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Toteuttaja: Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinto)/ Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen 
koulutus/ Raision seudun koulutuskuntayhtymä/ Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia/ Sa-
lon seudun koulutuskuntayhtymä/ Lounais-Suomen ammattiopisto/ Turun ammattiopistosäätiö 
 
Yhteyshenkilö: Heidi Hakkarainen, projektikoordinaattori (heidi.hakkarainen@turku.fi, p. 0401483407) 
 
Hankkeen www-osoite: www.koulutustakuu.fi 
 
Hankkeen keskeiset tavoitteet: 
Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisten vähentäminen tehos-
tamalla opinto-ohjausta ja siihen liittyvien laatukriteerien käyttöä ja verkostoyhteistyötä sekä kehittämällä 
opiskelijoiden kokonaisvaltaisia tukipalveluita. Lisäksi tavoitteena on tukea yksilöllisten tutkinnon suoritta-
mistapojen toteutumista.  
 
Hankkeen tavoitteena on lisäksi hyödyntää ja ottaa käyttöön aikaisemmissa hankkeissa kehitettyjä hyviä 
käytäntöä (esim. Valmis-, Joustavasti jatkoon- ja Motivoimaa-hankkeet).  
 
Hankkeen toimenpiteet: 
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet on jaettu kahteen kokonaisuuteen. 
 
Työkokonaisuus 1: Hyvän ohjauksen kriteerien käyttöönotto ja niiden toteutumisen arviointi  
Hyvän ohjauksen kriteereiden tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa 
sekä varmistaa laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Hankkeessa 
tullaan vertaiskehittämisen ja -arvioinnin avulla kehittämään kriteerien jalkautumista osaksi oppilaitosten 
arkea. 
 
Työkokonaisuus 2: Opiskelijoiden oppimistaitojen kehittäminen sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin tukeminen 
Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä opintojen keskeyttämisen ehkäisemisessä ja läpäisyn edistämisessä 
on ohjaus- ja opetustapojen kehittäminen ja käyttöönotto, jotka tukevat erilaista tukea tarvitsevia oppi-
joita. Opintojen keskeytyminen alkuvaiheessa on ongelma, johon usein syynä ovat haasteet opiskella 
valitulla alalla (puutteet opiskelutaidoissa tai elämänhallinnassa), motivaation puute sekä sitoutumatto-
muus opintoihin ja/tai oppilaitokseen. 
 
Hankkeen kohderyhmät: 
Kohderyhminä ovat hankeverkoston oppilaitosten perustutkintojen opiskelijat, joiden opinnot ovat vaa-
rassa keskeytyä tai pitkittyä. Erityisenä kohderyhmänä on erilaista tukea tarvitsevat opiskelijat, joilla on 
vaikeuksia opintoihin kiinnittymisessä ja opinnoissaan edistymisessä. Oppilaitoskohtaisesti pilottikoulu-
tusaloiksi on valittu ne, joissa opintojen keskeyttäminen on erityisen suurta ja joissa ohjaus- ja tukipalve-
luiden kehittämiselle on merkittävä tarve.  
 
Opinto-ohjauksen hyvien kriteerien käyttöönoton ja niiden toteutumisen arvioinnissa sekä hankkeen tu-
losten levittämisen kautta kohderyhmänä ovat kaikki koulutusalat. Lisäksi hankkeen levittämisen ja juur-
ruttamisen osalta tärkeänä kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten johto.  
 
Hankkeen keskeiset tuotokset sekä niiden levittäminen ja juurruttaminen: 
 
Työkokonaisuus 1, odotettavissa olevat keskeiset tulokset:  
- Hyvän ohjauksen kriteerit ovat osa oppilaitosten laadunhallintaa  
- maakunnallisesti yhteiset ohjauksen toteutumisen arviointitavat  
- opiskelijoiden opintojen ohjaus tehostuu ja tasa-arvoistuu  
- aiemmin kehitettyjen ja jo juurtuneiden käytäntöjen toteutuksen seuranta  
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Työkokonaisuus 2, odotettavissa olevat keskeiset tulokset: 
- opiskelutaitojen arviointitapojen kuvaukset, toteutustavat ja mallit 
- opiskelijoiden opintoihin sitoutumista tukevat mentorointi-/tutorointimallit 
- opiskelijoiden ydintarpeen tunnistamisen mallit ja niiden perusteella kehitetyt uudet opetus- ja ohjaus-
ratkaisut 
- oppimisen ja osaamisen arvioinnin mallit, jotka tukevat opiskelijan itseohjautuvuutta, itsearviointia, opis-
kelumotivaation kasvua ja oman oppimisen johtamista 
 
Hanketiedotuksen pääpainopisteinä ovat hanketulosten juurruttaminen hankeverkoston omiin organisaa-
tioihin ja levittäminen organisaatioiden sisällä, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti. Hankkeen tuo-
toksia tullaan levittämään ja juurruttamaan mm. erilaisissa opettajien ja ohjaushenkilöstön sekä johdon 
koulutus- ja vertaiskehittämistilaisuuksissa sekä oppilaitosten omissa pedagogisissa johto- ja kehittämis-
ryhmissä. Yhteisenä tiedotuskanavana on www.koulutustakuu.fi- internetsivut.  


