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Kiinni ammattiin! - malleja läpäisyn tehostamiseen

8.30 Tervetuloa, Markku Jokela, tilaisuuden puheenjohtaja

 Kuntayhtymän johtajan puheenvuoro, Esa Karvinen

 Valtakunnallinen läpäisyntehostamisohjelma ja sen merkitys meille,  

 Esa Juvonen

 Läpäisyn tehostaminen opetussuunnitelmassa, Ritva Ylitervo

9.30  Kahvi

9.50 Opintoihin kiinnittymistä tukevat hankkeet oppilaitoksessamme, 

 Markku Jokela

Työjärjestyksen ja teemaryhmien esittely ja siirtyminen ryhmiin

10.30  1 teemapaja

11.30  lounas (omakustanteinen)

12.30  2 teemapaja

13.30  3 teemapaja

14.30  4 teemapaja, pajan yhteydessä tarjotaan iltapäiväkahvit.

15.30  Miten tästä jatkamme? - Loppukommentit, Birgitta Kankaanpää

15.45  Tilaisuus päättyy

Ohjelma

Jokainen voi osallistua oman mielenkiintonsa mukaisiin neljään (4)
teemapajaan valitsemassaan järjestyksessä.  Pajoissa esitellään TATU 
– tartu tutkintoon!, Kunnolla ammattiin!, Jousto, Ura alkuun ja Luonto 
liikuttaa -hankkeissa kehitettyjä ja käyttöönotettuja toimintamalleja.
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Oppimisympäristöt, luokka H5008A

• Sakky-pajat:
• Maratan paja/ Kristiina Jääskeläinen
• Helppari Toivalassa, Markku Silvennoinen ja Maija Parikka
• Liiketalouden pajat ja Tuomon tupa/Taisto Ristivirta, Jouni Väyrynen ja Tuomo Natunen

• Osman oppivat kädet/Liisa Sutinen

Pajatoiminnassa opiskelijoita ohjataan, tuetaan ja autetaan opintojen suorittamisessa. 
Pajatoiminnasta vastaa ammatinopettaja, joka koordinoi toimintaa ja ohjaa opiskeli-
joita sekä tekee yhteistyötä alan opettajien kanssa. Pajalla toimii myös ammatinoh-
jaaja. Pajatoimintaa on toteutettu erityisesti neljännen vuoden opiskelijoilla, mutta 
myös opiskelijoille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjaamista. Pajassa opiskelijat tekevät 
opintoihin liittyviä  tehtäviä, mitä opettajat ovat antaneet tehtäväksi. Pajassa suunnitel-
laan opiskelijoiden kanssa opintojen toteuttamista ja ohjataan työssäoppimista  sekä 
ammattiosaamisen näyttöjä.

Teemaryhmät
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Oppimisen tuki, luokat G2039 ja G2041

• Kokin portaat-malli tutkinnonpolusta/Arja Pehkonen
• Hyvinvointivuosikello alan työvälineenä/Maarit Palojärvi
• Opintojen moduulirakenne/Marika Hakonen
• Tukihenkilötoiminta opiskelijan tukena/Tuuli Pieviläinen
• Ihana minä ja Varkaus tutuksi -mallit/Eeva Saarela ja Anita Kalliokoski

Luokka G2039
Tukihenkilötoiminta opiskelijan tukena: Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Nuorten pal-
velu ry:n yhteistyössä järjestämää matalan kynnyksen palvelua oppilaitoksen nuorille, 
joilla haasteena on mm. yksinäisyys, arjen sujuminen tai koulunkäyntiin liittyvät pulmat. 
Periaatteena luottamuksellisuus, myönteinen vuorovaikutus, nuoren voimavarojen ja 
toimijuuden vahvistaminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen ja monipuolinen yhteistyö.
 
Ihana minä – opintokokonaisuus: Ihana minä- opintokokonaisuus on 1 ov:n mittainen 
vapaasti valittava kurssi, jonka tavoitteena on opiskelijoiden itseilmaisun sekä itsetun-
temuksen tukeminen erilaisten ilmaisutaidon harjoitteiden sekä kehonkielen harjoit-
teiden keinoin. Tavoitteena on myös ulkonäköön liittyvien teemojen kautta itsetunnon 
vahvistaminen.

Opiskelupaikkakunta tutuksi (Varkaus tutuksi): Opiskelupaikkakunta tutuksi- opinto-
kokonaisuus on 1 ov:n mittainen vapaasti valittava kurssi, jonka tavoitteena on tukea 
opiskelijaa tutustumaan opiskelupaikkakuntaan ja sen palveluihin ja näin auttaa 
kotiutumaan uudelle paikkakunnalle. Kurssiin voi suorittaa joko opettajajohtoisesti tai 
itsenäisesti. 

Luokka G2041
Opintojen moduulirakenne: Liiketalouden perustutkinnon esimerkki, kuinka opinnot on 
toteutettu moduuleittain. Esittelyssä malli siitä, kuinka opiskelijat voivat valita joustavia 
ja yksilöllisiä opintopolkuja ja kuinka opiskelijan ohjaus tähän tehdään.
 
Kokin portaat- malli tutkinnonpolusta: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustut-
kintoon on tehty malleja tutkinnon rakentumisesta. Esittelyssä on malleja opiskelijan 
opintopoluiksi kokin ammattiin. 

Hyvinvointivuosikello alan työvälineenä: Iisalmen yksikössä on koottu hyvinvointivuosi-
kello, joka muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: hyvinvointi- ja opiskelijakuntatoimin-
nan vuosikello, ohjauksen vuosikello sekä opiskelijahuolto- ja turvallisuusvuosikello. 
Esittelemme, mitä kellot sisältävät ja miten niiden avulla toimintoja toteutetaan oppilai-
toksen arjessa. 



Lukuvuoden aloitus, luokka G2043

• Kuopion metalliala/Juha Kauhanen ja Tatu Hirvonen
• Varkauden metalliala/Pekka Leppänen
• Liiketalouden/datanomien aloituspäivät/Eija Karjalainen ja Miia Moilanen
• Luonto liikuttamaan, opas ryhmäytymisen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen 

luonnossa/Tarja Rissanen, Elina Korhonen ja Mikko Kainulainen

Kiinni ammattiin! - malleja läpäisyn tehostamiseen

Tatu - tartu tutkintoon! -hankkeessa on Liiketaloudella toteutettu jo kolmena syk-
synä opiskelijoille erilliset aloituspäivät. Opiskelijat saavat tutustua heitä ohjaaviin, 
opettaviin, muihin asiakaspalveluhenkilöihin ja toisiin opiskelijoihin, sekä sähköisiin 
oppimisympäristöihin kolmen ensimmäisen koulupäivän aikana. 

Metalli- ja talotekniikan väki on panostanut erityisesti toiminnalliseen ryhmäytymi-
seen.

Luonto liikuttamaan -hankkeessa on kehitetty nuorten hyvinvointia tukevia ryhmäy-
tymismenetelmiä luonto ympäristöä hyödyntäen. Hankkeessa valmistuneen oppaan 
tarkoituksena on lisätä opettajien valmiuksia viedä opiskelijaryhmiä luontoympäris-
töön osana ryhmäytymisprosessia. Luonto on erinomainen ryhmäytymis- ja oppimis-
ympäristö!

Lukuvuoden aloituskäytäntöjen tarkoitus on luoda opiskelijalle turvallinen aloitus 
lisäämään intoa tutkintotavoitteelliseen opiskeluun.
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Nivelvaiheiden tuki - 
Tervetuloa amikseen! Luokka H3014

• Koulutusalojen esittelyvideot/Anni Vanttola
• Amis-kioskit peruskouluilla/Anne Ålander ja Kaija Rautaparta-Pennanen
• 9.lk tehostettu tutustuminen ja 8-kurkistukset/Anne Ålander ja Kaija Rautaparta-Penna-

nen

Olemme rakentaneet teemapajaamme muutaman koulutusalan esittelypisteen esi-
merkiksi ja vinkiksi.
• Voimme katsoa Jousto-hankkeessa mukana olevien alojen esittelyvideot. Vaa-

tetusalalta on lisäksi rekvisiittaa, joka sopisi mukaan perusopetuksen tutustumi-
sesittelyyn. Anni Vanttola esittelee ja kertoo myös, miten esittelyvideo valmistuk-
sessa onnistutaan.

• Amis-kioskien käytöstä peruskouluilla ovat esimerkkeinä sosiaali- ja terveysala 
ja liiketalouden perustutkinto, esittelijöinä Kaija Rautaparta-Pennanen ja Anne 
Ålander.

• Kaija ja Anne esittelevät myös, kuinka 9-luokkalaisten tehostettu tutustuminen ja 
8-kurkistukset toteutetaan.

Ryhmänohjaus, luokka G2042

• Tutka-malli/Roni Mikkonen Kuopion metalliala/Hannu Hyvärinen, Kuopion autoala Pekka 
Miettinen

• Ryhmänohjaajan työkalupakki/Moodlessa/Jaana Kröger, Kari Ranta, Heikki Vänskä
• Tullaan tutuiksi ja tuttujen kesken - ohjausmallit/Jaana Kröger, Kari Ranta, Heikki Vänskä

Ryhmänohjaus on yhä tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa, kun halutaan tehostaa 
opintojen läpäisyä. Teemaryhmässä esitellään NATU –Neljä Askelta Tulevaisuuteen 
ohjausmalli, jota voi hyödyntää niin ryhmänohjauksessa kuin muussakin ohjauksessa. 
Mallia on hyödynnetty Savon ammatti- ja aikuisopistossa mm. auto- sekä metallialalla. 
Teemaryhmässä on mahdollisuus tutustua siihen, kuinka kyseisillä aloilla mallia on 
toteutettu. Lisäksi teemaryhmässä esitellään Moodle –verkko-oppimisympäristöön 
rakennettu Ryhmänohjaajan työkalupakki. Työkalupakista löytyy monenlaisia aiheita, 
menetelmiä ja välineitä ryhmänohjauksen tueksi. Ryhmänohjauksen tueksi on kehi-
tetty myös Tullaan tutuiksi –toimintamalli sekä Tuttujen kesken –malli.  Tullaan tutuiksi 
toimintamalli liittyy ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen aloitukseen liittyvään 
ohjaukseen ja Tuttujen kesken –mallia puolestaan voi hyödyntää toisen ja kolmannen 
vuoden opiskelijoiden kanssa.
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Koulutus ja valmennus/Kati Leinamo ja Seija Kärki, luokka H4016

• Ryhmäohjaajien koulutus (ROK) perehdytyksen ja ammattitaidon lisäämisen 
välineenä

• HUPI-huolenpitovalmiusvalmennus
• Nivelvaiheen ohjauskortit/Anita Mönkkönen
• Oppilaitoksen vanhempainiltasarjat opintoihin kiinnittymisen tukena

Teemaryhmässä esitellään erilaisia malleja ja materiaaleja, joilla voidaan lisätä 
ja vahvistaa opettajien ja muun henkilöstön osaamista. Koulutukset ja valmen-
nukset voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaisesti joko perehdyttämiseen 
tai ammattitaidon ylläpitämiseen. HUPI – huolenpitovalmiusvalmennuksessa 
käytetään koko ryhmän asiantuntemuksen käyttöön ottavaa kehittävää työotet-
ta.  Nivelvaiheen ohjauskorteissa kuvataan oppilaitoksen ja TE-toimiston välistä 
yhteistyötä myös tehostetun ohjauksen näkökulmasta. Vanhempainiltasarja on 
väline oppilaitoksen ja kotien väliselle yhteistyölle sekä vanhemmuuden vahvis-
tamiselle opintoihin kiinnittymisen tueksi.



Oppiminen on kasvukipuja 

“Aika monen asian oppiminen tuntuu vaativan 
kantapäätä. Onneksi meiltä jokaiselta löytyy niitä 

peräti kaksin kappalein.”

Internet/Janne Ruohisto

Jousto-hankkeet

Ura alkuun -hankkeet

 

https://tartututkintoon.wordpress.com
http://kunnollaammattiin.blogspot.fi
http://teholapaisy.wikispaces.com/lapaisyn+tehostaminen

Katso myös:


