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Sisällys
 

”Dialogia ei ole ilman toivoa. 
Toivo kasvaa ihmisen 

vaillinaisuudesta, jonka vuoksi 
hän suuntautuu maailmaan 

jatkuvasti uutta etsien  
– pohjimmiltaan aina yhdessä 

toisten kanssa.” 
Paulo Freire. Sorrettujen pedagogiikka.
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Kenelle tämä käsikirja  
on tarkoitettu?

Kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, opiskelijoille, työpaikoille, opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle sekä muille kiinnostuneille. Erityisesti niille, jotka uskovat, että 
pyörää ei kannata aina keksiä uudestaan. 

Hyvät käytänteet kiertoon käsikirjaan on koottu Ankkuri-projektissa (1.4.2011–30.6.2013) 
tuotettua materiaalia. Ankkuri on Euroopan Sosiaalirahaston ohjelmakauden 2007–2013 
hanke, jonka kansallisena rahoittajana toimii Opetushallitus. Ankkuri- hanke kuuluu 
Euroopan Sosiaalirahaston Paremmin arjen taidoin ja opintojen kautta töihin kehittämis-
ohjelmaan1. Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksen järjestäjän valmiuksia tunnistaa 
varhain ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä sekä tukea maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden siirtymistä työelämään sosiaali- ja terveysalalla.

Ankkuri-projektin hallinnoijana on Helsingin Diakoniaopisto ja osatoteuttajina Helsingin 
yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sekä Vantaan ammattiopisto Varia.

Ankkuri-hankkeen projektihenkilöstö toivoo, että saatte käsikirjasta ideoita, ajatuksia ja 
jopa työkaluja keskeyttämisen ehkäisyyn sekä välineitä ammatilliseen kasvuun ja suvait-
sevaisuuden edistämiseen työpaikoilla. Toivomme, että hankkeessa toimineiden (Vantaan 
ammattiopisto Varia, Keudan ammattiopisto, Omnian ammattiopisto, Helsingin Diako-
niaopisto) ammatillisten oppilaitosten välinen yhteis- ja kehittämistyö jatkuu hankkeen 
päättymisen jälkeen alueellista yhteistyötä vahvistaen. 

Osallisuus ja yhdessä tekeminen

Osaaminen on ihmisissä ja yhteisöissä.  
Osaaminen ei tule ulkopuolisilta asiantuntijoilta.2

Ankkurin seminaarit on toteutettu pääosin yhteistoiminnallisesti.3 Tavoitteena on ollut 
hyödyntää ja jakaa seminaareihin osallistuneiden sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaus-
henkilöstön sekä muiden osallistujien kokemuksia ja vahvistaa jaettua asiantuntijuutta sekä 
osallisuutta. Kiitämme lämpimästi kaikkia Ankkurin toimintaan osallistuneita opetus- ja 
ohjaushenkilöstöä, opiskelijoita, työpaikkojen henkilöstöä sekä projektitoimijoita panok-
sestanne hankkeen aikana. Erityinen kiitos kuuluu käsikirjan kirjoittamiseen osallistuneel-
le Ankkuri-hankkeen projektihenkilöstölle.

Käsikirjan määritelmä hyvästä käytänteestä perustuu kahteen julkaisuun: 1. Käsikirja 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoon (OPH)4 ja 2. Hyvästä paras. 
Jaettu kehittämisvastuu ESR-projekteissa (TEM)5.

Hyvän käytänteen tunnuspiirteitä ovat muun muassa tarve- ja kysyntälähtöisyys, toimi-
vuus, mallinnettavuus sekä hyödynnettävyys. Toivomme, että tässä käsikirjassa esitellyistä 
hyvistä käytänteistä on sinulle hyötyä.

Käsikirjasta voit saada ideoita mm: 
•	 keskeyttämistä ehkäisevien pedagogisten käytänteiden monipuolistamiseksi
•	 keskeyttämisriskin ennakoimiseksi 
•	 oman ammatillisen kasvun vahvistamiseksi
•	 työhyvinvoinnin lisäämiseksi
•	 suvaitsevaisuuden edistämiseksi

Käsikirjamme keskeiset käsitteet ovat mentorointi, dialogi sekä hiljainen tieto.

Mentorointi

Mentorointi6 on tavoitteellista ja luottamukseen perustuvaa toimintaa. Mentoroinnin 
avulla voidaan tunnistaa hiljaista tietoa, edesauttaa hiljaisen tiedon siirtämistä, ehkäistä 
vaiennetun tiedon syntyä, edesauttaa perehdytystä, edistää ammatillista kasvua, edesauttaa 
yhteisen näkemyksen löytämistä työpaikoilla, kannustaa ja lisätä työmotivaatiota.

Dialogi 

Dialogin edellytyksenä on toisen kohtaaminen. Dialogilla pyritään ymmärtämiseen ja 
uusien merkitysten luomiseen Dialoginen keskustelu on tilaisuus, jossa ajatellaan yhdessä 
ääneen. Lopputuloksena syntyy kaikille jotakin uutta. Dialogissa kukaan ei ole väärässä. 
Dialogi ei ole vuorotellen käytyjä monologeja, mielipiteiden vaihtoa, vaikuttamista toiseen 
eikä kannanottoa. Dialogisessa kohtaamisessa epävarmuuden sietäminen vaatii, että asioita 
ei yritetä ymmärtää liian pian ja lopullisesti. Dialogin edellytykset ovat tasa-arvoisuus sekä 
moniäänisyys.

Hiljainen tieto

Hiljainen tieto7 on tiedostamattomia mielenrakenteita tai skeemoja, jotka perustuvat 
kokemukseen. Hiljainen tieto on sidottu henkilön persoonaan. Tietoa on vaikea tunnistaa 
ja pukea sanoiksi. Työkulttuureissa on hiljaista tietoa. Sosialisoituminen työkulttuuriin 
merkitsee hiljaisen tiedon omaksumista. On myös hiljaista tietoa, josta tulisi oppia pois. 
Hiljainen tieto voi vaientaa tietoa. Käytännön työssä hiljainen tieto on ”näppituntumaa” 
siitä, miten tulee toimia eri tilanteissa.

1.
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Päivä toteutettiin yhteistoiminnallisesti11 oppimiskahvilana. Päivän aikana tuotettiin 
aineistoa keskeyttämisen ehkäisystä ja hyvien käytänteiden juurruttamisesta pedagogisen 
kehittämisen tueksi. Oppilaitosten johdon edustajat sekä Opetushallituksen edustaja oli 
kutsuttu mukaan pitämään kommenttipuheenvuorot päivän aikana nousseiden aiheiden 
pohjalta. Päivä päättyi paneelikeskusteluun, jossa seminaarin osallistujat saivat mahdolli-
suuden esittää kysymyksiä oppilaitosten johdon edustajille sekä muille panelisteille.

Ankkuri-projektin Innotorilla 10.5.2012 mukana olleet keskeyttämisen ehkäisyyn ja 
joustavien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvät hankkeet 

Jope: http://www.oph.fi/download/136558_winnova.pdf
Joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen tehostamiseksi.  
WinNova, Satakunnan koulutus.

Opi, viihdy, Valmistu: http://ovv.wikispaces.com/
Varian vetämä hanke. Ohjaus-ja tukipalvelujen toimintamalli keskeyttämisen 
ehkäisemiseksi.

Kolvi: www.oph.fi/download/136564_keuda.pdf
Keudan, Omnian, Luksian ja Varian innovoiva ohjaus/yhteistyöhanke.  
(Läpäisyn tehostamisohjelma: Oph)

Nitoja: www.nitoja.fi/?page_id=92,
Nitoja- Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään, päättynyt hanke (2010)

Amissäätöö: www.innoomnia.fi/node/80
Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen opinnoissa

Polku: http://teholapaisy.wikispaces.com/POLKU+-+Ammatillisen+koulutuksen+l%C3%A4
  p%C3%A4isyn+tehostaminen

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishanke: Helsingin kaupunki  
(Diakoniaopisto osatoteuttajana) Keskeyttämisen ehkäisy, joustavat polut,  
työvaltaiset toimintatavat

Armi + Tsemppari: www.hel.fi/hki/opev/fi/Ammatillinen+koulutus/Kehitt_mishankkeet/
Armi-hanke Armi-hankkeessa tuetaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita, 
jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai jotka palaavat opiskelemaan kes-
keytyksen jälkeen. Heitä varten kehitetään uudenlainen opiskelijahuollon malli, 
arkiohjaus. (päättyy toukokuussa 2013)

Verme: http://ktl.jyu.fi/ktl/osaavaverme 
Verme tarkoittaa vertaismentorointiryhmää, jossa opetus- ja ohjaushenkilöstö  

Osallisuus Ankkuri-projektin 
toiminnassa
Ankkurin seminaarit on toteutettu pääosin yhteistoiminnallisesti. 8/9/10 

Tavoitteena on ollut hyödyntää ja jakaa seminaareihin osallistuneiden sosiaali- ja terveys-
alan opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksia vahvistaen jaettua asiantuntijuutta sekä 
osallisuutta. Seminaareissa on myös esitelty päättyneitä ja käynnissä olevia ammatillisen 
koulutuksen keskeyttämishankkeita. Seminaarien toteuttamisessa on yhdistetty sekä  
teo riaa että toiminnallisuutta. Koulutuspäivät ovat saaneet hyvää palautetta. 

Innotori — keskeyttäminen kuriin,  
käytänteet kiertoon
Ankkuri-projektin järjestämällä Innotorilla 10.5.2012 jaettiin hyviä ja vähemmän 
onnistuneita kokemuksia sekä verkostoiduttiin. Seminaariin osallistui ammatti opisto 
Keudan, Vantaan ammattiopisto Varian, Omnian ammattiopiston sekä Helsingin 
Diakoniaopiston sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaushenkilöstöä, hanketyön-
tekijöitä eri puolilta Suomea sekä muita toimijoita. Seminaarin oppimiskahvilan 
isäntinä ja emäntiä toimivat keskeyttämistematiikkaan liittyvien hankkeiden vetäjät 
pääkaupunkiseudulta ja muualta Suomesta. Hankkeista etsittiin hyvien käytänteiden 
tunnuspiirteitä sekä tunnistettiin juurtumisen ja levittämisen esteitä sekä tavanomai-
sia sudenkuoppia. 

Osaaminen on 
ihmisissä ja 
yhteisöissä.  
Kuva: Mikko Nummi.

2.

2.1.
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Juurruttaminen

 · Hankkeiden on oltava osa oppilaitoksen tavallista toimintaa
Hankkeet strategiaan ja rakenteisiin

oppii yhdessä. Verme on Suomessa kehitetty ja suomalaiseen koulutusjärjestel-
mään räätälöity menetelmä uusien opettajien työn tukemiseksi. 

Lola: Helsingin Diakoniaopiston yksilöllisemmän ohjauksen malli keskeyttämisen 

  ehkäisemisessä (oppilaitoksen oma kehittämistyö – ei hankepohjainen)

Tukea arjen työhön  
– paikka, tila sekä aika ammatilliseen keskusteluun

Ankkuri-projektin Innotorin Keskeyttäminen kuriin – Käytänteet kiertoon (10.5.2012) 
seminaariosallistujien esiin nostamia asioita ja kehittämisehdotuksia negatiivisen kes-
keyttämisen ehkäisemiseksi ja hyvien käytänteiden juurruttamiseksi ammatillisessa 
koulutuksessa Ankkurin projektihenkilöstön yhteen vetämänä. 

Opiskelijat

 · Opiskelijat mukaan toimintaan entistä paremmin
mm. toiminnan suunnittelu, palautteen hyödyntäminen nykyistä paremmin,  

mentorointi, tuutorointi, keskeyttämiskeskustelu, hanketoiminta 

 · Tukipalveluverkostoa on selkeytettävä
 · Tarvitsemme henkilökohtaistamisen rinnalle vahvempaa ryhmäyttämistä 

Yksilöllistynyt toimintakulttuuri vs. ryhmään kuuluminen 

Opetus – ja ohjaushenkilöstö

 · Opettajat/ohjaajat kaipaavat lisää tukea arjen työhön 
työparityöskentely, mentorointi, työnohjaus, samanaikaisopettajuus, sosiaaliset kohtaa-

miset, yhteiset keskustelufoorumit, yhteistyö kotien kanssa, yhteistyö työelämänedustajien 

kanssa

 · Työelämäyhteistyötä tarvitaan lisää
opettajien pitää näkyä työpaikoilla enemmän, työvaltainen opetus ja ohjaus, tehtävien 

kehittäminen yhdessä työpaikkojen kanssa, enemmän luottamusta työelämään

 · Uudenlainen ammatillinen identiteetti vaatii reflektoivaa otetta 
maailma muuttuu, samoin pedagogiikka, kouluttautumisen tarve, eteenpäin suuntautunut, 

innostunut mieli, uskallus ottaa apu vastaan, kehittävä työote

 · Työaikaa on kohdennettava entistä paremmin 
opettajien vuosikello ja pedagoginen suunnittelu (pois kalenterilähtöisestä suunnittelusta), 

opettajien tulee saada keskittyä perustyöhön, työtehtävien priorisointi, resursointi

Innotorin etiketti

Kaikkien osapuolten sitoutuminen yhteiseen 
kehittämistyöhön on tärkeää

•	 opiskelijat	mukaan	toimintaan	entistä	paremmin	
•	 tukipalveluverkostoa	on	selkeytettävä
•	 tarvitsemme	henkilökohtaistamisen	rinnalle	vahvempaa	ryhmäyttämistä	
•	 opettajat/ohjaajat	kaipaavat	lisää	tukea	arjen	työhön	
•	 uudenlainen	ammatillinen	identiteetti	vaatii	reflektoivaa	otetta	
•	 työaikaa	on	kohdennettava	entistä	paremmin	
•	 hankkeiden	on	oltava	osa	oppilaitoksen	toimintaa	
•	 kaikkien	osapuolten	sitoutuminen	yhteiseen	kehittämistyöhön	on	tärkeää
•	 hankkeen	suunnitteluvaihe	on	ratkaiseva	juurruttamisessa	
•	 sisäinen	ja	ulkoinen	tiedon	kulku	on	varmistettava	kaikessa	toiminnassa

Innotorin etiketti
Jokainen osallistuu  

aktiivisesti keskusteluun

Jokaista kuunnellaan

Näkökulmia  jakamalla ja yhdistelemällä  
synnytetään kollektiivista käsitystä  

ja ymmärrystä asioista

Keskustellaan pääosin asiasta  
– mutta välillä asian vierestäkin

Kootaan kesustelussa syntyneet  
ajatukset ”pöytäliinaan”
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Huolen dialoginen puheeksiotto tuen ja kontrollin yhdistämisenä

Miksi omaan huoleen kannattaa luottaa?
Jokaisessa kohtaamistilanteessa syntyvä ymmärrys perustuu intuitiiviseen kuvaan,  
joka rakentuu kolmesta elementistä: 1) kognitiivisesta, 2) emotionaalisesta ja 3) moraalisesta.

Mitä ovat Hyvien käytäntöjen dialogit?
•	 Keino saada esiin hiljaista tietoa
•	 Tila oppia ja jakaa yhdessä
•	 Tapa johtaa ja kehittyä dialogisesti
•	 Väline levittää ja juurruttaa hyviä käytäntöjä

Hyvien käytäntöjen dialogien tavoitteet
•	 dialogisuuden lisääminen kaikkiin kohtaamisiin kaikilla tasoilla
•	 palvelukulttuurin ja toimintatapojen muutos 
•	 fokus: varhainen avoin yhteistoiminta

Hyvien käytäntöjen dialogit – menetelmä hiljaisen tiedon esiin saamiseen 
•	 Oman työn, tilanteiden ja käytäntöjen jäsentämistä yhdessä dialogisesti
•	 Keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä erilaisista työskente-

lytilanteista sekä omista ja yhteisön hyvistä ja toimivista käytännöistä ja kehittämistar-
peista > dialogisuuden lisääminen

•	 Työntekijät tulevat tietoisemmiksi omasta ja yhteisön ns. hiljaisesta tiedosta, työkäytän-
töjensä toimivista puolista ja jakavat ja kehittävät työkäytäntöjä yhdessä.

•	 Hyvien käytäntöjen dialogeja voidaan järjestää esim. esimiehille, työyhteisöille, eri työ-
yhteisöjen ja sektorien kesken sekä lapsille/oppilaille, vanhemmille, jne.

•	 Hyvien käytäntöjen dialogit pohjautuvat Huolen vyöhykkeistöön. Eri yhteisöjen kanssa 
voidaan käyttää erilaisia muunnoksia/versioita hyvien käytänteiden dialogeista. 

Ota huoli puheeksi!
Varhainen avoin yhteistoiminta vs. Myöhäinen suljettu yksin 
tekeminen

Kristiina Akanyildiz Jukka Pyhäjoen ja Mimosa Koskimiehen materiaalin pohjalta. 

Koskaan ei ole liian aikaista olla avoin,  
koskaan ei ole liian aikaista suuntautua yhteistoimintaan, koskaan 
ei ole liian aikaista ryhtyä dialogiin.

Kuinka puhua niin, että toisessa syntyy halu kuunnella ja kuinka 
kuunnella niin, että toisessa syntyy halu puhua? 

– Jukka Pyhäjoki. Huolen dialoginen Puheeksiotto. Seminaari 27.9.2012.

Huolen dialogisen puheeksioton12 menetelmällä voidaan hankala asia ottaa puheeksi 
kunnioittavasti ja samalla tukea tarjoten. Tavoitteena on kunnioittava kohtaaminen, 
ymmärryksen ja toimintavaihtoehtojen lisääminen, dialogin avaaminen ja jatkamisen 
mahdollisuuden turvaaminen. Jotta saavutetaan hyviä voimavarojen yhdistelmiä, tarvitaan 
dialogisia kohtaamisia ihmisten välillä.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden Jukka Pyhäjoen ja Mimosa 
Koskimiehen vetämään Huolen dialoginen puheeksiotto -koulutuspäivään 27.9.2012 
osallistui opettajia, ohjaajia, sosiaalityöntekijöitä sekä muita aiheesta kiinnostuneita. 

Mitä huolen puheeksiottaminen on?

Huolen dialoginen puheeksiotto on ennalta ehkäisevää toimintaa. Sillä tarkoitetaan puut-
tumista omiin huoliin ja niiden puheeksi ottamista arvostavassa dialogissa. Turvallisessa 
ilmapiirissä voi pyrkiä kunnioittavaan kohtaamiseen. Huolen dialoginen puheeksiotto on 
avaus kuuntelulle ja yhdessä ajattelulle. Keskustelussa luodaan tilaa uusille näkökulmille ja 
tarinoille. Keskustelussa voidaan hahmottaa, miten omaa toimintaa voi muuttaa ja muun-
nella. Yhteisenä tavoitteena on moniäänisyyden rakentaminen ja dialogisen työskentely-
suhteen luominen. 

2.2.
VOIMA ANTUMINEN

Oman hallinnan lisääntyminen

Järjestelmän etu
Omien normien puskeminen

Toimintakyvyn kasvu
Joustavuus

Riippuvuus

ALISTAMINEN

TUKI — KONTROLLI



RAKENNUSPALIKOITA12 13RAKENNUSPALIKOITA

Dialoginen kohtaaminen ja keskeiset kysymykset hankalilta tuntuvissa tilanteissa

•	 Miten edistää dialogisuutta?
•	 Miten rakentaa moniäänistä keskustelua?
•	 Miten luoda hyvä ilmapiiri kohtaamiseen?
•	 Miten innostaa asiakas puhumaan omista asioistaan?
•	 Hyvät keinoja avata keskustelu/palaveri?
•	 Kuinka löytää ihmisen voimavarat ja miten ne kannattaa ilmaista asiakkaalle?
•	 Miten sietää epävarmuutta ja säilyttää uteliaisuus toisen ihmisen ainutkertaisuudelle?

OTA PUHEEKSI: ”peukalosäännöt”

1. Pohdi omaa huoltasi ja mieti, missä asioissa aidosti tarvitset ihmisten apua  
ymmärryksesi lisäämiseksi tai muutoksen tukemiseksi.

2. Mieti, mikä ihmisen kanssa työskentelyssä on hyvää ja toimivaa.
3. Pohdi, miten voisit ilmaista sekä hyvät asiat että huolesi nyt niin, ettei puheesi  

tule tulkituksi moitteeksi tai syytteeksi.
4. Ennakoi, mitä tapahtuu, jos teet sen mitä ajattelit – miten sanoihisi reagoidaan.
5. Etsi ajatuskokein ja mahdollisesti työkaverisi kanssa ääneen puhuen tapaa,  

joka ennakointisi mukaan aukaisee mahdollisuuksia puhua, kuunnella ja jatkaa  
yhteistyön rakentamista.

6. Muuta lähestymistapaasi jos ajatuskokeesi tuottavat kielteisen tunteen – ennakoinnin 
siitä, että dialogiin ei päästä tai sitä ei voi pidemmälläkään aikavälillä jatkaa.

7. Kun tunnet, että olet löytänyt rakentavan ja kunnioittavan lähestymistavan, ota huolesi 
puheeksi sopivan ajan tullen sopivassa paikassa.

8. Kuuntele ja ole joustava, kysehän on kontaktissa tapahtuvassa vuoropuhelusta  
– älä siis toteuta aikeitasi mekaanisesti, tilanteesta välittämättä.

9. Pohdi, mitä tapahtui: Kävikö niin kuin ennakoit? Mitä opit? Miten turvaa osaltasi  
dialogin ja yhteistyön jatkamista?

10. Muista ennen kaikkea, että olet pyytämässä apua huoltesi vähentämiseen;  
asioiden kehityttämisen kannalta tärkeintä on päästä jatkamaan hyvin.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja juurruttamiseksi

•	 Yksilöissä ja yhteisöissä on ”sisällä” paljon hiljaista tietoa ja osaamista, jota toteutetaan 
rutiininomaisesti päivittäisessä toiminnassa 

•	 Olennaista miten hiljainen tieto saadaan esiin ja jakoon ja miten tämä tehdään dialogi-
sesti > yksityisestä yleiseen > yleisestä yksityiseen = jatkuva prosessi

•	 Tarvitaan hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen kulttuuria. Käytännössä 
osaamisen johtamista sekä aikaa, tilaa ja menetelmiä oppimiseen ja jakamiseen. 

•	 Hyvien käytänteiden dialogit ovat yksi tapa levittää ja juurruttaa hyviä käytäntöjä  
>  vertaa: ei mitä tahansa käytäntöjä, vaan fokuksena varhainen avoin yhteistoiminta, 
kohtaaminen, dialogisuus ja eettisyys 

Huolen vyöhykkeistö
auttaa työntekijää arvioimaan tuen ja yhteistyön tarvetta

Ei huolta Pieni Huoli Harmaa vyöhyke
Tuntuva huoli

Suuri huoli

1 2 3 4

Ei huolta lainkaan.

Toiminta liittyy hyvin 
kokonaisuuteen  

ja tapahtuu aiottuja 
seurauksia.

Huoli tai ihmettely 
käynyt mielessä.

Luottamus omiin  
mahdollisuuksiin  

on hyvä.

Ajatuksia lisävoima
varojen tarpeesta. 

Huoli on tuntuvaa.

Omat voimavarat  
ovat ehtymässä.

Lisävoimavarojen  
ja kontrollin  

lisäämisen tarve.

Huoli on  
erittäin suuri

Omat keinot  
ovat lopussa.

Tilanteeseen on  
saatava muutos heti.

(Arnkil & Eriksson) 

Yhdessä pohtimalla  
syntyy tulosta. 

kuva Noora Puhakka.
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Ohjaajan roolin muutos: 
Ohjaajakeskeisestä vuorovaikutuksesta vertaisvuorovaikutukseen

kuva: Leena Penttinen. Kirjassa Hopsohjaus. Osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia. Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen 

korkeaasteella. Esrprojekti 2008–2011. Jyväskylän yliopisto. s, 38.

Ryhmän aktivoinnin menetelmiä

Ohjaaminen on yksilön/ryhmän aktivointia ja aktiivisuuden tukemista. 
Vertaistuen hyödyntämisessä on tärkeää huomata, että vertaistuki ei synny itsestään 

opiskelijaryhmissä. Ryhmän aktivoimiseksi on suositeltavaa käyttää monipuolisia mene-
telmiä. Kaikkia tehtäviä ei tarvitse purkaa koko ryhmälle, eikä ohjaajalle. Ohjaajan ei pidä 
tehdä ohjattavan/ryhmän puolesta sitä, minkä ohjattava/ryhmä voi tehdä itse. 

•	 Yksilötehtävät + keskustelua parin/ryhmän kanssa  
(esim. www.avosto.net/kori/peavy/peavy.htm)

•	 Symbolityöskentely (kortit, kuvat, esineet, omat tavarat)
•	 ”Tarralapputehtävät”
•	 Kierrokset, kuuntelu- ja/tai palautteenantotehtävät
•	 Rooliharjoitukset, draamamenetelmät
•	 Tiedon hankkiminen ja esittäminen ryhmälle (”kotitehtäviä”!)
•	 Kokemusten vaihtaminen
•	 Mielikuvaharjoitukset, ”taikasauva”
•	 Piirrostehtävät
•	 Vierailut, avainhenkilöiden haastattelut

Vertaisuus voimavarana oppimisessa ja 
ohjauksessa — Vertaistuen hyödyntäminen 
opetusryhmissä
Kristiina Akanyildiz Leena Penttisen materiaalin pohjalta.

Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ja tueksi voidaan ryhmissä käyttää erilaisia ryh-
mänohjauksen sovellutuksia. Ryhmänohjauksen kantavana ajatuksena on vertaistuen 
voimavaraistava merkitys yksilölle. 

Kasvatustieteiden tohtori, Yliopistosta työelämään hankkeen (ESR-hanke 2012-2013) 
projektipäällikkö Leena Penttinen on tutkinut vertaistuen käyttöä erityisesti korkeakou-
luopiskelijoiden parissa. Penttisen mukaan menetelmää voi ja pitäisi hyödyntää enemmän 
myös ammatillisessa koulutuksessa. Ryhmän hyödyntäminen ohjaustilanteessa voi lisätä 
opiskelijoiden kykyuskomusta sekä toimia jatkuvana ryhmäyttämisen välineenä.13

Vertaisryhmä on ryhmä, jonka jäsenet kokevat itsensä vertaisiksi jonkun tekijän suh-
teen. Tällaisia tekijöitä voi olla esimerkiksi kyvyt, tausta, ikä, velvollisuudet, käsitykset, 
sosiaalinen tai oikeudellinen asema tai yksilön oikeudet. Vertaisryhmässä opiskelijat voivat 
saada toisiltaan uusia näkökulmia, palautetta ja sen käyttö voi vahvistaa sosiaalisia taitoja.14 

Vertaisryhmä vahvistaa myönteistä asennetta opiskeluun15

•	 voidaan jakaa kokemuksia
•	 saadaan emotionaalista tukea ja palautetta toisilta 
•	 saadaan uusia näkökulmia, lisätään tietoisuutta
•	 vahvistetaan tärkeitä sosiaalisia taitoja
•	 vahvistetaan uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen
•	 vahvistetaan myönteistä asenteiden ja käyttäytymisen muutosta
•	 kokemukset ”normalisoituvat”
•	 tullaan hyväksytyksi, koetaan joukkoon kuulumista

2.3.

Opiskelijakeskeinen vuorovaikutusOhjaajakeskeinen vuorovaikutus

OHJAAJA
OPIS -

KELIJA

OPIS -
KELIJA

OPIS -
KELIJA

OHJAAJA
OPIS -

KELIJA

OPIS -
KELIJA

OPIS -
KELIJA
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Mentorointi 
– mahdollisuus uusille oivalluksille 

Mentorointi tekee tuloaan myös ammatilliseen koulutukseen. Mentorointi voi olla 
työhön oppimisen väline, työstä oppimisen väline sekä työssä oppimisen väline. 
Mentorointi on yhteistoiminnallista pohdintaa omasta työstä.16 Ankkuri-hankkeessa 
mentorointia on toteutettu työparien vertaismentorointina, vertaisryhmämentoroin-
tina sekä kulttuurien välisenä mentorointina.

Mentorointi on toimintatapa. Mentorointi on symmetrinen tai vastavuoroinen prosessi, 
joka perustuu luottamukseen ja dialogiin. Vastavuoroinen dialogi tarkoittaa, että mo-
lemmat osapuolet voivat oppia ymmärtämään toistensa ajattelutapoja paremmin ja oppia 
toinen toiseltaan. Toimintatavalle on monta käyttötarkoitusta.17 

Historiaa
Kreikan mytologiassa Mentor oli Odysseuksen ystävä, joka kasvatti tämän poikaa Telemak-
hosta sillä aikaa, kun Odysseus oli usean vuoden ajan sotimassa. Myöhemmin sana mentor 
muuttui tarkoittamaan neuvonantajaa, uskottua ihmistä ,ohjaajaa ja neuvonantajaa.18 

Työparien vertaismentorointi 
– mahdollisuus oppia yhdessä
Pedagoginen coach Minna Kuivalainen, projektipäällikkö Kristiina Akanyildiz

Opetushenkilöstön työparien vertaismentoroinnissa jaettiin ja kehitettiin omaa osaa-
mista, opittiin muiden kokemuksista, koottiin tietoa opintojen keskeyttämiskäytän-
nöistä, siirrettiin ja kehitettiin hyviä käytäntöjä ja kokemuksia eri oppilaitosten välillä. 

Työparien vertaismentorointi tarjosi sosiaali – ja terveysalalla työskenteleville ammatilli-
sille opettajille mahdollisuuden uudenlaiseen kouluttautumiseen ja yhteistyöhön. Vertai-
sina työskentelevät opettajaparit kokosivat mentorointitoiminnan aikana eri oppilaitosten 
keskeyttämiskäytäntöihin liittyvää, olemassa olevaa tietoa. Tapaamiset mahdollistivat 
keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen liittyvien käytäntöjen reflektoinnin ja 
kehittämisen yhdessä.

Ankkuri-hankkeen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvien tavoitteiden mukaisesti koko-
simme mukana olevista oppilaitoksista (Helsingin Diakoniaopisto, Keudan ammattiopisto, 

•	 Media, elokuvat, musiikki työskentelyn välineenä
•	 Kertomukset, metaforat
•	 Ryhmän jakaminen: paritehtävät, kolmioharjoitukset, pienryhmätehtävät jne.

Myös ohjaaja tarvitsee vertaistukea!

•	 ohjaaja tulee hyväksytyksi ja arvostetuksi
•	 ohjaaja voi jakaa ja käsitellä kokemuksiaan
•	 ohjaaja saa tukea jaksamiselleen
•	 ohjaaja saa tukea omalle ammatilliselle kasvulleen
•	 voidaan yhdessä kehittää ohjausta ja koulutusta

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa -sähköisen kirjan löydät osoitteesta:
•	 www.peda.net/img/portal/2438910/Vertaisuus_voimavarana_ohjauksessa.

pdf?cs=1321562026 

Erilaisia ohjauksessa käytettäviä aktivointikortteja voi tilata näistä verkkokaupoista:
•	 www.pesapuu.fi/
•	 www.leikkivaki.net/

Ideoita ryhmän aktivoimiseksi ja vertaistuen hyödyntämiseksi

 Ankkuriseminaarissa Vertaisuus oppimisessa ja ohjauksessa (9.11.2012) koottiin Leena 
Penttisen johdolla osallistujien ideoita opiskelijaryhmän aktivoimiseksi. (ks. liite)

Taidossa aktivoida 
opiskelijoita  
ei ”valmistu”  
koskaan. 
Kuva Mikko Nummi.

3.

3.1.
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Ankkurin työparimentoroinnissa esiin 
nostetut ja nousseet teemat

1. teema: 
oppilaitoksen käytännöt keskeyttämistilanteissa ja ehkäisyssä
•	 oppilaitoksen keskeyttämiskäytännöt yleisellä tasolla
•	 ryhmänohjaajan vastuualueet ja käytännöt keskeyttämisen ehkäisyssä ja  

keskeyttämistilanteissa
•	 yhteistyö: oppilashuolto, opiskelijapalvelut, erityisopetus ja verkostotyö
•	 poissaoloseuranta
•	 ”kadonneet opiskelijat”?
•	  huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
•	 tukiverkosto oppilaitoksen sisällä keskeyttämisen ehkäisyssä ja toimenpiteissä
•	 kuinka toimitaan, kun huoli herää?
•	 mitkä ovat opiskelijoiden keskeyttämiseen vaikuttavat syyt?
•	 mikäli opinnot keskeytyvät, millaisia jälkihuoltoon/-ohjaukseen liittyviä  

käytäntöjä koululla on?
•	 mistä saada lisää työkaluja keskeyttämisen ehkäisemiseen?
•	 uusia näkökulmia keskeyttämiskäytäntöihin
•	 miten käytänteet saadaan osaksi oppilaitoksen toimintaa?

2. teema: 
opiskelun aloitukseen liittyvien käytäntöjen merkitys

•	 ryhmäyttämisen merkitys erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden  
ensimmäisinä viikkoina 

•	 kuinka ryhmäytyminen on toteutunut ryhmissäsi?
•	 uusien opiskelijoiden perehdyttämiskäytännöt 
•	 alkuhaastattelut ja tiedonsiirto 
•	 erityisen tuen kartoitus riittävän ajoissa

3. teema: 
pedagogiset käytännöt keskeyttämisen ehkäisyssä ja läpäisyn tehostamisessa

•	 erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan huomioiminen ryhmässä ja pedagogisten 
käytäntöjen yhteys opintojen keskeyttämisen ehkäisyssä

•	 maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tuen tarpeiden huomioiminen opetuksessa

Ammattiopisto Varia, Omnian ammattiopisto) vertaismentorointi-työpareja. Työparit 
tapasivat viisi kertaa syksyn 2012 aikana sekä yhteisessä työseminaarissa, jonka tavoitteena 
oli opintojen keskeyttämiseen liittyvän hiljaisen tiedon jakaminen sekä käytäntöjen kehit-
täminen yhdessä eri oppilaitosten työntekijöiden kanssa.

Työparien vertaismentoroinnissa hiljainen tieto, joka on olennainen osa ammatillista 
osaamista, siirtyy osallistujien välillä. Työparien suhde on luonteeltaan dialoginen, jossa 
kumpikin virittää toistensa ajattelua. Opettaja voi irrottautua kiireisestä kouluarjesta, py-
sähtyä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia sekä oppimaan yhdessä kollegojen kanssa. 
Työparilla on arvokasta annettavaa ja saatavaa toisiltaan. Vertaisilla on istunnossa mahdol-
lisuus seurata toistensa työtä ja antaa keskinäistä palautetta.

Kuinka työparien vertaismentorointi toteutetaan käytännössä? 

Ankkuri-projektissa toteutettavassa vertaismentoroinnissa opettajat (työpari) mentoroivat 
toisiaan. Lisäksi mentorointitapaamisiin osallistuu mentorointikoordinaattori ensimmäi-
seen, viimeiseen sekä välireflektiotapaamiseen. Koordinaattorin keskeisenä tehtävänä on 
organisoida mentorointitapaamiset, sopia aikatauluista, koota tapaamisista esiin tullutta 
tietoa sekä tukea mentorointiprosessin etenemistä.

1. Työpari muodostuu kahdesta opettajasta, jotka mentoroivat toisiaan opintojen keskeyt-
tämiseen liittyvien kysymysten ja aihealueiden tiimoilta.

2. Työpari kirjaa mentorointitapaamisissa käytyjen keskustelujen ydinkohdat mentoroin-
tipäiväkirjaan. Tapaamisten sisältöjä käydään läpi yhdessä mentorointikoordinaattorin 
kanssa välireflektiossa ja viimeisellä tapaamiskerralla.

3. Vertaismentoroinnin toteutukseen osallistuu mentorointikoordinaattori , joka on 
mukana ensimmäisessä ja viimeisessä sekä välireflektiossa. Koordinaattorin tehtä-
viin kuuluu myös tukea työparia koko mentorointiprosessin ajan. Esimerkiksi työparin 
tapaamiskerroille luodaan yhdessä yleiset raamit, joiden pohjalta työparin on helpompi 
luoda yksilöllinen runko tapaamisille. Lisäksi mentorointikoordinaattorin tehtäviin 
kuuluu mentortapaamisten ydinkohtien dokumentointi. 

4. Mentorointikoordinaattori ei osallistu jokaiseen tapaamiseen, sillä vertaismentoroin-
nissa on tavoitteena luottamuksellisen ja tasavertaisen suhteen syntyminen työparin 
välille. Koordinaattorin osallistuminen jokaiseen tapaamiseen saattaisi muuttaa tapaa-
misten luonnetta liian suunnitelmalliseksi. Tavoitteena on mentorointiparin tasavertai-
sen, luottamuksellisen ja dialogisen vertaissuhteen kehittyminen mentorointiprosessin 
aikana. 

5. Teemat toimivat ainoastaan runkona. Mentorointi perustuu dialogiin ja vapaaseen aja-
tustenvaihtoon. On toivottavaa, että tapaamisissa syntyisi myös uusia teemoja mento-
rointipareja koskettavien aihealueiden ja ammattitaidon kehittämisen kannalta keskeis-
ten aiheiden ympärille. 

3.1.1.



RAKENNUSPALIKOITA20 21RAKENNUSPALIKOITA

•	 opiskelijoiden hyvinvointi on riippuvainen opettajien hyvinvoinnista
•	 keskeyttämisongelman syiden laajuus selkenee
•	 mentorointi toimi myös eräänlaisena huolen puheeksiottona
•	  opettajat tiedostavat selkeästi oman tärkeän roolinsa ammatillisen koulutuksen keskeyt-

tämisen ehkäisyssä, mutta kokevat toisaalta voimattomuutta
•	 miten vertaismentoroinnissa siirtynyt tieto levitetään muille?
•	 miten tieto välittyy koulutuksen johdolle? 

Hyväksi koettuja käytäntöjä opintojen 
keskeyttämisen ehkäisyssä
 
1.8.2011–31.12.2012. Koonnut Minna Kuivalainen.

Helsingin Diakoniaopisto

•	 Oppimisen tukipiste Funtsin toiminta juurtuminen osaksi HDO:n käytäntöjä.  
Funtsi on Diakoniaopiston opiskelijoiden käytössä oleva oppimisen tukipiste, johon 
opiskelijat voivat tulla erilaisten oppimiseen ja opiskeluun liittyvien kysymysten tai  
pulmien kanssa. Funtsissa työskentelee opiskeluvalmentaja. Funtsissa järjestetään  
yksilö- ja pienryhmäohjausta sekä joidenkin aineiden tukiopetusta. 

•	 Funtsin tavoitteena on auttaa opiskelijaa vahvistamaan omia opiskelutaitojaan,  
ohjata opiskelijaa löytämään omaa oppimista tukevia menetelmiä, ehkäistä tekemättö-
mien tehtävien kasaantumista sekä tukea opintojen etenemistä.

•	 35 B ryhmän käytössä ollut työparityöskentely kuraattorin kanssa. Kuraattori ollut 
mukana Ammatillisen kasvun ohjaajan kanssa mm. opintoihin liittyvissä keskusteluissa 
ja joillakin tunneilla. Opiskelijoilla kynnys ottaa yhteyttä kuraattoriin madaltunut.

•	 Kotitiimit. Pienempi kotitiimi koettu hyväksi tueksi omalle työskentelylle; Kyseisessä 
kotitiimissä opettajia, jotka opettavat samoja aineita. Kotitiimillä suuri merkitys  
ammatillisen tuen antajana.

•	 Opaalin toiminta. Opaali on Helsingin Diakoniaopistossa toimiva oppilashuollon 
foorumi, jossa käsitellään yksittäisiin opiskelijoihin liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat 
opintoihin/opiskelun toteutumiseen monimuotoisesti. Tuolloin useimmiten ammatil-
lisen kasvun ohjaajalla on herännyt huoli opiskelijasta ja näitä huolen alueita käsitellään 
moniammatillisesti yhdessä opiskelijan kanssa. Opaali-tapaamiseen osallistuu tapauk-
sesta riippuen esimerkiksi opiskelija, ako/aineopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, 
opiskelijapalvelupäällikkö. Opaali-tapaamisen tavoitteena on löytää moniammatillisesti 
erilaisia ratkaisuja opiskelijan haasteelliseen tilanteeseen.

•	 Poissaoloihin liittyvä toimintakaavion kehittäminen. Hdo:lla on työryhmä,  
jossa laaditaan selkeää poissaoloihin liittyvää toimintakaaviota. Toimii apuvälineenä 
henkilöstölle.

•	 resurssit vastata erityisen tuen tarpeisiin
•	 opetuksen eriyttäminen ja tasoryhmät opetuksessa
•	 opiskelumenetelmien yksilöllistäminen, kuinka nämä näkyvät sinun opetus-

menetelmissä /pedagogissa käytännöissä?
•	 viestintäkäytännöt
•	 opiskelija- case (teeman avaaminen esimerkkitapausten avulla)

4. teema: 
keskeyttämiseen vaikuttavia muita tekijöitä

•	 ilmapiirin vaikutus keskeyttämistilanteissa 
•	 riittävä ohjaus, ohjauksen moniammatillisuus, aineen- ja ammattiopettajien  

ohjauksellinen yhteistyö
•	 opettajien kokema tuen saaminen keskeyttämistilanteissa
•	 ryhmäkoot
•	 työssä oppiminen ja ohjauksen tarpeet

5. teema: 
arviointi ja palaute

•	 arviointi: webropol-kysely mentoroinnista
•	 palaute: työparien ja koordinaattorin arviointikeskustelu

Paikka ja aika ammatilliseen keskusteluun

Kokemuksia ja palautetta työparien vertaismentoroinnista (Keudan ammattiopisto, 
Ammattiopisto Varia, Omnian ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto). Projektin 
työparimentorointi toteutettiin 1.8.2011-15.1.2012.
 
•	 mentoroinnin pitää olla vapaaehtoista 
•	 hyvä, ammatillista kasvua tukeva menetelmä
•	 hiljainen, kokemuksellinen tieto siirtyy
•	 on paikka ja aika keskustella muiden kanssa ammattiin liittyvistä kysymyksistä
•	 rikastuttaa enemmän, kun toinen osapuoli on kokeneempi ja toinen noviisi
•	 sitoutuminen ja pitemmän tähtäyksen suunnittelu yhteisillä pelisäännöillä
•	 lisää yhteistyötä/yhteisiä tapaamisia eri oppilaitosten opettajien kesken
•	 tukea ryhmänohjaajalle: vertaistuki, mielen purkaminen
•	 muiden oppilaitosten käytänteet keskeyttämisen ehkäisemiseksi

3.1.2.

3.1.3.
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Omnian ammattiopisto:

•	 Toimivaa ryhmää rakentamaan – koulutus järjestetty opettajille ryhmäytymisestä.  
Ryhmäytymispäivä syksyllä opintojen alussa uusille ryhmille.

•	 Ryhmäohjaaja on lukuvuoden 3 ensimmäistä päivää oman ryhmänsä kanssa.
•	 Matikka- ja lukitestaukset opintojen alussa.
•	 Omniassa on ollut työnohjausryhmä 1. Vuoden ryhmäohjaajille, joilla omat  

ohjauksellisiin kysymyksiin liittyvät haasteensa.
•	 Kotiväenillat lukuvuoden alussa.
•	 Hops-keskustelut (henkilökohtainen opintosuunnitelma) lukuvuosittain, matematiik-

ka- ja lukitestaukset opintojen alussa, Hojks tarvittaessa (henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma).

•	 Ammattiaineissa ryhmänohjaaja kutsuu koolle ryhmää opettavat opettajat viiden viikon 
rytmeittäin (aluksi + arviointi).

•	 Hyväksi käytännöksi todettu ryhmäohjaajan säännöllinen info muille opettajille  
hojks- opiskelijoista.

•	 Etsivä nuorisotyö (uusi käytäntö Omniassa syksystä 2011 alkaen). Etsivän nuorisotyön 
tarkoituksena on konkreettisesti etsiä nuori, joka ei ole ollut koulussa. Tavoitteena on 
saada nuori keskusteluyhteyteen, ikään kuin ensiapua, jonka jälkeen alkaa työ nuoren 
ongelmien kanssa. 

•	 Alaikäiset opiskelijat & Helmijärjestelmä, josta myös vanhemmat voivat seurata  
poissaoloja. 

•	 OIVA-ryhmä 2.lukuvuoden alussa. Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat  
pudonneet omasta ryhmästä pois. Oivassa opiskelijalle räätälöidään opinnot niin,  
että hän saa suoritettua rästiin jääneet kurssit. Erityisopettaja toimii ryhmänohjaajana. 
Ryhmä toimii syksyllä & keväällä.

•	 Rästipaja: Kerran viikossa 2 h toimiva rästipaja, jossa järjestetään tenttejä, rästitehtävien 
tekemistä sekä tukiopetusta. Paikalla yleensä matematiikan, kasvatustieteen ja hoito-
työn opettaja.

 Ammattiopisto Varia:

•	 Osa ryhmänohjaajista laittaa jokaisen jakson jälkeen viestiä vanhemmille miten jakso  
on sujunut ja mitä seuraavassa jaksossa on luvassa. Tässä yhteydessä mainitaan myös, 
jos oppilaalla on ollut selvittämättömiä poissaoloja. Jos oppilaalla ilmenee ongelmia 
opiskelussa tms. niin vanhempiin otetaan jo aiemminkin yhteys. 

•	 Ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana toteutetaan ryhmäyttämispäivä, jossa toimitaan 
ryhmässä tehden erilaisia tehtäviä, leikkejä ja pelejä. Tämä edistää oppilaiden tutustu-
mista toisiinsa ja yhteistyön merkitystä. 

•	 Ryhmänohjaaja ja opo kertovat ensimmäisten viikkojen aikana monipuolisesti koulun 
käytännöistä, tuntien alkamisajoista, myöhästymissäännöistä, mistä löytyy toimisto, 
terveydenhoitaja, kuraattori jne. sekä tulevien opintojen sisällöistä ja miten tunneille ja 
kursseille tulee valmistautua yms. 

•	 Tukikurssien järjestäminen ja tukiopetus. 
•	 Sosiaalisen median käyttäminen opetuksen ja ohjauksen tukena (Facebook).  

Joissakin ryhmissä opiskelijat ovat perustaneet omalle lh-ryhmälleen FB-ryhmän,  
jota organisoi ryhmän yhdysopiskelija. Opettaja ilmoittaa yhdyshenkilölle  
mm. opiskeluun liittyviä ilmoitusluontoisia asioita. Kokemus on ollut se, että FB:n  
kautta mm. tavoittaa opiskelijat hyvin. Myös FB:ssa ilmenneitä ikäviä lieveilmiöitä  
jouduttu selvittämään koulussa.

•	 Varian Startti-luokka: Jos lähihoitaja-opinnot eivät etene, voidaan tarvittaessa harkita 
opiskelijan kanssa Startti-luokkaa, jossa pääsee harjaannuttamaan mm. opiskelutaitoja ja 
suunnittelemaan mahdollista alan vaihtoa.

•	 Erityisen tuen kartoitus riittävän ajoissa: Erityisopettaja tekee kaikille ryhmällä  
alkukartoitustestin, jossa tulee esiin mm. lukihäiriöt ja matemaattiset ongelmat. 

•	 Ryhmänohjaaja haastattelee ensimmäisen jakson aikana kaikki ryhmänsä oppilaat, 
jossa usein selviää myös erityisen tuen tarve. 

•	 Terveydenhoitaja kutsuu kaikki aloittavat oppilaat ensimmäisten jaksojen aikana  
terveystarkastukseen.

 Keudan ammattiopisto:

•	 Opiskelijoiden poissaolojen seurantaa helpottanut sähköiseen järjestelmään siirtyminen.
•	 Keudassa toimii ”Teho-osasto”, jossa järjestetään esim. tukiopetusta ti ja to 1,5 tuntia. 
•	 Mm. erityisopettajan kanssa tehtävä yhteistyö toimii hyvin ja kynnys ottaa yhteyttä 

matala.
•	 Maksimiryhmäkoko Keudalla on n. 20.
•	 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö: yhteydenotto-kynnys ottaa yhteyttä vanhempiin 

matala. 
•	 Tutoropiskelijat ja heidän merkitys opintojen alkaessa.
•	 Ryhmäohjaajien koulutus.
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Yleinen käytäntö organisaatiossa on ollut, että joku työntekijä ”nakitetaan” mukaan 
uuteen toimintaan, kun katsotaan, että hän on kokemuksensa perusteella sopiva. Vermeen 
osallistujilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta. Ideaali lähtötilanne olisi kiinnostunut 
työntekijä, joka on halukas tutustumaan omaan osaamiseensa ja oppimaan sen jalostamista 
toisten vertaisten avulla.

Vertaisryhmämentorointia voidaan toteuttaa hyvinkin erilaisilla kokoonpanoilla, mutta 
edellytyksenä on, että ryhmässä toteutuu vertaisuus. Ankkuri-hankkeessa verme-ryhmän 
tavoitteena on ollut Nuorten opintojen keskeyttämisen ehkäisy sosiaali- ja terveys-
alalla. Ryhmä on ”moniorganisationaalinen” ja koottu neljän oppilaitoksen opettajista, 
opintojen ohjaajista ja kuraattoreista. Tällainen verme voidaan nähdä ikään kuin leiri-
nuotiona, jossa ylitetään heimorajoja.

Miten verme-prosessi etenee? 

Vermen tavoitteena on dialogissa kuunteleminen ja pyrkimys ymmärtää toista. Näiden 
pohjalta rakentuu mahdollisuus luoda uusia, kehittyneempiä ajattelutapoja ja toiminta-
käytänteitä. Ohjaaja käynnistää ja päättää verme-istunnon, huolehtii keskustelun etenemi-
sestä, puheenvuorojen tasapuolisesta jakautumisesta ja käsiteltävien asioiden syventämi-
sestä. Alussa heräävät kysymykset: Keitä olemme ja miksi olemme täällä? Miten ja milloin 
meidän on tarkoitus työskennellä yhdessä? Kuinka kauan prosessi kestää? Onko meillä 
jotain sääntöjä? Yhdessä luodaan yhteistoiminnan rakenteet sekä puhumisen ja kuuntele-
misen käytänteet. Vertaisuus ei tarkoita samanmielisyyttä, mutta ryhmässä tulee olla tilaa 
erilaisille näkemyksille.

 

Vertaisryhmämentoroinnilla oma ajattelu  
ja tekeminen näkyväksi
Tarja Vakimo

Vertaisryhmämentorointi, mitä se on?

Mentoroinnin käsite on muuttumassa. Sen käyttöalue laajentuu ja yhä useammin se  
nähdään yhteistoiminnallisena ja vuorovaikutteisena toimintana. 

Vertaisryhmämentorointi19 perustuu ajatukselle, että kaikilla osallistujilla, niin uusilla 
kuin kokeneilla työntekijöillä, on jotakin jaettavaa, josta toinen voi oppia tai löytää uuden 
näkökulman työhönsä. Menetelmä on kehittynyt peruskoulun piirissä aloittelevien opet-
tajien tueksi ja perehdyttämiseksi työhönsä. Ammatillisessa koulutuksessa vertaisryhmä-
mentoroinnista on jo jonkin verran kokemuksia. 

Miksi Verme?

Vertaisryhmämentorointi pohjautuu elinikäisen oppimisen ajatukselle, jonka mukaan 
ihmisen oppimasta suuri osa on hankittu muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
informaalilla tavalla, elämäntilanteissa. Ammatillinen kasvu ryhmässä mahdollistuu ker-
rottujen ja kuultujen tarinoiden avulla. Ryhmässä toteutuu keskinäinen puhe, joka aktivoi 
ihmisen sisäistä puhetta itsensä kanssa. Ryhmässä tavoitteena ei ole toisen muuttaminen, 
vaan yksilön kasvu tapahtuu itsearvioinnin kautta. Oman ajattelun muuttuminen ilman 
peilejä on hidasta ja jää helposti näkymättömiin. 

Verme ei ole vain yksilöissä tapahtuvaa muutosta. Yksilön ajattelun muutos heijastuu 
organisaatioon ja sen käytänteisiin. ”En enää jaksa kuunnella sitä valitusta työpaikalla, kun 
olen jo keskustellut asiasta vermessä ja olen kuullut, miten asiat ovat muualla. Vermessä ei 
ole valitettu, vaan etsitty ratkaisuja”. Vermessä työstetään osallistujien nostamia kysymyk-
siä, jolloin työntekijä on omassa organisaatiossaan jo askeleen edellä ja voi siten tukea oman 
työryhmän siirtymistä prosessissa eteenpäin tuomalla uuden näkökulman pohdittavaksi. 
Ryhmässä koettu voi myös tukea kokeilemaan jotain uutta ja poistumaan omalta muka-
vuusalueelta.

Kuka voi tulla mukaan ja millaisia ryhmiä?

Oppilaitoksissa kaivataan tilaa, aikaa ja paikkaa, joissa voisi jakaa ajatuksia, pohtia omaan 
työhön liittyviä kysymyksiä ja jakaa kokemuksiaan. Verme tarjoaa keskustelufoorumin, 
joka on enemmän kuin tavanomainen kahvipöytäkeskustelu. Se perustuu osallistujien 
osallisuudelle ja mahdollisuuksille vaikuttaa omiin asioihin tai vähintäänkin keskustelun 
kulkuun. 

3.2.

Verme tarjoaa 
tilan, ajan ja 
paikan ajatusten 
jakamiseen.
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toimintakulttuureja. Hyvänä pidettiin myös sitä, että lähdetään ulos oppilaitoksesta.
Teemoista ja työskentelytavoista päättäminen on suurelta osin ollut vetäjien vastuulla, 

mutta osallistujat ovat prosessin edetessä tuoneet esille myös omia aloitteita. Ohjaajien 
tehtävänä onkin seurata, dokumentoida ja analysoida prosessia niin, että sanoittamatta 
jääneet ajatukset voitaisiin tuoda näkyviksi.

Mitkä ovat vermen haasteet?

Vaikka vertaisryhmämentorointi on omalla tavallaan epämuodollista toimintaa, se on 
myös tavoitteellista ja osallistujaohjautuvaa. Tavoite toteutuu keskustelun teemoissa, jotka 
joko ryhmä tai ohjaajat valitsevat. Vermetoimintaa pitäisi voida raportoida ja tuottaa näky-
väksi myös johdon suuntaan.

Dialogin toteutuminen on haaste. Tavanomainen keskustelu on usein sarja ilmaan hei-
tettyjä palloja, joista kukaan ei ota koppia. Keskustelu voi olla täynnä erilaisia kehittämisen 
ituja, jotka syystä tai toisesta eivät juuri sillä hetkellä saa muita osallistujia kiinnostumaan. 
Aihe saatetaan myös vaientaa tietoisesti tai tiedostamatta. Dialogissa toinen asetetaan 
etusijalle ja usein joutuu taistelemaan omaa sanomisen haluaan vastaan. Usein jokin lause 
tai yksityiskohta jää vaivaamaan mieltä istunnon jälkeen. Systemaattisesti rakennetussa 
prosessissa nämä ”mielenmadot” on mahdollista nostaa dokumentoinnin avulla esille 
myöhemminkin.

”Ryhmä ei ole mikä tahansa kahvipöytäseurue, vaan ryhmässä pyritään eksplikoimaan 
koettua ja opittua, toisin sanoen nostamaan oppiminen tietoiselle ja käsitteelliselle tasol-
le.”20 

 Monesti ihmiset tekevät johtopäätöksiä yksittäistapausten perusteella. Siksi tietoiselle 
ja käsitteelliselle tasolle nostaminen on toinen toimintaan liittyvä haaste ja se edellyt-
tää ohjaajalta sekä osallistujilta perehtyneisyyttä ja kykyä sillata näkemyksiä laajempiin 
kokonaisuuksiin. Keskustelussa on myös pyritty paljastamaan ”paremman tiedon vas-
taisia” toimintatapoja ja toimintaa ohjaavia ajattelutapoja. Ryhmässä voidaan harjoitella 
analysoinnin taitoja esim. käsittelemällä kansansatuja, artikkeleita tai muita kertomuksia ja 
niihin sisältyviä viestejä.

Kolmas haaste on oman oppimisen ja kehityksen näkyväksi tekeminen, joka usein jää 
ihmiseltä itseltään piiloon. Omien ajatusten ja tunteiden ääneen puhuminen selkiyttää 
ja tuo näkyväksi henkilön ammatillisen kasvun vaihetta ja sille pitäisi olla säännöllisesti 
toistuva osuus istunnon aikana. Luottamuksellinen ilmapiiri ryhmäläisten kesken tukee 
vaikeiden ja henkilökohtaisten asioiden esille tuomista.

Ryhmä kokoontui noin kerran kuukaudessa 2½ tuntia kerrallaan vuoden ajan. Ryhmälle 
sovittiin normaalia pidempi istuntoaika, koska haluttiin varmistaa riittävä keskusteluaika, 
kun useimmat joutuivat myös matkustamaan toiseen oppilaitokseen. Tapaamiset toteutui-
vat vuorotellen kussakin neljässä oppilaitoksessa. Vaikeutena oli saada sovitettua tapaamis-
ajat kaikille sopiviksi sekä vietyä tieto kunkin oppilaitoksen lukujärjestyksistä vastaaville. 
Hyvästä yrityksestä huolimatta päällekkäisyyksiltä ei vältytty ja kaikki eivät pystyneet 
osallistumaan istuntoihin säännöllisesti. Ongelmaa ratkaistiin istuntojen dokumentoinnin 
avulla. Toinen ohjaajista kirjasi käydyn keskustelun sisällön ja kirjoitti siitä koosteen, joka 
jaettiin ryhmän jäsenille sähköisesti ennen seuraavaa istuntoa. Dokumentointi osoittautui-
kin monella tavalla merkitykselliseksi ryhmän toiminnan kannalta.

Dialogia opettelemassa

Vermessä opitaan yhdessä dialogiin. Istunnot aloitettiin käyttämällä kertomiseen aktivoivia 
menetelmiä. Tällöin jokainen toi esille ajatuksensa ja muut keskittyivät kuuntelemaan ja 
esittämään tarkentavia kysymyksiä ja kommentteja. Yhden osallistujan puheenvuorosta 
saattoi syntyä pitkä keskustelu, jossa monenlaiset näkökulmat tulivat esille. Ryhmä tottui 
toimintatapaan siinä määrin, että poikkeava toimintatapa koettiin kiinnostuksen puutteek-
si ja ”ettei minun tarinaani kuultu”. Tapaamisissa käsiteltiin myös työssä esille tulleista ca-
seja, joita analysoitiin ja pohdittiin tilanteeseen soveltuvia toimintatapoja. Tavoitteena oli 
myös antaa vertaistukea vaikeassa tilanteessa olevalle ryhmän jäsenelle. Ryhmätoiminnan 
toisella jaksolla kevätkaudella käytettiin keskustelun pohjana nuorten syrjäytymistä valot-
tavia selvityksiä ja artikkeleita. Osa osallistujista oli tutustunut materiaaleihin etukäteen, 
mutta kaikki pystyivät kuitenkin osallistumaan keskusteluun. 

Muutkin mokaavat ja pohtivat

Vertaismentorointiprosessin päätteeksi arvioitiin ryhmässä sen hyötyjä ja itsessä tapahtu-
nutta muutosta. Arviointipalautteena oli mm. että työntekijä tunsi itsensä aktiivisemmaksi 
ja kiinnostuneemmaksi työtään kohtaan, hän oli mm. valmistautuneempi keskustelemaan. 
Osa osallistujista oli aloittanut tai aloittamassa uuden koulutuksen kehittyäkseen työssä 
ja he totesivat vermen olleen osaltaan vaikuttamassa päätöksen kypsymiseen. Toimin-
nalliset ja narratiiviset menetelmät koettiin omaa työtä rikastuttaviksi ja niitä oli kokeiltu 
opetuksessa. Verme antoi osallistujille tunteen siitä, ettei ollut yksin ongelmiensa kanssa, 
vaan aina on ryhmä, jossa asioita voi pohtia. Tämä auttoi jaksamaan vaikeissakin tilanteissa. 
Ryhmässä on ollut helpottavaa huomata, että muutkin mokaavat ja pohtivat samoja asioita. 
Opetustyössä voi kokea yksinäisyyttä ja epävarmuutta, jos työyhteisössä korostetaan 
enemmän opettajan autonomiaa kuin jakamista. Monelle verme on ollut työssä jaksamisen 
edellytys. Ryhmässä on jaettu erilaisia toimintatapoja ja tunnistettu toisistaan poikkeavia 

”Tunnistan, että kun ymmärtää, että 
lähihoitajakoulutus onkin paljon muuta 
kuin vaan tää mun juttu ja se oma 
näkökulma laajenee.”
Vermestä sanottua

”Verme on ollu mulle tärkeä siksikin, että aina se  
oman ammatillisuuden peiliin katsominen on tarpeen –  
kenet näet peilissä, kuka sinä olet. Mulle se on tärkeää.  
Ja miksi sellaisia paikkoja ei ole?”
Vermestä sanottua
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Vertaismentorointiryhmässä osaaminen ja 
kokemukset jakoon
Ankkuriprojektin vertaismentoroinnin aiheet (15.8.2012–18.4.2013). Koonnut Tarja Vakimo

Vertaismentorointia voi toteuttaa myös yhteisesti valittujen teemojen pohjalta. 
Ankkuri-projektin vermeryhmien teemana on ollut Nuorten opintojen keskeyttämi-
sen ehkäisy sosiaali- ja terveysalalla. 

Verme-istunnoissa esiin nousseita aiheita: 

Hakeutumisvaihe ja opiskelijavalinnat

•	 Psykologiset testit ja haastattelut poistuvat valintakäytänteistä. Pitäisikö soveltuvuutta 
alalle arvioida orientaatiojaksojen avulla?

•	 Yhteiskunta palkitsee tulevaisuudessa niitä, jotka hakeutuvat ammatillisiin opintoihin 
heti peruskoulun jälkeen. 

•	 Ammattiin hakeutumisesta ja urapolusta on yhteiskunnassa olemassa ”ideaalitarina”, 
jonka näkyväksi tekeminen olisi tärkeätä. Kuinka moni nuori todellisuudessa noudattaa 
tätä ideaalia?

•	 Usein perheiden huoli ajaa nuoret ”päivähoitoon” ammatilliseen koulutukseen eikä 
hakeutumisen perusteena ole suinkaan nuoren oma päätös. 

•	 Perheiden tuen pitäisi olla oikeanlaista eli tukea nuoren omaa päätöksentekoa. Usein kes-
keinen kysymys on, mistä työstä saa leipää? Tähän ei usein perheiden osaaminen riitä.

•	 Nivelvaiheet ovat haasteellisia, kun tieto tulevista opiskelijoista ei kulje.
•	 Opiskelijoilla ei useinkaan ole realistista käsitystä ammatista hakeutumisvaiheessa. 

Nuorella ei ole myöskään realistista käsitystä siitä, mikä kaikki on mahdollista.

Mitä on syrjäytyminen? Kenestä pitäisi olla aidosti huolissaan?

•	 Tutustuttiin nuorten syrjäytymiseen Evan selvityksen avulla.  
Tieto avasi ilmiötä ja toi esille uusia näkökulmia.

•	 Köyhyys oli aikaisemmin syrjäytymistä vastaava termi. Syrjäytyminen on yksilöllis-
tynyt ja henkilöitynyt. Pohdittiin onko kyseessä syrjäytyminen vai syrjäyttäminen. 
Köyhyyden lisäksi on käytetty termiä huono-osaisuus, joka perustuu osallisuuden ja 
osattomuuden -käsitteisiin. Mistä nuori haluaa olla osallinen?

•	 Erityisesti maahanmuuttajanuorten syrjäytyminen on hälyttävän korkeaa.  
Pojat ja miehet ovat suuremmassa syrjäytymisvaarassa kuin naiset.

•	 Positiivista oli se, että syrjäytyminen on usein väliaikaista. 

Verme ja jatkuvuus

Verme-ryhmämme on toiminut kohta vuoden ajan. Nyt osallistujat kysyvät, miten 
voimme jatkaa myös syksyllä. Prosessi on alkanut kantaa itse itseään ja osallistujat kokevat 
sen tärkeäksi. Tuntuu, että vasta nyt on päästy vapaaehtoisuuden vaiheeseen, jossa aito 
kiinnostus ja toiminnan merkitys itselle ovat löytyneet. Puhutaan paljon toimintaan tai 
opintoihin sitouttamisesta, mutta voiko ihminen aidosti sitoutua johonkin, mistä hänellä 
ei ole tarkkaa käsitystä. Moni ei tiedosta tarvitsevansa vertaisryhmää ennen kuin on saanut 
siitä kokemuksen. Vermeen osallistujan prosessia voisi verrata opiskelijan ammatillisen 
identiteetin kehittymisen prosessiin. Omaa oppimisen kokemusta voi käyttää tukena, kun 
ohjaa ja haluaa ymmärtää opiskelijan kasvuprosessia.

Organisaation johdon tehtävänä on huolehtia ryhmäprosessien jatkuvuudesta. Johdolla 
ei välttämättä ole käsitystä siitä, mitä verme on ja millaista hyötyä siitä voisi olla. Verme-
toimintaan sisältyy myös toiminnan juurruttaminen osaksi organisaation pysyviä toimin-
takäytänteitä. Tässä suhteessa Ankkuri-hankkeen osallistujaorganisaatiot ovat hyvin erilai-
sissa kehitysvaiheissa. Joissakin on jo useita koulutettuja verme-ohjaajia, ja työntekijöitä 
ohjataan kehityskeskustelussa hänelle sopivaan verme-ryhmään, joissakin vasta muutama 
työntekijä on osallistunut ryhmätoimintaan. Vertaisryhmämentorinnin monia mahdolli-
suuksia ja hyötyjä, joita ei aina voida mitata rahassa, tulisi tuoda laajemmin esille.

Vermestä sanottua:

”Se, mikä on ollut hienoa, kun ollaan oltu täällä, me ollaan tehty täällä  

paljon tällaisia mukavia harjoituksia. Nää on niitä ohjaajan työkaluja  

ja sitten taas on ollut tätä filosofiaa.”

”Pääasia oli, että tultiin sieltä omasta oppilaitoksesta pois!”

”Minusta on ollut tärkeää, että mukana on ollut myös kuraattoreja.”

”Välillä on vaikea tuoda esille omassa organisaatiossa, jos ottaa asioita esiin,  

niin aina on joku, joka näkee sen vain henkilökohtaisena.”

”Se (työnohjaus) menee sellaiseksi valittamisen kehäksi,  

täällä ei ole ollut sellaista – purnausta!”

”Mä saan niin kun puhtia ja se antaa uutta energiaa,  

kun asioita omassa organisaatiossa vie eteenpäin.”

”Mä tykkään ajatella elämää tarinoina ja mä ajattelen, että elämä on tarinoiden  

virtaa ja sitten tarinat kohtaa, että tällainen narratiivinen ajattelutapa on  

mulle näemmä ominaista.”

3.2.1.
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Millainen ohjaustapa toimii eri tilanteissa? 

•	 Ollaanko liian ymmärtäväisiä? Opettajilla (Sote) on usein liian pehmeä,  
empaattinen ohjaustapa, pitäisi olla selkeät ohjeet, joissa tuodaan esille,  
millaista toimintaa nuorilta odotetaan.

•	 Olemmeko liikaa oppineet siihen, mitä minä voin tehdä sinulle sen sijaan,  
että selvittäisimme, millaisia vahvuuksia ja toiveita sinulla on? 

•	 Ensikohtaamisen merkitys suhteen luomisessa on tärkeä. Samoin se, että tuetaan  
nuoren osallisuutta, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisutaitoja.

•	 Toimiiko opiskelijan saama diagnoosi leimaavana niin, että nuori on itsekin alkanut  
pitää itseään huonona? Vaatimustason pitäisi olla sama kuin muillekin ja suhtautumisen 
tasa-arvioista.

•	 Kuraattorille ohjaaminen koettiin joissakin oppilaitoksissa viimeisenä ”rangaistuksena 
tai kurinpitotoimenpiteenä”, toisissa tuki yritettiin saada matalan kynnyksen palveluksi, 
johon nuoren olisi helppoa hakeutua.

•	 Onko tuki liian kontrolloivaa, opiskelija saattaa kokea ahdisteluksi?
•	 Miten otetaan huoli puheeksi? Miten puututaan lastensuojelutapauksiin?
•	 Tärkeintä on opiskelijan kokemus siitä, että hän on tärkeä. Se, että tulee kuulluksi,  

eikä tarvitse mennä luukulta luukulle. Kunnioitus ja kuulluksi tuleminen ovat  
tärkeitä kokemuksia. 

•	 Opettajana pitäisi miettiä, miten voisi viestittää positiivisesti. Omat ennakkokäsitykset 
ja pelot saattavat olla myönteisen viestinnän ja kohtaamisen esteenä. 

•	 Opiskelija ei pysty tarttumaan opintojen punaiseen lankaan itsenäisesti,  
vaan ohjelmat pitää rakentaa hänen kanssaan. Oppilaitoksen systeemit eivät  
tue riittävästi erilaisia mahdollisuuksia esim. projektien rakentamista.

Nuorten osaamisen tunnistaminen ja sen hyödyntäminen opintojen alkuvaiheessa 

•	 Nuoriin tutustuminen on tärkeää heti opintojen alkuvaiheessa. Tässä auttaa mm.  
keskusteleminen heille tutuista ja tärkeistä aiheista, yhdessä tekeminen esim. toimin-
nallisuus kotitaloudessa. Eri aineiden opettajilla on aineidensa kautta mahdollisuus 
tutustua nuoren vahvuuksiin ja tarpeisiin, esim. Atk, kielet.

•	 Oppimista tapahtuu luonnollisella tavalla elämässä. Nuorilla on kokemusta työstä  
myös vanhempien toiminnan kautta. Voisiko tätä ajatusta viedä laajemmin ammatil-
liseen koulutukseen?

•	 Nykyään puhutaan 3+1 vuodesta aikaa suorittaa tutkinto. Yhtenä ratkaisuna voisi olla 
opintojen moduulipohjainen tapa suorittaa tutkinto, joka jo toimii aikuiskoulutuksessa.

•	 Meidän tulisi osata hyödyntää olemassa olevia mahdollisuuksia, kun nuorella on  
”ammattiin oppimisen herkkyyskausi”. 

•	 Pohdittiin, miten voitaisiin hyödyntää uutta ja nuorten osaamaa teknologiaa?  
Onko kyseessä nuorten tasolle laskeutuminen vai nouseminen? Kyseessä on eri-ikäisten 

•	 Esimerkiksi yksin nuorena Suomeen tulleet maahanmuuttajanuoret haluavat töihin  
ja heillä on jo ammattitaitoa tullessaan maahan. Voisivatko he oppia työssä sen sijaan, 
että joutuvat kielitaidon kehittymisen vuoksi koulutusputkeen pitkäksi aikaa.  
Onko kotouttamiskoulutus näille nuorille todellinen vaihtoehto? 

•	 Ongelmana on monesti, ettei perheillä ja nuorilla ole tietoa ammateista.  
Monille yrittäjyys on mieluisampi vaihtoehto.

•	 Millä tavoin syrjäytyminen on vaikuttanut nuoreen ja hänen luottamukseensa  
yhteiskuntaan? Näiden nuorten pitäisi päästä opiskelemaan yhteiskuntatakuun myötä. 
Millaista toimintaa se edellyttää meiltä?

•	 Diagnoosit leimaavat, tärkeintä on nuoren oma kokemus esim. syrjäytymisestä.  
Nuoret eivät halua olla kaikki samassa veneessä. Moni on eksyksissä tässä maailmassa 
ja heidän pitää taklata oma elämänsä. Nuoret nähdään helposti joukkona eikä yksilöinä. 
Laitamme helposti nuoriin syrjäytynyt etiketin. 

•	 Tavoitteena pitäisi olla nuorten sosiaalinen vahvistaminen – ei enää syrjäytymisen  
ehkäisy. Vahvistaminen edellyttää nuorten suurempaa osallistamista.

Mikä on ryhmän merkitys nuorelle ja miten ohjaan ryhmää? 

•	 Ryhmä ja sen ohjaamiseen liittyvät kysymykset olivat ajankohtaiset syksyllä uusien 
opiskelijoiden aloitettua opinnot. 

•	 Pohdittiin, miten opiskelijat jaetaan ryhmiin, miten ryhmän säännöt muodostetaan.
•	 Ryhmä saa nuoren toimimaan tietyllä tavalla ja jokaiseen ryhmän rooliin tarvitaan ”ot-

taja”. Pedagogin taitavuutta ja luovuutta on kääntää nuoren ei-toivottu toiminta taidoksi.
•	 Opiskelijoiden monitahoiset ja kuormittavat elämäntilanteet nousivat esille. Ne saatta-

vat aiheuttaa konflikteja myös opiskelijaryhmän sisällä, kun opiskelijoiden jaksaminen 
on äärirajoilla.

•	 Opiskelijoiden vertaistuen merkitys korostuu tällaisissa tilanteissa samoin kuin se, että 
tunnetaan opiskelijan elämäntilanne. 

•	 Opiskelijoiden vertaistukea voidaan hyödyntää mm. ATK-opetuksessa, jossa osaavampi 
opiskelija voi auttaa heikompaa. Toisen opettaminen on tehokas tapa saavuttaa aiheen 
hyvää hallitsemista. Toisaalta osaaminen siirtyy henkilöltä toiselle, kun uuden asian 
oppinut opettaa sen edelleen.

•	 Opiskelijoiden pienryhmien muodostaminen ja muodostuminen on myös pedagoginen 
valinta. Annetaanko opiskelijoiden valita itse työskentelykumppaninsa, käytetäänkö 
sattumanvaraista arvontaa vai ohjaako opettaja ryhmänmuodostamisen?

•	 Useimmiten opiskelija haluaa tehdä kaverin kanssa, mikä saattaa johtaa syrjintään ja 
jonkun ulkopuolelle jättämiseen. Opiskelija ei myöskään saa kokemusta erilaisuuden 
kohtaamisesta, joka on yksi ammattitaitovaatimuksista.

•	 Ryhmädynamiikan todettiin olevan hyvin monimuotoinen asia, liian pieni ryhmä 
on haasteellinen, koska siitä kehittyy helposti enemmän ”kaveriporukka”, joka tukee 
toisiaan myös esim. poissaoloja peitellen ja tavoitteena on enemmän mukava yhdessäolo 
kuin ammatillinen kasvu. Ryhmissä tapahtuu myös klikkiytymistä.
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•	 Olisiko tässä yksi pedagoginen haaste – miten voisi sillata käsiteltäviä asioita aiemmin 
opittuun ja nuorten kokemusmaailmaan ja tuoda mahdollisuus hyödyntää opittua  
uudessa kontekstissa näkyväksi ja kunkin tietoisuuteen.

•	 Tietoa on nykypäivän maailmassa valtavasti ja siitä on pakko tehdä valintaa.  
Tämä johtaa valikoivaan tiedonkäsitykseen, jossa useinkaan ei nähdä kokonaisuutta, 
vaan irrallisia ja omaan maailmankuvaan sopivia tiedonmuruja.

Nuoren elämänhallinta ja erityisryhmät

•	 Nukkuvatko nuoret riittävästi? Miten syödään? Päivärytmin rakentaminen
•	 Pitäisikö opettaa / ohjata elämänhallinnan metodologiaa? Kaikesta opitusta informaalia 

tietoa on 70%, joten koulussa opittu ns. formaalia tieto muodostaa vain 30% opitusta.
•	 Miksi opetusta ei järjestetä niin, että se palvelee myös erityisryhmiä. Tällä hetkellä  

mielenterveysongelmat ovat suurin erityisopetuksen ryhmä, noin 25% kaikista opiskeli-
joista on ollut mielenterveydellisessä hoidossa. 

•	 Missä on näiden opiskelijoiden paikka? Monesti he ovat liian sairaita hoitoon,  
mutta katsotaan, että he voivat tulla koulun. Mitä olisi sopiva hoito-opiskelu? 

•	 Kokemus erityisryhmistä oli, että opiskelijoiden elämäntilanne pitää ensin saada  
kuntoon ja vasta sen jälkeen oppiminen on mahdollista.

Opintojen keskeyttäminen

•	 Oppilaitokset ovat etsimässä keinoja keskeyttämisen vähentämiseen. 
•	 Opintojen keskeyttämisessä suositaan vain pidempiä keskeyttämisiä, jotta saadaan 

luontevasti rakennettua opiskelijan jatko-opinnot ja siirtyminen sopivassa vaiheessa 
olevaan ryhmään.

•	 Miten lyhytaikaiset keskeyttämiset vaikuttavat opiskelijan opintotukeen tai muuhun 
taloudelliseen ja elämäntilanteeseen? Keskeyttämisten yhteydessä pitäisi tarkastella 
opiskelijan tilannetta kokonaisvaltaisesti.

•	 Todettiin, että oppilaalla, oppilaitoksella ja yhteiskunnalla on erilaiset näkökulmat  
opintojen keskeyttämiseen. 

•	 Ammatillinen kasvu on ensisijaisesti oppijan sisäistä kasvua. Tukevatko kiinnipitävät  
ja kontrolloivat rakenteet oppijan kasvua?

Opettajan / työntekijän työssä jaksaminen 

•	 Mitkä asiat tuottavat tyytyväisyyttä elämässä ja siten voimaannuttavat?
•	 Mentoroinnin lisääntyminen perehdyttämisessä.
•	 Viran saaminen kovin nuorena voi olla opettajan henkisen kasvun kannalta jähmettä-

vää. Ihmisellä on itsensä kehittämisen tarve ja sitä voi toteuttaa monella sektorilla myös 

kulttuurien ja kokemusmaailmoiden kohtaaminen opetuksessa. 
•	 Peruskoulu ja ammatillinen koulutus ovat erilaiset kontekstit ja usein niissä opitut  

jäävät nuorten mielissä irrallisiksi, ts. siirtovaikutusta (transfer) näiden välillä ei juuri-
kaan esiinny. 

Oppimiseen liittyvät kysymykset: oppiiko opiskelija vai pääseekö hän läpi? 

•	 Miten varmistetaan osaaminen? Pääseekö läpi liian helposti? Moni kokee, että kerran 
läpikäyty asia on samaa kuin oppiminen.

•	 Oppimisen ja opiskelun taidot, miten niihin kiinnitetään huomiota?
•	 Vaihtoehtoisia oppimistapoja ei ole pohdittu riittävästi.
•	 Projektioppimisen ryhmiä pitäisi olla opiskelijoille, joiden opinnot ovat viivästyneet. 

Oppija tarvitsee vertaisryhmän.
•	 Taitoja opitaan toistojen kautta, tehdään uudelleen ja tutkitaan seuraamuksia. 
•	 Osittain vallitsee ns. osaamisen kertakäyttökulttuuri: oppiminen ei ole mukavaa ja siksi 

sitä pyritään välttämään. 
•	 Oppiminen on välillä tuskaa, mutta pitäisi oppia näkemään palkintoja, joita voivat olla 

työssäoppiminen ja tutkinnonosien suorittaminen. 
•	 Tarvitaan joustavampia polkuja, joissa työelämä ja kolmas sektori olisivat yhteistyö-

kumppaneina ja oppilaitos toimisi aidosti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
•	 Pitäisikö enemmän pyrkiä kääntämään ongelmanäkökulma taitojen näkemisen näkökul-

maksi? Osaamista pitäisi tunnistaa esim. tuoda esille kulttuurisia asioita ja arvostaa niitä.
•	 Haasteena on osaamisen tunnistaminen ja sen pohjalta opetuksen eriyttäminen. 
•	 Arvioidaanko oikeita asioita? Meidän tulisi arvioida osaamista ja oppimista, mutta arvi-

ointi saattaa olla tasolla ”oppilas on yli-innokas”. 

Opetus 

•	 Opetus on suoritettu, on pakko tyytyä vähempään. Opetuksessa on käyty asiat läpi. 
Mitä pitäisi opettaa – mikä on ammatin hallitsemisen kannalta olennaista tietoa / osaa-
mista? 

•	 LH-koulutus on nuorille ”kasvun paikka”. Ensimmäisen vuoden aikana painottuu  
kasvatuksellinen tehtävä. Onko sitä huomioitu työnsuunnittelussa ja pedagogiikassa?

•	 Pohdittiin, mitä asioita pitäisi/olisi viisasta opettaa koulussa, mitkä asiat voisi oppia  
työpaikoilla. Monesti työpaikkojen odotukset ohjaavat tietopuolista opetusta:  
”Mitä siellä koulussa teille on opetettu, kun ei tätäkään ole käyty läpi? 

•	 Työssäoppimisen aikana opiskelijan rooli muuttuu, heitä kohdellaan siellä eri tavalla.
•	 Haasteena onkin se, miten voi auttaa nuorta löytämään itsestään halun oppia?  

Työelämän realiteetit tulevat tässä tueksi.
•	 Opetuksessa käydään läpi asioita, mutta onko nuorilla aidosti kokemuspintaa,  

johon he voisivat tarttua?
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Kulttuurien välinen mentorointi  
– mahdollisuus lisätä suvaitsevaisuutta?
Nanna Wilhelmsson, KL

Mentorointi antaa arvoa maahanmuuttajien osaamiselle,  
ajattelutavoille ja hiljaiselle tiedolle.

Miksi mentorointia eikä vain ohjausta nivelvaiheisiin?

Aikuiskoulutuksessa, voidaan mieltää jokaista moduulia koulutuksen nivelvaiheeksi. 
Nivelessä opiskelijan osaamista tunnustetaan tutkintotilaisuudessa. Kokemuksen mukaan 
maahanmuuttajien siirtyminen nivelvaiheesta toiseen tuottaa vaikeuksia ilmeisesti siksi, 
että ajattelutavat eri osa-alueissa ovat erilaiset. Useille kasvun tukemisen ja ohjauksen 
moduulin aikana hyvin pärjänneille maahanmuuttajaopiskelijoille hoidon ja huolenpidon 
moduuli on osoittautunut hankalaksi. Hoitotyössä ja erityisesti vanhustyössä on kuitenkin 
työvoimapula ja alalla on myös voitu huomata, että maahanmuuttajien suhtautuminen 
vanhuksiin on hyvin myönteinen. Mainitusta syystä voi olettaa, että maahanmuuttajilla on 
myös annettavaa hoitotyölle ja siksi on pyritty kehittämään toimintatapa, jonka tavoitteena 
on ollut laajentaa työpaikka- ohjaajien osaamista mentoreiksi.

Mentorointi on symmetrinen prosessi, mikä erottaa mentoroinnin ohjauksesta. Työ-
paikkaohjaajalla / tulevalla mentorilla on kokemusta omasta alastaan, kulttuuristaan ja 
työkulttuuristaan ja opiskelijalla / mentoroitavalla on kokemusta omasta kulttuuristaan 
kuten esimerkiksi suhtautumisesta vanhuksiin. Kumpikin osapuoli on tasaveroinen 
suhteessa toiseen ja pyrkii auttamaan toista osapuolta sekä tiedostamaan että sanoittamaan 
ajattelutapojaan, joita voidaan kutsua hiljaiseksi tiedoksi. 

Mentoroinnin selkäranka on dialogi, jossa pyrkimys on yhdistää osapuolten ajatukset 
uusiksi ajatuksiksi ja mahdollisesti myös uusiksi toimintavoiksi. 

Mikä ihmeen kulttuurien välinen?

UNESCON mukaan kulttuurien välisyydellä, interkulttuurisuudella tarkoitetaan vasta-
vuoroista ja kunnioittavaa dialogia eri kulttuurien välillä. Tavoitteena on erilaisten ajattelu-
tapoihin ja tottumuksiin liittyvien asioiden laajempi ymmärtäminen ja uuden oppiminen. 
Sosiaali- ja terveysalalla, jossa jo pidemmän aikaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä on 
ollut työharjoittelussa, työssäoppimassa ja jopa koulutettuna työvoimana on todettu, että 
maahanmuuttajilla myös on annettavaa alalle. Aikaisemmin tekstissä on jo todettu, että 
tämä asia koskee erityisesti vanhustyötä.

vapaa-ajan harrastuksissa. 
•	 Moni koki voivansa hyödyntää harrastuksissa hankittuja taitoja myös työssä (vrt. transfer). 
•	 Perspektiiviä työhön, oppilaisiin ja opetettavaan sisältöön voi saada myös erilaisten 

työkokemusten kautta, vrt. opettajien työelämäjaksot
•	 Yhteisöllisyys ja tuki työntekijöiden taholta on tärkeää myös työssä viihtymisen  

näkökulmasta. Sitä voi edesauttaa mm. ”Kehumalla työkaveria selän takana”.
•	 Työsuhteen päättyminen on kriisitilanne, josta selviytymiseen käytetään monenlaisia 

keinoja. Yksi on tilanteen näkeminen mahdollisuutena. 
•	 Meillä on tapana ajatuksissamme omistaa oma työpaikka, mutta tämä ei ole  

”Mun työpaikka”. Toisaalta työ ja työpaikkakin on osa ihmisen identiteettiä.
•	 Kokeneilla opettajilla opetusta tulee ”hihasta”, mutta millaiset mahdollisuudet  

opettajalla on ennakoida omaa opetusta nykyisessä tilanteessa, jossa teknologia näyttäisi 
olevan etusijalla. Mikä on pedagogiikan asema? 

•	 Opettajan energia kuluu toissijaisiin lukujärjestysepäselvyyksiin ja vie aikaa heikompien 
oppijoiden kohtaamiselta.

•	 Unohtaako opettaja, mikä on opettamisessa olennaista ja millaista oli olla nuori  
tai millaisen opetuksen koki mielekkääksi?

Toimintakulttuurien erilaisuus – erilaiset käytänteet eri oppilaitoksissa

•	 Käsitys kuraattorin työstä poikkeaa eri oppilaitoksissa
•	 Millaiset käsitykset ohjaavat esim. työssäoppimisen ohjausta?  

Kuka on pätevä ja millä perusteella?
•	 Työnjako ja reviirien suojeleminen
•	 Eräässä oppilaitoksessa on myös määritelty poissaolojen määrä kursseilta.  

Läsnäoloprosentin pitää olla vähintään 80%. 
•	 Suuri osa oppilaitoksen opettajista ja ainakin hyvin pärjänneistä opiskelijoista  

piti muutosta ja rajan selkeää määrittelyä tervetulleena. 
•	 Keskusteltiin rajojen asettamisen vaikutuksesta opiskelijoiden opiskeluasenteisiin. He-

rättääkö rajanveto vain kapinahenkeä? Millaisia malleja ongelmanratkaisusta  
tällaiset toimenpiteet antavat nuorille?

Teemoja, joita ei ehditty käsitellä, mutta jotka kiinnostivat

•	 Ongelmanratkaisutaidot, miten niitä voi vahvistaa ja opettaa?
•	 Opettajan autonomia ja sen seuraukset.

3.3.
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Mentorprosessin markkinointi

Mentorointi on tavoitteellinen toiminta varsinkin silloin, kun työnantaja maksaa mento-
roinnista palkkaa. Se tarkoittaa, että myös työnantajalla on jokin syy tai tavoite miksi hän 
haluaa ottaa kyseisen toiminnan käyttöön. Samalla se tarkoittaa, että työnantajan on syytä 
ymmärtää, mihin hän ryhtyy ja tulisi perehtyä sekä käsitteisiin ja niiden merkityksiin että 
prosessin vaiheisiin.

Mentoreiden valinta 

Työnantajan tehtävä on keskustellen tai konsulttia hyödyntäen perehdyttää henkilöstöä 
mentorprosessiin niin, että ne henkilöt, jota asia aidosti kiinnostaa, voivat ilmoittautua 
tehtävään. Samalla työnantaja selvittää, miksi toimintaan halutaan ryhtyä työnantajan 
näkökulmasta. 

Mentorvalmennus

Mentoreilla on oikeus saada tehtävään valmennusta ennen kuin he alkavat toimia mento-
roitavien kanssa. Valmennuksessa syvennetään ymmärrystä ohjauksen ja mentoroinnin 
välisistä suhteista ja perehdytetään mentorit hiljaiseen tietoon, kulttuurikäsitteeseen ja 
kulttuurin viralliseen ja epäviralliseen puoleen sekä dialogiseen menetelmään. Valmennuk-
sessa käydään myös läpi , varsinkin työpaikkamentoroinnin yhteydessä, miten ja miksi on 
tärkeää tehdä mentorsopimus mentorin ja mentoroitavan välillä. Sopimuksen allekirjoittaa 
mentorin esimies.

Tekstin alussa todettiin, että mentoriksi kasvetaan. Näin ollen valmennus ei ole mikään 
taikatemppu, jolla hetkessä muuttuu. Ohjaajina toimineiden tulevien mentoreiden tulisi 
saada aikaa kasvuprosessiin ja poisoppimiseen ohjaajan rooliajattelusta.

Dialogi menetelmänä

Mentoroinnin selkäranka on dialogi, joka perustuu oppimisprosessia kuvaaviin kysymyk-
siin; mitä, miten ja miksi.

Dialogin tehtävä ei ole ottaa kantaa siihen mitä toinen sanoo eikä häneen pyritä vaikut-
tamaan. Dialoginen keskustelu poikkeaa siksi ohjauskeskustelusta. Perustana dialogissa on 
toisen ymmärtäminen. 

Dialogi perustuu toisen kuuntelemiseen, hänen sanoman kuulemiseen ja hänen kohtaa-
miseen. Sanoman takana olevat merkitykset ovat tärkeitä ja hänelle voi esittää tarkentavia 
kysymyksiä, kuten mitä sinä tarkoitat tuolla ilmaisulla tai miten sinä ajattelet? Voi myös 
ilmoittaa, että nyt minä en ymmärtänyt mitä sinä tarkoitit. Voitko sanoa sen uudestaan? 

Dialogissa mentorin tulisi huomioida, että maahanmuuttajillakin on tietoisia ja tiedos-
tamattomia sisäisiä malleja, jotka vaikuttavat heidän toimintaan. Näin ollen hän saattaa olla 
varuillaan eikä uskalla lähteä dialogiseen keskusteluun, hän ei ehkä luota suomenkielen 
taitoonsa ja itsetunto voi olla heikko. Viestintätavalla on iso merkitys dialogissa. Kannat-

Hoitotyössä ”odotetaan kuitenkin valmiita toimijoita” kuten eräs ohjaaja on asian 
ilmais sut. Nähdään usein vain osaamattomuutta jos opiskelija ei osaa toimia pitkään vallin-
neiden, työkulttuuriin kuuluvien ja usein ääneen lausumattomien sääntöjen mukaan. 

Maahanmuuttajaosapuoli on opiskelijan roolissa alisteisessa asemassa suhteessa työn-
tekijään. Lisäksi hän kokee usein itsensä tietämättömäksi ja osaamattomaksi koska hän  
”ei kuulu joukkoon”.

Heitetään roolisilmälasit pois

Yllämainitussa perinteisessä opiskelija – ohjaaja ajattelussa kumpikin hahmottaa toista 
osapuolta ”rooli-silmälasien” läpi. Ohjaaja opastaa toimimaan tietyllä tavalla ja opiskelija 
yrittää matkia usein ymmärtämättä miksi tietyllä tavalla tulisi toimia. 

Eräs maahanmuuttajaopiskelija sanoikin kerran, että ” haluaisin lainata sinun silmät”. 
Ilmaisu osoittaa, että opiskelija oli hahmottanut ohjaajan huomanneen jotakin, jota hän ei 
itse ollut nähnyt. Kuultuaan kysymyksen ohjaaja havahtui. Työpaikkaohjaaja ei ollut muis-
tanut perustella näkemystään toimia tietyllä tavalla kyseisessä tilanteessa.

Kuinka usein käy yllä mainitulla tavalla koskien erilaisia tapoja ja tottumuksia? Tavat ja 
tottumukset ovatkin kulttuuriin kuuluva ydinkysymys, joka suurelta osin perustuu hil-
jaiseen tietoon. Asiaan vihkiytynyt tietää, miten tulisi toimia eri tilanteissa, mutta vieras, 
asiaan vihkiytymätön, ei voi tietää. Kaikissa tavoissa ja tottumuksissa voi olla hyviä ja huo-
noja tai parannusta vaativia puolia. On vaikeaa muuttaa toimintaansa, jos ei edes tiedosta, 
miksi toimitaan tietyllä tavalla – muodostuu ”ajatuksellisia häkkejä”. Kulttuurien välinen 
mentorointi tarjoaa mahdollisuuden avata häkit ja yhdistää, uudistaa tai muuttaa toiminta-
tapoja. Vanhustyössä uusi yhdessä synnytetty toimintatapa voi parhaimmillaan vähentää 
toimenpidekeskeisyyttä hoitotyössä.

Yhtenä esimerkkinä tavanomaisista ajatushäkeistä on monien maahanmuuttajien 
ajattelutapa, että suomalaiset lähettävät vanhuksensa vanhainkoteihin, kun taas he omassa 
kulttuurissaan kunnioittavat vanhuksia ja hoitavat heitä kotonansa. 

Työelämälähtöisessä koulutuksessa opiskelija oppii asioita ja toimintaa aidossa toimin-
taympäristössä, eli työpaikalla. Silloin on olennaista, että hän ei vain kuule miten toimitaan 
vaan hän saa myös tietää miksi niin tehdään. Aidoissa tilanteissa on helppo käyttää kulttuu-
rien välistä lähestymistapaa, koska aina voi kysyä miten sinä olisit toiminut?

Prosessikuvaus

Prosessikuvauksen tavoite on välittää tietoa siitä, miten kulttuurien välistä mentorointia 
voidaan ottaa käyttöön missä hyvänsä toimintaympäristössä. Yleisin tapa kuvata mentori-
prosessia on paloitella sitä alkuvaiheeseen, toimintavaiheeseen ja lopetusvaiheeseen. Tässä 
kuvataan prosessia hieman eri tavalla, koska käytäntö on osoittanut, että toimintaproses-
sin alku on jäänyt vajaaksi ja se on vaikeuttanut toimintaa erityisesti kulttuurien välisen 
mento roinnin näkökulmasta.
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Muutos vie aikaa ja tekstissä on mainittu, että mentor usein joutuu uusien ajatteluta-
pojen tieltä oppimaan pois vanhoja ajattelutapoja. Näin ollen prosessiin ja keskusteluille 
on varattava aikaan ja työnantajien on ymmärrettävä, että sekin on työtä ja sitä työtä tulisi 
johtaa. 

Kulttuurien välinen mentorointi on vaativa työ ja siitä syystä ei ole suositeltavaa, että 
sama henkilö joutuu kahteen rooliin samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että hänen ei tulisi 
olla jonkun tietyn sisällön ohjaaja samalla kun hän toimii mentorina kulttuurien välillä. 
Mainitusta syystä kulttuurien välinen mentorointi soveltuu parhaiten perehdytykseen tai 
vasta loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, jotka ovat siirtymässä työelämään. 

Kulttuurien välinen vertaismentorointi 
opiskelijoiden tukena 
Heli Tanninen ja Leena Saarinen

Kulttuurien välinen vertaismentorointi on opiskelua ja oppimista tukeva toiminta-
tapa, jossa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat muodostavat 
vertaismentorointiryhmän. Vantaan ammattiopisto Variassa toteutetun vertaismen-
toroinnin tavoitteena on ollut tukea sekä suomalais- että maahanmuuttajataustaisten 
lähihoitajaopiskelijoiden oppimista, ammatillista kasvua ja hyvinvointia.

Mentorointi on hyvä tuki opiskelijan oppimispolulle. Vertaismentorointi eli verme opiske-
lijan oppimispolun tukena vaatii kuitenkin koko oppilaitoksen henkilökunnalta sitoutu-
mista mentorointimallin juurruttamiseen oppilaitoksen arkeen.

Vermeä voi kuvailla järvenä, jossa lumpeenlehdet kelluvat. Lumpeet kuvaavat ryhmän 
jäseniä ja järvi olosuhteita ja ympäristöä. Järvi on altis sään vaihteluille; välillä myrskyää ja 
välillä pinta on peilityyni. Kuitenkin lumpeen juuret ovat tiukasti kiinni pohjassa ja kestä-
vät sään vaihtelut. 

Vertaismentorointiryhmässä kaikki ovat kiinnittyneet ryhmäänsä ja tiedostavat, että 
ryhmässä on lupa esittää omia ajatuksiaan ja kiivaatkin keskustelut ovat sallittuja. Amma-
tillinen kasvuympäristö on ryhmäläisille sama, mutta jokainen kokee sen omalla tavallaan. 
Kokemusten pohdinta avaa mahdollisuuden hedelmälliselle dialogille. Parhaimmillaan 
dialogit puolestaan johtavat uuden ymmärryksen syntyyn. 

Varian kulttuurien välisen mentoroinnin konsepti

Ammattiopisto Variassa Ankkurin projektityöntekijät kouluttivat vanhustyön osaamis-
alalla olevat opiskelijat mentorointiin. Neljän tunnin koulutus sisälsi perustiedot mento-
roinnista; mitä mentorointi tarkoittaa, mentoroinnin käsitteet, miten toimitaan, millaiset 

taa lähettää selkeitä minä viestejä. Niillä voi osoittaa aitoa kiinnostusta maahanmuuttajan 
ajatuksiin ja edistää dialogin syntymistä.

Kulttuurien välinen mentorointi työpaikalla
Keskeiset elementit

Mentorparien ohjaaminen

Valmennuksen jälkeen tai sen loppuvaiheessa mentor ja mentoroitava kohtaavat ja saavat 
aikaa tutustua toisiinsa. He luovat yhdessä mentorsopimuksen, eli he sopivat tapaamisis-
taan ja niiden tavoitteista. Alkuvaiheessa, tai ainakin kunnes mentorsopimus on solmittu, 
olisi tärkeää, että mentorparit saavat ohjausta. Muussa tapauksessa keskusteluissa sorrutaan 
helposti puhumaan niitä näitä ja asia johtaa heti alusta väärälle polulle.

Suositus

Kulttuurien välinen mentorointi on epäilemättä mahdollisuus vähentää monenlaisia 
väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja ihmisten välillä. Kysymys on vaan siitä, minkälaisilla 
silmälaseilla asioita tarkastelee. Näkökyvyn voi hyvin rinnastaa sananlaskuun ”kauneus on 
katsojan silmissä”. 

Pitkä kokemus työstä maahanmuuttajien parissa osoittaa kuitenkin, että harva tuntuu 
tarvitsevansa parempaa ”näkökykyä” vaan usein ajatellaan ilmeisesti, että osaa jo tai on 
tärkeämpiä asioita. Mainitusta syystä kulttuurien välistä mentorointia täytyy osata myydä. 
Myyntityö pätee myös organisaatioiden sisällä. Organisaatioiden sisällä johto ja esimiehet 
antavat samalla luvan työntekijöille muuttumiseen ja asioiden mahdolliseen muuttami-
seen.

3.4.
Hiljainen ja vaiennettu tieto tunnistetaan

Uusi toimintakulttuuri syntyy
Osallisuus ja dialogi kasvaa
Työhyvinvointi parantuu

Kuva: Anne Frelander, Nanna Wilhelmsson, Kristiina Akanyildiz
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Pedagoginen coach  
ammatillisessa koulutuksessa
Noora Puhakka

Tarvitsemme uudenlaista lähestymistapaa ohjaustyöhön, jotta pystymme 
vastaamaan paremmin niihin tarpeisiin, joita ammatillisin koulutuksen opiskelijoilla 
tänä päivänä on.

Yhteiskunnan epävarmuus ja nopea uudistumisvauhti sekä opintojen monipuolistunut 
valinnaisuus ovat lisänneet ohjauksen merkitystä entisestään. Myös opiskelijoiden muuttu-
neet ja lisääntyneet henkilökohtaiset ongelmat vaikuttavat siihen, että yksilöllistä ohjausta 
tarvitaan yhä enemmän.21 Suuri haaste ohjauksen järjestämisessä on se, että ohjauksen 
saatavuus on monesti kiinni opiskelijan omasta aktiivisuudesta. Toisin sanoen ne, jotka 
ohjausta tarvitsisivat eniten, jäävät usein tavoittamatta.22

Taloudellinen kehitys näyttää sellaiselta, että tulevaisuudessa oppilaitosten on tultava 
toimeen entistä pienemmillä resursseilla. Todennäköistä siis on, että ohjauksen kysynnän 
lisääntymiseen ei pystytä vastaamaan nykymuotoisen ohjauksen määrää lisäämällä. Tule-
vaisuus ei näyttäydy enää yksinkertaiselta ja varmalta tapahtumaketjulta, vaan mahdollisia 
reittejä ja vaihtoehtoja on lähes loputtomiin. Tämä kehitys näkyy myös oppilaitosympäris-
tössä. Ylimpien koulutuspoliittisten viranomaisten linjaus on, että koulutuksia ja tutkintoja 
on kehitettävä entistä joustavammiksi ja yksilöllisimmiksi. Ammatillisessa koulutuksessa 
tutkinnon suorittamisen joustavuuden kehittäminen liittyy olennaisesti tavoitteisiin pa-
rantaa koulutuksen läpäisyä ja ehkäistä keskeyttämistä.23

Vaatimus joustavoittamisesta asettaa ammatilliselle koulutukselle monenlaisia haastei-
ta. Kehittämiskohteina ovat muun muassa:

•	 henkilökohtaistaminen
•	 osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
•	 yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen rakentaminen 
•	 pedagogisten ratkaisujen monipuolistaminen
•	 opintojen työelämäläheisyys 

Ankkuri-projektissa olemme kehittäneet uudenlaista toimintamallia yllä mainitut kehit-
tämiskohteet lähtökohtanamme. Olemme mallintaneet projektissa pedagogisen coachin 
työnkuvaa ammatillisen koulutuksen ohjauspalveluihin. Projektissa pedagoginen coach on 
ohjannut työvaltaisesti lähihoitajaopintojaan suorittavia opiskelijoita. Seuraavaksi esitte-
lemme tarkemmin pedagogisen coachin työnkuvan sisältöä, työotetta, hankkeessa toteu-
tettua työvaltaista koulutusmallia sekä visioitamme siitä, minkälainen rooli pedagogisella 
valmentajalla voisi olla ammatillisessa koulutuksessa. 

ovat käytänteet, mistä asioista tulee sopia, milloin kokoonnutaan, palautteen antaminen ja 
mentoroinnin päättäminen. Koulutuspäivänä muodostimme vertaismentorointiryhmät. 
Ryhmissä olevat henkilöt sopivat yhdessä pelisäännöt ja tapaamisajat. Ryhmät kokoon-
tuivat neljä kertaa lukukauden aikana. Vertaismentorointiin osallistuneet opiskelijat saivat 
todistuksen osallistumisestaan. 

Mitä mentorointi antaa opiskelijalle?

Toiminta sai opiskelijoilta pääsääntöisesti myönteistä palautetta. Opiskelijat kokivat, että 
verme-ryhmissä he tutustuivat paremmin toisiinsa ja keskustelut helpottivat oppimista ja 
uuden asian ymmärtämistä. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suomenkielentaito 
kehittyi keskustelujen myötä. Hyvänä koettiin myös, että oli aikaa keskustelulle. Eräs osal-
listuja kirjoitti palautteessaan: ”Ryhmässä pohdinta helpottaa maahanmuuttajia ja hitaasti 
oppivia, moni asia jää puolitiehen, kun kiireellä opetetaan.” 

Keskustelimme opiskelijoiden kanssa palautteen annon yhteydessä mentoroinnin 
onnistumisesta; asioista, jotka sujuivat ja asioista, joita tulisi kehittää. Pääsimme yhtei-
seen lopputulokseen siitä, että kun vermelle annetaan aika ja paikka lukujärjestyksessä ja 
sovitaan selkeät säännöt, niin mentorointi on erinomainen asia. Opiskelijat toivoivat, että 
ryhmä kokoontuisi kerran viikossa ja tunnin kerrallaan. Toivottiin myös, että verme-ryh-
mä perustettaisiin heti opiskelun alettua.

4.
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vastuulla on substanssiosaamisen kehittymisen ohjaaminen ja arvioiminen. Pedagogisen 
coachin vastuulla on muu ohjausprosessi. Valmentajalle muodostuu siten kokonaisvaltai-
nen käsitys opiskelijan tilanteesta, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen opiskelussa 
ilmeneviin haasteisiin tehostetulla ja henkilökohtaisella ohjausotteella. Tarvittaessa peda-
goginen coach antaa opiskelijalle ohjausta ja tukea esimerkiksi projektitöiden, näyttösuun-
nitelmien tai muiden kirjallisten tehtävien tekemiseen. Pedagogisen coachin työnkuvaan 
kuuluu myös opiskelijan ohjaaminen opiskelutaitojen kehittämisessä. Oleellista tässä työn-
jaossa on, että ammatillinen opettaja on henkilö, jolle kuuluu arviointivastuu. Valmentaja 
ei arvioi opiskelijaa millään osa-alueella.

Valmentajan työnkuvaan on toimintamallissamme kuulunut piirteitä opinto-ohjaajien 
”perinteisestä” työnkuvasta, sillä pedagoginen valmentaja on kantanut kokonaisvastuun 
opiskelijan opintojen ohjausprosessista. Tässä mallissa opinto-ohjaajan panosta on tarvittu 
erityisesti henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teknisessä laatimisessa, osaamisen 
tunnistamisessa ja tunnustamisessa, opiskelijatietojen hallinnassa sekä arviointitietojen 
kirjaamisessa. Vaikka päävastuu osaamisen tunnistamisessa ja henkilökohtaisen polun 
laatimisessa on ollut opinto-ohjaajalla, kehittämässämme mallissa on oleellista, että tähän 
prosessiin osallistuvat vahvasti myös valmentaja ja ammatillisen aineen opettaja.

Miksi ja mihin pedagogista coachia tarvitaan? 

Moni opiskelija tarvitsee hyvin henkilökohtaista ohjausta opintojensa loppuun saattami-
seksi. Ohjaustarpeet syntyvät hyvin tapauskohtaisesti, syitä löytyy aina oppimisvaikeuk-
sista haastaviin elämäntilanteisiin. Etenkin yksilöllistä opintopolkua kulkeva opiskelija 
hyötyy coachin ohjauksesta, sillä ohjausote on henkilökohtainen ja ohjaus lähtee aina 
opiskelijan tarpeista. Tarvittaessa coach pystyy myös irtaantumaan oppilaitosympäristöstä 
ja jalkautumaan esimerkiksi opiskelijan työpaikalle. 

Monen opiskelijan kohdalla opintoihin liittyvä sekavuuden tunne saattaa vähentyä, kun 
yksi henkilö koordinoi kaikkia opintoihin liittyviä asioita. Tällöin opiskelijaa ei luukuteta 
oppilaitoksen sisällä henkilöltä toiselle, vaan yhdellä henkilöllä – valmentajalla – on koko-
naiskäsitys opiskelijan tilanteesta. Tämä helpottaa myös oppilaitoksen sisäistä tilannetta, 
kun kaikki tietävät kenelle ohjausvastuu kuuluu.

Opinnoissa eteenpäin tsemppaava ja rinnalla kulkeva valmentaja on oivallinen tukipilari 
myös siinä mielessä, että opiskelijan oppimisprosessin arviointi ei ole hänen vastuullaan. 
Joidenkin opiskelijoiden kohdalla tämä saattaa vaikuttaa siihen, että coachille on helpompi 
puhua rehellisesti opiskeluun ja opintojen etenemiseen vaikuttavista asioista.

Mitä enemmän valinnan varaa ja vaihtoehtoja opiskelijoille tarjotaan, sitä enemmän he 
tarvitsevat myös ohjausta valintojen tekemisessä ja opintopolkunsa rakentamisessa. Coa-
chin kantaessa päävastuun opiskelijan ohjausprosessista, opiskelija tietää mistä löytää tukea 
tarvittaessa. Koska coachin henkilökohtainen ohjausote edellyttää opiskelijan tuntemista, 
hän pystyy myös ohjaamaan ja tukemaan opiskelijaa valintojen tekemisessä.

Pedagoginen coach

Pedagoginen coach on opiskeluvalmentaja, joka voi toimia tarpeen mukaan sekä yksittäis-
ten opiskelijoiden että opiskelijaryhmien valmentajana. Hän toimii opiskelijan tukihenki-
lönä opiskeluun liittyvissä asioissa ja auttaa osaltaan opiskelijaa kiinnittymään ja sitoutu-
maan opintoihin. Pedagoginen coach kulkee opiskelijan rinnalla sekä kannustaa ja motivoi 
opintojen suorittamisessa. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa valmentajalla on iso rooli 
ryhmäytymisen tukemisessa.

Valmentaja-käsite on tällä hetkellä todella yleinen ja sitä käytetään hyvin kirjavasti 
elämän eri osa-alueilla. Valmentaja-nimikkeeseen voi törmätä niin yritysmaailmassa, 
koulussa kuin luonnollisesti urheilunkin saralla. Alla on esitetty muutamia esimerkkejä 
valmentaja-nimikkeen sisältävistä työnkuvista: 

Oppilaitosmaailmassa erityisesti opiskeluvalmentaja lienee jo useimmille toimijoille tuttu. 
Kehittämällämme pedagogisen coachin työnkuvalla on paljon yhteistä opiskeluvalmen-
tajan työnkuvan kanssa. Kuitenkin niillä on myös paljon eroa ja luomamme työnkuva on 
uusi ammatillisen koulutuksen kentällä. Tästä syystä on ollut hyvä, että myös nimike on 
ollut erilainen – se on herättänyt ihmettelyä ja kysymyksiä siitä, mikä tämä coach oikein on. 
Tässä kuvauksessa puhumme projektisuunnitelman mukaisesti pedagogisesta coachista, 
mutta käytämme rinnalla myös valmentaja-käsitettä. 

Pedagoginen coach toimii opiskelijan tukihenkilönä nimenomaan opintoihin liittyvissä 
asioissa. Hän koordinoi opintoja ja seuraa niiden etenemistä. Mikäli pedagoginen coach toi-
mii ammatillisen opettajan työparina, työnkuva rajautuu siten, että ammatillisen opettajan 

VALMENTA JA

HY VINVOINNIS SA
Elämäntaidon/ elämäntapavalmentaja

Life coach
Hyvinvointivalmentaja
Henkinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmentaja

T YÖEL ÄMÄS SÄ
Uravalmentaja
Työvalmentaja

Työhönvalmentaja
Työyhteisövalmentaja

Työhyvinvointivalmentaja

YRIT YSMA AILMAS SA
Yrittäjyysvalmentaja

Yritysvalmentaja
Business coach

KOULUS SA
Opiskeluvalmentaja

Koutsi
Pedagoginen coach

Työvalmentaja
Uravalmentaja

Kollegavalmentaja

URHEILUS SA
Lajivalmentaja

Kuntovalmentaja
Psyykkinen, fyysinen ja tekninen 

valmentaja
Terveysvalmentaja
Ravintovalmentaja
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Dialogi 

Vuorovaikutuksessa pyritään dialogiin ja yhteisen ymmärryksen luomiseen. Valmentajan 
ohjausotteessa tämä näkyy opiskelijan kunnioittamisena, kuuntelemisena ja kohtaamise-
na.25

Ratkaisukeskeisyys
Mahdolliset ongelmatilanteet eivät näyttäydy mahdottomina umpikujina, vaan niihin 
etsitään ratkaisumalleja. Kaikki vaihtoehdot selvitetään. Oleellista on voimavarakeskeisyys, 
myönteinen asenne ja luovuus. 

Visiot pedagogisen coachin mahdollisista rooleista

Pedagogisen valmentajan työnkuvan pilotoimisen ja ammatillisen koulutuksen tuntemuk-
semme perusteella olemme hahmotelleet neljä mahdollista visiota siitä, minkälainen peda-
gogisen coachin rooli voisi olla ammatillisessa koulutuksessa. On syytä korostaa, että nämä 
ovat ainoastaan ehdotuksia coachin mahdollisista rooleista. Coachin työnkuva määräytyy 
parhaassa tapauksessa ohjaustarpeen mukaan. Koska nämä tarpeet ovat hieman erilaisia, ei 
ole tarkoituksenomaista sitoa coachin työnkuvaa yhteen muottiin. Coachin työnkuva voi 
olla myös yhdistelmä erilaisista ohjaustehtävistä. 

Pedagoginen coach voi olla muun muassa:

Pedagogisen coachin ohjausote

Kokonaisvaltaisuus

Näkyy kahdella tavalla valmentajan työotteessa:
•	 Valmentajan roolittomuus. Valmentaja ei ole minkään tietyn osa-alueen ohjaaja, vaan 

hän kohtaa opiskelijan kokonaisvaltaisesti. Opiskelu- ja elämäntilannetta voidaan tar-
kastella holistisemmasta näkökulmasta, mikä helpottaa tuen kohdentumista24.

•	 Opiskelijan elämäntilanne otetaan ohjauksessa ja opintojen aikataulutuksessa  
huomioon.  

Opiskelijalähtöisyys 

Asiat suunnitellaan opiskelijan tarpeista käsin. Ohjaus lähtee henkilökohtaisen opinto-
suunnitelman tekemisestä. Jotta henkilökohtaisuus toteutuu, on osaamisen tunnistami-
seen ja tunnustamiseen panostettava. Vaihtoehtoja ja joustavia suoritustapoja on oltava, 
jotta opiskelijalähtöisyys mahdollistuu. 

Jatkuva seuranta ja varhainen puuttuminen 

Valmentaja ja opiskelija päivittävät jatkuvasti opintosuunnitelmaa. Mikäli asiat eivät etene 
suunnitellussa aikataulussa, uusi aikataulutus tehdään heti ja mahdollisiin esteisiin tai 
ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu. 

VALMENTA JAN
OHJAUSOTE

Kokonaisvaltaisuus

Opiskelijalähtöisyys

Jatkuva seuranta

Varhainen puuttuminen

Dialogi

Ratkaisukeskeisyys

A.
Yksilöllistä opintopolkua kulkevien opiskelijoiden pedagoginen 
valmentaja

•	 ”hopsatut” opiskelijat tarvitsevat usein paljon tukea ja ohjausta, koska he opiskelevat itsenäi-
sesti ilman ryhmän tukea

•	 opintopolku on usein ollut hajanainen, ei-lineaarinen – myös tämä aiheuttaa lisätuen tarvetta
•	 coachilla tärkeä rooli opintojen aikatauluttamisessa, seurannassa ja rinnalla kulkijana
•	 coachin työnkuvaan kuuluu yksilöllisten opintopolkujen etsiminen yhdessä opinto-ohjaajan 

kanssa
•	 coach etsii vaihtoehtoisia suoritustapoja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan
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Pedagoginen coach ja  
työelämäläheinen koulutus 
Ankkuri-projektissa

Olemme kehittäneet Ankkuri-projektissa (Esr-hanke 1.4.2011-31.5.2013) pedagogisen 
coachin työnkuvaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen rinnakkain työval-
taisen koulutusmallin kanssa. Toimintaympäristönä on ollut sosiaali- ja terveysala, 
tarkemmin sanottuna lähihoitajien koulutus Helsingin Diakoniaopistossa. Olemme 
tarjonneet mahdollisuuden opintojen loppuun suorittamiseen sellaisille henkilöille, 
jotka ovat keskeyttäneet lähihoitajaopintonsa loppuvaiheessa ja siirtyneet tutkinnotta 
työelämään.

Ankkuri-projektin opiskelijat valittiin seuraavin kriteerein:

1. opinnot ovat loppusuoralla (max. 20 opintoviikkoa puuttuu)
2. opiskelijan opintoaika on kulunut loppuun ja
3. opiskelijalla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka

Tavoitteena oli löytää sellaisia opiskelijoita, joiden loppuopinnot voitaisiin toteuttaa 
mahdollisimman työvaltaisesti. Lähtökohtana opintojen järjestämiseen on ollut se, että 
ammattiosaamisen hankkiminen tapahtuu mahdollisimman paljon työpaikalla. Oppilai-
toksen koulutustarjontaa hyödynnetään silloin, kun se opiskelijalle soveltuvin suoritusta-
pa. Opintojen loppuun suorittamista varten jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökoh-
tainen opintosuunnitelma, jossa opiskelun ja työn teon yhdistäminen on pyritty ottamaan 
mahdollisimman hyvin huomioon.

Projektissa pedagoginen coach on toiminut yhteensä 24 lähihoitajaopiskelijan ohjaajana. 
Näistä opiskelijoista näyttötutkintoa suoritti 19 opiskelijaa ja viisi nuorten opetussuun-
nitelmaperusteista tutkintoa. Kokemuksemme perusteella työvaltainen, pedagogisen 
coachin ohjauksessa tapahtuva opiskelu soveltuu erityisen hyvin näyttötutkinnon suo-
rittamiseen. Näyttötutkintojärjestelmän keskiössä on osaaminen, ei koulutus26. Tämä 
mahdollistaa joustavan ja opiskelijalähtöisen tutkinnon suorittamistavan, mikäli toimijat 
jakavat sen käsityksen, että tutkinnon edellyttämä ammattitaito voidaan hankkia monin eri 
tavoin27.

Ankkuriopiskelijoiden ohjausvastuu on organisoitu uudella tavalla siten, että se on jaet-
tu kolmen toimijan kesken. Pedagoginen coach on ottanut päävastuun ohjausprosessista 
koordinoiden ja ohjaten opintoja sekä seuraten niiden etenemistä. Coach on ollut niin opis-
kelijan kuin myös opiskelijan työnantajan/ työpaikkaohjaajan yhteyshenkilö opiskeluun 
liittyvissä asioissa. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty ”oma” ammatillinen opettaja, joka 

C.
Opettajan työpari ryhmän/ryhmien pedagogisena valmentajana

•	 opettajan vastuulla on substanssiosaamisen kehittymisen ohjaaminen ja arvioiminen,  
coach toimii tukihenkilönä opintoihin liittyvissä asioissa

•	 coachilla on tärkeä rooli ryhmäyttämisessä
•	 ryhmän eriyttäminen mahdollistuu
•	 työpari saa toisistaan tukea arjessa 

D.
Opiskelijoiden opintojen ohjaaja ja koordinoija työelämälähei-
sessä koulutus-mallissa 

•	 coach huolehtii yhteydenpidosta ja informaation kulusta opiskelijan, työpaikan ja oppilaitok-
sen välillä

•	 coach kehittää yhteistyössä työpaikkojen ja oppilaitoksen edustajien kanssa opiskelusisältöjä 
työelämäläheisiksi siten, että opiskelijan yksilöllinen ja työelämäläheinen polku mahdollistuu

•	 coach suorittaa työpaikkakäynnit aina silloin, kun käyntiin ei liity arviointia (esimerkiksi työssä-
oppimisen arviointia)

5.B.
Pienryhmäohjaaja

•	 pienryhmäohjaaja opiskelijoille, joiden opinnot eivät etene suunnitellussa aikataulussa ja joille 
kertyy rästejä 
> coach auttaa opiskelijaa aikatauluttamaan opinnot ja seuraa niiden etenemistä

•	 coachin työnkuvaan voi kuulua myös joustavien suoritustapojen selvittäminen 
•	 oleellista on, että opiskelijamäärä on kohtuullinen 

> henkilökohtaisen ohjaussuhteen rakentuminen opiskelijan ja valmentajan välille mahdollis-
tuu.
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Työssä käyvän opiskelijan ohjaus

Pedagogisen valmentajan rooli työssäkäyvän lähihoitajaopiskelijan ohjauksessa voidaan 
tiivistää viiteen vaiheeseen: 

1. Alkuhaastattelu

Alkuhaastattelussa pyritään selvittämään, onko henkilö motivoitunut suorittamaan 
opintonsa loppuun. Lisäksi haastattelussa selvitetään, onko elämäntilanne opiskelun ja 
työn yhdistämiselle otollinen. Niin ikään haastattelussa kartoitetaan tietoja opiskelijan 
opiskelutaidoista ja oppimistyylistä sekä tuen tarpeesta. Haastattelussa pyritään saamaan 
varmuus siitä, että mikäli kyseinen henkilö tulee valituksi opiskelijaksi, hänellä on edel-
lytykset sitoutua opintojen loppuun suorittamiseen. Alkuhaastattelussa myös kerrotaan 
opiskelijalle siitä, minkälaista opiskelu Ankkuri-projektin työvaltaisessa koulutuksessa 
tulee pääpiirteittäin olemaan (yksilökohtaiset erot huomioon ottaen). Siten alkuhaastattelu 
toimii jo osaltaan orientaationa tulevaan opiskeluun. 

2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opintojen aikataulutus

Kun opiskelija on valittu opiskelijaksi ja tekninen opiskelijaksi otto on suoritettu, opiske-
lijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Ideaalitilanteessa tässä prosessissa 
ovat mukana opiskelijan lisäksi opinto-ohjaaja, opiskelijalle nimetty ammatillisen kasvun 
ohjaaja (ammatillinen opettaja) sekä pedagoginen coach. Ennen henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman tekemistä opinto-ohjaaja tekee opiskelijalle osaamisen tunnistamisen ja 
mahdolliset hyväksiluvut. Tämän jälkeen kartoitetaan puuttuvien kurssien suoritusvaihto-
ehdot. Oleellista on tehdä opintojen realistinen aikataulutus ja ottaa huomioon opiskelijan 
työssäkäynti. Tavoitteena on ollut, että hops-prosessissa mietitään sitä, mitä puuttuvia 
opintosisältöjä voidaan viedä opiskelijan työpaikalle esimerkiksi erilaisten oppimistehtä-
vien ja projektitöiden muodossa. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on ollut muodostaa opiske-
lijalle mahdollisimman joustava polku siten, että läsnäoloa vaativaa opetusta ei olisi niin 
paljon kuin yleensä, jotta työnteko opintojen ohella mahdollistuu. 

on toiminut opiskelijan ammatillisen kasvun ohjaajana. Hänen tehtävänään on ollut laatia 
oppimistehtävät ja tentit sekä arvioida ne. Opinto-ohjaajan työnkuvaan on mallissamme 
kuulunut päävastuu hops-prosessista ja osaamisen tunnistamisesta sekä opintokorttien 
päivittäminen ja arviointitietojen merkitseminen. Muut opiskelijapalvelut kuten kuraattori, 
erityisopettaja ja opintotoimiston henkilökunta ovat olleet samalla tavalla ankkuriopiskeli-
joiden käytettävissä kuin muidenkin opiskelijoiden.

Olemme kuvanneet työssäkäyvän ankkuriopiskelijan polun seuraavalla tavalla:

1. Alkuhaastettelu

2. HOPS

3. Työpaikkakäynti

4. Opintojen ohjaus

5. Jatkuva seuranta, 
ohjaus ja tuki

Opiskelijan 
valmistuminen

Opiskelija-
palautteen 
kerääminen

Työpaikka, työtehtävät 
Opiskelusisältöjen opinnollistaminen työelämään

Opiske-
lijaksi 

hakeu-
tuminen

Valinta Opiskelun 
aloitus

HOPS

Opintojen 
ja työn 
yhdistä-
minen

Opintojen suorittaminen Valmistu-
minen

Muodol-
linen 

pätevyys

Itsearviointi 
& palaute

Valinta-
haastat-

telu
 

Valmen-
tajan ja 

opiskelijan 
tapaaminen

Opintojen mahdollistaminen

Yksilöllinen tuki ja ohjaus
Opiskelijan 

valmistuminen, 
ohjaus päättyy

Itsearviointi

Pedagoginen valmentaja rinnalla kulkijana

oppilaitos

valmentaja

työelämä

työssä 
käyvä 

opiskelija

valmentaja
työssä 
käyvä 

opiskelija

Osaamisen 
tunnis-
taminen

HOPS

TYÖSSÄKÄYVÄN ANKKURIOPISKELIJAN POLKU

Opiskeli-
jaksi
otto

maanantaina 20. toukokuuta 2013

Alkuperäinen kuva Kaisa Nurkkala, muokkaus Noora Puhakka ja Kristiina Akanyildiz
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käytettävissä tarvittaessa (ei ”jonotusaikaa”). Jokaisen opiskelijan ohjaus näyttäytyy erilai-
sena, koska ohjaus muodostetaan opiskelijalähtöisesti, tapauskohtaisesti. Tavoitteena ei siis 
ole pyrkiä yhteen muottiin, vaan prosessissa edetään opiskelijan tarpeista käsin. Vasta ajan 
kuluessa selviää, minkälainen tuki on tarkoituksenmukaista kunkin opiskelijan kohdalla. 
Siksi suunnitelmia on oltava valmis tarkentamaan ja päivittämään jatkuvasti.

Pedagogisen coachin työajan jakaantuminen

Ankkuri-projektissa pedagogisen coachin opiskelijatyöhön käyttämä aika jakaantui 
suuntaa-antavan arviomme mukaan seuraavasti:

Alla olevista ruudukoista on nähtävissä tarkemmin, mitä kukin työtehtävä piti sisällään:

3. Vierailu opiskelijan työpaikalle

Yhteistyö opiskelijan työnantajan kanssa käynnistyy viimeistään tässä vaiheessa, kun opis-
kelijalle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (ideaalitilanteessa työnantajaan 
on otettu yhteyttä heti alkuhaastattelun jälkeen ja informoitu opintojen loppuun suoritta-
misesta sekä selvitetty yhteistyön rajapintoja). Pedagoginen coach selvittää, onko työnanta-
jalla tahtoa ja mahdollisuuksia tukea työntekijäänsä opintojen loppuun suorittamisessa. On 
hyvä selvittää muun muassa:

•	 ovatko oppimistehtävät ja erilaiset projektityöt tervetulleita työpaikalle?
•	  voidaanko opiskelijalle tarjota ohjausta tai muunlaista tukea tehtävien tekemiseen?
•	 onko työntekijällä mahdollisuus ottaa palkatonta vapaata, mikäli opiskelu sen vaatii? 
•	 voidaanko työntekijälle nimetä mentori, jonka kanssa hän voi vaihtaa ajatuksia opiskelu-

prosessin synnyttämistä asioista?
•	 mitä muita mahdollisia tukikeinoja työntekijälle olisi tarjottavissa opintojen loppuun 

saattamisen ja työnteon yhdistämisen tueksi?

Tavoitteena on löytää synergiaetua: parhaimmillaan opiskelijan oppimisprosessi hyödyttää 
koko työyhteisöä, jos esimerkiksi projektityön aiheena on työyhteisön/-paikan kehittä-
mistä tukeva aihe. Parhaassa tapauksessa näyttötutkintoa suorittavan opiskelijan työpaikka 
on sellainen, jossa on mahdollista suorittaa yksi tai jopa useampi tutkintotilaisuus. Tällöin 
hänen ei tarvitse olla poissa omasta palkkatyöstä näyttöjen takia.

4. Ohjaus opintojen suorittamisessa

Työpaikkakäynnin jälkeen varsinainen opiskelu käynnistyy. Pedagoginen coach ohjaa 
opiskelijaa kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Substanssiosaamisen alueelle menevät 
sisällöt ovat ammatillisen kasvun ohjaajan vastuulla. Opettaja siis laatii tehtävät/tentit 
ja arvioi ne. Coach antaa tarvittaessa lisäohjeita opettajan laatimiin tehtäväksiantoihin, 
ohjausta tehtävien tekemiseen sekä huolehtii muutenkin tutkinnon loppuun suorittamisen 
koordinoinnista. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ohjaussuhde, jossa sekä opiskeli-
ja että coach pitävät aktiivisesti yhteyttä toisiinsa opintoihin liittyvissä asioissa.

5. Jatkuva seuranta, ohjaus ja tuki

Jatkuva tuki ja seuranta on prosessin viides vaihe. Opintosuunnitelmaa päivitetään jat-
kuvasti, mikäli aikataulussa ei pysytä. Jos opinnot näyttävän viivästyvän suunnitellusta 
aikataulusta (esimerkiksi tehtävät eivät palaudu ajallaan), asiaan puututaan välittömästi. 
Varhaisella puuttumisella pyritään estämään se, että opiskelija keskeyttää opinnot uudes-
taan. Opiskelua vaikeuttavat tekijät kartoitetaan ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 
päivitetään. Pedagoginen coach seuraa aktiivisesti opintojen etenemistä.

Koska ohjaussuhde on tiivis ja opiskelijalähtöinen, on tärkeää, että coachin opiskelija-
määrä on sellainen, että hän pystyy aidosti pitämään yhteyttä opiskelijoihin ja olemaan 

 Ohjaus
 Koordinointi
 Tuki tehtävien tekemiseen
 Pedagoginen kehittäminen
 Hallinnollinen työ

40 %

30 %

12 %

9 %

9 %

Ohjaus

motivaatiokeskustelu, sitoutumisten vahvistaminen, osallistuminen osaamisen 

tunnistamiseen, osallistuminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan, 

käynti näyttöpaikalla, opintojen seuranta, opintojen aikataulutus, opiskelijalle 

epäselvien asioiden selvittäminen, kannustus, voimaannuttaminen, jatkoohjaus, 

oppimisvaikeudet huomioiva ohjaus, opiskelijan tilanteen kartoitus, huolen 

puheeksi ottaminen, laiminlyöntien selvittäminen, opintojen rakenteen avaaminen 

opiskelijalle, kielenhuolto, tehtävien selkokielistäminen, oppimistehtävien 

avaaminen ja tuki tehtävien tekemiseen, itsetunnon vahvistaminen, opiskelutaitojen 

vahvistaminen, osallistuminen osaamisen tunnistamiseen ja HOPSin laadintaan
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•	 Opiskelun aikatauluttaminen on tärkeää. Mutta koska työnteon ja opiskelun yhdistä-
minen on useimmiten hyvin vaativaa, asiat harvoin etenevät täsmälleen alkuperäisessä 
aikataulussa. Opintojen etenemisen jatkuva seuranta on välttämätöntä, jotta varhainen 
puuttuminen viivästymisiin ja ongelmiin mahdollistuu.  

•	 Työpaikan tuki ja yhteistyöhalukkuus edesauttaa työnteon ohella opiskelevan opiskelijan 
valmistumista. Asioiden järjestäminen ja yhteensovittaminen sekä käytännön toteu-
tuksesta sopiminen on helpompaa, kun työnantaja ja muu työyhteisö tukee työntekijän 
opiskelua. Tuki ja kannustus työpaikalla auttaa myös opiskelijaa jaksamaan.

”Se oli enemmän sellasta 
Henkilökohtasta”
 

Opiskelijoiden palautetta pedagogisen valmentajan merkityksestä

”Et se (coach) on se tukihenkilö, joka auttaa mua ja vähän patistaa, ja pitää  

muhun yhteyttä et suoritat sä tätä ja kai sä muistat, et vähän sama ku meillä oli akot,  

jotka ohjas, mutta vielä enemmän jotenki lähellä. Musta ei missään vaiheessa tuntunu 

siltä et mä oon yks kahdestakymmenestä ketä ohjataan, vaan se oli enemmän semmosta 

henkilökohtasta. Et just hänen kanssa pysty käymään kaikkia noita arviointikriteerejä läpi, et 

sieltä sai tosi monenlaista tukea.”

”Kun oli suunnitelma, aloimme valmentajan kanssa vain yksi kerrallaan tehdä  

tehtäviä pois. Se oli helppoa. Ei tarvinnutkaan mennä minnekään tunnille.  

Mun ei tarvinnut mennä 16-vuotiaiden kanssa luokkaan, vaan sain tenttiä.  

Sain tehdä tehtävän myös työpaikalle. Minusta työpaikalla mahtuu helposti  

tehtäviä koska siellä ollaan sen tekemisen äärellä.” 

”Mä luulen et aika moni semmost kaipais, et moni tuntee jääneensä aika yksin”.

”Minusta tuntui kivalta, että saan tukea, jos on vaikeaa.  

Se oli minulle tärkeää henkisesti ja kaikin puoli, että sain tukea.”

”Alusta asti on ollut joustavuutta ja ymmärrystä, koska meidän keskeyttäneiden  

syyt voivat olla monia. Sitten on niitä kuten minä, että tutkintoa ei ole tarvittu  

lähihoitajana toimimiseen. Nyt ote on tiukentumassa valehoitajien ja muiden myötä,  

myös yksityisellä puolella. Edelleen on sellaisia, jolla on paljon opintoja kesken.”  

Mitä on otettava huomioon, jotta työn ohella suoritettavat opinnot etenevät?

•	 Opiskelijan oma motivaatio suorittaa opinnot loppuun on kaiken lähtökohta. Opiskeli-
jan on koettava valmistuminen tärkeäksi ja löytää sitä kautta henkilökohtainen merkitys 
asiaan. Tämän avulla myös opiskeluprosessiin sitoutuminen mahdollistuu.  

•	 Alkuhaastattelun yhteydessä on tärkeää selvittää opiskelijan oppimista vaikeuttavat ja 
edistävät tekijät.  

•	 Vuorovaikutteinen ja henkilökohtainen ohjaussuhde perustuu luottamukseen.  

•	 Valmentajan tehtävänä on selvittää kaikki mahdolliset joustavat suoritustavat, jotta 
opintojen ja työn yhteensovittaminen mahdollistuu. 

Hallinnollinen 
työ

opiskelijaksi ottami seen 

liittyvä paperi työ, 

opiskeluajan jatkoanomus, 

yhteystietojen päivit täminen, 

opintosuoritusten päivitys 

ja opintokortin päivittämisen 

koordinointi

Koordinointi

yhteydenpito työpaikkaan, työpaikkakäynti, työnantajan tuen varmistaminen, näyttöjen suorittamisen 

koordinointi, yhteydenpito arvioiviin opettajiin, opintojen seuranta, opintojen aikataulutus, 

opiskelijalle epäselvien asioiden selvittäminen, muualla suoritettavien opintojen edellyttämä yhteistyö, 

opiskelijoiden rekrytointi, yhteistyö opiskelijahuollon kanssa, yhteistyö opintotoimiston kanssa, 

tapaamisten organisointi, yhdyshenkilönä toimiminen työpaikan ja oppilaitoksen välillä

Pedagoginen  
kehittäminen

oppimistehtävien suunnittelu 

yhteistyössä opettajien ja 

työpaikan edustajien kanssa, 

työvaltaisen koulutusmallin 

kehittäminen, yhteistyö 

muiden valmentajien kanssa

Tuki tehtävien 
tekemiseen

näyttösuunnitelmaohjaus, 

tehtävien tekemisen 

aikataulu tus, projektityön 

ohjaus, opinnäytetyön ohjaus, 

tehtävien selko kielistäminen, 

kielenhuolto, tehtävien 

tekemisen seuranta

5.1.
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Pedagogisen valmentajan työparina toiminut ammatillisten aineiden opettaja, 
useamman ankkuriopiskelijan ammatillisen kasvun ohjaaja

”Pedagoginen valmentaja on hieno ja kehitettävä asia. Kyllä näkisin,  

että se koutsin rooli vastaisi osittain siihen halauksen tarpeeseen.  

Siihen pitäisi päästä että valmentajan työote olisi osa jokaisen ammatillista taitoa,  

ei luotaisi uusia ammattirooleja vaan uusammatil lisuutta.” 

”Jos keskeyttämisiä ajatellaan, niin vääjäämättä se on henkilökohtaisempi ote  

siinä opiskelussa ja se vaatii resursseja ja toisaalta resursseja koko ajan napsitaan.  

Mikä on sitten valtiovallan tahtotila näihin asioihin?”

Ohjausryhmän jäsen

”Opettajalle kuuluu ne tietyt jutut esim. arviointivastuu.  

Selvästi mietitty työnjako tärkeä. Esim. työssäoppimisen yhteydessä  

ohjausvastuun jako olis ihan mainio juttu. Valmentajalla olis kokonaisempi  

näkemys opiskelijan etenemisestä ja oppimisen tavoitteiden saavuttamisesta.”

”Vaikea saada tietoa siitä, missä voisi lähteä suorittamaan. Mun mielestä opinnot,  

jotka on kesken, pitäisi pystyä järjestämään ihan työpaikalta käsin.  

Ne voisi olla yhteydessä oppilaitokseen.”

”Sillä, miten opinnot sujuvat on suuri merkitys yksilölle. Eli vaikka se yksi opiskelija  

on vaan se yksi tilastopykälä isossa oppilaitoksessa, että jos 19 ryhmästä jatkaa  

ja yksi tippuu, niin saatetaan ajatella että hyvin meni, mutta sillä yhdellä ei  

kuitenkaan mennyt hyvin. Kun on kyse ammatista jaa siihen valmistautumisesta,  

niin sillä koulutuksella on suuri merkitys ihmisen tulevaisuuteen, läheisiin jne.”

Yhteistyökumppaneiden sanomaa 
pedagogisen coachin merkityksestä

Ammatillisten aineiden opettaja, yhden ankkuriopiskelijan  
ammatillisen kasvun ohjaaja 

”Ankkuri on tuonut esiin sen, että tällaista tarvitaan ja että sen opiskelun avuksi  

tarvitaan se tuki, se coach. Se, joka ohjailee sitä hommaa, ei niinkään sitä 

oppimista vaan sitä yleistä (prosessia) ja auraa sitä väylää sinne työpaikallekin päin.  

Semmonen valmentaja-ako (ammatillisen kasvun ohjaaja) – pari olis hyvä,  

ne vois jakaa sitä ohjausta. Ako ohjais siihen ammattiin, ottais tehtäviä ja ohjais  

työssäoppimista ja coach ottais siitä ihmisestä sitten enemmän vastuun.”

Ankkuriopiskelijoita ohjannut opinto-ohjaaja

”Minä annoin tehtävän, valmentaja ohjasi sitä tekemistä, että ne saa sen valmiiksi  

ja minä arvioin sitä valmista työtä. Sain jotenkin keskittyä siihen ammatilliseen  

ohjaukseen, mun mielestä se oli ihan selkeä. Toivottavasti opiskelijatkaan ei kokenut  

sitä hankalana, että oli kaksi. Mulle jäi ainakin hirveen joustava kuva, joku siinä toimi kyllä,  

en muista yhtään sellaista tilannetta, että olisin ajatellut, et nyt tämä ei oikein menny.”

”Nuorisotakuun myötä sitten taas opiskelijat tulevat yhä enenevissä määrin olemaan  

sellaisia, jotka tarvii sitä ohjausta. Että en oikein tiedä mistä sitten voidaan  

leikata tässä nykytilanteessa. Se vois olla hyvä, että olis rinnakkain tällaista  

valmentavaa henkilöstöä ja ammatillisia opettajia. Mutta resurssien leikkaus  

ei sitten varmaankaan salli tällaista.”

5.2.
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yhteistyössä pääkaupunkiseudun oppisopimustoimijoiden kanssa. Nivelvaiheen koulutuk-
sissa on pilotoitu erilaisia työelämälähtöisiä toteutusmuotoja, mm. aikuisten valmentava ja 
kuntouttava opetus ja ohjaus on toteutettu työelämälähtöisenä vuodesta 2009. 

Oppisopimuskoulutuksessa on vuodesta 2003 alkaen suoritettu 912 lähihoitajan näyt-
tötutkintoa. Opistolla on tällä hetkellä yhdeksän eri sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoa, joiden suorittajat ovat työelämässä olevia ammattilaisia.

Työvoimapoliittisia koulutuksia on ollut sekä suomalaisille että maahanmuuttajille. 
Kaikki koulutukset ovat perustuneet pragmaattiseen tiedonkäsitykseen eli siihen, että 
ihminen oppii tekemällä. Työssäoppiminen on ollut jatkuva läpi koko koulutuksen.

Työelämälähtöisyys kaikkiin koulutusmuotoihin

Tulevien vuosien kehittämistavoitteena on työelämälähtöisten koulutusten lisääntyminen 
kaikissa koulutusmuodoissa. Diakoniaopistolla on käynnistetty syyskuussa 2012 työelämä-
lähtöinen lähihoitajakoulutus, jossa vanhustyön osaamisalaopinnot toteutetaan työelämä-
lähtöisesti Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n ja Diakoniapalveluiden yksiköissä. Työelämä-
lähtöinen toteutustapa tarkoittaa sitä, että tutkinnon suorittajat opiskelevat oppilaitoksessa 
keskimäärin yhden päivän viikossa. Muu oppiminen tapahtuu työpaikalla, joissa opiskel-
laan aidoissa tilanteissa ikääntyneen kokonaisvaltaiseen hoivaan ja selviytymiseen liittyviä 
asioita. Opettaja tulee työpaikalle opiskelijan rinnalle tekemään arjen työtä ja ohjaamaan 
oppimisprosessia. 

Työpaikalla tapahtuva 
oppiminen Ankkuri-projektissa  
ja Diakoniaopistolla
Helsingin Diakoniaopiston arviointi ja laatupäällikkö Soili Jaarinen ja Kristiina Akanyildiz

Ankkuri-projektissa työpaikalla tapahtunut oppiminen on tarkoittanut sitä, että työtä 
tekevän opiskelijan opintoja on viety työpaikalle tapauskohtaisesti, tarpeen mukaan 
sekä työpaikan tarjoamista mahdollisuuksista riippuen. Pedagoginen coach on yh-
teistyössä ammatillisen kasvun ohjaajan ja työpaikan toimijoiden kanssa selvittänyt 
opintojen suorittamisen mahdollisuutta työpaikalla esimerkiksi sijoittamalla oppimis-
tehtäviä omaan työpaikkaympäristöön.

Vaihtoehtoisten opintojen suorittamistapojen lisääminen myös nuorten ammatillisessa 
koulutuksessa liittyy hallituksen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman 
tavoitteeseen ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja parantaa läpäisyä.

Ankkuri-hankkeessa toteutettu työelämälähtöinen koulutus on luonteva jatko Helsin-
gin Diakoniaopiston aiempina toimintavuosina toteuttamalle työelämälähtöiselle koulu-
tuksen ja henkilökunnan työelämäosaamisen kehittämiselle. Helsingin Diakoniaopistolle 
myönnettiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinto vuonna 2010. Palkintoa myönnet-
täessä painotettiin erityisesti opettajien työelämäosaamista, työssäoppimisen ohjaajien 
koulutusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistä ja laajentamista. Helsingin 
Diakoniaopisto on sitoutunut myös strategiassaan tuottamaan ja kehittämään sosiaali- ja 
terveysalan ammatillista koulutusta työelämän muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. 
Koulutuksia ja tutkintoja on tavoitteena kehittää entistä joustavammiksi, yksilöllisimmiksi 
ja työelämäläheisimmiksi.

Työelämälähtöinen koulutus Diakoniaopiston strategiassa

Helsingin Diakoniaopistolla on kehitetty työelämälähtöistä koulutusmallia yhteistyössä 
pitkäaikaisten kehittämiskumppaneiden kanssa monella tavoin. Lähtö-projektissa on ke-
hitetty vuosina 2007-2009 toiminnallista ja käytännönläheistä aikuisten näyttötutkintona 
toteutettua lähihoitajakoulutusta, jossa työssäoppimisen osuus opinnoista oli noin 60 %. 
Vuodesta 2003 alkaen syksyisin on käynnistynyt nuorten lähihoitajakoulutus, jossa työssä-
oppimisen osuus on 40 opintoviikkoa. Loppusuoralla lähihoitajiksi eli niin sanotuissa Lola- 
ryhmissä on vuodesta 2009 kehitetty yksilöllisemmän ohjauksen mallia keskeyttämisen 
ehkäisemiseksi. Lolassa on hyödynnetty järjestämismuotona nuorten oppisopimusta 

6.
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Liite 1

Johdon kommenttipuheenvuorot Ankkuri-projektin Innotorilla 10.5.2012
Varia, Keuda, Omnia ja Diakoniaopisto sekä Opetushallituksen edustaja.

Keskeyttäminen Juurruttaminen Hanketoiminta Opetus/ohjaus

Keskeyttämisen syistä  
tiedetään aika paljon

Hyvien käytäntöjen  
levittäminen on ontunut

hankkeilla voidaan  
osittain kompensoida  

perusrahoituksen  
kaventumista

Mitä jos ryhdytään  
opetuksen selibaattiin?

On olemassa valtava  
määrä keinoja keskeyttä

misen ehkäisemiseksi

Oppilaitosjohdon  
sitoutuminen on  

ensiarvoisen tärkeää

Projektit paikkaavat  
niitä ongelmia, joita koulut 

itse aiheuttavat

Nuoret tulevaisuudessa  
opiskelevat eri tavalla, 

 tekevät hyvin individua listisia 
valintoja

Opetuksen perustyössä  
tehdään tehokkainta  

keskeyttämisen ehkäisemistä

Projekti on usein  
vapaampi keksimään  

mitä tahansa asiakkaan/ 
kohderyhmän tarpeisiin

Ennaltaehkäisevään ja  
hyvään perustyöhön  

tulee olemaan entistä  
vähemmän resursseja

Kaikkien on oltava  
sitoutuneita, ja ennen  

kaikkea johdon

Kaikkien on oltava  
sitoutuneita, ja ennen  

kaikkea johdon

4 milj. 4 vuodelle on käytet
tävissä rahaa keskeyttämisen 
ehkäisyyn ja koulutustakuun 

täyttymiseen

Johdon sitoutuminen avain
asemassa

Hanketoimijat markkina
miehiä

Tarvitaan yhteiset talkoot, 
muuten ei synny muutoksia

Tarvitaan yhteiset talkoot, 
muuten ei synny muutoksia

Tarvitaan yhteiset talkoot, 
muuten ei synny muutoksia

Tarvitaan yhteiset talkoot, 
muuten ei synny muutoksia

Mitä koulussa olisi voinut  
tehdä toisin, ovatko kaikki 

keinot käytössä?

Ennen kuin voidaan  
juurruttaa, pitää olla tarve

Rakenteet ovat tärkeitä

Asioiden on muututtava  
rajusti, jos keskeyttämis luvut 

halutaan kauniimmiksi

Prosessikuvauksen  
avaaminen on tärkeää, 

samoin koko prosessin hah
mottaminen 

Jos nykyiset keskeyttäjät 
saadaan pidettyä koulussa, 
tuleeko heistä työelämän 

keskeyttäjiä?

Yhteinen agenda
Miten saadaan työelämän 
ja oppilaitoksen realiteetit 

kohtaamaan?

Hankeryhmän ja vastaanotta
van tahon prosessin hallinta 

on tärkeää

Mentorointi ja tutorointi kei
noina hankkeen viemisessä 

uuteen ympäristöön

Liitteet

Liite 2

Learning café työn huolitilanteista
(pohdinnassa ei mukana työyhteisöön/organisaatioon liittyvät huolet)

Dialoginen puheeksiotto, avoimen yhteistyösuhteen rakentaminen ja huolten vyöhykkeet  

haasteellisissa työtilanteissa. Ankkuriprojektin koulutus 27.9.2012.

Koonnut: Mimosa Koskimies

Ei huolta

Oppilaan koulunkäynti
> ongelmat hallinnassa, työnjako  
ja ohjaus toimii

Kykenee ottamaan vastuuta 
jostain/joistakin arjen toiminnoistaan

Systeemi toimii / 
joustoa / systeemiä voi kehittää

Itseohjautuvuus Yhdessä sovitut käytänteet sujuu, 
pitää kiinni sovitusta

Pitkä pinna

Asenteet ja arvot kohdallaan Elämänhallinta kunnossa Asenteet ja arvot kohdallaan

Opiskelija ottaa  
itse aktiivisesti yhteyttä

Syö, työ sujuu, riittävä uni,  
hyvä vuorokausirytmi

Keskeneräisyyden sietäminen

Asiakas on  
valmistautunut päivään

Opiskelijat, jotka selvästi etenevät 
omassa prosessissaan, kun osaa  
vetää rajat

Oman työn mitoitus

Yhteistyö sujuu Sairaus hoidossa ja tasapainossa Suora puhe ja palaute

Halu selvittää asioita Asenne: ongelmilla on  
taipumus järjestyä

Avoimuus asiakkaiden kanssa

On unelmia, haaveita, suunnitelmia 
tulevaisuuteen

Pystyy ottamaan palautetta –  
puolustusmekanismit ”puuttuvat” 

Toimiva vuorovaikutus

Näkee realistisia mahdollisuuksia  
> viesti menee perille,  
oppivat elämää varten

Näkee itsensä onnistujana Hyvä ilmapiiri

Hyvä motivaatio, motivoitunut  
selkeyttämään tavoitteita

Tuntee omat vahvuutensa  
ja heikkoutensa

Kun työasiat eivät kulje kotiin,  
hoituvat työajalla

Tunnistaa selviytymiskeinoja Osaa pyytää apua, uskaltaa ottaa  
asian puheeksi

Ryhmäohjaajat toimivat itsenäisesti

Sosiaalinen verkosto kunnossa Mielekästä tekemistä vapaaajalla 
(harrastukset)

”On kuitenkin lottovoitto elää,  
opiskella ja asua Suomessa”
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Pieni huoli

Väsymys / netti Kulttuurierot Pieniä huolia turhiakin  
usein paljon

Oma jaksaminen  
asiakaspalveluissa

Motivaatio Uskontodialogi Ei kuulu vielä  
kenellekään muulle?

Jos jokin asiakkaassa  
aiheuttaa minussa reaktion

Asenne  
> kännykkä, musiikin
kuuntelu

Eristäytyminen / Syrjintä Mistä harmaa vyöhyke 
alkaa?  
> Tiedonkulku / vaitiolo

Eri kielet / kulttuurit  
> tuleeko ymmärretyksi, 
ymmärsikö asian, esim. 
puhelinkeskustelut

Myöhästely  
> kellot väärässä, eri ajassa

Asunto > toimeentulo Jos joku on allerginen 
sanalle huoli > miten saan 
kontaktin, aloitan huolista 
puhumisen

Kulttuurien erot,  
kielitasot, tietotaidot  
> millä tasolla kukin  
osaa kieltä

Poissaolot  
> hyvät syyt / huonot syyt

Kuulee, saa viestiä  
toisaalta, että on huolta. 
Toinen henkilö kertoo  
huolesta / itse pyytää 
neuvoa

Jokapäiväinen kontakti  
jää puuttumaan ns. näkee 
joka päivä ja yhtäkkiä ei näe

Ymmärsikö asiakas asiat  
toivomallasi tavalla,  
kun sanoi ymmärtävänsä

Lukihäiriö Asiakas käyttäytyy eri  
tavalla kuin aikaisemmin, 
mitä ei ole odotettu

Asiakkaan iloinen käytös 
muuttuu itkuiseksi yms.

Pystyykö turvaamaan,  
että asiakkaalla on hyvä ja 
turvallinen olo toiminnassa

Oppimisvaikeudet Itse rekisteröi päivän  
aikana paljon asioita.  
Noin 2 päivän päästä  
haluaa tarkistaa asian

Toimintatapojen tuomat 
rajoitteet > päätösten 
perustelut virallisissa asia
kirjoissa

Ennen aktiivinen asiakas  
onkin poissaoleva ja 
hiljainen

Ennakkotaidot,  
esim. matematiikka

Vaisto sanoo jotain  
havaintojen pohjalta

Henkilökohtaistamisen 
vaade ohjaamisessa, asia
kastyössä

Tuleeko asiakkaan ääni  
esiin > hiljaisissa äänissä

Mielenterveys Aloitetussa prosessissa  
ei tiedä onko prosessi päät
tynyt siten kuin  
suunniteltiin

On itse niin kiireinen, 
väsähtänyt, että ei jaksa itse 
huolestua

Kun asia on esitetty  
monen eri tahon toimesta,  
että onko viesti vielä sama  
> rikkinäinen puhelin

Ruokailu  
> syömishäiriöt

Jos asiakas käyttää  
tekosyitä, verrattuna siihen 
että tuleva kokemus on 
positiivinen

Kielenkäyttö  
> sopimatonta, puutteellista 
(tulkki)

Jos tarjottu tarjonta  
ei pure, kelpaa,  
asiakas ei halua

Ulkoasu  
> hygienia, lävistykset

Outo käytös  
> alku pahempaan /  
menee ohi?

Päihteet > maanantaiaamut Rikollisuus

Tuntuva huoli

Verkoston aukot: 
arviointi / seuranta 
ja niiden oikea-
aikaisuus  
> verkosto pettää

Sitoutumattomuus  
> oma halu, oma  
motivaatio muutok-
seen nolla.

Varhainen puuttu-
minen  
> puute  
> ONLINE!

Työyhteisön hy-
vinvointi ja siihen 
puuttuminen

Talous, terveys,  
jaksaminen,  
poissaolot

Ei pysty ohjaamaan 
eteenpäin

Asiakkaan hukkumi
nen / katoaminen, 
verkostotyö ei toimi

Matalan kynnyksen, 
yhden luukun palve
lun puuttumattomuus

Kollegan vakavat 
vaikeudet esim. alko
holismi

”pakkohuoli”, vaikka 
ei kuulu omaan työn
kuvaan

Kohtaaminen, ihmi
syys, oma osaaminen

Välinpitämättömyys, 
itsekeskeisyys, nar
sismi

Hoitosuhteen 
jatkuvuus > muutto, 
opiskelut

Vertaisryhmän hyö
dyntäminen, yhteisöl
lisyys > vähäisyys

Vastuun siirtely / 
vastuunottaminen

Tiedonkulku vrs. Vai
tiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuuden 
kirous

Mielenterveys, jaksa
minen > MUUTOS?

Ei tiedä mitä ei tiedä Ammatillisuus, tilan
teen kohtaaminen 
hukassa

Resurssien näivet
tyminen muuttuu 
tuntuvaksi huoleksi

Suuri huoli

Tavoittamattomuus.  
Opiskelija / kadonnut asiakas /  
opiskelija tekee katoamistempun,  
ei saada yhteyttä

Paniikkihäiriökohtaus /  
sairaskohtaus

Milloin otetaan yhteys  
viranomaiseen tms.?

Asiakkaiden aggressiivisuus Asiakkaalla trauma, esitiedot  
olemassa tai esille alkuhaastattelussa

Oman elämän motivaatio hukassa. 
Opinnot, itsetunto.

Onko asiakkailla riittävät voimavarat 
kohdata yhteisössä olevien vertaisten 
huolet?

Todellisuuden tajun hämärtyminen. 
Psykoosit.

Köyhyys, asunnottomuus

Omaisen sairastuminen / kuolema. 
Kuoleman kohtaaminen

Oma turvallisuus,  
asiakas kohdistaa työntekijään uhkaa

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Päihteiden käyttö, päihtyneenä  
kouluun tms. tuleminen

Uhkaus, uhkailu, väkivalta Itsetuhoisuus, uhkailu

Nuoret, joihin ei saa kukaan kontaktia Perheväkivalta
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Keinoja ryhmän aktivoimiseksi

Vuorovaikutus,  
läsnäolo

Osallistaminen,  
itseohjautuvuuteen  
tukeminen

Toiminnalliset menetelmät Kiinnostuksen  
herättäminen,  
motivointi, palaute

kannustaminen tutkiva oppiminen,  
tilaa ja aikaa ihmettelylle

roolien vaihto 
(esim. opiskelijasta  
ohjaajaksi)

kyseenalaistaminen

kuunteleminen pyydetään ryhmää  
nimeämään tavoitteet

pariesittely (pari esittelee 
toisensa)

väittely opetus
menetelmänä

yhteiset tauot/ ruokahetket ryhmäytymispäivän järjes
täminen

rikkinäinen puhelin provosoiminen

dialogisuus vastuualueiden jakaminen sokkotehtävät, muiden 
aistien hyödyntäminen

haastaminen

vuoropuhelu ryhmäytymispelit ja leikit pienryhmissä luovat  
tehtävät

arvuuttaminen

oppimisympäristön  
rakentaminen vuoro
vaikutusta edistäväksi

toteutuksen suunnittelu 
osallistujien kanssa

leikkimieliset kilpailut  
(esim. köydenveto) ja testit

esittämällä kysymyksiä

sosiaalisten taitojen kehit
täminen

omaehtoinen ryhmän  
muodostuminen

opetus tapauksien kautta 
draamaa soveltaen (case)

arvuuttaminen

klikkien hajottaminen kokemusten kysely porinaryhmät kannustaminen  
mielipiteen ilmaisuun

yhteisen pöydän äärellä 
istuminen

vertaisarviointi yhteinen retki visuaaliset keinot  
(videot, kuvat jne.)

hyväksyvä ilmapiiri yhteisen tehtävän/ 
ongelman ratkaiseminen

perinneleikit tehtävä, johon liittyy  
monta näkökulmaa

yhteistoiminnallisuus tutustumisleikit antaa monta tapaa  
tehdä yksi tehtävä

esitehtävät opintoretket tarinan kertominen,  
saduttaminen

osallistujat kertovat, mitä 
ovat oppineet

liikkuminen tilassa motivointi ohjaajan omien 
kokemusten kautta 

pyöreän pöydän ritarit  
menetelmä

yhteisen taideteoksen 
tekeminen

erilaiset impulssit ja  
ärsykkeet

jokaiselle puheenvuoro ryhmä pitää tunnin  
ohjaajalle

muuttamalla omaa  
käyttäytymistä  
tavanomaisesta

kokousmenetelmä:  
päätetään yhdessä  
demokraattisesti

katkaistu postikortti  
menetelmä

materiaalien  
monipuolisuus

ryhmä laatii omat  
pelisäännöt

kävelykokous, toiminnan 
yhteydessä tutustuminen

esineiden käyttö 

tehtävän ideointi yhdessä 
ryhmän kanssa

toiminnalliset kartta
tehtävät

tavoite, jolla ryhmä  
saavuttaa jotakin itselleen

opettaja antaa tehtävän  
ja poistuu

jonoon järjestäytyminen eri 
ominaisuuksien perusteella

innostaminen:  
”olemme paras ryhmä”

ryhmätyöt kokoonpanoja 
vaihtaen

ryhmätyöt kokoonpanoja 
vaihtaen

tarkka tehtävänanto,  
hyvin rajattu ja selkeä

vertaisohjaus yhteiset projektit positiivinen palautteenanto

opiskelijakeskeisyys kysymällä, missä mennään

talkoot



LIITTEET64 65LIITTEET

Liite 4

Valmentajien työtehtävät ja työote 
Helsingin Diakonissalaitoksen ja Helsingin Diakoniaopiston valmentajat 15.11. 2012.

Osallistujat: Camilla Nurmi & Pasi Paksuniemi (Puente), Eeva Piha (Vamos), Mikko Nummi (Voimaa hoivaan II), Marika Kråk
näs (Funtsi), Lassi Fredriksson (EPO), Silja Havu (Tempo), Jukka Salkosalmi (Sentido), Kristiina Akanyildiz & Noora Puhakka 
(Ankkuriprojekti)

Puente on kolmevuotinen (2010–2013) hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Helsingin Diakonissalaitoksen 
säätiö. Puente mallintaa uudenlaisia väyliä työelämään yhdessä nuorten ja työnantajien kanssa. Yhteistyökumppaneina  
on joukko ennakkoluulottomia ja yhteiskuntavastuullisia työnantajia, jotka haluavat antaa nuorille mahdollisuuksia.  
Vamos on 1629 vuotiaille nuorille suunnattu Diakonialaitoksen palvelukokonaisuus.  
Voimaa Hoivaan II tukee miesten asemaa sosiaali ja terveysalan opinnoissa ja työelämässä.  
Projektia hallinnoi Helsingin Diakoniaopisto ja yhteistyökumppanina Helsingin sosiaali ja terveysalan oppilaitos.  
Funtsi on Diakoniaopiston opiskelijoiden käytössä oleva oppimisen tukipiste, johon opiskelijat voivat tulla erilaisten  
oppimiseen ja opiskeluun liittyvien kysymysten tai pulmien kanssa.  
Epo on tutkintoja edeltävän koulutuksen ja erityisopetuksen palvelukokonaisuus Helsingin Diakoniaopistolla.  
Sentidohanke työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Erityisen huomion kohteena ovat syrjäytyneet tai syrjäytymis
vaarassa olevat nuoret, joiden peruskoulutus on puutteellinen tai joilla on työrajoitteita. Hankkeen toteuttaa sosiaalinen 
yritys ja välityömarkkinatoimija, Diakoniset Kiinteistöpalvelut Oy, ja sen rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto ja Helsingin 
Diakonissalaitos.

Valmentajien työtehtävät

1. Asiakas- ja yksilötyö

keskustelu, neuvonta, ohjaus, jatkopolkusuunnitelmat, ryhmänohjaus, ryhmävalmennus, alkuhaastattelut, 
valmennussuunnitelma, työharjoittelussa tukeminen, palveluohjaus, työ ja opiskelupaikkakäynnit, työssäoppimisen 
reflektioon osallistuminen, asiakasinfot, työnhaku, opiskelupaikan haku, menetelmäharjoitukset (esim. työhaastattelu), 
mentorivalmennukseen osallistuminen, rinnakkain työskentely työpaikalla, harjoittelupaikkojen etsiminen, opiskelijan 
tukihenkilönä toimiminen, opiskelijan ”tulkki” opettajaan päin, vanhojen opiskelijoiden jälkiohjaus, tukiopetus, ohjaaminen 
tehtävien tekemisessä (erityisesti kirjoittaminen), opintojen koordinointi, opintojen seuranta, opintojen aikataulutus, atk
apu, rinnakkaisopetus, opiskelijan opiskelutaitojen vahvistaminen, hoitoon ohjaus, kadonneiden opiskelijoiden etsiminen, 
pienryhmäohjaus, opiskelijoiden kannattelu arjessa, opiskelijoiden tavoittelu ja kodista hakeminen, uusien opiskelijoiden 
haastattelu, tsemppaaminen, kannustus ja motivointi, rinnalla kulkeminen, kuunteleminen, aikuisena oleminen 

2. Verkostotyö

yritysyhteistyö, nuoren vanhempien tukeminen, yhteydenpito nuoren virallisiin verkostoihin, kolmikantatapaamiset: yritys 
+ valmentaja + työllistyjä, palaverit eri toimijoiden kanssa, yhteistyö lähettävien tahojen kanssa (esim. Duuri), yhteydenpito 
omiin verkostoihin, yhteistyö HDL:n sisällä, yhteistyö opettajien, kouluttajien ja opiskeluhuollon kanssa (HDO), yhteistyö 
TEtoimiston kanssa, tiedonkulun varmistaminen, harjoittelupaikkojen etsiminen, opintojen koordinointi

3. Työelämäyhteistyö 

työnantajan tukeminen harjoittelun aikana, työpaikkakäynnit, tutustumiskäynnit miesopiskelijoiden kanssa eri 
työpaikkoihin, työnantajainfot, työnantajien kontaktointi, mentorointivalmennukseen osallistuminen

4. Kehittäminen

seminaarien suunnittelu, messuosallistumiset, mainonta ja markkinointi, oman osaamisen kehittäminen, projektin 
kehittämistyö, palvelumuotoilu, toiminnan kehittäminen, raportointi, tilastointi, rahaasiat, nettisivujen ylläpito ja päivitys, 
mieserityisen oppaan suunnittelu, innovointi, asennevaikuttaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen ja mallintaminen, 
opinnollistamisen suunnittelu ja kehittäminen, opintojen joustavien suoritusmahdollisuuksien kehittäminen, toiminnasta 
tiedottaminen 

Valmentajien työote

1. Luottamus

aikuinen, mutta ei kaiken asiantuntija, turvallisuus, rehellisyys, maalaisjärjen käyttö, peräänantamattomuus, 
mahdollisuuksien realisointi

2. Kunnioittaminen ja arvostus

avarakatseisuus, avoimuus, humanismi, tasavertaisuus, toivon luominen ja ylläpitäminen, uskon luominen yksilön omiin 
kykyihin, onnistumisen luominen, onnistumaan auttaminen, ihmisarvon kunnioittaminen, yksilön kunnioitus, opiskelijan 
valintojen hyväksyminen ja kunnioittaminen, arvostaminen, pois erityisyydestä, opiskelijalähtöisyys, vapaaehtoisuuden 
merkitys, rohkaisu, ihminen ihmiselle, vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus, asenteisiin vaikuttaminen, jokaisen 
mahdollisuudet, osaamisen tunnistaminen, asiakaslähtöisyys, asiakkaan toiveiden kunnioitus, pyrkimys kokonaisuuden 
huomioimiseen, stereotypioiden välttäminen, tarpeiden huomioiminen, voimaantumisen mahdollistaminen, auttaminen, 
oikeudenmukaisuus

3. Positiivisuus 

huumori, myönteisyys, iloinen työote, huomion kiinnittäminen positiiviseen, innostaminen, kannustus, inspiroitunut ote, 
vaihtoehtojen näkeminen, ”maailma kaatuu eteenpäin”

4. Läsnäolo

opin olemaan hiljaa, kuunteleminen, kohtaaminen, ajan antaminen, pyrkimys dialogiin, matala kynnys, ei tehdä puolesta  
– itseohjautuvuuteen tukeminen

5. Uuden luominen

kehittävä ote, aktiivisuus, oppimalla koko ajan, vertaisoppijuus, tiedonhaku ja jano, moniulotteisuus, itsensä kehittäminen

6. Yhteistyö

yhdessä tekeminen ja oppiminen, joustavuus, yhteisöllisyyden tukeminen arjessa, työyhteisöltä oppiminen, yhteisöllisyys

7. Ammatti-identiteetti ja työkokemus
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Ankkuriprojektin asemointi lähihoitajakoulutukseen

 

Koulutusohjelmaopinnot / 
Osaamisalaopinnot

 

Valmistuminen / Opintojen 
ja työelämän nivelvaihe

 

Opintojen alku /
Perusopinnot

 

Opiskelijalle: 
Vertaismentorointi (Varia)

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia: 
Koulutuksia opetus ja ohjaushenkilöstön kulttuurien välisen osaamisen kehittämiseksi.  

Tutkimukset opetus ja ohjaushenkilöstön interkulttuurisuudesta ammatillisessa oppilaitoksessa  
sosiaali ja terveysalalla sekä lähihoitajiksi valmistuneiden maahanmuuttajien  

koulutus ja työllistymispoluista.

Opiskelijalle ja työelämälle:
Kulttuurien välinen mentorointi

Opiskelijalle ja työelämälle:
Työelämäläheinen opiskelu

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle:
pari- ja vertaisryhmämentorointi

Ankkuriopiskelijalle:
Opintojen suorittaminen  

työelämäläheisesti coachin  
ohjauksessa 

1 www.oph.fi/rahoitus/esr-rahoitus/ke-

hittamisohjelmat

2 Jukka Pyhäjoki. Huolen dialoginen pu

heeksiotto seminaari 27.9.2012. Ankkuri

projekti.

3 Sahlberg P. & Sharan, S. 2002. Yhteis

toiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: 

WSOY. 

4 www.oph.fi/download/130440_Kasikir-

ja_tyopaikalla_tapahtuva_oppiminen.pdf

5 www.rakennerahastot.fi/rakennera-

hastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/

esitteet_ja_oppaat/oppaat/03_hyvat_kay-

tannot-kasikirja.pdf
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