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1. Johdanto 

 

Tämä raportti käsittelee Läpäisyohjelman hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä, joita on talletettu Arjen arkki 

-sivuston menetelmäpankkiin ja läpäisy.fi-sivuille yhteensä 102 kappaletta. Raportti täydentää Jukka 

Vehviläisen kirjoittamaa Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki -julkaisua, johon on valikoitu hyvien 

käytäntöjen helmet. Tähän raporttiin on poimittu myös Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

hankkeissa 2007 – 2013 kehitettyjä hyviä käytäntöjä, joilla on yhteys läpäisyn tehostamiseen. 

 

Läpäisyn tehostamisen ohjelmassa rahoitettiin vuosina 2011 - 2015 yli 30 hanketta. Hankkeita ohjattiin 

asettamalla ohjelmakauden aikana hankkeille erilaisia painopistealueita ja ohjelman edetessä hankkeille 

asetettiin rahoittajien toimesta myös erillistehtäviä ja toiveita. Hankkeiden ohjaukseen kuului kaksi kertaa 

vuodessa järjestetty seminaari. Seminaarit edistivät merkittävästi hanketoimijoiden vuorovaikutusta, 

yhteistyötä ja eri hankkeissa syntyneiden hyvien käytäntöjen leviämistä. 

 

Läpäisyohjelman aikana läpäisyn käsite löi itsensä läpi ja oppilaitokset löysivät läpäisystä kehittämiskohteen. 

Läpäisy mitattavana konkreettisena tavoitteena on yksi koulutuksen laadun mittari. 

 

Läpäisyn tehostamisen ohjelman määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tuloksena hyvän läpäisyn todettiin 

liittyvän oleellisesti oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Niinpä ohjelmakauden viimeisen 

rahoitusjakson (lokakuu 2014 – joulukuu 2015) aikana hankkeiden tulosten kokoamisessa ja laadullisessa 

arvioinnissa tulokset ryhmiteltiin hyvinvoivan oppimisympäristön mallia mukaileviin teemoihin: 

 Johtaminen 

 Luotsaaminen 

 Opetuksen toteuttaminen ja oppimisympäristöt 

 Hyvinvointi ja oppimisen tuki 

 

Läpäisyä edistävän johtamisen kehittämishankkeita ei ohjelmassa toteutettu, joten hyvät käytännöt rajoittuvat 

kolmeen muuhun teemaan. Johtamista on kuitenkin käsitelty Jukka Vehviläisen kirjoittamassa Läpäisyn 

tehostamisen ohjelman historiikki -julkaisussa. 

 

 

 

  



 

2. Luotsaaminen 

 

 

Ryhmänohjaajien tuki läpäisyn tehostamisessa 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanoilla ryhmänohjaus, ohjaaminen ja opintojen ohjaus 

 

Ryhmänohjaajan tuki on tärkeä opiskelijalle opintoihin kiinnittymisen, opintojen seuraamisen ja varhaisen 

puuttumisen näkökulmasta. Tästä syystä läpäisyhankkeissa on kehitetty ryhmänohjaajien tueksi koulutuksia, 

perehdytystä sekä erilaisia työkaluja ohjauksen toteuttamiseen.  

 

Ryhmänohjaajien koulutus ja perehdytys sisältää ryhmäytymistä, nuoren kohtaamistaitojen harjoittelua sekä 

opiskelijoiden erityistarpeiden tunnistamista. Ryhmänohjaajien koulutus ja perehdytys on pääosin suunnattu 

syksyllä aloittavien ryhmien ryhmänohjaajille, mutta muutkin ryhmänohjaajat ovat saaneet osallistua. 

Ryhmänohjaajien kouluttamisella ja perehdyttämisellä yhtenäistetään ryhmänohjauksen käytäntöjä 

oppilaitoksessa, tavoitteena on usein luoda yhtenäisiä ryhmänohjauksen toimintatapoja. Ryhmänohjaajien 

koulutuksen on tarkoitus myös joissakin hyvissä käytännöissä tukea ryhmänohjaajan työhyvinvointia 

tarjoamalla vertaistukea ja vapaa-ajantoimintoja. Näiden toteuttaminen on ollut mahdollista esimerkiksi 

Ryhmänohjaajien yön yli -koulutus käytännössä.  

 

Ryhmänohjaajien tueksi on luotu materiaali- ja työkalupakkeja. Näihin on koottu ryhmänohjaajalle tietoa ja 

välineitä ryhmänohjauksen toteuttamiseen. Materiaalissa on kuvaus ryhmänohjaajan roolista, tehtävistä sekä 

työkaluja ryhmänohjaustuntien toteuttamiseen. Työkaluista saa kättä pidempää niin yksilön kuin 

ryhmänohjaukseen. Ryhmänohjaaja voi soveltaa tehtäviä ja materiaalia tarpeensa mukaan. Näiden 

materiaalien tarkoituksena on myös yhtenäistää ryhmänohjauksen käytäntöjä ja selkeyttää ryhmänohjaajan 

tehtäviä. 

 

Ryhmänohjaajan tueksi on myös luotu malli siitä, miten opintojen sisällöt saataisiin paremmin 

ymmärrettäväksi. Malli sisältää prosessikuvauksen siitä, miten opintosuunnitelmaa voi opiskelijoille avata. 

Mallissa opintosuunnitelma selkokielistetään ja visualisoidaan yhteistyössä muiden alan opettajien kanssa. 

Graafisen alan opiskelijoita voi hyödyntää kuvien toteuttamisessa. Kuvat konkretisoivat opiskelijalle opintojen 

tilannetta ja ryhmänohjaaja saa hyvän välineen opinnoista kertomiseen myös huoltajille. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Ryhmänohjaajien perehdytysiltapäivä (Ylä-Savon ammattiopisto) 

Perehdytysiltapäivä on tarkoitettu syksyllä aloittavien ryhmien ryhmänohjaajille. Iltapäivän tavoitteena 

on yhtenäistää lukuvuoden aloittamisen käytäntöjä ja ryhmänohjauksen toimintatapoja. 

 Ryhmänohjaajien yön yli -koulutus (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) 

Koulutus on uusille ryhmänohjaajille suunnattu koulutus, jonka teemoina ovat esimerkiksi 

ryhmäytyminen, nuoren kohtaaminen, ja opiskelijoiden erityistarpeisiin vastaaminen. 

 Ryhmänohjaajan työkalupakki (Savon koulutuskuntayhtymä) 

Työkalupakki pitää sisällään kuvaukset ryhmänohjaajan roolista ja tehtävistä sekä materiaalia 

ryhmänohjaustunneille. 

 Ryhmänohjaajan työkalupakki (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) 

Työkalupakki on tehty helpottamaan ja yhtenäistämään ryhmänohjaajien työtä. Oppaan tavoitteena 

on selkeyttää ryhmänohjaajan tehtäviä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja antaa ideoita ja työkaluja 

ryhmän sekä yksittäisen opiskelijan tukemiseen. 

 Opintojen sisällöt ymmärrettäviksi (Ammattiopisto Tavastia) 

Prosessikuvaus siitä, miten opetussuunnitelma ja opintojen kuvaukset saadaan opiskelijoille 

ymmärrettävämmiksi. Esimerkkinä tarjoilijoiden koulutus. 
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 Tutkinnonosakohtaiset portfoliopohjat (Stadin ammattiopisto) 

Sähköinen portfolio tarjoaa menetelmän ja työkalut osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, 

joustaviin opintopolkuihin sekä työssäoppimiseen. Sähköinen portfolio on merkittävä työkalu 

opiskelijan osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Sen avulla opiskelijoille tuotetaan 

tietoyhteiskunnan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia ja taitoja toimia sähköisessä 

mediassa. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutusmalli (Omnia) 

 Optima kompetenscenter (Optima) 

 

Digitaaliset ympäristöt luotsaamisen tukena 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanoilla digitaalinen luotsaaminen 

 

Luotsaamisen tueksi on myös kehitetty digitaalisia työkaluja. Ohjaamisen tueksi on kehitetty mobiilisovelluksia, 

sähköisiä ympäristöjä ja chatteja. Kaikilla näillä yritetään lähestyä nuorta niissä sosiaalisissa ympäristöissä, 

joissa nuoret älypuhelimiensa kanssa nykyään aikaansa viettävät. 

 

Esimerkiksi kehitetyllä SOCRATIVE-mobiiliohjelmalla ryhmänohjaajan on mahdollista käydä keskustelua 

opiskelijoiden kanssa kysymysten avulla. Avitus-Chat taas on matalankynnyksen ohjauspalvelu opiskelijoille, 

jossa voi anonyymisti esittää kysymyksiä moniammatilliselle päivystäjäryhmälle. Näiden 

keskusteluympäristöjen on tarkoitus madaltaa kynnystä ohjauspalveluissa ja tehostaa nuorten kohtaamista. 

Myös Wilma-järjestelmää hyödyntäen on kehitetty Tsekkaus-menetelmä, joka perustuu siihen, että opiskelija 

omatoimisesti omien opintojensa etenemistä. 

 

Opinto-ohjaajien tueksi luotu Ohjaus toimii -malli, jossa opinto-ohjaajien koulutus on purettu Ohjaus toimii -

blogiin. Blogissa kuvataan koulutuksen menetelmät ja harjoitukset. Opinto-ohjaajat voivat käyttää blogia oman 

työn apuna ja työvälineenä. 

 

Hyviä käytäntöjä 

 Socrative-ohjelma (Seurakuntaopisto) 

Mobiilikysymykset ovat nopea keino ryhmäyttämisen, mielipiteiden, kouluviihtyvyyden, motivaation tai 

erilaisten pulmatilanteiden selvittämiseksi. Opiskelijat liittyvät opettajan SOCRATIVE-huoneeseen ja 

vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin nimellään tai nimettömästi tilanteen mukaan. 

 Opintojen etenemisen tarkastelu – TSEKKAUS (Seurakuntaopisto) 

Tsekkaus on opiskelijoille ja heidän ryhmän vastuuopettajille opintojen etenemisen seuraamiseksi 

kehitetty toimintamalli. Opiskelija teli omatoimisen tarkastelun Wilmassa, missä hän käy läpi omat 

kurssi-suoritukset ja poissaolot.  

 Avitus-chat (Oulun seudun ammattiopisto) 

Chat on anonyymi, moniammatillinen palvelu oppilaitoksen omille opiskelijoille. Avitus toimii 

ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi 

huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea.  

 Ohjaus toimii - blogi ja koulutusprosessi (Ammattiopisto Tavastia) 

Somepedia-hankkeessa koulutettiin Kanta-Hämäläisiä opoja toiminnallisten menetelmien käyttöön, 

läpäisyn tehostamiseksi. Blogissa Ohjaus toimii (link is external)kuvataan jokainen koulutuskerta ja 

siellä tehdyt harjoitukset. Osallistujat ovat kommentoineet blogiin omia kokemuksiaan menetelmien 

käytöstä arjen opotyössä. Blogin lukijat voivat käyttää blogia kuin oppikirjana, oman työn apuna. 
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Perusopetuksen ammatinvalintaan vaikuttaminen 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanoilla valintavaihe, perusopetus ja ammatinvalinta 

 

Ammatinvalinnan onnistumisella on iso merkitys opintojen läpäisyyn. Epäonnistunut ammatinvalinta aiheuttaa 

opintojen keskeyttämistä ja motivaation laskua. Ammatinvalinnan tueksi on kehitetty läpäisyhankkeissa 

käytäntöjä, joilla on pyritty konkretisoimaan nuorten alatietämystä ja perehdytetty heitä ammatilliseen 

koulutukseen. 

 

Peruskoululaisille on rakennettu infopisteitä ja messuja, joilla esitellään aloja valintatilanteessa oleville 

yläkoululaisille. Opinto-ohjaaja suunnittelee Amis-kioskin yhdessä peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa ja 

yläkoululaisten on mahdollista kioskilla käydä tutustumassa tutkintoalaan ja ammatilliseen koulutukseen. 

Samalla saadaan yläkouluun näkyvyyttä ammatilliselle koulutukselle. Vastaava toiminta on myös mahdollista 

toteuttaa virtuaalisesti, VirtuaaliVartissa opinto-ohjaaja kertoo videoneuvottelun kautta yläkoululaisille 

koulutusaloista ja yhteishausta. Lisäksi tarjolla on myös videoita aloihin perehtymisen tueksi. Ruotsinkieliset 

videot toimivat myös ammatillisen koulutuksen ruotsin opiskelun materiaalina.  

 

Toisen asteen ja perusopetuksen välisen yhteistyön tueksi on kehitetty kaariajattelun pohjalta malli, jossa 

nuoren ammatinvalintaa ohjataan seitsemänneltä luokalta ammatillisten opintojen aloitukseen asti. Mallissa on 

viisi vaihetta: herättelyvaihe (7 lk), tietämisen vaihe (8 lk), päätöksentekovaihe (9 lk), toimeenpanovaihe (9lk) 

ja tiedonsiirto- ja seurantavaihe (1. vuosi jatko-opinnoissa). Herättelyvaiheessa perusopetuksen opinto-

ohjaajien kanssa aloitetaan yhteistyö pitämällä 7.-luokan oppilaille herättelytunteja, joissa esitellään ja 

pohditaan eri ammatteja. Tietämisenvaiheessa 8.-luokan oppilaat osallistuvat Amis-leirille, jonka osallistuvat 

valitsee perusopetuksen opinto-ohjaaja. Leirin sisältö pohjautuu ohjaustarvearvioon. Päätöksentekovaiheessa 

9.-luokan oppilaille tarjotaan valinnaisena kurssina opinto-ohjauksen lisäkurssia eli ”Ammatinvalintakylpyä”. 

Kurssin kesto on 19 h ja sen sisältö suunnitellaan yhdessä perusopetuksen opinto-ohjaajan kanssa. 

Toimeenpanovaiheessa 9.-luokan oppilaat osallistuvat valtakunnalliseen yhteisvalintaan. Viimeisessä 

vaiheessa, eli toimeenpanovaiheessa, tieto siirtyy perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja 

opiskelijoilla on tuttuja henkilöitä uudessa oppilaitoksessa. Tutut nuorisotyöntekijät ovat alusta asti 

opiskelijoiden rinnalla kulkijoina. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Amiskioski (Ylä-Savon ammattiopisto) 

Amis-kioski -toimintamalli on tarkoitettu perusopetuksen ammatinvalinnan ohjaukseen ja 

ammatillisen koulutuksen esittelyyn. Koulutusvaihtoehtojen esittelyn lisäksi Amis-kioski tuo 

ammatillisen koulutuksen lähelle oppilaita ja heidän huoltajiaan. 

 VirtuaaliVartti (Oulun seudun ammattiopisto) 

VirtuaaliVartti on vuorovaikutteinen opinto-ohjauksen palvelu perusasteen opinto-ohjaajille ja 

oppilaille. VirtuaaliVartissa ammatillinen opinto-ohjaaja kertoo videoneuvottelussa ajan tasalla olevaa 

tietoa reaaliajassa esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen koulutusaloista ja yhteishausta.  

 Yrkesfilmer (Prakticum) 

Under projektet Rätt yrke – från frö till planta har producerats filmer om olika yrker. Alla filmer finns 

publicerade med tillhörande stödmaterial på yrken.substans.fi.  

 Toisen asteen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu) 

Oiva-hanke on tukenut nuorten sitoutumista ja motivoitumista opintoihin vaikuttamalla mm. 

ensimmäisen nivelvaiheen yhteistyön ohjaukseen. Tämä tuettu ohjaus on toteutettu ja jäsennelty eri 

vaiheisiin sisältäen kaariajattelun alkaen 7. luokalta jatkuen ammatillisen koulutuksen ensimmäiseen 

opiskeluvuoteen. Menetelmänä on käytetty mm. ohjaustarvearviota ja Amis-leirejä. 

 Ammattikortit (Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu) 

Ammattikortit toimivat perusasteen opinto-ohjaajille lisätyökaluna eri ammatillisen koulutuksen 

vaihtoehdoista tiedottamisessa tai motivointityökaluna herätellessä nuorta miettimään omaa 

tulevaisuuttaan ja mahdollista tulevaa ammattiaan. 
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Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Koulutusinfo-tapahtuma maahanmuuttajille (Vaskooli-hanke, Turku) 

 Tutustujan polku (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) 

 Praktikperioder + handbok (Yrkesakademin i Österbotten) 

 

Ammatilliseen koulutukseen siirtyminen 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanoilla starttiopetus, valmistava koulutus ja opintojen aloittaminen 

 

Ammatilliseen koulutukseen siirtymiseen on luotu monenlaisia starttikoulutuksia. Starttikoulutuksia on 

suunnattu eri aloista kiinnostuneille opiskelijoille, kuten esimerkiksi tekniikan alasta. Tällainen starttikoulutus 

painottaa tekemällä oppimista ja toiminnallisuutta. Joitain voi toteuttaa myös yhteistyössä työpajojen kanssa. 

Vaihtoehtoisesti starttikoulutus voi olla aikalisän paikka, jossa ohjataan opiskelijaa kokeilemaan eri aloja. 

Starttikoulutukset ovat usein osa ammattistarttia. 

 

Oppisopimuskoulutukseen ohjausta varten on kehitetty opsostartti, jossa joka on tarkoitettu ilman ammatillista 

perustutkintoa oleville oppisopimuksesta kiinnostuneille nuorille. Tämä on ollut Valma-opiskelijoille suunnattu 

palvelu, mutta myös ulkopuolelta tulevia opiskelijoita on otettu startille. Heiltä on kuitenkin edellytetty 

osallistumista Valman yhteiseen kaksiviikkoiseen orientaatiovaiheeseen. Puolivuotisen koulutuksen aikana 

opiskelijat tutustuvat työelämän pelisääntöihin ja oppisopimuskoulutukseen sekä ovat työharjoittelussa. Tästä, 

kuten yleensä myös muista starteista, saa lisäpisteitä yhteishakuun.  

 

Myös valmentavien koulutusten järjestämiseen on kehitetty hyviä käytäntöjä. Valmentavien koulutusten 

järjestäminen eri paikkakunnilla on havaittu hyväksi nuorisotakuun työkaluksi silloin, kun koulutuksen 

järjestäjä toimii maantieteellisesti laajalla alueella. Valmentava koulutus (aiemmin valmistavat koulutukset) on 

suunnattu nuorille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai niille, jotka eivät ole päässeet opiskelemaan haluamalleen 

alalle. Se on vaihtoehto myös opiskelijoille, jotka keskeyttävät ammatilliset tai lukio-opinnot. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Tekniikkastartti (Koulutuskeskus Sedu) 

Tekniikkastartti on suunnattu pääasiassa tekniikan aloista kiinnostuneille, ohjaavan ja valmistavan 

koulutuksen opiskelijoille.  Tekniikkastartti on osa Ammattistarttia. Oppimisympäristö on luotu 

silmälläpitäen toiminnallisuutta ja tekemällä oppimisen näkökulmasta. 

 Nova-startti (Hyria koulutus Oy) 

Nova-startti on valmentavan koulutuksen ja koulutuskokeilun yhdistelmä. Malli tarjoaa uusia 

mahdollisuuksia tai tehostettua ohjausta niille opiskelijoille, joiden nykyisissä opinnoissa on joitakin 

ongelmia. Opiskelija pääsee tutustumaan ohjatusti häntä kiinnostaviin aloihin ja 

opiskelumahdollisuuksiin koulutuskokeiluissa. 

 Opsostartti 

Opsostartti on Valma-koulutuksessa kokeiltu oppisopimuskoulutukseen ohjaava osio, joka on 

tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville oppisopimuksesta kiinnostuneille nuorille. 

Opsostartti on toteutettu Ammattistartti-koulutuksen opetussuunnitelman pohjalta. Koulutus on 

sisältänyt orientaatiojakson, oppisopimuskoulutukseen ja työelämään perehtymistä, ammatinvalintaa, 

työnhakuvalmennusta, työharjoittelua sekä yleisiä aineita. 

 SoteStartti (Savon ammatti- ja aikuis-opisto) 

 Valman toteuttaminen eri paikkakunnilla (Koulutuskeskus Sedu) 

Valmentavien koulutusten järjestäminen eri paikkakunnilla, lähellä opiskelijoita, on havaittu hyväksi 

nuorisotakuun työkaluksi silloin, kun koulutuksen järjestäjä toimii maantieteellisesti laajalla alueella. 

Valmentava koulutus (aiemmin valmistavat koulutukset) on suunnattu nuorille, joilla ei ole 

opiskelupaikkaa tai niille, jotka eivät ole päässeet opiskelemaan haluamalleen alalle. 
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Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 
 Koulutustakuumalli maahanmuuttajille (Vaskooli-hanke, Turku) 

 Nivelvaihetiimi (Vaskooli-hanke, Turku) 

 Pehmeä Lasku Perustutkintoon (PLP) -koulutusmalli (Vaskooli-hanke, Turku) 

 Nivelvaiheen toimintamalli (Omnia) 

 Nitomo - koulutus- ja verkostoitumispäivämalli (Omnia) 

 Utbildningstrappan (Optima) 

 

Opiskelun päättövaiheen ohjaus- ja tukipalvelut 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanalla opiskelun päättövaihe ja työelämään siirtyminen 

 

Opintojen päättövaiheen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheen tukemiseksi on kehitetty myös hyviä 

käytäntöjä. Opintojen päättövaihetta tukemalla opiskelijaa autetaan saattamaan opinnot loppuun ja löytämään 

itselleen paikka myös opintojen jälkeen. Lisäksi opintojen päättövaihetta tukemalla voidaan helpottaa 

työelämään siirtymisen aiheuttamaa jännitystä ja purkamaan suorittamatta jääneitä opintoja. Päättövaiheen 

tukeminen antaa opiskelijalle välineitä myös työllistymiseen. 

 

Työllistymisen tukemiseksi on järjestetty verkostoitumistilaisuuksia, joissa on voitu luoda yhteys opiskelijan ja 

työllistymistä tukevien tahojen välille. Opiskelijoille on esitelty tukimuotoja, joissa edistetään työllistymistä 

valmistumisen jälkeen. Menetelmä on suunnattu varsinkin erityisopiskelijoille.  

 

Lisäksi yhteistyötä on pyritty tekemään myös työpaikkojen ja -antajien kanssa. Käytännöillä mahdollistetaan 

opintojen suorittaminen työpaikoilla varsinkin sellaisilla aloilla, joiden pyrkimys on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa 

oppimista. Lisäksi yrityksiin on luotu vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. Näillä käytännöillä on kehitetty etenkin 

työssäoppimisia. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Työllistymisilta-malli (Satakunnan koulutuskuntayhtymä) 

Käytännön tavoitteena on luoda jo opiskeluaikana yhteys opiskelijan ja työllistymistä tukevien tahojen 

välille. Työllistymisilta on erityisopiskelijoille ja heidän huoltajilleen suunnattu tilaisuus, jonka 

tavoitteena on luoda jo opiskeluaikana yhteys opiskelijan ja työllistymistä tukevien tahojen välille.  

 Kädestä pitäen työelämään (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Malli sopii ammatilliseen koulutukseen kaikille aloille, jotka pyrkivät lisäämään työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen määrää. Tavoitteena on madaltaa opiskelijan kynnystä työelämään lähtemiseen.  

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 
 Toimintamalli Omnian ja Espoon TE-toimiston yhteistyöstä (Omnia) 

 Tehostettu ohjauspalvelu koulutuksesta työelämään (Kpedu) 

 Työnhakuohjaus (Stadin ammattiopisto) 

 Järjestöpäivät (Stadin ammattiopisto) 

 Verkostot tutuksi (Taloudellinen tiedotustoimisto) 

 

Varhainen puuttuminen ns. huolivaiheen opiskelijoihin 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanalla varhainen puuttuminen 

 

Läpäisyn tukemiseksi opiskelijan ongelmiin ja vaikeuksiin pitää puuttua mahdollisimman varhain. Tärkeintä on 

tunnistaa huoli nopeasti, tässä edellytyksenä on opiskelijoiden kohtaaminen. Lisäksi varhaista puuttumista ja 

ongelmien tunnistamista helpottaa moniammatillinen yhteistyö, jossa opiskelijan hyvinvointia lähestytään 

kokonaisvaltaisesti. Tukena toimivat henkilöstöstä eritoten ne matalankynnyksen toimijat, jotka kohtaavat 

nuoren käytävillä ja joiden lähestymiseen nuoren kynnys on matala.  
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Varhainen puuttuminen alkaa mahdollisimman aikaisin, jo opintojen aloituksesta lähtien. Kuraattori-tunti 

käytännössä kuraattori kiertää aloittaneissa ryhmissä kertomassa itsestään ja toimenkuvastaan. Tunnin aikana 

opiskelijat vastaavat myös kuraattorin haastattelulomakkeeseen. Haastattelun perusteella kuraattori saa heti 

kuvan kaikista opiskelijoista ja pystyy havainnoimaan mahdollisia ongelmia jo varhaisessa vaiheessa. HUOLI-

palaverin tarkoituksena on taas tarjota tukea ja auttaa ongelmanratkaisussa. Ryhmänohjaaja kutsuu palaveriin 

ongelman mukaisesti eri toimijoita, esimerkiksi erityisopettajan, koulutuspäällikön tai opinto-ohjaajan. Lisäksi 

palaverissa kuullaan ensisijaisesti opiskelijaan. Palaveri on mahdollista kutsua koolle pikaisesti riippuen huolen 

laadusta. Palaverissa läpikäydyt asiat kirjataan opiskelijatietojärjestelmään. 

 

Oppilaitoksessa huolen tunnistaa nopeimmin ne, jotka kohtaavat nuoren käytävillä ja oppituntien ulkopuolella 

ja joiden lähestymiseen nuorella on matala kynnys. Esimerkiksi opiskelija kohtaa oppilaitoksessa toimivan 

nuoriso-ohjaajan taukotiloissa ja jopa vapaa-ajalla kanssa voi jutella koulupäivän kanssa mistä tahansa. Tässä 

kohtaamista ja matalaa kynnystä helpottaa myös se, että nuorisotyöntekijällä ei tarvitse kantaa vastuuta 

opiskelijan opinnoista, vaan hän on läsnä nimenomaan kuuntelijana ja kohtaajana. Nuorisotyöntekijän lisäksi 

oppilaitoksessa voi toimia myös muita matalan kynnyksen ohjaajia, esimerkiksi tutoropettaja voi toimia 

ammatin opettajan työparina työsaleissa ja tukihenkilönä opiskelijoille. Tutoropettajan ei tarvitse olla alan 

osaaja, vaan hän auttaa opiskelijoita annetuissa tehtävissä, kuuntelee ja kannustaa heitä. Ollessaan eri tavalla 

läsnä kuin ammatinopettaja, hän myös tunnistaa nuoren ongelmat ja huolet nopeammin. 

 

Edellä esitettyjä kohtaamisen taitoja voi opetella kuka tahansa oppilaitoksen henkilöstöön kuuluva toimija. 

Kuka tahansa henkilöstön jäsen voi kysyä opiskelijalta, miten hän voi ja huomatessaan ongelman, ohjata 

oikean tuen piiriin. Tästä syystä on tärkeää, että koko henkilöstö tuntee oppilaitoksen tukipalvelut. MISU-

mallista henkilöstön jäsen tunnistaessaan ongelman, ohjaa opiskelijan joko ryhmänohjaajan tai opinto-

ohjaajan puheille. Tämän jälkeen ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja selvittää ongelman tai huolen luonteen ja 

laatii sen selvittämiseksi suunnitelman ja tavoitteet. Mallissa ohjauksen henkilöstö, kuten opinto-ohjaajat, myös 

itse jalkautuvat työsaleihin ja luokkiin jututtamaan ryhmänohjaajia ja opiskelijoita. Näin myös esimerkiksi 

opinto-ohjaajat tulevat tutummiksi opiskelijoille ja ongelmat selviävät nopeammin, koska luonnollisessa 

tilanteessa on syntynyt luottamuksellinen keskusteluyhteys.  

 

Moniammatillista tukea varhaiseen puuttumiseen voi tarjota opiskelijalle myös verkossa. Aiemmin kuvattu 

Avitus-chat mahdollistaa opiskelijalle anonyymin keskustelumahdollisuuden eri toimijoiden kanssa. 

Keskeyttämisriskin tunnistamiseen on myös laadittu verkkopohjaisia kyselyitä ja menetelmiä, 

motivaatiokyselyllä voidaan tunnistaa opiskelijoita joilla ei ole opiskelumotivaatiota, joiden opinnot tulevat 

todennäköisesti venymään tai joilla on riski keskeyttää opinnot. Varhaista puuttumista edesauttaa myös 

erityisen tuen tarpeen tunnistaminen, tähän on kehitetty mm. kyselyitä kartoittamaan tuen tarvetta. 

 

Varhaista puuttumista edistää myös interventio-ohjelma, jossa opiskelijan opiskeluhyvinvointia, osallisuutta ja 

opintoihin kiinnittymistä vahvistetaan positiivisen psykologian sovelluksina kehitettyjen tehtävien ja teemojen 

avulla. Shine-ohjelman sisällöt vahvistavat ja tukevat jokaista oppijaa ja erityisohjausta tai -tukea tarvitsevat 

oppijat hyötyvät sisällöstä vahvistuen yhdessä oman ryhmänsä kanssa. Shine- ohjelma antaa valmiuksia 

opinnoissa viihtymiseen, sitoutumiseen ja opintoihin kiinnittymiseen edistäen luottamusta omiin kykyihin ja 

ryhmän voimaan. 

 

Lisäksi varhaiseen puuttumiseen hyvä keino on avata opiskelijalle samoin kuin opettajille T1-tason tavoitteita. 

Opiskelijoiden keskeyttämisen yhdeksi merkittäväksi syyksi on todettu opintojen tavoitteiden 

konkreettisuuksien sekä realistisuuden puute. Opiskelijoilla on ollut omien opintojen suhteen epärealistiset 

tavoitteet. Monella edellisen syyn vuoksi keskeyttäneellä olisi ollut realistinen mahdollisuus T1 -tason 

osaamiseen.  

  



Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Kuraattoritunti (Ammattiopisto Livia) 

Kuraattoritunnin aikana kuraattori tutustuu opiskelijoihinsa ja saa haastattelun kautta tietoa 

opiskelijoista, joka ei muuten hänelle välttämättä välittyisi. Helpottaa mahdollisiin ongelmiin 

puuttumista ja ongelmien varhaista havaitsemista. 

 Varhaisen puuttumisen HUOLI-palaveri (Ylä-Savon ammattiopisto) 

Tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa ongelmanratkaisussa. HUOLI-palaveri (2–3 henkeä) kokoontuu 

ryhmänohjaajan johdolla ja se voidaan kutsua koolle pikaisesti huolen laadusta riippuen (esim. 

poissaolot, puuttuvat suoritukset).  

 Nuorisotyö ammatillisen koulutuksen sisällä: Yksilötyö (Tampereen seudun ammattiopisto, 

Tredu) 

Malli perustuu siihen, että oppilaitoksessa on nuorisotyöntekijä nuorten ohjaajana. Nuorisotyöntekijän 

kanssa voi jutella ja hänen kanssaan voi sopia myös henkilökohtaisia tapaamisia, mikäli 

systemaattisempi ohjaus ja tuki on tarpeellista. Eräänä tuen muotona ovat motivaatiokeskustelut ja 

nuorten opettaminen omien vahvuuksien tiedostamiseen.  

 Tutoropettaja (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) 

Tutoropettaja on henkilö, joka toimii ammatinopettajan työparina ja opiskelijoiden tukihenkilönä. 

Tutoropettajan ei tarvitse olla kyseisen alan asiantuntija, vaan ihminen, joka on innostunut nuorten 

elämästä ja luo helposti yhteyden nuoriin.  

 MISU-Mitä sulle kuuluu? (Ylä-Savon ammattiopisto) 

Mallin tavoitteena on, että jokainen tunnistaa opiskelijan tuen tarpeen ja osaa ohjata hänet eteenpäin. 

Mallin keskeisiä lähtökohtia ovat toisen ihmisen kohtaaminen ja aito kuunteleminen. Ohjaustyössä 

toimivat henkilöt jalkautuvat aktiivisesti opiskelijoiden tavoitettavaksi työsaleihin ja luokkiin, jututtavat 

ryhmänohjaajia sekä opiskelijoita ja seuraavat ryhmien poissaolotilannetta.  

 Avitus-chat (Oulun seudun ammattiopisto) 

Chat on anonyymi, moniammatillinen palvelu oppilaitoksen omille opiskelijoille. Avitus toimii 

ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi 

huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea.  

 Motivaatiokysely (Niilo Mäki Instituutti) 

Niilo Mäki instituutissa kehitetyn kyselyn perusteella on tehty riskianalyysi keskeyttämisen aikomisen 

tunnistamiseksi. Aloittaville opiskelijoille on toteutettu nettipohjainen motivaatiokysely.  

 SHINE-ohjelma (Lapin ammattiopisto) 

Shine-ohjelma on toisen asteen opiskelijan opiskeluhyvinvointia, osallisuutta ja opintoihin 

kiinnittymistä vahvistava laadullinen interventio. Shine-ohjelma sisältää positiivisen psykologian 

sovelluksina kehitettyjä tehtäviä ja teemoja opiskelijan omien vahvuuksien löytämiseksi, itsetunnon 

vahvistamiseksi ja  tutkinnon mittaisen ryhmäytymisen edistämiseksi. 

 Tutkinnon osien vähimmäistavoitteet (Satakunnan koulutuskuntayhtymä) 

T1-tason avataan ja konkretisoidaan, jotta tavoitteet olisivat riittävän selkeät sekä opiskelijoille että 

opettajille. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Vipuvoimaa - varhaisen puuttumisen opas toisen asteen toimijoille (Raahen koulutuskuntayhtymä) 

 Arkiohjaus (Stadin ammattiopisto) 

 Voimavarojen talo (Keskuspuiston ammattiopisto) 

 Pedagogisen coachin työnkuva ammatillisessa ohjauksessa (Helsingin diakoniaopisto) 

 Maxi –undervisning + material (Optima) 
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Opiskelijan voimaantuminen, opiskelukyky ja itseohjautuvuus 

Löydät hyviä käytäntöjä Arjen arkista avainsanoilla hyvinvointi, motivaatio, opiskelukyky, oppimistaidot ja 

voimaantuminen 

 

Opiskelijan voimaantumisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi on kehitetty erilaisia kursseja ja menetelmiä, joilla 

opiskelija voi parantaa arjen taitojaan ja motivaatiotaan sekä opiskella elinikäisen oppimisen taitoja. Näillä 

tuetaan myös opiskelijan itseohjautuvuutta.  

 

Kurssit ovat pääosin olleet suunnattuina opiskelijoille, jotka ovat keskeyttämisvaarassa tai joilla on 

oppimisvaikeuksia tai motivaatio-ongelmia. Kurssien pituus on yksi opintojakso tai vaihtoehtoisesti ne jatkuvat 

läpi koko opiskeluajan. Kursseja on toteutettu eri vuosikurssien tarpeeseen, peruskoulusta tuleville on 

varhaiseen puuttumiseen tähtäävä kurssi kun taas opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita tuetaan 

elinikäisen oppimisen ja työllistymisen näkökulmasta. Arjen sankarit -kurssi on opintojakson mittainen arjen 

taitoihin keskittynyt kurssi ja se on suunnattu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, motivaatio-ongelmia 

tai muita oppimisen haasteita. Ennakoivan tukemisen mallissa on koottu tehtäväpankki, jonka tarkoituksena 

on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä omien valintojen ja tekojen vaikutuksista omaan elämänlaatuun ja 

esimerkiksi ammatilliseen kasvuun. EVVK-kurssi taas auttaa peruskoulusta tulevia opiskelijoita itsenäistymään, 

opiskelemaan ja suunnittelemaan elämäänsä tavoitteellisesti. 

 

Opintojen etenemisen ja oppimistaitojen kehittymisen tueksi on kehitetty myös kursseja. Itsearviointitaitojen 

kehittämistä varten on kehitetty malli koko opiskelijan opintojen ajaksi. Toimintamallissa itsearviointitaitoja 

tarkastellaan koko opiskeluajan kolmesta näkökulmasta: minä itse, toimintani ryhmässä ja toimintani 

työelämässä. Tärkeä näkökulma mallissa oli se, miten vahvistaa alusta asti työelämätaitoihin liittyvää 

valmentautumista. Oppimisen taito -tunneilla opiskelijoille puhutaan kognitiivisista taidoista, joita tarvitaan 

kaikilla elämän osa-alueilla. Osassa ryhmiä opetus on edennyt ammattiaineen sisältöjen mukaan, osassa on 

käsitelty ryhmädynamiikassa ilmenneitä haasteita.  

 

Myös muita samankaltaisia kurssipohjia on kehitetty. Opiskelijoille on kehitetty lukikurssi, jossa voi vahvistaa 

luku- ja kirjoitustaitojaan ammattiosaamisen näkökulmasta. Suhdesoppa-kurssi opettaa nuorille ihmissuhteita 

ja seurustelua. Kurssin aloittaminen on vapaaehtoista, mutta osallistuja sitoutuu käymään ryhmässä 

aloitettuaan kurssin. Seurakunnan ja kunnan nuorisotyön kanssa on järjestetty nuorille iltaryhmiä, joissa on 

keskusteltu tunteista, arvoista ja valinnoista, kokeiltu erilaisia liikuntamuotoja, keskusteltu levosta ja unesta 

sekä tehty rentoutumisharjoituksia. 

 

Opiskelijan osallisuuden tukemiseen on myös luotu työskentelytapa. OppiScrum on työskentelytapa, joka 

kehittää opiskelijan vastuunottoa, luo yhdessä toimimiseen lisää viihtyisyyttä ja lisää sekä opiskelijoiden että 

henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja henkistä omistajuutta. Menettelytapa haastaa oppijat suunnittelemaan omat 

työnsä, määrittämään työn laadun tavoitetasot ja laatimaan aikataulut työskentelylle sekä asettamaan selkeät 

oppimis- ja osaamistavoitteet itselleen. Varsinainen toiminta tapahtuu sovitun opintojakson puitteissa. 

Opintojakso muodostuu työrupeamista eli sprinteistä. Sprintin aikana oppijatiimi toteuttaa oppimistehtäviä. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 Arjen Sankarit -motivaatiointerventio (Niilo Mäki Instituutti) 

Kurssia tarjotaan opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, motivaatio-ongelmia tai muita oppimisen 

haasteita. Kurssilla käydään läpi elämänhallintaan ja opiskelutekniikkaan liittyviä asioita. Opiskelija 

laatii itselleen opintoihin liittyvän tavoitteen, johon eri menetelmin tuettuna tapaamiskerroilla pyritään. 

Kurssi on opintojakson mittainen, opintoviikon laajuinen ja se toteutetaan vapaavalintaisena kurssina. 

 Ennakoivan elämänhallinnan malli (Raision seudun koulutuskuntayhtymä) 

Ennakoivan tukemisen mallin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä omien valintojen ja 

tekojen vaikutuksista omaan elämänlaatuun, nuorten aikuistumiseen, ammatilliseen kasvuun ja 

yhteiskuntatietoisuuteen. Toteutuksen tueksi on koottu tehtäväpankki, jonka sisällöt on jaoteltu 

tukemaan vuosikellojen sisältöjen harjoittamista. 
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 EVVK-elämänhallintakurssi (Ammattiopisto Livia) 

EVVK-kurssin tarkoituksena on auttaa erityisesti nuoria peruskoulusta tulevia opiskelijoita 

itsenäistymään, opiskelemaan ja suunnittelemaan elämäänsä tavoitteellisesti. Ammattiopisto Livian 

mallissa kouluttajina ovat toimineet pääasiassa ammattiopiston oma henkilökunta, joten kurssin 

järjestäminen ei ole vaatinut suuria kustannuksia. 

 Itsearviointitaitojen kehittäminen (Turun kristillinen opisto) 

Kehittämistyö aloitettiin kartoittamalla sekä aiempien opiskelijoiden että sillä hetkellä opiskelevien 

opiskelijoiden keskeyttämisen syitä ja läpäisyn ongelmia. Toimintamalli kattaa koko opiskeluajan. 

Toimintamallissa itsearviointitaitoja tarkastellaan koko opiskeluajan kolmesta näkökulmasta: minä itse, 
toimintani ryhmässä ja toimintani työelämässä. Lisäksi on tuotettu materiaalia mallin toteuttamisen 

tueksi: http://www.ryhmayttaminen.fi/  

 Oppimisen taito -valmennus (Porvoon ammattiopisto) 

Oppimisen taito -tunnit ovat lähteneet liikkeelle elinikäisen oppimisen tarpeesta. Oppimisen taito -

tuntien onnistumisen edellytyksenä on todettu olevan hyvä luottamus ryhmän ja ohjaajien välillä sekä 

ohjaajan ja ammattiaineen opettajan yhteinen etukäteissuunnittelu. Oppimisen taito -tunneilla 

puhutaan kognitiivisista taidoista, joita tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla. 

 Opiskelija oman oppimisensa johtajana (Valmis-hankkeen julkaisu) 

Opiskelija oman oppimisensa johtajana” -julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten Varsinais-Suomen 

ja Satakunnan ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan opiskelijoita kantamaan entistä enemmän 

vastuuta omasta oppimisestaan. 

 Lukikurssi (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) 

Avaimia oppimiseen ja ammattiviestintään, vapaasti valittava opintojakso. Tavoitteena, että opiskelija 

tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oppijana, vahvistaa luku- ja kirjoitustaitojaan 

ammattiosaamisen näkökulmasta, tuntee sujuvan lukemisen ja kirjoittamisen edellytykset sekä saa 

valmiuksia opinnoissa ja työelämäviestinnässä toimimiseen. 

 Suhdesoppa (Bovallius-ammattiopisto)  

Kurssit on toteutettu sukupuolen mukaan jaetuissa ryhmissä. Kurssimateriaalissa on huomioitu tuen 

tarpeet esimerkiksi korostamalla kuvien käyttöä ohjauksen tukena sekä asioiden selkeää jakoa 

aihepiirien mukaan. Kurssi on suunniteltu viiden tapaamisen mittaiseksi, mutta sen pituutta voi 

varioida ohjattavan ryhmän ja käytettävissä olevan ajan mukaan. 

 Hyvinvointiryhmä (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) 

Hanke on suunnitellut yhteistyössä asumisvalmennusyksikkö Kätsän, Sastamalan kaupungin etsivän 

nuorisotyön ja Sastamalan seurakunnan kanssa yhteisen kaikille nuorille avoimen iltaryhmän torstai-

iltoihin.  Kokoontumisia suunniteltiin yhteensä 11 kertaa syyslukukaudelle. Jokaiselle kerralle 

suunniteltiin omat aihealueet, joiden sisällöt suunniteltiin mielenterveysseuran kehittämän 

mielenterveyden käden mukaan. 

 OppiScrum (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto) 

Työskentelytapa, joka kehittää opiskelijan vastuunottoa, luo yhdessä toimimiseen lisää viihtyisyyttä ja 

lisää sekä opiskelijoiden että henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja henkistä omistajuutta.Menetelmä 

haastaa opiskelijat osallistumaan. OppiScrum edellyttää, ja se myös luo, avoimuutta suunnitelmiin ja 

valittuun ongelman ratkaisun lähestymistapaan, jotta oppijat kykenevät kehittämään itseään 

työtehtäviä ratkoessaan. 

 SHINE-ohjelma (Lapin ammattiopisto) 

Shine- ohjelma on toisen asteen opiskelijan opiskeluhyvinvointia, osallisuutta ja opintoihin 

kiinnittymistä vahvistava laadullinen interventio. Shine-ohjelma sisältää positiivisen psykologian 

sovelluksina kehitettyjä tehtäviä ja teemoja opiskelijan omien vahvuuksien löytämiseksi, itsetunnon 

vahvistamiseksi ja  tutkinnon mittaisen ryhmäytymisen edistämiseksi. 
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Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Maxi –undervisning + material (Optima) 

 Opiskelijan toiminta- ja työkyvyn yksilö- ja ryhmävalmennusohjelma (Ammattiopisto Luovi) 

 Voimaantumisen itsearviointi (Luovi) 

 Opiskelija oman oppimisensa johtajana (Turun ammatti-instituutti) 

 Motivoiva haastattelu (Luovi) 

 

3. Opetuksen toteuttaminen ja uudet oppimisympäristöt 

 

Aiemmin opitun tunnistaminen 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanalla osaamisen tunnustaminen 

 

Aiemmin opitun tunnistaminen tukee uutta osaamisperusteista opetussuunnitelmaa. Opittua tunnistamalla 

voidaan lyhentää opiskelijoiden opiskeluaikaa. Osaamisen tunnistaminen vaatii kuitenkin hyvän käytännön 

siihen, millä prosessilla opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja millä tavalla opintoja edeltävää 

osaamista arvioidaan. 

 

Hyvänä käytäntönä on kehitetty esimerkiksi todistus osoitetusta osaamisesta. Todistus on tehty ensisijaisesti 

työpajojen käyttöön ja todistuksen avulla nuoren työpajalla hankkima osaaminen voidaan tunnustaa opintoihin 

ammatillisessa oppilaitoksessa. Todistus osoitetusta osaamisesta soveltuu erityisesti niiden työpajojen 

käyttöön, joiden työtehtävät koostuvat pienistä, jopa useiden eri tutkinnonalojen osioista, joista ei voida 

muodostaa näyttökokonaisuuksia. Stadin ammattiopiston AHOT-mallissa taas on jokaiseen tekniikan alan 

tutkinnon osaan laadittu ammattitaitovaatimuksiin perustuvat itsearviointilomakkeet. AHOT-menettely sisältää 

neljä vaihetta: itsearvioinnin, hakemisen, arviointikeskustelun ja ammattiosaajan näytön. Opiskelija voi mallin 

avulla saada tunnistettua osaamistaan ennen opintojen aloitusta tai sen aikana. Opiskelijoita varten on laadittu 

ohjeistus AHOT-menettelyyn hakemiseen.  

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 Todistus osoitetusta osaamisesta (Oulun seudun ammattiopisto) 

Todistus soveltuu mm. työpajojen käyttöön. Nuoren työpajalla hankkima osaaminen voidaan 

todistuksella myöhemmin tunnustaa opintoihin ammatillisessa oppilaitoksessa. Todistus on käännetty 

myös englanniksi.  

 AHOT-malli (Stadin ammattiopisto)  

Stadin ammattiopiston tekniikan alalla kehitetty AHOT-malli on esimerkki käytännöstä, jossa koko 

toiminta on suunniteltu aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Osaaminen voidaan tunnistaa 

ennen uuden tutkinnon osan opintojen aloittamista tai opiskelun aikana. Jokaiseen tutkinnon osaan 

laaditaan ammattitaitovaatimuksiin perustuvat itsearviointilomakkeet ja opiskelijoille tehdään yhteinen 

ohje AHOT-menettelyn hakemiseen. 

 Henkilökohtainen opiskelupaikan vastaanotto (Turun ammatti-instituutti) 

 

Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt ja yksilölliset opinpolut 

Nämä hyvät käytännöt löytyvät menetelmäpankista avainsanoilla vaihtoehtoinen oppimisympäristö, opintojen 

yksilöllistäminen ja yksilölliset opinpolut 

 

Yksilölliseen ja joustavaan opiskeluun on luotu paljon hyviä käytäntöjä läpäisyhankkeiden aikana. Omalta 

osaltaan ne täydentävät oppilaitosten yksilöllisiä opintopolkuja. Osaamisperusteisuuden myötä on tärkeää, että 

oppilaitoksessa on tunnistettu erilaisia tapoja kerryttää osaamista ja mahdollistettu yksilölliset polut ja joustava 

opintojen suorittaminen. Lisäksi erilaisille oppijoille on syytä tarjota vaihtoehtoisia tila-, ympäristö- ja 

opetusvaihtoehtoja oppimiseen. 
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Näissä hyvissä käytännöissä kuvataan erilaisia vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä, joilla tuetaan opiskelijoiden 

yksilöllisiä tarpeita. Opintoja voi suorittaa pajoissa, pienemmissä ryhmissä, itsenäisesti tai T1-tasolla. Paja on 

matalankynnyksen opiskelun paikka, jossa opiskelija saa pienemmässä ryhmässä henkilökohtaisempaa 

ohjausta opintoihin. Opiskelupaja voi olla esimerkiksi rauhallinen opiskeluympäristö erillisessä tilassa, jossa saa 

henkilökohtaista ohjausta pajan ohjaajalta. Paja soveltuu opintojaan nopeuttaville opiskelijoille tai erityistä 

tukea tarvitseville opiskelijoille. Paja voi toimia oppilaitoksessa projektityöskentelytilana, tukiopetuspaikkana, 

työvaltaisen opiskelun paikkana jne. Se voi esimerkiksi olla ohjauspaja opiskelijoille, jotka tarvitsevat 

pidempiaikaista ja tehostettua tukea opintojen etenemisessä tai opintojen loppuun saattamisessa. Paja 

muotoutuu sen mukaan, pitääkö sitä ammatinohjaaja, erityisopettaja tai aineenopettaja. 

 

T1-tason opiskelijoille on kehitetty omanlaisia oppimisympäristöjä. Hautomo on erityisopettajan pitämä tila, 

jossa tehdään ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia pääasiassa T1-tasolla materiaalipakettien muodossa. 

Hautomoon mahtuu kerrallaan kuusi opiskelijaa, kukin tekee omia tehtäviään. Hautomo on tarkoitettu 

erityisopiskelijoille, jotka eivät voi opiskella ryhmän mukana tai jotka tarvitsevat yksilöllistä erityisopettajan 

ohjausta.  

 

Yrittäjyyden oppimisympäristössä yrittäjyyskasvatusta käytetään läpäisyn tehostamisen välineenä. Tähän on 

kehitetty moniammatillisen yrittäjyyden oppimisympäristö. Mallissa opiskelijat valmennetaan yrittäjyyteen 

yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. Tämä malli vastaa yrittäjähenkisten opiskelijoiden tarpeeseen. 

Opiskelijat työskentelevät yritysideoidensa parissa yhdessä tai yksin opettajan kanssa liiketoimintatiloissa. 

Tiloissa toteutetaan pop up -yrityksiä, esimerkiksi kahvila, vaatemyymälä, verhoomo, puu- tai metalliverstas, 

kodinkonekorjaamo, tai esimerkiksi kauneushoitola.  

 

Jotta yksilöllisten polkujen toteuttaminen olisi helpompaa, on opiskelijoille syytä avata tutkintojen tavoitteita 

ja osaamisen kerryttämisen mahdollisuuksia. Opiskelijoille on hyvä myös konkretisoida, mitä T1-taso 

tarkoittaa. Yhdessä mallissa T1-tason tavoitteiden avaaminen realisoi opiskelijalle hänen opintojensa 

tavoitteita. Toisessa mallissa opiskelijoille on tehty valintaesite, joka toimii esimerkkinä siitä, kuinka opinnot 

on toteutettu moduuleittain ja kuinka opiskelijan on mahdollista valita joustavia opintopolkuja. Moduulimalleja 

on laadittu sekä liiketalouden että tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille. Malleja voivat hyödyntää eri 

koulutusalat oman toiminnan suunnittelun pohjaksi tutkinnon rakenteen huomioiden. Tällaiset mallit auttavat 

esimerkiksi opiskelijaa, huoltajaa ja opinto-ohjaajaa hahmottamaan tutkinnon rakenne ja 

opintokokonaisuudet. 

 

Moduulijakomallia on kehitetty myös niin, että se toimii opiskelijan opintojen seuraamisen ja arvioinnin 

työvälineenä. Mallissa opinnot toteutetaan isompina kokonaisuuksina, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus 

oivaltaa, miten asiat liittyvät toisiinsa ja asioiden laajempi ymmärtäminen mahdollistuu. Yksi tutkinnon osa 

muodostaa yhden moduulin ja tutkinnon osan yksi opintokokonaisuus opiskellaan yhdessä jaksossa. 

Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden arvioida oppimista opintokokonaisuuksien aikana antamalla opiskelijalle 

suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Mallissa korostuu opetuksen suunnittelun merkitys. 

Jokaiselta opettajalta edellytetään opettamansa kokonaisuuden sisällön ja tavoitteiden erittäin hyvää 

osaamista. Moduulijako-mallin toteuttamisessa on tärkeää, että opintokokonaisuuden vastuuopettaja toimii 

myös työssäoppimisen ohjaajana, koska tällöin opettaja pystyy kokonaisvaltaisesti ohjaamaan ja arvioimaan 

työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Opiskelupaja oppimisympäristönä – opiskelijapajan toimintasuunnitelma (Savon ammatti- 

ja aikuisopisto) 

Paja on opiskelupaikka opintojaan nopeuttaville tai suorituksiaan täydentäville opiskelijoille, silloin kun 

normaalin lähiopetuksen aikataulu ei sovi. Tavoitteena on lähiopetuksen samanaikainen ohjaus, 

eriyttäminen sovitaan opettajan kanssa. Pajalla toteutetaan myös työvaltaisen opiskelun ohjausta, ne 

tutkinnonosan osajaksot, jotka jäävät puuttumaan työpaikalta, voi aineenopettaja, ammatinohjaaja 

tai erityisopettaja ohjata pajalla. 
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 Tuomon tupa -paja (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Pajassa ammatinohjaaja koordinoi ja tukee tuvalla opiskelevien päivittäistä työskentelyä, pajan 

tehtävänä on auttaa opintoihin kiinnittymisessä sekä erimerkiksi rästien suorittamisessa. Tupa on joka 

koulupäivä avoinna oleva matalan kynnyksen oppimisen tuen keskus, jossa tärkeä rooli on sisäisellä 

ja ulkoisella verkostotyöllä.  

 Paussipaikka (Jämsän ammattiopisto) 

Paussipaikka on vaihtoehtoinen pajamainen oppimisympäristö oppilaitoksen sisällä, jossa nuori saa 

tukea oman opinpolun mukaisesti arjentaitojen hallintaan, kehittymiseen työelämä – ja 

opiskelutaidoissa sekä tukea HOPS:n toteutumiseen. Paussipaikasta on ohjauspaja opiskelijoille, jotka 

tarvitsevat pidempiaikaista ja tehostettua tukea opintojen etenemisessä sekä / tai opintojen loppuun 

saattamisessa.  

 Hautomo (Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä) 

Erityisopettajan pitämä hautomo, jossa tehdään ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia pääasiassa 

T1- tasolla materiaalipakettien muodossa. Hautomoon mahtuu kerrallaan kuusi opiskelijaa, kukin tekee 

omia tehtäviään. Hautomo on tarkoitettu erityisopiskelijoille. 

 Ohjauspysäkki (Jämsän ammattiopisto) 

Ohjauspysäkki on vakiintunut toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan non-stop -periaatteella yksilö- 

ja ryhmäohjausta. Toiminta painottui alussa rästien suorittamiseen, mutta kehittyi sittemmin yhä 

useammin yksilöllisen opinpolun tueksi ja varhaisen tuen antamiseksi oppitunneilla ja työsaleissa. 

 Tutkinnon osien vähimmäistavoitteet (Satakunnan koulutuskuntayhtymä) 

T1-tason avataan ja konkretisoidaan, jotta tavoitteet olisivat riittävän selkeät sekä opiskelijoille että 

opettajille. 

 Moniammatillisen yrittäjyyden oppimisympäristö (Helmi liiketalousopisto) 

Mallilla valmennetaan nuoria yrittäjyyteen yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. Mallin avulla tuetaan 

ja annetaan väyliä nuorten yrittäjyydelle, eli malli pyrkii vastaamaan yrittäjähenkisten opiskelijoiden 

tarpeeseen. Mallissa opiskelijat pyörittävät  omaa todellista yritystä erillisessä liiketoimintatilassa. 

 Yksilöllisten opintopolkujen valintojen ohjaus (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Liiketalouden perustutkinnon opiskelijoille on tehty valintaesite, joka toimii esimerkkinä siitä, kuinka 

opinnot on toteutettu moduuleittain. Malli antaa esimerkin siitä, kuinka opiskelijat voivat valita 

joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja ja kuinka opiskelijan ohjaus tähän tehdään.  

 Moduulijako-malli (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille on tehty esite tutkinnon rakenteesta, jossa kuvataan kuinka 

opinnot on toteutettu moduuleittain. Mallia voivat hyödyntää eri koulutusalat oman toiminnan 

suunnittelun pohjaksi tutkinnon rakenteen huomioiden. Mallissa opinnot toteutetaan isompina 

kokonaisuuksina, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus oivaltaa, miten asiat liittyvät toisiinsa ja asioiden 

laajempi ymmärtäminen mahdollistuu. Yksi tutkinnon osa muodostaa yhden moduulin. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Tehtäväverstas (Stadin ammattiopisto) 

 Maxi –undervisning + material (Optima) 

 Armikahvila (Stadin ammattiopisto) 

 Lupa kokeilla - erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella (Turun ammatti-

instituutti) 

 Utvecklingsengagemang och innovationsiver (Turun ammatti-instituutti) 
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Työssäoppiminen ja työvaltainen opetus 

Näitä hyviä käytäntöjä löytää Arjen arkista avainsanoilla työvaltainen opiskelu, pajatoiminta, tekemällä 

oppiminen, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työssäoppiminen 

 

Työvaltaiset oppimisympäristöt ja työvaltainen opetus on syytä eritellä erikseen. Osaamisperusteisuus lisää 

oppimista työelämässä, työpaikoilla ja työvaltaisissa oppimisympäristöissä. Tekemällä oppiville opiskelijoille 

työvaltainen opiskelu tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa osaamista työelämässä tai opiskella teoreettisia aineita 

työvaltaisen opiskelun kautta.  

 

Aloille, jotka pyrkivät lisäämään työssäoppimisten määrä, on luotu oma mallinsa. Mallin tavoitteena on 

madaltaa opiskelijan kynnystä työelämään lähtemiseen, kuvata opetussuunnitelmaan työpaikoilla 

toteutettavaa oppimista, löytää vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä yrityksistä, luoda lisää 

työssäoppimisympäristöjä ja madaltaa opiskelijan kynnystä kysyä työssäoppimispaikkaa. Uusia 

työssäoppimisympäristöjä on etsitty varsinkin pienistä yrityksistä ja järjestöistä. Malli sisältää Excel-pohjaisesti 

toteutetun vuosikellon, johon kootaan alan organisaatiot, joista voi löytyä työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

mahdollisuuksia sekä yhdistetään nämä tutkinnonosiin ja niiden tarjonnan aikatauluun. Malli sisältää myös 

Ohjeen opettajalle työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun. Lisäksi työssäoppimisten toteuttamisen 

tueksi on laadittu paketti, joka sisältää työssäoppimisen suunnitteluun ja palautteenantoon kehitettyjä 

lomakkeita. Laajennettu työssäoppiminen -mallia voivat tarvita opiskelijat, joilla on riski opintojen 

keskeytymiseen tai jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä. Malli soveltuu myös niille opiskelijoille, jotka 

haluavat nopeuttaa valmistumistaan. 

 

Työvaltaista opiskelua varten on kehitetty eri aloille työpajoja. Nämä pajat on suunnattu opiskelijoille, jotka 

hyötyvät tekemällä oppimisesta ja kaipaavat yhden opettajan kokonaisvaltaista tukea. Pajoilla toimii 

ammatinalan opettajan kanssa yleensä yksilövalmentaja tai ammatinohjaaja. Pajatoiminnan tavoitteena on 

opintoihin kiinnittyminen, rästien selvittäminen ja toiminnan ohjaaminen sekä opintojen edistymisen 

tukeminen. Hyväksi käytännöksi on koettu se, että pajatunnit on merkitty opiskelijan lukujärjestykseen ja 

ohjaus kirjattu opiskelijatietojärjestelmään. Pajoilla on mahdollista suorittaa myös erityisopettajan kanssa 

yhteisiä aineita, esimerkiksi materiaalipakettina.  

 

Pajalle ohjaudutaan yhden mallin mukaisesti esimerkiksi urasuunnittelijan kautta, jonka kanssa sovitaan 

tapaaminen työpajalle. Opiskelijan kanssa keskustellaan mahdollisuudesta siirtyä väliaikaisesti opiskelemaan 

rauhallisempaan ympäristöön. Kun opiskelija antaa suostumuksen, pajalla olosta tehdään yhteinen sopimus. 

Paja jakson pituus määritellään aluksi kuukauden mittaiseksi ja jatketaan opiskelijan tarpeen mukaan.  

 

Työvaltaisesta oppimisesta on myös laadittu opetussuunnitelmia varten työvaltaisen oppimisen kokonaisuus. 

Tämä on suunnattu opiskelijoille, joilta puuttuu kokonainen opintokokonaisuus esim. opintojen keskeytymisen 

vuoksi eikä siihen liittyviä kursseja ole mahdollista tarjota kuluvan lukukauden aikana minkään ryhmän 

mukana. Tavoitteena on rakentaa opsin sisältöjen mukainen kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa 

työvaltaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen 

näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja 

muiden menetelmien avulla. Kurssin pohjana ovat opetussuunnitelma ja työssäoppimisen arviointikriteerit. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Kädestä pitäen työelämään - työpaikoilla tapahtuvan oppimisen järjestäminen (Savon 

ammatti- ja aikuisopisto) 

Malli sopii ammatilliseen koulutukseen kaikille aloille, jotka pyrkivät lisäämään työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen määrää. Tavoitteena on madaltaa opiskelijan kynnystä työelämään lähtemiseen.  

 Työssäoppimisen ohjaus (Turun ammatti-instituutti) 

Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksessa kehitetty työssäoppimisen paketti, joka sisältää 

työssäoppimisen suunnitteluun ja palautteenantoon kehitettyjä lomakkeita. 
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 Laajennetun työssäoppimisen malli (Salon seudun ammattiopisto) 

Laajennetun työssäoppimisen -toimintamallin käyttö on mahdollista Salon seudun ammattiopiston 

opiskelijoille opintojen eri vaiheissa. 

 Puualan tuotantokoulu (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) 

Puualan tuotantokoulu on tarkoitettu toiminnallisille tai oppimisvaikeuksisille opiskelijoille, jotka 

hyötyvät tekemällä oppimisesta ja yhden opettajan kokonaisvaltaisesta tuesta. Paikallisella työpajalla 

yhdessä yksilövalmentajan kanssa työskentelee oppilaitoksen opettaja. 

 Tuomon tupa -paja (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Pajassa ammatinohjaaja koordinoi ja tukee tuvalla opiskelevien päivittäistä työskentelyä, pajan 

tehtävänä on auttaa opintoihin kiinnittymisessä sekä erimerkiksi rästien suorittamisessa. Tupa on joka 

koulupäivä avoinna oleva matalan kynnyksen oppimisen tuen keskus, jossa tärkeä rooli on sisäisellä 

ja ulkoisella verkostotyöllä. Pajaopiskelijoiden ohjaamisessa käytetään Oma oppimisvalmentaja –

materiaalia. 

 Opiskelua metallipajalla (Turun ammatti-instituutti) 

Jos opiskelijan opinnot eivät etene tai hänellä on muita vaikeuksia omassa ryhmässä opiskelussa, on 

kone- ja metallialan opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opintoja myös kaupungin nuorten palveluiden 

Fendari-työpajassa. 

 Ilmaisutaitojen ohjaus laajennetussa työssäoppimisessa lastenohjaajille 

(Seurakuntaopisto) 

Tavoitteena on rakentaa opsin sisältöjen mukainen kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa 

työvaltaisesti. Malli soveltuu hyvin opiskelijalle, joka selkeästi hyötyy työvaltaisesta oppimisesta. 

Lastenohjaajaopiskelijoiden ilmaisutaitojen ohjauksesta (ILMO) on laadittu työvaltaisen oppimisen 

kokonaisuus. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Työvaltaisen koulutuksen Koutsi-toimintamalli (Kpedu) 

 Työvaltaisen koulutuksen erityisopetus toimintamalli (Kpedu) 

 Työvaltainen koulutusmalli (Helsingin diakoniaopisto) 

 Arbete med stöd i Maxi-undervisningen (Optima) 

 

Digitaaliset oppimisympäristöt 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanoilla digitaaliset oppimisympäristöt ja mobiilioppiminen. 

 

Uusia oppimisympäristöjä on kehitetty hankkeissa myös digitaalisen oppimisen näkökulmasta. Näiden 

oppimisympäristöjen avulla etäoppiminen on helpompaa ja osaamista pystyy kartuttamaan paikasta 

riippumatta. Mobiilioppimisen mahdollistaa opiskelun hyödyntämällä tablet-laitteita, kännyköitä tai sosiaalista 

mediaa. Some käyttöön -prosessi taas kuvaa vaiheittain sosiaalisen median välineiden käyttöönottoa ja sitä, 

mitä sosiaalisen median sovelluksia voi hyödyntää opetuksessa ja ohjauksessa. Sähköinen portfolio tarjoaa 

menetelmän ja työkalut osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, joustaviin opintopolkuihin sekä 

työssäoppimiseen. Rautalankakokki on digitaalinen opettaja eli sähköinen kirjasarja, johon on koottu kokin 

koulutusohjelman sisältöjä. Kirjasarja antaa esimerkkejä ja malleja, avaa arviointikriteerejä, perehdyttää 

työhön, toimii oppimispäiväkirjan apuna sekä auttaa osaamisen tunnistamisessa ja tavoitteissa. Kirjasarja 

toimii käsikirjana ja hakuteoksena tutkintoalalle. Digitaalinen oppikirja soveltuu eri vauhdilla ja tavoitteilla 

eteneville opiskelijoille ja toimii osaamisperustaisen opiskelun tukena.  

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

 Aktiivista mobiilioppimista (Forssan ammatti-instituutti) 

Menetelmässä toimitaan hyödyntäen tablet-laitteita, kännyköitä, kameroita ja somea. Tavoitteena on, 

että opiskelijat tallentavat työskentelyään, joko videomuodossa tai valokuvina. Opiskelijan 

omatoimisuus ja oma aktiivisuus korostuvat, ja työsalissa voidaan tällöin aktivoida nekin opiskelijat, 

jotka muuten jäisivät toiminnan ulkopuolelle. 
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 Some käyttöön (Ammattiopisto Tavastia) 

Some käyttöön -prosessi kuvaa vaiheittain sosiaalisen median välineiden käyttöönottoa ja mitä 

sosiaalisen median sovelluksia voi käyttää milläkin opetuksen ja ohjauksen osa-alueella. 

 Sähköinen portfolio (Helsingin opetusvirasto) 

Sähköinen portfolio tarjoaa menetelmän ja työkalut osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, 

joustaviin opintopolkuihin sekä työssäoppimiseen. Stadin eKampuksessa on kehitetty portfoliotyökalu 

yhteisenä prosessina opettajien ja opiskelijoiden ideoiden ja innovaatioiden ohjaamana. Yhteisöllisellä 

ja osallistavalla kehittämisellä on tarkoituksena varmistaa, että työkalu vastaa niin opettajien kuin 

opiskelijoiden tarpeisiin.   

 Rautalankakokki ja digikoneistus (Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto) 

Rautalankakokki on Hotelli-, ravintola ja catering-alan perustutkinnon, kokin koulutusohjelman Ipadiin 

ladattava sähköinen 4 kirjan sarja. Rautalankakokki opastaa yksilöllisiä, eri vauhdilla ja tavoitteilla 

eteneviä – siis erilaisissa oppimisympäristöissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 

meneviä opiskelijoita. 

 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistyö 

Hyviä käytäntöjä löydät Arjen arkista avainsanoilla yhteistyö, yhdessä opettaminen ja samanaikaisopetus. 

 

Oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistyötä. Useat käytännöt 

edellyttävät monialaisuutta ja eri tavoilla kerrytetyn osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tämä taas 

edellyttää vuoropuhelua, oman osaamisen rajojen ylittämistä ja eri alojen vuoropuhelua. Tätä avataan 

laajemmin seuraavassa moniammatillista yhteistyötä käsittelevässä kappaleessa, tässä asiaa tarkastellaan 

opetuksen toteuttamisen näkökulmasta. 

 

Opetuksen toteuttaminen vaatii vuoropuhelua opetuksen toteuttamisen tavoista ja avoimuutta menetelmien 

kehittämiselle. Keskustelua mahdollistavat käytännöt peräänkuuluttavat opettajien yhteisiä tilaisuuksia, joissa 

voidaan avoimesta keskustella pedagogiikasta ja jakaa yhteisiä asioita. Tilaisuuteen voidaan kutsua erillisiä 

asiantuntijoita. Tilaisuudet voivat olla esimerkiksi iltapäiväkahvitilaisuuden mittaisia tai pidempiä 

koulutuspäiviä. Keskustelufoorumit mahdollistavat kehittämisideoiden syntymisen ja osallistavat opetus- ja 

ohjaushenkilöstön pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja mahdollistaa ja käymään vuoropuhelua eri alojen kesken. 

 

Hyvä esimerkki vaihtoehtoisesta opettajuudesta on Yhdessä opettamisen malli. Mallissa kaksi tai useampi 

opettaja opettaa samaa tai eri oppiainetta samassa paikassa yhdelle tai useammalle ryhmälle. Tavoitteena on 

liittää teoria ja käytäntö toisiinsa. Malli auttaa jakamaan opettajan kasvatusvastuuta, tukee työssä jaksamista 

ja -viihtymistä sekä vahvistaa opettajan arviointitaitoja ja ammatti-identiteettiä. Esimerkiksi matematiikan 

opetuksen yhdistäminen ammattiaineisiin on hyvä esimerkki eri oppiaineiden yhdistämisestä. Yhdessä 

opettaminen mahdollistaa ryhmän jakamisen tai opetuksen vuorottelun kahden opettajan kesken.  

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 Forumthinking (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) 

Mallin kollegafoorumin lähtökohtana on tiedon vaihdon kehittäminen sekä kokemusten jakaminen 

vertaisryhmissä. Kollegaforum mahdollistaa eri organisaatioiden ja eri alojen opettajien yhteisen 

keskustelun läpäisyyn liittyvistä asioista. 

 Pedagoginen iltapäiväkahvi (Sataedu) 

Opettajille/henkilöstölle suunnattu keskustelu- ja koulutustilaisuus, joka perustuu osittain 

vapaamuotoiselle pedagogiselle keskustelulle, vuorovaikutukselle ja yhteiselle asioiden jakamiselle. 

Tilaisuus järjestetään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti joko avoimena keskustelutilaisuutena tai 

tietyn opintoalan kutsumana. 
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 Yhdessä opettamisen -malli (Turun ammatti-instituutti) 

Kaksi tai useampi opettaja opettaa samaa tai eri oppiainetta samassa paikassa samaan aikaan yhdelle 

tai useammalle opiskelijaryhmälle. Turun ammatti-instituutin kotityö- ja puhdistuspalvelujen yhdessä 

opettaminen on toteutettu niin, että matemaattisten aineiden tunnit on lukujärjestyksessä sijoitettu 

samaan aikaan ammattiaineiden kanssa. Opiskelijaryhmässä on samanaikaisesti kaksi opettajaa, jotka 

voivat opettaa ryhmää eri tavoin: ryhmä voidaan jakaa kahtia tai opettajat voivat vuorollaan opettaa 

koko ryhmää. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Opetus- ja ohjaushenkilöstön vertaismentorointi (Helsingin Diakoniaopisto) 

 Opiskelijoilta henkilökunnalle (Omnia) 

 

4. Hyvinvointi ja oppimisen tuki 

 

Hyvinvoiva oppilaitos 

Näitä hyviä käytäntöjä voi hakea Arjen arkista avainsanoilla hyvinvointi, osallisuus, työkyky, hyvinvoiva 

oppilaitos ja työkykypassi 

 

Hyvinvoivassa oppilaitoksessa oppilaitos on työ- ja opiskeluyhteisö, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Opiskelijoiden ja henkilöstön opiskelu- ja työhyvinvointiin vaikutetaan vahvistamalla terveyttä, jaksamista ja 

viihtyvyyttä oppilaitoksessa. Oppilaitoksen hyvinvointi on perusta opintojen läpäisyn tehostamiselle. 

Hyvinvoivassa oppilaitoksessa opiskelija viihtyy ja on motivoitunut, pääsee osallistumaan ja huolehtii omasta 

jaksamisestaan.  

 

Hyvinvoivan oppilaitoksen rakentamista tukee hyvinvointivuosikellon kokoaminen. Hyvinvointivuosikello on 

hyvä ohjauksen, opiskelijakunnan ja tutoreiden sekä opiskeluhuollon toimijoiden työväline. Se auttaa 

lukuvuoden toimintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa, resursoinnissa ja koordinoinnissa. Lisäksi se toimii 

myös kyseisten toimintojen johtamisen välineenä. Hyvinvointivuosikellon avulla opiskelijakunta- ja 

tutortoiminta saadaan yhdistettyä näkyvämmin oppilaitoksen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön. 

Vuosikelloon kuvataan lyhyesti, mitä, milloin, missä ja kuka toteuttaa vuosikellon tapahtuman tai toiminnan. 

Vuosikello on kytketty opetussuunnitelmiin ja tapahtumat on aikataulutettu kellon eri kuukausille. Myös 

lukuvuoden teemoittaminen toimii hyvinvointivuosikellon tapaan. Lukuvuoden kuuteen jaksoon on sisällytetty 

opiskelijan osallisuutta ja oppilaitoksen yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja. Teeman sisältävät toimenpiteet ovat 

vuosittain toistuvia tapahtumia, kuten ryhmäyttämiset ja rästien suorittamiset tai Taitaja-kisoihin 

osallistuminen.  

 

Hyvinvoivan oppilaitoksen yksi työkalu on Ammattiosaajan työkykypassi. Osana läpäisyn tehostamista on luotu 

käyttöönoton malli työkykypassille. Työkykypassille on perustettu suunnitteluryhmä, joka alkoi purkaa 

työkykypassia osaksi oppilaitoksen käytäntöjä johdon tehtyä päätöksen työkykypassin käyttöönotosta. 

Työkykypassi esiteltiin koko henkilöstölle syksyllä 2015 kaikissa yksiköissä. Työkykypassia ei tässä mallissa ole 

kirjattu tiettyihin tutkinnonosiin, vaan opiskelija voi suorittaa passia omaan tahtiinsa. Työkykypassi kirjattiin 

myös osaksi työpaikkaohjaajien koulutuksia. Opiskelijat voivat päättää HOPS-keskustelussa, suorittavatko 

työkykypassia. Työkykypassin eri osa-alueet on lisätty Wilma-järjestelmän eHOPSiin. Sieltä löytyy lomake, joka 

sisältää kohdat suoritussuunnitelmalle, itsearvioinnille, arvioijan palautteelle, osaamisen tunnustamiselle ja 

suoritusmerkinnälle. 
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Lisäksi opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistämiseksi on luotu opintokokonaisuus, jonka voi suorittaa 

työpajajaksolla. Opintokokonaisuus sisältää liikuntaa, omasta elinympäristöstä huolehtimisen taitoja sekä 

työelämätietoutta. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja elämänhallintaa tukevaa osaamista sekä oman 

ammattialan tuntemusta. Toteutus sisältää yhteistä, ohjattua toimintaa ja itsenäistä harrastamista. Opiskelu- 

ja työhyvinvointi opintokokonaisuuden voi suorittaa työpajoilla ja se voidaan myöhemmin tunnustaa 

ammatillisiin opintoihin yksilöllisesti. Opintoihin tunnustus perustuu työpajojen antamaan todistukseen ja 

mahdolliseen osaamistodistukseen. Suoritusta arvioidaan lisäksi työpajarekisterin oppimispäiväkirjalla, jota 

nuori päivittää työpajalla ja itsenäisesti suoritetusta liikunnasta sekä mm. erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja -

palveluihin osallistumisesta. 

 

Liikunnan harrastamisen tukemiseksi on myös luotu hyviä käytäntöjä. Ammattiaineisiin kytketty liikkuminen 

avaa opiskelijoille sitä, mikä merkitys kunnolla ja liikunnan harrastamisella on heidän alansa näkökulmasta. 

Lisäksi samalla saadaan esiteltyä opiskelijoille tapoja, joilla työkunnostaan voi pitää huolta työpäivän aikana. 

Kunnolla tutkintoon -pienryhmäkurssi on suunnattu vain vähän liikuntaa harrastaville opiskelijoille. Kurssin 

tavoitteena on antaa opiskelijalle kokemus liikunnan vaikutuksesta opintomenestykseen sekä korostaa 

istumatyötä tekevälle työhyvinvoinnin merkitystä myös tulevaisuudessa. Toisessa menetelmässä tarkoituksena 

on ollut integroida liikunta osaksi ammattiopintoja. Jokaisen aloittavan ryhmän kanssa on pidetty 

työsaliliikuntaa. Näin liikkumista on viety sinne, missä opiskelijat sitä eniten tarvitsevat. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 TYKY-passi käyttöön (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Savon ammatti- ja aikuisopistossa tehtiin syksyllä 2014 päätös työkykypassin käyttöönotosta. 

Suunnitteluryhmä kokoontui syksyllä neljä kertaa ja tuloksena oli kuvaus työkykypassista ja 

suorittamisen tavoista. TYKY-passia esiteltiin eri tutkintoaloille syksyllä 2015 kaikissa yksiköissä 

järjestetyissä roadshow-tilaisuuksissa. 

 Fiilistä asumiseen Arjen taitojen kurssi tykypassissa (Koulutuskeskus Sedu) 

Asuntoloissa järjestetään Fiilistä Asumiseen - arjen taitojen kurssia uusille asukkaille. Kurssista 

opiskelija saa 1 osaamispisteen Ammattiosaajan työkykypassiin kohtaan Harrastuneisuus ja 

yhteistyötaidot. Kurssin organisointi kuuluu asuntolaohjaajalle, mutta toteutus voi olla varsin erilainen 

eri ympäristöissä. 

 Hyvinvointivuosikello (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Hyvinvointivuosikello on ohjauksen, opiskelijakunnan ja opiskeluhuollon toimijoiden työväline, joka 

auttaa lukuvuoden toimintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa, resursoinnissa ja koordinoinnissa. 

Vuosikello toimii myös kyseisten toimintojen johtamisen välineenä. Hyvinvointivuosikello sisältää 

kolme erilaista vuosikelloa: Hyvinvointi- ja opiskelijatoiminnan vuosikello, Opiskelijahuolto- ja 

turvallisuusvuosikello sekä Ohjauksen vuosikello. Vuosikellon tapahtumat linkittyvät oppilaitoksen 

opetussuunnitelmaan.  

 Lukuvuoden teemoittaminen (Salon seudun ammattiopisto) 

Salon seudun ammattiopistossa yhteisöllisyyteen on tartuttu koko lukuvuoden kestävänä teemana, 

jota sovelletaan niin opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön kuin 

opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen. Lukuvuoden kuuteen jaksoon on sisällytetty opiskelijoiden 

osallisuutta ja oppilaitoksen yhteisöllisyyttä tukevia toimia kulloisenkin teeman mukaisesti. 

 Opiskelu- ja työhyvinvointi -opintokokonaisuus (Oulun seudun ammattiopisto) 

Opiskelu- ja työhyvinvointi -opintokokonaisuus suoritetaan työpajajaksolla. Se sisältää liikuntaa, 

terveystietoa, itsenäisen asumisen ja omasta elinympäristöstä huolehtimisen taitoja sekä 

työelämätietoutta. Opintoihin tunnustus perustuu työpajojen antamaan todistukseen ja mahdolliseen 

osaamistodistukseen. 

 Kunnolla tutkintoon -pienryhmäkurssi (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Kurssi on suunnattu vain vähän liikuntaa harrastaville datanomiopiskelijoille. Kurssin tavoitteena on 

antaa opiskelijalle kokemus liikunnan piristävästä vaikutuksesta opintomenestykseen sekä korostaa 

istumatyötä tekevälle työhyvinvoinnin merkitystä myös tulevaisuudessa. Kurssilla opiskelija toteuttaa 

omakohtaisesti rasittavaa liikuntaa.  
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 Liikunnan integrointi ammattiin (Amisto, Porvoon ammattiopisto) 

Tarkoituksena on ollut tuoda liikunta osaksi opiskelijoiden arkea ja integroida se osittain osaksi 

ammattiopintoja. Tämän vuoksi jokaisen aloittavan ryhmän kanssa meillä Porvoon Amistolla on pidetty 

niin sanottua työsaliliikuntaa. Kuluvan vuoden aikana tunteja on pidetty niin varastossa, autohallissa 

kuin keittiössä. Tuntien tarkoituksena on toisaalta ollut osoittaa opiskelijoille kuinka raskasta heidän 

työnsä voi pahimmillaan olla, ja toisaalta opettaa heitä pitämään työkunnostaan huolta myös työpäivän 

aikana. 

 Hyvinvoivan oppimisympäristön käsikirja (SAKU ry) 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Hyvinvoiva oppilaitos -opetus- ja koulutusmateriaali (Keskuspuiston ammattiopisto) 

 Hyvinvoiva oppilaitos -toimintamalli (Keskuspuiston ammattiopisto) 

 Tarinoita kaveruudesta – hyviä kulttuurienvälisiä suhteita tukemassa –materiaali + oppitunnit 

(Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kotka) 

 Syrjintä- ja rasismikokemusten kyselylomake (Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kotka) 

 Monikulttuurisuus verkkokurssi Moodle -alustalla (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) 

 Materiaali turvallisen ryhmän rakentamiseen (Nuorten Akatemia) 

 

Ryhmäyttäminen ja uusien opiskelijoiden perehdyttäminen 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanoilla ryhmäyttäminen, perehdyttäminen ja opintoihin 

kiinnittyminen 

 

Opintojen alkuvaiheen ohjaus ja tukeminen on läpäisyn kannalta tärkeää, sillä opintojen keskeyttäminen on 

yleisintä opintojen alkuvaiheessa. Tästä syystä opintoihin ja oppilaitokseen kiinnittymiseen kannattaa kiinnittää 

heti alusta asti huomiota. Ryhmäyttäminen ja opiskeluvalmiuksien takaaminen ovat tässä kohtaa avainsanoja. 

 

Ryhmäyttäminen ja uusien opiskelijoiden perehdyttäminen ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen aloitetaan 

parhaimmassa tapauksessa jo ennen opintojen alkua. Kesäkirje lähetetään syksyllä aloittaville uusille 

opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Kesäkirjeen avulla aloitetaan yhteistyö ryhmänohjaajan, opiskelijan ja 

huoltajan kesken heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kesäkirje toivottaa opiskelijan tervetulleeksi 

ja motivoi ja sitouttaa häntä tuleviin ammatillisiin opintoihin. Ryhmänohjaaja kertoo kirjeessä lyhyesti itsestään 

ja oppilaitoksen toiminnasta sekä käytännön asioista liittyen opintojen aloitukseen. Kirje kirjoitetaan minä-sinä-

muodossa. 

 

Uusien opiskelijoiden perehdyttämisen tueksi on kehitetty monenlaisia menetelmiä. Pääajatuksena on, että 

opiskelija saa heti ensimmäisten päivien aikana selkeän kuvan oppilaitoksesta ja opintoihin liittyvistä 

käytännöistä. Opintoihin orientaatioon käytetään yleisesti käytäntöjen perusteella aikaa muutamasta päivästä 

viikkoon. Päiviä organisoivat ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja esimerkiksi tutortoiminnasta vastaavat 

henkilöt. Aloituspäivien ohjelma -käytännössä on luotu kolmepäiväinen orientoitumisohjelma uusille 

opiskelijoille. Aloittavien opiskelijoiden kolme ensimmäistä koulupäivää varmistavat sen, että he tuntevat 

oppilaitoksen tilat ja toimijat, osaavat kirjautua koulun tietokoneille ja käyttää sähköisiä opiskeluvälineitä sekä 

tuntevat ryhmänsä opiskelijoita.  Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät taas esittelee kaksipäiväinen 

orientoitumisohjelman. Orientoiva viikon tarkoitus on saada opiskelijat sitoutumaan opiskeluun. Viikon 

kantavana ajatuksena on ryhmäyttäminen ja turvallisen ryhmän rakentaminen. Myös opiskeluhuoltoon 

perehdyttäminen on heti opintojen alussa tärkeää. Esimerkiksi kuraattoritunti-mallissa kuraattori käy 

jokaisessa alkavassa ryhmässä kertomassa itsestään ja toimenkuvastaan. 
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Ryhmäytyminen on tärkeää niin opintojen aloituksessa kuin myös koko lukuvuoden aikana. Ryhmäyttämisellä 

opiskelija kiinnitetään oppilaitokseen ja opiskeluryhmään ja tuetaan turvallisen ryhmän rakentumista. 

Ryhmäytymisen tueksi on kehitetty esimerkiksi kampuskisailu, jossa opiskelijat etsivät pienryhmissä (3-5 

opiskelijaa) lähtöpisteessä annettuja rasteja oppilaitoksen eri kampuksilta. Kisailu edistää uusien opiskelijoiden 

ryhmäytymistä sekä uusien ja jatkavien opiskelijoiden kohtaamista. Opiskelijoiden ryhmäytymisiltapäivässä 

aloittavat opiskelijat tutustuvat omaan ryhmään ja muihin aloittaneisiin opiskelijoihin leikkimielisten tehtävien 

avulla. Tapahtumassa on seitsemän erilaista toiminnallista pistettä. 

 

Ryhmäytymistä on syytä tukea ympäri lukuvuoden, joten käytäntöjä on luotu ryhmättämisen toteuttamiseen 

laajemminkin. Ryhmäyttämisen aikajana -svustolle on koottu ryhmäyttämisen malleja ja materiaaleja. 

Materiaali soveltuu ryhmän tutustumiseen ja yhteishengen sekä turvallisen ryhmän vahvistamiseen. 

Perusajatuksena on koko opiskeluajan kestävä ryhmäytyminen.  Yhteispelikortit taas ovat työväline 

ryhmäyttämisen toteuttamiseen. Kortit on jaettu aihealueittain, jotta erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja 

erilaisiin tilanteisiin löytyisi vaihtoehtoja. Lisäksi ammatilliseen ryhmäytymiseen on luotu oma hyvä käytäntö. 

Ammatillista ryhmäyttämistä toteutetaan työssäoppimisjakson viimeisenä päivänä. Käytännön toteuttaminen 

vaatii sen, että työssäoppimisen ohjaajalle resursoidaan ryhmäytymispäivän vetäminen. 

 

Esimerkkeja hyvistä käytännöistä: 

 Kesäkirje (Ylä-Savon ammattiopisto) 

Kirje lähetetään ammatillisessa koulutuksessa aloittaville opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. 

Kesäkirjeen tavoitteena on yhteistyön aloittaminen ryhmänohjaajan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa 

kanssa välittömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.  

 Aloituspäivien ohjelma (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Aloittavien opiskelijoiden kolme ensimmäistä koulupäivää varmistavat sen, että he tuntevat 

oppilaitoksen tilat ja toimijat, osaavat kirjautua koulun tietokoneille ja käyttää sähköisiä 

opiskeluvälineitä sekä tuntevat ryhmänsä opiskelijoita. Käytännön tueksi on luotu tuotekorttipaketti. 

 Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät (Ylä-Savon ammattiopisto) 

Mallissa opiskelijat tutustuvat oppilaitokseen, opettajiin ja oman alansa tiloihin ja laitteisiin kahden 

ensimmäisen päivän ajan. Opiskelijoiden tullessa oppilaitokseen he siirtyvät välittömästi omien alojen 

luokkatiloihin ja työpisteisiin, joissa ovat mukana ryhmänohjaaja sekä alan muut opettajat. Jokaiselle 

opettajalle on laadittu työtehtäväsuunnitelma kahdelle orientaatiopäivälle. 

 Orientoiva viikko (Hämeen ammatti-instituutti) 

Viikon tarkoitus on saada opiskelijat sitoutumaan opiskeluun. Viikon kantavana ajatuksena on 

ryhmäyttäminen ja turvallisen ryhmän rakentaminen. Orientoiva viikko on toteutettu metsäalan 

yksikössä, jossa vuosikurssilla on n. 15 opiskelijaa. 

 Kuraattoritunti (Ammattiopisto Livia) 

Ammattiopisto Liviassa on otettu käyttöön kuraattoritunti, jossa kuraattori käy jokaisessa alkavassa 

ryhmässä kertomassa itsestään ja toimenkuvastaan. Tunnin aikana solmitaan ryhmän pelisäännöt, 

joka Liviassa kulkee nimellä Luokkahenkisuunnitelma. Tunnin aikana opiskelijat vastaavat myös 

kuraattorin haastattelulomakkeeseen.  

 Amazing ao -kampuskisailu (Jyväskylän ammattiopisto) 

AMAZING AO on kisailu, jossa opiskelijat etsivät pienryhmissä (3-5 opiskelijaa) lähtöpisteessä 

annettuja rasteja oppilaitoksen eri kampuksilta. Kullakin rastilla on aina tehtävä, joka tulee suorittaa. 

AMAZING AO toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä, jolloin eri joukkueet voidaan laittaa liikkeelle 

ja hajauttaa eri päivinä eri kampuksille ja eri rastitehtävien pariin. 

 Opiskelijoiden ryhmäytymisiltapäivät (Winnova) 

Ryhmäytymisiltapäivät on aloittaville opiskelijoille suunnattu tapahtuma, jossa oppilaitoksen 

ulkopuolella tutustutaan omaan ryhmään ja muihin aloittaviin opiskelijoihin leikkimielisten tehtävien 

kanssa. Tapahtumassa on ollut seitsemän erilaista toiminnallista pistettä, joissa on ollut 

ryhmäyttämistä tukevia tehtäviä. Iltapäivät on toteutettu yhteistyössä Liiku ry:n kanssa. 
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 Ryhmäyttämisen aikajana (Turun kaupungin sivistystoimiala) 

Valmis-hankkeessa kehitettyjä ja kokeiltuja ryhmäyttämisen malleja ja materiaaleja on syntynyt niin 

runsaasti, että ne on päätetty koota toisen asteen koulutuksen ryhmäyttämisen aikajanaksi omalle 

sivustolleen. Ryhmäyttämisen aikajanan lähtökohtana on koko opiskeluajan kestävä ryhmäyttäminen. 

Tämän periaatteen mukaisesti materiaalit on jaettu lukuvuosittain ja jokaisella lukuvuodella on oma 

teemansa.  

 Yhteispeli -kortit ryhmäyttämisen tukena (Turun kaupungin sivistystoimiala) 

Ryhmäyttämisen pelikortit on tehty madaltamaan ryhmäyttämisen kynnystä. Kortit on jaettu 

aihealueittain, jotta erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja erilaisiin tilanteisiin löytyisi vaihtoehtoja.  

 Ammatillinen ryhmäytyminen (Savon ammatti- ja aikuisopisto) 

Työssäoppimisjakson viimeinen päivä on opiskelijoilla aina koulupäivä, jolloin ammatillinen 

ryhmäyttäminen toteutetaan. Ryhmäyttämiseen on laadittu erilaisia toteuttamismalleja sekä 

tehtävänantoja, koska samat opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana useaan eri 

ryhmäyttämispäivään. Päivä alkaa aina tehtä-vien jakamisella opiskelijoille, jolloin ensimmäisenä 

tehdään yksilötyönä oman työssäoppimisjakson koontia ja reflektointia. Sen jälkeen asiaa käsitellään 

uudelleen erilaisissa ryhmissä eri toteuttamismallien mukaisesti.   

 Nuorisotyö ammatillisen koulutuksen sisällä: Yhteisöllinen työ (Tampereen seudun 

ammattiopisto, Tredu) 

Nuorisotyön asiantuntijuus näyttäytyy parhaimmillaan nuorten kohtaamisessa ja yhteisön 

innostamisessa. Yhteisöllisellä työllä innostetaan nuoria olemaan aktiivisia osallistujia ja vaikuttajia 

omassa opiskeluympäristössään. Yhdessä opiskelijoiden kanssa on mahdollista kehittää erilaisia 

yhdessä tekemisen paikkoja opiskelun lomaan. Tällaisia ovat erilaiset teemapäivät ja tapahtumat, joita 

nuorisotyöntekijä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdessä nuorten ja henkilökunnan 

kanssa. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Orientaatiojakso (Omnia) 

 Oman ammattialan esittely ja toimipisteen muiden opiskelijoiden opiskelualoihin tutustuminen (omnia) 

 

Asuntoloiden hyvinvointi ja harrastustoiminta 

Näitä hyviä käytäntöjä voit hakea arjen arkista hakusanalla asuntolatoiminta 

 

Asuntolatoiminnalla on iso merkitys opiskelijan opintoihin kiinnittymiselle ja opintojen sujumiselle. 

Asuntolatoiminnan tukemiseksi on laadittu asuntolatoiminnan käsikirja. Käsikirjasta koulutuksen järjestäjä saa 

tukea asuntolatoiminnan järjestämiseen, käsikirja toimii asuntolatoiminnan velvoitteiden tarkistuslistana ja 

asuntolahenkilöstön perehdyttämisen välineenä.  

 

Asuntolassa asuville nuorille on kehitelty monenlaisia arjen taitojen kursseja. Kurssien tarkoitus on saada uudet 

opiskelijat ryhmäytymään ja kiinnittymään opintojen sekä tukea opiskelijoiden arjenhallintaa. 

Asuntolakursseista saa neuvoja asuntolassa toimimiseen, vuorovaikutukseen ja ylipäänsä asumiseen. Aiheina 

voivat olla mm. siivous, pyykinpesu, ruoanlaitto, terveelliset elämäntavat, päihteet, mielenterveys sekä vapaa-

ajan vietto. Kursseja voidaan pitää asuntolaohjaajien, vapaa-ajan ohjaajien ja vaikkapa tutoreiden toimesta. 

 

Koska asuntoloissa vietetään paljon aikaa, myös asuntolan yhteisöllisyyttä on syytä tukea. Asuntolatutorit ovat 

toisen ja kolmannen vuoden asuntolassa asuvia opiskelijoita, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa auttavat 

uusien asukkaiden perehdyttämisessä asumisenkäytäntöihin. Tavoitteena on lisätä asuntolassa asuvien 

opiskelijoiden viihtymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 
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Asuntolaohjauksen laadun varmistamiseksi on perustettu asuntolaohjaajien työryhmiä, joiden jonka tehtävänä 

on kehittää asuntolatoimintaa omissa asuntoloissa. Työryhmän puheenjohtaja on päävastuussa asioiden 

valmistelusta, esittelystä ja koollekutsumisesta. Työryhmillä myös yhtenäistetään koulutuksen järjestäjien eri 

asuntoloiden käytäntöjä. Asuntolaohjaajien täydennyskoulutuksen tavoitteena on taas suunnata asuntolassa 

tehtävää työtä kohti vahvempaa ohjaajuutta ja antaa asuntolaohjaajille uusia näkökulmia ja työkaluja oman 

työn kehittämiseen. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 Asuntolatoiminnan käsikirja (Koulutuskeskus Sedu) 

Asuntolatoiminnan käsikirja toimii koulutuksen järjestäjien asuntolatoiminnan velvoitteiden hoitamisen 

tarkistuslistana ja asuntolahenkilöstön perehdyttämisen ja työnohjauksen välineenä. Käsikirjassa on 

mukana myös asuntolatoiminnan arvioinnin suositukset, jotka ovat osa laajempaa 

opiskeluhyvinvoinnin arviointikokonaisuutta. Käsikirjassa esitellään myös käytännössä hyväksi koettuja 

malleja, suunnitelmia, sääntöjä ja erilaisia lomakkeita. 

 Fiilistä Asumiseen -arjen taitojen kurssi (Koulutuskeskus Sedu) 

Asuntoloissa järjestetään mahdollisuuksien mukaan Fiilistä Asumiseen - arjen taitojen kurssia uusille 

asukkaille. Kurssista opiskelija saa 1ov vapaavalintaisen opinnon. Asuntolaohjaaja koordinoi kurssin 

toteutuksen, toteutuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia ohjaajia ja hyödyntää oppilaitoksen oma 

henkilöstö. 

 Asumisen- ja elämänhallinnan ABC-kurssi (seurakuntaopisto) 

Ammatillisen opiskelun aloittaville opiskelijoille tarkoitettu kurssi. Ryhmäkohtaiset tutorit ja 

asuntolatutorit suunnittelevat ja vetävät kurssin yhdessä opettajien, asuntola-ohjaajan ja vapaa-ajan 

ohjaajan kanssa. Kurssi pidetään opiskelun alussa (1. jaksolla 2 x viikossa). 

 Asuntolatutorit (Seurakuntaopisto) 

Asuntolatutorit ovat vapaehtoisesti ilmoittautuneita, toimintaan motivoituneita ja ohjeistettuja 

opiskelijoita, jotka toimivat asuntola- ja vapaa-ajanohjaajan apuna ideoimassa ja järjestämässä 

opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa oppilaitoksissa. He ovat mm. syksyllä vastaanottamassa ja 

opastamassa uusia asuntolaan tulevia opiskelijoita. 

 Asuntolaohjaajien oma työryhmä (Koulutuskeskus Sedu) 

Asuntolaohjauksen laadun varmistamiseksi Koulutuskeskus Sedussa on perustettu asuntolaohjaajien 

oma työryhmä, joka kokoontuu 6 – 8 kertaa lukuvuoden aikana. Koulutuskeskus Sedun seitsemän 

asuntolaa sijaitsevat kaukana toisistaan ja niiden toimintaympäristöt ovat erilaiset. Toiminnan 

kehittämiseksi ja tasalaatuisen palvelun varmistamiseksi perustettiin asuntolaohjaajien työryhmä, 

jonka tehtävänä on kehittää asuntolatoimintaa omissa asuntoloissa. 

 Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus (Koulutuskeskus Sedu) 

Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus -käytännössä on mallinnettu kuuden päivän 

täydennyskoulutuskokonaisuus. Asuntolaohjaajien täydennyskoulutuksen tavoitteena on suunnata 

asuntolassa tehtävää työtä kohti vahvempaa ohjaajuutta ja antaa asuntolaohjaajille uusia näkökulmia 

ja työkaluja oman työn kehittämiseen. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Nuori tekee, ohjaaja tukee - asuntolaohjaajan opas (Nuorten Akatemia) 

 Nuorten oman toiminnan kehittämisen malli (Nuorten Akatemia) 
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Opiskelijan osallisuus ja vaikuttaminen 

Löydät hyviä käytäntöjä Arjen arkista avainsanoilla osallisuus, vaikuttaminen, tutortoiminta ja 

opiskelijakuntatoiminta 

 

Opiskelijan osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen on tärkeä osa hyvinvoivan 

oppilaitoksen toteutumista. Kun opiskelijat kokevat kuuluvansa osaksi oppilaitosyhteisöä, motivoituvat he myös 

muuhun opiskeluun. Tässä on eritelty hyviä käytäntöjä, joilla voidaan vahvistaa opiskelijan osallisuutta ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toki suuri osa muistakin käytännöistä omalta osaltaan parantavat osallisuuden 

kokemuksia.  

 

Opiskelijoiden osallisuutta edistää osallisuutta ja vaikuttamista tukeva oppilaitosympäristö. Kaikki hyvät 

käytännöt, varsinkin Hyvinvoiva oppilaitos -kappaleessa luetellut, tukevat osallisuuden ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksien syntymistä. Esimerkkinä näistä toimii aikaisemmin mainittu Lukuvuoden teemoittaminen -

malli, jossa opiskelujaksoihin on teemoitettu opiskelijoiden osallisuutta ja oppilaitoksen yhteisöllisyyttä tukevaa 

toimintaa. 

 

Eri hankkeissa on luotu käytäntöjä opiskelijoiden kuulemiseksi ja osallistamiseksi oppilaitoksen päätöksen 

tekoon ja kehittämiseen. Esimerkiksi opiskelijaraadin kautta opiskelijat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa 

toimipisteen asioihin. Tämä osallistumismuoto on pyritty luomaan mahdollisimman vähän muodolliseksi ja 

ennemminkin matalan kynnyksen vaikuttamiseksi. Opiskelijaryhmät valitsevat keskuudestaan edustajat 

toimipisteen opiskelijaraatiin. Raadissa nostetaan esille asioita, jotka opiskelijat kokevat kehittämisen kohteiksi. 

Opiskelijaraadin henkilöstöedustaja tiedottaa raadin ajatuksista ja esimerkiksi palautekyselyiden tuloksia. 

Forumthinking-mallin ajatus on samanlainen; opiskelijat muodostavat opiskelijafoorumin, jossa on mukana eri 

koulutuksenjärjestäjien oppilaitosten opiskelijoita. Opiskelijat tutustutetaan toisiinsa toiminnallisin menetelmin, 

jonka jälkeen he keskustelevat annetuista teemoista.  

 

Tutortoiminta ja opiskelijakuntatoiminta ovat keinoja lisätä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi. 

Opiskelijakuntatoiminta mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen oppilaitoksen päätöksentekoon samalla kun 

tutortoiminta edistää oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja matalan kynnyksen osallistumista. 

Opiskelijakuntatoiminnan toteuttamisen tueksi on laadittu opiskelijakuntatoiminnan opas. Oppaaseen on 

koottu ohjeita ja vinkkejä opiskelijakuntatoiminnan toteuttamiseen. Tutortoiminnan tueksi on luotu myös opas, 

johon on koottu ohjeita tutortoiminnan toteuttamiseen. Tutortoiminnan toteuttamiseen on myös luotu 

tutortoiminnan peruskoulutus ja opetussuunnitelma.  

 

Opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamista voidaan vahvistaa myös vapaaehtoistoiminnalla. Asuntoloissa 

asuvien nuorten kanssa on kehitetty ystäväpiiri-malli, jossa nuorten kanssa on osallistuttu kehitysvammaisten 

ystävätoimintaan. Asuntolan nuorista kartoitettiin ne, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan kehitysvammaisten 

parissa ja sitoutumaan ryhmätoimintaaan. Nuorten kanssa vierailtiin kuukausittain sovituissa tapaamisissa 

ryhmäkodissa ja jokaisen tapaamisen yhteyteen suunniteltiin jokin teema. Nuoret kokivat saaneensa 

ystävätoiminnasta paljon hyvää itselleen.   

 

Lisäksi opiskelijoiden osallisuutta voidaan edistää erilaisilla kyselyillä. Kyselyjä on työstetty muun muassa 

liittyen opiskelijoiden viihtyvyyteen ja opintojen sujumiseen eri vuosiluokille. Opiskelijoilta saadun palautteen 

purkamiseen on myös luotu palauteprosessimalli. Mallilla varmistetaan, että palautteiden käsittely hoidetaan 

mahdollisimman tehokkaasti ja että opiskelijoille tehdään näkyväksi palautteen käsittelyn prosessi. 

  



Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 Opiskelijaraadit (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) 

Jokaisessa toimipisteessä on oma opiskelijaraati. Opiskelijaraatien kautta opiskelijat voivat antaa 

palautetta ja vaikuttaa oman toimipisteensä asioihin. Raadit kokontuvat viisi kertaa vuodessa. 

Opiskelijaraatitoiminta on opinnollistettu siten, että toimintaan osallistuvat opiskelijat voivat saada 

suorituksia vapaasti valittavien tutkinnon osaan.  

 Forumthinking (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) 

Opiskelijaforumissa on mukana eri koulutuksenjärjestäjien oppilaitosten opiskelijoita.  Tilaisuuden 

alussa osallistujat tutustutetaan toisiin toiminnallisin menetelmin tai draamaesityksen avulla. Tämän 

jälkeen opiskelijat keskustelevat ennalta annettujen teemojen pohjalta opiskeluun liittyvistä haasteista 

ja positiivisista asioista. 

 Opiskelijakuntatoiminnan opas (Turun ammatti-instituutti) 

Oppaaseen on koottu ohjeita opiskelijakuntatoiminnan toteuttamiseen toisella asteella. Lisäksi siinä 

on käytännön vinkkejä, joissa esimerkkeinä käytetään Turun ammatti-instituuttia. Opas on tarkoitettu 

toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle tukemaan opiskelijakuntatoimintaa. 

 Tutortoiminnan opas (Turun ammatti-instituutti) 

Oppaaseen on koottu ohjeita tutortoiminnan toteuttamiseen toisella asteella. Lisäksi siinä on 

käytännön vinkkejä. Opas on tarkoitettu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle 

tukemaan tutortoimintaa. Julkaisun teossa ovat olleet mukana Turun ammatti-instituutin tutorit ja 

opiskelijakunnan hallituksen jäsenet. 

 Tutortoiminta (Koulutuskeskus Sedu) 

Tutortoimintaa uudistettiin luomalla oma tutortoiminnan peruskoulutus sekä opetussuunnitelma koko 
tutortoiminnalle. Tutorina toimimalla opiskelija suorittaa Etiikan opintoja. Tutortoiminnalla lisätään 

yhteisöllisyyttä opiskelijoiden kesken ja koko työyhteisössä. Koulutuksessa käydään läpi seuraavia 
teemoja: minä tutorina, tutor ohjaavana opiskelijana ja vertaistukijana, tutor turvallisen ryhmän 

rakentajana sekä tutortoiminnan arvot ja tavoitteet. 

 Ystäväpiiri (Koulutuskeskus Sedu) 

Mallissa kehitettiin ystävätoimintaa kehitysvammaliiton Best Buddies -toiminnan periaatteita 

noudattaen. Opiskelija-asuntolasta kartoitettiin nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita toimimaan 

kehitysvammaisten parissa ja joilla olisi kiinnostusta tavata ryhmäkodissa asuvia ihmisiä säännöllisesti 

ja sitoutua ystävätoimintaan. Ryhmäkodin henkilökunnan kanssa sovittiin päivät, jolloin nuoret tulivat 

vierailemaan ryhmäkotiin ja puuhaamaan jotain mukavaa siellä yhdessä.  

 Vertaisoppiminen (Sataedu) 

Yhden alan kaikki opiskelijat jaetaan kolmeen ryhmään niin, että jokaisessa ryhmässä on edustus 

kaikilta "vuosikursseilta". Tavoitteena on opiskelijoiden ryhmäytyminen, vertaisoppiminen ja –

ohjaaminen sekä yhteistyötaitojen ja ohjaustaitojen kehittäminen. 

 Opiskelijoiden kyselyt ja palauteprosessi (Salon seudun ammattiopisto) 

Salon seudun ammattiopistossa on hankkeen aikana uusittu vanhoja ja tuotettu uusia opiskelijoiden 

viihtyvyyteen ja opiskelun sujuvuuteen liittyviä kyselyitä. Aloitusvaiheen kysely on suunnattu 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja se toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden puolivälissä. Toisen 

vuoden opiskelijoille suunnatussa webropol-kyselyssä selvitetään opiskelun sujumista ja opiskelijoiden 

näkemyksiä muun muassa opetuksen laadusta ja tilojen toimivuudesta. Myös palauteprosessiin 

suunniteltiinkin oma toimintamalli. Mallin avulla palautteiden käsittely hoidetaan mahdollisimman 

tehokkaasti. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Malli opiskelijatoiminnan ohjauksen järjestämisestä oppilaitoksissa (Omnia) 

 Opiskelijan aktiivipolku (Omnia) 

 Opiskelijakuntahallitusta ohjaavan opettajan opas (Varia) 

 Tutortoiminta ja -koulutus ammatillisessa oppilaitoksessa (Omnia) 

 Tutortoiminnasta vastaavien koulutusmalli ja -materiaali (Nuorten Akatemia) 

 Harrastustoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa (Omnia) 

 Liikuntatutor (Omnia) 
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Opiskeluhuollon kehittäminen 

Hyviä käytäntöjä löytyy Arjen arkista avainsanalla opiskeluhuollon kehittäminen 

 

Opiskelijahuollon tueksi on myös luotu malleja. Motivaatiokyselyn avulla voidaan tunnistaa opiskelijoita joilla 

ei ole opiskelumotivaatiota, joiden opinnot tulevat todennäköisesti venymään tai joilla on riski keskeyttää 

opinnot. Tukipassi on tarkoitettu opiskelijalle, joka tarvitsevat opiskelussaan erityistä tukea. Kuraattoritunnilla 

tuodaan opiskeluhuolto lähemmäksi opiskelijoita ja samalla kuraattori tutustuu uusiin opiskelijoihin. 

 

Opiskeluhuollon kehittämisen tueksi on koottu käsikirjoja. Opiskeluhuollon käsikirjan tarkoituksena on esitellä 

opiskeluhuollon rooli hyvinvoivan oppimisympäristön kokonaisuudessa. Käsikirjasta löytyvät koulutuksen 

järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon toteuttamiseen liittyvät lakien ja asetusten määrittelemät vastuut 

ja velvollisuudet sekä linkkejä lakeihin, asetuksiin, määräyksiin sekä ohjeisiin ja toimintamalleihin. Lisäksi 

käsikirja sisältää opiskeluhuollon toteutumisen arviointiin liittyviä tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan arvioida 

koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon velvoitteiden toteutumista. Tarkistuslistojen avulla 

voidaan arvioida myös opiskeluhuollon laatua ja määrittää kehittämistä tarvitsevat palvelut. Käsikirjassa on 

huomioitu 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskeluhuoltolaki.  

 

Opettajan vinkkikirja motivaation lisäämiseen sisältää opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön hyviksi havaitsemia 

tapoja motivaation ylläpitoon ja negatiivisen keskeyttämisen ehkäisemiseen. Se perustuu motivaatioteorioihin 

pohjautuvaan tutkimukseen toisen asteen opiskelijoiden keskeyttämisriskien tunnistamisesta, joiden pohjalta 

kehitettiin opiskelijoihin suoraan kohdistuva interventiomalli keskeyttämisen ehkäisemiseksi. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 Opiskeluhuollon käsikirja (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) 

Käsikirjasta löytyvät koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon toteuttamiseen liittyvät 

lakien ja asetusten määrittelemät vastuut ja velvollisuudet sekä linkkejä lakeihin, asetuksiin, 

määräyksiin sekä ohjeisiin ja toimintamalleihin. Lisäksi käsikirja sisältää opiskeluhuollon toteutumisen 

arviointiin liittyviä tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän ja 

oppilaitosten opiskeluhuollon velvoitteiden toteutumista. 

 Opettajan vinkkikirja motivaation lisäämiseen (Niilo Mäki Instituutti) 

Vinkkikirja sisältää opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön käytännössä testaamia, hyviksi havaitsemia 

Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon ja negatiivisen keskeyttämisen ehkäisemiseen.  

 Huippu-työkalu innovaatioiden siirtoon (Turun kaupungin sivistystoimiala) 

Huippu-hankkeessa tuotettua innovaatioiden siirron työkalua on käytetty myös läpäisyohjelman hyvien 

käytäntöjen levittämisessä. Hyvien käytäntöjen siirtämisen käsikirja tarjoaa uusia keinoja ja työkaluja 

innovaatioiden tunnistamiseen ja siirtoon. Tavoitteena on myös valaa uskoa innovaatioiden siirron 

mahdollisuuksiin julkaisussa kuvattujen esimerkkien avulla. 

 Motivaatiokysely (Niilo Mäki Instituutti) 

Niilo Mäki instituutissa kehitetyn kyselyn perusteella on tehty riskianalyysi keskeyttämisen aikomisen 

tunnistamiseksi. Aloittaville opiskelijoille on toteutettu nettipohjainen motivaatiokysely. Kyselyn avulla 

voidaan tunnistaa opiskelijoita joilla ei ole opiskelumotivaatiota, joiden opinnot tulevat todennäköisesti 

venymään tai joilla on riski keskeyttää opinnot. 

 Erityisopetuksen kehittämistä tukevat kyselyt (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on selvitetty erityisopetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita.  

Selvitystä on tehty kahdella kyselyllä, kyselyiden kohderyhmään ovat kuuluneet erityisopiskelijat, 

opettajat, opiskelijahuoltohenkilöstö ja oppilaitosten johto. 

 Tukipassi 

Tukipassi on tarkoitettu opiskelijalle, joka tarvitse opiskelussaan erityistä tukea. Tukipassin täyttää 

erityisopettaja ja sen annetaan opiskelijalle mukaan. Opiskelija voi näyttää passia eri opettajilleen 

varmistaakseen riittävän tuen saamisen. 
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 Kuraattoritunti (Ammattiopisto Livia) 

Kuraattori käy jokaisessa alkavassa ryhmässä kertomassa itsestään ja toimenkuvastaan. Tunnin aikana 

opiskelijat vastaavat myös kuraattorin haastattelulomakkeeseen. 

 

Moniammatillisuus ja yhteistyö 

Nämä hyvät käytännöt löytyvät Arjen arkista avainsanoilla moniammatillisuus, verkostoituminen ja yhteistyö 

 

Moniammatillisuus edistää opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista. Eri toimijoiden 

asiantuntijuuden vaihto helpottaa ongelmien tunnistamista ja edistää varhaista puuttumista. Hyvä 

yhteistyöverkosto arvioi ja kehittää hyvinvoivaa oppilaitosta. Yhteistyötä tulee kehittää koulutuksen järjestäjän 

oppilaitosten sisällä kuin myös ulkopuolisten hyvinvointipalveluiden kanssa. 

 

Yhteistyön kehittämiseksi on luotu koko oppilaitoksen henkilöstölle malli, joka auttaa jokaista oppilaitoksen 

henkilöstöön kuuluvaan toimijaa tiedostamaan oman roolinsa opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa. Mallin 

tavoitteena on, että toimija opiskelijan tuen tarpeen ja osaa ohjata hänet eteenpäin. Eri toimijat kohtaavat 

nuoria erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi asuntolaohjaajalle voi olla matalampi kynnystä jutella asioista kuin 

kuraattorille. Ohjaustyössä edetään neljävaiheisen Huolenpidon portaiden -ohjausmallin mukaisesti.  

 

Moniammatilliselle keskustelulle ja yhteistyön syntymiselle on luotu keskustelutiloja. Pedagoginen iltapäivä on 

henkilöstölle suunnattu keskustelu- ja koulutustilaisuus, joka perustuu osittain vapaamuotoiselle pedagogiselle 

keskustelulle, vuorovaikutukselle ja yhteiselle asioiden jakamiselle. Forumthinking taas on malli koko 

koulutuksen järjestön henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutukselle. Mallissa on kehitetty kolme erilaista 

foorumia: opiskelijafoorumi, kollegafoorumi ja johtajafoorumi. Kussakin foorumissa tehtävänä on keskustella 

oppilaitoksen hyvinvointiin liittyvistä vaihtuvista teemoista. 

 

Huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön on luotu malleja huoltajatapaamisista ja kotiväenilloista. 

Toiminnallisuus ja tutkintoalan esittely painottuvat tilaisuuksien ohjelmissa. Lisäksi eri alojen opiskelijat 

osallistuvat tilaisuuksien järjestämiseen. Pari tuntia kestävän tilaisuuden aikana huoltajat saavat kuvan 

opiskelusta ammattiopistossa ja eri aloilla. Lisäksi heillä on mahdollisuus perehtyä opiskelukäytäntöihin ja 

kuulla jatko-opiskeluvaihtoehdoista. Toiminnallisista ja osallistavista huoltajatapaamisista on saatu yleisesti 

hyvää palautetta huoltajien suunnalta. 

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: 

 MISU (mitä sulle kuuluu?) (Ylä-savon ammattiopisto) 

Oppilaitoksen koko henkilökunnalle kehitetyn -mallin tavoitteena on, että jokainen tunnistaa 

opiskelijan tuen tarpeen ja osaa ohjata hänet eteenpäin. 

 Pedagoginen iltapäiväkahvi (Sataedu) 

Opettajille/henkilöstölle suunnattu keskustelu- ja koulutustilaisuus, joka perustuu osittain 

vapaamuotoiselle pedagogiselle keskustelulle, vuorovaikutukselle ja yhteiselle asioiden jakamiselle. 

Tilaisuus järjestetään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti joko avoimena keskustelutilaisuutena tai 

tietyn opintoalan kutsumana.  

 Forumthinking (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) 

Forumthinking muodostuu kolmesta foorumista: opiskelijafoorumi, kollegafoorumi ja johtajafoorumi. 

Tämän hyvän käytännön lähtökohtana on ollut opiskelijoiden ja hanketoimijoiden sekä johdon välisen 

tiedon vaihdon kehittäminen sekä kokemusten jakaminen vertaisryhmissä. 

 Ruokaa huoltajille (Turun ammatti-instituutti) 

Turun ammatti-instituutin hotraca-alan huoltajainiltaan on varmasti tunkua, sillä huoltajille on tarjolla 

keskustelujen lisäksi maukas ruokatarjoilu. Kaksi tuntia kestävän tilaisuuden aikana huoltajilla on 

mahdollisuus perehtyä opiskelukäytäntöihin, kuulla jatko-opiskeluvaihtoehdoista ja tietenkin syödä 

hyvin. Luokanvalvoja ja ruokatuotannon opettaja suunnittelevat tilaisuuden ajankohdan sekä 

tarjoilujen järjestelyt. Opiskelijat toteuttavat tilaisuuden tilaustarjoilutyyppisesti opettajiensa 

ohjauksessa. 
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 Alle uudet renkaat rengasruletissa (Salon seudun ammattiopisto) 

Tilaisuudessa kotiväelle tarjottiin maksutta auton renkaiden vaihtoa ja odotellessa tarjolla oli 

grillimakkaraa ja kahvia. Samalla oli tietysti mahdollisuus keskustella opettajien kanssa oman nuoren 

opinnoista. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja kotiväki oli innoissaan nähdessään nuoria tositoimissa ja 

tutustua vapaamuotoisesti siihen, mitä oppilaitoksessa tehdään. 

 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös aikaisemmista hankkeista (Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ESR-

ohjelma): 

 Nitomo - koulutus- ja verkostoitumispäivämalli (Omnia) 

 Toimintamalli Omnian ja Espoon TE-toimiston yhteistyöstä (Omnia) 

 Rasisminvastainen verkostotyö (Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia) 

 Övergångsmodellen (Yrkesakademin i Österbotten) 

 Nätverkssamarbete (Yrkesakademin i Österbotten) 

 

5. Yhteenveto 

 

Ohjelman aikana todettiin, että läpäisyä tehostaa parhaiten kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen hyvinvointia 

vaaliva toiminta. Hyvinvoinnin kokeminen on yhtä tärkeää oppilaitosten henkilökunnalle kuin opiskelijoille. 

Hyvinvoinnin määritelmä on laaja, mutta Läpäisyn tehostamisen ohjelmassa se konkretisoitui mm. hyvänä 

ryhmähenkenä, vaikuttamisen mahdollisuuksina, some-pedagogiikkana ja hyvänä ohjauksena oppilaitoksissa 

ja opiskelija-asuntoloissa. 

 

Opintoihin kiinnittyminen heti opintojen alkuvaiheessa on keskeinen tekijä läpäisyn edistämiselle. 

Kiinnittymiseen vaikuttavat tekijät ovat opiskeluyhteisön sosiaalisiin suhteisiin ja oppimisympäristön terveyttä, 

turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisääviin tekijöihin liittyviä. Ammatti-identiteettiin liittyvät asiat korostuvat vasta 

opintojen edetessä työssäoppimiskokemusten myötä. Opiskelijoiden ryhmäyttämiseen, perehdyttämiseen ja 

osallisuuden lisäämiseen onkin luotu paljon hyviä käytäntöjä. Opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen 

tulisikin olla ammatillisen oppilaitoksen toiminnassa keskeinen tavoite. 

 

Läpäisyn tehostamisen ohjelmaan liittyvissä laadullisissa tutkimuksissa nousi esiin opetuksen uudistamisen 

tarve. Perinteisen tiedon jakamisen sijaan opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista luotsaamista. Luotsaaminen 

on ryhmänohjaajan työn viitekehys, malli perusopetuksen ammatinvalinnan tukemiseen, uraohjaukseen ja 

erityisesti opiskelijan itseohjautuvuuden tukemiseen. Luotsaaminen on opiskelijan valmentamista jatkuvasti 

muuttuvaa työelämää varten. 

 

Vaihtoehtoisilla oppimisympäristöillä ja yksilöllisillä ratkaisuilla tuetaan niin keskeyttämisvaarassa olevia ja 

oppimisvaikeuksia omaavia opiskelijoita kuin opiskelijoita, joilla on mahdollisuus suorittaa opintoja 

nopeutetusti. Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt mahdollistavat sen, että jokainen opiskelija etenee opinnoissa 

omaan tahtiinsa ja omien kykyjensä mukaisesti sekä saa siihen tarvitsemansa tuen. Uusien ja vaihtoehtoisten 

oppimisympäristöjen toteutuminen vaatii luotsaamiseen perustuvaa pedagogista otetta. 

 

Läpäisyn tehostaminen ei ole rakettitiedettä. Se on opiskelijoista välittämistä ja heidän kanssaan yhdessä 

kulkemista. Hyvän läpäisyn oppilaitoksille on tyypillistä, että siellä vallitsee suvaitsevuuden ja toisten 

kunnioittamisen eetos. Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten johdon rooli on keskeinen. Hyvän työ- ja 

opiskeluilmapiirin kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii 

määrätietoista johtamista ja erilaisten ihmisten kanssa työskentelyä. On tärkeä tiedostaa, että oppilaitokset 

ovat sosiaalisia yhteisöjä, eivät seiniä. Siitä lähtökohdasta niitä tulee myös johtaa. 
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