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1. JOHDANTO 

 

Ammattitutkinnon suorittaminen, sekä sujuva siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään 

edellyttävät ammattitaitojen lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen ja itsenäiseen 

elämään kuuluvien työ- ja toimintakykyä lisäävien arjen taitojen hallintaa. Nuorten 

koulutuksessa on hyvinvointia ja terveyttä edistävänä toimintana koko koulutuksen ajan 

tärkeää kiinnittää huomioita opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen tietoihin, 

taitoihin ja motivaatioon. Opetuksen ja ohjauksen suurin haaste on tunnistaa ja puuttua 

ilmeneviin puutteisiin ja niiden syihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Toinen merkittävä haaste on opettajuuden muutos tiedon omistajan ja välittäjän roolista 

kohti työelämätaitojen luotsia. Koska tieto on nykyaikana kaikkien saatavilla, on tiedon 

jakamista tärkeämpää ohjata opiskelijoita tiedon löytämiseen, arviointiin ja soveltamiseen. 

Työelämässä vaadittavat vuorovaikutus-, alais- ja esimiestaidot nousevat ammattitaitojen 

opettamisen kanssa samalle tasolle. Yksilöllisten opinpolkujen ja työvaltaisen opiskelun 

yleistyessä holistiseen ihmiskäsitykseen perustuvat opetus- ja ohjausmenetelmät 

korostuvat ja haastavat opetus- ja ohjaushenkilöstön jatkuvaan opetussuunnitelmien, 

pedagogisten menetelmien ja kohtaamistaitojen kehittämiseen. 

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeinen tehtävä on kouluttaa työelämään 

hyvinvoivia, työ- ja toimintakykyisiä kansalaisia, joilla on kyky selvitä työelämään kuuluvista 

jatkuvan muutoksessa pyörteistä. Erityisesti muutosvalmiuteen luotsaaminen edellyttää 

koulutuksen järjestämisessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä keskeisenä 

toimenpiteenä. 

 

Tämä raportti on laadittu osana Arjen arkki -hanketta1 edistämään nuorisotakuun 

toteutumista toisen asteen koulutuksessa. Raporttiin on koottu Euroopan sosiaalirahaston 

(ESR) rakennerahastokauden 2007–2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -

ohjelman Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä, joilla 

voidaan edistää nuorten hyvinvointia ja yhteiskuntaan kiinnittymistä koulutuksen keinoin. 

 

1Arjen arkki -hanke on Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamien 

hankkeiden koordinaatiohanke.  
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2. OPISKELIJAN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS 

 

Hyvinvointia oppilaitoksessa tukee avoin, suvaitsevainen, kannustava, luotettava ja 

yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa opiskelijoiden hyvinvointia vahvistetaan kehittämällä 

käytäntöjä ja mittareita opiskelijan motivaation, hyvinvoinnin ja voimaantumisen arviointiin. 

Opiskelijoiden osallisuutta lisätään opiskelijatoimintaa kehittämällä ja toteuttamalla 

oppilaitosten tapahtumia opiskelijoiden suunnittelu- ja toteuttamisvastuuta lisäämällä. 

 

Opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen on kehitetty hyvinvoivan oppimisympäristön malli. 

Hyvinvoiva oppimisympäristö rakennetaan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten 

toimintaperiaatteiden ja yhteisöllisen opiskelu- ja työkulttuurin kivijalan varaan. Johdon 

sitoutuminen ja riittävä henkilöresurssi ovat onnistumisen tärkeimmät edellytykset. 

Hyvinvoivan oppimisympäristön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä 

opetuksen toteutuksessa, tukipalveluissa ja sisällöissä. Erityisen tärkeää on rakentaa osa-

alueiden välille rajojen sijaan yhdyspintoja. Hyvinvoivan oppimisympäristön toteutumista 

voidaan arvioida hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslistan avulla. 

 

 

Opiskeluhyvinvointi ja opiskelukyky rakentuvat usean tekijän yhteisvaikutuksessa eivätkä 

ole sidoksissa pelkästään yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin. Kaikkiin opiskelukyvyn 

ulottuvuuksiin voidaan vaikuttaa opetuksen ja tukipalvelujen järjestämisessä.  
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2.1 Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista 

Tarkistuslista soveltuu käytettäväksi koulutuksen järjestäjän tasolta opintoalakohtaiseen 

työskentelyyn. Parhaimmillaan tarkistuslistan on arvioitu olevan yksikkökohtaisessa tai 

suuremmissa yksiköissä opintoalakohtaisessa työskentelyssä. Koulutuksen järjestäjän 

tasolla tarkistuslistasta on hyötyä hyvinvointisuunnitelman laadinnassa, yhteisistä 

periaatteista ja toimintatavoista sopimisessa sekä yksikkökohtaisten kehittämistarpeiden 

suunnittelussa ja kehittämistoimenpiteiden vaikutusten seurannassa. Hyvinvoivan 

oppimisympäristön tarkistuslista on käytännön työkalu kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointityöhön. Se mahdollistaa moniammatillisen, arvioivan ja kehittämisorientoi-

tuneen hyvinvointityöskentelyn jalkauttamisen oppilaitoksen arkeen. 

 

2.2 Opiskelijan opiskelumotivaation ja -kyvyn tunnistaminen 

Opiskelijan opiskelukyvyn tunnistamiseksi on luotu mittareita ja välineitä, joilla voidaan 

tunnistaa opiskelua edistäviä, hidastavia ja estäviä tekijöitä sekä opiskelijan hyvinvointiin 

vaikuttavia käyttäytymismalleja. Näiden tekijöiden tunnistamisella on merkitys opintojen 

ohjaamiseen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseen ja seurantaan sekä 

valmistumiseen suunnitellussa ajassa. Lisäksi opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi on 

kehitetty kohtaamisen menetelmiä, joilla tuetaan opiskelumotivaation ja -kyvyn 

ylläpitämistä. 

 

Motivoivan haastattelun menetelmä on nuoren omista tarpeista ja arvomaailmasta 

lähtevä ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren sisäistä motivaatiota ja 

halua muutokseen. Se perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukseen ja kumppanuuteen. 

Motivoivan toimintatavan perusajatus on, että nuori löytää muutokseen tarvittavat 

voimavarat itsestään ja on valmis, halukas ja kykenevä muuttumaan. Motivoiva haastattelu 

perustuu opiskelijan ja ohjaajan väliseen dialogiin, jossa ohjaaja kuuntelee ja ohjaa avoimilla 

kysymyksillä haastateltavaa pohtimaan omia vahvuuksiaan.  

 

Voimaantumisen itsearviointi (VrijBaan) Voimaantumisen itsearviointimenetelmässä 

voimaantuminen on jaettu kuuteen osa-alueeseen (itsemääräämisoikeus, myönteinen 

minäkuva, yhteisöllisyys, merkityksen kokeminen, vaikuttavuus, osaaminen). Menetelmässä 

opiskelija vastaa sähköisessä muodossa olevaan kyselylomakkeeseen. Arviointiohjelma 

laatii vastausten pohjalta vastaajan voimaantumisprofiilin, joka osoittaa voimaantumisen 
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tason jokaisen osa-alueen kohdalla. Voimaantumisprofiilia voi käyttää tukena HOPS-

keskusteluissa tai HOJKS:in luomisessa. 

 

Motivaatiomittaristoa käytetään opiskelijoiden oppimista ja opiskelua vaikeuttavien 

motivaatio-ongelmien ja niiden syiden kartoittamiseen. Mittaristolla arvioidaan tarkemmin 

opiskelijat, joilla on havaittu opintoihin sitoutumattomuutta, opiskeluvaikeuksia sekä niihin 

liittyviä kerrannaisvaikutuksia. Kysely toteutetaan verkkokyselynä. 

 

Mittareiden luomisessa on haasteena niiden sovittaminen ja juurruttaminen oppilaitoksiin, 

joissa opiskelijoille tehdään paljon kyselyitä. Välineet opiskelukyvyn tunnistamiseen voivat 

kuitenkin toimia opiskelijahuollon tukena. Edellä esiteltyjen mittareiden käyttö toimii 

erityisesti HOJKS-prosessissa opiskelujen aloitusvaiheessa. Ne voivat toimia hyvänä 

työkaluna myös kuraattorille, erityisopettajalle ja opinto-ohjaajalle opiskelijoiden 

yksilöohjauksessa. 

 

2.3 Hyvinvointipäivät ja pähkäviikko 

Hyvinvointipäivään osallistuvat sekä opiskelijat että henkilöstö. Messujen tyyliset päivät 

järjestetään joko koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitoskohtaisesti. Hyvinvointipäivien 

ohjelmassa on opiskelijan hyvinvointiin liittyen esimerkiksi harrastustoimintojen, 

järjestöjen ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden (seksuaaliterveys, päihteet, mielenterveys) 

esittelyä.  

 

Pähkäviikko on ennaltaehkäisevän päihdetyön viikko, joka toteutetaan yhteistyössä 

nuorisotoimen kanssa. Sisältö on samankaltainen kuin valtakunnallisella ennaltaehkäisevän 

päihdetyön viikolla. 

 

2.4 Hyvinvoiva oppilaitos -koulutukset 

Koulutusten tavoitteena on tarjota ammatillista osaamista mielenterveydestä voimavarana 

sekä konkreettisia työvälineitä oman oppilaitoksen hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutukset 

ovat maksuttomia. Osallistujat saavat mukaansa Hyvinvoiva oppilaitos -aineiston sekä 

oppilaitoskohtaisesti Fiilis-kuvakortit. Hyvinvoiva oppilaitos -koulutukset on suunnattu 

toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle sekä opiskelijoille. Koulutusta järjestää 

Keskuspuiston ammattiopisto yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa. 
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2.5 Nuorten oman toiminnan kehittämisen malli 

Malli on tehty tueksi siihen, miten asuntolatoimintaa voisi kehittää nuorten tarpeista 

lähtien ja innostaen nuoria toimintaan. Malli koostuu nuorten, ohjaajien ja johdon 

ajatusten kuulemisesta ja jakamisesta asuntolatoimintaan liittyen. Näiden pohjalta valitaan 

kehittämiskohde, joka toteutetaan projektimaisen toiminnan avulla. Mallin tukena voi 

käyttää Nuori tekee, ohjaaja tukee – asuntolaohjaajan opasta. Malli sisältää myös esimerkin 

kehittämisprojektien toteuttamisesta hyödyntäen BIKVA-arviointimenetelmää. BIKVA-

arviointimenetelmässä on tarkoituksena osallistaa asiakkaat toiminnan laadulliseen 

arviointiin.  

 

2.6 Asuntola- ja harrastepassi 

Asuntolapassi on asuntolan vapaa-ajantoimintaan kehitetty valinnaisten opintojen osa, 

jossa opiskelijat keräävät passiin merkintöjä erilaisista asuntolatoimintaan liittyvistä 

pakollisista ja vapaaehtoisista aktiviteeteista. Asuntolassa asuva opiskelija kerää 

lukuvuoden aikana asuntolapassiin merkintöjä osallistumisestaan asuntolaopiskelijoille 

järjestettyihin info- ja luentotilaisuuksiin sekä ohjattuihin harrastustoimintoihin. 

Harrastepassi on opiskelijan harrastustoimintaa tukeva opintojen osa, jossa opiskelija 

kerää passiin merkintöjä osallistumisistaan ohjattuihin harrastuksiin. Harrastepassiin 

opiskelija voi saada suoritusmerkintöjä joko oppilaitoksen omasta harrastustarjonnasta, 

asuntolan vapaa-ajan kurssitarjonnasta tai muusta ohjatusta kurssitoiminnasta. 

Asuntolapassin tai harrastepassin suoritukset ovat opetussuunnitelman vapaasti valittavia 

opintoja. 
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3. NIVELVAIHEIDEN TUKEMINEN 

 

Nivelvaihe on kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäinen vaihe on 

valintavaihe, jonka aikana nuori saa ohjausta omien kykyjensä ja 

kiinnostustensa mukaisen alan löytämiseen ja alan opiskelupaikkoihin 

hakeutumiseen. Tämän jälkeen seuraa siirtymävaihe jonka aikana 

tapahtuu irtautuminen aikaisemmasta koulutuspaikasta ja uuden 

koulutuspaikan vastaanottaminen ja siihen sisältyvät rutiinit. Valinta- 

ja siirtymävaihetta voidaan ajallisesti venyttää ja ohjauksellisesti 

vahvistaa lisäopetuksella, ammattistartilla tai työpajatoiminnalla. Nivelvaiheen kolmas vaihe 

on kiinnittymisvaihe, jonka osalta kriittistä vaihetta ovat opiskelun ensimmäiset kuukaudet. 

Opintojen alkuun sijoittuvilla orientaatiojaksoilla ja ryhmädynamiikkaa edistävillä 

opetusmetodeilla varmistetaan opiskelijan sosiaalinen kiinnittyminen opiskeluryhmään, 

oppilaitoksen käytäntöihin ja opintoihin. 

 

Opiskelijan tukeminen nivelvaiheissa perustuu koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten 

hyvään verkostotoimintaan ja tiedonsiirron käytäntöihin. Verkostot ovat tärkeitä niin 

siirtymävaiheessa toiselle asteelle kuin siirryttäessä työelämään tai jatko-opintoihin. 

 

Ensimmäisessä nivelvaiheessa korostuu yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen välillä. 

Toisessa nivelvaiheessa  yhteistyötä tehdään TE-keskusten, työelämän ja 

sosiaalipalveluiden kanssa. 
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3.1 Valintavaihe 

Valintavaihetta tuetaan tehostamalla yhteistyötä peruskoulun, työelämän ja TE-toimistojen 

kanssa. Valintavaihetta koskien on kehitetty menetelmiä erityisesti yhteistyöhön 

peruskoulun kanssa.  

 

Peruskouluissa toimivien opinto-ohjaajien työn tueksi on kehitetty menetelmänä saattaen 

vaihto -tyylinen ratkaisu. Siinä ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaaja ja 

opiskelijahuollon jäsenet vierailevat alueen peruskouluissa kertomassa opinto-ohjaajille ja 

opiskelijoille, mistä opinnoista ammattitutkinto muodostuu ja millaista opiskelu toisella 

asteella on. TE-toimistojen kanssa tämä toteutuu niin, että ammatillisen oppilaitoksen 

henkilöstö käy tiedottamassa ja kertomassa omasta toiminnastaan TE-toimistoissa ja TE-

toimiston henkilöstö vierailee ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa omista 

käytännöistään. Tällainen yhteistyö helpottaa tiedonsiirtoa näiden toimijoiden välillä. 

 

Valintavaiheessa tapahtuvan ohjauksen tukemiseksi on kehitetty Kohti työelämää  

-ryhmämenetelmä, joka edistää motivoitumista oman ammatin suunnitteluun ja 

opiskeluun. Opintojakson aikana nuoret kartoittavat omia taitojaan, vahvuuksiaan ja 

mielenkiinnon kohteitaan. Harjoituksissa kartoitetaan kanavia, joiden kautta saadaan tietoa 

ammateista ja koulutusreiteistä. Lisäksi käsitellään henkilökohtaisen verkoston merkitystä 

ammatinvalinnassa, harjoitellaan toimintaa kouluun-hakuhaastattelussa ja varaudutaan 

mahdollisiin vastoinkäymisiin ammatinvalinnassa. Lopuksi tehdään henkilökohtainen 

urasuunnitelma, joka parhaimmillaan tukee yksilöllisen opintouran hallintaa. Lisäksi 

ammatinvalintatilanteisiin on kehitetty mallit infotilaisuuksien ja tutustumisjaksojen 

järjestämisestä. 

 

3.2 Siirtymävaihe 

Siirtymävaihetta tuetaan kehittämällä käytäntöjä tiedonsiirtoon organisaatioiden välillä. 

Tämä koskee erityisesti tiedonsiirtoa peruskoulusta toiselle asteelle, mutta myös jatko-

opintoihin tai työelämään siirtymistä edistävää tiedonsiirtoa. Eri hallinnonalojen ja 

organisaatioiden välillä tapahtuva tietojen siirto on henkilörekistereitä ja henkilötietojen 

käsittelyä koskevilla laeilla tarkoin säädelty, joten hankekaudella kehitetyistä 

toimintamalleista ja tiedonsiirtolomakkeista on arjessa työskentelevälle henkilöstölle 

merkittävä tuki. Erityisesti erityisopiskelijoiden valmistumisvaiheen tiedonsiirtomallista 

oppilaitoksen ja TE-toimiston välillä on saatu hyviä tuloksia. Mallissa 
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tiedonsiirtolomakkeeseen on kuvattu opiskelijan vahvuuksia ja taitoja, joilla voidaan 

edesauttaa opiskelijan työllistymistä. Tällainen tiedonsiirtolomake on sulautettu osaksi 

HOJKSia. Oppilaitosten ja työ- ja elinkeinotoimistojen henkilökunta on huomannut, että 

heidän työnsä on helpottunut siirtymätietolomakkeen avulla. 

 

Työelämään siirtymiseen on kehitetty Koulutuksesta työelämään  

-ryhmämenetelmä. Siinä työvoimaneuvojan asiantuntijuus, työhallinnon työllistymistä 

edistävät toimenpiteet ja työhallinnon asiakasrekisterijärjestelmä (Ura) ovat oppilaitoksen 

opiskelijoiden, opettajien ja opiskelijahuollon henkilöstön apuna. Työvoimaneuvojan 

läsnäolo oppilaitoksessa mahdollistaa sen, että opiskelijan on helppo saada yksilöllistä 

ohjausta työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Valmistumisinfo taas 

puolestaan antaa tietoa koulutuksesta työelämään siirtymistä varten. Info on tarkoitettu 

kaikille opinnoissaan valmistuville opiskelijoille, heidän ryhmänohjaajilleen sekä muille 

asiasta kiinnostuneille henkilöstön jäsenille. 

 

3.3 Kiinnittymisvaihe 

Kiinnittymisvaiheessa erityisen kriittinen hetki on opiskelujen ensimmäiset kuukaudet. 

Kiinnittymisvaiheessa on tärkeä hyödyntää aikaisemmin kuvattuja tiedonsiirron malleja, 

opiskelijakyselyjä ja opiskelukyvyn ja motivaation kartoituksia. 

 

Kiinnittymisvaiheen tukemiseksi on kehitetty työelämän perehdyttämistoimia vastaava 

orientaatiomalli. Siinä orientaatiojakson aikana perehdytetään uudet opiskelijat 

koulutusalaan ja oppilaitoksen käytäntöihin. Käytäntö lisää ryhmänohjaajan ja 

opiskelijoiden vuorovaikutusta sekä edesauttaa opiskelijoiden ryhmäytymistä. Jakson 

aikana on mahdollista tehdä taso- ja kielitestit ja saada syventävää tietoa opiskeltavasta 

alasta ja sen työelämämahdollisuuksista. Orientaatiojakso on tärkeä opintojen alkaessa 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta myös tilanteissa, joissa oppilaitoksen käytännöt 

muuttuvat merkittävästi, opiskeluryhmä uudistuu tai ryhmän opetus- ja 

ohjaushenkilöstössä tapahtuu merkittäviä henkilövaihdoksia. Työelämään kiinnittymiseen 

ei päättyneissä PAT-hankkeissa ole luotu menetelmiä. 

  



10 

 

 

4. YKSILÖLLISEN POLUN TUKEMINEN JA KOHTAAMINEN 

 

Opiskelijoiden yksilöllisten opintojen suorittamisen käytännöille on ollut suuri tarve ja 

toimintamalleja onkin kehitetty useassa hankkeessa. Erityisesti työvaltaisen opiskelun 

tukeminen on korostunut. Lisäksi on kehitetty uusia toimenkuvia ja työmenetelmiä 

opiskelijoiden kohtaamiseen ja opiskelun tukipalvelujen toteuttamiseen. Erityisesti 

keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tueksi on luotu ryhmävalmennuksen malleja, 

joissa käsitellään arjentaitoja, jotka poistavat opiskeluja hidastavia ja haittaavia tekijöitä. 

 

4.1 Opiskelijan toiminta- ja työkyvyn yksilö- ja ryhmävalmennusohjelma 

Valmennusohjelman perustana on hollantilainen dialogiseen ohjaustyöhön pohjautuva 

voimaantumisen itsearviointimenetelmä. Menetelmän avulla opiskelija pääsee arvioimaan 

omaa voimaantumisen tasoaan. Valmennusohjelma rakentuu opiskelijan toimintakykyä 

tukevista yksilö- ja ryhmäharjoituksista, arjentaitoja ja itsetuntemusta vahvistavista ATTO-

opinnoista sekä työhönvalmennuksesta. Valmennusohjelman tavoitteet, toteutus ja 

arviointi kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan 

suunnitelmaan (HOJKS). 

 

4.2 Tehostetun tuen ohjausmalli 

Ohjausmalli perustuu itseohjautuvuuden ja negatiivisen kehän teorioiden soveltamiseen 

käytännössä. Se kuvataan sekä yleisellä perusperiaatteiden tasolla että käytännön tasolla. 

Mallin avulla järjestetään ennalta ehkäisevää, tehostettua tukea opiskelun alusta alkaen, 

jotta opiskelijoiden ammattiin valmistuminen turvataan. Ohjausmalli jakautuu kolmeen 

osaan:  

 ryhmätason tuki – opiskelutaitoja ja hyvinvointia -kurssi (2 ov) 

 intensiivisempi tuki – yksilöohjaukset 

 jalkautuvan työn malli – pysäkkimalli. 

 

4.3 Työvaltaisen koulutuksen ohjausmalli 

TE-toimiston työntekijä koutsi toimii opiskelijoiden rinnalla-kulkijana ja arjen taitojen 

ohjaajana (virastoasioinnit, tukena sovittujen verkostotapaamisten toteutumisessa, mm. 

herätykset, kuljetukset, mukanaolo). Yhteydenpito opiskelijaan on tiivis (puhelut, 
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tekstiviestit, sähköpostit, kotikäynnit). Koutsi toimii opiskelijan ja opettajan tukena 

työssäoppimispaikkojen etsimisessä sekä yhteydenpidossa yrityksiin.  

 

Erityisopettaja toimii yhdyshenkilönä työssäoppimispaikan ja työssäoppimisen ohjaajan ja 

opettajan välillä. Hänen tehtäviinsä kuuluu työssäoppimispaikan riittävän ammatillisen 

osaamisen selvittäminen, työturvallisuuden tarkistaminen ja näyttöihin liittyvien asioiden 

varmistaminen sekä OPS:iin liittyvien asioiden selvittäminen työssäoppimispaikalla.  

Palveluihin sisältyy myös OPO-toimenpiteet, joita erityistä tukea tarvitseva opiskelija 

mahdollisesti tarvitsee. Lisäksi erityisopettaja avustaa ATTO-aineiden suorittamisessa. 

 

4.4 Työvaltainen opetussuunnitelma 

Työvaltaisessa opiskelussa ammattiaineet voidaan suorittaa työpaikoilla ja opiskelija saa 

yksilöllistä ohjausta ja tukea ammattitaitoa täydentävien aineiden opintoihin. Keskeistä on, 

että ammattiaineen opettajat purkavat opetussuunnitelmaa työvaltaista koulutusta 

ajatellen. Opettajat tekevät opetuksessa ja ohjauksessa yhteistyötä työpaikkaohjaajien 

kanssa, jotta tutkinnon tavoitteet voidaan saavuttaa pääsääntöisesti työpainotteisesti. 

 

4.5 Sykkäys-malli, kasvatusohjaajan toimenkuva 

Kasvatusohjaajan tehtävänä on yhteisöllisyyden vahvistaminen, oppilaitoksen työrauhan 

tukeminen, välinpitämättömyyden torjunta ja siihen puuttuminen. Sykkäys-mallissa 

kasvatusohjaajan toimenkuvaan kuuluvat opiskeluvaikeuksiin puuttuminen, tukikeskustelut 

opiskelijan kanssa, ohjaaminen tarvittaviin tukipalveluihin, yhteistyö opiskelijan perheen 

kanssa, osallistuminen opiskelijahuoltoryhmien toimintaan, "rästiklinikoiden" ohjaaminen, 

tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan tukeminen sekä opiskelijahyvinvoinnin koordinointi.  

 

Kasvatusohjaajan työtä tehdään ammattiopistoissa myös koulutusohjaajan ja 

opiskelijatoiminnan koordinaattoreiden nimikkeillä. 
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5. MONIKULTTUURISUUS 

 

Monikulttuuristen opiskelija- ja työyhteisöjen toiminnan tueksi kehitetyissä hyvissä 

käytännöissä on määritelty konkreettisesti maahanmuuttaja- tai romaninuoren polku 

koulutukseen ja työelämään. Käytännöissä korostuvat ohjausta järjestävien tahojen ja 

oppilaitosten yhteistyö sekä yhteistyö työelämäverkoston kanssa. Tämän lisäksi on laadittu 

henkilöstölle koulutussisältöjä monikulttuurisuudesta. Lisäksi oppilaitosten käyttöön on 

koottu opetusmateriaalia nuorten ennakkoluulojen käsittelemiseen ja niiden 

vähentämiseen. 

 

5.1 Koulutustakuumalli 

Maahanmuuttajanuorten koulutuspolulla nivelvaiheita saattaa olla useita, koska osa 

nuorista etenee toiselle asteelle erilaisten valmistavien koulutusten kautta. Näihin 

haasteisiin on kehitetty maahanmuuttajanuorten koulutustakuumalli, johon sisältyy 

maahanmuuttajanuorten koulutuspolun kuvaus, valmistavien koulutusten yhteinen haku, 

oppilaitosten yhteinen nivelvaihe- ja tiedonsiirtotiimi (tiedonsiirron lomakkeet, 

ohjeistukset ja vastuiden määrittäminen), yhtenäiset kielikokeet sekä ohjauksen ja 

opetuksen uudet käytännöt. 

 

Maahanmuuttajien koulutustakuumalli peruskoulusta ammattitutkinnon suorittamiseen 

tekniikan alalla toteutetaan siten, että opiskellaan tekniikan alan opetussuunnitelman 

mukaisia ensimmäisen vuoden opintoja sekä ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. 

ATTO-aineet on osin integroitu ammatillisiin opintoihin, samoin S2-opetus. 

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kielitaito arvioidaan kielikokeessa. Jos kielitaito on 

riittävä, hänet voidaan valita joustavalla haulla suorittamaan ammattitutkinto 

erityisryhmässä.  

 

5.2 Tarinoita kaveruudesta -materiaali ja oppitunnit 

Materiaali on ryhmienvälisiä ystävyyssuhteita käsittelevä oppituntikokonaisuus, joka 

perustuu suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ystävyystarinoihin. Kolmen 

oppitunnin aikana käsiteltävien tarinoiden perussanoma on se, että toisen kulttuuriryhmän 

nuoriin tutustumalla ja heidän kanssaan ystävystymällä omat ennakkoluulot voivat 

vähentyä. 
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5.3 Tutustujan polku 

Tutustujan polku on tarkoitettu maahanmuuttajanuoren ammatilliseen koulutukseen 

tutustumiseen. Sen tavoitteena on antaa nuorelle mahdollisimman realistinen kuva siitä, 

mitä ammatillinen opiskelu tarkoittaa. Tutustumisjakso suunnitellaan yhteistyössä nuoren, 

vastaanottavan oppilaitoksen ja lähettävän tahon kanssa. Resurssina tarvitaan 

ohjausresurssi nuoren ohjaamiseen tutustumisjakson aikana (ammatinopettaja) sekä 

yhteistyö oppilaitoksen ja lähettävän tahon välillä.  

 

 

5.4 Kulttuuriset tukihenkilöt 

Koulutukseen hakeutuneista nuorista muodostetaan pienryhmiä, joita yhdistää 

kulttuuritausta. Jokaisella ryhmällä on saman kulttuuritaustan omaava tukihenkilö, joka 

toimii ryhmien vetäjänä ja ohjaa yksittäisiä nuoria ja perheitä. Toiminnallisissa 

ryhmätapaamisissa ja keskustelutilaisuuksissa osallistujat saavat tietoa koulutukseen ja 

työllistymiseen liittyvistä asioista. Tukihenkilöt toimivat koulutusorganisaatiossa tiiviissä 

yhteistyössä ryhmänohjaajien ja opiskeluhuoltoryhmien kanssa. 
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6. VERKOSTOYHTEISTYÖ 

 

Verkostoituminen, monialainen ja moniammatillinen yhteistyö ovat tärkeitä 

työskentelymuotoja ammatillisessa koulutuksessa. Niiden merkitys korostuu 

nivelvaiheissa, yksilöllisten opinpolkujen suunnittelussa ja työvaltaisen opetuksen 

järjestämisessä. Toimiville verkostoille on ominaista niiden joustavuus ja byrokratian 

minimointi.  

 

6.1 Valtakunnallinen verkostotoiminta 

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston toiminnan tavoitteena on 

yhteistyötä tehden edistää opiskelu- ja työhyvinvointia toisen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa vaikuttamalla yhteiskunnan päättäjiin, tuottamalla materiaalia, kehittämällä 

menetelmiä ja järjestämällä koulutusta ja ammatillisia vertaiskohtaamisia. 

 

Organisaatiot liittyvät verkostoon ilmoittamalla koordinoivalle taholle yhteyshenkilön. 

Koulutuksen järjestäjien henkilöstö liittyy verkostoon osallistumalla tapahtumiin, tilaamalla 

uutiskirjeen, liittymällä facebook-ryhmään tai rekisteröitymällä web-sivujen käyttäjäksi.  
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6.2 Alueellinen verkostoyhteistyö 

 

Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten alueellinen yhteistyöverkosto muodostuu 

perusopetuksen, toisen asteen, nuorisotyön, opetustoimen, työvoima- ja 

sosiaalipalveluiden toimijoista ja elinkeinoelämän kumppaneista. Yhteistyöverkoston avulla 

voidaan käydä keskustelua koko aluetta koskevista kysymyksistä liittyen esimerkiksi 

koulutukseen, työelämään ja yleisesti nuorten hyvinvointiin. Kuvassa on esitelty 

verkostomalli, johon on koottu kaikki toimijat, joiden kanssa oppilaitos tekee yhteistyötä. 

Kuvasta näkyy, miten monialaista yhteistyö voi olla. Käytäntöjä purettaessa huomaa 

väistämättäkin, että monialaista yhteistyötä vaaditaan niin nivelvaiheeseen, 

rasisminvastaiseen työhön kuin myös opiskelijahyvinvoinnin ylläpitämiseen. Oppilaitoksen 

on turha luoda verkostoa kaikkiin näihin tarpeisiin erikseen, vaan on panostettava 

kattavaan alueelliseen verkostoon, jossa voidaan keskittyä kaikkiin yllä oleviin asioihin. 
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6.3 Verkostoyhteistyö nivelvaiheissa 

 

Nivelvaiheen toimintamalleissa verkostoa hyödynnetään monipuolisten tapahtumien 

järjestämisessä, kirjallisen ja suullisen informaation tuottamisessa nuorille, huoltajille ja 

ammattilaisille ja nivelvaiheisiin liittyvien tiedonsiirtokäytäntöjen kehittämisessä. 

Ensimmäisen nivelvaiheen verkostoyhteistyön tavoitteena on, että ammattilaiset osaavat 

ohjata nuoria entistä paremmin nivelvaiheessa löytämään toisen asteen koulutuspaikka ja 

kehittää yhteistyötä perusasteen kanssa. Verkostoyhteistyötä voidaan toteuttaa yhteisten 

tapaamisten ja tapahtumien kanssa sekä molemmin puolisella tiedottamisella ja tiedon 

vaihdolla. Yhteistyön tueksi on luotu esimerkiksi saattaen vaihtaen -malli sekä erilaisia 

tiedonsiirtoa helpottavia yhteistyön malleja ja dokumentteja. 

 

Verkostoyhteistyö TE-keskusten ja työelämän kanssa mahdollistaa opiskelijoiden 

hallitun ja suunnitellun sekä tavoitteellisen siirtymisen jatko-opintoihin, työelämään, 

välityömarkkinoille tai kunnallisiin palveluihin. Verkostotapaamisissa TE-toimiston 

henkilöstöllä on mahdollisuus saada viimeisintä tietoa ammatillisen koulutuksen 

käytännöistä ja luoda henkilökohtaisia kontakteja henkilöstöön. Vastaavasti opetus- ja 

ohjaushenkilöstö saa ajanmukaista tietoa työ- ja elinkeinotoimiston käytännöistä ja 

ajankohtaisista asioista. 

 

Verkosto- ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen löytyy myös ruotsinkielistä 

materiaalia. 
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7. YHTEENVETO 

 

ESR:n rakennerahastokauden 2007–2013 ”Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta 

töihin” -kehittämisohjelman Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa on kehitetty 

käytäntöjä, materiaaleja ja toimintamalleja toisen asteen opetukseen ja ohjaukseen, 

koulutusasteiden ja työelämään välisten nivelvaiheiden ohjaukseen ja nuorten osallisuuden 

lisäämiseen edistämään nuorten opintojen suunnitelman mukaista suorittamista ja 

työelämään kiinnittymistä. Yhdistävänä tekijänä hankkeiden tuloksissa on nuorten ohjaus 

arjen taidoissa. 

 

Hankkeissa kehitetyille toimintamalleille on yhteistä moniammatillinen, usein myös 

monialainen yhteistyö. Arjessa se tarkoittaa sitä, että koulutusorganisaatiossa jokaisen 

henkilökuntaan kuuluvan toimenkuvaan kuuluu ohjaus- ja kasvatusvastuu. Tämän päivän 

työelämässä korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kyky työskennellä erilaisten 

osaajien ja persoonien kanssa ja osallistua työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. 

Koulutusalan työyhteisöjen on tärkeä toimia annettavan opetuksen mukaisesti. 

 

Tähän raporttiin kootut hankkeet on kehitetty toisen asteen oppilaitosten tarpeisiin, 

mutta käytännöt ja mallit ovat sovellettavissa eri koulutusasteille, työelämään, 

nuorisotyöhön ja kuntoutukseen. Raportin sisältö on ryhmitelty nuorten opintoihin ja 

työelämään kiinnittymiseen liittyvien ohjausvaiheiden ja tarpeiden mukaisesti. Ryhmittelyllä 

on haluttu herättää koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan opetuksen järjestämistä ja 

kehittämistä hyvinvointia korostavista näkökulmista. 

 

1. Hyvinvointi ja osallisuus 

Terveys, asunto, kuuluminen johonkin sosiaaliseen yhteisöön ja riittävä 

toimeentulo ovat ihmisen perustarpeita, joista yhdenkin puuttuminen on 

merkittävä haitta koulutukseen tai työelämään osallistumiselle ja siten uhkatekijä 

yhteiskunnasta syrjäytymiselle. 

 

2. Nivelvaiheiden tukeminen 

Nuoret joutuvat hyvin lyhyellä elämänkokemuksella tekemään tulevaisuuttaan 

koskevia isoja valintoja. Valintojen seurauksena avataan elämässä uusia ovia ja 

opetellaan nopeassa tahdissa uusia taitoja yhteiskunnallisen vastuun kasvaessa ja 
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palveluviidakon tihentyessä. Nuoren kehitykselle on tärkeää, että hän saa tukea, 

ohjausta ja riittävästi aikaa koko nivelvaiheen ajan: valinnoissaan, siirtymisen 

hetkellä ja uuteen kiinnittymisessä. 

 

3. Yksilöllisen polun tukeminen ja kohtaaminen 

Ihmiset ovat oppijoina erilaisia ja toisen asteen opiskelijoilla on kullakin oma, yli 15 

vuoden historiansa. Niin opinnoissa kuin arjentaidoissa tarvitaan tukea 

lahjakkuuden, opiskelukyvyn ja motivaation ääripäihin ja keskitien kulkijoille. 

Yksilöllistä ohjausta ei voi tehdä, ellei ymmärrä ihmistä ja hallitse kohtaamisen 

taitoa. Koulutuksen järjestäjän organisaatiossa ihmisten kohtaamisen taidon määrä 

vaikuttaa suoraan tulosrahoitukseen koulutuksen läpäisseinä opiskelijoina. 

 

4. Monikulttuurisuus 

Muuttuva globaali yhteiskunta on tätä päivää. Kohtaamme arjessa 

monikulttuurisuutta joka päivä. Mitä paremmin erilaisia kulttuureja oppii 

ymmärtämään, sen helpompia ovat vuorovaikutustilanteet. Koulutusorgani-

saatioissa on toisaalta tärkeä edesauttaa kaikkien mahdollisuutta avata kulttuurisia 

toimintamalleja ja niiden taustoja sekä sivistystehtävän että opiskelijoiden 

osallisuuden toteuttamiseksi. Toisaalta koulutuksen järjestäjän tehtävä on ohjata 

koulutuksen keinoin toisista kulttuureista saapuneita maahanmuuttajia suomalaisen 

yhteiskunnan toimintatapoihin ja edistää siten heidän kotoutumistaan ja 

kiinnittymistään työelämään ja yhteiskuntaan. 

 

5. Verkostoyhteistyö 

Tämän hetken ja lähitulevaisuuden ainoa varmasti pysyvä asia on jatkuva muutos. 

Koulutuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän muutosprosesseja ohjaa 

talousajattelu. Keskiössä ovat organisaatioiden rakenteet, henkilöstön johtamisen 

ja tulosten seurannan järjestelmät ja toimenkuvien määrittely hallinnon tasolla. 

Vaikka oleellinen työn tulokseen vaikuttava tekijä on se, miten kukin omassa 

arjessaan työnsä tekee ja millaisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja käyttää, työn 

sisältö ja toimintatapojen kehittäminen jää yleensä yksilön vastuulle. Työn ohjausta 

ja vertaisosaamista haetaan yhä yleisemmin verkostoista. Ihmisten on helpompi 

sitoutua verkostoihin kuin jatkuvasti muuttuviin organisaatiorakenteisiin ja 

hallinnon muuttuviin käytäntöihin. Verkostoissa kokemus konkreettisesta tuesta ja 
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oman osaamisen jakamisen hyödystä verkoston muille toimijoille vahvistavat 

sitoutumista. Toimivat verkostot ovat joustavia ja niiden toiminta perustuu 

osallisuuteen, ei valtarakenteeseen. Tiukkenevan talouden, jatkuvan muutoksen, 

vapaa-ajan ja luovan toiminnan arvostuksen lisääntyessä ja tietotekniikan koko ajan 

kehittyessä elinkeinoelämä ja vähitellen myös julkishallinto tulevat siirtymään 

toiminnassaan yhä enemmän verkostotyöskentelyyn. Koulutuksen järjestämisessä 

ja opetuksen toteuttamisessakin kehitys on väistämätön – viimeistään työelämän 

käytäntöjen aikanaan siihen pakottaessa. 

 

Tässä raportissa esitellyt ja vielä käynnissä olevissa hankkeissa kehitettävät käytännöt, 

toimintamallit ja materiaalit julkaistaan vuoden 2013 loppuun mennessä Arjen arkki  

-toimintaympäristön sähköisellä alustalla ALPO.fi-hyvinvointiportaalissa. Käytännöt, 

toimintamallit ja hankkeissa tuotetut materiaalit ovat mukana myös Ammatillisen 

koulutuksen hyvinvointiverkoston tapahtumissa, joissa Arjen arkki näyttäytyy 

menetelmätorina. Menetelmätorilla jaetaan materiaaleja ja käytäntöjen ja toimintamallien 

kehittäjät ovat mukana esittelemässä omien hankkeidensa tuloksia. Tämän raportin 

käytännöistä ja toimintamalleista saa lisätietoa myös Suomen ammatillisen koulutuksen 

kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n toimistolta. Raportin liitteenä on luettelo hankkeista, 

joista käytännöt ja toimintamallit on koottu. 

 

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry 

Arjen arkki -hanke (S12005) www.alpo.fi/henkilosto/arjen-arkki 

 

 

 

 

Susanna Ågren  Ville Virtanen 

menetelmäkehittäjä  projektipäällikkö 

p. 020 755 1017  p. 020 755 1016 

 

 

  

http://www.alpo.fi/henkilosto/arjen-arkki
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Liite: Vuoden 2012 loppuun mennessä päättyneet PAT-hankkeet 

 
Amikset asuntoloiden kehittäjinä (S10164) 

Hallinnoija: Nuorten akatemia 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.10.2010 

Yhteystiedot: Anu Iivanainen, 

Anu.Iivanainen@nuortenakatemia.fi  

 

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto 

(S10898) 

Hallinnoija: SAKU ry 

Hankkeen toteutus: 1.4.2009–31.12.2011 

yhteystiedot: Ville Virtanen, 

ville.virtanen@sakury.net 

 

JOOP- projekti -Joustavat oppimisympäristöt 

(S10228) 

Hallinnoija: Koulutuskeskus Sedu 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.5.2010 

Yhteystiedot: Marja Ylikoski-Udd, 

marja.ylikoski-udd@sedu.fi  

 

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli (S10202) 

Hallinnoija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.10.2010 

Yhteystiedot: Matti Mäkelä, 

matti.makela@turku.fi  

 

Mielen hyvinvointi (S10931) 

Hallinnoija: Keskuspuiston ammattiopisto 

Hankkeen toteutus: 1.3.2009–31.12.2011 

Yhteystiedot: Ulla Ruuskanen, 

ulla.ruuskanen@keskuspuisto.fi  

 

MONNI – Monikulttuurisempi koulu (S11042) 

Hallinnoija: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 

Hankkeen toteutus: 1.1.2009–31.8.2012 

Yhteystiedot: Reija Kuhlman-Keskinen,  

reija.kuhlman-keskinen@helsinki.fi  

 

Motivoimaa (S10915) 

Hallinnoija: Niilo Mäki Instituutti 

Hankkeen toteutus: 1.1.2009–30.6.2012 

Yhteystiedot: Sami Määttä,  

sami.maatta@nmi.fi  

 

Mun reitti – Toiminta- ja työkykyvalmennuksen 

kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 

(S10936) 

Hallinnoija: Ammattiopisto Luovi 

Hankkeen toteutus: 1.3.2009–30.6.2012 

Yhteystiedot: Riina Karvonen,  

riina.karvonen@luovi.fi  

NITOJA – nivelvaihe, toiminta ja jatko 

työelämään (S10166) 

Hallinnoija: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 

OMNIA 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.12.2010 

Yhteystiedot: Marja Riitta Lygdman,  

marja-riitta.lygdman@omnia.fi  

 

Oma polku (S10200) 

Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.12.2010 

Yhteystiedot: Anne Eteläaho,  

anne.etelaaho@kpedu.fi  

 

Osaaminen käyttöön – Työvoimaa uudesta 

suunnasta (S10205) 

Hallinnoija: Keskuspuiston ammattiopisto 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.12.2010 

Yhteystiedot: Miika Keijonen, 

miika.keijonen@keskuspuisto.fi  

 

Optimera 2 (S10260) 

Hallinnoija: Optima Samkommun 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.12.2010 

Yhteystiedot: Liisa Kamis-Nyfors,  

Lisa.Kamis-Nyfors@pp.inet.fi  

 

Parempaan alkuun (S10916) 

Hallinnoija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä 

Hankkeen toteutus: 1.1.2009–31.12.2012 

Yhteystiedot: Sanna Ylistenniemi, 

sanna.ylistenniemi@sasky.fi  

 

Roti 2 (S10165) 

Hallinnoija: KEUDA – Keski-Uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.12.2010 

Yhteystiedot: Rauni Pursiainen, 

rauni.pursiainen@keuda.fi  

 

Steg för steg (S10932) 

Hallinnoija: Yrkesakademin in Österbotten 

Hankkeen toteutus: 1.1.2009–31.12.2011 

Yhteystiedot: Harriet Norrback, 

harriet.norrback@yrkesakademin.fi 

 

SYKKÄYS (S10248) 

Hallinnoija: Raahen koulutuskuntayhtymä 

Hankkeen toteutus: 1.4.2008–31.12.2010 

Yhteystiedot: Aila Oikarinen,  

aila.oikarinen@rpkk.fi 
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