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Johdanto

Valtakunnallinen toimintamalli kehitettiin Vamos 2. aste 

opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden

ehkäisy– ESR-hankkeessa, jonka tavoitteena oli 

parantaa 2. asteen opiskelijoiden kiinnittymistä 

opintoihin, auttaa nuoria läpäisemään opintonsa ja 

ehkäistä  ammatillisen koulutuksen pudokkuutta ja 

negatiivisia eroja. 

Toimenpiteet toteutettiin yhteistyössä oppilaitosten 

henkilöstön, opiskelijoiden ja opiskelijahuollon 

palveluiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös kolmannen 

sektorin toimijoiden kanssa. Hyvät käytännöt-osiossa 

esitellään Vamos 2. aste- hankkeessa pilotoituja yksilö-

ja ryhmäinterventioita, joita oppilaitokset voivat 

hyödyntää suunnitellessaan omia interventiomallejaan.

Valtakunnallinen toimintamalli esitellään seuraavaksi 

neljää osa-aluetta mukaillen. Osa-alueet óvat Vamos-

työote, toimenpiteiden runko, tiedolla johtaminen ja 

pudokkuutta ehkäisevä kulttuuri.

Toimintamalli koostuu neljästä osa-alueesta:

1. Vamos -työote 

2. Toimintamallin runko

3. Tiedolla johtaminen 

4.    Pudokkaatta ehkäisevä 

kulttuuri



1.Työote



1.1.Vamos -työote vahvistaa toimijuutta

Vaikuttavaksi todetun Vamos -työotteen elementtejä voidaan käyttää oppilaitoksissa soveltuvin 

osin ja tarpeen mukaan. Vamos -työotteessa tärkeää on sellaisen ilmapiirin rakentaminen, jossa 

opiskelija tuntee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi sekä arvostetuksi omana itsenään. Vamos-

toiminnan myötä on todettu, että tällainen ilmapiiri syntyy, kun työntekijä omaksuu työotteen, 

joka perustuu luottamuksen rakentamiselle, tasavertaiselle vuorovaikutukselle ja arvostavalle 

kohtaamiselle ja hänellä on käytössä sellaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat tämän 

työotteen. 

Opiskelijan kannalta ihanteellisinta olisi, jos hänelle kyettäisiin osoittamaan oppilaitoksen 

henkilöstöstä  Vamos-työotteen omaava ”luottoihminen”, johon muodostuu luottamuksellinen 

suhde ja suora keskusteluyhteys. Luottoihminen saa usein hyvän kokonaiskuvan opiskelijan 

elämäntilanteesta ja pystyy tukemaan häntä tarpeen mukaan. 

Luottamussuhde voi jo itsessään auttaa pitämään opiskelijan kiinni opinnoissaan. 

Luottoihmisen ei tarvitse välttämättä olla erikseen palkattava ihminen, vaan oleellista 

vaikutusten aikaansaamiseksi on työote. Sen voivat omaksua kaikki oppilaitoksessa 

työskentelevät henkilöt; opettajat, opiskeluhuolto ja muut opiskelijoiden kanssa tiiviisti 

työskentelevät työntekijät.

Työote



1.2. Vamos työotteen elementit

Luottamus 

Luottamus opiskelijan ja työntekijän välillä 

rakentuu kuuntelemalla ja kohtaamalla aidosti ja 

välittävästi.

Kohtaaminen

Opiskelija kohdataan arvostavasti. 

Kohtaamisessa korostuu ajan antaminen. 

Opiskelijaa voidaan tavata myös oppilaitoksen 

ulkopuolella.

Arvostava vuorovaikutus 

Opiskelijaa kuunnellaan ja kunnioitetaan. 

Vuorovaikutus on dialogista ja opiskelija 

nähdään aktiivisena toimijana omassa 

elämässään.

Emotionaalinen yhteys

Opiskelijan vierellä kulkemiseen ja tukemiseen sitoudutaan. 

Opiskelijaa tuetaan kiinnittymän oppilaitosympäristöön.

Läsnäolo

Opiskelija kohdataan tässä hetkessä. Kuuntelemisen taito on 

tärkeää, jotta opiskelija kokee tulleensa huomioiduksi.

Osallisuuden tukeminen

Opiskelijaa tuetaan vaikuttamaan itseään koskevaan 

päätöksentekoon sekä osallistumaan oppilaitoksen, 

opetuksen ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

Opiskelijan vahvuuksia ja voimavaroja tuetaan sekä 

osallisuutta ja vertaisuutta kannatellaan.

Vamos-työotteen elementtejä ovat luottamus, kohtaaminen, arvostava vuorovaikutus, emotionaalinen yhteys, läsnäolo ja osallisuuden tukeminen. 

Luottamuksellisen ilmapiirin rakentuminen ja työotteen toteuttaminen vaativat aikaa ja resursseja.

Työote



1.3. Tukiverkoston hahmottaminen ja 
rakentaminen

Yksi tärkeimmistä Vamos-toiminnassa saaduista opeista on se, 

että syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät välttämättä pysty 

hallinnoimaan sitä auttajien verkostoa, joka heidän ympärillään 

on. Tukea on tarjolla paljon niin oppilaitoksen, kunnan kuin 

kolmannen sektorinkin toimesta, mutta nuori ei välttämättä 

hahmota verkoston eri toimijoiden suhteita toisiinsa eikä osaa 

hakeutua tarjolla oleviin palveluihin.

Oppilaitoksissa olisi hyvä olla ihmisiä, jotka pystyvät 

tukemaan opiskelijoita tarvittavan verkoston hahmottamisessa 

ja tarjolla olevien palvelujen käytössä. Oleellista on, että 

opiskelijalla on oppilaitoksessa saatavilla aikuinen, jolla on 

aikaa ja johon opiskelija luottaa. Luotettava aikuinen 

keskustelee opiskelijan kanssa hänen käyttämistään 

tukipalveluista ja selittää selkokielellä, millaista apua sekä 

oppilaitoksessa että sen ulkopuolella on tarjolla.

Vamos

Ohjaamo Sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Opiskeluhuolto

• Kuraattori

• Psykologi

• Opiskelijaterveydenhuolto

Vastuuopettaja/

ryhmänohjaaja

Erityisopettaja

Opinto-ohjaaja

Nuorten työpajat

Etsivä nuorisotyö

3. Sektorin  palvelutNuorisopalvelut

Aineenopettajat

Työote



1.4. Vamos-työotteen omaava luottoihminen

Luottoihmisen tärkein tehtävä on rakentaa luottamuksellinen ja 

riittävän intensiivinen suhde opiskelijaan ja saavuttaa tällä tavoin 

kokonaiskuva hänen elämäntilanteesta. 

Luottoihminen toimii oppilaitoksessa osana opetusympäristöä tai 

opiskeluhuoltoa. Luottoihminen voi olla kuka tahansa 

oppilaitoksessa työskentelevistä ihmisistä. 

Luottoihminen auttaa nuorta navigoimaan yhteiskunnan 

tukiverkostossa.

Hän esimerkiksi: 

• koordinoi oikeat palvelut nuoren ympärille 

• työskentelee tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön 

ja opiskeluhuollon toimijoiden kanssa 

• tukee pedagogisten ratkaisujen toteutumista 

• tukee opiskelijan kiinnittymistä tämän tarvitsemiin palveluihin 

• tulkkaa eri palveluiden merkitystä opiskelijalle 

• auttaa opiskelijaa sanoittamaan tarpeensa ja tukee häntä 

ottamaan aktiivisen roolin omien asioidensa hoitajana 

• varmistaa, että opiskelija saa tarvitsemansa tuen 

• rakentaa opiskelijan luottamusta yhteiskunnan palveluihin.



1.5. Vamos -työotteen mukaiset toimenpiteet: 
yksilövalmennus

Yksilövalmennus on opiskelijoille suunnattua  yksilöllistä valmennusta. Se on tarkoitettu 

keskeytysuhan alla oleville tai opintoihin keskeytykseltä palaaville opiskelijoille. 

Yksilövalmennuksessa tarjotaan kokonaisvaltaista ja oikea-aikaista rinnalla kulkevaa tukea 

opintojen eteenpäin saattamisen tukemiseen. Vamos –työotteen mukaisina toimenpiteiden 

muotoina voivat olla yksilö- ja ryhmävalmennus, jotka sisältävät erilaisia menetelmiä. 

Yksilövalmennuksessa tuetaan opiskelijan toimijuutta, sosiaalista vahvistumista, elämän- ja 

arjenhallintaa, hyvinvointia ja opintoihin tai tarpeenmukaisiin palveluihin kiinnittymistä.

Yksilövalmennuksen tavoitteena on:

• luottamuksellisen suhteen rakentaminen opiskelijaan

• opiskelijan elämäntilanteen kartoittaminen

• opiskelijan ohjaaminen tarpeenmukaisiin palveluihin ja niihin kiinnittymisen varmistaminen

• opiskelijan vierellä kulkeminen ja kokonaisvaltainen tukeminen

• pedagoginen tuki työroolin mukaisesti. 

Työote



1.6. Vamos -työotteen mukaiset toimenpiteet: 
ryhmävalmennus

Ryhmävalmennuksessa opiskelijoista muodostetaan vertaisryhmä, jossa opiskelijan ympärille 

kootaan opiskelijan hyvinvointia, sosiaalista vahvistumista ja opintojen etenemistä tukevaa 

ryhmätoimintaa. Ryhmävalmennuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan toimijuutta siten, 

että hän oppii ymmärtämään itsellään olevaa vahvuutta ja osaamista sekä asettamaan 

tulevaisuuden tavoitteita. 

Ryhmävalmennus on suunnattu opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea elämän- ja arjen 

hallintaan, sosiaalisten taitojen, itsetunnon ja voimavarojen vahvistamiseen sekä opintojen 

etenemisen tukemiseen. Opiskelijalle voidaan tarjota ryhmävalmennuksen kautta lisätukea 

opintoihin palaamisen kiinnittymisen tukemiseksi, varmistamiseksi ja eteenpäin 

saattamiseksi. 

Ryhmän sisältöjä ja tukitoimia kehitetään ja järjestetään yhdessä opiskeluhuollon ja 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimijat tiivistävät ja juurruttavat tavoitteellista 

yhteistoimintaa opiskelijoiden tarpeisiin vastaten. Opiskelijoita tuetaan verkostoyhteistyötä ja 

vertaisuutta hyödyntäen.

Työote



2. Pudokkuutta
ehkäisevä 
toimintamalli 



2.1. Toimintamallin runko antaa rakenteen 
interventioille

Pudokkuutta voidaan ehkäistä osana oppilaitoksen 

perustoimintaa sekä erillisillä, tarpeen mukaan toteutettavilla 

lisätoimenpiteillä. Niiden olisi hyvä olla vakiintuneita 

käytäntöjä, jotta oppilaitoksen johdolla,  opetushenkilöstöllä 

sekä opiskeluhuollolla on selkeä yhteinen näkemys, mitä 

tapahtuu, jos opiskelijan hyvinvoinnista herää huoli. 

Oheinen toimintamallin runko antaa oppilaitoksille pohjan 

itselleen sopivien interventioiden suunnitteluun. Tärkeää on, 

että pudokkuusriskissä oleville opiskelijoille on tarjolla sekä 

ryhmämuotoisia että yksilöllisiä interventioita.

Yksilötason interventio on luottoihmisen järjestämä 

yksilövalmennus, joka tarjoaa opiskelijalle tarpeeseen 

kohdentuvaa ja intensiivistä tukea ja ohjaa hänet tarvittavien 

palveluiden pariin. 

Ryhmämuotoisia interventioita ovat esimerkiksi 

opiskelijoiden toisilleen tarjoama vertaistuki, yksilöllisten 

opintopolkujen rakenteellinen mahdollistaminen ja erilaiset 

tarveperusteiset ryhmätoteutukset.

Toimintamallin runko



2.2.Toimintamallin osa-alueet

Toimintamallin osa-alueet:

1. Oppilaitoksen kulttuuri – käytössä olevat prosessit, rakenteet, 

arkirutiinit ja oppilaitoksessa vallitsevat arvot ja asenteet –

määrittävät, millaiset mahdollisuudet oppilaitoksessa 

työskentelevillä henkilöillä ja siellä toimivilla tiimeillä on onnistua 

pudokkuutta ehkäisevän toimintakokonaisuuden rakentamisessa. 

2. Työote kuvaa, millä tavalla opiskelija kohdataan, jotta tämä 

vahvistuisi sosiaalisesti ja kasvaisi oman elämänsä aktiiviseksi 

toimijaksi.

3. Toimintamallin runko toimii pudokkuutta ehkäisevien käytännön 

toimenpiteiden suunnittelun työkaluna ja auttaa oppilaitoksia 

varmistamaan, että opiskelijoille on tarjolla riittävän monipuolisia 

ratkaisuja opintoihin kiinnittymiseksi.

4. Tiedolla johtamisen elementit – taustadata, herätteet ja mittarit –

kertovat, kenen kohdalla ja milloin pudokkuutta ehkäiseviin 

toimenpiteisiin on tarpeen ryhtyä. Ne varmistavat resurssien 

oikeanlaisen kohdistamisen sekä tuen oikea-aikaisuuden.

Toimintamalli lähestyy pudokkuuden ehkäisemistä rakenteellisella, toiminnallisella ja kulttuurisella tasolla. 

Toimintamallin runko



3. Tiedolla johtaminen 
-systemaattinen 
tiedon kerääminen 
ja sen hyödyntäminen



3.1. Tiedolla johtamisen kolme elementtiä

Tiedolla johtaminen koostuu kolmesta elementistä: 

1) opiskelijan opintoja edeltävistä vaiheista kertovista 

taustatiedoista 

2) opiskelujen aikaisesta suoritusdatasta nousevista 

herätteistä ja 

3) opiskelun aikana ilmenneistä muutoksista opiskelijan 

hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä. 

Oppilaitosten järjestelmissä on riittävästi taustadataa siihen, 

että lisätoimenpiteiden tarve voidaan määritellä. Samoin 

oppilaitosten henkilöstö saa tietoon sellaisia herätteitä, jotka 

kertovat pudokkuusriskistä. 

Opetushenkilöstöllä ja opiskeluhuollon työntekijöillä on hyvä 

olla pääsy olennaiseen tietoon, mutta myös aikaa, 

mahdollisuus ja kannuste seurata opiskelijan taustadataa, 

herätteitä sekä muutoksia hänen hyvinvoinnissa ja 

toimintakyvyssä.

Peruskoulun 

päättötodistuksen arvosanat

Hakutoivejärjestys

Väliaikaiset keskeytykset

Työssäoppimisjakson 

keskeytyminen

Näyttöjen puuttuminen

tai viivästyminen Poissaolot

Suoritusten viivästyminen

Luottamukselliset keskustelut 

opiskelijan ja 

työntekijän välillä

HOKS-keskustelun 

huomiot

Aiemmat keskeytykset

Opintojen alussa

Opintojen aikana

Tiedolla johtaminen



3.2. Taustadata

Opiskelijoiden taustadatasta nousevista tiedoista voidaan tehdä 

johtopäätöksiä siitä, millainen riski opiskelijalla on opintojensa 

negatiiviseen keskeyttämiseen tai eroon.

1. Kohonneesta riskistä pudokkuuteen kertoo muun muassa aikaisemmat 

keskeytykset toisen asteen koulutuksessa. Riski on erityisen suuri, jos 

aikaisempia keskeytyksiä on kaksi tai useampia. 

2. Pudokkuusriskiä voi ennakoida peruskoulun päättötodistuksen matalat 

arvosanat. Mikäli opiskelija ei ole saavuttanut opiskelupaikkaa 

haluamaltaan koulutusalalta, voi se nostaa keskeyttämisen riskiä.

3. Pudokkuusriskistä kertovat myös arkipäivän havainnot, joita 

oppilaitoksen henkilöstö tekee opiskelijan tilanteesta. 

Kun taustadata ennakoi pudokkuusriskiä, kannattaa opiskelijan opintojen 

edistymistä ja opiskelun aikana ilmeneviä herätteitä seurata tarkasti ja 

systemaattisesti. Taustadatan tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää 

yksilöllisen opintosuunnitelman rakentamisessa.

Tiedolla johtaminen
Opintojen alussa

Peruskoulun 

päättötodistuksen 

arvosanat

Hakutoivejärjestys

Aiemmat keskeytykset

HOKS-keskustelun huomiot

Taustadatan perusteella suositellaan kohderyhmän

herätteiden herkkää seurantaa



Tiedolla johtaminen

Herätteet ovat opiskelun aikaisia tapahtumia, jotka viittaavat kasvaneeseen 

pudokkuusriskiin. Niihin on hyvä reagoida lisätoimenpiteillä mahdollisimman 

nopeasti. Oppilaitoksella on hyvä olla selkeät käytännöt, miten herätteisiin 

reagoidaan nopeasti. Näin päästään tarttumaan tilanteeseen varhaisemmassa 

vaiheessa, mikä parantaa mahdollisuutta kiinnittyä opintoihin. Tilanteeseen 

on hyvä reagoida esimerkiksi soittamalla opiskelijalle tai olemalla tähän 

yhteydessä sovitulla tavalla. 

Erityisesti on tärkeää huomioida määräaikaisten keskeytysten 

ennustevaikutus negatiivisiin eroihin. Esimerkiksi terveydellisistä syistä 

toteutuneiden määräaikaisten keskeytysten yhteydessä tarve 

lisätoimenpiteille on usein olemassa jo keskeytyksen aikana.

Opiskelijan poissaoloja tulee seurata ja poissaolotiedon luotettavuuteen tulisi 

oppilaitoksissa kiinnittää huomiota. Huolen tulisi herätä, jos opiskelija on 

poissa läsnäoloa vaativista opinnoista ilman ilmoitusta tai syytä. 

Työelämässä oppiminen-jaksojen suorittaminen ja niitä seuraavat näytöt ovat 

pisteitä, joiden seurantaan olisi hyvä panostaa. Lisätoimenpiteet tulevat 

tarpeellisiksi myös silloin, kun opiskelija ei palaa oppilaitokseen työelämässä 

oppiminen-jakson jälkeen tai jättää suorittamatta yleisiä aineopintoja.

3.3. Herätteet

Vaativat interventioita

Opintojen aikana

Määräaikaiset keskeytykset

Työelämässä 

oppiminen-jakson 

keskeytyminen

Näyttöjen puuttuminen 

tai viivästyminen Poissaolot
Suoritusten viivästyminen

Luottamukselliset 

keskustelut opiskelijan ja 

työntekijän välillä



3.4. Herätteet opiskelijan polulla

Riski pudota opinnoista on suurin opintojen ensimmäisen lukukauden aikana. 

Negatiivinen keskeytys tai ero voi johtua valitun koulutusalan soveltumattomuuden lisäksi erilaisista opiskelijan haasteista omassa 

elämäntilanteessaan ja lähipiirissään. Huomiota on hyvä kiinnittää opiskelijaryhmien ryhmäytymiseen, ilmapiiriin sekä ryhmän kehittymisen 

vaiheisiin ja uudelleen muotoutumisiin, mikäli ryhmän kokoonpanossa tapahtuu muutoksia. 

Ensikuukausien jälkeen keskeyttämisen riski on suurimmillaan lomien jälkeen, työelämässä oppimis-jaksojen alussa sekä niiden lopussa 

olevien näyttöjen aikana. Riskit ovat suurimmillaan, kun opiskelijan kiinnittyminen opintoihin on päässyt herpaantumaan ja hänen arkinen 

elämänsä on poikennut opiskelupäivistä.

Koska pudokkuuden riskikohdat ovat ennakoitavissa, oppilaitoksessa olisi hyvä olla näihin riskipisteisiin pohditut ennaltaehkäisevät ratkaisut,

joista koko oppilaitoksen henkilöstö on tietoinen.

Tiedolla johtaminen



3.5. Seurantamittarit

Opiskelijan hyvinvointia, toimintakykyä ja

pudokkuuden riskitekijöistä kertovia

indikaattoreita kannattaisi opiskelujen aikana

seurata ja arvioida erilaisten mittareiden avulla.

Hyviä seurantamittareita ovat esimerkiksi:

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn

seuranta

• Haastattelut interventioihin osallistuville (otanta 

yhdistettynä seuranta- sekä tilastotietoon)

• Poissaolojen vähentyminen

• Suoritusten kertyminen suhteessa opiskelijan 

opintosuunnitelmaan

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön

Haastattelut3X10D
Suoritusten kertyminen 

suhteessa opiskelijan omaan 

opintosuunnitelmaan

Valmistuminen/

osatutkinnon suorittaminen 

Poissaolojen 

vähentyminen 

Ohjautuminen jatko-

opintoihin/työhön

Datan 

seuranta 

ratkaistava 

oppilaitos-

kohtaisesti

Tiedolla johtaminen



3.6. Vaikuttavuutta tiedolla johtamisella

Toimintamallin vaikuttavuus perustuu tiedolla johtamiseen. Tässä 

yhteydessä tiedolla johtamisella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa 

data ja analysoitu tieto tuodaan osaksi päätöksentekoa ja 

operatiivisia toimenpiteitä. Tiedolla johtaminen myös auttaa 

näkemään, millaisia käytännön vaikutuksia näillä toimenpiteillä on. 

Toimintamalli ohjaa siihen, että opiskelijoista saatavaa taustadataa 

hyödynnetään systemaattisesti ja opiskeluaikana nousseisiin 

herätteisiin reagoidaan nopeasti. Näin pudokkuusriskissä olevat 

opiskelijat kyetään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa ja toimenpiteitä voidaan kohdentaa opiskelijoihin, jotka 

tarvitsevat lisätukea opintojen läpäisemiseksi.

Tiedolla johtamisesta on kolmentasoista hyötyä: 

1. parantaa opiskelijoiden hyvinvointia, sillä se varmistaa, että 

opiskelijan ongelmiin reagoidaan ajoissa ja hän saa 

tarvitsemaansa apua, eikä hän jää yksin ongelmiensa kanssa. 

2. parantaa oppilaitoksen sisäistä kustannusvaikuttavuutta 

ohjaamalla interventioiden kohdennuksia niistä hyötyville sekä 

tekemällä sellaisia toimenpiteitä, joista voidaan mitata olevan 

hyötyä. Lisäksi onnistuneet lisätoimenpiteet auttavat opiskelijoita 

suorittamaan tutkintonsa loppuun, josta oppilaitos hyötyy 

taloudellisesti. 

3. tiedolla johtamisen hyödyt vaikuttavat yhteiskunnallisella tasolla. 

Sen tavoitteena on väestön koulutustason nostaminen ja tätä 

myöten nuorten työllisyysasteen nostaminen.

Tiedolla johtaminen
Opiskelijan taustadata Opintojen polkuun sidotut herätteet

Opinnot 

eivät etene

Poissaolot Määräaikaiset 

keskeytykset

TOP-jaksot 

eivät toteudu

Havainnot

Osaamisalan valinta     YTO-opinnot Loma-ajat

Ammatilliset opinnot Työelämässä oppiminen-jaksot

Valmistuminen

Kiinnittyminen 

työelämään

Ohjautuminen 

jatko-opintoihin

Opiskelijavalinta 

opintojen aloitus

Hakutoivejärjestys

Päättötodistuksen arvosanat

Aikaisemmat keskeytykset

Havainnot

Opiskelijan taustadata Opintojen polkuun sidotut herätteet

Opinnot 

eivät etene

Poissaolot Määräaikaiset 

keskeytykset

TOP-jaksot 

eivät toteudu

Havainnot

Osaamisalan valinta     YTO-opinnot Loma-ajat

Ammatilliset opinnot Työelämässä oppiminen-jaksot

Valmistuminen

Kiinnittyminen 

työelämään

Ohjautuminen 

jatko-opintoihin

Opiskelijavalinta 

opintojen aloitus

Hakutoivejärjestys

Päättötodistuksen arvosanat

Aikaisemmat keskeytykset

Havainnot



4. Pudokkuutta
ehkäisevä kulttuuri



4.1. Kohti pudokkuutta ehkäisevää kulttuuria

Negatiivisten erojen ja keskeytysten entistä tehokkaampi 

ehkäiseminen ei tapahdu pelkästään lisätoimenpiteiden 

avulla. Tarvitaan systeemistä muutosta tietoperusteisten 

toimenpiteiden rakentamiseksi sekä opiskelijoiden yksilölliset 

tarpeet huomioivan työotteen vahvistamista yleisesti.

Kun opiskelijatietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti ja 

opiskelijoiden haasteisiin vastata aikaisemmassa vaiheessa, 

seuraa vaikutuksia, jotka vaikuttavat opiskelijoiden 

hyvinvointiin, opintojen etenemiseen sekä oppilaitoksen 

talouteen.

2. asteen oppilaitoksissa opiskelevat, pudokkuusriskissä

olevat opiskelijat tarvitsevat oman alansa taitojen lisäksi myös 

sosiaalista vahvistamista ja luottamusta tulevaisuuteen. 

Joillain opiskelijoilla nämä saattavat olla keskeisiä 

muutostekijöitä opintojen edistämisessä. 

Pudokkuutta ehkäisevä toimintakulttuuri sisältää ainakin seuraavat 

elementit:

1. Opintoihin kiinnittymistä edistävät pedagogiset ja opiskelijoiden tukeen 

liittyvät rakenteet

2. Opiskelijoiden hyvinvointia, kiinnittymistä ja yksilöllisiä tarpeita tukevat 

arkirutiinit

3. Organisaatioiden ja yksilöiden arvot ja asenteet

4. Pudokkuutta ja keskeytyksiä ehkäisevät sekä opintoihin kiinnittymistä 

edistävät prosessit ovat olennaisia. Prosessit sisältävät tehokkaan 

opiskelijatiedon hyödyntämisen, pedagogiset ratkaisut sekä 

vaikutusperusteiset lisätoimenpiteet.

5. Edellyttää valmiutta kokeilla uudenlaisia menetelmiä 

ennakkoluulottomasti. 



5. Hyvät käytännöt



5.1. Hyvä käytäntö: Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksessa tuetaan opiskelijaa akuutissa 

tarpeessa. Opiskelijalle tehdään tuen tarpeen arviointi, 

saatetaan opiskelija tarvitsemiinsa palveluihin ja tuetaan 

häntä kiinnittymään niihin.

Tarve yksilövalmennukselle voi nousta opiskelijan 

taustadatasta, riskipisteistä tai herätteistä. Opiskelija voi 

myös itse tunnistaa tarpeen yksilövalmennukselle. 

Yksilövalmennus käynnistyy keskustelulla opiskelijan kanssa, 

jossa kartoitetaan opiskelijan tilanne, keskustellaan 

jatkosuunnitelmasta ja asetetaan tavoitteet. Tämän pohjalta 

opiskelijan kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma hänen 

omien tavoitteidensa ja toiveidensa pohjalta.

Kohderyhmä: 

• Keskeytysuhassa olevat

• Keskeytyksellä olevat 

• Keskeytykseltä palaavat 

Seurannan mittarit: 

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta 

• Suoritusten kertyminen suhteessa opiskelijan omaan 

opintosuunnitelmaan (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti) 

• Poissaolojen vähentyminen 

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen (datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti) 

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön (datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti)



5.2. Hyvä käytäntö: Ryhmä- ja yksilövalmennus 
opintoihin palaaville

Opintoihinsa keskeytykseltä palaavista opiskelijoista 

muodostetaan opinnollistettu vertaisryhmä, jonka tavoitteena on 

tukea ryhmän jäsenten opintojen edistämistä ja/tai loppuun 

saattamista. Ryhmän jäsenille on tarjolla myös intensiivistä ja 

tarpeenmukaista yksilöllistä tukea. 

Ryhmän jäsenille tehdään päivitetty henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma. Sen merkitys on tärkeä yksilöllisen 

etenemisen ja tavoitteiden asettamisen sekä saavuttamisen 

kannalta.

Ryhmässä tunnistetaan omia vahvuuksia, vahvistetaan 

sosiaalisia taitoja, opiskelutaitoja ja taloustaitoja sekä tuetaan 

perushyvinvointia ja elämänhallintaa. Lisäksi pidetään mm. 

tehtävä- ja CV-pajoja sekä järjestetään toiminnallisia 

teemapäiviä.

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön ja 

opiskeluhuollon kanssa. Yhteistyötä voidaan laajentaa 

tehtäväksi myös kolmannen sektorin toimijoiden ja Ohjaamon, 

kanssa.

Kohderyhmä: 

• Keskeytykseltä palaavat

Seurannan  mittarit:

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta 

• Suoritusten kertyminen suhteessa mediaaniin (datan seuranta 

ratkaistava oppilaitoskohtaisesti) 

• Poissaolojen vähentyminen

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen (datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti) 

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön (datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti)



5.3. Hyvä käytäntö: Ryhmä opinnoissaan 
etenemättömille

Opintojensa etenemisen kanssa haasteita kohdanneista 

opiskelijoista muodostetaan opinnollistettu

vertaisryhmä, jossa tuetaan opiskelijoiden 

elämänhallintaa ja opintojen etenemistä. Ryhmässä 

hyödynnetään vertaisuutta. Opiskelijoille voidaan tarjota 

ryhmän lisäksi myös yksilövalmennusta. 

Oppilaitos voi toteuttaa ryhmän yhteistyössä 

opiskeluhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa. HOKS:n merkitys on tärkeä yksilöllisten 

tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen sekä 

opiskelijoiden jatkopolun hahmottumisen kannalta. 

Kohderyhmä: 

• Keskeytysuhassa olevat

• Keskeytykseltä opintoihin palaavat

Seurannan mittarit: 

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta 

• Suoritusten kertyminen suhteessa opiskelijan omaan 

opintosuunnitelmaan (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti) 

• Poissaolojen vähentyminen 

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen (datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti) 

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön (datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti)



5.4. Hyvä käytäntö: Ryhmä Työelämässä oppiminen –
jaksolta pudonneille opiskelijoille

Opiskelijat, jotka eivät ole aloittaneet Työelämässä 

oppiminen –jaksoa, voivat osallistua heitä varten 

muodostettuun vertaisryhmään. Ryhmässä tuetaan 

opiskelijoiden elämänhallintaa ja opiskeluvalmiuksia. 

Ryhmässä hyödynnetään vertaisuutta. Opiskelijoille 

voidaan tarjota ryhmän lisäksi myös yksilövalmennusta. 

Oppilaitos voi toteuttaa ryhmän yhteistyössä 

opiskeluhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa. HOKS:n merkitys on tärkeä yksilöllisten 

tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen sekä 

opiskelijoiden jatkopolun hahmottumisen kannalta. 

Kohderyhmä: 

• Opiskelijat, jotka eivät ole aloittaneet Työelämässä 

oppiminen –jaksoa tai kulkevat jakson pidennetysti.

Seurannan mittarit:

• Läsnäolon seuranta

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta 

• Suoritusten kertyminen suhteessa opiskelijan omaan 

opintosuunnitelmaan 

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen 

Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön



5.5. Hyvä käytäntö: Kohti työelämää -ryhmävalmennus 

Opiskelijoista muodostetaan vertaisryhmä, jossa heitä 

tuetaan opintojen läpäisyyn, valmistumiseen ja 

työelämään siirtymiseen. Ryhmävalmennuksen lisäksi 

opiskelijoille voidaan tarjota myös yksilövalmennusta. 

Opinnollistetun kokonaisuuden voi oppilaitoksen 

henkilöstö toteuttaa yhteistyössä opiskeluhuollon ja 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ryhmässä 

käsiteltävät teemat valitaan opiskelijoiden tarpeiden 

pohjalta. Tavoitteena on saada opinnot suoritettua 

tavoiteajassa ja selkiyttää opiskelijan omaa jatkopolkua. 

Kohderyhmä: 

• Opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea opintojen läpäisyyn ja 

työelämään siirtymiseen. 

Seurannan mittarit:

• Läsnäolon seuranta

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta 

• Suoritusten kertyminen suhteessa opiskelijan omaan 

opintosuunnitelmaan 

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön



5.6. Hyvä käytäntö: Vertaistuki

Vertaistukitoiminnassa hyödynnetään valmistuneiden tai 

aiemmin ryhmätoteutukseen osallistuneiden 

opiskelijoiden  kokemuksia. Tavoitteena on vertaistuen 

keinoin rohkaista opiskelijoita saattamaan opintonsa 

päätökseen ja pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja 

jatkopolkujaan. 

Tarveperusteisissa ryhmäkohdennuksissa hyödynnetään 

opiskelijoiden vertaisuutta.

Kohderyhmä:

• Keskeytysuhassa olevat

• Keskeytyksellä olevat

Seurannan mittarit:

• Läsnäolon seuranta

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön 



2. Seuraa opintojen läpäisyyn liittyviä        

herätteitä:

a) opiskelijatiedoista 

b) arjen havainnoista

• poissaolot (RO/vastuuopettaja, 

opiskeluhuolto) 

• työssäoppimisjaksolle meneminen / 

suorittaminen /näyttö (RO/vastuuopettaja, 

opiskeluhuolto) 

• opintojen eteneminen tavoiteajassa 

(RO/vastuuopettaja, opiskeluhuolto) 

• YTO-aineiden suoritukset 

• määräaikaiset keskeytykset (syy -/+) 

(heräte → arviointi → interventio) 

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

seuranta (hanketyöntekijä, joilla ollut 

käytössä) 

• pudokkuusriski lomien aikana → tuki-

interventio (RO/vastuuopettaja, 

opiskeluhuolto

3. Mittarit:

a) opiskelijatieto 

b) arjen havainnot ja yksilölliset keskustelut

• 3x10d– hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

seuranta (hanketyöntekijät) 

• haastattelut interventioihin osallistuneille 

(otanta, yhdistettynä seurantatietoon sekä 

tilastotietoon) hanketyöntekijä 

• suoritusten kertyminen suhteessa 

opiskelijan omaan opintosuunnitelmaan 

(datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti) 

• poissaolojen vähentyminen 

(hanketyöntekijä, RO, vastuuopettaja) 

• valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen 

(datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti) 

• ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön 

(datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti

5.7. Esimerkki tiedonkeruusta piloteissa

1. Kerää taustatekijät alussa:

a) opiskelijatiedoista

b) havainnoista

• hakutoivejärjestys 

(yhteishaku)peruskoulun 

päättötodistusarvosanat

• aikaisemmat 2. asteen 

koulutuksen keskeytykset



6. Symbolit



6.1. Symbolien selityskartta 

Tiedolla johtaminen

Työote Toimintamallin runko

Taustadata

Herätteet

Mittarit

Oppilaitoksen kulttuuri

Opiskelijan polku

Kulttuuri



Valtakunnallinen malli
• Sovelletaan oppilaitosympäristöön  Vamos- palveluissa kehitettyä toimintamallia, jossa korostuvat 

arvostavan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen vahvistumisen elementit.

• Kohdennetaan kokonaisvaltaista ja oikea-aikaista rinnalla kulkevaa tukea opintojen suorittamiseen.

• Tuetaan opiskelijoita suorittamaan opinnot päätökseen verkostoyhteistyötä ja vertaisuutta hyödyntäen 

sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

• Edistetään opiskelijan toimijuutta, sosiaalista vahvistumista, elämänhallintaa, hyvinvointia ja opintoihin 

kiinnittymistä.

• Tuotetaan tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin muutoksesta ja opintojen etenemisestä sekä niiden 

vaikutuksista suhteessa tiedolla johtamiseen.

Rinnalla kulkevaa

Oikea-aikaista

Kokonaisvaltaista

Vertaistuellista

Opintoihin palaaville 

opiskelijoille yksilöllistä 

tukea ja vertaistukea 

opintoihin kiinnittymiseen

Pudokkuusuhan alla 

oleville opiskelijoille 

yksilöllistä tukea

Opintonsa keskeyttäville 

ja opinnoista eroaville

hallittu keskeytys ja 

saattaen vaihto muihin 

palveluihin

Ohjautuminen Verkostoyhteistyö Menetelmät Sisällöt

• Vastuu- / 

ryhmänohjaaja

• Opinto-ohjaaja

• Erityisopettajan

• Opiskeluhuolto

• Opiskeluterveyden-

huolto

• Opiskelija itse ottaa 

yhteyttä

• Sisäinen yhteistyö; 

opetushenkilöstö, 

opiskeluhuolto

• Yhteistyö ulkoisten 

toimijoiden ( esim. 3. 

sektori) kanssa 

• Ohjaaminen 

tarvittaessa muihin 

palveluihin

• Yksilövalmennus

• Ryhmävalmennus

• Ryhmävalmennukset 

yhteistyössä 

opiskeluhuollon ja 

ulkoisten toimijoiden 

kanssa

• Verkostoyhteistyö

• Opiskelu- ja 

työelämätaidot

• Elämän- ja 

arjenhallintaa ja 

hyvinvointia tukevat 

sisällöt

• Vertaisuus  

• Sosiaalisen 

vahvistumisen 

menetelmät

• 3x10d-seuranta

KENELLE?

6.2. Käyttöönottomanuaali



7. Vamos 2. aste opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja 
pudokkuuden ehkäisy-hankkeen toteuttajat


