reflektoida koko hankkeen ajan. Tavoitteiden tarkistaminen tutkimuksen edetessä ei tarkoita sitä,
että tavoitteita vaihdettaisiin jatkuvasti. Enemmänkin kysymys on siitä, että eri
tavoitteita priorisoidaan ja kunkin tavoitteen kohdalla tavoiteltavaa toimintaa
(eli tuloksellisuuden kriteereitä) tarkennetaan.
Tavoitteiden määrittelyn ja teemoittelun lisäksi tulee määritellä myös käytännöt, joilla tavoitteisiin pyritään. Käytäntöjen ”purkaminen” auttaa eksplikoimaan tavoitteiden saavuttamiseen johtaneita toimenpiteitä ja prosesseja. Määrittely ja luokittelu voivat perustua esimerkiksi toimenpiteiden sisältöön (esim.
pedagogiset ratkaisut vs. opiskelijahuolto) tai toimintaympäristöön (esim. oppilaitoksen sisäiset käytännöt vs. monialainen nivelvaiheen verkostotyö).

2.3

Seurantatutkimuksen aineisto

Seurantatutkimus perustuu (arvioinnin) asianosaismalliin. Arviointien asianosaisiin (stake holders) kuuluvat esimerkiksi rahoittajat, kehittäjät ja toimeenpanijat. Asianosaisiin voidaan lukea myös ne, jotka saattavat hyötyä arvioinnin
tuloksista, ja ne, joille siitä saattaa olla haittaa. Tätä kautta asianosaisiin kuuluvat hanketoimijoiden lisäksi esimerkiksi opettajat ja ammatillisen koulutuksen
opiskelijat. Aineistonkeruun kannalta asianosaismalli tarkoittaa sitä, että aineistoa tulee kerätä laajan kuulemisen kautta.
Arvioinnin metodologiseksi periaatteeksi on alkanut vakiintua moniäänisyyden arvoa noudattava triangulaation periaate. Aineistoa on siis kerättävä usealta taholta ja monella menetelmällä. Tavoitteena on, että eri aineistotyypit
täydentävät toisiaan ja luovat yhdessä kokonaisvaltaisen kuvan arvioitavasta
hankkeesta.
Tässä seurantatutkimuksessa pääasiallisena lähteenä toimivat hankkeissa tehdyt ryhmähaastattelut, www-kyselyt ja verkkohaastattelut. Lisäksi on hyödynnetty kirjallisia lähteitä ja Tilastokeskuksen tilastoja läpäisyprosenteista.
Haastatteluvierailuja tehtiin kaikkiaan 11 hankkeessa, 2 hankkeessa (POLKU, Somepedia) käytiin kahteen kertaan. Hankkeet valittiin siten, että saatiin tietoa eri
teemoihin keskittyvästä kehittämistyöstä. Haastatellut hankkeet ovat seuraavat:
nnPOLKU – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen
nnSomepedia
nnPolkuja läpäisyn tehostamiseen – tavoitteista näkyviksi teoiksi
nnKOLVI OY – Keudan, Omnian, Luksian ja Varian innovoiva ohjausyhteistyö
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nnJoPe

– Joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen läpäisyn
tehostamiseksi
nnJoustavuutta oppimiseen
nnLÄPSY – Läpäisyn syventäminen
nnHOPSY – aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä
nnTATU – Tartu tutkintoon!
nnFiilistä asumiseen
nnValmis-hanke – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa.
Lisäksi haastateltiin läpäisyohjelmaa koordinoivan hankkeen (KOLVI) projektipäällikköä. Haastatteluja tehtiin tasaisesti ympäri vuoden, ja niissä oli mukana
yhteensä 48 henkilöä. Toimivana käytäntönä pidettiin ryhmähaastattelua, jossa
olivat mukana hankkeen kaikki osatoteuttajat. Ryhmähaastattelut olivat luonteeltaan usein keskustelumaisia tilaisuuksia, joissa hankkeet esittelivät toimintaansa ja haastattelu tehtiin esittelyiden jälkeen.
Lisäksi läpäisyhankkeissa vierailtiin määrällisen seurannan kehittämisen merkeissä (6 oppilaitosta). Osa näistä käynneistä oli Opetushallituksen tekemän
määrällisen seurannan kehittämistä, osa Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hankkeen hanketyötä.
Pääasialliset www-kyselyt ja keskeisin verkkohaastattelu olivat seuraavat:
nnkoordinaattoreille tehty aloituskysely (tammikuu 2012, N = 17)
nnkesäkysely koordinaattoreille ja osatoteuttajille (kesäkuu 2012, N = 48)
nnmäärällisten tietojen keruu ja sidosryhmäkyselyn valmistelu
(lokakuu 2012, N = 51)
nnopiskelijakysely ns. perusopiskelijoille (marraskuu 2012, N = 1 972)
nnopiskelijakysely läpäisyhankkeiden pilottiopiskelijoille
(marraskuu 2012, N = 532)
nnverkkohaastattelu koordinaattoreille ja osatoteuttajille
(tammikuu 2013, N = 46)
nnsidosryhmäkysely hankkeiden yhteistyökumppaneille
(tammikuu 2013, N = 248).
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3

Keskeyttäminen ja läpäisy ammatillisessa
peruskoulutuksessa

Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt hitaasti 2000-luvulla. Ammatillisessa peruskoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli lukuvuoden
2009–2010 aikana 9,1 %. Keskeyttäminen vähentyi jonkin verran 2000-luvun
alussa mutta kääntyi nousuun jälleen vuosikymmenen lopussa. Kokonaan
opintonsa keskeyttäneiden osuus on noin prosenttiyksikön verran pienempi,
koska osa ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä siirtyy opiskelemaan lukio- tai muuhun koulutukseen. (Tilastokeskus, 2012.)
Ammatillisen koulutuksen tavoiteajassa läpäisseiden osuus ei 2000-luvulla ole
kasvanut toivotulla tavalla, vaikka keskeyttämisaste on jonkin verran pienentynyt. Vuoden 2005 uusista opiskelijoista tutkinnon läpäisi tavoiteajassa tai nopeammin 58,1 %. Neljässä vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus on ollut
2000-luvulla noin 66 % ja viidessä vuodessa noin 70 %. (Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös, 12/521/2011.)
Läpäisyn tehostamiselle on asetettu opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja
taloussuunnitelmassa tavoitteeksi, että vuonna 2011 aloittavista uusista opiskelijoista 65 % suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin.
Tällöin neljässä vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus olisi 76 % ja viidessä
vuodessa lähes 80 % aloittaneista. Tavoite on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuus laskee 7 prosenttiin vuoteen 2014 mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksen vuosittain keskeyttäneiden absoluuttisen
määrän tulisi vähentyä arviolta noin 3 500 opiskelijalla vuoteen 2014 mennessä.

3.1

Eroaminen vai keskeyttäminen?

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana on käynyt ilmi, että koulutuksen järjestäjien yleisenä toiveena on keskeyttämiseen liittyvien käsitteiden yhtenäistäminen.
Valtakunnalliseen tilastointiin ja luokitteluun verrattuna koulutuksen järjestäjät
käyttävät hienosyisempää asteikkoa; luokittelutermeinä käytetään esimerkiksi
eroamista, keskeyttämistä ja tilapäistä keskeyttämistä. Yhtenäistämisen tarvetta
lisää se, että luokitukset vaihtelevat myös koulutuksen järjestäjien välillä.
Tässä raportissa käytössä ovat vielä vakiintuneet ja perinteiset käsitteet. Määrällisen seurannan tiedonkeruussa eronneella / opinnot keskeyttäneellä opis-
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kelijalla tarkoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen lopettanutta opiskelijaa,
joka on eronnut koulutuksesta joko omalla ilmoituksellaan tai on katsottu
eronneeksi oppilaitoksen päätöksellä. Tiedonkeruu ei koske väliaikaisesti (ts.
tilapäisesti tai määräaikaisesti) opintonsa keskeyttäneitä opiskelijoita.

3.2

Keskeyttämisen määrällinen seuranta

Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurantatiedon tuottaminen
on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Opetushallituksessa on toteutettu keskeyttämisen määrällistä seurantaa osana hankkeen kehittämistyötä. Tarkoituksena on, että tehostamisohjelman ohjauksessa ja toimenpiteiden kohdentamisessa hyödynnetään tietoa esimerkiksi eronneiden opiskelijoiden määristä.
Hankkeessa on pyritty yhtenäistämään keskeyttämisen seurantaa ja lisäksi
tuotetaan ajanmukaista indikaattoritietoa kehittämistyöhön. Seurannassa ovat
mukana kaikki hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät.
Opetushallitus on raportoinut koulutuksen järjestäjille tuloksia lukuvuoden
2011–2012 keskeyttämistilanteesta tammikuussa 2013. Keskeyttäneiden määrää
verrattiin vuoden 2010 opiskelijamääriin, vuoden 2011 opiskelijamäärät eivät
olleet saatavilla. Raportit sisältävät koulutuksen järjestäjää koskevat tulokset
keskeyttämisestä koulutusaloittain ja perustutkinnoittain, lisäksi tarkastellaan
muun muassa keskeyttäneiden opiskelijoiden taustatietoja. Tarkoituksena on,
että hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät tulkitsevat omia tuloksiaan ja keskustelevat tulosten taustalla olevista tekijöistä.

Tiedonkeruun toteuttaminen
Seurannan suunnittelu tehtiin yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa.
Hankkeessa suunniteltiin sähköinen tiedonkeruumenetelmä siten, että aineiston kokoaminen ja ajojen tekeminen suoraan opiskelijahallintojärjestelmistä
oli mahdollista. Seurannan toteutus aloitettiin määrittelemällä ammatillisen
koulutuksen eroamiseen/keskeyttämiseen liittyvät peruskäsitteet. Sähköisen
lomakkeen tietosisältö suunniteltiin ja tiedonkeruumenetelmä testattiin touko-kesäkuussa 2012. Tiedonkeruuta varten koulutuksen järjestäjille laadittiin
yhtenäiset ohjeet tietojen toimittamisesta. Tiedot ajettiin suoraan koulutuksen
järjestäjien opiskelijahallintojärjestelmistä yhdenmukaisella tavalla. Määrälliset
tiedot lukuvuoden 2011–2012 aikana eronneista opiskelijoista toimitettiin elokuun 2012 loppuun mennessä Opetushallitukseen.
Tiedonkeruu koskee vain ammatillista peruskoulutusta. Tiedonkeruu ei koske
näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, valmistavassa tai
valmentavassa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa opiskelevia opis-
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kelijoita. Tulokset kuvaavat hankkeen lähtötilannetta ja vain yhden lukuvuoden tuloksia, vuosittainen vaihtelu on luonnollisesti mahdollista. Erityisopiskelijoiden koulutuksen läpäisyä tarkastellaan omassa luvussaan.
Mukana ovat kaikki oppilaitosten kirjoilla olleet perustutkinto-opiskelijat opintojen aloitusvuodesta riippumatta. Tiedot on koottu excel-lomakkeille siten,
että poiminnan kriteerinä on käytetty opiskelijan eropäivämäärää (20.9.2011–
20.6.2012). Ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita (20.9.2011) opiskelijoita ei ole otettu mukaan seurantaan.

3.3

Opintojen keskeyttäminen hankkeen oppilaitoksissa
lukuvuonna 2011–2012

Hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa opiskeli yhteensä 97 097 ammatillisen peruskoulutuksen (ops-perusteinen) opiskelijaa lukuvuonna 2011–2012.
Tämä on lähes 80 % koko ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärästä. Kesän 2012 aikana kootut seurantatiedot osoittavat, että hankkeessa
mukana olevista opiskelijoista 8 970 keskeytti opinnot lukuvuoden aikana.
Hankkeessa mukana olevien järjestäjien opiskelijoiden keskeyttämisprosentti
lukuvuonna 2011–2012 oli siis 9,2.3
Hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien välillä on kuitenkin suuria eroja opiskelijoiden keskeyttämisessä. Kuvassa 2 kuvataan hankkeessa mukana olevien opiskelijoiden keskeyttämisprosentteja lukuvuonna 2011–2012.
Tulokset osoittavat, että reilulla puolella järjestäjistä opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli 6–10 %. Järjestäjäkohtaiset keskeyttämisprosentit olivat kuitenkin 2,4–18,8 %. Kaikkien järjestäjien opiskelijoiden keskimääräinen keskeyttämisprosentti (9,2 %) on merkitty kuvaan mustalla kolmiolla.

3.3.1

Tulokset koulutusaloittain

Kuvassa 3 tarkastellaan opiskelijoiden keskeyttämistä koulutusaloittain. Tulokset osoittavat, että matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla keskeyttämisprosentti
oli kaikista suurin (11,8) ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla pienin (8,0).
Muilla aloilla keskeyttäminen oli melko tasaisesti hieman yli 9 %.
Yksi syy matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeaan keskeyttämisprosenttiin
voi olla se, että alalle päädytään usein muulta kuin ensimmäiseltä varasijalta.
Koulutusalalla opiskelee muita aloja enemmän erityisopiskelijoita, jotka kes3
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Keskeyttämisprosentti on laskettu suhteuttamalla koulutuksen järjestäjäkohtaiset keskeyttämismäärät lukuvuoden kahteen eri laskentapäivän opiskelijamääriin (laskentapäivien
20.9.2011 ja 20.1.2012 opiskelijamäärien keskiarvo).

Kuva 2. Opiskelijoiden keskeyttämisprosentit koulutuksen järjestäjittäin

keyttävät muita useammin. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla kaikista keskeyttäneistä noin 23 % oli erityisopiskelijoita, kun esimerkiksi sosiaali-, terveysja liikunta-alalla keskeyttäneistä opiskelijoista vain 12 % oli erityisopiskelijoita.
Tuloksissa on kuitenkin huomattavia eroja koulutuksen järjestäjittäin, ja tästä
syystä koulutusalakohtainen tulosten tarkastelu järjestäjätasolla on erittäin tärkeää.

Kuva 3. Keskeyttäminen koulutusaloittain

* Luvut perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2010 tietoihin
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3.3.2

Tulokset perustutkinnoittain

Taulukossa 2 tarkastellaan kaikkien hankkeessa mukana olevien koulutuksen
järjestäjien opiskelijoiden keskeyttämistä perustutkinnoittain. Koulutusalojen
sisällä tulokset vaihtelevat perustutkinnoittain huomattavan paljon. Esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alalla muutamissa perustutkinnoissa on koko aineiston pienimmät keskeyttämisprosentit: talotekniikan perustutkinnossa 4,9 % ja
sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa 4,7 %. Joukossa on kuitenkin
myös tutkintoja, joissa keskeyttämisprosentit ovat reilusti yli 20 %. Tulokset
osoittavat, että keskeyttämistä tulisi seurata perustutkintotasolla pidemmällä
aikavälillä ja tehdä tulosten pohjalta tutkintokohtaisia kehittämistoimenpiteitä.
Taulukko 2. Opintojen keskeyttäminen perustutkinnoittain
Perustutkinto

opiskelijoita4

keskeyttäneitä

keskeyttämisprosentti

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

65

3

4,6

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen
perustutkinto

339

32

9,4

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

155

10

6,5

3 658

376

10,3

Musiikkialan perustutkinto

223

15

6,7

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

613

42

6,9

Tanssialan perustutkinto

32

3

9,4

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

1 764

149

8,4

Liiketalouden perustutkinto,
merkonomi

10 179

924

9,1

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

3 553

349

9,8

TEKNIIKAN JA
LIIKENTEEN ALA

Kone- ja metallialan perustutkinto

6 398

666

10,4

Talotekniikan perustutkinto

2 949

144

4,9

187

45

24,1

5 315

490

9,2

Lentokoneasennuksen perustutkinto

272

14

5,1

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

3 876

330

4,7

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

1 952

285

14,6

HUMANISTINEN JA
KASVATUSALA

KULTTUURIALA

YHTEISKUNTATIET.,
LIIKETAL. JA
HALLINNON ALA

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Autoalan perustutkinto

4
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Luvut perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2010 tietoihin.

Laboratorioalan perustutkinto

656

74

11,3

Prosessiteollisuuden perustutkinto

256

61

23,8

1 464

194

13,3

Veneenrakennuksen perustutkinto

63

9

14,3

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

456

70

15,4

Pintakäsittelyalan perustutkinto

1 346

180

13,4

Elintarvikealan perustutkinto

1 622

142

8,8

Rakennusalan perustutkinto

5 676

379

6,7

Maanmittausalan perustutkinto

197

18

9,1

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

821

162

13,8

Painoviestinnän perustutkinto

603

109

18,1

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

124

30

24,1

Suunnitteluassistentin perustutkinto

269

38

14,1

Merenkulkualan perustutkinto, merimies

550

52

9,5

2 840

265

9,3

Turvallisuusalan perustutkinto

996

97

9,7

Maatalousalan perustutkinto

1 887

134

7,1

Hevostalouden perustutkinto

255

52

20,4

Puutarhatalouden perustutkinto

1 012

110

10,9

Metsäalan perustutkinto

1 069

98

9,2

Kalatalouden perustutkinto

83

8

9,6

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

411

71

17,3

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

12 367

974

7,9

Hammastekniikan perustutkinto

51

7

13,7

Lääkealan perustutkinto

265

33

12,5

Liikunnanohjauksen perustutkinto

113

7

6,2

2 212

208

9,4

904

59

6,5

Matkailualan perustutkinto

1 673

194

11,6

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan
perustutkinto

9 264

1068

11,5

351

75

14,7

Puualan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto
LUONNONVARA JA
YMPÄRISTÖALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA
LIIKUNTA-ALA

Hiusalan perustutkinto
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
MATKAILU-,
RAVITSEMIS- JA
TALOUSALA

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
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3.3.3

Keskeyttäneiden opiskelijoiden taustatietoja

Seurannassa tiedusteltiin keskeyttäneiden opiskelijoiden taustatietoja. Kuvassa
4 kuvataan keskeyttäneiden opiskelijoiden jakaantumista heidän syntymävuotensa mukaan. Huomioitavaa on, että useimmilla koulutuksen järjestäjillä lähes
puolet kaikista keskeyttäneistä on yli 20-vuotiaita, mikä poikkeaa keskimääräisestä opiskelijoiden ikäjakaumasta. Myös aikaisemmat tilastoselvitykset ovat
osoittaneet, että vanhemmat opiskelijat keskeyttävät ammatillisen peruskoulutuksen nuorempia useammin.
Kuva 4. Keskeyttäminen opiskelijoiden syntymävuoden mukaan

Keskeyttäneissä näyttäisi olevan lähes yhtä paljon naisia ja miehiä (Kuva 5).
Koulutusaloittain tarkasteltuna sukupuolella on jonkinlaista merkitystä. Tulokset osoittavat, että miesvaltaisilla aloilla, kuten tekniikan ja liikenteen alalla,
naisten keskeyttäminen on jonkin verran miehiä yleisempää, kun taas naisvaltaisemmalla sosiaali- ja terveysalalla miesten keskeyttäminen on hieman
yleisempää. Erot eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä.
Kuva 5. Keskeyttäneiden opiskelijoiden jakautuminen sukupuolen mukaan
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Seurantatiedot osoittavat, että keskeyttämiset kasaantuvat tyypillisesti opiskelujen ensimmäiseen puoleen vuoteen. Ensimmäistä opiskeluvuotta voidaan pitää hyvin kriittisenä opintojen loppuun saamisen suhteen. Kaikista opintonsa
keskeyttäneistä 37 % keskeytti ensimmäisen puolen vuoden aikana. Hieman
yli puolet kaikista keskeyttäneistä erosi ensimmäisen kalenterivuoden aikana.
Kuva 6. Keskeyttäneiden opiskelijoiden opiskeluaika ennen eroamista

Keskeyttäneistä opiskelijoista äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai
ruotsia puhuvia (vieraskielisiä) oli kaikissa hankkeessa mukana olleissa oppilaitoksissa yhteensä 4,1 %. Äidinkielenään ruotsia puhuvia oli kaikista keskeyttäneistä kaikkiaan 3,5 %.
Seurantalomakkeessa tiedusteltiin myös, asuuko opiskelija asuntolassa vai ei.
Asuntolalla tarkoitetaan tässä yhteydessä oppilaitoksen ylläpitämää asuntolaa.
Selvitykseen osallistuneista 51 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä 30 järjestäjää toimitti tiedot asuntolatoiminnasta. Näissä oppilaitoksissa oli yhteensä
56 310 opiskelijaa, joista 6 394, eli kaikista opiskelijoista noin 11 %, asui oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa.
Ensimmäisen seurannan perusteella näyttää siltä, että asuntolassa asuvat opiskelijat keskeyttävät jonkin verran muita opiskelijoita vähemmän. Asuntolassa
asuvien opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli viime lukuvuonna 4,5 %. Tilannetta tulee kuitenkin seurata pidemmällä aikavälillä, ja tietoa asiasta tulee
koota useammalta lukuvuodelta ennen kuin asiassa voidaan tehdä pidemmälle
meneviä johtopäätöksiä.
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Taulukko 3. Asuntolassa asuvien opiskelijoiden keskeyttäminen
Asuntolaopiskelijat lukuvuonna 2011–2012

Kaikki yhteensä
N

Kaikki asuntolaopiskelijat
Keskeyttäneet asuntolaopiskelijat

3.3.4

%

5

6 394

11,4

289

4,5

Erityisopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen

Selvityksessä tarkastellaan erillisinä osakokonaisuuksina ammatillisten erityisoppilaitosten ja yleisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskeyttämistä. Läpäisyn tehostamisohjelmassa on tällä hetkellä mukana kolme ammatillista erityisoppilaitosta.
Taulukossa 4 on erityisopiskelijoiden sekä keskeyttäneiden erityisopiskelijoiden määrät kaikissa hankkeessa mukana olevilla koulutuksen järjestäjillä.
Taulukossa ei ole mukana ammatillisten erityisoppilaitosten tuloksia. Keskimääräinen erityisopiskelijoiden keskeyttämisprosentti yleisissä ammatillisissa
oppilaitoksissa oli 13,8 %. Opiskelijoiden, joille ei ollut laadittu henkilökohtaista opintojen järjestämissuunnitelmaa, keskeyttämisprosentti puolestaan oli
8,6 %. Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat erityisopiskelijat keskeyttävät siis jonkin verran useammin kuin ne, joille ei ole laadittu henkilökohtaista opintojen järjestämissuunnitelmaa.
Taulukko 4. Erityisopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa
Opiskelijat yleisissä ammatillisissa
oppilaitoksissa

Erityisopiskelijat
(laadittu HOJKS)

Opiskelijat, joille ei
ole laadittu HOJKS:ia

Kaikki yhteensä

N6

%

N*

%

N*

%

Kirjoilla olevat opiskelijat

12 508

13,1

82 794

86,9

95 302

100

Keskeyttäneet opiskelijat

1 727

13,8

7 104

8,6

8 831

9,3

Taulukossa 5 tarkastellaan erikseen ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijoiden keskeyttämistä. Oppilaitoksia on hankkeessa mukana yhteensä kolme.
Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa keskimääräinen keskeyttämisprosentti on
5

Opiskelijamäärät perustuvat opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmässä oleviin
lukuvuoden 2011–2012 tietoihin (laskentapäivien 20.9.2011 ja 20.1.2012 opiskelijamäärien
keskiarvo).

6

Opiskelijamäärät perustuvat opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmässä oleviin
lukuvuoden 2011–2012 tietoihin (laskentapäivien 20.9.2011 ja 20.1.2012 opiskelijamäärien
keskiarvo). Kaikkien opiskelijoiden lukumäärässä ei ole huomioitu ammatillisia erityisoppilaitoksia.
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7,6, eli erityisoppilaitoksissa keskeyttäminen on yleisiä ammatillisia oppilaitoksia vähäisempää.
Taulukko 5. Erityisopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen erityisoppilaitoksissa
Opiskelijat erityisoppilaitoksissa

Erityisopiskelijat
(laadittu HOJKS)
N

%

Kirjoilla olevat opiskelijat

1824

100

Keskeyttäneet opiskelijat

139

7,6

Koulutuksen järjestäjittäin erityisopiskelijoiden eroprosentit vaihtelevat huomattavan paljon. Kuvassa 7 on hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien erityisopiskelijoiden keskeyttämisprosentit. Erityisopiskelijoiden keskeyttämisprosentit ovat 0–33 %.
Myös koulutusaloittain erityisopiskelijoiden eroaminen vaihtelee. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen, että koulutuksen järjestäjien välillä on suuria eroja erityisopiskelijoiden keskeyttämisessä. Mikäli järjestäjällä on paljon erityisopiskelijoita tietyillä aloilla, heidän koulutusalakohtainen keskeyttämisensä voi olla
suurempaa. Erityisopiskelijoiden keskeyttämistä tulisi seurata koulutusaloittain
ja järjestäjäkohtaisesti, koska lukuvuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria.
Kuva 7. Erityisopiskelijoiden keskeyttäminen, koulutuksen järjestäjien tulokset
35
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Yleiset
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oppilaitokset 13,8
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3.4

Eroamis- ja keskeyttämisprosessi oppilaitoksissa

Ero- ja keskeyttämisprosessit vaihtelevat jonkin verran hankkeessa mukana
olevissa oppilaitoksissa. Toimintatavat vaihtelevat ensinnäkin sen suhteen, tavoittaako oppilaitos eroamassa olevaa tai eronnutta opiskelijaa. Joissakin oppilaitoksissa eronneiden kanssa keskustellaan lähes poikkeuksetta kasvotusten
ja käydään läpi eroamisiin liittyviä syitä. Useissa oppilaitoksissa eroamiset tapahtuvat yleensä kuraattoreiden tai ryhmänohjaajien kautta, siten että oppilaitoksesta ollaan yhteyksissä eroavaan opiskelijaan. Tällöin on hyvin oletettavaa,
että oppilaitoksissa on olemassa paljon tietoa myös keskeyttämiseen johtavista
tekijöistä. Joissakin oppilaitoksissa eronneiden opiskelijoiden kanssa keskustellaan vain harvoin kasvotusten, ja tällöin myös arvokasta tietoa eroamisen
syistä jää ymmärrettävästi keräämättä.
Eronneilta opiskelijoilta saadaan tietoa eron syistä mm. oppilaitosten ero- tai
keskeyttämislomakkeilla. Lähes kaikilla oppilaitoksilla on käytössä omat lomakkeet eroamisille, ja näissä lomakkeissa tiedustellaan opiskelijalta syytä
opintojen keskeyttämiselle. Lomakkeessa olevaa eron syiden luokittelua on
täsmennetty joissakin oppilaitoksissa hankkeen myötä. Projektitoimijat näkevät, että on tärkeää kirjata keskeyttämisten syyt ja kehittää luokittelua. Syiden
erotteleminen ja oppilaitosten omien kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen on ollut ajankohtaista myös siksi, että tarkemman luokittelun avulla nähdään alanvaihtajien lukumäärä. Samalla voidaan erottaa jollain tasolla ns. positiivinen ja
negatiivinen keskeyttäminen toisistaan.

3.4.1

Eroamisten ja keskeyttämisten syyt ammatillisessa
peruskoulutuksessa

Haastatteluissa keskeyttämisen syiksi nousevat aikaisempien arvioiden mukaisesti esim. alan vaihtoon, oppimisvaikeuksiin ja opiskelijoiden elämäntilanteeseen liittyvät asiat. Keskeisinä syinä mainitaan motivaatioon ja opiskeluintoon
liittyvät tekijät. Yhden haastatellun projektipäällikön näkemys oli, että todellisuudessa todella harva ammatilliseen koulutukseen tuleva nuori tietää haluavansa tietylle alalle. Huomattava enemmistö ammatilliseen peruskoulutukseen pyrkivistä nuorista ei ole varmoja siitä, mitä haluaa tehdä, ja tästä syystä
koulutuksessa tulisi osata motivoida opiskelijoita alasta riippumatta. Tarjolla
tulisi olla myös vaihtoehtoisia väyliä, suurempia opintokokonaisuuksia ja mahdollisuuksia joustavaan siirtymiseen alalta toiselle.
Arponen-Aaltosen (2012) selvityksessä haastateltiin 39:ää opintonsa keskeyttänyttä nuorta. Haastattelujen mukaan ylivoimaisesti tyypillisin nuorten mainitsema eron syy on virheellinen alavalinta (29). Se esiintyy eron syynä tyypillisesti
myös ilman muita syitä. Pyydettäessä perusteluja virheelliselle alavalinnalle
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ja sille, mikä valinnassa rupesi ärsyttämään, lähes kaikki toivat esiin, etteivät
oikein tiedä, mikä ”tökki” tai mitä odottivat. Nuorten oli vaikea pukea ”ei ollut
mun juttu” -tunnetta sanoiksi. Jostain haparoinnin keskeltä alkoi kuitenkin
hahmottua ainakin kaksi selkeää syytä: tyypillisimmin opinnot eivät syystä tai
toisesta vastanneet mielikuvaa (mm. liikaa tiettyä ainetta, joka yleensä oli matematiikkaa; ei käsitystä, mitä kaikkea opinnot pitävät sisällään; atto-aineiden
paljous ja tekemällä oppimisen vähyys) tai itse työtehtävät (mm. kiire, fyysisyys, pikkutarkkuus) alkoivat ahdistaa.
Toiseksi eniten nuoret kuvaavat eroon vaikuttaneen oppilaitokseen liittyvät
tekijät (11). Huono luokkahenki, ryhmänohjaajan epäasiallinen käytös, puutteet opetuksessa tai ”tökeröt” toimintatavat olivat monesti ns. viimeinen niitti
eropäätökselle. Nuoret tunnistivat myös opiskeluhaluttomuuden vaikuttavan
eroon (8), mutta sekin esiintyi harvoin yksinomaisena syynä. Opiskeluhaluttomuus (terveydelliset/mielenterveydelliset syyt) näyttäytyi tunteena, ”että ei
vaan jaksa käydä koulua”. Haastateltujen nuorien osalta taloudelliset syyt tai
töihin meno (8) näyttävät myös tyypillisesti liittyvän muihin syihin. Ainoastaan
yksi opiskelija kertoi eron johtuneen ainoastaan taloudellisista vaikeuksista ja
pakosta saada töitä. Viidellä opiskelijalla kahdeksasta oli jo työpaikka. Työpaikan saaminen – vaikkakin pätkätyön tai muuten epävarman – houkutti useaa
opiskelijaa jättämään kenties jo muutenkin epätyydyttävät opinnot. (ArponenAaltonen, 2012.)
Arponen-Aaltosen (emt.) tekemistä opiskelijoiden haastatteluista voi vetää johtopäätöksen, että opintojen keskeytyminen on tyypillisesti usean asian summa.
Virallisissa papereissa on lupa merkitä vain yksi syy. Tämä ei useinkaan vastaa
nuoren haastattelussa kertomaa syiden joukkoa. Erityisesti oppilaitoksesta johtuvat syyt jäävät pimentoon olemassa olevalla kirjaamistavalla.
Joissakin mukana olevissa oppilaitoksissa läpäisyhankkeen ensimmäinen hankekausi on aloitettu selvittämällä syvällisemmin keskeyttämisen syitä eri aloilla
ja tutkinnoissa. Tämän pohjalta on lähdetty miettimään, mitä tilanteelle voitaisiin tehdä ja minkälaisia pedagogisia tai rakenteellisia uudistuksia tai uusia
menetelmiä kannattaisi ottaa käyttöön. Joillakin aloilla on todella haasteellista
saada opiskelijoita valmistumaan, ja joissakin tutkinnoissa vain puolet opiskelijoista on sitoutuneita opintoihin ja lopuilla on ongelmia saada opintoja
päätökseen.
Seurantatiedot osoittivat, että ensimmäinen opiskeluvuosi on kriittinen opintojen jatkumisen suhteen. Hankkeessa tulisi pohtia vielä tarkemmin, mistä
johtuu ammatillisessa koulutuksessa tapahtuva ensimmäisen opiskeluvuoden
pudotus, jolloin alkuinnostus ja ammatti-identiteetti katoavat niin usealla opis-
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kelijalla. Seurantatiedot kuitenkin osoittavat, että alakohtaiset ongelma-alueet
vaihtelevat järjestäjittäin paljon. Tästä syystä olisi tärkeää tunnistaa juuri oppilaitoskohtaiset keskeyttämisen ja läpäisyn kriittiset kohdat ja suunnata toimenpiteitä näiden kohtien mukaisesti.
Tulokset osoittavat siis, että yli 20-vuotiaat opiskelijat keskeyttävät muita useammin. Koulutusaloittain katsottuna matkailu-, ravitsemis- ja talousalan keskeyttämisprosentti oli kaikista korkein. Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin
myös muun aineiston perusteella tehtyjä havaintoja.
Opiskelijoille tehtyjen kyselyiden ja hankehaastattelujen perusteella 18 vuotta
täyttäneet ovat selkein ongelmaryhmä opintojen sujuvuuden ja keskeyttämisen kannalta. Tämä on aikuisuuden murrosvaihe, jota haastatellut kuvailivat
lauseilla ”vapaus iskee liian aikaisin” ja ”elämä aukeaa kun täyttää 18”. Tässä
murrosvaiheessa opiskelijat katoavat usein myös vanhempien kontrollista, joko
omasta aloitteestaan tai vanhempien toiveesta. Opiskelija-asuntoloissa tehdyn
opiskelijakyselyn (N = 1408) perusteella 11 prosenttia kaikista opiskelijoista
sanoo vapaa-ajan ja elämäntavan haittaavan omia opintoja. 18-vuotiaiden ikäryhmässä näin sanoo 15 prosenttia.
Yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa on eittämättä täysin vastakkaisia
keskeyttämisen syitä. Tässä ikäryhmässä on suhteellisen paljon niitä opiskelijoita, jotka ovat keskeyttäneet opinnot useasti ja olleet kenties koulutuksen
ulkopuolella pitkään. Tässä ryhmässä on usein elämänhallinnan ongelmia ja
erilaisia sosiaalisiksi ongelmiksi luokiteltavia hidasteita. Toisaalta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden ryhmässä on myös paljon niitä, joiden elämä on jo rakennettu aikuismaiseksi. On lapsia, perhettä, työtä ja nuorempiin verrattuna
erilaisia ajatuksia ja odotuksia. Tässä ryhmässä kritisoidaan lapsellisia opiskelukavereita ja esimerkiksi liian helppoa opiskelua.
Yli 18-vuotiaiden ryhmässä korostuvat myös raha-asioihin liittyvät vaikeudet ja
työn ja opiskelun yhteensovittamisen ongelmat. Läpäisyhankkeiden käytännöt,
joissa opetuksen joustavoittamista haetaan lisäämällä työn ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksia, vastaavatkin juuri tämän ikäryhmän tarpeisiin.
Myös alakohtaisia eroja käsiteltiin haastatteluissa. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla herätään melko usein realismiin. Alalle on menty epärealistisin odotuksin, ja työn arki osoittautuukin erilaiseksi. Myös opiskelijoiden valmiudet ja
tausta nostettiin usein esille.
Läpäisyhankkeilta kysyttiin myös uusia ja ajankohtaisia havaintoja keskeyttämisen syistä. Tällä kysymysmuotoilulla haluttiin välttää sitä, että hankkeet
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listaavat aiemmin tunnettuja ja tiedettyjä syitä. Nämäkin havainnot linjaavat syitä hyvin laajasti, perinteisen väärän alavalinnan lisäksi erilaiset mielenterveys
ongelmat, jaksaminen ja moniongelmaisuus ovat melko usein esillä.
Nuoren elämä hajalla, jaksaminen heikkoa, ei tiedetä mikä on ammattini, perheet
rikkonaisia ja monia ongelmia.
Nuoret äidit ja isät
Opiskelukuntoisuus (masennus)
Jotkut opiskelijat valitsevat ”tietoisesti” päihteet koulun sijaan. Kannabiksen käyttö lisääntynyt. Yhä huonokuntoisempia opiskelijoita enemmän kun aiemmin.
Mielenterveyssyyt tuntuvat korostuneen.
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4

Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteet

4.1

Hankkeiden painopistealueet

Läpäisyhankkeiden koordinaattoreille tehdyssä aloituskyselyssä (tammikuussa
2012) haluttiin tietää, mitkä teemat ja painopistealueet korostuvat todellisessa
hanketyössä. Kesäkuussa 2012 samaa asiaa kysyttiin uudestaan, kesän kyselyssä mukana olivat myös hankkeiden osatoteuttajat.
Kuvassa 8 esitetään tulokset tammikuun kyselystä.
Kuva 8. Läpäisyhankkeiden painopistealueet tammikuussa 2012 (koordinaattorit)

Painopisteissä korostuu pedagoginen kehittäminen, jonka 11 koordinaattoria
on valinnut yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi. ”Jokin muu” -vastaukset ovat lähinnä omin sanoin kirjoitettuja kuvauksia, jotka mahtuisivat myös valmiiden
teemojen alle.
Kuvassa 9 esitetään hankkeiden painopistealueet kesäkuussa 2012. Tällöin kysyttiin tarkennettuna sitä, mitkä ovat painopisteitä syksyn aikana.
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Kuva 9. Läpäisyhankkeiden painopistealueet syksyllä 2012 (koordinaattorit ja osatoteuttajat)

Pedagogisten ratkaisujen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen korostuu erittäin
vahvasti. Melko monet hankkeet mainitsevat myös seurannan ja tietojärjestelmien kehittämisen erääksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Opiskelijahuollon
kehittäminen on puolestaan suhteellisen harvan hankkeen painopisteenä.
Painopistealueiden ja teemojen kuvaaminen auttaa jäsentämään hankkeen
”isoa kuvaa” ja tässä mielessä ohjasi myös seurantatutkimuksen tekemistä. Seuraavassa vaiheessa tehtiin tavoitteiden operationalisointia, listattiin ja jäsennettiin hankkeiden tavoitteet hankkeista saadun tiedon perusteella.
Tavoitteita koottiin esimerkiksi tammikuussa tehdyn kyselyn perusteella. Tässä kyselyssä hankekoordinaattoreita pyydettiin nimeämään oman hankkeen
tavoitteita vuonna 2012 (vastatun teeman alla). Kysymyksen sanamuoto oli
seuraava:
Millaisia tavoitteita teillä on tähän kehittämisteemaan liittyen? Mitä tulisi
saada aikaan vuoden 2012 aikana? (vastauksia käytetään hankkeen arviointikriteerien suunnittelun tukena)

Tavoitemäärittelyt toimivat siis seurantatutkimuksen tukena, niiden avulla saatiin paras mahdollinen kuva siitä, mihin hankkeet aikovat suunnata kehittämistyötään. Taulukoissa 6 ja 7 kuvataan esimerkinomaisesti sitä, millä tavalla
tavoitteita jäsenneltiin kahden keskeisen teeman osalta.
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Taulukko 6. Pedagogisiin ratkaisuihin ja opetusjärjestelyihin liittyvät tavoitteet
PEDAGOGISET RATKAISUT JA OPETUSJÄRJESTELYT
Valtionavustuksen painopistealue: pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja opetusjärjestelyjen joustavoittaminen yksilöllisten opintopolkujen ja työn ohella opiskelun mahdollistamiseksi ja tukemiseksi.
Opetuksen kehittäminen
• työvaltaiset opetusmenetelmät
• työelämässä tapahtuva opetus
• opetusteknologian kehittäminen
• sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen (some-pedagogiikka)
Opetuksen ja oppimisen tuki
• vertaistuki, ryhmäytyminen ja ryhmänohjaajan tuki
• opiskelija-asuntola oppimisen tukena
• vapaa-aika oppimisen tukena
• monialainen yhteistyö oppimisen tukena
• opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen (koulutus)
• opiskelija-arvioinnin kehittäminen
Työelämäyhteistyö
• tutkintojen tavoitteiden tunteminen
• opettajien työpaikkaosaaminen
• yhteistyön käytännön järjestäminen
• työelämäyhteistyön malli (ammatillinen koulutus, työnantajat, työhallinto)
Ammattistartin kehittäminen
• ammattistartti valmistavana koulutuksena
• ammatillisten opetussuunnitelmien osien kehittäminen
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Taulukko 7. Tutkinnon suorittamisen joustavoittamiseen liittyvät tavoitteet
TUTKINNON SUORITTAMISEN JOUSTAVOITTAMINEN
Valtionavustuksen painopistealueet: koko tutkinnon suorittamista tukevien pedagogisten ratkaisujen,
ohjauskäytänteiden ja toimintamallien kehittäminen silloin, kun opiskelija lähtökohtaisesti suorittaa
tutkintoa osissa ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja hyväksilukemisen
toimintamallien kehittäminen opintoaikojen lyhentämiseksi.
Joustavat ja yksilölliset opintojen toteuttamistavat
• moduulimainen opetus / täydentävät tutkinnon osat
• jaksottomuus
• tutkintoon osia muista tutkinnoista (oma järjestäjä tai muualta)
• opitun tunnistaminen ja tunnustaminen
• työssäkäynnin ja opintojen yhteensovittaminen
• ”jaksoton lukuvuosi”
Vaihtoehtoiset väylät opintojen suorittamiseen
• ammatilliset opinnot ammattistartilla
• työn ohella opiskelu
• työpajaopiskelu
Tavoitteiden kirjaaminen antoi kattavan kuvan läpäisyhankkeiden työstä, mutta jo alusta saakka oli selvää, että tavoitteet ”elävät” ja painottuvat eri tavalla. Läpäisyhankkeet ohjautuivat siihen suuntaan, että osa tavoitteista painottui
vahvasti ja niihin pyrittiin lähes kaikissa hankkeissa. Toisaalta osa taulukoissa
kuvatuista tavoitteista jäi lopulta melko marginaaliseen asemaan. Tavoitteiden
muuttumisen näkee myös siitä, että vuoden 2013 alussa tehtyä sidosryhmäkyselyä varten tavoitteet operationalisoitiin uudella tavalla. Sidosryhmäkyselyn
osa-alueet antavat ajankohtaisemman kuvan hankkeiden tavoitteista ja kehittämistyön sisällöstä (kts. luku 10.4).
Alkukyselyssä haluttiin selvittää myös hankekoordinaattoreiden omia näkemyksiä hankkeen vaikuttavuudesta. Kysymyksen tarkka sanamuoto oli seuraava:
Läpäisyhankkeen toimintaa seurataan loppuvuonna 2012 mm. laajan sidosryhmäkyselyn avulla. Tässä voit kertoa omin sanoin missä asioissa teidän hankkeen toiminnan vaikutuksen tulisi näkyä?

Vastausten perusteella hanketoiminnan vaikutusten tulisi näkyä hyvin laajalla
tasolla. Läpäisyhankkeet nostavat esille erilaisen valmistelevan ja koordinoivan
työn. Hankkeen aikana jatkokehitetään aiempia hyviä käytäntöjä, rakennetaan
yhteistyöverkostoja ja paikallistetaan myös uusia kehittämiskohteita. Hankkeet
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sijoittavat itsensä siis kehittämistyön jatkumoon: entisten hankkeiden työn täydentäjäksi ja uusien aloittajaksi. Toisaalta monet hankkeet kuvaavat myös määrällisiä tuloksia, esimerkiksi koulutukseen osallistuneiden opettajien määrää.
Keskeyttämisen vähentämisen osalta merkittävää on se, että monet hankkeet
näkevät ensimmäiseksi tavoitteeksi lisätä opiskelijoiden sitoutumista. Tämä on
siis saavutettavissa oleva välietappi, ennen kuin tulokset näkyvät eroprosenteissa. Myös työn kehittämiseen ja koulutuksen järjestäjän yhteisten toimintatapojen löytämiseen liittyvät vaikutustavoitteet nousevat usein esille.
Alla on muutamia hankekoordinaattoreiden vastauksia siitä, missä toiminnan
vaikutuksien tulisi näkyä:
Hankkeessa luodaan alueelliset tehostetun ohjauksen ja opiskelijahuollon yhteistyörakenteet ja toimintamallit sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotyön, työpajojen ja oppilaitosten välille kansanterveyslain, nuorisolain, lastensuojelulain, sekä ammatillisen
koulutuksen lainsäädännön hengessä. Olemassa olevat hyvät alueelliset käytännöt
vahvistuvat ja niitä siirretään soveltuvin osin TATU – tartu tutkintoon! -hankkeeseen
osallistuvien koulutuksen järjestäjien välillä. Hankkeessa kehitetään kohderyhmään
kuuluvien opiskelijoiden tukemiseen tarvittavia uusia menetelmiä yhteistyössä edellä
mainittujen toimijoiden kanssa. Hankkeessa syntyy siihen osallistuvien paikkakuntien ja koulutuksen järjestäjien yhteinen opiskelijahuollon asiantuntijaverkosto, joka
voi kehittää yhteistyötään hankkeen jälkeen tarpeidensa mukaisesti huomioiden mm.
OPH:n, ELY:n ja AVI:n kanssa tehtävä yhteistyö. Toisen asteen opintojen keskeyttämisaste alenee hankkeen aikana siihen osallistuneiden opiskelijaryhmien osalta ja hankkeen jälkeen koulutuksen järjestäjittäin hyvien käytäntöjen leviämisen myötä.
Opiskelijoiden keskeyttämisten vähenemisessä, tässä vaiheessa paremmassa sitoutumisessa opintoihinsa. Oppilaitoksen sisäisen yhteistyön lisääntymisessä ja opettajien
oman työn kehittämisessä yhteisöllisempään suuntaan. Somen mahdollisuuksien ja
rajoituksien löytämisessä.
Opiskelijan näkökulmasta pilottiryhmissä viihtyvyyden ja opiskelumotivaation pitäisi
parantua. Opettajan näkökulmasta opetuksen sisällön laatu paranee kun lisätään menetelmien määrää. Opettajilla tulisi olla enemmän keinoja ja valmiuksia opiskelijan
tukemiseen, hyvinvoinnista huolehtimiseen ja opintojen joustavoittamiseen.

Määrällisistä tulostavoitteista kysyttiin seuraavalla muotoilulla:
Läpäisyn tehostamisohjelman määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu keskeyttäneiden osuuden väheneminen (7 % vuonna 2014) ja määräajassa
tutkinnon suorittaneiden osuuden lisääntyminen (65 % vuonna 2011 aloittavista opiskelijoista). Millaisilta nämä määrälliset tavoitteet vaikuttavat
oman hankkeenne näkökulmasta?
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Vastausten perusteella tavoitteita pidetään haastavina, mutta usein myös mahdollisina täyttää, etenkin jos hanketoiminta on selkeästi keskittynyt tiettyihin
pilottialoihin:
Ilman tavoitteita ei tule tuloksia ja noihin lukuihin pyritään.
Määrälliset tavoitteet ovat kohtuulliset ja kansallisesti katsottuna varsin perustellut.
Pilotoitavilla aloilla määrälliset tavoitteet vaikuttavat asiallisilta.
Tavoitteet vaikuttavat siltä, että toimijoita tarvitaan lisää, jotta saadaan hankkeelle
lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Rahoitusta tarvitaan ehdottomasti lisää ja aikaa
luonnollisesti myös. Kaikkien tulisi puhaltaa samaan hiileen eikä aina ajatella omaa
etua. On kaikkien hyöty, että opiskelijat valmistuvat eivätkä syrjäydy.

Alkukyselyn vastaustenkin perusteella seurantatutkimuksessa päätettiin korostaa laaja-alaista näkemystä hankkeiden vaikuttavuudesta. Ohjelman määrälliset
tavoitteet ovat luku sinänsä, mutta lisäksi tulee korostaa uusien käytäntöjen
syntymistä, osaamisen, ammattitaidon ja yhteistyön kehittymistä ja uusia toimintaprosesseja. Läpäisyhankkeet pyrkivät vaikuttamaan koko oppimisympäristöön ja lisäämään ammatillisen koulutuksen laatua, läpäisyn näkökulmasta.
Seurannan kannalta yksi avainkysymys on se, miten päästään perusteltuun
näkemykseen hankkeiden vaikuttavuudesta. Yksi ratkaisu oli lähteä tarkastelemaan hankkeiden toimintaa vaikutusprosesseina ja syy-seuraussuhteina. Esimerkiksi haastattelurunko rakennettiin asetelmalle, jossa hankkeita pyydettiin
kuvaamaan oman toimintansa välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Läpäisyhankkeet haastettiin arvioimaan omaa toimintaansa kysymyksellä ”miksi teemme
tätä?”. Ideana oli siis hakea hankkeiden itseymmärrystä siitä, mihin keskeyttämisen syyhyn tai opintoja hidastavaan tekijään oma hanke pyrkii vastaamaan.
Pelkkä tavoitteiden ja käytäntöjen kuvaaminen ei riitä, vaan lisäksi tulisi löytää
se prosessi, jonka kautta tavoitteiden saavuttaminen tehostaa läpäisyä.
Osa läpäisyhankkeiden tavoitteista on sellaisia, joissa yhteys läpäisyn tehostamiseen on automaattisesti näkyvissä. Esimerkiksi aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen heijastuu välittömästi opintoaikoihin. Monien tavoitteiden kohdalla yhteys on kuitenkin vähemmän selvä ja vaatii enemmän
sosiaalisten prosessien jäsentämistä. Esimerkiksi tavoite lisätä ryhmänohjaajan
osaamista heijastuu yleisen tiedon mukaan läpäisyn tehostumisena, mutta sen
kuvaaminen, miten tavoitteen saavuttaminen lisää läpäisyä, ei aina ollut helppoa haastatteluissa.
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Miksi vaikutusketjuja sitten pitäisi kuvata, miksi hankkeet haluttiin haastaa tutkijamaiseen ajatteluun syy-seuraussuhteista? Yksi tarkoitus oli tietenkin se, että
tällainen kysymyksenasettelu saattaa paljastaa ne hanketavoitteet, joilla ei olekaan selkeää yhteyttä läpäisyyn. Tässä mielessä kysymys oli hanketoiminnan
ohjaamisesta ja kontrolloinnista, vaikka tuskin yksikään hanke ”huomasi” tekevänsä turhaa työtä väärien tavoitteiden kanssa. Toiseksi tällainen pohdinta pakotti ajattelemaan tavoitteita ja toimenpiteitä monesta eri näkökulmasta; tavoite
x lisää läpäisyä, mutta tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutoksia
asiassa b ja c... ja niin edelleen. Toisin sanoen, syy-seuraussuhteiden pohdinta
toi esiin erilaisia reunaehtoja ja kehittämistyöhön liittyviä uusia haasteita.
Kolmantena syynä oli se, että hanketoiminnan kuvaaminen vaikutusketjujen kautta tukee läpäisyn seurannan kehittämistä. Jos esimerkiksi määritellään kriteerit hyvälle opettajuudelle ja osoitetaan, millaisten prosessien kautta
hyvä opettaja lisää läpäisyä, niin hyvästä opettajuudesta saadaan yksi läpäisyn
(ennakoivan) seurannan mittari. Jatkossa on vain päätettävä, millä tavalla ja
mitkä läpäisyhankkeiden tavoitteet ovat operationalisoitavissa seurantaindikaattoreiksi ja millä tavalla seurantaa on mahdollista tehdä. Indikaattoreiden
luotettavuutta parantaa se, jos niiden tekemisessä voidaan hyödyntää muuta
tietoa. Kun esimerkiksi tämän tutkimuksen yhteydessä kysyttiin opiskelijoiden
mielipiteitä hyvästä opettajasta, yksi erittäin yleinen määre oli kärsivällisyys.
Opettajan kärsivällisyyden yhteys läpäisyn tehostamiseen tuli myös selväksi
(”Kärsivällinen opettaja varmistaa ja välittää, että opiskelija oppii”, ”Opiskelijan
oppiminen auttaa suoritusmerkinnän saamisessa”, ”Suoritusmerkinnän saaminen estää rästien kasaantumista” jne.). Jatkossa tehtäviin opiskelijakyselyihin
olisi siis perusteltua sijoittaa tällaisia määritelmiä ja (opettajuuden) kuvauksia,
joiden yhteys läpäisyyn on jollakin tavalla perusteltua.
Koska seurantatutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kehittää läpäisyn seurantaa,
pidettiin tällaiset kysymyksenasettelut koko ajan vähintäänkin taustalla mukana.
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5

Pedagogiset ratkaisut ja opetusjärjestelyt

Hankkeen tavoitteena on kehittää pedagogiikkaa ja pedagogisia ratkaisuja,
jotka edistävät ja tukevat opiskelijoiden opintojen läpäisyä tavoiteajassa. Hankkeiden projektipäälliköille kesäkuussa 2012 tehdyssä välikartoituksessa huomattava osa (87 %) piti pedagogisia ratkaisuja ja opetusjärjestelyjen kehittämistä keskeisinä hanketyöskentelyn painopistealueina. Pedagogisten ratkaisujen
ja pedagogiikan kehittämistarpeet ovat lisääntyneet hankkeen edetessä, ja niiden kehittäminen on noussut yleisimmäksi kehitettäväksi osa-alueeksi.
Pedagogiset järjestelyt olivat teemoina syksyllä 2012 tehdyissä haastatteluissa
ja kyselyissä. Raportissa käsitellään hankkeessa tehtyä kehittämistyötä työvaltaisten opetusmenetelmien, sosiaalisen median hyödyntämisen, opetusjärjestelyjen kehittämisen ja keskeyttämisuhan alla olevan varhaisen tunnistamisen
näkökulmista. Koulutuksen järjestäjien pedagogiset uudistukset liittyvät osaltaan myös rakenteellisiin uudistuksiin ja opetussuunnitelmatyöhön.
Opiskelijoiden näkökulmasta oppilaitoksen pedagogiikka liittyy vahvasti siihen, minkälaisena opiskelijat kokevat hyvän opetuksen. Opiskelijakyselyssä
jopa 38 prosenttia piti hyvää opetusta tärkeimpänä omien opintojensa kannalta. Opiskelijoiden pohdintoja hyvästä opetuksesta tuli paljon, ja niissä painottuvat opettajan osaaminen ja ammattitaito, opetusjärjestelyjen joustavuus,
opiskelijoiden yksilöllisyyden huomioiminen ja monipuolinen opetus. Monet
näistä liittyvät myös hankkeessa kehitettyihin pedagogisiin käytäntöihin.

5.1

Tutkinnon suorittamisen joustavoittaminen ja
yksilölliset opintopolut

Tutkinnon suorittamisen joustavoittamiseksi ja yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa on viime vuosina kehitetty erilaisia
yhteistyömalleja ja kehittämisprojekteja. Tutkintojen joustavuus ja toimivat tutkinnon osien suorittamismahdollisuudet vähentävät tarpeetonta moninkertaista koulutusta ja tehostavat koulutuksen voimavarojen käyttöä.
Tutkinnon suorittamisen joustavoittaminen ja yksilölliset opintopolut ovat mukana muutamassa läpäisyohjelman hankkeessa osakokonaisuuksina. Tavoitteena on ollut tuottaa erilaisia oppimispolkukokeiluja läpäisyn tehostamisohjel-
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man yhteydessä. Painopiste ei kuitenkaan nouse hankkeen kokonaisuudessa
kovin vahvasti esille. Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen edellyttää tutkinnoilta ja opetusjärjestelyiltä nykyistä suurempaa joustavuutta.
Opintojen joustavoittaminen ja yksilölliset opintopolut liittyvät osaltaan laajempiin käynnissä oleviin oppilaitosten pidemmän aikavälin uudistuksiin. Esimerkiksi Porissa on käynnistetty hankkeen aikana rakenteellisia uudistuksia
opintojen suorittamisen joustavoittamiseksi. Oppilaitosten rakenteita pyritään
uudistamaan esimerkiksi siten, että opiskelija voisi joustavammin valita tutkintoonsa osia muista tutkinnoista, joko oman koulutuksen järjestäjän oppilaitoksista tai muiden hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien oppilaitoksista. Rakenteellisten uudistusten avulla pyritään luomaan myös joustavia
opintopolkuja siten, että liikkuminen tutkinnosta toiseen mahdollistuisi.
Yhtenä osatavoitteena hankkeessa on ollut tehostaa ja parantaa opiskelijoiden
mahdollisuuksia suorittaa tutkinnon osia kerralla. Tutkinnon osa kerrallaan
suorittaminen on esimerkiksi yhdessä kaupungissa osa isompaa rakenteellista
uudistusta, jossa opintojen kolme vuotta olisi jaettu isompiin jaksokohtaisiin
palikoihin. Kun yhden palikan eli kokonaisuuden saa pakettiin, pystyttäisiin
siirtämään palikoita siten, että opintojen suorittaminen nopeammassa aikataulussa olisi mahdollista. Opiskelijan motivoinnin kannalta on tärkeää, että
opiskelija itse näkee saavansa jonkin kokonaisuuden valmiiksi. Mallin tarkoituksena on edesauttaa opiskelijoita, joilla on paljon tekemättömiä rästitehtäviä kolmannella luokalla. Niiden kanssa yritetään saada tehostetusti tehtäviä
valmiiksi. Mallissa huomioidaan kuitenkin myös lahjakkaat opiskelijat, joille
tutkinnon suorittaminen on mahdollista nopeammassa ajassa.
Lähtökohtana rakenteellisissa uudistuksissa ja esimerkiksi moduulimaisuudessa on lisätä opintojen yksilöllisyyttä. Moduuleilla pyritään muun muassa siihen,
että opiskelija suorittaisi aiemmin aloittamansa tutkinnon loppuun. Käytännössä moduulimaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelijoille on tarjolla
hidasta, nopeaa ja niiden väliltä olevaa opintopolkua. Yhtenä käytäntönä on
ollut, että orientaatiojakson jälkeen opinnot ”polutetaan”, eli ne, jotka voivat
tehdä tutkinnon kahdessa vuodessa, pääsevät nopeammalle linjalle. Eräässä
kaupungissa joustavuutta opintoihin on haettu 1+4-oppimispolkumallin avulla. Siinä opiskelijoiden itsenäinen omatoiminen yhden päivän opiskelu yhdistetään normaaliin lähiopetukseen. Tähän mennessä saatujen kokemusten
perusteella malli soveltuu erityisesti itsenäisestä opiskelusta hyötyville. Hanketoiminnoilla on pyritty myös siihen, että erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
voisivat siirtyä joustavasti erityisoppilaitoksiin.
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Sitä, miten rakenteelliset uudistukset ja kokeilut vaikuttavat opiskelijoiden motivointiin ja läpäisyyn, tulisi selvittää pidemmällä aikavälillä. Mallien kehittäminen ja kokeilu oli haastattelujen aikana käynnissä, ja tässä vaiheessa on vielä
vaikeaa arvioida, miten uudistukset ovat toistaiseksi vaikuttaneet läpäisyyn.
Jatkossa yhteistyö muiden yksilöllisiä opintopolkuja tukevien hankkeiden
(esim. ESR-hankkeet ja uudet valtionavustushankkeet) kanssa voisi olla hyödyllistä. Toimintamallien mallinnus ja kuvaaminen olisi tärkeää, jotta saataisiin
tietoa erilaisten mallien toimivuudesta.
Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen yksilöllistämisestä
Seuraavassa on kuvattu opiskelijoiden omin sanoin, millaista on hyvä opetus
ja miten sitä tulisi kehittää. Opiskelijoiden vastauksista on selkeästi nähtävissä, että useissa oppilaitoksissa järjestelyt eivät jousta opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen turvaamiseksi. Tämä on odotettavasti joissakin tapauksissa johtanut keskeyttämisiin. Opiskelijoiden elämäntilanne vaihtelee paljon, ja
oppilaitokselta vaaditaan joustavampia menettelytapoja erilaisissa elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden kanssa. Joustavuuden puute näkyy opiskelijoiden
vastauksissa opintoja hidastavana tekijänä. Yksilöllisyyttä peräänkuulutetaan
erityisesti opintojen joustavien suoritustapojen ja opiskeluaikojen näkökulmista. Vastauksista on luettavissa kokemuksia aikuisopiskelijoiden turhautumisesta, joka osaltaan selittää aikuisten suuria keskeyttämisprosentteja.
”Oppilaitoksessa x joustavuudesta ei ollut tietoakaan joidenkin opettajien kohdalla.
Opiskelen yo-merkonomilinjalla - eli ryhmäni koostuu aikuisista opiskelijoista. Ymmärtäväisyyttä ei herunut vaikka me kaikki yritimme parhaamme siinä, että saamme
sovitettua kokopäiväopiskelumme arkeemme - suurin osa ryhmästämme kävi töissä
opiskelujen ohella, joillakin oli lapsiakin. Opettajien suhtautuminen yläasteelta tulleisiin sekä aikuisopiskelijoihin oli sama - koimme olevamme taas yläasteikäisiä, sillä
kyllä kohtelu oli sen mukaista.”
”Hyvässä opetuksessa opettajat ottavat huomioon oppilaiden erilaiset lähtötasot, erilaiset oppimistavat ja yksilöllisyyden. Sekä koulu että opettajat ymmärtävät aikuisopiskelijoiden kohdalla erilaiset elämäntilanteet.”
”Koulutuslaitoksen ammattitaidon puute ja opetus ei ole opiskelijalähtöistä vaikka
kuinka väitetään. Opiskelijan omaa elämää ei oteta huomioon opintoja suunniteltaessa, raha-asiat menevät helposti pieleen. Töissä käynti samaan aikaan erittäin hankalaa, sen takia lainat kertyvät. Erittäin huonosti saa etukäteen tietää oppitunneista,
joka tuottaa osittaisen syyn siihen, että joutuu olemaan poissa oppitunneilta esimerkiksi pakollisten lääkärimenojen takia. Oppilaiden terveydentilaa ei oteta huomioon,
jos opiskelee omaa tahtia, saa poissaoloja kursseilta missä ei pitäisi olla. Suorituksien
saanti opiskelukorttiin tulee myöhässä, jos edes tulee. Opettajilta, opolta tai muulta
henkilökunnalta on hankala saada ymmärrettävää vastausta, eikä uudelleen kysyminen auta, vaan sekoittaa enemmän tilannetta. Henkilökunnalta ei saa aikaa opintojen selvittelyyn.”
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”Opettajien tulisi ottaa huomioon opiskelijoiden taustat. Esim. meidän ryhmä on yopohjainen, mitä ei huomioida millään tavoin tai sitä, että kaikilla on asiakaspalvelusta kokemusta jo oikeasta työelämästä. Kohdellaan välillä kuin lapsia. Monipuolisemmat opetusmenetelmät ja vaihtelevuutta, mutta niin että siitä olisi hyötyä.”

Opintojen yksilöllistämisen ja monipuolistamisen näkökulmasta yksittäisten
opettajien ammattitaito ja työ on hanketoimijoille tärkeää. Osa opettajista panostaa ja huomioi hyvin opiskelijoiden yksilölliset tarpeet, kun taas osa opettajista ei näin toimi. Haasteita aiheuttavat myös joidenkin kaupunkien toivottoman suuret ryhmäko’ot.

5.2

Työvaltaiset opetusmenetelmät

Hankkeen yhtenä pedagogisena uudistuksena on ollut työvaltaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen. Työelämässä tapahtuvan opiskelun kautta
edesautetaan osaltaan sitä, että opiskelijoiden yksilölliset opintopolut toteutuvat. Hankkeessa tavoitteena on kehittää yhteistyössä hankekumppaneiden
kanssa opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvää toimintaa siten, että
opintoajat lyhenevät.
Helsingin POLKU-hankkeessa on uutuutena otettu mukaan työvaltaiset opetusmenetelmät ja ongelmaperustainen oppiminen (PBL = Problem Based Learning).
Ongelmaperustainen oppiminen nähdään apuna siinä, että päästäisiin kiinni
entistä kiinnostavampaan opetukseen. PBL:n lähtökohta on, että oppiminen ja
ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että luokkahuoneissa istutaan entistä vähemmän ja nykyistä enemmän tehdään
itse ja opitaan tekemällä. Hankkeessa on kokeiltu PBL-oppimista lähihoitajan perustutkinnossa ja lääkealan perustutkinnossa. Ilmiölähtöistä oppimista on viety
eteenpäin opettajien täydennyskoulutusten avulla. Tarkoituksena on ollut tehdä
hyviä käytäntöjä näkyviksi siten, että muut koulutuslinjat pystyvät mallintamaan
ja ottamaan niitä käyttöön. Pilotit ovat kuitenkin vielä alussa.
Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hankkeessa (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) on perustettu esimerkiksi työvaltainen puualan tuotantokoulu puualan
opintoja keskeyttävien tueksi. Työvaltaisuuden lisääminen on tuottanut vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkinto. Tätä varten on myös palkattu opettaja ja
avustaja. Tätä teemaa on syytä jatkaa ja kehittää edelleen käytäntöjä. Tähän
mennessä saatujen kokemusten mukaan työvaltaisen koulutuksen mahdollisuus vähentää erityisopiskelijoiden keskeyttämistä.
Muutamat opiskelijat mainitsivat avovastauksissaan työvaltaisuuden motivaation edistämisen kannalta tärkeäksi. Asiaa ei painotettu kuitenkaan yhtä tärkeä-
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nä kuin ilmapiiriä, hyvää yhteishenkeä ja monipuolista opetusta. Mikäli työ ei
itsessään motivoi tai suju, voi työvaltaisuudella olla myös kääntöpuolensa. Siitä
kertovat muutamien opiskelijoiden kommentit. Hyvin useissa opiskelijoiden
vastauksissa toivottiin opetukseen ja oppimiseen ennen kaikkea lisää monipuolisuutta. Tällä tarkoitetaan erilaisten opetusmenetelmien hyödyntämistä,
enemmän käytännön tekemistä ja entistä vähemmän opettajien luennointia.
Opetuksen monipuolisuus nousee vastauksissa hyvin voimakkaasti esille, ja se
näyttäisi toteutuvan opettajasta riippuen hyvin eri tavoin.
Hyvä opetus on monipuolista ja tuottoisaa! Sitä, että tunneilla ja lukemalla tosiaan oppii ja sisäistää asiat. Omassa oppilaitoksessa saisi olla enemmän käytännön tehtäviä.
Hyvä opetus on monipuolista ja siinä käytetään erilaisia opetusmenetelmiä. Opettajilla
pitäisi olla vapaammat kädet ja enemmän mahdollisuuksia pitää erilaisia ja mielenkiintoisempia tunteja. Opiskelijat oppivat paremmin, kun opetuksessa on vaihtelua,
eikä pelkästään luennointia.
Hyvä opetus on sellaista, mikä on hyvin suunniteltu ja valmisteltu etukäteen (meillä on
ollut myös pari huonoa opettajaa, jotka eivät tee etukäteen tuntisuunnitelmia). Hyvä
opettaja osaa opettamansa asiat ja on kiinnostunut saamaan oppilaat oppimaan.
Hyvä opettaja on erittäin tärkeä nuorten oppimiselle.
Työssäoppiminen ja käytännön harjoittelu tunnilla istumisen ohessa motivoi. Työsalilla töitten tekeminen.
Kävin työelämän puolelta hakemassa opiskelu-intoa, en haluaisi enää joutua tekemään töitä jotka eivät kiinnosta lainkaan. Se on hirveää, tuskaa. Ja tämä nyt opiskelemani ala on aina kiinnostanut. Eli siis kaikki tietokoneiden kanssa säätäminen.

Työvaltaisen opetuksen avulla pyritään usein helpottamaan opiskelijoiden oppimista. Taustalla on ajatus, että teoriavaltainen koulutus koetaan paitsi tylsäksi myös liian vaikeaksi. Toisaalta monet opiskelijoista kokevat koulun liian
helpoksi. Opiskelijat syyttävät oppilaitosta holhoavasta otteesta ja haasteiden
vähäisyydestä. Tästä kertovat seuraavat opiskelijoiden vastaukset:
Oppilaitoksessa saamamme opetuksen sisältö ei ole missään suhteessa oppilaitoksessa
viettämäämme aikaan. ”Käteen jäävä” tiedollinen pääoma on hyvin köykäistä, enkä
voi kehua olevani pätevä ammattilainen oppilaitoksessa saamani opetuksen puolesta.
Tieto on hyvin sirpaleista ja hajanaista nippelitietoa, mitään laajoja kokonaisuuksia
ja oikeasti asioiden ymmärtämisen ja hahmottamisen kannalta oleellista ei opeteta.
Näytöissä huolehditaan vaikka kädestä pitäen ja aivan alkeellisilla kysymyksillä siitä, että kaikki pääsevät läpi. Toisaalta taas panostuksesta, tunnollisesta opiskelusta ja
paikallaolosta ei palkita mitenkään, edes arvosanoissa. 1-3 arvostelu on sekin erittäin
huono ja tasapäistävä.
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Ei läksyjä, ei kokeita, ei arvosanoja, eli liian vähän haasteita. Saan enemmän tehtyä
kun jään kotiin. Koulussa opettajilla liian vähän kuria, oppilaat ei kunnioita opettajia.
Se, että oppilaitoksesta on tärkeämpää se, että opiskelijat ovat oppilaitoksen seinien
sisäpuolella kuin se, että saisi opetusta ja tekisi jotain (ihan mitä tahansa). Opetuksen
olisi voinut tiivistää 1 vuodelle, jos olisi opiskeltu tiiviisti.
Hyvä opetus on sitä, että opintotavoitteisiin kirjatut asiat käydään kunnolla läpi, ja
vaaditaan opiskelijoilta niiden osaamista. Opetuksessa tulisi myös ottaa huomioon
opiskelijoiden erilainen osaamistaso; ei pelkästään niitä jotka eivät osaa/ymmärrä/
viitsi nähdä vaivaa vaan myös ne, jotka kaipaisivat lisähaasteita. Omassa oppilaitoksessa olen turhautunut siihen että kerrataan yksinkertaisimpiakin asioita, kun osa
opiskelijoista ei vain ymmärrä tai ei ole kiinnostuneita, ja motivoituneemmat pyörittelevät peukaloitaan.

5.3

Sosiaalinen media ja läpäisyn tehostaminen

Taustaa
Ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu useita sosiaalista mediaa hyödyntäviä valtionavustuksella tuettuja oppimisympäristöhankkeita viime vuosien aikana. Sosiaalinen media nähdään apuvälineenä myös läpäisyn tehostamisessa
ja keskeyttämisen vähentymisessä. Ohjelmassa on mukana kaksi sosiaalisen
median hyödyntämiseen keskittyvää kehittämishanketta. Keskeisenä tavoitteena on kannustaa ammatillisten opintojen läpäisyyn ja tukea hyödyntämällä
sosiaalista mediaa pedagogisesti järkevissä kohdissa. Kehittämistyössä tarkoituksena on ollut muun muassa kehittää koko tutkinnon suorittamista tukevia
pedagogisia ratkaisuja, ohjauskäytänteitä ja toimintamalleja sosiaalista mediaa
hyödyntämällä. Hankkeessa on kehitetty joustavia opiskelumalleja opiskelijoille, joiden keskeyttämisalttius formaalissa oppimisympäristössä on suuri. Toimintamalleilla on pyritty nopeuttamaan opintoja osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen kautta.
Yleisesti verkostopohjaisten oppimisympäristöjen katsotaan tukevan erityisesti
yhteisöllistä oppimista, koska ne tarjoavat tiedon tuottamisen sekä yhteisöllisen oppimisen välineitä. Opetushallituksen työryhmän mukaan tulevaisuudessa näillä välineillä ja palveluilla on entistä vahvempi asema opiskelijoiden
yhteistyöprojekteissa, opettajien keskinäisessä yhteistyössä ja monitieteellisissä
toiminnoissa.7 Etä- ja monimuoto-opetuskäytäntöjen sekä erilaisten opiskelijoiden yksilöllistä opetusta ja ohjausta tukevien oppimisympäristöratkaisujen
katsotaan olevan perinteistä lähiopetusta joustavampia ja siten edistävän yksilöllisten opintopolkujen luomista ja toteuttamista käytännössä.
7
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Opiskelijoilla on yleisesti erittäin hyvät taidot hyödyntää sosiaalista mediaa
osana opiskelua. Sosiaalisen median hyödyntäminen on osa opiskelijoiden arkipäivää. Useilla nuorilla on myös opettajia enemmän valmiuksia hyödyntää
mm. sosiaalisen median palveluita opiskelussaan. Sosiaalisen median käyttö
osana oppimista ei ole kuitenkaan vielä kovin yleistä. Kokemukset ovat osoittaneet, että sosiaalinen media asettaa opettajien ajankäytölle uusia haasteita
mm. sosiaalisen median edellyttämän toiminnan rytmin ja dynamiikan vuoksi. Ari-Matti Auvisen mukaan osa sosiaalisen median potentiaalisista mahdollisuuksista on edelleen käyttämättä opetuksessa erityisesti oppimateriaalien
henkilökohtaistamisen, rikastamisen ja monimuotoistamisen osalta.8 Vaikka
sosiaalisen median palveluiden ja sovellusten käyttömahdollisuuksien kehitys
on ollut nopeaa, on sosiaalisen median hyödyntäminen ja erityisesti tvt:n pedagoginen tukeminen verrattain heikolla tasolla. Suurimmaksi esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat näkevät pedagogiset syyt.9
Sosiaalinen media läpäisyhankkeissa
Ensimmäisen hankekauden alussa on paneuduttu sosiaalisen median hyödyntämiseen. Toisessa hankkeessa on ensimmäisenä mietitty, millä tavalla opiskelijoiden aktiivisuus ja yhteisöllisyys lisääntyisivät sosiaalisen median kautta.
Osatoteuttajilla on hankkeessa hieman erilaisia painopistealueita, koska mukana on myös erityisoppilaitoksia. Erityisoppilaitoksissa tarpeet ja toimenpiteet
vaihtelevat. Sosiaalista mediaa hyödynnetään erityisopiskelijoiden kanssa eri
tavoin.
Läpäisyä ajatellen sosiaalisen median avulla pyritään saamaan uutta näkökulmaa siihen, miten opiskelijat kiinnittyvät opintoihin ja miten heitä motivoidaan
ja aktivoidaan. Lähtökohtana on ollut opiskelijoiden sosiaalinen maailma ja
opiskelijoiden aktiivisuus sosiaalisen median hyödyntämisessä vapaa-ajalla.
Tavoitteena on tiiviimpi ja toimivampi yhteydenpito. Kokonaisuudessa pyritään siihen, että oppiminen olisi muutakin kuin luokassa oppimista. Sosiaalinen media nähdään myös osana tulevaisuutta, ja välineiden hyödyntäminen
on pidemmän ajanjakson asia.
Kokemusten mukaan opiskelijat ovat innostuneita käyttämään sosiaalisen median palveluita. Sosiaalinen media nähdään välineenä, joka lisää yhteisöllisyyttä ja tukee osallistumista. Oman työn näkyväksi tekeminen motivoi opiskelijoita. Osalla opiskelijoista on vaikeuksia myös kouluun tulemisessa, ja sosiaalisen
median avulla haetaan muita konsteja lähestyä asiaa.
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Sosiaalisen median mahdollisuuksiin suhtaudutaan hyvin myönteisesti, ja projektitoimijoilla on selkeitä odotuksia sosiaalisen median hyödyistä. Sosiaalisen
median hyödyntäminen vaikuttaa pedagogiikkaan, ja yhtenä tavoitteena on lisätä opiskeluun ja opiskeluyhteisöön kiinnittymistä. Yksi keskeinen odotettava
muutos on toimintakulttuurin muuttuminen yhteisöllisemmäksi. Ryhmäytymisen idea on ikään kuin sisäänrakennettuna sosiaalisessa mediassa, ja ryhmän
jäsenet voivat antaa nopeaa palautetta ryhmätyön sujuvuudesta.
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän Smart & Flexible -hankkeessa on kehitetty
ns. Flexible-toimintamallia, joka on oppija- ja osaamiskeskeinen moduloitu
sähköinen lähiopetusta tukeva tutkinnonosa. Siinä opiskelijat suorittavat metallialan ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan muistitikulle sekä verkkoon
koottujen ohjeiden ja oppimistehtävien mukaan. Tällöin nopeimmilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella itsenäisesti sekä saada riittävästi haasteellisia
tehtäviä ja opettajalla on enemmän aikaa ohjata muita ryhmän opiskelijoita.
Toimintamallia ollaan levittämässä muillekin ammattialoille, ja sen tarkoituksena on vähentää oppimisen esteitä siten, että oppiminen on ajasta ja paikasta
riippumatonta.
Yksi sosiaalisen median odotettu hyöty on opiskelijoiden motivointi. Somen
avulla haetaan vaihtoehtoista lähestymistapaa ja kehitetään uutta pedagogiikkaa. Välineet mahdollistavat opintojen eriyttämisen hitaasti ja nopeasti etenevien kanssa. Sama materiaali toimii kaikille opiskelijoille erilaisella ohjauksella
ja eritasoisella tuella ja saavuttaa opiskelijan jotakin kanavaa pitkin oppimistyylistä riippumatta. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu helpottuu ja konkretisoituu omaksi poluksi. Opiskelija kartuttaa samalla omaa osaamisen digitaalista
portfoliotaan. Opiskelijalla on mahdollisuus oppia omaan tahtiin ja valita itselleen parhaiten soveltuva opiskelutapa: omassa rytmissä itsenäisesti tai ryhmän
mukana. Opettajan tuki on tästä valinnasta riippumatta aina saatavilla. Lukujärjestykseen ei jää tyhjiä tunteja, ja ammattiosaamisen näytöt, syventävät opinnot
tai työssäoppiminen on mahdollista aloittaa yksilöllisesti.
Opettajan työssä yksi tärkeä muuttuva asia on vasteaika. Tarkoituksena on, että
kaikkiin niihin syihin, joiden vuoksi opiskelija tippuu kelkasta pois, päästäisiin
kiinni paljon nopeammin. Mikäli sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu
on sellaista, että siihen on velvoite osallistua jollakin tavalla, opettaja huomaa
nopeasti, jos joku ei osallistu. Opettaja voi myös reagoida nopeasti tällaisissa tilanteissa. Poissaolojen lisäksi tekemisen laatua voidaan seurata nopeammin sosiaalisen median hyödyntämisen myötä. Joillekin opiskelijoille kynnys
olla paikalla sosiaalisessa mediassa on paljon pienempi verrattuna normaaliin
luokkatilanteeseen. Sosiaalinen media tarjoaa myös ihmisille mahdollisuuden
osallistua eri tavalla.
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Sosiaaliselta medialta odotetaan myös sitä, että se lisää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä. Sosiaalisen median palveluiden kehittyessä yhteyksiä
yritysmaailmaan on mahdollista kehittää ja ylläpitää. Tutkinnon perusteiden
avaaminen konkreettisiksi työtehtäviksi syventää esimerkiksi työelämän ja oppilaitoksien yhteistyötä. Työn ja opiskelun vuorottelu tuo myös uuden näkökulman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Opettajien on tunnettava hyvin tutkinnon osien tavoitteet ja työpaikan työtehtävät, jotta osaaminen
osataan tunnistaa. Ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden toteuttamisen suunnitelma strukturoidaan siten, että myös työelämän edustajat tuntevat
arvioinnin kohteet ja kriteerit jo työsuhteen alkaessa.
Odotettavaa on, että Smart & Flexible -hankkeessa kehitettyjen toimintamallien
myötä arviointi monipuolistuu. Numeerisen ja tekstipohjaisen arvioinnin lisäksi opettaja voi tuottaa palautteen video- tai audiopalautteena. Monimediainen
palaute on nopea ja helppo toteuttaa mobiililaitteilla kameran ja äänitallentimen avulla. Joustava ja helppokäyttöinen teknologia voi myös lisätä palautteen
antamista ylipäätään. Digitaaliseen palautteeseen voidaan palata oppimisprosessin ohjaamisessa milloin tahansa. Palautteet muodostavat tarkoituksenmukaisen, oppimista edistävän jatkumon kunkin oppijan oppimispolulla.
Haastatteluissa pohdittiin myös sitä, kuinka lisätä yhteistyötä niiden vanhempien kanssa, joiden lasten kanssa ei vielä ole mitään ongelmia. Yhtenä vaihtoehtona on hyödyntää sosiaalista mediaa kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa. Sosiaalisen median välineet voisivat tarjota uusia mahdollisuuksia
helpompaan yhteydenpitoon.
Mitä sosiaalisen median välineitä ja palveluita hankkeessa käytetään ja mihin
tarkoitukseen?
Erilaista opetusteknologiaa hyödynnetään opetusjärjestelyjen ja mallien toteutuksessa. Oppilaitoksilla on käytössä esimerkiksi somepedian wikisivusto. Googlen palveluita hyödynnetään, ja Facebook on käytössä. Facebookissa
keskeinen hyöty tulee siitä, että sen kautta tiedonkulku on usein nopeaa. Tarkoitus on keskustella opiskelijoiden kanssa entistä enemmän myös Facebookin välityksellä.
Blogeja hyödynnetään erityisesti oppimis- ja opetuspäiväkirjoina. Varsinaisia
verkko-oppimisalustoja käytetään myös rinnakkain sosiaalisen palveluiden
kanssa. Alusta toimii oppimateriaalin jaossa mutta ei niinkään lisää vapaata
keskustelua ja vuorovaikutusta opiskelijoiden välillä. Wikisivusto on parempi
pysyvämpään keskusteluun. Kurssin toteutuma ei kulje wikin kautta, vaan jokaisella porukalla on oma blogi, jossa sitten rajautuu käyttäjäkunta.
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Smart & Flexible -hankkeen eräänä tavoitteena on tuottaa opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä e-oppimismateriaalia. Yksilöllisiä oppimispolkuja tukevia oppimispaketteja tuotetaan autenttisissa oppimisympäristöissä hyödyntäen
mm. oppimisalustojen, sosiaalisen median, videoblogien ja mobiiliohjauksen
mahdollisuuksia. Videoita ja harjoituksia voi toistaa oman tarpeen mukaan.
Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja vuorovaikutus sekä kontaktiopetuksessa että sosiaalisessa mediassa.
Hankekauden ensimmäinen vuosi meni paljolti hankkeiden suunnitteluun ja
sosiaaliseen maailmaan sukeltamiseen. Toisena vuotena hankkeissa on päästy syvemmälle tai ainakin alkuun sosiaalisen median pedagogisessa hyödyntämisessä. Ensimmäisellä kaudella on ollut havaittavissa hieman muutoksia
asenteissa sosiaalista mediaa kohtaan. Sekä opettajien että opiskelijoiden uteliaisuus on herännyt. Kokemusten mukaan hyviä käytäntöjä ovat tähän asti
olleet sosiaalisen median hyödyntäminen ryhmänohjauksessa, oppimisen ja
osaamisen dokumentoinnissa (oppimispäiväkirja), opiskelijoiden projektityöskentelyssä, lopputyössä ja yksilöllisyyden huomioinnissa.
E-oppimateriaalia tuottavassa hankkeessa kehitetyt käytänteet on otettu koko
oppilaitoksen kehitystyön pohjaksi. Opiskelija- ja opettajapalautteet materiaalin käytöstä ovat olleet positiivisia. Hankkeen tuotosta on levitetty digitaalisessa muodossa noin sadalle koulutuksenjärjestäjälle. Kokemusten mukaan
opiskelijoiden oppiminen on nopeutunut, opettajien kiire vähentynyt ja lukujärjestysten tekniset ongelmat vähentyneet. Materiaalin myötä fokus on aiempaa enemmän oppivassa yksilössä opetettavan ryhmän sijaan.
Opiskelijoiden ryhmäytymisprosessin tukeminen nähdään vahvasti läpäisyä
edistävänä tekijänä sosiaalista mediaa kehittävissä hankkeissa. Projektipäälliköiden kokemukset osoittavat, että niillä osastoilla ja aloilla, joissa on hyvä
henki ja opiskelijoista välitetään, on läpäisy parempaa verrattuna niihin osastoihin, joissa opiskelijoita ei kohdata positiivisessa mielessä. Ryhmäytymisen ja
ammatti-identiteetin tukeminen nähdään keskeisinä juuri keskeyttämisvaarassa
olevien opiskelijoiden suhteen. Yhteisöllisyyden aste voi siis osaltaan selittää
myös keskeyttämislukuja ja tutkintojen välisiä eroja.
Ryhmänohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen pyrkii osaltaan tukemaan
ryhmäytymistä. Hankkeiden puitteissa on järjestetty mm. teemaviikkoja ja iltarästitoimintaa. Myös sosiaalisen median hyödyntäminen nähdään mahdollisuutena tukea ryhmäytymistä. Opiskelijoiden toisilleen antama vertaistuki on
koettu hyödylliseksi erityisesti sosiaalisen median välineitä hyödynnettäessä.
Vertaisoppiminen ja tiimityö tukevat ryhmäytymistä ja ryhmähengen kehittämistä.
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Sosiaalisen median hyödyntämisen hidasteet liittyvät paljon myös toimintakulttuurin muutokseen, ja tästä syystä muutokset tapahtuvatkin oppilaitoksissa
hitaasti. Myös opettajien aikapula on ollut haasteena. Sosiaalista mediaa ei oteta välttämättä riemulla vastaan. Opettajat tuntevat sosiaalisen median huonot
puolet, ja monilla on ennakko-oletuksia. Tästä syystä vertaistuki sosiaalisen
median hyödyntämisessä on hyvin tärkeää. Aina tulisi olla joku, jolta kysyä
apua.
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6

Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon
kehittäminen

Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen liittyvää hanketyötä käsitellään saman otsikon alla, koska teemat liittyvät läheisesti yhteen. Hankekoordinaattoreille ja osatoteuttajille kesäkuussa tehdyn kyselyn perusteella
noin kolmannes läpäisyhankkeista piti opinto-ohjauksen kehittämistä oman
hankkeen painopistealueena. Noin viidennes hankkeista piti puolestaan opiskelijahuollon kehittämistä painopisteenä. Yhteisenä nimittäjänä näille kehittämisteemoille on se, että molemmissa pyritään lisäämään opiskelijoiden saamaa
ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseksi.
Taulukossa 8 kuvataan opinto-ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon liittyviä hanketavoitteita. Näitä tavoitteita ”kuljetettiin” seurantatutkimuksen mukana, viitekehyksenä ja eräänlaisena tarkistus- ja muistilistana.
Taulukko 8. Opinto-ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon liittyvät tavoitteet
OPINTO-OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
Valtionavustuksen painopistealue: opinto-ohjauksen ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittäminen.
Ohjauksen tavoittavuuden, laadun ja tehokkuuden lisääminen
• ammatinvalinta ja uraohjaus
• työelämävalmennus
Opinto-ohjauksen uudet toimintamallit
• ennakoivat ja yksilölliset toimintamallit
• HOPS-käytännöt
• yksilö- ja ryhmäohjauksen kehittäminen
• opiskelun alkuvaiheen toimintamallit
Opinto-ohjauksen tuki
• opiskelija-asuntolat ohjauksen tukena
• vapaa-aika ohjauksen tukena
• monialainen yhteistyö ohjauksen tukena
• kodin ja koulun yhteistyö ohjauksen tukena
• ammatinvalinta- ja uraohjausosaamisen laajentaminen (nivelvaihekoulutukseen, valmentavaan koulutukseen, työpajatoimintaan)
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OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMINEN
Valtionavustuksen painopistealue: opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittäminen.
Ennakoivat ja yksilölliset toimintamallit
• keskeyttämisuhan alla olevan opiskelijan tunnistaminen
• varhaisen puuttumisen mahdollistaminen
• alkuvaiheen toimintamallit
• tiedonsiirto oppilaitoksen ja tukipalveluiden välillä
Erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden valmiuksien kehittäminen
• opintouran hallinta
• työelämään siirtyminen
Kuntouttaminen
• kuntouttava toiminta sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa
• laajempana monialaisena mallina (perinteisen HOJKS:n laajennus)
Opiskelijahuollon tuki
• henkilöstön huolenpitovalmennus
• opiskelija-asuntolat opiskelijahuollon tukena
• vapaa-aika opiskelijahuollon tukena
• monialainen yhteistyö opiskelijahuollon tukena
• kodin ja koulun yhteistyö opiskelijahuollon tukena

6.1

Opiskelun hallinta ohjauksen tavoitteena

Vuoden 2012 aikana kerätyn aineiston perusteella ohjauksen kehittämisen
merkittävin haaste liittyy siihen, miten kehittää opiskelun hallintaa. Opiskelun
hallinnalla tarkoitetaan sitä, että opiskelija on ”kartalla” omista opinnoistaan:
oman opiskelun kokonaisuus, tavoitteet, tehdyt suoritukset, jäljellä olevat tehtävät ja mahdolliset rästit ovat tiedossa. Opintojen keskeyttämiseen ja pitkittymiseen näyttäisi hyvin usein liittyvän eräänlainen epäselvyys omien opintojen
tilanteesta.
Sekavuus ja tiedon puute ovat opiskelijakyselyiden perusteella yleisimpiä
opintoja hidastavia ja haittaavia tekijöitä. Niistä opiskelijoista, joiden opinnot
sujuivat oman arvion mukaan huonosti, yli puolet mainitsi nämä yhdeksi haittatekijäksi. Seuraavassa muutamia opiskelijoiden kommentteja:
Muuten aineet ja opetus on ollut hyvää, tosin mitä nyt välillä tunteja on maikoilla
päällekkäin ja kaikki on hukassa sen takia.
Minun kohdalla on nyt mennyt 1,5 vuotta ja edelleen on 1 koe ja kasa tehtäviä tarkistamatta ja tämän takia opettaja kuvittelee että käyn ko. kurssin uudelleen.
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Kysymys ei ole pelkästään siitä, että opiskelun hallinnan hukkaaminen haittaisi opintoja tiettynä hetkenä. Hallinnan kadottaminen johtaa konkreettisesti
siihen, että opiskelijan rästisuoritukset alkavat kasaantua ja ensimmäisen lukuvuoden rästit ”löytyvät” vasta kolmannen lukuvuoden aikana. Keskeyttämistarinoista surullisimpia lienevät ne, joissa opinnot keskeytetään viime hetkillä
ainakin osittain tällaisten vanhojen rästien takia. Rästisuorituksia ei joko jakseta
tehdä, tai sitten niihin ei ole (helppoja) mahdollisuuksia.
Se, että rästien kasaantuminen estetään, on leimallisesti ohjauksen ja seurannan kehittämistä. Lisäksi on korostettava opettajan ja opetusmenetelmien merkitystä. Opiskelijoiden tekemissä hyvän opettajuuden määritelmissä toistuu hyvin usein toive kärsivällisyydestä. Tällä tarkoitetaan opettajan kykyä pysähtyä
varmistamaan, että kaikki ovat oppineet asiat. Rästit kasaantuvat yksittäisten
ja epäonnistuneiden opetusepisodien myötä. Kärsivällisyyden ohella avainkäsitteenä voidaan pitää uskallusta. Hyvältä opettajalta uskaltaa kysyä, jos jokin
asia jää epäselväksi.
Opiskelijoiden kommentit korostavat opettajan merkitystä. Seuraava sitaatti on
siinä mielessä merkityksellinen, että siinä asetetaan vastakkain opettajalta saatu ohjaus ja erityisryhmille suunnattu ohjaus. Pienryhmät koetaan ilmeisesti
usein leimaaviksi:
Varsinkin opettajien pitäisi enemmän auttaa, mikäli apua tarvitaan. Sitä kaipaisin
enemmän, että opettajat osallistuisivat enemmän, että ei heti lähetettäisi esim. pienryhmään, jos jotain ei heti ymmärrä tms. Sekä opinto-ohjaajan täytyisi olla läsnä enempi,
sillä aina kun olisi asiaa sinne, ei hän ole useinkaan paikalla. Tuntuu välillä vaikealta saada yhteyttä niin opettajiin kuin muuhunkin tukeen ja ohjaukseen.

Opiskelun hallintaa ja siihen liittyvää ohjauksen problematiikkaa käsiteltiin
paljon myös haastatteluissa. Kuten haitalliselle ilmiölle on tyypillistä, tässäkin
oltiin hakemassa ”syyllisiä”. Haastatteluissa nousi esiin opiskelijoiden oma vastuu ja eräänlainen huono kehä. Kun opinnot sujuvat muutenkin huonosti, niin
aktiivisuus ei riitä omien opintojen seuraamiseen ja ongelmat alkavat kasaantua. Taustatekijöiksi mainittiin myös organisatorinen sekavuus, joka korostuu suuren muutoksen läpikäyneille koulutuksen järjestäjille. Haastatteluissa
korostettiin, että sekavuus ja hallinnan kadottaminen vaivaa monimutkaisissa
oppimis- ja opetusympäristöissä myös opettajia. Sekavuuden tunnetta lisäävät
organisaatiomuutokset, tutkintojen ja opetussuunnitelmien muutokset ja opettajien vaihtuvuus.
Ilmiö tunnistettiin kaikissa oppilaitoksissa, ja monessa hankkeessa tähän on
pyritty rakentamaan uusia toimintamalleja. Haastattelujen perusteella yhtenä
lupaavana käytäntönä voidaan pitää Joustavuutta oppimiseen -hankkeessa
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(Kouvolan ammattiopisto) tehtävää ennakoivaa ohjausta ja seurantaa. Tässä
mallissa pyritään estämään rästisuoritteiden kasaantuminen ja pidetään opiskelija ja opettajat tietoisina opiskelun tilanteesta ja tavoitteesta. Tämä tapahtuu
porrastetusti ensin opettajan ja huolen kasvaessa myös opinto-ohjaajan työnä.
Ohjaukseen liittyvänä lupaavana käytäntönä voidaan pitää myös KOLVI-hankkeen yhteydessä (Espoon koulutuskeskus, Omnia) kehitettyä Avoin ammattiopisto -mallia. Tässä mallissa tarjotaan joustavia opintomahdollisuuksia muun
muassa atto-aineiden ja rästien suorittamiseen. Mallissa yhdistyy ongelmien
ennaltaehkäisy ja korjaavat toimenpiteet.
Konkreettisten toimenpiteiden ohella haastatteluissa puhuttiin myös teemasta,
jota voisi kutsua jatkuvan ohjauksen ja vuorovaikutuksen tavoitteeksi. Tällä
tarkoitetaan sitä, että ohjaus ja tiedottaminen ei ole pelkkä alkuvaiheen orientaatiojakso vaan jatkuva prosessi. Tähän liittyy opiskelijan ja ohjaajan vuorovaikutus: opiskelijalle tarjotaan kuulluksi tulemisen ja kysymisen mahdollisuuksia
ja vastaavasti ohjaajalla on mahdollisuus jatkuvaan ohjaukseen. Jatkuvan ohjauksen vastakohtana voidaan pitää (kärjistettyä) kuvausta, jossa opiskelijat hukutetaan opiskelun alussa informaatioon ja orientaatioon ja jätetään sitten selviytymään omin avuin lukujärjestyksien ja opintojaksojen keskelle. Opiskelun
alkuvaiheessa informaatiotulva on usein liiankin voimakasta ja lisää opiskelijan
hämmennystä muutenkin muuttuneessa elämäntilanteessa.
Opiskelun hallinnan kehittäminen on siis keskeyttämisen ja opiskelun pitkittymisen ennaltaehkäisyä. Toisaalta se vähentää pedagogisten tukimuotojen tarvetta. Läpäisyhankkeet ovat nostaneet esille rästien suorittamismahdollisuuksien ja -paikkojen tarpeen. Rästipajat, läksytuvat ja muut vastaavat käytännöt
toistavat ESR-hankkeiden kokemuksia ja ovat edelleen kiistatta tarpeellisia. On
kuitenkin tärkeää nähdä, että rästipajojen tarpeellisuus lisääntyy ohjauksen
puutteen ja opiskelun hallinnan kadottamisen myötä.
Opiskelun hallinnan lisäämistä on läpäisyhankkeissa lähestytty myös teknisenä
haasteena. Tässä ohjaus liittyy vahvasti seurannan kehittämiseen. Tarkentunut
opintojen seuranta tukee opintojen suunnittelua ja samalla läpäisyhankkeiden
kahta keskeistä tavoitetta: hyväksiluvun ja osaamisen tunnistamisen/tunnustamisen toteuttaminen edellyttää tarkkaa tietoa siitä, mitä on jo tehty, ja vastaavasti rästisuoritteiden tekeminen ja rästien kasaantumisen estäminen vaatii
tarkkaa tietoa siitä, mitä vielä puuttuu. Opiskelijahallintojärjestelmien kehittäminen on olennainen osa tätä teknistä haastetta.
Opiskelijoiden opintoja seurataan tarkemmin, jotta pystytään puuttumaan poissaoloihin ja suorittamattomiin suorituksiin ajoissa.
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Tietojärjestelmissä olevan ajantasaisen tiedon avulla tiedetään puuttuvat opinnot
ajoissa, ja niihin voidaan antaa tukitoimia ja varmistaa muu varhainen puuttuminen. Ryhmänohjaajan johdolla osataan tarttua haasteisiin ajoissa, mikä nopeuttaa
opintojen etenemistä.

Teknisen haasteen sijaan haastatteluissa puhuttiin kuitenkin enemmän opettajan ja etenkin ryhmänohjaajan vastuusta. Opiskelijoiden seuranta on vuorovaikutusta, ja monen haastateltavan mielestä tekniset edellytykset ja muut
resurssit ovat jo kunnossa. Kysymys on siis työnkuvasta ja joidenkin mielestä
myös viitseliäisyydestä. Tiivistetysti sanottuna: opiskelun hallinnan lisääminen
asettaa haasteita – tai luo paineita – etenkin ryhmänohjaajille.
Haastatteluissa puhuttiin paljon opettajista ja ryhmänohjaajista. Laajoissa ammatillisen koulutuksen nykytilaa luodanneissa keskusteluissa tuotiin esille ammatillisen koulutuksen isot rakenteelliset ongelmat, jotka heijastuvat koulutuksen järjestäjiin ja sitä kautta opetushenkilöstöön. Eräs haastateltava puhui siitä,
kuinka organisaatiomuutokset ”unohtavat” opettajat ja tämä heijastuu opetustyöhön. Opettajia ymmärtävä näkökulma puhuu unohdetuista opettajista, mutta opiskelijat näkevät usein vain kolikon toisen puolen:
Oma ryhmänohjaajamme sekoilee asioissa jatkuvasti. Tulostaa väärien opintokokonaisuuksien papereita ja sopimuksia työssäoppimispaikoille, unohtaa jatkuvasti opiskelijoiden harjoitteluihin ym. liittyviä asioita. Viimeisimpänä ryhmänohjaajani oli
tyystin unohtanut kuukautta aiemmin palauttamani opinnäytetyöni.

Opettajan ja ryhmänohjaajan roolia ei voi ylikorostaa, ja siksi onkin perusteltua, että läpäisyhankkeiden käytännöt liittyvät hyvin usein näiden työntekijöiden työn kehittämiseen. Eräs merkittävimpiä hanketeemoja on ryhmänohjaajan toimenkuvaan puuttuminen. Monet hankkeet ovat fokusoineet toiminnan
ryhmänohjaajan työn tasolle. Ryhmänohjaaja nähdään avainhenkilöksi niin
varhaisen puuttumisen kuin opintojen ohjauksenkin kannalta.
Seuraavat sitaatit kuvaavat eräitä ryhmänohjaajuuteen liittyviä tavoitteita:
Yksilölliset tuki- ja ohjausmallit, joissa etenkin ryhmänohjaajalla on keskeinen rooli.
Ryhmänohjaaja tuntee opiskelijat, on lähellä opiskelijaa ja osaa auttaa. Ryhmänohjaajan ammattitaitoa on tuettu erilaisilla koulutuksilla ja materiaaleilla.
Ryhmänohjaajan onnistuminen tehtävässään ja napakka ryhmän haltuunotto sekä
ryhmähengen luominen (mm. ryhmäyttäminen) edesauttaa opiskelijoiden sitoutumista ja koulutus antaa tukea ohjaustaitoihin. Ohjaustaitojen myötä opiskelijat saavat
enemmän tukea ja varhainen puuttuminen on todennäköisempää. Näin opiskelijat
keskeyttävät vähemmän.
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Ryhmän aloittamisvaiheessa ryhmänohjaajan rooli on korostunut, tarvitaan ryhmäyttämistaitoja, taitoa ottaa puheeksi oma huoli opiskelijan opintojen etenemisestä
yms. Tähän olemme resursoineet mm. ryhmädynamiikka&ryhmänohjaus- koulutusta,
varhaisen puuttumisen koulutusta, monikulttuurisen ryhmän ohjaamisen koulutusta
sekä olemme aloittaneet sähköisen HOPS-lomakkeen muokkauksen käyttäjäystävällisemmäksi.

Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteiden kautta luettuna voidaan sanoa, että
opiskelun hallinnan lisääminen säilyy vahvana kehittämishaasteena jatkossakin. Läpäisyn tehostamisessa nousevat esiin pedagogisten ratkaisujen, joustavien opiskelumahdollisuuksien ja yksilöllisten opinpolkujen tarpeet. Näiden
käytäntöjen myötä lisääntyy myös ohjauksen ja seurannan tarve. Opiskelun
hallinta on sekä opettajalle että opiskelijalle entistä haastavampaa. Joustavat
ja yksilölliset opiskelumahdollisuudet tuovat haasteita myös poissaolojen seurannalle ja opiskelijan tuntemiseen perustuvalle ohjaamiselle; opiskelijalla on
monta oppimispaikkaa, monta ohjaajaa ja opettajaa. Tämä problematiikka näkyy jo perinteisen työssäoppimisen kohdalla, saati sitten vaihtoehtoisten opintomahdollisuuksien lisääntyessä.

6.2

Huolivaiheen ohjauksen kehittäminen

Aineiston perusteella läpäisyhankkeissa on tehty kattavasti hanketyötä opiskelijahuollon ennakoivien ja yksilöllisten toimintamallien kehittämiseksi. Tavoitteiden näkökulmasta (taulukko 8) teeman ytimessä on keskeyttämisuhan
alla olevan opiskelijan tunnistaminen ja varhaisen puuttumisen mahdollistaminen.
Nämä kehittämistavoitteet ovat perusteltuja etenkin siitä syystä, että opinnot
keskeytetään hyvin harvoin ilman edeltäviä merkkejä. Keskeyttämistä ennakoivia signaaleja ovat poissaolot, puuttuvat opintosuoritukset ja yleinen viihtymättömyys. Tästä vaiheesta puhutaan yleisesti huolivaiheena. Huolivaiheen
aikana opiskelijat ovat vielä oppilaitoksessa läsnä, opiskelijoita voidaan ohjata
ja haastateltavien mukaan opiskelijoilla on usein itselläänkin vielä motivaatiota
korjata tilannetta. Ohjauksen ja tuen kannalta huolivaiheen avainkysymyksiä
ovat huolen syyt ja palvelutarpeet.
Huolivaiheen ohjauksen ja tuen kehittäminen luo paljon haasteita opettajien ja
ryhmänohjaajien työlle. Läpäisyhankkeiden varhaisen puuttumisen mallit lähtevät siitä, että opetushenkilöstön täytyy ohjata ja poluttaa opiskelija eteenpäin
opiskelijahuollon palveluihin. Ohjaukseen ohjaamisen tarve nousee vahvasti
esille haastatteluissa ja muussa aineistossa.
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Haastatteluissa tuli esille myös se, että huolivaiheen kehittäminen tulee kytkeä
yleiseen opiskelijahuollon kehittämiseen. Tällä hetkellä opiskelijahuollon palveluissa on puutteita, mutta palveluita myös alikäytetään. Tämä lisää opiskelijahuollon koordinoinnin tarvetta. Opiskelijahuollon palvelut eivät myöskään
ole aina opiskelijoiden ja opettajien tiedossa. Opiskelijahuollosta tiedottaminen ja palveluiden jalkautuminen on koettu tärkeäksi.
Huolivaiheen ohjauksen ja tuen kehittämisessä erilaiset asenteisiin liittyvät tekijät nousevat ehkä kaikkein vahvimmin esiin. Avainasia on se, miten opettajat
ja ryhmänohjaajat saadaan tunnistamaan huolivaiheessa olevat opiskelijat ja
mistä löytyy viitseliäisyys ohjata ja välittää opiskelija eteenpäin. Opiskelijat
puhuvat itse osin samasta asiasta korostaessaan opettajan kärsivällisyyden ja
auttamishalun merkitystä. Opettajan kärsivällisyydellä on siis oppimisen varmistamisen ohella tärkeä merkitys myös laajemman ohjauksen tukena.
Haastattelujen perusteella monialaisen yhteistyön hyödyt kohdistuvat paljolti
juuri huolivaiheen problematiikkaan. Monialainen yhteistyö mahdollistaa ongelmien nopean havainnoinnin ja niihin puuttumisen, lisäksi yhteistyöverkoston kautta löytyy jatko-ohjauspaikkoja.

6.3

Opintojen alkuvaihe erillishaasteena?

Läpäisyn tehostamisohjelma on nostanut opintojen alkuvaiheen problematiikan esille monessa eri yhteydessä. Eroamisen määrällisen seurannan yhteydessä ja laajemminkin tilastointiin liittyen on puhuttu ennen laskentapäivää (20.9.) tapahtuvan liikehdinnän seuraamisesta. Monet opiskelijat eroavat
opinnoista ennen laskentapäivää, lisäksi alkusyksystä tulee uusia opiskelijoita
peruutuspaikoille ja opiskelijat vaihtavat oppilaitosta tai koulutusalaa. Valtakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ei ole saatavilla tarkkaa ja
yhtenäistä tietoa esimerkiksi ennen laskentapäivää eronneiden opiskelijoiden
määrästä tai eroamisen syistä. Tilannetta kuvaa hyvin se, että alkuvaiheen
keskeyttäneistä puhutaan usein ”kadonneina”, jolloin heidän jatkopaikkansa
on myös epäselvä.
Tilastoinnin haasteet ja koulutuksen järjestäjien erilaiset kirjaamiskäytännöt
ovat luku sinänsä, mutta alkuvaiheen opinnot ovat myös ohjauksen ja opiskelijoiden sitouttamisen kannalta eräänlainen erillishaaste. Aiemmin mainitun
huolivaiheen kannalta ongelmallista on se, että alkuvaiheessa keskeyttävistä
opiskelijoista ei ole ehtinyt syntyä huolta. Ennakoivan seurannan ja ohjauksen
tueksi ei ole kertynyt indikaattoritietoa, esimerkiksi poissaolot ja opintosuoritusten viivästymiset alkavat kasaantua vasta myöhemmin.

56

Alkuvaiheessa katoaviin ei ole myöskään ehtinyt syntyä vuorovaikutuksellista
ohjaussuhdetta, se kun vaatii aikaa ja tutustumista. Alkuvaiheen ohjauksen voi
sanoa olevan keskimääräistä epävirallisempaa ja enemmän yksittäisten henkilöiden ja myös sattuman varassa. Koska ohjaussuhteet eivät ole muodostuneet,
myös jälkiohjauksen voi arvioida olevan usein puutteellista – jos verrataan laskentapäivän jälkeen keskeyttäneiden jälkiohjaukseen. Alkuvaiheen opiskelijat
ovat esimerkiksi TATU – Tartu tutkintoon! -hankkeen keskeinen kohderyhmä:
Luomalla malleja keskeyttämisen aikomisen tunnistamiseen ehkäistään keskeyttämistä ennen opintojen alkamista tai niiden välittömässä aloitusvaiheessa. Uusien toimintamallien avulla aloittaneista opiskelijoista saadaan nopeasti ja syvällisemmin tietoa,
jolla voidaan ennakoida tuen tarpeita tai keskeyttämisen riskiä. Tässä vaiheessa päästään kiinni niihin opiskelijoihin, joita ei edes yleensä kirjata keskeyttäneiksi, koska he
lähtevät ennen laskentapäivää. Hankkeen tehostetun ohjauksen ja kuntouttavan työotteen tavoitteilla vaikutetaan ns. henkilökohtaisten syiden tunnistamiseen (elämänhallinnan hankaluudet, motivaation puute, mielenterveydelliset ja muut sosiaaliset
syyt), joista ei saada riittävästi tai ajoissa tietoa perinteisin menetelmin.

Läpäisyhankkeiden yleisin ratkaisu alkuvaiheen ongelmiin näyttäisi olevan hyvän ilmapiirin luominen. Tähän liittyvät käytännöt korostavat ryhmäyttämistä
ja sitouttamista. Ryhmäyttämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä on luotu esimerkiksi edellisen sitaatin TATU-hankkeessa.
Ryhmäyttämisen tavoitteena on nimensä mukaisesti luoda hyvää ryhmähenkeä
ja viihtyvyyttä. Monet hankkeet korostavat myös alkuvaiheen tiedottamisen
ja orientoinnin merkitystä. Tiedottamisella pyritään kuvaamaan opiskelun kokonaisuutta, opiskelijat tutustutetaan oppilaitokseen, opintoihin ja tutkintojen
vaatimuksiin.
Toisaalta ryhmäyttämiseen ja tiedottamiseen liittyy myös astetta kriittisempiä
puheenvuoroja. Ryhmäyttämiskäytäntöjä kritisoidaan paikoin siitä, että ryhmäyttäminen nähdään alkuvaiheen velvollisuutena, joka hoidetaan pois ennen kuin päästään niin sanotusti asiaan. Hyvä ilmapiiri tulisi kuitenkin nähdä
jatkuvana tavoitteena hyvinvoivan oppimisympäristön idean mukaisesti. Toisaalta ryhmäyttämisen paras vaihe saattaisi olla vasta opiskelijoiden omien sosiaalisten ryhmien ja hierarkioiden muodostumisen jälkeen. Ryhmäyttämisellä
voitaisiin tällöin korjata esimerkiksi kiusaamiseen liittyvää ryhmädynamiikkaa.
Osa haastateltavista mainitsi myös, että ryhmäyttäminen saattaa vahvistaa sosiaalisesti taitavien opiskelijoiden asemaa, mutta ujoille ja epäsosiaalisille ryhmäytyminen on pahimmillaan syrjäyttävä tekijä.
Kaiken kaikkiaan läpäisyhankkeiden kokemukset osoittavat, että alkuvaiheen
opiskeluihin tulee kiinnittää enemmän huomiota ja opiskelijoille täytyy luo-
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da ”pehmeä lasku”. Tämän tarpeellisuus lisääntyy erilaisten vaihtoehtoisten ja
yksilöllisten opinväylien myötä. Toisaalta uudet ja monipuoliset opetusmenetelmät lisäävät tarvetta kartoittaa erilaisia oppimistyylejä heti opintojen alussa. Opiskelijakyselyn perusteella opiskelijat ovat itsekin herkkiä tunnistamaan
oman oppimistyylinsä ja opetusmenetelmien ristiriidat.
Alkuvaiheen opinnoista ja niihin liittyvästä ohjauksesta ei voi puhua ottamatta
esille väärän alavalinnan problematiikkaa. Opintojen alkuvaihe saattaa osoittaa
yhteishaussa tehdyn alavalinnan virheelliseksi. Läpäisyhankkeiden haastatteluissa oli implisiittisesti esillä, että yhteishaku joko onnistuu tai ei onnistu. Jos
opiskelija tekee oikean alavalinnan, on oppilaitoksella mahdollisuus lähteä rakentamaan ammatti-identiteettiä opiskelumotivaation tueksi. Jos opiskelija on
tehnyt väärän valinnan, niin kehittämishaasteet kohdistuvat perusopetuksen
ammatinvalinnan ohjaukseen: lääkkeeksi tarjotaan lisää tutustumista ammatilliseen koulutukseen ja sen eri vaihtoehtoihin.
Monet läpäisyhankkeet tekevät yhteistyötä perusopetuksen opinto-ohjauksen
kanssa, keskeinen kohderyhmä ovat peruskoulun 8–9-luokkalaiset. Esimerkiksi Rätt yrke – från frö till planta -hankkeessa on tehty eri ammatteja kuvaavia
realistisia esittelyvideoita:
1. Producera 10 stycken realistiska och beskrivande filmer om olika yrken på svenska
2. Skapa en portal för att samla filmerna 3. Ge ungdomar som är i start med att välja
ett yrke åt sig bättre förutsättningar att välja rätt från början för att minska avbrotten

Toisaalta ammatti-identiteettiä voidaan vahvistaa myös ammatillisten opintojen
aikana:
Opiskelijoilla on peruskoulusta valmistuttuaan huono tieto siitä mihin he ovat hakeneet ja mitä heistä valmistuu ammattiopistosta 3 vuoden kuluttua. Opiskelumotivaatiota on lähdetty kehittämään paremman ammatti-identiteetin kautta ja vahvistamalla opiskelijan oman oppimisen suunnittelutaitoja ja osaamisen arvioinnilla. Eli
vahvistetaan tietoa siitä mitä opiskelevat ja mihin he ovat opiskelemassa mm. yritysvierailujen ja nk. ammatticoutsin avulla.

Tällaiset käytännöt ovat tietenkin hyviä ja perusteltuja, mutta realismin esittäminen voi myös muuttaa suunnitelmia ja aiheuttaa opintojen keskeyttämistä.
Haastattelujen perusteella ilmiö on vahvasti mukana ainakin matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opintojen keskeyttämisissä. Ravintoloiden ja keittiöiden
arki on jotakin muuta kuin omat aiemmat kokemukset ja alan vahva julkisuus
(kokkisodat yms.) ovat antaneet ymmärtää.
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Yhteishaun epäonnistuminen otetaan esille myös niissä tapauksissa, kun
18-vuotias nuori keskeyttää opinnot kolmannen lukuvuoden aikana ja syynä
on ammattialan kiinnostamattomuus. Ammatti-identiteetin syntyminen ja ylläpysyminen on kuitenkin jatkuva prosessi, yhteishaun virheitä ei voi loputtomiin syyttää, eikä realismin aiheuttamia myönteisiä tai kielteisiä muutoksia voi
välttää.
Oppilaitoksille syntyy lisää ohjaushaasteita, jos ammatti-identiteetti ja eri ammattien kiinnostavuus nähdään osana nuoren alati muuttuvaa identiteettiä.
Nuori kasvaa ja muuttuu, elämänkokemukset lisääntyvät ja uudet ajatukset
korvaavat aiemmat. Tässä kasvamisen prosessissa on luonnollista, että myös
ammattien kiinnostavuus muuttuu. Yhteishaun valinta saattoi olla oikea, mutta
kolmen vuoden aikana se kuitenkin vanhentui. Työssäoppimiset ja ammattiosaamisen näytöt ovat usein virstanpylväitä, joissa peruskoulun ammatinvalinta joutuu kovaan testiin.
Tämä korostaa jatkuvan ohjauksen ja (ammatti-)identiteettityön merkitystä. Läpäisyn ja opiskelijoiden työllistymisen kannalta surullisimpia tarinoita ovat ne,
joissa opiskelija valmistuu tutkintoon tietäen opiskelleensa väärää alaa. Nämä
tarinat ovat haastatteluidenkin mukaan suhteellisen yleisiä. Läpäisyhankkeiden
tavoitteiden kautta tulkittuna erilaiset osatutkinnot, korvaavuuksien ja hyväksilukemisen käytännöt vastaavat ainakin osin tähän problematiikkaan. Avainasia on se, miten vähennetään hyödyttömiksi osoittautuvien opintosuoritusten
määrää.
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7

Seurannan ja tietojärjestelmien kehittäminen

Seurannan ja tietojärjestelmien kehittäminen ei ole erikseen mukana läpäisyn
tehostamisohjelman valtionavustusten painopistealueena. Hankkeisiin tutustuminen osoitti kuitenkin, että suhteellisen monessa hankkeessa tehdään tähän
liittyvää kehittämistyötä. Kesäkuussa 2012 tehdyn kyselyn mukaan seurantaa
kehitetään noin 40 prosentissa hankkeista. Lisäksi seurantaa ja tietojärjestelmiä
on syytä tarkastella erillisteemana, koska seurannan kehittäminen oli yksi tutkimuksen tavoite.
Taulukossa 9 kuvataan seurannan ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviä
tavoitteita hankkeiden ja osatoteuttajien toiminnan tasolla.
Taulukko 9. Seurannan ja tietojärjestelmien kehittämistavoitteet
SEURANNAN JA TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN
Seurannan ja raportoinnin kehittäminen
• peruskoulun ja toisen asteen nivelvaihe
• ammattistartti
• opintojen keskeyttäminen
• opiskelija-asuntolat
Seuranta opintojen ja ohjauksen tukena
• tietohallintajärjestelmän (Primus) kehittäminen
• oppimis- ja motivaatio-ongelmissa olevien opiskelijoiden tunnistaminen ja arviointi
• tehostetun tuen vaikuttavuuden arviointi
• opiskelijoiden alkukartoitus
• opiskelijan valmiuksien (osaamisen) ja ohjauksen/tuen tarpeen tunnistaminen
• opintojen etenemisen seuraaminen
Keskeyttäneiden seuranta ja ohjaus
• tiedonsiirto ja ohjaus uuden nuorisolain mukaan (etsivä työ, monialainen yhteistyö)
Monessa hankkeessa seurantatieto on ollut keskeisessä roolissa myös hankkeen perustamisen ja suunnittelun taustalla. Koulutuksen järjestäjien oma seuranta on osoittanut esimerkiksi, että keskeyttämiset ovat lisääntyneet. Seurantatieto on herättänyt kysymyksiä, jotka erään hankkeen edustaja tiivisti haluksi
selvittää, mistä johtuu tämä notkahdus (keskeyttämisluvuissa). Useimmissa
hankkeissa taustalla on havaintoja siitä, että keskeyttämiset ovat lisääntyneet
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tai läpäisy heikentynyt. Toisaalta vain osa hankkeista on kohdistanut toimintansa täsmällisiin ongelmakohtiin. Tarkassa kohdistamisessa hankkeet puhuvat
esimerkiksi keskeyttämisen syihin reagoimisesta hankkeen avulla.
Haastatteluissa tunnistettiin kuitenkin seurannan ja toimenpiteiden kohdistamisen logiikka. Oma hanke voidaan nähdä tavoitteiden (”ratkaisun”) ja kohteen (”tarpeen”) näkökulmasta. Hankkeiden tavoitteilla ja hyviksi aiotuilla
käytännöillä täytyy olla jokin mielekäs ja relevantti kohde. Toimenpiteiden
ja käytäntöjen on vastattava keskeyttämisen syihin ja opintojen pitkittymistä
aiheuttaviin tekijöihin. Haastattelujen perusteella hankkeiden tieto on usein
eräänlaista hiljaista tietoa, kokemuksen ja työn kautta syntynyttä näkemystä
erilaisista tarpeista.
Seurantatutkimuksen aikana on koeteltu tätä hiljaisen tiedon osuvuutta. Vaikuttaa siltä, että hankkeet ovat osanneet kohdistaa toimenpiteensä yleisellä tasolla oikeisiin asioihin. Hankkeiden tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat melko kattavasti erilaisissa tutkimusraporteissa kirjattuihin keskeyttämisen syihin.
Yleisellä tasolla kohdistaminen on siis osunut kohdalleen, mutta tarkan ja systemaattisen kohdistamisen (esim. koulutusaloittain, iän mukaiset erot läpäisyssä) tavoitteiden mukaan katsottuna kehittämisvaraa on vielä tuleville vuosille.
Haastatteluissa puhuttiin myös erilaisista seurannan lajeista. Hankkeiden kohdistamisen ja ohjaamisen kannalta seurantatieto voidaan jakaa esimerkiksi siten, että ensin tarvitaan erilaisia huomio- tai hälytysindikaattoreita, jotka osoittavat yleisen tason tilanteen ja mahdolliset ongelmakohdat. Tällainen tieto voi
olla esimerkiksi koulutusalakohtainen eroamisprosentti. Tämä havainto johtaa
tarkempaan seurantaan, jolloin ryhdytään selvittämään korkeiden eroprosenttien syitä ja taustatekijöitä. Haastatteluissa käytettiin kuvailevia käsitteitä haarukoiva seuranta ja kohdistettu seuranta.
Seurantatutkimuksen alkuvaiheessa havaittiin opiskelijahallintojärjestelmien
potentiaali keskeyttämisiä koskevan seurantatiedon lähteenä. Opiskelijahallintojärjestelmien tietokannoista on mahdollista tehdä tilastoajoja, joista saadaan
ajankohtaista tietoa keskeyttämisprosenteista (taustamuuttujien mukaan eroteltuna) ja myös keskeyttämisen syistä. Opiskelijahallintojärjestelmiä hyödynnettiin eroamisen määrällisen seurannan toteuttamisessa. Opetushallituksen
toteuttama määrällinen seuranta tehtiin lukuvuoden 2011–2012 aikana eronneista opiskelijoista. Vastaavalla tavalla voitaisiin toteuttaa määrällistä seurantaa myös opintojen pitkittymisestä. Poiminnan kohteeksi voidaan valita esimerkiksi yli 3 vuotta opiskelleet tai jonkin ennakoivan indikaattorin (esim.
rästisuoritukset) mukaan opiskeluvaikeuksista kärsivät. Vuoden 2012 aikana
opiskelijahallintojärjestelmistä kerättiin valtakunnallista tietoa, mutta järjestel-
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mien jatkopotentiaali liittynee enemmän koulutuksen järjestäjien sisäiseen tiedonkeruuseen ja tiedon hyödyntämiseen.
Opiskelijahallintojärjestelmien potentiaalia lisää se, että niihin on mahdollista lisätä uusia indikaattoreita/muuttujia. Haasteena voidaan pitää opiskelijahallintojärjestelmien yhtenäistämistä. Koulutuksen järjestäjät käyttävät erilaisia
luokituksia, ja myös keskeyttämisen syiden kirjaamisessa on suunnatonta vaihtelua. Opiskelijahallintojärjestelmien kehittämistyö jäsentyy tekniseen työhön
ja sosiaaliseen työhön. Teknisessä kehittämisessä tarvitaan uusien muuttujien
koodaajia ja luokittelijoita (ohjelman toimittajat ja koulutuksen järjestäjien ns.
pääkäyttäjät). Sosiaalisessa työssä tulee pohtia, millaista tietoa järjestelmään
olisi hyödyllistä kirjata ja koodata.
Opiskelijahallintojärjestelmistä kertynyt tieto ja hankkeissa tehdyt haastattelut
ovat nostaneet esille opintojen alkuvaiheessa tapahtuvan keskeyttämisen omana erillisenä ongelmanaan. Suuri osa koulutuksen järjestäjistä on aloittanut
kirjaustoimet ja keskeyttämissyiden arvioinnin vasta syyskuun laskentapäivän
jälkeen. Ennen laskentapäivää (20.9.) keskeyttävät opiskelijat ovat tällä hetkellä seurannan mustassa aukossa: heidän määrästään, opiskelijaprofiilistaan ja
keskeyttämisen syistä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Alkuvaiheen keskeyttäviä
ei aina edes kirjata järjestelmään. Koska alkuvaiheen keskeyttäjien opiskelijaprofiilista ei ole tarkkaa tietoa, on toimenpiteiden kohdistaminen vaikeaa eikä
nykyisten ohjauskäytäntöjen toimivuutta pystytä arvioimaan. Monessa hankkeessa tehtävä opiskelijahallintojärjestelmien kehittämistyö näyttäisi kuitenkin
tarjoavan mahdollisuuksia tehostaa myös alkuvaiheen seurantaa ja siihen liittyvää ohjausta.
Opiskelijahallintojärjestelmiin liittyvä hanketyö on osoittanut, että nykyiset
keskeyttämistiedot eivät anna tarpeeksi tietoa kehittämistoimenpiteiden kohdistamiseksi. Keskeyttämisen syiksi kirjataan asioita, jotka voivat olla myös
seurauksia (”työelämään siirtyminen”), tai sitten syiden informaatioarvo on
nollaluokkaa (”poissaolot”). Toisaalta myös nollatieto voi olla informatiivista.
Jos keskeyttäneissä on huomattavan paljon ”ei tietoa”- tai ”poistettu oppilaitoksen toimesta” -luokituksen saaneita, tämä saattaa kertoa siitä, että kyseisessä oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa ei keskustella ennen keskeyttämistä.
Keskustelun puute taas kertoo jälkiohjauksen puutteellisuudesta.
Opiskelijahallintojärjestelmien osalta on kuitenkin eroteltava tiedon sisältö ja
tiedon laatu. Luokitukset ja tietosisällöt voivat olla hyvinkin tarkkoja ja informatiivisia, mutta aineiston perusteella kirjaamiskäytännöissä on suunnatonta
vaihtelua. Tieto saatetaan kirjata opiskelijan kanssa käydyn keskustelun perusteella, muistin mukaan, tai pahimmillaan järjestelmään kirjataan vain ”jotain”.
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Kirjaamiskäytäntöjen ja tiedon sisällön kehittämisen tarpeellisuus on tietenkin
sidoksissa siihen, missä määrin opiskelijahallintojärjestelmiä jatkossa käytetään
läpäisyyn liittyvässä seurannassa.
Aineiston perusteella seurantatiedon suurimmat kehittämishaasteet liittyvät
siihen, miten kehittää tiedon hyödyntämistä. Esimerkiksi läpäisyyn liittyvän
tiedon hyödyllisyys on usein sidoksissa rahaan, tuloksellisuusrahoitusmittarit
ovat kiinnostuksen kohteina. Tyypillinen tapa on käsitellä tietoa esimerkiksi
opiskelijahuoltoryhmissä, mutta tietoon liittyen puhutaan paljon myös turhasta
tiedosta. Esimerkiksi koulutuksen järjestäjien toteuttamat opiskelijakyselyt ovat
eri tavalla hyödyllisiä. Aineistossa on puheenvuoroja opiskelijahuollon asiantuntijoilta, jotka eivät tienneet edes oman oppilaitoksensa kyselyn olemassaolosta, saati sisällöstä tai tuloksista.
Läpäisyhankkeissa on kehitetty ja toteutettu opiskelijakyselyitä, jotka on suoraan valjastettu opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen. Esimerkkinä voidaan mainita Niilo Mäki Instituutin toteuttama motivaatiokysely, jonka tulokset antavat
opiskelijahuollolle nimilistan niistä opiskelijoista, joiden vastaukset viittaavat
heikkoon motivaatioon. Opiskelijahuolto keskustelee sitten näiden opiskelijoiden kanssa.
Seurannan ja tiedon keruun toinen linja kulkee kuitenkin vuorovaikutuksen ja
laadullisen aineiston suuntaan. Monet hankkeet korostavat inhimillistä havainnointia, keskustelua ja opiskelijan kohtaamista tiedon lähteenä. Myös opiskelijoille järjestettävät ryhmäkeskustelut ja erilaiset kuulemistavat nähdään vaihtoehtoisina tiedon lähteinä. Opiskelijahallintojärjestelmiin voidaan kehittää ja on
kehitettykin erilaisia hälytysjärjestelmiä, joissa systeemi ”hälyttää” esimerkiksi
poissaolojen riskiraja-arvon ylittyessä. Tämä tekninen seuranta asettuu haastatteluissa kuitenkin jatkuvasti inhimillisen kohtaamisen vastinpariksi.
Tietojärjestelmien tekninen kehittäminen on kuitenkin usean hankkeen tavoite:
On otettu käyttöön uusia Winha-palikoita (mm. Wille, Wilho, Hojks). Ohjelmien avulla
on tehostettu tiedon kulkua huoltajiin päin ja opiskelijat voivat seurata opintojensa
etenemistä lähes reaaliajassa. Moodle-alustalle on tehty ryhmänohjaajille omat tietopakettinsa, jotka sisältävät mm. ohjauksellista materiaalia. Moodle toimii myös yhteydenpitovälineenä ryhmän ja ryhmänohjaajan välillä. Tietojärjestelmien käytön tehostamisella tavoitellaan reaaliajassa kulkevaa ja vertailukelpoista tietoa, jota voidaan
hyödyntää varhaiseen tukemiseen ja oikea-aikaisiin toimiin riittävällä teholla, jotta
opiskelijan opinnot etenevät eikä turhia keskeyttämisiä.

Yleisin näkemys on kuitenkin se, että laadukkaassa seurannassa tarvitaan
sekä tekniikkaa että vuorovaikutusta. Seurannan tulisi myös tukea opiskelijan
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ohjausta. Seurantatutkimuksen, Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hankkeen ja
Pirkanmaan ammattiopiston yhteistyöllä aloitettiin ns. huolivaiheen seurantaja ohjausjärjestelmän kehittäminen. Seurannan ja ohjauksen keskeisiä kysymyksiä olivat huolen tunnistaminen, asiakkaaksi ohjautuminen, ohjaustoimet
huolivaiheessa ja ohjaustoimien vaikutuksen seuranta. Huolivaiheen seurantaa kehitettiin opiskelijahallintojärjestelmien mahdollisuuksien kautta. Tähän
liittyen mielenkiinnon kohteena oli ja on esimerkiksi se, millä tavalla järjestelmä mahdollistaa huolivaiheen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin ja
opiskelijoiden jatkopolun seuraamisen.10
Läpäisyhankkeiden ja yleensäkin läpäisyn tehostamisen näkökulmasta seurannan kenties tärkein kehittämishaaste liittyy siihen, miten saadaan ajantasaista,
ohjaavaa ja tarkkaa tietoa opintosuoritusten kertymisestä. Läpäisyn kannalta
on ensiarvoisen tärkeää ehkäistä rästien kasaantumista. Nykyisin käytössä olevat lukemattomat rästien suorituspaikat ja -mahdollisuudet (rästipajat ja -tuvat
jne.) tulee nähdä korjaavina toimenpiteinä. Lisäksi opintosuoritusten seurantaa kehittämällä helpotetaan opitun tunnistamista, tunnustamista ja aiempien
opintojen hyväksilukua. Lisäksi voidaan vielä mainita aiemmin raportoitu opiskelun hallinnan katoaminen, jonka eräänä syynä oli opiskelijoiden ja myös
opettajien sekaannus ja epätietoisuus opintosuoritusten tilanteesta.
Tietojärjestelmien ajantasaisuus edistää opiskelijoiden tietojen/opintojen seurantaa hyväksiluvut on kirjattu heti opintojen alussa, joten opinnot nopeutuvat.

10 Huolivaiheen seurannan kehittämisen osalta on syytä mainita myös huolivaiheen opiskelijoille suunnatun kyselyn pilotointi. Kyselyn kohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden kohdalla huoli on herännyt (esim. runsaat poissaolot). Huolivaiheen kyselyssä selvitetään huolen
syitä ja niihin liittyviä taustatekijöitä. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden tyytyväisyyttä
saamiinsa palveluihin ja kysytään palvelu- ja ohjaustarpeista. Huolivaiheen kyselypilottiin
osallistui vuoden 2012 aikana kolme koulutuksen järjestäjää, opiskelijoita oli mukana 70
kpl. Huolivaiheen kyselyn suurimpana ongelmana tai haasteena on se, että ulkoapäin
pilotoitu käytäntö kohdistuu suoraan opiskelijahuoltohenkilöstön vanhoihin työrutiineihin.
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8

Hyvinvoiva oppimisympäristö ja monialainen
yhteistyö

Hyvinvoivaa oppimisympäristöä ja monialaista yhteistyötä koskevassa hanketyössä ammatillisen koulutuksen läpäisyä kehitetään kokonaisvaltaisen ja laajaalaisen hyvinvoinnin kautta. Monialainen yhteistyö on mukana myös muissa
läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteissa, esimerkiksi ohjauksessa ja opiskelijahuollossa tarkastellaan yhteistyön roolia näiden palveluiden tukena. Taulukossa 10 kuvataan tähän teemaan liittyviä kehittämistavoitteita.
Taulukko 10. Hyvinvoivaan oppimisympäristöön ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvät kehittämistavoitteet
HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA MONIALAINEN YHTEISTYÖ
Valtionavustuksen painopistealue: asuntolatoiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden vapaa-ajantoiminnan
tukeminen
Asuntolatoiminnan kehittäminen
• asuntolatoiminnan laatukriteeristö
Vapaa-aika läpäisyn tukena
• ohjattu ja opiskelua tukeva vapaa-aika
Yhteistyömallit ja verkostot
• uudet monialaiset nivelvaiheyhteistyömallit
• kodin ja koulun yhteistyö
• alueiden välinen yhteistyö ja alueelliset mallit
Opiskelijoiden vastuuttaminen ja osallisuus
• oman elämän koulutus- ja kehittämissuunnitelma
• asuntola- ja harrastetutor
Hyvinvoiva oppimisympäristö
• hyvinvoivan oppimisympäristön malli/arviointi
• hyvinvoiva oppimisympäristö koulutuksen järjestäjän strategiassa
• hyvinvointitiimit ja -suunnitelmat

8.1

Opintojen läpäisy yhteisenä haasteena

Tehdyissä haastatteluissa lähdettiin yleensä liikkeelle kysymällä asioista hankkeen taustalla – miksi läpäisyhanke on olemassa? Monialaista yhteistyötä korostavissa hankkeissa vastaukset korostavat joko suoraan tai implisiittisesti
koulutuksen järjestäjän omien keinojen riittämättömyyttä. Läpäisyn haasteet
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ovat niin laajat ja moniulotteiset, että niihin vastaamiseen tarvitaan erilaisia
yhteistyömalleja. Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan yleensä paikallisten hyvinvointipalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä, eli yhteistyössä ovat mukana
esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotyö, työvoimahallinto ja työpajat.
Läpäisyhankkeiden tekemän monialaisen yhteistyön muotoja ja hyötyjä kartoitettiin hankkeille tehdyssä verkkohaastattelussa. Tyypillisiä yhteistyötapoja
kuvataan alla:
Etsivä nuorisotyö - jalkautuu oppilaitokseen - ja etsineet opiskelijoita kouluun. Sosiaaliohjaaja-yhteistyö, eli mukana suunnittelemassa opintoja yhdessä. Pajat - yhteistyö
työharjoittelupaikkana terveydenhoitaja - kuraattori saumaton yhteistyö TE-toimisto
ammatin valintapsykologit yhteistyö TYP- yhteistyötä tehty myös. Nuorten psykiatrinen
hoitoyksikön kanssa myös yhteistyötä.
Tukitoimia tarjottu jo keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille. Kuraattorin, terv.
hoitajan ja miel.terv.hoitajan yhteistyö tiivistä. Etsivä nuorisotyö jalkautunut oppilaitokselle. Toimivat yhteydet myös sos.toimeen, TE-keskukseen ja Kelaan.
Tehostettu opintojen ohjaus ja ohjaus; opiskelijoita on otettu keskusteluun herkästi eli
on tarkasteltu sairauspoissaoloja ja poissaoloja yleensäkin. On otettu ja ohjattu terveydenhoitajalle ja kuraattorille sekä käyty sosiaalitoimistossa, yhdessä otettu etsivä nuorisotyö mukaan työhön – > opiskelija on saatu pysymään koulussa tai saatu tulemaan
opinnoille uudelleen. Tässä työssä verkostolla on äärimmäisen iso merkitys.

Monialaisen yhteistyön hyödyt kohdistuvat useaan eri kohtaan. Konkreettisimmin ja opetuksen ruohonjuuritasolla kysymys on siitä, että opettajalla on
enemmän valmiuksia kohdata vaikeuksissa oleva nuori. Opettajalla on taustalla monialaisen yhteistyön tuomaa tietoa ongelmien syistä ja lisäksi taustatukena tietoa siitä, mihin opiskelijaa olisi mahdollista ohjata avun saamiseksi.
Aineiston perusteella tiedon ja taustatuen mahdollisuuden toivotaan lisäävän
opettajan ymmärrystä ja aiemmin mainittua kärsivällisyyttä opiskelijan kohtaamisessa. Haastattelujen mukaan monialaisen yhteistyön hyödyt heijastuvat
myös HOJKS-työhön, opiskelijan vahvuuksista saadaan laaja monialainen käsitys ja toisaalta palvelut voidaan kohdistaa monialaisen tarpeen mukaan.
Keskeyttämisen syiden kannalta hyvinvointipalveluiden kanssa tehtävä monialainen yhteistyö vähentää etenkin elämäntilanteesta, terveydellisistä syistä ja
sosiaalisista vaikeuksista johtuvia keskeyttämisiä. Yhteistyön hyödyt kohdistuvat opiskelijoiden jatko-ohjaukseen ja poluttamiseen. Esimerkiksi TATU-hankkeessa tämä poluttaminen nähdään selkeänä kuntoutus- ja ohjausprosessina.
Oppilaitoksesta opiskelija ohjataan pajalle tai tarvittaessa kuntoutukseen, ja
tavoitteena on opiskelijan ammatillisten opintojen jatkaminen ja paluu oppilaitokseen.
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Monet hankkeet tekevät yhteistyötä etsivän työn kanssa nuorisolain vaatimusten mukaisesti. Opinnot keskeyttäneet nuoret ilmoitetaan etsivälle työlle, joka
etsii ”kadonneita” opiskelijoita ja pyrkii ohjaamaan heitä palveluihin. Tyypillisiä ovat myös peruskoulun opinto-ohjaajien, etsivien ja ammatillisen koulutuksen ohjaushenkilöstön tapaamiset yhteishaun tulosten selvittyä. Esimerkiksi LÄPSY – Läpäisyn syventäminen -hankkeessa nämä tapaamiset kulkevat
”pudokaspalaverin” nimellä. Tapaamisissa pyritään selvittämään, kuinka moni
peruskoulun päättänyt on jäänyt ilman opiskelupaikkaa, ja sovitaan työnjaosta
näiden nuorten ohjaamiseksi.

8.2

Hyvinvoiva opiskelija hyvinvoivassa
oppimisympäristössä

Hyvinvoivaan oppimisympäristöön ja monialaiseen yhteistyön liittyvä hanketyö pyrkii vastaamaan ainakin kahteen opintoja hidastavaan ja eroamisia aiheuttavaan syyhyn. Ensinnäkin yleiseen viihtymättömyyteen ja toiseksi ongelmien kasaantumiseen eri elämänalueille.
Haastattelujen perusteella opiskelijoiden viihtyvyyteen pyritään vaikuttamaan
esimerkiksi oppilaitoksen ilmapiiriin panostamalla, yhteisöllisyys ja hyvähenkisyys ovat tähän liitettyjä käsitteitä. Tähän pyritään esimerkiksi aiemmin mainittujen ryhmäyttämisten käytäntöjen avulla. Toisaalta viihtyvyyden nähdään
syntyvän hyvinkin pienistä asioista, kuten oppilaitoksen sisustuksesta ja ruokalan arkkitehtuurista. Pienistä puroista syntyy iso virta, ja tätä virtaa on osassa hankkeista lähdetty rakentamaan systemaattisen hyvinvointityön voimin.
Oppilaitoksiin on perustettu erilaisia hyvinvointitiimejä, on luotu hyvinvointisuunnitelmia ja pyritty saamaan hyvinvoivan oppimisympäristön teema osaksi
koulutuksen järjestäjän strategiaa. Tässä yhteydessä hyödyllisenä työkaluna on
ollut Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeen (2009–2011)
luoma hyvinvoivan oppimisympäristön malli ja tarkistuslista.
Hyvinvoivan oppimisympäristön tuotoksena on tietenkin hyvinvoiva opiskelija. Viihtyvyyttä ja ryhmäytymistä korostavien käytäntöjen ohella on syytä mainita hankekäytännöt, joilla pyritään lisäämään opiskelijan kasvua ja elämän
hallintaa. Seuraavat sitaatit kuvaavat tähän liittyviä hanketavoitteita:
....mallintaa elämänpolun ja ammatti-identiteetin muotoutumista, siten että nuoresta
tulee aktiivinen oman elämänsä hallitseva aikuinen.
Hankkeessa järjestetty elämänhallinnan kurssi pyrkii parantamaan opiskelutekniikkaa, keskittymistä ja vapaa-ajan hallintaa.
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Osa läpäisyhankkeista lähestyy läpäisyn problematiikkaa siis ”opiskelija edellä” -periaatteella. Tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja hyvinvointia ja
luoda sitä kautta edellytyksiä hyvälle oppimiselle.
Opiskelijoiden omien mielipiteiden mukaan hyvinvoivaan oppimisympäristöön kuuluu keskeisesti hyvä ilmapiiri. Hyvän ilmapiirin tunnistaa siitä, että
kaikki tulevat toimeen kaikkien kanssa, ihmiset saavat olla omanlaisiaan ja
ketään ei kiusata. Opiskelijakyselyssä kysyttiin myös, mitä oma oppilaitos voisi
tehdä hyvän ilmapiirin eteen. Seuraavassa tyypillisiä opiskelijoiden kommentteja:
Ettei olisi kiusaamista. Että jokainen auttaisi toisiaan ja ketään ei jätettäisi yksin. Sitä
en tiedä, miten sen saisi mahdolliseksi. We live in a cruel world indeed.
Hyvä ilmapiiri on tärkeää, että kouluun jaksaa tulla ja koulussa viihtyy. Hyvän ilmapiirin tunnistaa siitä, että opiskelijat käyvät tunneilla, ja ovat koulussa useimmiten
hyväntuulisia. Myös opettajien opetus on innostavaa ja heistä näkee, että heitä kiinnostaa tehdä sitä työtä. Ilmapiiriin vaikuttaisi myös positiivisesti, jos koulussamme olisi
LÄMPIMÄT tilat, eikä jokaisella tunnilla tarvitsisi istua takki päällä ja silti palella…
ikkunoista vetää kylmää ilmaa, ja jokainen oppilas värjottelee luokassa. Myös haisevat
viemäriputket vievät tunneilta mielenkiintoa, kun päätä särkee hajun vuoksi, eikä millään jaksaisi istua haisevassa luokassa 8 tuntia päivässä. Osalla opettajista voisi olla
parempi mielenkiinto ja innostus työtänsä kohtaan. Kaikki pienetkin asiat vaikuttaa
laskevasti ilmapiiriin.
Hyvä ilmapiiri tulee huomattua siinä, miten meidän ryhmässä toisten negatiivinen
arvostelu on todella vähäistä, kun taas toistemme tukeminen on todella runsasta. Luokassamme vaikuttaa joka päivä iloinen ilmapiiri, jossa jokaisen mielipidettä kuunnellaan. Opettajien tuki ja ymmärrys mm. isommissa henkilökohtaisissa ongelmissa on
ollut merkittävässä asemassa.
Alla får vara sig själv och ha egna intressen. Ingen mobbning förekommer.

8.3

Läpäisyhankkeiden yhteistyökumppanit

Läpäisyhankkeille tehdyissä kyselyissä on kartoitettu hankkeiden yhteistyökumppaneita. Yhteistyötahot jäsennettiin koulutuksen järjestäjän ulkoisiin ja
sisäisiin yhteistyötahoihin. Kuvassa 10 esitetään tulokset lokakuussa 2012 tehdystä kyselystä. Tässä kuvassa on koulutuksen järjestäjien ulkoisia yhteistyökumppaneita.
Kaikkein yleisin yhteistyökumppani löytyy toisista hankkeista (27 kpl). Myös
työpajat ja etsivä työ tekevät tämän tiedon perusteella melko monen hankekoordinaattorin ja osatoteuttajan kanssa yhteistyötä.
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Kuva 10. Läpäisyhankkeiden ja koulutuksen järjestäjien merkittävät ulkoiset yhteistyötahot

Henkilöiden ilmoitetut lukumäärät näkyvät kuvassa11. Näihin lukuihin pitää
suhtautua kuitenkin erittäin suurella varauksella. Hankkeita pyydettiin ilmoittamaan merkittävät yhteistyökumppanit, jotka ovat hanketyön kohteena suoraan
tai välillisesti. Monet hankkeet ovat laskeneet mukaan esimerkiksi koulutuksiin
osallistuneet henkilöt. Tällaisenaan lukemat kertovat enemmän siitä, kuinka
moni henkilö on ollut mukana hankkeen toiminnassa edes jollakin tavalla.
Kuva 11. Läpäisyhankkeiden toimintaan osallistuneet (koulutuksen järjestäjän ulkopuoliset)
LÄPÄISYHANKKEIDEN TOIMINTAAN OSALLISTUNEITA Lkm
perusopetus
lukio
ammattikorkeakoulu
sosiaalipalvelut
mielenterveyspalvelut
muut terveyspalvelut
nuorisotyö
työvoimapalvelut
päihdetyö
etsivä työ
työpaja
hankkeet/projektit
asiantuntijaorganisaatiot (koulutus-, kehitys-, tutkimus)
oppisopimustoimisto
kolmas sektori
työelämän edustajat
joku muu
YHTEENSÄ

290
4
0
24
13
8
17
17
1
45
60
144
18
4
8
75
8
736
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Ilmoitettujen tietojen mukaan hanketoiminnassa on ollut kaikkein eniten mukana perusopetuksen edustajia. Toisaalta muiden koulutusmuotojen (lukio,
ammattikorkeakoulu) osallistuminen on olematonta. Etsivän työn osuus on
suunnilleen 1 hanketta kohden, tämä on loogista ja uskottavaa. Lukumäärätietojenkin perusteella läpäisyhankkeiden yhteistyöverkostoissa korostuu hankkeiden välinen yhteistyö.
Tutkimuksessa selvitettiin myös koulutuksen järjestäjän sisäisiä yhteistyökumppaneita (kuva 12).
Kuva 12. Läpäisyhankkeiden ja koulutuksen järjestäjien merkittävät sisäiset yhteistyötahot

Tämän tiedon perusteella lähes kaikki hankkeet tekevät yhteistyötä opintoohjaajien kanssa. Myös ammatillisten aineiden opettajat ja ryhmänohjaajat ovat
suhteellisen monen hankkeen yhteistyökumppaneita.
Lukumäärätiedot näkyvät kuvassa 13.
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Kuva 13. Läpäisyhankkeiden toimintaan osallistuneet (koulutuksen järjestäjän sisäiset)
LÅPÄISYHANKKEIDEN TOIMINTAAN OSALLISTUNEITA Lkm
ammatillisten aineiden opettajat
attoaineiden opettajat
ryhmänohjaajat
opinto-ohjaajat
kuraattorit
psykologit
ammatinvalinnanohjaajat
erityisopettajat tai -ohjaajat
asuntolaohjaajat
opiskeluterveydenhuolto
oppilaitoksen johto
joku muu
YHTEENSÄ

1138
165
1182
202
51
1
2
60
35
14
84
33
2967

Ilmoitusperusteet jäävät taas epäselväksi, esimerkiksi opettajien kohdalla osa
hankkeista on saattanut ilmoittaa pilotoidun koulutusalan kaikki opettajat. Tulokset antavat kuitenkin osviittaa eri ammattiryhmien osallistumisesta.

8.4

Monialainen yhteistyö ja läpäisy – neljä ulottuvuutta

Tässä luvussa esitetään Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy:n tuottama selvitysosio, teksti on kirjoitettu kesäkuussa 2012 väliraportin muotoon. Tekstiä on
muokattu aavistuksen verran.
Ajatustalon selvitysosiossa tarkastellaan toisen asteen koulutuksen läpäisyä
monialaisen yhteistyön näkökulmasta. Samalla selvitetään, kuinka koulutuksen
järjestäjien kehittämishankkeissa on huomioitu koulutuksen lisäksi nuorten
hyvinvointiin liittyvät elämän eri osa-alueet, joissa tarvitaan yhteistyötä erilaisten viranomaistahojen ja työntekijöiden välillä.
Monialaista yhteistyötä toivotaan ja edellytetään eri tavoin. Kevyemmin suuntaavan informaatio-ohjauksen lisäksi valtionhallinto velvoittaa kuntia tiivistämään monialaista yhteistyötä normiohjauksen keinoin. Esimerkiksi vuoden
2011 alussa voimaan astunut uusi nuorisolaki edellyttää, että kunnat perustavat
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston. Verkoston tehtävänä on mm. tarkastella
alueen nuorten palveluita kokonaisuutena ja arvioida niiden riittävyyttä, saatavuutta ja laatua. Tämän lisäksi erilaiset ohjelmapoliittiset ohjausvälineet, kuten
Kaste-ohjelma, Nuorten yhteiskuntatakuu ja Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma kannustavat eri toimijoita yhteistyöhön.
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Tämän selvitysosion tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa monialaisen yhteistyön merkityksestä, sen toteuttamisesta ja toimivuudesta osana läpäisyohjelmassa toteutettavia hankkeita. Käytännössä selvitetään, miten ammatillisten
koulutuksen järjestäjien kehittämishankkeissa on huomioitu nuorten hyvinvoinnin laaja kehys ja monialainen yhteistyö.
Selvitysosion aineistona on käytetty hankkeiden tiivistelmiä, esityksiä ja suunnitteluasiakirjoja, joissa on kuvattu kehittämistyön lähtökohtia, työlle asetettuja
tavoitteita sekä alustavia toteutussuunnitelmia. Tähän väliraporttiin on haastateltu Sataedun koordinoiman Hopsy – Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa
oppimisympäristössä -hankkeen (2 henkilöä osallistui) ja WinNovan koordinoiman JoPe – Joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen tehostamiseksi -hankkeen (1 henkilö osallistui) toimijoita. Haastattelut toteutettiin toukokuussa 2012.
Haastattelujen lisäksi hankkeiden toteuttajien kanssa on käyty vapaamuotoisia keskusteluja osana 3.–4.5.2012 järjestettyä seminaaria. Seminaarin toisena
päivänä toteutettiin ryhmätöitä, joissa läpäisyhankkeen tutkijat olivat läsnä.
Keskustelut toimivat sekä selvitystyön esittelytilaisuuksina että pohja-aineiston
keruuna tulevia haastatteluja varten.
Tämän lisäksi Ajatustalo Oy:n toimijat ovat toteuttaneet osana muita kehittämistehtäviään haastatteluja osalle Satakunnan kuntien (Kokemäki, Ulvila,
Kankaanpää, Nakkila ja Harjavalta) sivistysjohtoa. Haastattelukierroksella on
kerätty näkökulmia ja kehittämistarpeita koulutuksen järjestäjien ja kuntien
väliseen yhteistyöhön sekä laajemmin monialaiseen yhteistyöhön. Osaa läpäisyohjelman hankkeista toteutetaan juuri kyseisissä kunnissa sijaitsevissa oppilaitoksissa (Kokemäki, Kankaanpää).
Haastatelluilla läpäisyhanketta toteuttavilla oppilaitoksilla on pitkät yhteistyöperinteet paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä. Koulutuksen järjestäjillä on
selkeä mandaatti toimia, ja niiltä myös odotetaan aktiivisuutta viisaan koulutuspolitiikan toteuttamiseksi. Yhteistyötä sujuvoittavat vuosien saatossa kehittyneet rutiinit, tutut menettelytavat ja vakiintuneet yhteistyökäytännöt. Toimiva
yhteistyö perustuu usein henkilökohtaisiin suhteisiin. Kun kemiat kohtaavat,
niin homma helpottuu. Ja myös päinvastoin.
Haastattelujen mukaan kyseisissä oppilaitoksissa on käynnissä monitasoisia rakenteellisia uudistuksia. Kehittämistyötä tehdään a. johtamisen ja strategioiden,
b. prosessien tehostamisen, c. pedagogisen kehittämisen sekä d. henkilöstön kehittämisen tasoilla. Näihin kehittämissisältöihin linkittyvät myös toimivan verkostoyhteistyön ja esimerkiksi opintojen läpäisyn kysymykset. Vaikka oppilaitoksen

72

sisäinen työ on usein tarkasti kuvattu, ei monialaista yhteistyötä ja sen erilaisia
prosesseja kuitenkaan kuvata samalla systemaattisuudella tai tarkkuudella.
Haastattelujen ja kirjallisen aineiston perusteella voidaan todeta, että asenne
ja valmius monialaiseen yhteistyöhön on hyvä. Keskusteluissa mainittiin, että
nuoren elämää on kyettävä hahmottamaan kokonaisvaltaisesti ja tällöin on
huomioitava ne elinympäristöt, joissa nuoret opiskelun ulkopuolella elävät.
Toinen havainto liittyi oppilaitoksen perustehtäviin. Oppilaitokset nähtiin koulutustehtävänsä ohella myös tärkeinä kasvattajina. Kasvatustehtävän merkitys
on korostunut nuorten ongelmien muuttuessa monisyisemmiksi ja haastavammiksi.
Monialainen yhteistyö näyttäytyy hankkeissa tilannekohtaisena ja arjen tarpeista lähtevänä. Käytännössä monialainen yhteistyö on koettu mm. asiantuntijatukena, tiedonvaihtona sekä erilaisen palveluohjauksen mahdollistajana. Yhteys
läpäisyn tehostamiseen syntyy sitä kautta, että opiskelijan hyvinvointi nähdään
kokonaisvaltaisemmin. Opiskelijan elämään liittyvien asioiden tunnistaminen
ja käsittely ei voi tapahtua vain oppilaitoksen sisällä.
Eräänä oppilaitosten haasteena on monialaisen yhteistyön siiloutuminen edelleen. Yhteisiä toimenpiteitä suunnitellaan, mutta toiminta saattaa herkästi palautua omien organisaatioiden sisäiseksi toiminnaksi. Haastattelujen mukaan
on vaativaa hahmottaa alueen palveluapparaattia ja rakentaa yhteistyösuhteita
perustyön ohessa. Palvelujärjestelmä saattaa myös näyttää pirstaleiselta. Monien palveluiden ja tuottajien järjestelmässä henkilöstön vaihtuvuus on myös
suurta, jolloin yhteistyökäytäntöjä on omaksuttava ja päivitettävä aika ajoin
uudelleen.
Monialainen yhteistyö läpäisyn edistäjänä on laaja kysymys, jota voidaan tarkastella eri näkökulmista. Keskeiset kehittämishaasteet liittyvät olennaisesti
ainakin johtamiseen, palvelujärjestelmän toimivuuteen, työntekijöihin ja itse
opiskelijoiden kokemaan hyötyyn. Haastattelujen ja aiemman tiedon perusteella monialaisen yhteistyön ulottuvuudet voidaan jäsentää kuvan 14 mukaisesti.
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Kuva 14. Monialainen yhteistyö ja ammatillisen koulutuksen läpäisy
Johtamisen taso






Monialainen yhteistyö näkyy koulutuksen
järjestäjän strategioissa, ohjaavissa asiakirjoissa ja
kehittämistyön suunnitelmissa
Yhteistyötavoitteet kuvataan laajoina
toimenpiteiden sarjoina
Lähtökohdat monialaisen yhteisyön
käynnistämiseen ja toteuttamiseen hyvät:
koulutuksen järjestäjät alueella vakiintuneita ja
neutraaleja toimijoita, myös mandaatti toimia
Haasteita: monialaista yhteistyötä ei johdeta, sille ei
aseteta selkeitä tavoitteita, resurssijohtaminen
puuttuu, toimeenpanokuilu suunnitelmien ja
käytännön välillä

Palvelujärjestelmän taso







Monialainen yhteistyö konkretisoituu tyypillisimmin
tiedonvaihtona, tapaamisina, verkostopalavereina ja
yhteisistä käytännöistä sopimisena (esim. palvelu‐
ohjauksen ja seurannan kysymykset)
Joustavien opinpolkujen monitasoista kehittämistyötä
Huomio myös koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
olevissa nuorissa
Yhteinen intressi kaikilla: nuorten laaja‐alainen
hyvinvointi ja tukea tarvitsevien nuorten
mielenterveyspalvelut
Haasteita: yhteistyötä ei mallinnettu,
palvelujärjestelmän pirstaleisuus, koordinoinnin
puute, tiedonkulku ja tietosuojakysymykset

Monialainen yhteistyö läpäisyn tukena
Työntekijätaso






Vakiintuneet yhteistyötahot ja tutut verkostot
Yhteistyö verkostoissa monitasoista ja arkipäiväistä
Usein etsitään keinoja yksittäisten opiskelijoiden
tukemiseen
Toisen asteen henkilöstön uutena
yhteistyökumppanina etsivä työ, työpajojen kanssa
tehtävässä yhteistyössä suuret alueelliset erot
Haasteita: yhteistyötä ei usein mallinnettu,
konkreettisia tavoitteita ei asetettu, seurannan
puutteet, henkilöstön vaihtuvuus

Opiskelijataso






Opiskelijalle monialainen yhteistyö konkretisoituu
tukipalveluina joko oppilaitoksen sisällä tai
palveluohjauksen kautta oppilaitoksen ulkopuolella
Palvelun laatu ratkaistaan siinä kohdassa, kun
opiskelija saa tai jää saamatta tarvitsemaansa
palvelua
Opiskelijalähtöisyyttä pyritään kehittämään
palvelujen suunnittelussa
Elämäntilanteen kokonaisvaltaisempi
huomioiminen
Haasteita: ongelmien tunnistaminen, varhainen
puuttuminen, ongelmien monisyiset luonteet

Johtamisen tasolla monialainen yhteistyö on huomioitu siten, että se mainitaan
oppilaitosten strategioissa, ohjaavissa asiakirjoissa ja erilaisissa kehittämissuunnitelmissa. Tämä luo hyvät lähtökohdat toteuttaa monialaista yhteistyötä käytännössä myös hanketoiminnassa, ja parhaassa tapauksessa kehittämishankkeet kykenevät työllään tukemaan myös oppilaitosten strategiaa. Johtamisen ja
arvioinnin näkökulmasta keskeisimmät haasteet liittyvät siihen, että monialaista yhteistyötä ei johdeta, sille ei aseteta konkreettisia tavoitteita eikä sitä kovin
tarkasti seurata. Myös resurssijohtaminen toteutuu harvoin.
Palvelujärjestelmän tasolla monialaiselle yhteistyölle on hyvät edellytykset.
Haastattelujen ja aineistojen mukaan asenteet ja valmiudet monialaiselle yhteistyölle ovat suotuisat. Yhteistyö konkretisoituu mm. tiedonvaihtona, yhteisinä
palavereina, verkostoitumisena sekä erilaisten toimintamallien ja yhteistyökäytänteiden suunnitteluna ja toteutuksena (esim. seurannan ja palveluohjauksen
kysymykset). Haasteina ovat palvelujärjestelmän pirstaleisuus, koordinoinnin
puute ja tiedonvaihtoon liittyvät kysymykset. Yhteistyötä ei ole myöskään kovin tarkasti jäsennetty, jolloin se on satunnaista ja tilannekohtaista.
Työntekijöiden tasolla monialainen yhteistyö näyttäytyy arkipäiväisenä asiana.
Se on erilaista keinojen ja ratkaisujen yhteistä hakemista opiskelijoiden hyvin-
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voinnin tukemiseksi. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on pääosin vakiintunutta,
ja toimijat liikkuvat tutuissa verkostoissa. Palveluihin tulee myös uusia tuottajia ja toimijoita. Toisen asteen näkökulmasta esimerkiksi etsivä työ näyttäisi
konkreettisesti täydentävän olemassa olevia palveluita. Myös työpajatoimintaa
osataan hyödyntää. Työntekijöiden näkökulmasta monialaiseen yhteistyöhön
liittyviä haasteita ovat erilaisten ammattikuntien työtapojen vaihtelevuus, yhteistyön mallintamattomuus, konkreettisten tavoitteiden puuttuminen, henkilöstön vaihtuvuus ja työn seurannan vähäisyys.
Opiskelijan tasolla monialainen yhteistyö (läpäisyn tukena) konkretisoituu silloin, kun opiskelemaan pyrkivä tai opinnoissaan tukea tarvitseva saa tarvitsemansa palvelun tai jää sitä ilman. Kysymys on siitä, tunnetaanko opiskelijan
asiat ja osataanko häntä tukea ja ohjata eteenpäin. Palvelujärjestelmältä vaaditaan kykyä tunnistaa tuen ja ohjauksen tarpeet ajoissa.
Haastattelujen ja aineistojen mukaan opiskelijan elämää ja hyvinvointia pyritään
hahmottamaan muustakin kuin opiskelunäkökulmasta. Erilaiset kehittämistoimet ja nuorten tuen tarpeiden ennakointi tähtäävät siihen, että opiskelijan tullessa oppilaitokseen ollaan valmiimpia ottamaan ”hyvä koppi” ja rakentamaan
suotuisat olosuhteet, jotta opiskelija voi edetä yksilöllisesti opinnoissaan. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta kysymys on usein oppilaitoksen sisäisistä
palveluprosesseista ja palveluohjauksesta muihin kunnan tai alueen tarjoamiin
palveluihin. Opiskelijan auttamisen näkökulmasta haasteet liittyvät ongelmien
tunnistamiseen ja niiden oikea-aikaiseen reagointiin. Läpäisyhankkeissa tehdään esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamistyötä. Tavoitteena on, että
sähköiset opintosuunnitelmat ovat systemaattisempia, läpinäkyvämpiä, mahdollistavat nopeamman puuttumisen ongelmiin ja että esimerkiksi opiskelijan
vanhemmat voivat seurata opintojen etenemistä. Aiemmin opintosuunnitelmaa
seurasi vain ryhmäohjaaja ja seurantakäytänteet vaihtelivat ohjaajien keskuudessa.
Aineistojen ja ensimmäisten haastattelujen mukaan monialaisen yhteistyön toteuttamisen perustelut liittyvät siihen, että millään yksittäisellä organisaatiolla
tai hallinnonalalla ei voi olla riittävää ja kokonaisvaltaista ymmärrystä nuoren
elämäntilanteesta. Hankehenkilöstön mukaan oppilaitosten on oltava valmiita
ottamaan vastaan ja tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita.
Tällöin on hahmotettava erilaisia syy-seuraussuhteita, jotka vaikuttavat yksittäisten opiskelijoiden opinnoissa etenemiseen.
Opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö haluavat olla tietoisia opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintoihin liittyvistä mahdollisista pulmista ja haasteista. Tällöin
tarvitaan yhtenäisempää tietoperustaa, jaettua tietoa ja yhteistä tiedon tulkintaa
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eri ammattilaisten ja viranomaistahojen kesken. Haastatteluissa mainittiin myös
hiljaiset signaalit. Opiskelijahuoltopalveluita suunnittelevien ja oppimisympäristöä kehittävien työntekijöiden on kyettävä hahmottamaan erilaisia merkkejä,
jotka kertovat, millaisia asioita esimerkiksi nuorisokulttuurissa on pinnalla.
Monialaista yhteistyötä perustellaan myös opiskelijoiden avuntarpeella ja siten
palveluvalikoiman laajentamisella. Haastatteluissa tulivat selvästi esiin jaksamiseen ja psyykkiseen puoleen liittyvät ongelmat. Koulutuksen järjestäjä ei yksin
voi hoitaa esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvää problematiikkaa.
Alustavien tulosten mukaan yhteistyö etsivän työn kanssa toimii hyvin. Etsivän työn toimijat ovat edustettuina monialaisissa yhteistyöverkostoissa yhdessä
oppilaitostoimijoiden kanssa. Tämän lisäksi etsivän työn toimijoita on kutsuttu mukaan hankkeiden yhteistyöryhmiin. Käytännön yhteistyö hankkeiden ja
etsivien välillä on tiedonvaihtoa ja kuulumisia nuorten arjesta, yhteistä kehittämis- ja suunnittelutyötä sekä tiedonvaihtoa yksittäisistä nuorista ilmoitusvelvollisuuden pohjalta.

8.5

Opiskelija-asuntolat ja vapaa-ajan toiminta

Opiskelija-asuntoloiden kehittämistyötä tehdään Koulutuskeskus Sedun koordinoimassa Fiilistä asumiseen -hankkeessa. Asuntolatoiminnan kehittämisen
periaatteet ja taustat voidaan tiivistää siihen, että asuntola nähdään osana oppimisympäristöä. Viihtyisän asumisen nähdään lisäävän opiskeluviihtyvyyttä, ja
toisaalta opinnoissa viihtyminen tekee asuntola-asumisesta helpompaa. Kyse
on siis molemminpuolisesta kehästä, mikä näkyy myös seuraavassa sitaatissa:
Oppilaitoksen opiskelijoista yli kolmasosa asuu asuntolassa. Jos ryhmäytymisen kautta
saadaan opiskelija suorittamaan opintonsa, niin myös asuntolassa asuminen on ryhmän jäsenenä helpompaa. Jos asuntolassa viihdytään, niin opiskelukin on kiinnostavampaa, eikä tule poissaoloja.

Opiskelija-asuntoloiden viihtyvyyden lisäämisellä on suora yhteys opintojen
keskeyttämisen vähenemiseen. Jos opiskelijat eivät viihdy asuntolassa, niin
sieltä muutetaan todennäköisemmin pois. Poismuuttavista opiskelijoista osa
keskeyttänee opiskelunsa. Asuntolassa asuville opiskelijoille tehdyn kyselyn
(loka-marraskuu 2012, N = 1 408) perusteella vajaa kolmannes opiskelijoista
keskeyttäisi opinnot, jos heillä ei olisi asuntolapaikkaa. Naisista näin tekisi 35
prosenttia ja miehistä 26 prosenttia.
Asumiseen ja opiskelijoiden vapaa-aikaan pyritään vaikuttamaan toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä. Aineiston perusteella oppilaitosten ja asun-
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toloiden ajattelutapaa hallitsee hyvän ja pahan vapaa-ajan erottaminen. Hyvä
vapaa-aika toimii voimauttavana ja opiskeluun kannustavana. Paha vapaa-aika
tarkoittaa opinnoista vieraantumista ja vääränlaista kaveripiiriä. Hyvään vapaaaikaan kannustetaan esimerkiksi harrastustoimintaan panostamalla:
Jos saadaan opiskelijat erilaisten harrasteiden pariin ja nukkumaan ajoissa, tulemaan toimeen keskenään, heidän on huomattavasti helpompi asua asuntolassa ja
sitä kautta käydä koulua, koska koulu on lähellä.

Vapaa-aika on hyvinvoinnin osatekijä ja Fiilistä asumiseen -hankkeessa vapaa-aikaa pyritään hyödyntämään myös konkreettisemmin opintojen tukena.
Opiskelijat voivat saada suoritusmerkintöjä vapaa-ajantoiminnan kautta. Tähän
liittyvät esimerkiksi erilaiset asuntola- ja harrastepassit. Rästipajojen kaltaisia
läksypajoja on myös kokeiltu ja kokeillaan jatkossakin:
Asuntolassa kokeiltiin syksyllä ’läksypajoja’. Oppilaitoksessa kerrottiin (opot, ryhmänohjaajat yms.) mahdollisuudesta ja valikoitiin opiskelijoita, joiden arveltiin hyötyvän
läksypajasta. Opiskelijat eivät tarttuneet tähän, ainakaan vielä. Jatkokehityksenä tästä
tulemme keväällä kokeilemaan vähän samaa konseptia, mutta atk-luokassa (toisessa
asuntolassa ei ole opiskelijoille tarjolla oppilaitoksen verkkoa).

Myös opiskelijoilta itseltään kysyttiin vapaa-ajasta. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään sitä, millä tavalla vapaa-aika vaikuttaa opintoihin ja mitä oppilaitos
voisi tehdä opiskelijoiden vapaa-ajan eteen. Vastausten perusteella opiskelijoiden yleisin toive on, että vapaa-aika ”rauhoitettaisiin” opinnoilta, toisaalta
monet toivovat myös erilaisia liikuntamahdollisuuksia oppilaitoksen tuella:
Oma elämäntilanne vaikuttaa tiiviisti myös koulunkäyntiin. Jos menee huonosti, tuskin koulustakaan kiitettäviä tippuu. Kun omassa elämässä asiat ovat muutoin reilassa,
sujuu opiskelukin paremmin. Mitä oppilaitokset voisivat tehdä opiskelijoiden vapaaajan eteen? Antaa vapaa-aikaa. Esimerkiksi kun tunnilla käydään johdonmukaisesti
ja kunnolla asiat läpi, ei opettajan tarvitse todeta ”emme ehtineet käymään näitä läpi,
lukekaa kotona”, jolloin taas opiskelijalle jää vapaa-aikaa. Lisäksi opiskelijan vapaaaika on hänen yksityisasiansa, eikä kuulu paskaakaan koululle. Opiskelijat pitäisi
jättää rauhaan, eikä kyttäillä heidän tekemisiään.
Koulun tulisi antaa oppilaille mahdollisuus esim. jumppatilojen jne. käyttöön helposti.
Ensisijalla tulisi olla oppilaat ja sen jälkeen ulkopuoliset, jotta oppilailla olisi mahdollisuus myös opintojen ulkopuolella olevaan liikuntaan ja rentoutumiseen. Jos ei muuta
niin vaikka pientä maksua vastaan. Esim. oman oppilaitoksen jumppatilaa on erittäin
vaikeaa saada omaan käyttöön koulun jälkeen, kun jostain syystä sen käytön mahdollisuus ontuu turhanpäiväisen nihkeilyn vuoksi.
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9

Opiskelijat läpäisyn tehostamisohjelmassa

9.1

Opiskelijoiden osallistuminen hanketoimintaan

Läpäisyhankkeille tehdyssä kyselyssä (marraskuussa 2012) kysyttiin opiskelijoiden osallistumisesta hanketoimintaan. Osallistumisella tarkoitettiin opiskelijoiden mukana oloa erilaisissa piloteissa, uusien toimintatapojen testaajina
tai esimerkiksi suunnittelutyöhön osallistujina. Noin 85 prosentissa hankkeista
opiskelijoiden ilmoitettiin olevan mukana.
Kuvan 15 perusteella tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat ovat kaikkein yleisimmin edustettuina hanketoiminnassa. 27 hanketta ilmoitti tämän alan opiskelijoiden osallistumisesta. Myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoita
sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoita on suhteellisen monessa
hankkeessa mukana.
Kuva 15. Koulutusalojen opiskelijoiden edustavuus läpäisyhankkeissa

Opiskelijoiden lukumäärätiedot näkyvät kuvassa 16.
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Kuva 16. Läpäisyhankkeisiin osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä
OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Luonnontieteiden ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
YHTEENSÄ

Lkm
93
435
461
236
1520
195
1464
1186
5590

Muutama hanke on merkinnyt kaikki koulutusalojen opiskelijat hanketoimintaan osallistuviksi. Esimerkiksi Helsingin Polku-hankkeen osuus kaikista opiskelijoista on ilmoituksen mukaan 1 400 opiskelijaa. Keskiarvon mukaan katsottuna hankekohtaiset opiskelijamäärät ovat 20–60 opiskelijaa hanketta kohden.
Kyselyssä selvitettiin myös sitä, millä tavalla opiskelijat ovat mukana hanketoiminnassa. Kysymyksen tarkka sanamuoto oli seuraava:
Kerro vielä lyhyesti omin sanoin: Millä tavalla opiskelijat ovat mukana
läpäisyhankkeen toiminnassa? (millaisia uusia käytäntöjä testataan, mitä
pilotoidaan jne.)

Vastausten perusteella opiskelijat ovat yleisesti mukana erilaisissa opetuskokeiluissa, esimerkiksi pilotoimassa uusia opetusmenetelmiä. Monessa hankkeessa
opiskelijoiden mainitaan olevan myös tehostetun ohjauksen ja tuen kohteina, esimerkiksi uusien yksilö- ja ryhmäohjauskäytäntöjen myötä. Opiskelijat
osallistuvat lisäksi ryhmäyttämisiin ja käyvät erilaisia kursseja ja koulutuksia.
Joissakin hankkeissa opiskelijat ovat osallistettu läpäisyn kehittämiseen, opiskelijoita kuullaan erilaisissa ryhmissä, ja ainakin yhdessä hankkeessa opiskelijoilla mainitaan olevan edustus myös oppilaitoksen hyvinvointitiimissä. Alla on
hankkeiden kuvauksia opiskelijoiden roolista:
Ovat osallistuneen elämänhallintakurssille, osallistuneet opiskelijatutorkoulutukseen
ja asuntolatoimintaan sekä rästipajoihin.
Oppilaskunnan hallitus vastaa kyselyihin ja on mukana työpajoissa kehittämässä läpäisyyn liittyviä asioita.
Opiskelijat ovat osallistuneet kokeiluluontoisina toteutettuihin yön yli kestäneille 24hyrittäjyysleireille (4 kpl).
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On perustettu oppilaitoksen hyvinvointitiimi, johon osallistuu opiskelijoita tilanteen
mukaan eri toimipisteistä ja koulutusaloilta.
Opiskelijat ovat toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä omalta osaltaan toiminnallisia opiskelumenetelmiä, joilla pyritään löytämään uudenlaista motivaatiota ja
sitoutumista opiskeluun.
Tekniikan metallialalla kokeillaan Coach -ohjaava opettaja mallia, jolla tuetaan ja
tehostetaan koulutuksen läpäisyä. Mukana toimissa opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä lisäohjausta ja valmennusta mm. elämänhallinnallisista syistä johtuen. Lisäksi
koulutuksesta työhön -mallia käytetään valmistuvien ryhmässä, jonka kokoonpano on
eri aloilta. Mallia levitetään aloilla myös ilman erillistä resurssia.
Pilotin opiskelijat suorittavat merkonomin tutkintoa laajennetun työssäoppimisen
kautta. Pilottiryhmällä on lähiopetuspäiviä 2 viikossa, ja 3 päivää työssäoppimista.
Väyläjaksolla opiskellaan täysipäiväisesti koululla. Kokonaisia tutkinnon osia opiskellaan työssäoppimisen kautta. TVT:n hyödyntämistä kokeillaan opetuksessa ja työssäoppimisen seurannassa.

9.2

Opintoihin vaikuttavia asioita

Seurantatutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ammatillisen koulutuksen läpäisyyn
liittyvää tietoa hanketoiminnan tueksi. Tätä tarkoitusta varten suunniteltiin ja
toteutettiin opiskelijakysely, jossa selvitettiin opintoja edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Hankkeiden osallistuminen kyselyyn oli vapaaehtoista, osallistuville koulutuksen järjestäjille luvattiin lähettää järjestäjäkohtaiset tulokset vertailutiedon
kera. Hankkeet saattoivat käyttää ns. perusopiskelijakyselyä tai kohdistaa kyselyn esimerkiksi omille pilottiopiskelijoilleen. Sekaannusten välttämiseksi kyselystä päätettiin tehdä kaksi erillistä teknistä versiota (sisältö oli täysin sama).
Ns. perusopiskelijakyselyn vastaajamäärä oli 1 972 kpl. Mukana oli kaikkiaan
19 koulutuksen järjestäjää. Tulosten tarkastelua hankaloitti se, että vastaajista
peräti 40 prosenttia oli yhdeltä koulutuksen järjestäjältä. Tuloksia piti siis tarkastella tämä vinouma huomioiden.
Pilottiopiskelijakyselyn vastaajamäärä oli 532 kpl, nämä olivat siis opiskelijoita,
joille oli läpäisyhankkeen yhteydessä kohdistettu jotakin ”uutta” (uusia opetusmenetelmiä, tehostettua ryhmäyttämistä jne.). Tässä mukana oli kaikkiaan
17 koulutuksen järjestäjää ja jälleen kerran yksi koulutuksen järjestäjä erottui
muista 37 prosentin vastausosuudellaan.
Opiskelijakyselyiden määrällisiä tuloksia ei käytetä varsinaisesti seurantatutkimuksen aineistona, mutta ne antavat lisätietoa opintojen läpäisyn problematiikasta.
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Kyselyn ideana oli kartoittaa ensin opiskelijoiden näkemystä omien opintojen sujumisesta (opintojen edistyminen ja oppilaitoksessa viihtyminen). Tämän
jälkeen opiskelijat ohjautuivat erilaisiin jatkokysymyksiin. Jos opinnot sujuivat
hyvin, kysyttiin opintoja edistävistä tekijöistä. Jos opinnot sujuivat oman arvion mukaan huonosti, kysyttiin opintoja haittaavista asioista. Kuvasta 17 näkyy,
miten ns. perusopiskelijoiden opinnot sujuvat.
Kuva 17. Opintojen sujuminen

Valtaosalla opiskelijoista (93 %) opinnot sujuvat vähintäänkin melko hyvin.
Naisten ja miesten välillä ei ole juurikaan eroa. Tuloksista voidaan mainita
myös, että erityisopiskelijoiden opinnot sujuvat tämän kyselyn perusteella hieman huonommin kuin muiden. Perusopetuksen keskiarvon mukaiset erot ovat
odotusten mukaiset; opinnot sujuvat sitä paremmin, mitä korkeampi keskiarvo. Naisten ryhmässä oli miehiä enemmän 18-vuotiaita, tulokset säilyivät
samanlaisina iän vakioinnin jälkeen.
Opiskelijakyselyn perusteella opintojen sujuvuuden ongelmaryhmäksi nousevat 18-vuotiaat opiskelijat. Tämän ikäisten vastaajien joukossa opintojen sujumisen huonoksi tai melko huonoksi arvioineiden osuus on 14 prosenttia. Nämä
opiskelijat ovat yleensä kolmannen lukuvuoden opiskelijoita, mutta kysymys
on iän eikä lukuvuoden vaikutuksesta. Ensimmäisen lukuvuoden 18-vuotiaista
opiskelijoista 16 prosentilla opinnot sujuivat huonosti. Alle 18-vuotiaiden ja
myös 19–24-vuotiaiden opinnot sujuvat paremmin.
Läpäisyhankkeiden kohteena olleiden pilottiopiskelijoiden opinnot sujuvat
hieman paremmin kuin perusopiskelijoiden. Pilottiopiskelijat eivät perusopetuksen keskiarvon mukaan katsottuna ole mitenkään erityisen valikoituneita.
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Tämän perusteella ei kuitenkaan voi tehdä tulkintoja läpäisyhankkeiden vaikutuksista.
Opiskelijakyselyssä selvitettiin myös opiskelijoiden näkemyksiä opintojen kannalta tärkeistä asioista (kuva 18).
Kuva 18. Tärkeät asiat opintojen kannalta

Hyvä opetus arvotetaan tämän vertailun perusteella hieman tärkeämmäksi kuin
muut asiat. Tämänkin kysymyksen tarkoituksena oli osaltaan toimia jatkokysymyksiin ohjaavana valintana. Opiskelijat vastasivat jatkossa omin sanoin siihen
osioon, jonka olivat valinneet itselleen kaikkein tärkeimmäksi.
Kuvassa 19 on puolestaan opiskelijoiden valinnat opintojen edistymiseen ja
oppilaitoksessa viihtymiseen myönteisesti vaikuttavista asioista. Tämä kysymys
suunnattiin vain niille, joiden opinnot sujuivat oman arvion mukaan hyvin tai
melko hyvin.
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Kuva 19. Opintoihin myönteisesti vaikuttavat asiat

Kiinnostava ala on yleisimmin valittu tekijä. Opiskelukaverien ja opettajien
myönteinen merkitys on myös suhteellisen yleistä. Naisten ja miesten erot
näkyvät esimerkiksi siinä, miten naiset korostavat opiskelukavereiden, kodin
ja perheen tuen ja oman sitoutumisen merkitystä. Miehet nostavat naisia useammin opettajan esiin myönteisenä asiana. Sukupuolen mukaiset erot säilyvät
samanlaisina iän vakioinnin jälkeen.
Opiskelijakyselyn ongelmaksi muodostui se, että opintojen sujuvuuden huonoksi arvioineiden osuus jäi niin pieneksi. Läpäisyn kannalta tämä on tietenkin
myönteinen asia, mutta opintoja haittaavista ja hidastavista tekijöistä saatiin
tietoa melko vähäiseltä vastaajamäärältä. Näistä kysyttiin siis vain niiltä, joiden
opinnot sujuivat huonosti.
Tuloksista voi kuitenkin tehdä sen havainnon, että yli puolet on maininnut
opintojen sekavuuden ja tiedon puutteen yhdeksi opintoja haittaavaksi te-
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kijäksi. Tämä on yleisin haittatekijä. Tulos tukee haastatteluiden havaintoja.
Opettajat ja teoria/luokkahuoneopetus nousevat myös suhteellisen yleisiksi
haittatekijöiksi. Naisten ja miesten erot näkyvät esimerkiksi siinä, että naiset
nostavat miehiä useammin haittatekijäksi opiskelualan vähäisen kiinnostavuuden. Tämä saattaa ilmentää naisten suurempaa keskeyttämiskynnystä, opintoja
jatketaan, vaikka ala ei kiinnosta.
Opiskelijoita pyydettiin kuvaamaan omin sanoin opintoihin myönteisesti tai
kielteisesti vaikuttavia asioita. Vastaukset täydentävät määrällisen kyselyn tietoja. Seuraava sitaatti summaa melko hyvin myönteisesti vaikuttavia asioita:
Tietenkin oma arkielämä vaikuttaa, kun kaikki menee hyvin ja stressiä ei ole paljon,
on opiskeluihinkin helpompi keskittyä ja panostaa. Minulle todella tärkeää koulunkäynnissä on myös koulutoverit. Se kannustaa hyvin paljon. Toisin sanoen myös ilmapiirillä on todella paljon väliä! Opettajilla ja opetustavoillakin on merkitystä, mihin toivoisinkin muutosta. Opettajien pitäisi olla enemmän läsnä ja ottaa huomioon
opiskelijat yksilöinä sekä kuunnella opiskelijoiden mielipiteitä opetuksessa ja vaikuttaa
niihin mikäli pystyvät. Pitäisi olla käytännönläheisempiä opetustapoja.

Opintoja haittaavia tekijöitä opiskelijat listaavat myös laidasta laitaan. Opettajien toiminta, aikaiset aamut, luokan ilmapiiri, motivaation puute ja terveydelliset ongelmat saavat mainintoja. Alla olevat sitaatit kuvaavat esimerkiksi
keskeyttämistutkimuksista tuttuja ongelmia:
Olen laiska ja selkärangaton.
Oppimisvaikeuksiani ei ymmärretä ja kaverini eivät ole samalla luokalla. Myös koulun ulkopuoliset tapahtumat sekä henkilökohtaiset asiat.
Masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriökohtaukset.
Vapaa-ajan huolet, stressi ja terveysongelmat syövät jaksamista merkittävästi.
Motivaatio katosi huonojen arvosanojen seurauksena.
Ei vain jaksa nousta aamuisin.

Toisaalta aineistosta löytyy myös erilaisia kommentteja, jotka osaltaan antavat
johtolankoja siihen, miksi yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden keskeyttäminen on
suhteellisen yleistä. Osa opiskelijoista kritisoi ammatillista koulutusta liian löysistä vaatimuksista, sekavuudesta ja epätasa-arvoisesta kohtelusta. Alla olevat
sitaatit ovat keskimääräistä vanhemmilta ja hyvin koulussa pärjääviltä opiskelijoilta. Näiden kommenttien yleistettävyydestä ei voi sanoa mitään, mutta
mielipiteet kertovat (mahdollisessa) harvinaisuudessaankin opintoja haittaavi-
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en tekijöiden moninaisuudesta. Ensimmäinen sitaatti on opinnot jo keskeyttäneeltä vastaajalta:
Kävin pari kuukautta tätä koulua hyvin intensiivisesti ja odotin koko ajan että milloin
se opiskelu oikein alkaa. Luulin että yo-ryhmä olisi motivoitunut ja opettajat myös.
Olen tehnyt kaupan alalla töitä erilaisissa tehtävissä mutta ajattelin että merkonomin
opinnot antaisivat lisäosaamista ja siksi lähdin koulun penkille. Puolet luokasta riehuu ja ravaa luokan ulkopuolella joka tunnilla, yksi polttelee sähkötupakkaa ja sitten
joukkomme seniori huutelee kaikki vastaukset esim. ruotsin tunnilla. Opettajat ovat
”hällä väliä” tyyppiä vaikka joukkoon mahtuu muutama ihan hyväkin. Suurin syy
miksi jätin koulun kesken ja menin takaisin töihin on seuraava: Tehtävänannot sekavia ja mahdottomia toteuttaa kyseisissä teemoissa/ympäristöissä. Opettaja ei osaa
itsekään oikein vastata mitä missäkin tehtävässä pitäisi tehdä. Palautetta ei tule kovinkaan paljoa. Sitten suunnattomasti ärsyttää että näitä epäloogisia tehtäviä ei saa pois
päiväjärjestyksestä vaan ne jää roikkumaan jonnekin seuraavan jakson puoliväliin.
Mitä väliä jaksoilla on jos opintokokonaisuudet ei seuraa ollenkaan niitä? Jos tämä on
nykyajan opettamista niin valitsen mieluummin työelämän koulutuksen mikä vastaa
todellakin kysyntää!
Opintoni menevät aivan kuten pitääkin, mutta opinnot etenevät erittäin hitaasti ja
monet koulussa opetetut asiat olen osannut jo ennen kouluun tuloakin.
Ei läksyjä, ei kokeita, ei arvosanoja, eli liian vähän haasteita. Saan enemmän tehtyä
kun jään kotiin. Koulussa opettajilla liian vähän kuria, oppilaat ei kunnioita opettajia.
Alan koulutus on järjestetty ala-arvoisesti... Mm. osalle opiskelijoista on annettu opintosuorituksia heidän tekemättä mitään suoritusten eteen. Osa opiskelijoista on voinu
korvata kursseja tekemällä kotona pari tehtävää, kun taas toisille on sanottu ettei kurssia voi suorittaa millään muulla tavoin, ja jos ei pääse kurssille nyt (monet järjestetään
vain kerran vuodessa) niin valmistuminenkin siirtyy, kun kurssi täytyy käydä sitten
vuoden kuluttua. Opintosuoritukset eivät tule Wilmaan, jotkin suoritukset ovat hävinneet kokonaan. Eräs opettaja kerran asiasta puhuessamme sanoi, että hän pelkää
ettei opiskelijoiden oikeusturva toteudu oppilaitoksessamme. Opettajat saattavat unohtaa oppitunnit ja monesti päivät ovat olleet ”hengailua”. Meitä on istutettu pitkillä
kahvitauoilla, sitten kun opettajien keksimät täyteohjelmat (mm. samoja powerpointesityksiä näytetty moneen kertaan) ovat loppuneet. Läsnäolo on kuitenkin ollut pakollista, paitsi joidenkin jatkuvia poissaoloja on katsottu läpi sormien. Näistä asioista
keräsimme XXXXX:lle adressin viime vuonna ja vaadimme muutosta. Asia kuitattiin
pienellä kokoontumisella, jossa lähinnä todettiin että näin nyt on päässyt käymään
(esim. ”ilmaiseksi” joillekin jaetut suoritukset) - eläkää sen kanssa.
Oppilaitoksessa saamamme opetuksen sisältö ei ole missään suhteessa oppilaitoksessa
viettämäämme aikaan. ”Käteen jäävä” tiedollinen pääoma on hyvin köykäistä, enkä
voi kehua olevani pätevä ammattilainen oppilaitoksessa saamani opetuksen puolesta.
Tieto on hyvin sirpaleista ja hajanaista nippelitietoa, mitään laajoja kokonaisuuksia
ja oikeasti asioiden ymmärtämisen ja hahmottamisen kannalta oleellista ei opeteta.
Näytöissä huolehditaan vaikka kädestä pitäen ja aivan alkeellisilla kysymyksillä siitä,
että kaikki pääsevät läpi.

85

Se, että oppilaitoksesta on tärkeämpää se, että opiskelijat ovat oppilaitoksen seinien
sisäpuolella kuin se, että saisi opetusta ja tekisi jotain (ihan mitä tahansa). Opetuksen
olisi voinut tiivistää 1 vuodelle, jos olisi opiskeltu tiiviisti.

9.3

Hyvä opetus opiskelijoiden näkökulmasta

Opiskelijakyselyssä opiskelijat vastasivat omin sanoin myös itselleen tärkeimpään asiaan. Esimerkiksi hyvän opetuksen tärkeimmäksi valinneilta kysyttiin
seuraavalla tavalla:
Vastasit aiemmin, että hyvä opetus on sinulle tärkein asia omien opintojesi kannalta. Kerro omin sanoin, millaista on hyvä opetus ja miten sitä
tulisi kehittää omassa oppilaitoksessasi?

Opiskelijoiden kommentit korostavat opettajan merkitystä. Hyvää opettajuutta
määritteleviä adjektiiveja on paljon. Hyvä opettaja on ymmärtäväinen, positiivinen, kannustava ja kaikki huomioiva. Opettaja keskustelee opiskelijoiden
kanssa ja opettajalle uskaltaa puhua. Oppimisen kannalta tärkeää on myös se,
että opettajalta uskaltaa kysyä, jos opetettavat asiat eivät mene perille.
Läpäisyn tehostamisen kannalta opiskelijoiden kommenteista kannattaa nostaa
esille myös toiveet, joissa opettajalta edellytetään halua nähdä omien opiskelijoidensa oppivan. Tämä liittyy läheisesti opettajan kärsivällisyyteen: opettaja varmistaa opiskelijoiden oppimisen eikä kiiruhda eteenpäin, oppimista
varmistetaan tarvittaessa uudenlaisilla opetusmenetelmillä. Kärsivällisyyden ja
monipuolisten opetusmenetelmien yhteys esimerkiksi rästien kasaantumiseen
on selvä. Opetuksen tahtotilana pitää olla opiskelijoiden oppiminen:
Opettaja haluaa, että oppilaat oppivat. Tekee tunneista kiinnostavia.
Hyvä opetus, on sellaista, että opettaja huolehtii, että kaikki osaavat asian, eikä kiirehdi ja kukaan ei ehdi tajuta asioita.
Opetuksen tulisi olla asiantuntevaa, opiskelijan lähtötason huomioivaa, kannustavaa
ja rohkaisevaa. On aika oleellista, että opettaja vaikuttaisi edes jossain määrin aidosti
kiinnostuneelta opiskelijan edistymisestä ja olisi valmis vastaamaan opiskelijan esittämiin kysymyksiin.
Hyvä opetus on oppilaiden huomioimista yksilöinä sekä monipuoliset työtehtävät. Pitäisi olla niin teoreettisia kuin käytännön tehtäviä/projekteja. Vaihtelevuutta minä todella kaipaisinkin lisää.
Hyvä opetus on mielestäni sitä, että opettaja osaa ottaa huomioon erilaiset oppilaat ja
niiden oppimistavat ja osaa opettaa monella eri tapaa jos jotakin tapaa ei ymmärretä.
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Ja myös se, että kannattaa olla monipuolisia tuntisuunnitelmia eikä vain aina sitä
samaa kuuntelemista ja istumista.
En god undervisning är jättemycket i skolan. Men tyvärr alla av mina läraren kan inte
undervisa i min egen läroanstalt. De har inte motivation och utbildning undervisa oss.
De bara ger några uppgifter för oss och vi måste göra dem uppgifter. Och våra lärare
bara surfa på nätet och sms. De är så ledsen att de undervisa på oss tillräckligt. :( Jag
skulle lära mig mer men vi bara sitta åtta timmar i klassen och gör några samma uppgifter varje dag. Jag kan inte acceptera det. Och om vi ska säga för dem av det saker,
de bara starta hatar oss... :(

Osa opiskelijoista näkee opetustilanteen kuitenkin vastavuoroisena, opiskelijoilla on oma vastuunsa opetuksen sujuvuudesta:
Opettajaa kiinnostaa oppilaiden asiat ja tyyli opiskella. Myös opiskelijoiden pitää olla
kiinnostuneita alasta koska muuten opettajaakaan ei kiinnosta enää panostaa tai
antaa joustavia opiskelumahdollisuuksia.
Hyvä opetus on hyvässä ilmapiirissä tapahtuvaa monipuolista opetusta. Molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus (opiskelijat - opettajat) on tärkeää.

Ja lopuksi vielä sitaatti, joka muistuttaa taas siitä, että opiskelijat eivät aina
halua päästä mahdollisimman helpolla. Osa opiskelijoista kaipaa enemmän
haasteita ja vaatimuksia. Kärsivällinen opettaja ei ole kaikkien mieleen:
Hyvä opetus on sitä, että opintotavoitteisiin kirjatut asiat käydään kunnolla läpi, ja
vaaditaan opiskelijoilta niiden osaamista. Opetuksessa tulisi myös ottaa huomioon
opiskelijoiden erilainen osaamistaso; ei pelkästään niitä jotka eivät osaa/ymmärrä/
viitsi nähdä vaivaa vaan myös ne, jotka kaipaisivat lisähaasteita. Omassa oppilaitoksessa olen turhautunut siihen että kerrataan yksinkertaisimpiakin asioita, kun osa
opiskelijoista ei vain ymmärrä tai ei ole kiinnostuneita, ja motivoituneemmat pyörittelevät peukaloitaan.
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10

Läpäisyhankkeiden tavoitteiden
saavuttaminen

Tässä luvussa pääasiallisena lähteenä ovat läpäisyhankkeille tammi-helmikuussa 2013 tehty verkkohaastattelu ja samaan aikaan tehty sidosryhmäkysely.
Verkkohaastatteluun osallistui 46 hanketta (12 koordinaattoria ja 32 osatoteuttajaa, 2 vastaajaa ei maininnut, kumpaa edusti). Sidosryhmäkyselyn vastaajia
esitellään luvussa 10.4.

10.1 Läpäisyhankkeiden vaikutuksia
Verkkohaastattelussa kysyttiin vastaajien näkemyksiä hankkeen vaikuttavuudesta. Kysymyksen tarkka sanamuoto oli seuraava:
Millaisia muutoksia hanke on saanut aikaan, missä hanketyön vaikutukset näkyvät?

Määrällisen vaikuttavuuden osalta on todettava, että osa hankkeista näkee kehittämistyön näkyvän jo nyt esimerkiksi keskeyttämisprosentin alenemisena.
Yleisempiä ovat kuitenkin vastaukset, joissa määrälliset tulokset ovat rajallisia
tai sitten niitä ei ole vielä lainkaan näkyvissä:
Joillakin aloilla keskeyttämisaste on alentunut todella merkittävästi.
Rästipajatoiminta on saatu osaksi koko oppilaitosta. Vaikutuksia ei vielä ole näkyvissä,
mutta uskomme toiminnan vähentävän keskeytyksiä ja parantavan läpäisyä. Opiskelijat erityisesti ovat kiitelleet ja antaneen positiivista palautetta.

Laadullisista vaikutuksista voidaan nostaa esille asennemuutokset ja uteliaisuuden herättäminen. Tämä liittyy sellaiseen hankeprosessiin, jossa hanke antaa
esimakua jostakin uudesta ja potentiaalisesti hyvästä käytännöstä tai työtavasta. Monet hankkeet raportoivat tällaisista alkuaskelista, jotka osaltaan ovat
välttämättömiä jatkokehittämisen kannalta. Seuraava sitaatti kuvaa some-pedagogiikkaan liittyvää uteliaisuutta:
– Ensimmäisellä kaudella hiukan muutoksia asenteissa: somen mahdollisuuksista ollaan uteliaita - Opettajat ovat hitaasti mutta varmasti miettineet ja ottaneet käyttöön
läpäisyä tukevia menetelmiä ja erit. somea. Opiskelijat pääosin myönteisiä, uteliaita.
– Somea käytetään ammattitaidon välineenä, apuna.
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Hankkeella pitää siis olla kykyä herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta. Hanketoiminta vaatii yhteistyökumppaneita, ja yhteistyön mielekkyyttä arvioidaan
usein hyödyn perusteella. Tästä syystä erityisen potentiaalisilta vaikuttavat
sellaiset käytännöt, jotka levittävät hyötyä mahdollisimman laajalle. Läpäisyn
tehostaminen voidaan ”ostaa” esimerkiksi opettajien lisääntyvällä työtaakalla,
mutta paras tulos saavutettaneen, kun opettajat kokevat uudet menetelmät
omaa työtään aidosti kehittävinä ja myös helpottavina. Ainakin Smart & Flexible -hanke kertoo löytäneensä uusia käytäntöjä, joiden luvataan vähentävän
opettajien kiirettä:
Oppiminen nopeutuu, opiskelijat motivoituneimpia, opettajien kiire vähenee, mahdollistaa läpäisyn tehostumisen - eheä jatkumo koska lukujärjestystekniset ongelmat
vähenevät.

Monet hankkeet kertovat vaikutuksina myös uusien työmenetelmien kehittymisestä ja juurtumisesta. Tähän liittyvät konkreettiset käytännöt, mutta myös
uudenlaiset työtavat:
Kaikissa hankeyksiköissä hanke on vaikuttanut vähintään pilottialojen henkilöstön
työotteeseen ja asenteeseen. Kaikkiin yksiköihin on kehittynyt konkreettisia välineitä
opettamiseen, ohjaamiseen, ryhmäytymiseen ja muuhun opintoihin kiinnittymisen tukemiseen.
Kehitettyjä pedagogisia ratkaisuja ja toimintamalleja on jo nyt juurrutettu oppilaitoksen arkeen.

Yksi yleinen tulos on se, että läpäisyhankkeet ovat nostaneet ammatillisen
koulutuksen läpäisyn aiempaa näkyvämmin keskustelu- ja seurantateemaksi.
Läpäisy ”tiedostetaan” paremmin, siitä keskustellaan, sitä tilastoidaan ja sitä
pyritään parantamaan. Parhaimmillaan keskustelu on kytketty osaksi opetussuunnitelma- ja strategiatyötä:
Keskustelua enemmän keskeyttämiseen liittyvistä asioista. Pedagogiikan kehittyminen
opiskelijalähtöisemmäksi. Opetussuunnitelmatyö on muuttunut opiskelijalähtöisemmäksi ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi suunnittelutyössä otetaan
myös strategiatasolla esiin läpäisyn tehostaminen.
Ero-/keskeytysluvuista ja läpäisyn tehostamisesta sekä niihin vaikuttamiseen tähtäävistä erilaisista toiminnoista keskustellaan aktiivisesti, sekä virallisissa kanavissa että ns.
käytäväkeskusteluina, niin opetushenkilöstön kuin oppilaitosjohdonkin tasolla. Hyvä,
että asia herättää keskustelua, asian tärkeyden tiedostaminen on erittäin tärkeä askel
kohti yhteisen tavoitteen toteutumista.
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Myös yhteistyön kehittymisestä kertovat kuvaukset ovat melko yleisiä:
Yhteistyö paikkakunnan ja oman oppilaitoksen toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Oppilaitoksesta eroaminen (nuoret, kaikki syyt) on pienentynyt vuodesta 2011 vuoteen
2012 lähes 20 %. Opintojen läpäisyyn vaikuttavuuslaskelmat ja arvioinnit ovat vielä
kesken.

Eräs merkittävimpiä hanketeemoja on ryhmänohjaajan toimenkuvaan puuttuminen. Koska ryhmänohjaajan työnkuvan kehittäminen on ollut keskeinen
hanketavoite, näkyvät hankkeiden vaikutuksetkin ryhmänohjaajan työssä:
Ryhmäohjaajat tulevat helposti pyytämään apua opiskelija-asioissa, ennen kuin on jo
liian myöhäistä.
Keskustelu ryhmänohjaajan roolista on noussut pintaan kaikilla tasoilla. Wilman lomakkeiden ja toimintojen kehittäminen on alkanut.

10.2 Tavoitteiden saavuttaminen hankkeiden oman
arvion mukaan
Verkkohaastattelussa kysyttiin omaa arviota hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta. Kysymysasteikko oli 0–100, eli arvio kertoo, kuinka moniprosenttisesti
tavoitteet ovat täyttyneet. Kuvassa 20 nähdään arvioiden keskiarvo.
Kuva 20. Läpäisyhankkeiden tavoitteiden täyttyminen hankkeiden oman arvion mukaan
Miten arvioisit oman hankkeesi tavoitteiden täyttymistä?
Vastanneet (N=43)

Vastausten keskiarvo on 73. Koordinaattorit arvioivat tavoitteiden täyttyneen
keskimäärin 76-prosenttisesti ja osatoteuttajat 72-prosenttisesti. Suurin osa vastauksista sijoittuu 70 prosentin kieppeille, vain 4 hanketta arvioi tavoitteiden
täyttyneen alle 50-prosenttisesti ja 15 hanketta arvioi tavoitteiden täyttyneen yli
80-prosenttisesti.
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Läpäisyhankkeilla oli tilaisuus kommentoida antamaansa arviota omin sanoin.
Näiden kommenttien yleisin viesti on se, että hankkeilla on ollut usein eräänlainen nouseva trendi. Monet hankkeet kuvaavat toiminnan päässeen kunnolla
vauhtiin vuoden 2012 kevätpuolella. Osa hankkeista kertoo myös siitä, kuinka
tavoitteet täyttyvät eri osatavoitteissa eri tavalla. Jotkut tavoitteet ovat täyttyneet hyvin, mutta toisen kehittämisteeman parissa ei olla päästy niin hyvin
eteenpäin. Hanketoiminnan kehittymiseen kuuluu myös tavoitteiden ja toiminnan tarkempi kohdistuminen: alkuvaihe on enemmän haeskelua ja toiminnan
suuntaamista:
Hitaan alun jälkeen asiat ovat edenneet nopeasti ja tulosta on syntynyt (Esim. juuri
rästipajatoiminnan kautta kertyneet suoritukset).
Mielestäni olemme onnistuneet hyvin, ellei erittäin hyvin, mutta nivelvaihetyöskentely
perusopetukseen on jäänyt vielä hiukkasen vähäiseksi, mutta sitäkin on tehty.
Jotkin hankkeen painopistealueet ovat onnistuneet jopa yli odotusten, kun taas toiset
asiat eivät tunnu etenevän millään.
Suhteessa hankesuunnitelmaan, on onnistuttu oikeinkin hyvin. Muutokset ja toimintamallien juurtuminen vaativat kuitenkin pidemmän ajan, joten työtä pitää jatkaa.
Ohjaajakoulutuksia vedettiin ympäri Suomea enemmän kuin alunperin oli tarkoitus
- koulutukset saivat hyvää palautetta. Täydellisesti ei kuitenkaan tavoitteita saavutettu
= yhteistyö työelämän kanssa jäi kovin vähäiseksi, sitä olisin ainakin minä halunnut
hankkeen aikana kehittää - ei riittänyt resurssit!
Hankkeen tavoitteet oli vähän pilotointia nekin - ja nyt kakkoskaudelle lähdettyä on tavoite tiivistynyt ja kohdentunut kohti konkreettista tulosta ja toimintatavan pysyvyyttä.

10.3 Hanketoimintaa tukeneita ja hidastaneita asioita
Läpäisyhankkeilta kysyttiin sekä kesällä 2012 että alkuvuonna 2013 hankkeen
toimintaan vaikuttaneista myönteisistä ja kielteisistä reunaehdoista. Kysymyksillä haluttiin selvittää, mitkä asiat ovat edistäneet ja haitanneet hanketoimintaa
sekä tavoitteiden saavuttamista. Hanketoiminnan reunaehtoja käsiteltiin myös
haastatteluissa.
Hanketoimintaa tukeneet asiat
Alkuvuoden 2013 verkkohaastattelussa läpäisyhankkeiden toimintaa tukeneista myönteisistä asioista kysyttiin seuraavalla tavalla:
Mitkä asiat (toimijat, prosessit, reunaehdot jne.) ovat tukeneet hankkeen
tavoitteiden toteutumista?
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Vastauksissa toistuvat innostuneet hanketoimijat ja hyvät yhteistyökumppanit.
Monet hankkeet ovat ottaneet vauhtia aiemmasta hanketoiminnasta, eli läpäisyhanke niveltyy luontevasti osaksi kehityksen jatkumoa. Myös hyvä hankevalmistelu, järkevät suunnitelmat ja tavoitteiden liittyminen koulutuksen järjestäjän strategiaan tai laajempaan ohjelmaan on eduksi. Kehittämishankkeille
tyypillinen iskulause sitouttamisen tärkeydestä korostuu myös. Sitoutumista
vaaditaan erityisesti johdolta, mutta myös esimerkiksi opettajilta ja muilta yhteistyötahoilta. Sitoutumisen ehtona on kuitenkin hankkeen kokeminen hyödylliseksi:
Hankkeeseen sitoutuneet toimijat ja sitoutuvat vain, jos nähdään työn kannalta mielekkääksi.

Kyse on tietenkin itseään vahvistavasta kehästä. Hanke nähdään mielekkääksi
etenkin silloin, jos voidaan itse osallistua hankkeen tavoitteiden määrittelyyn.
Monet hankkeet korostavatkin erilaisten yhteistyö- ja ohjausryhmien merkitystä hankkeen tukena. Hyvä hanketyö on osallistavaa ja työ integroituu alusta
alkaen oppilaitoksissa tunnistettuihin rakenteisiin ja prosesseihin:
Kehittäminen on ollut ohjattua ja koordinoitua ja osallistavaa, moniammatillinen työ,
tiimin säännölliset tapaamiset, kehittäminen tehty suoraan perustoimintaa tukevaksi
ja olemassa oleviin rakenteisiin.
Toisilta oppiminen ja osaamisen jakaminen on onnistunut alusta asti. Omassa organisaatiossa merkittävää on yhteistyö pedagogisen kehittämisen ryhmän kanssa, sitä
kautta löytyy väylä hyvien mallien juurruttamiseen koko ammattiopistossa.
Hankkeen toteutumista on tukenut Atto-opettajien työryhmä, hyvä projektipäällikkö
sekä ohjausryhmä, joka on laatinut reunaehdot työlle.

Hankkeen pitää välttää erillisyyden ja irrallisuuden kokemusta. Yleisellä tasolla
integroitumiseen auttaa myös ajankohtaisuus ja läpäisyyn liittyvien ongelmien
yhteinen jakaminen (esimerkiksi muiden hankkeiden kanssa):
Kaikkein olennaisin asia on ajankohtaisuus. Hanketyön sisällöillä olemme koulutusja nuorisotakuutyön keskiössä sekä eturintamassa oppilas- ja opiskelijahuollon lain
vaatimuksiin.
Samaan aikaan on meneillään muitakin läpäisyn tehostamiseen liittyvien hankkeiden toimia. Samaa asiaa lähestytään eri kantilta.

Läpäisyhankkeita on tukenut myös se, että ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen tiedetään tärkeäksi kansalliseksi ja paikalliseksi tavoitteeksi.
Monet hankkeet ovat saaneet lisätukea yleisestä ongelmatietoisuudesta, jota
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on lisätty sopivalla tiedottamisella ja tuloksellisuusrahoituksen houkutuksilla.
Mahdollisuus säästää resursseja lisää niiden saannin todennäköisyyttä:
Innostuneet ja uudistumishaluiset kehittäjäopettajat, vierihoitomallilla toteutettu tarvelähtöinen opettajien osaamisen päivittäminen, johdon tuki, oppilaitoksen strategialähtöinen hanketoteutus, yhteys kansallisiin strategioihin, oppilaitoksen omien resurssien kohdentaminen hankkeen tueksi.
...tehostamisohjelman kautta saadut tiedot ja tilastot, joita Sanna Penttinen kävi esittelemässä koulumme johdolle. Sannan vierailun jälkeen hanke on otettu vakavasti.

Yleisin kommentti edistävistä asioista liittyy kuitenkin läpäisyhankkeiden osatoteuttajien väliseen yhteistyöhön. Nämä hankeverkostot toimivat parhaimmillaan monella tasolla osahankkeiden tukena, kokemuksia vaihdetaan, ja yhteistyöllä on myös hanke- ja työnohjauksellisia vaikutuksia:
Yhteistyö osatoteuttajien kesken on ollut suurin tukeva asia tässä hankkeessa. Yhteistyö
on ollut joustavaa ja päämäärätietoista.
JoPessa on erittäin hyvä koordinaatioryhmä (koordinaattori ja osatoteuttajien projektipäälliköt) joka on kokoontunut säännöllisesti ja tsempannut kohti tavoitteiden toteutumista, tukea on tarvittu ja neuvoja haastavissa tilanteissa. Alueellisesti on myös
saatu hyviä vinkkejä toiminnan kehittämiseksi. Oma projektiryhmä on ollut aktiivinen
ja yhdessä on menty kohti päätavoitetta.

Myös kokemukset Opetushallituksen toteuttamasta lukuvuoden 2011–2012
eroamisen määrällisestä seurannasta olivat positiivisia. Koulutuksen järjestäjät
kokivat tulosyhteenvedon hyödylliseksi, ja oppilaitosten johdolta saatiin myönteistä palautetta palauteraporteista. Palauteraporttien pohjalta käydyt keskustelut
Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien välillä koettiin myös myönteisiksi.

Hanketoimintaa haitanneet ja hidastaneet asiat
Alkuvuoden 2013 verkkohaastattelussa hankkeiden hidasteista kysyttiin seuraavalla tavalla:
Entä mitkä asiat ovat hidastaneet ja haitanneet hankkeen tavoitteiden toteutumista?

Yleisesti ottaen reunaehdoissa näkyy kehittämistyön monimuotoisuus ja läpäisyn tehostamisen haastavuus kehittämiskohteena. Hanketyö kohdistuu moneen eri suuntaan, ja hankkeella pyritään vaikuttamaan monen eri yhteistyötahon työhön. Muutos tapahtuu hitaasti ja laajojen sosiaalisten prosessien kautta.
Monialaisen kehittämistyön haaste on siinä, että yhden ”palasen” liikuttaminen
vaatii monen eri palan samanaikaista liikuttamista.
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Läpäisyhankkeet mieltävät itsensä usein eräänlaisiksi muutoksen kärkijoukoiksi, jotka saavat lisävoimaa aiemman hanketyön tuloksista ja yleisesti hyväksytyistä tavoitteista. Hankkeissa pyritään kehittämisen lumipalloefektiin, joka
ideaalitapauksessa koostuu (hyvistä) pilottikokemuksista, innostuksen heräämisestä ja hyödyn havaitsemisesta, kehittämistyön laajenemisesta ja hankekäytäntöjen juurtumisesta ja leviämisestä.
Tämän ideaaliprosessin tiellä on useita esteitä, alkaen yleisestä kehittämiskynnyksestä ja päättyen vaikkapa opettajien pelkoon omien etujen menettämistä.
Kehittämiskynnyksellä tarkoitetaan sitä, että vaikka uudet ja innovatiiviset menetelmät tunnistetaan hyviksi, niiden käyttöönotto vaatii alkuvaiheessa paljon
työtä ja vaivannäköä. Opettajien pelot taas liittyvät siihen, että monet läpäisyn
tehostamiseen liittyvät tavoitteet (vaihtoehtoiset oppimisympäristöt, osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen, tutkinnon suorittamisen joustavoittaminen)
koetaan omaa työtä ja palkkapussia uhkaavana uudistuksena. Pelot saattavat
olla epärealistisia, mutta ne ovat silti todellisuutta. Eräässä haastattelussa asiaa
pohdittiin siten, että tulisi välttää tilannetta, jossa opettajat kokevat tekevänsä
ilmaista lisätyötä omaa asemaa heikentävien tavoitteiden puolesta. Samaan aikaan toteutetut ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkaukset vaikuttavat samaan suuntaan:
Itä-Suomen alueen kohtuuttoman rajut aloituspaikkojen leikkaukset. Tieto tuntui lamaannuttavan henkilöstön miettimään vain oman työnsä jatkuvuutta.

Valtakunnallisen tehostamisohjelman ja yksittäisten hankkeiden keskinäisten
suhteiden osalta merkittävimmät hidasteet liittyvät siihen, että rahoituspäätösten koettiin tulleen ohjelman alkuvaiheessa liian myöhään. Opetushallituksen
ja koulutuksen järjestäjien koetaan elävän erilaisessa aikataulussa. Opetushallituksen tulkitaan elävän kalenterivuotta, mutta oppilaitokset jäsentävät ajan lukuvuosirytmissä. Hanketyön kannalta myöhäiset päätökset vaikeuttivat hankkeen toiminnan toteuttamista, koska keskeiset yhteistyötahot (opettajat) olivat
jo lyöneet lukkoon oppilaitosten työjärjestykset ja aikataulut.
Aikataulut, lukujärjestykset ja aiemmin mainittu monialaisen yhteistyön haaste
(monen palasen liikuttaminen) näkyvät muutenkin hanketoiminnan hidasteina. Kiireet, henkilöstön vaihtuminen ja hankkeen organisointiin liittyvät asiat
nousevat myös esille. Seuraavissa on muutamia sitaatteja, jotka kuvaavat monen hankkeen kokemuksia:
Osalla opettajista on haasteita löytää aikaa projektille omien opetustuntiensa lisäksi,
sillä projektityöskentelyä ei ole erikseen resursoitu lukujärjestykseen.
Opettajilla paljon perustyötä.
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Päätös tuli myöhään, henkilöstön rekrytointi venyi elokuulle. Yli alojen/toimijoiden
tapahtuvaan yhteistyöhön opetteleminen. Toimijat eivät ole entuudestaan tuttuja.

Lisäksi rajusti muuttuva toimintaympäristö asettaa omat haasteensa hanketoiminnalle. Esimerkiksi organisaatiomuutosten nähtiin aiheuttavan erilaisia heijastusvaikutuksia, jotka lisäävät opiskelijoiden epätietoisuutta ja oman opiskelun hallinnan katoamista. Heijastusvaikutus tapahtuu opettajan välityksellä.
Samat opettajat nousevat esiin myös hanketoiminnan hidasteina, suurten murrosten uhreina, joiden hankekielteisiä ajatuksia kehystää epävarma tulevaisuus.
Muutokset vahvistavat muutenkin esiintyvää hankekielteisyyttä tai vähintäänkin pakottavat hankkeen etenemään maltillisin askelin:
....hallinnon ja johtamisen uudistus sekä yt-neuvottelut ja aloituspaikkojen vähentämisuutiset ovat vaikuttaneet radikaalisti ihmisten suhtautumiseen ja yhteistyöhalukkuuteen. Hanketoiminta on joidenkin mielestä ”turhaa, aikaavievää ja vie aikaa
perustyöltä”. Hallinnon uudistus työllistää johtoporrasta ja resurssia ei jää työntekijöiden/hanketyöntekijöiden tukemiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen.
Oppilaitosten sisällä on meneillään niin paljon suuria organisaation tasolla vaikuttavia muutoksia, että asiat etenee hitaasti ja koko organisaation tasolla vaikuttaviin
asioihin tarvitaan aikaa ja malttia.

10.4 Hanketoiminta sidosryhmäkyselyn valossa
Sidosryhmäkysely tehtiin tammi-helmikuussa 2013. Tämä kysely oli tarkoitettu
läpäisyhankkeiden yhteistyökumppaneille. Kyselylinkki lähetettiin hankkeiden
yhteyshenkilöille ja heitä pyydettiin välittämään linkkiä eteenpäin. Toteuttamistavoista oli etukäteen kysytty mielipiteitä hankkeilta. Jälkikäteen ajateltuna
tämä menetelmä ei ollut paras mahdollinen, koska katoa saattoi syntyä kahdessa vaiheessa ja kaksivaiheisuus vähintäänkin viivästytti vastausten saantia.
Lisäksi ruotsinkieliset lomakkeet valmistuivat vasta helmikuun puolella, tämä
lisäsi katoa käännöksiä odottaneiden hankkeiden keskuudessa.
Sidosryhmäkyselyyn tuli vastauksia 247 kpl. Vastausprosentin laskeminen edellyttäisi tietoa siitä, monelleko henkilölle kyselyä oli välitetty. Läpäisyhankkeet
saivat toimia oman harkintansa mukaan. Ohjeistukseksi annettiin se, että vastaajien tulisi olla kehittämistyön tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka osaisivat
sanoa jotakin hanketoiminnasta. Alleviivattiin siis sitä, että kyselyyn vastanneiden tulisi tuntea kyseisen läpäisyhankkeen toimintaa järkevien mielipiteiden
mahdollistamiseksi. Ohjeistuksella(kin) pyrittiin välttämään hankearvioinnin
ongelmat, joita syntyy, kun ihmisiä pyydetään arvioimaan toimintaa, jota he
eivät tunne.
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Kyselyn sisällön suunnittelu tähtäsi samaan tavoitteeseen: arviot haluttiin läpäisyhankkeita lähellä olevilta henkilöiltä. Kyselyn rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että vastaajat valitsivat itselleen tutut hanketeemat ja konkreettisen
hanketyön osa-alueet. Arviointi (väliarvosana) kysyttiin vain näistä valituista
kohdista. Tämä asetelma luonnollisesti vähensi osa-alueisiin vastanneiden lukumäärää, mutta vastapainoksi näiden vastaajien voitiin olettaa olevan teeman
ja osa-alueen asiantuntijoita. Lisäksi kyselyn logiikka toi arvioinnin lisäksi tietoa siitä, mitkä teemat ja konkreettiset osa-alueet ovat olleet läpäisyohjelman
keskiössä. Teemojen ja osa-alueiden vastaajamäärät kertovat osaltaan siitä,
mitkä asiat ovat keränneet yhteistyökumppaneita. Kumppaneiden määrä taas
kertoo jotakin siitä, mihin asioihin hankkeissa on keskitytty.
Kokonaisvastaajamäärän vähäisyys tekee kuitenkin konkreettisia osatavoitteita koskevista arvioinneista epäluotettavia. Arviointeja tarkastellaan suhteessa
muuhun aineistoon, tulokset tukevat muita havaintoja, nostavat esiin yllättäviä
tietoja ja toimivat johtolankoina tarkempaan tiedonkeruuseen.
Sidosryhmäkyselyyn vastasi siis kaikkiaan 247 henkilöä. Hankkeittain tarkasteluna vain 5 hankkeesta oli yli 20 vastaajaa, eniten vastaajia oli TATU – Tartu
tutkintoon! -hankkeesta (53 kpl). 6 hankkeesta oli 10 tai enemmän vastaajaa.
Yksi hanke ilmoitti, ettei toiminnassa ole mukana varsinaisia yhteistyökumppaneita, koska toiminta on kouluttamista. Sidosryhmäkyselyn ulkopuolelle
jääneitä hankkeita voidaan tulkita olevan 4 kpl. Näistä 3 oli ruotsinkielisiä, eli
käännösten viivästyminen selittää osin asiaa, vaikka ruotsinkielisille lomakkeillekin saatiin kyllä vastausaikaa. Vastaajat edustivat tai tekivät yhteistyötä
51 koulutuksen järjestäjän kanssa, tosin monelta järjestäjältä oli vain muutama
vastaaja. Sukupuolen mukaan katsottuna vastaajajoukko oli valtaosaltaan naisia (70 %).
Kuvassa 21 näkyvät sidosryhmäkyselyn vastaajat toimenkuvan mukaan.
Ammatillisten aineiden opettajia on vastaajissa kaikkein eniten. Muutenkin
vastaajien jakauma on hyvin vahvasti painottunut ammatillisten oppilaitosten
”sisäisiin” yhteistyökumppaneihin. Ammatillisten aineiden opettajista vajaa
kolmannes oli tekniikan ja liikenteen alalta, noin 23 prosenttia oli sosiaali- ja
terveysalalta ja 19 prosenttia oli matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta.
Kuvasta 22 nähdään, millaista yhteistyötä vastaajat ovat tehneet läpäisyhankkeen kanssa.
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Kuva 21. Sidosryhmäkyselyn vastaajat toimenkuvan mukaan

Kuva 22. Sidosryhmäkyselyn vastaajien tekemä yhteistyö läpäisyhankkeen kanssa
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Suurin osa vastaajista on tehnyt hankkeiden ja perustyön välistä yhteistyötä
koulutuksen järjestäjän sisällä (145 kpl). Myös hankkeiden välinen yhteistyö,
kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä työelämäyhteistyö on tuttua monelle
vastaajalle.
Sidosryhmäkysely rakennettiin siis siten, että vastaajat valitsivat ensin itselleen
tutut teemat ja arvioivat sitten näitä tuntemiaan asioita. Ensimmäisenä kartoitettiin läpäisyn tehostamisohjelman pääteemojen painotuksia ja toteutusta
(kuva 23). Pääteemat muokattiin kyselyn tarpeisiin sopivaksi.
Kuva 23. Sidosryhmäkyselyn vastaajien yhteistyö läpäisyohjelman teemojen mukaan

Kolme teemaa (opiskelijahuolto ja keskeyttämisen ehkäisy, joustava ja yksilöllinen tutkinnon suorittaminen, opetusmenetelmät ja opetuksen kehittäminen)
erottuvat enemmän vastaajia keränneinä hanketeemoina.
Kuvassa 24 on puolestaan kuvattu, millaisen väliarvosanan (kouluarvosanoin
4–10) vastaajat antoivat valitsemalleen (eli tutulle) hanketeemalle. Arvioinnin
kohteena oli tehdyn kehittämistyön ohella hankkeen potentiaalisuus.
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Kuva 24. Läpäisyohjelman teemojen väliarvosanat

Tuloksia täytyy siis suhteuttaa teemakohtaisiin vastaajamääriin. Kuvasta nähdään, että suurin osa vastaajista on antanut teemoille väliarvosanaksi 8. Opiskelijahuollon ja keskeyttämisen ehkäisyn teemassa vajaa kolmannes (31 %) on
antanut arvosanaksi 9 tai 10.
Pääteeman valittuaan vastaajat ohjautuivat tarkentavaan kysymyspatteriin.
Tähän yksityiskohtaiseen kysymyspatteriin oli operationalisoitu läpäisyhankkeiden tavoitteet. Kysymyksillä pyrittiin siis selvittämään sitä, millaiset hanketavoitteet ovat painottuneet (eli näkyneet) konkreettisessa hanketyössä.
Valitettavasti vastaajien vähäisyys heikentää tulosten luotettavuutta ja lisää satunnaistekijöiden vaikutusta. Kuvista 25–30 nähdään kuitenkin, millä tavalla
erilaiset konkreettiset hanketavoitteet painottuvat vastaajien lukumäärän mukaan katsottuna.
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Kuva 25. Opetusmenetelmät ja opetuksen kehittäminen

Kuva 26. Joustava ja yksilöllinen tutkinnon suorittaminen
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Kuva 27. Opinto-ohjaus ja perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe

Kuva 28. Seurantatieto ohjauksen, suunnittelun ja johtamisen tukena
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Kuva 29. Opiskelijahuolto ja keskeyttämisen ehkäisy

Kuva 30. Hyvinvoiva oppimis-, asuin- ja elinympäristö
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Vastaajat ohjautuivat siis arvioimaan hanketoimintaa tuntemansa konkreettisen
hanketyön osalta. Vastaajien lukumäärä osatavoitetta kohti oli monin paikoin
todella pieni, eikä tuloksista voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Muutamia
havaintoja voidaan kuitenkin nostaa esille.
Opetusmenetelmien ja opetuksen kehittämisen teemassa sidosryhmäkyselyn
tulokset antavat tukea sille havainnolle, että opettajan ja ryhmänohjaajan
osaamisen kehittäminen on ollut yleinen ja hyödylliseksi koettu tavoite hankkeissa. Osion keskiarvo on 8,27 (N = 62). Sidosryhmäkysely ei sen sijaan tue
sitä, että tärkeäksi koetussa attoaineiden integroinnissa olisi edistytty erityisen
hyvin, osion keskiarvo on 7,22 (N = 45). Tässä kohdassa vastaajien mielipiteiden erot ovat keskimääräistä suurempia (keskihajonta).
Joustavan ja yksilöllisen tutkinnon suorittamisen teemassa huomio kiinnittyy rästisuoritusten tekomahdollisuuksiin. Muun aineiston havainnot saavat taas tukea:
osion keskiarvo on 8,42 (N = 77). Sidosryhmäkyselynkin mukaan tavoite on siis
ollut keskeinen ja siinä on myös saatu tulosta aikaan. Myös opinnollistaminen/
työpajayhteistyö, aiemman hankitun osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen
ja hyväksilukemisen käytännöt saavat suhteellisen hyvää palautetta.
Opiskelijahuollon ja keskeyttämisen ehkäisyn teemassa eri osa-alueet saavat
suhteellisen tasaista ja hyvää palautetta. Konkreettisten tavoitteiden arviot pyörivät lähellä numeroa 8, ja vastaajien lukumäärä on tämän kyselyn mittakaavassa suhteellisen suuri. Parhaimman arvosanan saa monialainen yhteistyö
opiskelijahuollon tukena, väliarvosanan keskiarvo on 8,23 (N = 61).
Monialaisen yhteistyön ja verkostojen osalta pyydettiin arvioimaan sitä, millä
tavalla läpäisyhanke on kehittänyt läpäisyä lisäävän yhteistyön eri muotoja.
Yhteistyön yleisin muoto, eli hankkeen ja perustyön yhteistyö koulutuksen järjestäjän sisällä saa suhteellisen hyvän arvosanan 7,92 (N = 137). Työpajan ja
ammatillisen oppilaitoksen yhteistyö koskettaa vähäisempää vastaajajoukkoa
(N = 38), ja näkemyksissä on keskimääräistä enemmän hajontaa, väliarvosanan keskiarvo on kuitenkin suhteellisen hyvä (8,18). Sidosryhmien vastaukset
heittävät epäilevän kysymysmerkin perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyön
kehittymiselle. Toteuttajien lukumäärä on vähäinen (N = 34), keskiarvo vain
6,94 ja näkemykset vaihtelevat paljon. Myös kodin ja koulun yhteistyössä olisi
edelleen kehittämistarvetta sidosryhmäkyselyn perusteella. Muun aineiston perusteella tavoite tunnistetaan tärkeäksi, mutta kyselyn vastaajat (N = 52) antavat
osiolle keskimääräistä huonompaa palautetta (keskiarvo 7,6).
Sidosryhmäkyselyn vastaajat saivat kertoa myös omin sanoin mielipiteitään
ja kehittämisehdotuksiaan. Näitäkin kertomuksia tulkittiin suhteessa muuhun
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aineistoon. Avovastausten perusteella kävi entistäkin ilmeisemmäksi, että osa
vastaajista mielsi itsensä hankkeen työntekijäksi tai yhteistyökumppaniksi ja
osa vastaajista katseli hanketta ulkopuolisen arvioijan silmin. Keskeisin avokysymys oli yleisen tason kartoitus siitä, miten läpäisyhanke on toiminut yhteistyökumppaneiden mielestä. Kysymyksen tarkka sanamuoto oli seuraava:
Kerro mielipiteesi omin sanoin - hankkeen yhteistyökumppanina ja oman
työsi näkökulmasta. Miten läpäisyhanke on mielestäsi toiminut vuosina
2011–2012 ja millaisilla ohjeilla suuntaisit hanketta eteenpäin?

Kysymykseen tuli huomattavan paljon hanketta yleisesti kehuvia kommentteja. Hanketta pidettiin tärkeänä, innostavana ja sen toteuttaminen sai pääsääntöisesti myönteisiä arvioita. Lisäksi monet vastaajat nimesivät yksittäisiä
hanketoimintoja ja hyviä käytäntöjä osoituksena hankkeen työstä. Yleisen tason myönteisiä viestejä ei tässä raportissa referoida sen tarkemmin, huomiota
kiinnitetään enemmän erilaisiin tarkentaviin näkemyksiin.
Yhteistyökumppanit nostavat vastauksissaan usein esille hankkeen hitaan
käynnistymisen ja nousevan trendin, kehittämistyö nähdään pitkäjänteisenä:
Läpäisyhanke on toiminut hienosti niin hankeverkostossa, kuin omassa organisaatiossa. Toimintaa päästiin käynnistämään vasta aivan vuoden 12 alussa, joten edelleen
jatkamme samoilla teemoilla eteenpäin.
Työ on saatu hyvään alkuun, kehittämistä pitää jatkaa pitkäjänteisesti eteenpäin. Yhteisen seurantatiedon kokoaminen erittäin tärkeää.
Käynnistysvaihe oli hieman pitkä, mutta vauhtiin päästyään hanke eteni toivotulla
tavalla.

Osa vastaajista korostaa läpäisyhankkeen käytännönläheisyyttä ja toiminnan
kohdistumista juuri oikealle ”tasolle”. Tämä teema nostetaan tässä esille, koska
sama yleisvaikutelma on syntynyt myös muun aineiston perusteella:
Käytännönläheinen lähestyminen, toimiminen ihmisten kautta ja tehokas tiedottaminen.
Olen tehnyt yhteistyötä Ysaon opon Terttu Kortelaisen kanssa TE-toimiston uraohjaamo-hankkeen kautta ja saanut loistavaa palvelua mm. koulunsa keskeyttäneiden
työnhakijoiden opintojen loppuun suorittamiseksi. Maanläheistä, kansantajuista ja
asiakaslähtöistä, mutta jämäkkää työtä. Ei turhan byrokraattista vaan helposti lähestyttävää... Asiakasta motivoidaan tekemällä oikeita asioita! Kiitos!

Myös some-pedagogiikkaan liittyvä viesti voidaan nostaa esille, koska tämä
kommentti vahvistaa esimerkiksi haastatteluissa syntynyttä kuvaa some-pe-
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dagogiikan potentiaalisesta merkityksestä. Kommentti alleviivaa ja vahvistaa
myös sitä, että innostus ja uteliaisuus heräävät, kun oman työmäärän arvellaan
vähenevän:
Mielestäni hanke on mennyt juurikin oikeaan suuntaan. Itseäni houkuttaa kovasti
ajatus verkossa tehtävästä työstä ja kaikista niistä mahdollisuuksista, joilla voi omaa
”työtaakkaansa” vähentää.

Läheskään kaikki kommentit eivät ole tietenkään myönteisiä. Myönteisyyden
lisäksi esiintyy ensinnäkin pohdiskelevia ja asioiden moninaisuutta kuvaavia
ääniä. Esimerkiksi seuraavat yhteistyökumppanit pohdiskelevat hyvässä maineessa olevien työvaltaisten opetusmenetelmien ja myös yksilöllisyyden reunaehtoja:
Työvaltainen opiskelumalli sopii joillekin erinomaisen hyvin. Mutta kenelle? Näiden
henkilöiden löytyminen varsinkin tutkintoa aloittavien joukosta on haasteellista.
…ohjaajalta vaaditaan pedagogista näkemystä siitä, ettei joustavia polkuja etsittäessä ole kyse siitä, että muu opetus laiminlyödään tai saatetaan ”hällä väliä” -tilaan.
Ohjaajan ammattitaito joutuu todella koetukselle, kun hän suunnittelee ja toteuttaa
yksilöllisiä reittejä. Jos yksilölliset polut ovat sitä, että mennään vain matalasta aidasta,
se ei palvele nuorta eikä anna onnistumisia opiskelijalle saati opettajalle. Tarvitaan
suurta viisautta ohjata ja opettaa niin, että nuoren oppiminen edistyy....
Erilaiset mutta kuitenkin selkeät ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut tärkeitä. Jotta opiskelijoiden erilaiset suoritustavat ovat jossain hallinnassa tarvitaan paljon suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.

Kriittiset kommentit liittyvät ensinnäkin yleiseen hankepolitiikkaan. Alla oleva
vastaus saattaa kertoa siitä, että kyselystä on bongattu vain sana ”hanke” ja
vastaus koskee kaikkia maailman hankkeita ja projekteja. Läpäisyhankkeen
kokemuksiin tämä liittyy siten, että monet yhteistyötahot potevat hankeallergiaa, joka estää perehtymistä yhden ja tietyn hankkeen erityisominaisuuksiin:
Hankkeet ovat usein megalomaanisia, jolloin koordinointi, suunnittelu ja paperin
pyöritys vievät aina kohtuuttoman paljon resursseja suhteessa itse toimintaan opiskelijoiden kanssa. Täytyisi keventää hallinnointia, ja rohkeasti kokeilla kaikenlaista. Pienien kokeilujen kautta, learning by doing, löydettäisiin kehittämiskohteet ja innovaatiot. Nyt suunnitellaan asiat pitkälle hallinnon pöydillä, eivätkä ne sitten käytännössä
toimikaan - kokeilu ja pilotointi aloitetaan aina liian myöhään. Samoin resurssit jaetaan jollakin kaavalla etukäteen, ja sen jälkeen ne eivät jousta tarpeen mukaan. Vika
on tietysti koko ESR- ja hankemaailmassa, joka järjestelmänä on niin nurinkurisesti
rakennettu, ettei se taivu tukemaan ruohonjuuritasolla tapahtuvaa kehittämistä ja
parhaiden ideoiden jakamista.
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Selkeimmin läpäisyhankkeisiin kohdistuvissa kriittisissä mielipiteissä näkyy
teema, joka tukee seurantatutkimuksen yleisvaikutelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman eräänä riskinä saattaa olla se, että toiminta keskittyy liiaksi pieniin
käytäntöihin ja korjaaviin malleihin. Esimerkiksi rästipajat ovat erinomaisia
käytäntöjä, mutta niihin keskittymällä saatetaan unohtaa rästisuoritusten ennaltaehkäisy. Alla olevat sitaatit kuvaavat ajatuksia, joissa hankkeen toivotaan
laajentavan omaa kehystään:
Hanke on toiminut hyvin. Uusien menetelmien ja välineiden käyttöönotto on ehkä
ollut hiukan hallitseva. Pitää kirkkaasti muistaa mihin pyritään. Toisaalta on oikein,
että operoidaan nuorten välineillä, nuorten maailmassa.
Olemme onnistuneet suhteellisen hyvin kapealla sektorillamme ryhmänohjauksen kehittämisessä. Painopiste on tärkeä, mutta läpäisyn edistämishankkeen myötä toivottavasti syntyy laajempi variaatio toimintamalleja, joilla keskeyttämistä ehkäistään.
Omassa organisaatiossamme ongelmat ovat erityisesti puuttumisen toimintamalleissa,
ajanmukaisessa opiskelijoiden seurannassa ja työntekijäryhmien yhteistyössä.

Konkreettiset ja pienet toiminnat eivät sinänsä ole pahasta – jos ne vain kohdistuvat oikein. Seuraava kommentti on yksittäinen, mutta kuvastaa hyvin hanketoiminnan mahdollisia uhkakuvia. Kehittäminen voi kohdistua ja konkretisoitua toimintaan, jolla ei ehkä ole yhteyttä läpäisyn tehostamiseen. Tästä
syystä seurantatutkimuskin ”haastoi” hankkeita miettimään toimintaansa oikean kohdistumisen osalta:
Projekti on sinänsä ihan kiva ja koulutuksen kautta me opettajat olemme saaneet
joitakin uusia ideoita perustyöhön eli opettamiseen. Se on toiminut siis muuten olemattoman työhyvinvoinnin kehittämisen kannalta positiivisena asiana. Mutta ei tällä
läpäisyn tehostamisen kanssa ole juurikaan tekemistä, sillä vuosikaudet opettajamme
ovat saaneet kansallisestikin vertaillen erinomaista palautetta opiskelijoilta. Kehitetään siis sitä, mikä on erinomaista eikä ole syynä keskeytyksiin. Ne opiskelijat, jotka
ovat keskeyttämisriskin alaisena eivät hyödy tästä projektista. Harmi kyllä oppilaitoksemme johto ajoi pitkäjänteisen laatutyön alas joitakin vuosia sitten ja tämä saattaa
olla osasyy sille, ettei heillä itsellään ole riittävästi dataa päätöstensä pohjalle. Jälkimmäisen näen suurimpana syynä tämän tärkeän tavoitteen - läpäisyn parantamisen
- kannalta väärän työkalun valintaan. Satsattuun rahamäärään nähden hanke tuntuukin perusteettomalta.

Osa vastaajista toivoo siis hankkeen laajentavan kehystään. Toisaalta osa
vastaajista näkee jatkossa tarvetta toimintojen tarkemmalle keskittämiselle ja
fokusoimiselle. Nämä erot kuvastavat osin sitä, että läpäisyhankkeiden toiminnassa on erilaisia suuntauksia. Osa hankkeista rakentaa toimintaansa yksityisestä yleiseen ja osa yleisestä yksityiseen. Kehittämistyö voi alkaa konkreettisista pienistä käytännöistä tai eräänlaisesta kartoittavasta ja haeskelevasta
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pohjatyöstä. Seuraavissa kommenteissa läpäisyhankkeelta toivotaan jatkossa
tarkempaa kohdistamista:
Hankkeella on ollut monia kehittämisalueita, mikä on pirstaloinut toimintaa. Syksyllä
on selkeämmin nostettu yksi kehittämisalue yli muiden, koska siihen ei olla aikaisemmin panostettu riittävästi. Hankehakuvaiheessa meidän pitäisi uskaltaa vielä enemmän valita rajattuja kehittämisalueita, joihin keskittyä.
Parasta on laaja yhteistyö, mikään yksittäinen toimenpide ei riitä. Hankkeessa on
kehitetty monenlaista toimintaa, sekä opettajien ja muun henkilökunnan valmiuksien lisäämistä että yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisen tukiverkoston kanssa. Nyt
on jatkettava ja löydettävä ne kehittämisen kohteet, joilla näyttää olevan suurin hyöty
läpäisyn edistämisessä.
Toiminta on ollut hyvin fokusoitua ja osuvaa. Teema on niin tärkeä, että kehittämistyöhön sitoutuminen on ollut helppo saavuttaa. Jatkossa fokusta on hyvä selkeyttää ja
konkretisoida entisestään, kehittämistyötä on aina helpompaa tehdä mitä selkeämpi
tavoite on.

Lopuksi voidaan nostaa esille asioita, jotka ovat seurantatutkimuksessa jääneet suhteellisen vähälle huomiolle. Ensinnäkin työpajojen ja ammatillisten
oppilaitosten yhteistyö ei nouse tutkimusraportissa juuri lainkaan esille. Tämä
johtuu osin valikoitumisesta (haastatellut hankkeet), mutta työpajayhteistyö ei
ole keskeinen teema muussakaan aineistossa. Aineistonkeruun logiikka kyllä
nostaa keskeiset asiat esiin. Muun tiedon perusteella ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen yhteistyö on suhteellisen yleistä, ammatillisia opintoja suoritetaan pajalla opinnollistamisen merkeissä. Sidosryhmäkyselyn perusteella
opinnollistamista ja työpajayhteistyötä kehitetään myös läpäisyhankkeissa ja
vieläpä suhteellisen onnistuneesti. Nämä mielipiteet tulevat ammatillisten oppilaitosten sisältä. Sidosryhmäkyselyyn vastasi vain 7 henkilöä työpajoilta, eli
joko kyselyä ei ole levitetty työpajoille tai sitten kyselyn saaneet työpajat eivät
ole vastanneet. Molemmat vaihtoehdot ilmentävät sitä, että työpajat eivät ole
läpäisyohjelman ytimessä.
Yksi vähälle huomiolle jäänyt teema on myös ns. huippuosaajien koulutus.
Haastatteluissa käsiteltiin kyllä hyvien opiskelijoiden turhautumista, kun opetus menee hitaammin etenevien ehdoilla. Ammatillinen koulutus saatetaan
keskeyttää siksi, että opetus on liian vaativaa, mutta osa keskeyttää liian helppouden takia. Opiskelija saattaa osata asiat paremmin kuin opettaja. Yksilölliset opinpolut ja joustavat tutkinnot nähdään yhtenä ratkaisuna huippuosaajien
koulutuksessa, mutta kyse on myös ohjauksesta ja kokonaisvaltaisesta huomioinnista. Koulussa menestymisen erot näkyvät myös kulttuurisina eroina.
Seuraavat sitaatit nostavat esiin ajatuksen, että erityistoimenpiteiden kohdistamisessa tulisi huomioida nykyistä tarkemmin erilaiset opiskelijatyypit:
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Ohjauksessa pitäisi keskittyä enemmän erittäin lahjakkaiden sekä vaikeasti ohjattavien koulutukseen, koska keskitason nuoret pääsevät itsekseenkin lävitse.
Rakentaisin hankkeeseen työelämälähtöisempää av-materiaalia, verkkomateriaalia
enemmän sekä kohdistaisin sitä myös olennaisesti mava -valmistavaan koulutukseen,
erityisoppijoille ja huippuosaajille.
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11

Loppukeskustelu

11.1 Luotsaamisen tehostuminen monen tekijän
yhteisvaikutuksena
Tähän raporttiin kerätyn aineiston perusteella läpäisyhankkeiden ensimmäisten vuosien 2011–2012 eräs keskeisin tulos on huomion kiinnittyminen ohjauksen kehittämiseen. Tehostuneella ohjauksella pyritään puuttumaan tilanteisiin,
ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja mutkistuvat. Tämä puuttuminen kohdistuu
sekä erilaisiin elämänhallinnan ongelmiin että opiskelusuorituksiin. Ohjauksen kehittymisen vaikutukset kohdistuvat siis keskeyttämisen vähenemiseen ja
myös opintojen pitkittymisen ongelmaan. Hyvin monessa hankkeessa ohjausta
on lähdetty tehostamaan kehittämällä opettajien ja ryhmänohjaajien osaamista
(mm. koulutukset). Uuden opettajuuden ja ryhmänohjaajuuden normeina ovat
opiskelijan ongelmien havaitseminen ja niiden ratkaisu, joko omin keinoin tai
eteenpäin ohjaamalla. Uutta työnkuvaa tuetaan ohjauksen ja seurannan teknisellä kehittämisellä.
Ohjauksen käsite tulee kuitenkin ymmärtää laajasti, vertauskuvallisesti voitaisiin puhua luotsaamisesta. Opiskelijaa luotsataan tehokkaammin kohti tutkintoa. Luotsaamiseen kuuluvat erilaiset (ennakoivan) huolenpidon mallit,
tarkemmin suunnitellut ja tiedotetut opintopolut sekä myös opetuksen joustavoittamiseen kuuluva yksilöllinen kohtelu.
Läpäisyhankkeet puhuvat paljon siitä, kuinka opettajan ja ryhmänohjaajan tulee havaita opiskelijan ongelmat ja ottaa asia puheeksi. Merkillepantavaa on
se, että oppimisympäristön hyvinvoinnin ja avoimen vuorovaikutuksen vahvistaminen vaikuttavat samalla tavalla. Hyvinvoivan oppimisympäristön merkkinä
on se, että opiskelija uskaltaa ottaa itse puheeksi omat ongelmansa:
...ihannetilanteessa varhaisen tukemisen ilmapiiri toimii ennaltaehkäisevästi niin,
että opiskelija ottaa itse esille opintoihin vaikuttavia asioita ja hakee apua ja tukea
työntekijöiltä, tällöin emme tarvitse diagnosointi/seulonta/riskianalyysi-lomakkeita
vaan ainoastaan kehittyneet keskustelutaidot ja henkilökunnan tahtotilan tukea opiskelijoita.

Opettajuuden ja tietojärjestelmien kehittämisen ohella ohjauksen ”lisäarvoa”
saadaan siis opiskelijoiden rohkeutta lisäämällä. Juuri tästä syystä niinkin pieneltä vaikuttavalla asialla kuin ”opettajalle uskaltaa puhua” on paljon merkitystä opintojen sujuvuuden ja ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta. Opiskelijoiden tekemissä hyvän opettajuuden määritelmissä toistuu hyvin usein toive
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kärsivällisyydestä. Tällä tarkoitetaan opettajan kykyä pysähtyä varmistamaan,
että kaikki ovat oppineet asiat. Rästit kasaantuvat yksittäisten ja epäonnistuneiden opetusepisodien myötä. Kärsivällisyyden ohella avainkäsitteenä voidaan
pitää uskallusta. Hyvältä opettajalta uskaltaa kysyä, jos jokin asia jää epäselväksi. Lisäksi yhtenä keskeisenä toiveena on ymmärrys ja hyväksyntä. Opiskelijat arvostavat opettajaa, joka ymmärtää mahdollisia ongelmia, erilaisuutta
ja esimerkiksi hitautta. Nämä opiskelijoiden esittämät hyvän opettajan ominaisuudet eivät siis ainoastaan lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä, vaan ne toimivat
myös läpäisyn edistämisen tukena.
Täsmälleen samanlaisia vaikutuksia on kodin ja koulun yhteistyön lisäämisellä.
Mikäli kodeille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman nuorensa opiskeluun ja asenteet ovat kunnossa, kodit tiedottavat havaitsemistaan ongelmista
koululle. Kodit ja vanhemmat saadaan siis valjastettua ohjauksen 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.

Kotien merkitys näkyy siis yleisen kannustamisen ja perusturvan ohella siinä,
että oppilaitoksen henkilöstö saa lisätietoa toimintansa tueksi. Tästä syystä on
perusteltua, että läpäisyhankkeissa on kehitelty malleja, jotka antavat vanhemmille mahdollisuuksia osallistua ja tutustua oppilaitoksen toimintaan.
Haastatteluiden ja muun aineiston perusteella syntyy vaikutelma, että opettajat
ovat läpäisyn kehittämisen kannalta kaikkein keskeisin työntekijäryhmä. Oppimistilanteiden ja opiskelijasuhteen merkitystä käsiteltiin jo edellä. Mielenkiintoista on se, että puhe opettajista on niin moninaista. Osa haastatelluista käy
melko sumeilematta vanhan ja perinteisen opettajamallin kimppuun. Eräässä
haastattelussa todettiin, että ”huonot opettajat ajetaan nurkkaan”. Tällä tarkoitetaan sitä, että perinteisten opettajien liikkumavara pienenee asenteiden,
massapaineen, koulutuksen, johdon tuen ja koulutuksen järjestäjien strategioiden ja tulostavoitteiden myötä. Lisävoimaa saadaan uusista käytännöistä, jotka osoittavat uusien mallien hyvyyden tai toimivat eräänlaisina rakenteellisina
pakkoina perinteisen opetuksen uudistamiseksi (esim. työparitoiminta, samanaikaisopetus).
Toisaalta osa haastatelluista näkee asian niin, että opettajat on jo ajettu nurkkaan ja uudistushenkiset opettajat kohtaavat monenlaisia ristipaineita. Uudistushenkinen, läpäisyä ihanteiden mukaan kehittävä opettaja on joidenkin
silmissä eräänlainen ammattiyhdistyspetturi tai vähintäänkin toimii harmaal-
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la vyöhykkeellä tehdessään iloisesti ylitöitä opettajien kollektiivisia etuja
vastaan. Opettajien työhyvinvointi koetaan hälyttävän huonoksi ja erilaiset
organisaatiomuutokset nähdään opettamisen ja opiskelun hallinnan kadottamisen taustasyynä. Opettajiin kohdistuu paljon vaatimuksia. Esimerkiksi läpäisyhankkeidenkin myötä toistuva vaatimus ohjaus kuuluu kaikille asettaa
lisää vaateita opettajille. Vertailun vuoksi vaatimusta opetus kuuluu kaikille
ei käyttänyt kukaan. Opettajaproblematiikan yksityiskohtana voidaan vielä
mainita, että osa haastatelluista näkee opiskelijatyytyväisyyden vaarallisena
seurantaindikaattorina. Opiskelijoiden tyytyväisyys voi lisääntyä opettajien
työssäjaksamisen vähentymisen myötä, koska väsyneet opettajat eivät jaksa
vaatia niin paljon.
Opettajien työssäjaksamisen kannalta onkin tärkeää, että läpäisyhankkeiden
työ kohdistuu opetus- ja ohjaushenkilöstön voimaannuttamiseen. Vaikka läpäisyhankkeet eivät ole varsinaisia henkilöstön kehittämishankkeita, niin monessa hankkeessa teemana on osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.
Opettajat kaipaavat siis tukea pystyäkseen toimimaan uusien ihanteiden mukaan. Yksi läpäisyhankkeiden myötä lisääntynyt tuen muoto koostuu tiedosta
ja monialaisesta yhteistyöstä. Esimerkiksi oppimisvaikeuksien taustoista kertova tieto lisää opettajan valmiuksia kohdata vaikeuksissa oleva nuori. Tietoa voi tulla koulutuksen ja monialaisen yhteistyön myötä. Monialainen yhteistyöverkosto tukee opettajaa myös tarjoamalla mahdollisuuksia opiskelijan
jatko-ohjaamiseksi. Aineiston perusteella tiedon ja taustatuen mahdollisuuden
toivotaan lisäävän opettajan ymmärrystä ja aiemmin mainittua kärsivällisyyttä
opiskelijan kohtaamisessa.
Myös opiskelijaan kohdistuu vaatimuksia. Aineiston perusteella opiskelijan ei
ole hyvä jäädä passiiviseksi subjektiksi, joka odottaa kärsivällisen ja ymmärtävän opettajan palveluita. Oppiminen ja opiskelun hallinta edellyttää sitä, että
opiskelija toimii oman opiskeluoikeutensa vaalijana, on äänekäs subjekti, joka
haluaa tulla kuulluksi ja ottaa selvää asioista. Läpäisyhankkeilta kysytyissä kehittämisehdotuksissa on myös opiskelijaan liittyviä toiveita:
Ovat tietoisia, että on kyse lähes ainutkertaisesta opinto-oikeudesta, josta ei kannata
luopua.
Kyseenalaistaa, selvittää, tutustuu asioihin.

Oppilaitokset voivat tietenkin tukea tätä hyvän ja aktiivisen opiskelijan roolia.
Monessa läpäisyhankkeessa on järjestetty opiskelijoille kuulemistilaisuuksia ja
keskitytty vahvasti tiedottamiseen. Ohjausta ei enää nähdä erillisenä palveluna
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vaan luotsaaminen on jatkuvaa. Läpäisyhankkeiden työssä näkyy jatkuvan ohjauksen, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen tavoite:
Opiskelijan omien polkujen luominen ja säännöllinen HOPSIN tarkentaminen ja keskusteleminen opintojen etenemisestä sekä mielekkään työn löytyminen työssäoppimisjaksoille ovat erittäin tärkeitä keskeyttämisen kannalta, eli motivoivaa työtä on tehtävä
kokoajan. Tehostetulla ohjauksella on ollut suuri merkitys.

Oppimisen, ohjauksen ja seurannan lisäresursseja saadaan siis pienistä palasista. Opettajan kärsivällisyydellä, opiskelijoiden rohkeudella ja aktiivisuudella,
tiedottamisella ja vuorovaikutuksella, hyvinvoivalla oppimisympäristöllä ja kodeilla on samansuuntaisia vaikutuksia. Kaikkiin näihin teemoihin panostamalla
lisätään opiskelun hallintaa, ehkäistään rästien kasaantumista ja autetaan opiskelijaa erilaisissa ongelmissa.
Lisäksi ohjauksen kehittäminen ja opiskelun hallinnan kehittäminen on hyvä
nähdä ennaltaehkäisevänä toimintana. Hyvä ohjaus vähentää pedagogisten tukimuotojen tarvetta.
Läpäisyhankkeet ovat nostaneet esille rästien suorittamismahdollisuuksien ja
-paikkojen tarpeen. Rästipajat, läksytuvat ja muut vastaavat käytännöt toistavat
ESR-hankkeiden kokemuksia ja ovat edelleen kiistatta tarpeellisia. Kuitenkin
rästipajat tulee nähdä korjaavina toimenpiteinä, joiden tarpeellisuus syntyy
yksittäisten oppimisepisodien ja ohjauksen epäonnistumisista sekä opiskelun
hallinnan kadottamisesta.

11.2 Uusi pedagogiikka ja joustavat opinpolut
Uusien pedagogisten mallien ja joustavien opinpolkujen yhteisenä nimittäjänä
on jonkin ”uuden” tarjoaminen opiskelijoille. Läpäisyhankkeissa näihin käytäntöihin kuuluvat esimerkiksi some-pedagogiikka, erilaiset projektit ja leirimuotoinen opetus, työvaltainen koulutus ja laajemmin ymmärrettynä opetuksen
yksilöllistäminen ja opetuksen hajauttaminen.
Uusien opetustapojen ja vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoaminen ei
useinkaan perustu tarkkaan analysoituun tarpeeseen tai tietoon keskeyttämisen syistä. Taustalla on kuitenkin ajatus siitä, että opiskelijoiden motivaatioongelmia voidaan korjata tarjoamalla uudenlaisia mahdollisuuksia. Vastapuolena – konservatiivisena rakenteena – nähdään tylsänä ja ei-motivoivana pidetty
oppilaitos- ja luokkahuonevetoinen opetus. Toisaalta esimerkiksi atto-aineiden
integroinnin nähdään lisäävän opiskelijoiden ymmärrystä teoriaopintojen tarpeellisuudesta. Uusilla pedagogisilla malleilla pyritään vähentämään keskeyttämisiä, mutta niiden nähdään myös lyhentävän tutkinnon suoritusaikoja.
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Joustavien opintomahdollisuuksien kehittämisen kannalta on hyvä nähdä, että
joustavuus auttaa monenlaisiin läpäisyä hidastaviin ongelmiin. Ainakin kolme
funktiota voidaan nostaa esiin. Ensinnäkin joustavuus auttaa niitä opiskelijoita,
jotka haluavat edetä nopeasti. Toiseksi joustavuus tukee opinnoissaan viivästyneitä. Kolmas joustavuuden hyöty kohdistuu niihin opiskelijoihin, jotka ovat
jo keskeyttämässä opinnot – suoritetut opinnot eivät mene hukkaan vaan niitä
voidaan hyödyntää uudessa tutkinnossa:
Joustavien mahdollisuuksien kautta opintoja voidaan nopeuttaa siten, että attoja voi
suorittaa myös verkkokursseina. Tämä tukee nopeasti eteneviä opiskelijoita. Vastaavasti joustavuus tukee heitä, joilla on opinnot viivästymässä jonkun tietyn opintojakson
puuttuessa. Se voidaan suorittaa avoimessa ammattiopistossa. Myös eroamassa olevat
väärän valinnan tehneet saavat hyväksiluettua avoimen suoritukset ja se edesauttaa
tutkinnon suorittamista uudessa tutkinnossa.

Tässä raportissa on aiemmin käsitelty erilaisia uusia pedagogisia malleja ja
joustavoittamisen mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä voidaan vielä mainita
laajennettu työssäoppiminen ja attoaineiden integrointi ammatillisiin aineisiin.
Nämä kaksi mallia näyttäisivät nousevan aineistossa esiin erityisen hyödyllisinä
keinoina. Etenkin attoaineiden integroinnnin koettiin lisäävän opiskelijoiden
motivaatiota ja lyhentävän oikein toimiessaan myös opiskeluaikoja. Toisaalta
attoaineiden integrointi näyttäisi olevan myös erityisen haastava kehittämiskohde.
Yksi joustaviin opiskelumahdollisuuksiin liittyvä mielenkiintoinen teema on
se, miten näiden mallien nähdään toimivan ns. hyvien opiskelijoiden läpäisyn tukena. Osa opiskelijoista tuntuu turhautuvan liian hitaaseen etenemiseen
ja helppoon opiskeluun. Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin Joustavuutta
oppimiseen -hankkeessa (Kouvolan ammattiopisto) tehty työ opiskelijoiden
yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseksi. Kouvolassa on saatu kokemuksia Nuori
Yrittäjyys -opinto-ohjelman toteuttamisesta. Opinto-ohjelmaan kuuluvat muun
muassa 24h-leirit, opiskelijayritykset ja vahva yritysyhteistyö. Opiskelijapalaute on kuulemma ollut myönteistä. Kouvolan malli on esillä siksi(kin), että
nopean ja tehokkaan opiskelun lisääminen on myös kulttuurinen ja imagollinen kysymys. Yrittäjyyden opinto-ohjelmaan kuuluu eittämättä myös nopean
ja tehokkaan bisnesmaailman arvoja, eleitä ja koko sarasvuolaisen kulttuurin
koodi. Mekanismi on samansuuntainen kuin yliopistoissa, joissa kaupallisen
alan opiskelua luonnehtii kauttaaltaan tehokkaan etenemisen koodi – ainakin
jos sitä verrataan humanistisen alan opiskelukulttuuriin.
Joustavien ja yksilöllisten opiskelumallien nähdään yleisesti lisäävän opiskelijoiden motivaatiota. Asia ei kuitenkaan ilmeisesti ole näin yksiselitteinen. Uudet
pedagogiset käytännöt vaativat usein opiskelijaa ottamaan enemmän vastuu-
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ta omista opinnoistaan (esim. opintojen suunnittelu), mutta kaikki opiskelijat
eivät ole tähän valmiita. Osa opiskelijoista ei halua valita vaihtoehtoisten ja
yksilöllisten valintojen kirjosta, liika valinnaisuus lisää sekavuutta ja opintojen
haastavuutta varsinkin ns. elämänhallinnan ongelmista kärsivillä opiskelijoilla.
Osa opiskelijoista haluaa opiskella ”aivot narikassa”: mennä oppitunnille
odottaen, että opettaja kaataa tietoa päälle vanhanaikaisilla opetusmenetelmillä. Eräässä haastattelussa leikiteltiin ajatuksella, että jos on olemassa vanhanaikaisia opetusmetodeja käyttäviä opettajia ja tiedonkaatomallia haluavia
opiskelijoita, niin pitäisikö nämä saattaa yhteen. Oppimis- ja opetustyylien
ristiintaulukointi tuottaisi siis hyviä opetusryhmiä, joissa opettajien opetus ja
opiskelijoiden toiveet kohtaisivat? Loppupäätelmä on kuitenkin se, etteivät työelämän vaatimukset enää mahdollista tiedonkaatomallia vaan opetuksen on
todellakin uudistuttava.
Uudet ja monipuoliset opetusmenetelmät lisäävät kuitenkin tarvetta erilaisten
oppimistyylien ja -tarpeiden kartoitukseen heti opintojen alussa. Opiskelijakyselyn perusteella opiskelijat ovat itsekin herkkiä tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja opetusmenetelmien ristiriidat. Osa haastateltavista pitää opiskelijoiden kuulemisen haasteena kuitenkin sitä, että opiskelijat eivät aina osaa vaatia
sitä, mitä eivät tiedä olevan olemassa.
Uusien mallien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ei poista sitä tosiasiaa,
että yksittäisen opettajan ja ryhmänohjaajan työllä on kaikkein suurin merkitys, kun halutaan lisätä opintojen sujuvuutta ja vähentää keskeyttämisiä. Itse
asiassa joustavat opintomahdollisuudet ja niiden myötä lisääntyvä ohjauksen
ja seurannan tarve tuovat lisävaatimuksia ja kehittymistarpeita opettajalle. Tällä
tavalla kaksi läpäisyhankkeen keskeistä teemaa ja tavoitetta ovat sidoksissa
toisiinsa: luotsaamisen tehostaminen ja opetuksen yksilöllistyminen liittyvät
toisiinsa.
Uusien pedagogisten mallien ja vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen kohdalla
kehittämiskynnys on keskimääräistä korkeampi. Kehittämistyö haastaa isoihin
rakenteellisiin muutoksiin, ja opettajan työ muuttuu enemmän prosessinohjaajaksi. Menetelmät vaativat opettajalta enemmän. Tässä on kuitenkin ristiriita
siihen, että osa opettajista kokee joustavien opinpolkujen ja esimerkiksi hyväksiluvun lisääntymisen uhkaavan omaa työtään ja palkkapussiaan.
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11.3 Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö
Kuvassa 31 jäsennetään tehokkaan läpäisyn oppimisympäristöä opiskelijaan
liittyvien tavoitteiden ja opiskelijakokemusten kautta. Läpäisyn tehostaminen
edellyttää opiskelijan innostamista, luotsaamista, hyväksyntää ja huolenpitoa. Lisäksi on tietenkin huolehdittava opettamisesta. Näitä tavoitteita vastaavat opiskelijakokemukset. Tämän raportin aineiston perusteella tavoiteltavia
kokemuksia ovat ”haluan tehdä”, ”tiedän mitä teen”, ”kelpaan” ja ”jaksan”.
Opettamisen ja tutkinnon suorittamisen kannalta avainkokemuksia ovat ”opin”
ja ”osaan”.
Kuva 31. Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö
Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen

Joustavoittaminen

TYÖELÄMÄ

Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt
Nopeuttavat joustot

Ammatinvalinta

INNOSTAMINEN

Opiskelun ja työn yhteensovittaminen

LUOTSAAMINEN

”haluan tehdä”

”tiedän mitä teen”

OPETTAMINEN

Koti

TUTKINTO

”opin”

Perusopetus

”osaan”

Korjaavat joustot

HYVÄKSYNTÄ
”kelpaan”

HUOLENPITO
”jaksan”

Etsivä työ

Nivelvaiheen ohjauspalvelut

Jatkokoulutus
Opiskelijahuollon tukipalvelut

Vapaa-aika ja asuminen

Kuntoutus

Kodin ja perheen rooli on moninainen. Sitä voidaan korostaa opiskelijan innostamisessa, kannustamisessa ja jaksamisen tukena. Raportissa viitattiin siihen, kuinka toimiva kodin ja koulun yhteistyö tukee opiskelijahuoltoa ja varhaista puuttumista.
Perusopetuksen ammatinvalinnan ohjauksella ja yhteishaun valinnoilla on suuri merkitys opiskelijan innostajana. Ammattia kohtaan tunnettu kiinnostus on
keskeinen opiskelumotivaation lähde. Yhteishaun valintoja ei tule kuitenkaan
korostaa liikaa. Ammatti-identiteetin syntyminen, vahvistuminen ja mahdollinen muuttuminen tulee nähdä jatkuvana prosessina, joka vaatii ammatilliselta
koulutukselta kykyä vahvistaa opiskelijan kiinnostusta, valmiutta kohdata kiinnostuksen heikkeneminen ja malleja uuden ammatti-identiteetin synnyttämiseen.
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Peruskoulussa saadut oppimis- ja koulukokemukset heijastuvat moneen asiaan. Läpäisyyn liittyen voidaan korostaa etenkin perusopetuksesta saatuja oppimisvalmiuksia ja hyväksyntään liittyviä kelpaamisen kokemuksia. Koulumenestys heijastuu itsetuntoon, ja peruskoulun muistijäljet seuraavat usein varjon
lailla myös ammatilliseen koulutukseen.
Hyväksynnän ja huolenpidon alueella sijaitsevat myös etsivän työn, nivelvaiheen ohjauksen, opiskelijahuollon ja kuntoutuksen palvelurakenteet. Näissä
palveluissa kohdataan usein erilaisten ongelmien keskellä eläviä opiskelijoita
tai koulupudokkaita. Tällä alueella tehdään usein monialaista yhteistyötä. Näiden palvelurakenteiden keskeisenä tavoitteena on ohjata opiskelijoita ammatilliseen koulutukseen, vaihtoehtoina ovat entisten opintojen jatkaminen tai
uudet (jatko)koulutusvaihtoehdot. Opiskelijoiden kohdalla tarvitaan usein korjaavia joustoja, jotka ovat tyypillisesti esimerkiksi rästisuoritusten tekoa. Myös
aiemman osaamisen hyväksilukemisen käytännöt korostuvat, mikäli opiskelijan koulutus suuntautuu uudelle alalle. Läpäisyn kannalta olisi olennaista, että
hukkaan menneiden opiskelusuoritusten määrä tulisi minimoida.
Kuva 31 muistuttaa myös isoista joustavoittamiseen liittyvistä haasteista. Aiemmin opitun heijastuminen ja dokumentointi tutkinnoksi ja osaamisen kokemukseksi on muihin tavoitteisiin verrattuna paljolti tekninen ja organisatorinen
kysymys. Tässäkin tavoitteessa tarvitaan korjaavia joustoja, joilla aiempaa osaamista voidaan päivittää uudelle tasolle. Läpäisyhankkeet ovat osoittaneet, että
myös nopeuttavien joustojen (esimerkiksi attoaineiden integrointi) tekeminen
on mahdollista ja hyödyllistä. Opiskelun ja työelämän yhteensovittamisen käytännöt korostuvat yli 20-vuotiaiden opiskelijoiden ryhmässä.
Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö syntyy usean tekijän yhteisvaikutuksena. Läpäisyn kehittämisen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman monelle
opiskelijalle oppimisen ja osaamisen kokemuksia. Näiden kokemusten syntyminen on sidoksissa siihen, missä määrin opiskelijat ovat innostuneita ja missä
määrin opiskelijat kokevat kelpaavansa juuri sellaisina kuin ovat. Raportissa
on korostettu opettajan ja oppimisilmapiirin merkitystä: opettajien ja opiskelukavereiden kohtaamiset sekä oppilaitoksen ”henki” ovat ratkaisevan tärkeitä.
Seurantatutkimuksen ehkä keskeisin uusi havainto on se, että huomattavan
usein läpäisyn esteenä ovat epätietoisuuden ja sekavuuden kokemukset. Opiskelun hallintaa kuvaa puolestaan tiedän mitä teen -kokemus.
Koska läpäisy tehostuu usean tekijän yhteisvaikutuksena, koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen johdolla on keskeinen merkitys kokonaisuuden hallinnassa. Johdon roolina on etenkin resursointi, läpäisyn tehostamisen kytkeminen
strategiatyöhön ja läpäisyyn liittyvien indikaattorien seuranta. Indikaattoreina
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ovat perinteiset määrälliset tiedot (eronneet, tutkinnon suorittaneet), joiden
tueksi voidaan tämän raportin perusteella esittää esimerkiksi opiskelija- ja henkilöstökyselyihin perustuvia tietoja. Opiskelijat määrittivät omissa vastauksissaan (läpäisyä tehostavan) opettajan ominaisuuksiksi ja laatukriteereiksi muun
muassa kärsivällisyyden ja ymmärtäväisyyden. Johdon roolina olisi siis seurata
sitä, miten erilaiset läpäisyyn liittyvät laatukriteerit täyttyvät ja missä määrin
niiden on edes mahdollista täyttyä. Seurantatutkimuksen kehittämisehdotuksena voidaan alustavasti esittää, että koulutuksen järjestäjien tueksi tulisi laatia
läpäisyä tehostavan oppimisympäristön malli ja tarkistuslista.11

11.4 Lopuksi
Yleisesti ottaen läpäisyohjelman kokonaisuudessa ja arjen hanketyön haasteissa näkyy kehittämistoiminnasta tuttu kehittämiskynnys. Kehittämiskynnyksellä
tarkoitetaan sitä, että uusien toimintojen toteuttaminen vaatii alkuvaiheessa
paljon työtä, mutta kynnyksen ylittämisen jälkeen taipaleen voi olettaa muuttuvan helpommaksi. Tehostamisohjelman koettiin lähteneen hitaasti käyntiin,
mutta tahti on parantunut vuoden 2012 aikana.
Seurantatutkimuksen lopputulema alkuvuonna 2013 on se, että tehostamisohjelmaa voi pitää erittäin hyvänä, jos arvioidaan hankekäytäntöjen potentiaalisuutta ja tärkeyttä. Monet hankkeet ovat luoneet tai kehittäneet lupaavia
käytäntöjä, jotka ovat oikeasti innostaneet myös opettajia ja muita tärkeitä henkilöstöryhmiä. Toisaalta ohjelman hyvyyden kattavuudesta on vaikea sanoa
mitään varmaa. Läpäisyhankkeet ovat osallistuneet tutkimuksen aineistonkeruuseen vaihtelevalla innolla. Alkuvuonna 2013 tehdyn sidosryhmäkyselyn
edustavuus olisi voinut olla parempi. Jatkossa aineistonkeruuta tulee kehittää
ja hankkeita aktivoida osallistumaan tiedon tuottamiseen.
Opetushallituksen tekemän eroamisen määrällisen seurannan (lukuvuosi
2011–2012) tarkoituksena oli, että koulutuksen järjestäjille raportoidut tulokset
ohjaavat tulevia hankepainotuksia. Järkevänä hankekäytäntönä voidaan pitää
tapaa, jossa myös muuta hankkeen aikana kertynyttä tietoa käytetään (jatko)
kehittämisen tukena. Tieto voi osoittaa esimerkiksi koulutusalakohtaisia kehittämistarpeita tai näyttää tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuuden. Alla oleva
esimerkki kuvaa erään läpäisyhankkeen jatkoaikeita:

11 Tämän mallin idea on kopioitu Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeen
2009–2011 tuloksista. Kyseinen verkosto on rakentanut hyvinvoivan oppimisympäristön
mallin ja tarkistuslistan.
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Nyt selvitämme näkyykö hankkeissa tehty kehitystyö jo tilastoissa. Opiskelijahallinto
koostaa parhaillaan entistä tarkempaa ja laajempaa ala- ja ryhmäkohtaista dataa,
jonka pohjalta tehdään koulutuspalvelujen johtoryhmälle esitys jatkotoimista. Tilastot
ovat ns. kovaa faktaa, joiden toivomme aiheuttavan muutospaineita aloilla. Kun pystymme osoittamaan hankkeissa kehitettyjen toimintamallien hyödyn myös tilastollisesti, saamme hedelmällisemmän lähtökohdan toimintamallien levittämiselle.

Vuosien 2011 ja 2012 osalta voidaan sanoa, että läpäisyhankkeiden tavoitteet
ja toimenpiteet kohdistuivat kattavasti keskeyttämisen syihin ja opintojen sujuvuuteen vaikuttaviin asioihin. Yleisellä tasolla läpäisyn tehostamisohjelma on
siis oikein kohdistettu. Tarkan ja systemaattisen kohdistamisen osalta kehittämisvaraa jää vielä tuleville vuosille.
Eroamisen määrällinen seuranta nosti esiin joitakin läpäisyyn liittyviä ongelmakohtia. Opinnoista erotaan usein ensimmäisenä lukuvuonna, yli 20-vuotiaat
opiskelijat keskeyttävät muita useammin ja perustutkintojen välillä on huomattavia eroja keskeyttämisprosenteissa. Tässä yhteydessä voidaan erilliskysymyksenä mainita myös erityisopiskelijoiden suuremmat keskeyttämisprosentit. Kansainvälisessä katsauksessa todetaan, että Euroopan kokonaiskuvassa
koulunkäynnin keskeyttäminen liittyy sosioekonomiseen taustaan tai muutoin
henkilöiden haavoittuvaan asemaan. Maahanmuuttajanuorien keskeyttämisprosentit ovat korkeammat kuin kantaväestöön kuuluvien nuorten. Euroopan mittakaavassa keskeyttämisen todennäköisyyttä lisäävät myös esimerkiksi
sosiaalihuoltotausta ja terveydelliset ongelmat (liite 1.). Suomen tilanteesta
saataneen tarkempaa tietoa, kunhan Työelämän tutkimuskeskuksessa tehtävä
tutkimus toisen asteen opintojen keskeyttämisestä valmistuu vuonna 2014. Kyseisessä Simo Ahon tutkimuksessa selvitetään muun muassa keskeyttämisen
ja opintoalan vaihdon yleisyyttä, keskeyttäjien taustatietoja (valikoitumista) ja
keskeyttäneiden jatkosijoittumista (opiskeluun, työhön, työttömäksi).
Muun aineiston perusteella tiedetään, että myös oppilaitosten ja opetusyksikköjen välillä on paljon eroja keskeyttämisprosenteissa. Haastatteluissa puhuttiin jopa opettajatason vaihteluista, toisilta opettajilta ei karkaa kukaan, toiset
karkottavat puolet opiskelijoistaan pois. Tällä hetkellä ei ole tietoa, missä määrin oppilaitosten johto seuraa yksikkötason toimintaa ja tarvittaessa puuttuu
esimerkiksi opettajien erilaisiin toimintatapoihin.
Tätä kirjoitettaessa (maaliskuussa 2013) läpäisyn tehostamisohjelman yleinen
henki tuntuu olevan, että hanketoimintaa ohjataan yhä enemmän erilaisiin ongelmakohtiin (tutkinnot, ikäryhmät) pienentämään keskimääräistä suurempia
keskeyttämisprosentteja ja nostamaan läpäisyastetta siellä, missä se on huomattavan matala. Erilliskysymyksiin tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja, mutta toisaalta monet tässä raportissa kuvatut asiat ovat yleispäteviä tutkinnoista tai
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opiskelijoiden iästä riippumatta. Jatkossa tätä yleispätevää tietoa voidaan käyttää tarkentuvan kehittämistyön ja tiedon tukena. Ongelmakeskeisyyden lisäksi
voidaan ajatella myös aineistosta nousevia myönteisiä tuloksia. Esimerkiksi
ongelmajärjestäjien ja -tutkintojen vastinpareina ovat alhaisen keskeyttämisprosentin koulutuksen järjestäjät ja tutkinnot, joista keskeytetään mielenkiintoisen vähän.
Yksi tehostamisohjelman suuri kysymys on, jatketaanko toimintaa ikään kuin
hyviä käytäntöjä ja teemoja kattavasti haarukoiden vai poimitaanko kohteiksi
vain todelliset herkkupalat. Eli kehitetäänkö läpäisyä innovatiivisen toiminnan
luonteeseen kuuluvalla yrityksen ja erehdyksen taktiikalla vai keskitytäänkö
jo hyviksi havaittujen teemojen ja käytäntöjen jatkokehittämiseen ja vakinaistamiseen?
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LIITE 1.
Kansainvälistä näkökulmaa läpäisyn tehostamiseen

Komissio julkaisi vuonna 2011 ehdotuksen neuvoston suositukseksi koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista.12
Suositus perustuu sosiaalista osallisuutta ja elinikäisiä oppimismahdollisuuksia
koskevaan valmistelutyöhön (2006–2010). Suosituksella luodaan puitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat kehittää tehokkaammin toimintastrategioita koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi.13
Euroopan tavoitteet on luotu vertaamalla 18–24-vuotiaita, joilla on korkeintaan
toisen asteen koulutus (ISCED 0, 1, 2 tai 3) ja jotka eivät ole ilmoittaneet tai
vastaanottaneet koulutusta neljän viikon sisällä kyselystä.14 Siten pelkästään
ammatillisen koulutuksen keskeyttämistilastot eivät ole suoraan vertailukelpoisia.
Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen on osa Eurooppa 2020 -strategiaa. Eurooppa-neuvoston yhtenä päätavoitteena on vähentää koulunkäynnin
keskeyttävien osuus alle 10 prosenttiin ja varmistaa, että vähintään 40 prosentilla nuorista on korkea-asteen koulutus tai vastaava tutkinto. Taustalla ovat
laskelmat, joiden mukaan vuonna 2009 yli kuusi miljoonaa nuorta (14 % kaikista 18–24-vuotiaista) lopetti koulunkäynnin hankittuaan vain ylemmän perusasteen tai sitä alemman tason koulutuksen. Heistä noin 17 % on suorittanut
ainoastaan alemman perusasteen koulutuksen.
Euroopan neuvoston asettama koulunkäynnin keskeyttäneiden 10 prosentin
tavoite oli määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Vuoteen 2011 mennessä
koulunkäynnin keskeyttävien osuus on vähentynyt vuodesta 2000 lähes kai12 http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycomen.pdf
13 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: ratkaiseva osa Eurooppa 2020 -strategiaa. Bryssel 31.1.2011. KOM (2011) 18 lopullinen.
14 Early leavers from education and training refers to persons aged 18 to 24 fulfilling the following two conditions: first, the highest level of education or training attained is ISCED 0,
1, 2 or 3c short, second, respondents declared not having received any education or training in the four weeks preceding the survey (numerator). The denominator consists of the
total population of the same age group, excluding no answers to the questions “highest
level of education or training attained” and “participation to education and training”. Both
the numerators and the denominators come from the EU Labour Force Survey
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kissa maissa, ja joissakin maissa muutos on ollut huomattava.15 Vuoden 2011
tilastojen mukaan 13 jäsenvaltiota on jo saavuttanut 10 prosentin tavoitteen.
Koulutuksen keskeyttäneiden nuorten osuus supistui 14,1 prosentista 13,5 prosenttiin vuosina 2010–2011.16
Koulunkäynnin keskeyttävien vähentämisellä nähdään olevan pitkäkestoisia
vaikutuksia yhteiskunnan kehitykseen ja talouden kasvuun. Koulunkäynnin
keskeyttämisellä nähdään lisäksi olevan suora vaikutus nuorisotyöttömyyteen.
Yli puolet koulunkäynnin keskeyttäneistä oli työttömänä tai työmarkkinoiden
ulkopuolella EU:ssa vuonna 2009. Vaikka koulunkäynnin keskeyttäneet olisivatkin työssä, heillä on epävarmempi työmarkkinatilanne ja he ovat useammin
riippuvaisia sosiaaliavustuksista.
Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvassa Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmassa korostetaan, että jos koulunkäynnin keskeyttävien keskimääräistä osuutta kyettäisiin Euroopassa vähentämään yhdellä prosenttiyksiköllä, Euroopan
talous voisi vuosittain saada käyttöönsä lähes puoli miljoonaa ammattitaitoista
nuorta työntekijää enemmän kuin nykyisin.
EU:n esityksissä painotetaan, että koulunkäynnin keskeyttäminen tai varhainen
koulunkäynnin päättäminen liittyy sosioekonomiseen taustaan tai muutoin
henkilöiden haavoittuvaan asemaan. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret, joilla on sosiaalihuoltotausta, fyysisesti ja psyykkisesti vammaiset henkilöt,
romanien kaltaisten etniset vähemmistöt sekä erityisopetusta tarvitsevat opiskelijat. Maahanmuuttajanuorilla keskimääräinen koulunkäynnin keskeyttämisprosentti on kaksinkertainen maan kantaväestöön kuuluviin nuoriin verrattuna
(26 % vs. 13 % vuonna 2009), minkä nähdään johtuvan sosioekonomisen taustan vaikutuksesta. Vieläkin suurempi osuus oli romaniyhteisöjen keskuudessa.
Koulunkäynnin keskeyttämiseen liittyy myös sukupuolisidonnaisia näkökohtia, sillä pojat keskeyttävät koulunkäynnin tyttöjä useammin (pojat 15 %, tytöt
12 % vuonna 2011). Perusteluissa todetaan, että oppivelvollisuuskoulun aikana
pojat kokevat kouluympäristöön sopeutumisen vaikeammaksi useammin kuin
tytöt, he ovat yliedustettuina toimintarajoitteisten oppilaiden joukossa (vuonna
2008 61 %), ja heillä on todennäköisemmin tunneperäisiä ja käyttäytymiseen
liittyviä ongelmia tai oppimisvaikeuksia (65 %). 17
15 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode
=t202040
16 Esim. Luonnos: Yhteinen työllisyysraportti. Liite asiakirjaan. Komission tiedonanto. Vuotuinen kasvuselvitys 2013.
17 Esim. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen:
ratkaiseva osa Eurooppa 2020 -strategiaa. Bryssel 31.1.2011. KOM (2011) 18 lopullinen.
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Kuviossa alla on mukana vuoden 2011 tilanne ja asetettu tavoite.

Haasteet koulunkäynnin keskeyttämiseen vaihtelevat suuresti Euroopan laajuisesti. Syrjäisillä alueilla voi olla riittämättömät koulutusmahdollisuudet, suurkaupungeissa taas keskeyttämistä voi tapahtua epäsuotuisilla alueilla. Joissakin
maissa koulunkäynnin keskeyttämistä on paljon tietyissä ammatillisen koulutuksen ohjelmissa, kun taas joissakin maissa koulunkäynnin keskeyttäminen
on vähäisempää esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa. Komission tiedonannossa kritisoidaan sitä, että vain muutamalla jäsenvaltiolla on johdonmukainen
ja kokonaisvaltainen strategia, jolla pyritään vähentämään keskeyttämisiä. Lisäksi monien koulunkäynnin keskeyttämisen vastaisten aloitteiden ongelmana
on, etteivät ne ole riittävällä tavalla yhteydessä muihin nuorisoalan toimenpiteisiin. Usein ei myöskään analysoida riittävän hyvin tietyn alueen tai kohderyhmän erityisongelmia.18
Cedefopin kokoamien tietojen mukaan kahdella kolmesta EU-maasta (EU+)
on jo jonkinlainen (elinikäisen oppimisen tai ammatillisen koulutuksen) strategia, joka tukee koulutuksen keskeyttämisen ja syrjäytymisen vähentämistä.
Maakohtaiset painotukset vaihtelevat.19 Aikaisen koulunkäynnin keskeyttämisen osalta tilanne on parantunut eniten niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat toteuttaneet tehokkaita ja kattavia koulutuksen jatkamista tukevia toimia.20
Kuten aikaisemmin todettiin, EU:ssa koulutuksen ulkopuolella olevien lukuja
ja niiden edistymistä seurataan Eurostatin kokoamista tilastoista. Vaikka niitä
kuvataan vertailukelpoisiksi, ne eivät luonnollisesti sovi vertailutiedoksi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen seuraamiseen. Useassa
maassa on jo päästy tavoitteeseen, mutta vaikka yleisindikaattorina pidetyt
luvut ovat kunnossa, ammatillisen koulutuksen osalta tilanne voi olla aivan
toinen. Esimerkiksi Itävallassa ammatillisissa oppilaitoksissa keskeyttäminen
on noin 10 %, mutta vaihtelee aina 42 prosenttiin asti eri oppilaitostyypeillä.
Saksassa ammatillisen koulutuksen keskeyttää noin 8 % (vuosi 2006). Maakohtaisia analyysejä löytyy neljästä maasta (Tšekin tasavalta, Saksa, Slovenia ja
Itävalta). Tšekeissä tuoreimmat ammatillisen koulutuksen tilastot ovat vuodelta
1998, jolloin keskeyttäminen oli noin 5 %.21

18 Ks. edellinen: Komission tiedonanto. Lisäksi yleiskatsaus EU- ja jäsenvaltioiden strategioiden etenemisestä Trends in VET policy in Europe 2010-12. Progress towards the Bruges
communiqué. Cedefop. Workin Paper No 16. 2012. S. 82.
19 Trends in VET policy in Europe 2010-12. Progress towards the Bruges communiqué. Cedefop. Workin Paper No 16. 2012. s. 80.
20 Luonnos: Yhteinen työllisyysraportti. Liite asiakirjaan. Komission tiedonanto. Vuotuinen
kasvuselvitys 2013.
21 http://www.stop-dropout.eu/index.php?id=5 Country Analysis. Stop Dropout! Risk detection and flexible prevention against learners’ drop out.
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Kuvassa alla on esitetty riskiryhmien seuraamiseen kehitetyn tai kehitettävän
tilastollisen seurannan tilaa EU:ssa. Ranska, Saksa, Unkari, Alankomaat, Suomi
ja Iso-Britannia ylläpitävät valtakunnallisia eri hallinnonalojen tilastoja, ja osa
on valmistelemassa uudistuksia tilastointikäytäntöihin. Belgiassa taas työvoimatilastojen ja ammatillisten oppilaitosten tilastojen seuraaminen mahdollistaa
opintopolkujen seuraamisen. Kuten kuvassa näkyy, suurelta osalta jäsenvaltioista puuttuu mahdollisuus (jo lain puolesta) systemaattiseen seurantaan, eikä
toimenpiteitä sen edistämiseksi ole vielä käynnistetty.22

Alla on esitetty Cedefopin kokoama tieto EU- ja ehdokasvaltioiden eri toimenpiteistä, joilla vähennetään aikaista koulunkäynnin keskeyttämistä (s. 81). Vain
kahdessa maassa ei vielä seurantahetkellä toteutettu työvaltaista oppimista oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Neuvonnan ja ohjauksen teema on ollut
vähintäänkin kehitteillä ammatillisen koulutuksen osaksi kaikissa EU-maissa
vuonna 2010. Myös vaihtoehtoisten opintopolkujen toteuttaminen ammatillisessa koulutuksessa oli mahdollista kaikissa viittä maata lukuun ottamatta.
Koulutukseen pääsyn helpottamisen toimenpiteitä on hieman vähemmän EUtasolla. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa panostetaan oppisopimuksen kehittämiseen, ja Norjassa kehitetään erityisesti opettajien taitoja maahanmuuttajataustaisten opettamiseen. Vain noin puolella maista oli käytössä kannustimia
koulutuksen järjestäjille keskeyttämisen ehkäisemiseksi.

22 Trends in VET policy in Europe 2010-12. Progress towards the Bruges communiqué. Cedefop. Workin Paper No 16. 2012. S. 94.
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Ks. lisää: Trends in VET policy in Europe 2010-12. Progress towards the Bruges
communiqué. Cedefop. Workin Paper No 16. 2012.
Liite: Esimerkki Itävallan keskeyttämisen ehkäisyn toimenpideohjelman
pääkohdista
General awareness of risk detection and learners support
The Austrian dropout strategy contains a broad spectrum of approaches to provide
dropout.
1. Reformation of the compulsory education system
• Pedagogical / didactical
• Training and support for teachers
• Structural reformations
2. Support for the young persons by their career choice
3. To install an early warning system with a subsequent case-management
4. Additional low-threshold arrangements for integration into the labour market
5. To implement a strategy-conducted office to coordinate all concerned parties.
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Source: Steiner, Wagner (2007): „Dropoutstrategie“, Grundlagen zur Prävention und
Reintegration von Dropouts in Ausbildung und Beschäftigung. Endbericht. Studie im
Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur
http://www.esf.at/esf/wp-content/uploads/2011/02/DO-Strategie-Endbericht.pdf
Stop dropout: http://www.stop-dropout.eu/index.php?id=2

Koonnissa annettiin yleiskatsaus koulutuksen läpäisyn / koulutuksen aikaisen
keskeyttämisen näkökulmista ja toimenpideohjelmien etenemisestä Euroopan
tasolla. Tähän katsaukseen ei ole otettu mukaan tarkempia vertailuja koulutusjärjestelmistä, joista saa lisätietoa modulaarisuudesta, työelämäyhteistyöstä ym.
joiden nähdään edesauttavat läpäisyä.
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