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Kiitokset Läpsy-hankkeessa 
mukana olleille ja oleville henkilöille! 
Yhteistyö toimii ja tuloksia syntyy. 
Kädessäsi on yksi yhteinen tuotos.

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA
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Läpsy-hanke esittäytyy
Läpsy tulee sanoista läpäisyn syventäminen. Slogan 
”poweria opintoihin” kertoo omalta osaltaan, mistä hank-
keessa on kyse. Läpsy-hankkeen tarkoituksena on pyrkiä 
vähentämään ammatillisen koulutuksen opintojen kes-
keyttämistä ja viivästymistä sekä ehkäistä nuorten syrjäy-
tymistä. Läpsy-hanke kuuluu valtakunnalliseen läpäisyn 
tehostamisohjelmaan, jonka rahoitus tulee Opetushal-
litukselta valtionavustuksena.
Mukana Läpsy-hankkeessa ovat Sastamalan koulutuskun-
tayhtymä (SASKY), joka toimii vastuullisena hallinnoijana. 
Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Länsi-Pir-
kanmaan koulutuskuntayhtymä (LPKKY), Valkeakosken 
seudun koulutuskuntayhtymä (VSKY) ja Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymä (JEDU) sekä SAKU ry.
Läpsy-hankkeen tavoitteena on 
1) kartoittaa hyvät käytänteet, 2) jakaa ja kiinnittää kar-
toitetut hyvät käytänteet omaan organisaatioon, kehittää 
ja pilotoida uusia malleja ja 3) mallintaa elämänpolun ja 
ammatti-identiteetin muotoutumista siten, että nuoresta 
tulee aktiivinen, oman elämänsä hallitseva aikuinen. 
Keskeisiä teemoja on kuusi: 
1) nivelvaiheyhteistyö, 2) uraohjaus, 3) opintoihin kiinnit-
tyminen, 4) lähitukeminen, 5) joustavat opiskeluratkaisut 
ja 6) opiskelijan oman elämän hallinta. 

Tähän kirjaseen on koottu hankkeessa mukana 
olevien yhteistyökumppaneiden hyviä käytänteitä 
edellä mainituista kuudesta teemasta. Käytänteet 
on kerätty ”parhaat palat”-idealla, jotta kirjanen 
olisi mahdollisimman käytännöllinen ja helppo-
lukuinen.
Hankkeen kohderyhmänä on ollut pääasiassa 
vuonna 2011 aloittaneet opiskelijat sekä pidem-
mällä opinnoissaan olevat opiskelijat että ohjaus- 
ja opetushenkilöstö. Toimintatapoina on ollut 
mm. uusien toimintamallien kehittäminen kes-
keyttämisten ja syrjäytymisen ehkäisyyn koulu-
tuskuntayhtymistä valittujen pilottiryhmien avulla. 
Kyseisten ryhmien opintoja seurataan tarkemmin 
hankkeen ajan. 
Läpsy-hanke alkoi 1.9.2011. 
Ensimmäinen hankekausi päättyy 31.12.2012. 
Uudelle hankekaudelle vuodelle 2013 on saatu ra-
hoitus Opetushallitukselta. Uutena aiheena mu-
kaan tulee kodin ja koulun välinen yhteistyö.
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1. Teema
Nivelvaiheyhteistyö 



SASKY
•  huolimittari, joka tehdään kaksi kertaa vuodessa 
•  avoimet ovet => voi tulla myös erikseen sovittuna ajankohtana
•  saattaen vaihto => lähiopot ja oppilaat
•  lähialueen erityisopettajat kertovat atto-opettajille, 
    mitä mukauttaminen käytännössä tarkoittaa
•  terveydenhoitaja tiiviissä yhteistyössä 
    yläasteen terveydenhoitajien kanssa
•  siirtopalaverit
•  TE-toimistosta ”Ohje valmistuvalle opiskelijalle”
•  koulutuskokeilut, tutustumiset

LPKKY 
•  koulutuskokeilut, myös joustavalla hakeville
•  peruskoulun opojen kanssa palaveri oppilaiden aiemmista opinnoista 
•  10-luokka
•  opot käyvät lähiyrityksissä => ensin tutustutaan alaan => 
    sitten tutustutaan yrityksiin
•  lähialueen opojen säännölliset tapaamiset 
    (pk, lukio, ammatillinen ja TE-toimisto)
•  työelämään tutustuminen työharjoittelun kautta
•  korkeakouluihin tutustutaan vierailujen muodossa
•  TE-toimisto keskustelee niiden valmistuneiden kanssa, 
    joilla oli vaikeuksia opintojen kanssa

JEDU
•  tiedonsiirtopalaverit yläkoulujen kanssa keväällä tai syksyllä
•  yläkoulun oppilaiden TET-jaksot  
    (koskee muutamia oppilaita vuosittain)
•  ammattistarttilaisten koulutuskokeilut
•  yhteistyö Etsivän nuorisotyön kanssa
•  osuuskunta perusteilla: edesauttaa työllistymistä

VSKY
•  vakiintuneet käytännöt lähikuntien 1. nivelvaiheen yhteistyöhön: 
    koottu nivelvaihekokous VAAOssa ja kartoittavat kokoukset 
    yläkouluissa
•  2. nivelvaiheen ohjaus systemaattisesti opon toimesta
•  jatko-opinto-ohjaus jouste-toimintalinjassa
•  opiskelijapalveluiden väki vierailee lähikunnissa keväisin => 
    info ervoille, jotka viestivät ryhmänohjaajille => 
    vastaanottajan on hyvä tietää erityisiä piirteitä uudesta 
    opiskelijasta
•  toimivat yhteydet lähikuntien yläkouluihin

1. Teema

Nivelvaiheyhteistyö 
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2. Teema
Uraohjaus 



SASKY
•  kaikille 3. vuoden opiskelijoille infotilaisuus, jossa tehdään CV, urajana.
    Siellä kerrotaan jatko-opintoihin liittyvistä asioista ja työelämästä.
•  uraohjaus kuuluu myös ryhmänohjaajan tehtäviin
•  HOPS on kaiken A ja O!
•  opiskelija pääsee tarvittaessa ammatinvalinnan psykologille TE-toimistoon
•  laajennettu TOP mahdollistaa sen, ettei opiskelijan tarvitse erota koulusta, 
    mikäli koulussa istuminen puuduttaa
•  Ankkuri-ohjaajien luoma työelämävalmennus moodlessa

LPKKY
•  yhteistyö alueen AMKien kanssa => alakohtaiset tutoropiskelijat
•  opo hoitaa oman osuutensa
•  TOY-yrittäjyys (opiskelija omassa yrityksessä, osuuskuntatoimintaa yms)
•  3. vuoden opiskelijoille ohjausta, tukemista, tietoa työelämästä 
    (millaisia työpaikkoja, isoja/pieniä yrityksiä, työtehtäviä on olemassa, 
    miten suuntaudutaan alan sisällä jne) ja tulevaisuudesta ylipäätään.
•  ammattiylpeys  => arvot
•  luennoitsijoita eri aloilta puhumaan nuorille
•  opintojen alussa tärkeää ryhmäyttäminen, asenne, kasvatus, 
    työssäoppiminen

JEDU
•  työssäoppimispaikat mielenkiinnon mukaan
•  jatko-opintomahdollisuuksien esittelyt
•  työntekijävierailut (oman urapolun esittelyt)
•  työpaikkavierailut
•  opintokäynnit
•  erilaisia ammatinvalintatestejä tehdään tarvittaessa
•  koulutuksesta työhön – koulutukset opiskelijoille
•  monialainen yhteistyö esim. työpajojen kanssa

VSKY
•  uraohjaus 2. nivelvaiheen ohjauksen yhteydessä 
•  erityisopiskelijoille rakennettavien polkujen rakentaminen   
    opinnoista työelämään (OPH:n hankkeiden yhteydessä)
•  HOJKS 
•  opintojaksot vs. AMK-jaksot (campus) => 
    yhteistyö campuksella
•  ammatillisten opettajien verkostot => tiedot käyttöön
•  Joustavasti työelämään - projektin toimintalinja => jatko- 
    opinto-ohjaus, => yhteistyö rekryfirmojen kanssa  
•  erityistä tukea tarvitsevien urapolun ohjaus + yhteistyö
    SASKYn ja muiden kumppanien kanssa

2. Teema

Uraohjaus 

1312



3. Teema 
Opintoihin 

kiinnittyminen



SASKY
• orientaatiopäivät/-viikot: yleiset asiat, lähtötasotestit, alkukäytännöt, 
   taustatietolomakkeet, 1. vuoden vapaasti valittavien valinta, 
   ryhmäytyminen
•  ”Ytyä opintoihin”-kurssin voi valita vapaasti valittaviin opintoihin
•  ykkösille syksyisin 8 h ohjausta aiheista: tunnustamiset, 
    oppimiseen liittyvät asiat, säännöt
•  ryhmänohjaajan koulutus => jatkuva opintojen etenemisen seuranta
•  nopea puuttuminen poissaoloihin, myöhästymisiin jne => välitön sanktio
•  teemapäivät, joissa oppilaskunta mukana
•  Me-henki, oppilaitoskulttuuri, yhteisöllisyys
•  ryhmänohjaajan tärkeys
•  alkuvaiheen merkitys
•  opiskelun aloituskansio => modulikartta => mitä opintoja milloinkin

LPKKY
•  henkilökohtaiset alkukeskustelut
•  tuttuna turvallisemmin – lomake => HOPS => HOJKS
•  ryhmäyttäminen koulun ulkopuolella
•  1., 2. ja 3. vuosien näytelmät (hotracat-ala), 3-turnaus, Ikaolympiks
•  opiskelijatutorit
•  liikuntakerho, yrttikurssi, asuntolatoiminta
•  avoimet ovet
•  osaamisportfolion käyttöönotto 
•  ryhmänohjaajan tehtävien selkiyttäminen
•  työssäoppiminen
•  ammattiin liittyvät messutapahtumat, yritysvierailut,
    AY-liikkeen edustajien vierailut

JEDU
•  ryhmäyttäminen kaikille alkaville opiskelijoille leirikoulutyyppisesti, 
    mukana myös tutorit
•  alkavat opiskelijat aloittavat opintonsa pari päivää aiemmin kuin jatkavat                                                            
    opiskelijat (kyseisille päiville suunniteltu oma ohjelma) 
•  positiivinen ja kannustava ohjaus
•  ryhmäytymistehtäviä tehdään alusta alkaen pitkin matkaa
•  yhteiset opintomatkat esim. erilaiset messut
•  asiakastyöt (opiskelijat itse vastuussa työn valmistumisesta ajallaan)

VSKY
•  ryhmäyttäminen
•  draaman soveltaminen
•  ylimääräinen tuki (mm. ohjaajat)
•  oma vastuu opinnoista (opiskelija ”herätettävä” tarvittaessa)
•  tavoitteet keskustellen ja kirjaten jokaiselle opiskelijalle (HOPS)
•  ryhmänohjaajan rooli

3. Teema 

Opintoihin kiinnittyminen
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4. Teema
Lähitukeminen 



SASKY
•  OHR viikoittain/joka toinen viikko/kuukausittain => 
    opettajat ja ryhmänohjaajat mukana OHR:ssä, 
    joissakin tapauksissa myös opiskelija itse
•  jos teoria-aineet tekemättä, ei pääse työssäoppimaan
•  ennakointi auttaa => ongelmat eivät ehdi paisua
•  yhteistyössä etsivät nuorisotyöntekijät, psykiatrian poliklinikka, 
    sosiaalitoimi
•  lähitukemisen avainhenkilöt: ryhmänohjaaja, erva, kokopäiväinen opo, 
    terveydenhoitaja
•  tuen helppo saatavuus tärkeää
•  wilma
•  avoimet ovet-periaate koulutusohjaajilla ja opoilla

LPKKY
•  ilmapiiri, me-henki
•  ajantasainen palaute => tiivis opintosuoritusten seuranta 
    ryhmänohjaajan toimesta
•  puuttuminen – vastuu – huolenpito  => opiskelijasta välittäminen
•  toimivat puitteet ja välineet
•  ryhmänohjaajan keskustelut => HOPS & HOJKS
•  kuraattorin vastaanotto => arkielämän taidot
•  kotiväen kanssa tiivis yhteistyö
•  kouluvalmentaja tapaa uudet opiskelijat 
    taustatietolomakkeen perusteella, tarvittaessa
•  keskustelu opiskelijan kanssa
•  tukiopetusta saa tarvittaessa heti 
•  opintopaja maanantaisin klo 8-10. 
   Pajaa pitää joko kuraattori tai kirjastonhoitaja.

JEDU
•  ryhmänohjaajat
•  opiskelijahuollon henkilöstö
•  henkilökohtaiset keskustelut
•  yksilöllinen ohjaus
•  työnohjaaja henkilökohtaisena apuna
•  ammattimiehet
•  rästipaja
•  salliva ilmapiiri

VSKY
•  ryhmänohjaajan oppaan päivitys ja käyttöönotto 
    syksyllä 2012
•  mitä paremmin henkilöstö voi, sitä paremmin voi 
    tukea / auttaa opiskelijoita 
•  työhyvinvointi
•  ohjaajat opettajien tukena
•  HOJKS/HOPS
•  erityiseen tukeen panostaminen (mm. hankkeet)

4. Teema

Lähitukeminen 
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5. Teema
Joustavat 

opiskeluratkaisut



SASKY
•  joillakin oppilaitoksilla on mahdollista tulla koululle vaikkei tunteja olisikaan
•  osuuskunta
•  ankkuripalvelu (hanke, joka loppuu syksyllä 2012)
•  koulutusohjaajat, ervat, opot, avustajat
•  AMOS-ammattiosaamisen näyttö
•  vuosikurssien kertaaminen
•  erityisesti erityisopiskelijoiden kanssa tarvitaan joustoa lähes kaikessa
•  laajennettu TOP
•  lyhennetty päivä => kevennetty lukujärjestys (osa töissä, osa koululla) 
•  osaamisen tunnustamisen prosessi
•  matematiikan ohjaus => perusasioiden kertaus 
•  ryhmänohjaajan käsikirja SASKYn moodlessa
•  TOP-koulutuspalaverit
•  laaja verkko-opetus (erityisesti maratalla)
•  anniskelupassivalmennus

LPKKY
•  vapaasti valittavat kokonaan työssäoppimisena
•  ATTO-aineista pakko saada arvosana, muita voidaan räätälöidä
•  jos ATTO-aineet ”hyväksiluettuja” => opintoja pyritään nopeuttamaan
•  HOJKS-opiskelijoilla keskitytään hänen vahvuuksiinsa
•  selkiytetään T1-tavoitteet, ei tavoitella heti kolmosta. 
•  HOJKS-arviointi: mitä tähtimerkinnät tarkoittavat
•  ammattimoppi: matematiikka ja fysiikka
•  työpajoille 1-5 opiskelijaa työssäoppimaan
•  työssäoppimispainotteiset opinnot
•  tulossa: osatutkinnot

JEDU
•  HOJKSit ja HOPSit
•  hyväksilukemiset
•  laajennettu työssäoppiminen
•  työssäoppiminen mahdollista myös oman aikataulun mukaisesti
•  verkkokurssit
•  monipuoliset ja vaihtoehtoiset tehtävät

VSKY
•  vaihtoehtoiset suoritusmallit  => verkon hyödyntäminen
•  laajennettu TOP:n käyttöönotto ja siihen tehtävä valmistava työ
•  2 + 1-mallin käyttöönotto
•  HOJKS
•  TOP + ATTO osittain
•  ATTO-kurssien yhdistäminen esim. äidinkieli + atk, 
    taide ja kulttuuri + atk
•  ”kiihdytyskaista” erityislahjakkaille => TOP + ATTO
•  verkko opettajan/ohjaajan tukena => wiki ja moodle
•  verkko oppijan tukena => wiki ja moodle 

5. Teema

Joustavat opiskeluratkaisut
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6. Teema
Opiskelijan oman 
elämän hallinta



SASKY
• mahdollisiin ongelmiin puututaan opon, terveydenhoitaja,
   koulutusohjaajan ja/tai erityisopettajan kyselyiden 
   perusteella
• erityisryhmillä vahvat tukiverkostot
• valmistuville annetaan infopaketti
• ohjauksen vuosikello
• perheen tuen tärkeys

LPKKY 
• yhteistyö seuraavien tahojen kanssa auttaa opiskelijaa                                              
   oman elämän hallinnassa:
• kotiväki
• terveydenhoitaja
• kouluvalmentaja/koulukuraattori
• sosiaalitoimi

JEDU
• henkilökohtaiset keskustelut => annetaan arjen ohjeita 
• arjen tukeminen
• monialainen verkostoyhteistyö

VSKY
•  Jouste-piste => vastaanotto, jossa voi keskustella 
    murheista ja vaikeuksista (mm. mielenterveyshoitajan 
    vastaanotto)
•  yksilölliset opintopolut (mm. kevennykset)
•  kodin ja koulun välinen yhteistyö
•  koko henkilökunnan yhteistyö ja ”esimerkki”
•  opetustilanteessa suuri merkitys 
   TIEDONKULULLA => MOTIVAATIO & ASENNE
•  HOJKS
•  pajatoiminnassa mahdollisuuksia (metalli)
•  Vaateri-toiminta

6. Teema

Opiskelijan oman elämän hallinta

2928





Sastamalan koulutuskuntayhtymä 
Vammalan ammattikoulu
Läpsy-hanke, projektipäällikkö Piia Saarinen 
Ratakatu 36
38210 Sastamala 
GSM: 040-1819079, piia.saarinen@sasky.fi

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
toimialajohtaja Janne Hietanummi, 
PL 119 
37601 Valkeakoski
GSM: 044-9060278, janne.hietanummi@vsky.fi

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 
Ammatti-instituutti Iisakki, rehtori Jarkko Vuori 
Taitokuja 3 
39100 Hämeenkyrö 
GSM: 044-7554433, jarkko.vuori@lpkky.fi

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Nivalan ammattiopisto, rehtori Mauno Jussila
Maliskyläntie 2
85500 Nivala
GSM: 0500-681028, mauno.jussila@jedu.fi    

Löydät Läpsy-hankkeen 
myös Facebookista 
www.facebook.com/
lapsyhanke.  

Läpsyn blogia voit lukea 
osoitteessa psaarinen.
blogspot.com.


