
 
 

 

 

Läpäisyohjelman loppuseminaarin 1.12.2015 viestiseinän 
viestit viimeisimmästä ensimmäiseen 
 
 
 
 

   Haluatteko oikeaa palautetta vai pelkkää suitsutusta?  

  
 Kiitos seminaarin järjestelyistä. Tuotetorilla taas vinkkejä arkeen, 

opiskelijan ohjaamiseen. 

 

   Olisi ollut mukavaa kuulla muistakin hankehelmistä kuin niistä, joita on 
esitelty jo aikaisemmissa seminaareissa. 

 

   Erinomaisesti järjestetty seminaari. Asiaa ja ajatuksia herättävää.  

   Kiitos päivän osaaville juontajille!  

  

 Olemme tutkintouskovainen kansa, voisimmeko ryhtyä arvostamaan 
osaamista diplomien sijaan? Voisimme rohkaista nuoria uskomaan 
itseensä ja tulevaisuuteen ja kokeilemaan rohkeasti eri polkuja elämässä. 
Onko elämänpolku sama kuin koulutuspolku ja kuka sen määrittää? 

 

   Hyvää juttua, Tuukka. Kiitokset.  

   Tuukka puhui elävästä elämästä!  

   Hyvä Tuukka!  

   Rehellistä puhetta Tuukalta! Hyvä!  

   Kiitos Anna-Mari!  

   Hyvä Anne-Mari!  

   Hyvä Anne ja Kukka-Maaria!  

   Hyvä Juhani!  

  

 Kannatan liittoutumista someen - kaikkea ei tarvitse edes osata kun 
nuoret kyllä osaa ja opettelee äkkiä jos itsellä/ tiimillä on ideaa. Ilman 
somea ahdistaa samalla tavalla kuin aamupala ilman aamulehteä ja 
kahvia - ei paljon huvita koko aamu :-) 

 

  

 Taistellako vastaan - vai liittoutua, ehkä paremminkin perehtyä ja ottaa 
haltuun - oppimisesta vuorovaikutteista. Minä opin somesta ja tekniikasta 
ja autan oppimaan ammattiaiheista... 

 

  

 Next Generation: Turhautumisen estäminen - on välineosaamista, kaikki 
maailman tieto taskussa, löytää, ilmaisee itseään, jakaa, omaa laajat 
verkostot, elää hetkessä... Taistellako vastaan vai liittoutua? 

 

  

 Muistetaan, että oppimistilaisuuden tavoite ei ole vain lopputuote: 
arvostelukriteereissä on ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, tiedonhaku- ja 
käsittely jne. ...Ryhmässä voi toteuttaa erilaisia rooleja, joita ryhmä 
tarvitsee (kuten työelämässä), ja osoittaa osaamistaan näin. Vaatii 
opettajalta tarkkanäköisyyttä ja ryhmän mukana toimimista. /sami 

 

  

 Toisen siivellä...kuinka monen työkaveri tekee tätä ja mitä sille 
työyhteisössä teemme? Onko tällä siipeilijällä kuitenkin paikkansa 
yhteisössä ja jos ei ole, niin tarttisko se löytää? 

 



 
 

 

  

 Toisen siivellä meneminen ryhmässä - voisi ajatella myös niin päin, että 
luultavasti tämän opiskelija olisi tippunut jo aikaisemmin mutta ehkä on 
jotain oppinut edes ryhmässä. Ammattiosaamisen näytössä tai 
tutkintotilaisuudessa se osaaminen kumminkin mitataan. Oppimisen taso 
pitää kumminkin selvittää ennen osaamisen näyttöä, joten siinäkin on 
yksi kiintopiste ja puuttumisen paikka, jolloin siivellä menijöidenkin tilanne 
selviää. 

 

   Yksilölliset polut rulettaa ja opiskelijat kiittää, ei poista ryhmän tukea!  

  

 Ammatillisesta koulutuksesta leiktaan tulevina vuosina valtion budjetissa 
n.190milj. euroa. Miten turvataan nuorten koulutuksen laatu, tuki ja 
ohjaus, jatkokoulutuskelpoisuus ja hyvinvointi? Miten käy läpäisylle ja 
syrjäytymisen ehkäisylle? 

 

  
 Miten ryhmässä löytyy yksittäisen opiskelijan osuus,ettei kukaan mene 

toisten siivellä? 

 

  

 Opiskelijakuulemisissa on tullut esille, että opiskelijat haluavat opiskella 
työssäoppimisen lisäksi omassa ryhmässä kouluympäristössä. Ryhmä 
mihin voi identifioitua, on kehityspsykologisestikin perusteltavissa. 

 

  
 Toivottavasti tuollainen tyhjä luokkahuone on katoavaa 

kansanperinnettä� porukassa on aina pöhinää! 

 

  

 Loistava esitys, jossa kuva ei ole pelkästään puheen kuvittamista, vaan 
kertoo omaa tarinaansa. Tätä luova opetus ja tekemällä oppiminen 
yhdessä parhaimmillaan ovat 

 

  

 opiskelijan omilla oppimispoluilla ryhmän tuki ja sosiaalinen verkosto 
puuttuu, opettajan merkitys korostuu eikä oppimista voi refkektoida 
ryhmän kanssa 

 

   Smart & Flexible -hanke https://padlet.com/Grohnan/virtuaali  

   Somepedia -hanke https://valmistuninfo.wordpress.com  

   Ohjataan sekä yksilöä että ryhmää  

  

 Ryhmäyttämisessä on haasteellista nykyään opiskelijoiden omat 
oppimispolut. Kysymyksenä onkin, että mihin ryhmään opiskelija kuuluu 
vai kuuluko hän useampaan. Toisaalta ajatus, että ohjaanko yksilöä vai  
ryhmää? 

 

   Hyvä loistavat Heidi ja Mari!  

  
 Mielenkiintoinen aamupäivä!  Terveisiä Pieksämäeltä 

seurakuntaopistolta. :) 

 

  
 Ovtes:ssä opiskelijan yksilöllinen ohjaus ja tuki jää näkymättömäksi 

opettajan työsuunnitelmassa. Esim ryhmänohjaus. 

 

  

 Samaa mieltä. Oman ryhmäni kanssa meillä on varattu 2 h ro tunteihin + 
ryhmäytys päivä alussa. Ei ole vielä loppunut aiheet ja asiat ro-tunneilla. 
Oppimisvalmiudet, omat opintopolut, viikko-ohjelman läpikäynti jne... 

 

  

 Huoli ja riskikeskustelu on toki tärkeää, mutta normaaliin panostaminen 
hedelmällisempää. Tunne ja tunnista opiskelijasi - voimavaroja löytyy 
kaikilta. Negatiivisten asioiden jatkuva käsittely ei tue nuoren itsetunnon 
kehittymistä. 

 

  
 Ryhmäyttämisen pitää olla jatkuvaa, ei jäädä vain opintojen 

alkuvaiheeseen. Hyvä ryhmä tarvitsee aikaa ryhmänohjaukselle. Samalla 

 



 
 

 

voidaan käsitellä opiskeluun liittyviä asioita, ei tarvitse olla leikkimistä 
kuten kuultiin. 

  

 Kumpi on pitkällä aikavälillä tärkeämpää ammattitaito työmarkkinoille vai 
tehokas läpäisy? Silloin kun läpäisy vaikuttaa rahoitukseen on suurena 
Keva Viime hlöstötutkimuksessa tuli ilmi, että johtoa pidetään vähän 
etäisenä. Miten joryn jäsenet ovat reagoineet tähän kuluvana vuonna? 
Vai tarvitseekKeva Viime hlöstötutkimuksessa tuli ilmi, että johtoa 
pidetään vähän etäisenä. Miten joryn jäsenet ovat reagoineet tähän 
kuluvana vuonna? Vai tarvitseekvaarana ammattitaidon alennusmyynti 
joka tulee varmasti myöhemmin kostautumaan! 

 

  
 Nyt kuulostaa hyvältä, ettei tuijoteta vain numeroita. Opiskelijan 

hyvinvointi on tärkeintä. 

 

  

 Inspiroivia puheenvuoroja asiantuntijoilta. Keskeyttämisen vähentäminen 
ei ole mikään taikatemppu - kyse on paletin rakentamisesta, joka tukee 
opiskelijan arkea ja näkyy koko koul. järj, organisaation toiminnassa. 

 

   Onnea, loppuseminaari! Meillä on #allmalepanel!  

  

 läpäiylukujen pitäminen ennallaan on ollut jo hyvä tulos niissä 
oppilaitoksissa, joissa nuorisotakuun myötä opiskelijamäärä on 
lisääntynyt ja heterogenisoitunut roimasti. 

 

  

 Vahva painoarvo rahoituksessa läpäisylle, niin johan alkaa tapahtua 
myös "heikoimmilla" koulutuksen järjestäjillä. Hyvää työtä on tehty eri 
puolilla Suomea ja siitä tulee myös rahoituksen järjestäjiä palkita. 

 

  
 Hyvä Jukka, juuri näin! Kaikki mukaan läpäisytalkoisiin ja opiskelijan asia 

keskiöön. 

 

  
 Kolvi Oy sanomat 26.11.2015 "Käytännössä lähes kaikki opiskelijat 

saadaan valmistumaan jos vaan tahtoa riittää" sanoo Jukka Vehviläinen 

 

   Jukalla on kyllä sydän paikallaan  

  
 Kun opettajuus muuttuu, opettajan rooli muuttuu, oppiminen 

aikasidonnaisuus katoaa jne., niin toivottavasti myös OVTES muuttuu 

 

   Jukka on hieno mies. Suomen parhaita asiantuntijoita tällä alalla.  

   Hyvä, Jukka!  

  

 Opettajan rooli muuttuu -> opettamisesta ohjaukseen/valmentamiseen. 
Vähennetään perinteisiä opetustunteja -> lisätään ohjausta. Annetaan 
vastuuta opiskelijoille. Näin työaika riittää ohjaukseen. 

 

  

 Opettajan roolia korostetaan läpäisyssä. Silti opettajalta vähennetään 
mahdollisuuksia  työajan puitteissa tapahtuvaan opiskelijan ohjaukseen 
ammatillisessa koulutuksessa. Peruskoulussa ja lukiossa opettaja voi 
keskittyä täysivaltaisesti perustehtäväänsä. 

 

  

 Sukupuolisegretoituneilla aloilla ryhmäyttäminen on erityisen tärkeää - 
muuten kaikkia opiskelijoita ei oteta mukaan ja he jäävät yksin 
ajelehtimaan. Tämä vaatii toimintatapojen muutosta - opettajien täytyy 
tunnistaa tämä ja purkaa esteitä osallisuudelle. Ruohonjuuritason 
toiminta kulkee käsikädessä hyvän johtamisen kanssa. 

 

  

 Tutkinnon osien ja koko tutkinnon suorittaminen rahoitusperusteita tulee 
edistämään läpäisyä. Raha ratkaisee ja on hyvä, että meillä on nyt 
käytössä valtava määrä hyviä toimintamalleja, joita ottaa käyttöön. 

 



 
 

 

Edelleen sitä saa mitä mittaa� 

  

 Miten hyvin ylipäätänsä kukaan meistä jaksaisi ilman oman 
työporukan/viiteryhmän antamaa henkistä tukea ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta? Nuorilla tämä tarve on luonnollisesti korostunut. 

 

   Kyllä, miehet keskeyttävät enemmän naisvaltaisilla aloilla.  

   Kuunteleminen aidosti on välittämistä aidosti!  

  

 Arjenhallintataitojen ja itsetuntemuksen ollessa puutteellinen, ei 
opiskelusta tule mitään. Kun kaikki energia menee arjesta 
selviytymiseen, uuden oppiminen kärsii. Ryhmäytyminen, yksilöllinen tuki 
ja ohjaus sekä turvalliset aikuiset ovat avainasioita nuorten kohdalla. 

 

  
 Eroprosentilla tarkoitetaan keskeyttämistäprosenttia tässä yhteydessä. 

Väliaikaisesti keskeyttäneet eivät ole mukana tiedonkeruussa. 

 

  

 Luvut sisältävät tutkinnon suorittamisen lopettaneet eli eronneet. 
Väliaikaisella keskeytyksellä olevia ei luvuissa pitäisi olla. Jos on, niin se 
johtuu koulutuksen järjestäjän tavasta merkitä erot ja keskeyttämiset 
opintohallintojärjestelmäänsä. Ohjeena määrällisten tietojen 
keräämisessä oli, että ilmoitetaan vain kokonaan tutkinnon suorittamisen 
lopettaneet. 

 

  

 Tarvitaan sukupuolitietoista opetusta ja ohjausta miesvaltaisille aloille, 
joilla naiset keskeyttävät opinnot prosentuaalisesti enemmän. Onko sama 
huomattavissa toisinpäin? Eli miehet naisvaltaisilla aloilla? 

 

  

 Moni erityistä tukea tarvitseva opiskelija joudutaan ohjaamaan 
erityisoppilaitokseen kesken opintojen. Hakujärjestelmää pitää kehittää 
niin, että opiskelijat ohjautuisivat opiskeluvalmiuksien mukaan heti 
oikeaan koulutusmuotoon. 

 

  
 Eroprosentti = keskeyttämisprosentti? Sisältääkö keskeyttämisprosentti 

myös väliaikaisesti opintonsa keskeyttäneet? 

 

  

 Ehkä peruskoulussa pitäisikin keskittyä enemmän itsetuntemukseen kuin 
eri ammattialojen opettelemiseen tai läpi käymiseen? Kun ihminen tietää 
kuka hän on ja mistä hän on kiinnostunut, hän osaa silloin etsiä tietoa 
kiinnostuksen kohteistaan tai vähintään osaa kysyä apua tiedon 
hankintaan. Mitä mieltä olette? :) 

 

  

 Ryhmäyttäminen on erityisen merkittävää maahanmuuttajien 
integroimiseksi osaksi oppilaitosyhteisöä. Moninaisuus, kohtaaminen, 
dialogi - kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta oppilaitoksessa - 
tämä on opintoihin ja yhteisöön kytkeytymisen kannalta keskeistä. 

 

  
 Terveisiä Kuopiosta! Täällä mielenkiinnolla seurataan puheenvuoroja ja 

pidetään varjoseminaaria. 

 

  
 Onnistunut ja jatkuva ryhmäyttäminen tarjoaa opiskelijoille kestävän 

sosiaalisen voimavaran, jolla myös torjutaan keskeyttämistä. 

 

  

 Kaikille toisen asteen tutkinto jatko-opintokelpoisuudella - kannatan 
lämpimästi! Voisi jo loppua keskustelu 2 vuoden koulutuksesta ilman 
jatko-opintokelpoisuutta, tutkinnon suorittaminen ei enää ole sidottu 
aikaan! Olemme kai edelleen koulutusmyönteinen yhteiskunta, joka 
haluaa luoda parhaat mahdollisuudet kaikille. 

 

   Pedagogiikkaa keskiöön ja opettajat laajasti mukaan kehittämään  



 
 

 

oppimisen arkea! 

  

 Tehostamisohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat edelleen sellaisia, 
joiden kautta pystytään selviytymään vähenevissä resursseista ja 
reformin toimeenpanossa. 

 

  

 Vetovoiman parantaminen on vaatinut kehittämistoimia ammatillisessa 
koulutuksessa. Ja kehittäminen puolestaan on luonut vetovoimaa. Ehkä 
lukiokoulutuksen pitäisi joutua vetovoimakriisiin, jotta kehittämisprosessi 
tulisi tarpeelliseksi. 

 

  

 Toivottavasti koulutuksenjärjestäjät säilyttävät "ylpeytensä" 
rahoitusreformissa, ettei aleta päästämään läpi opiskelijoita liian 
heppoisin perustein rahoituspaineiden takia 

 

  

 Osaamisperusteisuus ei niinkään ole uusi asia ammatillisessa 
koulutuksessa, mutta aikasidonnaisuuden poistaminen osaamispisteisiin 
siirtymisen kautta sitä vastoin on mullistavaa ammatillisessa 
peruskoulutuksessa. 

 

   Hyvä, että järkiperäistetään, puretaan päällekkäisyyksiä  

   Opiskelija aidosti subjekti toiminnan keskiössä. Hyvä viesti!  

   Kiitos 😊  

   Sitä saa mitä mittaa!  

   Hyvää ja rauhallista joulun odotusta!  

   Tervetuloa!  

 
 


