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Tekijät

  

Alkusanat

1. JOHdANTO

Tämä kirja on kirjoitettu syksyllä 2015. Aikakautta tuntuvat 
leimaavan negatiiviset uutiset, kansantalouden tilanne on mitä 
on, ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen rahoitusta ollaan 
leikkaamassa. Ammatilliset oppilaitokset kipuilevat erilaisen 
muutoksen ja myös yt-neuvottelujen keskellä. Lisähaasteita 
tulee tutkintojärjestelmän uudistuksesta (TUTKE) ja koulutuksen 
järjestäjäverkon tiivistämispaineista. Ammatillisen koulutuksen 
osaajilta vaaditaan yhä enemmän epävarmuuden sietokykyä ja 
hyvää tietotaitoa laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi.

Tämä kirja pyrkii tuomaan tiedonjyviä muutoksen ja 
erilaisten uudistusten tueksi. Kirjaa voi luonnehtia historiikiksi, 
joka summaa ison kehittämisohjelman kokemukset ja esittää ne 
laajemmalle yleisölle. Tuo kehittämisohjelma on vuonna 2011 
käynnistynyt ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyn tehosta-
misohjelma. Kyse oli opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetus-
hallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishankkeesta, jonka 
avulla vähennettiin ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja 
lisättiin normiajassa tutkinnon suorittaneiden osuutta. Ohjelmas-
sa oli mukana 25 paikallista kehittämishanketta ja runsaat 50 
koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Ohjelma loppui syksyllä 
2015, loppuseminaari oli 1.12. Finlandia-talossa. 

Tässä kirjassa summataan tehostamisohjelman aikana tehdyt 
keskeiset havainnot ja hyvät käytännöt. Hyviä käytäntöjä 
olisi hyvä vakiinnuttaa ja levittää mahdollisuuksien mukaan. 
Läpäisyä tehostavat käytännöt on luotu alussa kuvattujen isojen 
muutosten varjossa tai valossa. Niiden keskellä, niiden ehdoilla 
ja niiden tueksi. Käytäntöjen yleinen sovellettavuus pitäisi siis 
olla huomioitu. Yksittäiset käytännöt ovat usein myös muokat-
tavissa oman koulutuksen järjestäjän tarpeisiin. Toisaalta osa 
käytännöistä perustuu erilaisiin universaaleihin ja historiattomiin 
hyveisiin, esimerkiksi hyvät vuorovaikutussuhteet ovat olleet 
arvossa kautta aikojen. Niiden vakaata tärkeyttä ei joku TUTKE-
uudistus onnistu heilauttamaan.

Kirjan erilaisiksi lukijatyypeiksi on ajateltu ammatillisen 
koulutuksen toteuttajia, kehittäjiä ja rahoittajia. Kirjas-
sa esitettyjen käytäntöjen "hyvyys" määriteltiin käytännön 
kokemusten ja erilaisen laadullisen arvioinnin perusteella. 
Taustalla on luottamus käytäntöjen kehittäjien ammattitaitoon 
ja arvioiden esittäjien etiikkaan.

Kirja rakentaa kattavan kuvan tehostamisohjelman tuottamas-
ta tiedosta. Ohjelma muodostaa kirjan viitekehyksen ja erilaiset 
rajaukset. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn problematiikka 
on niin laaja kokonaisuus, että osa asioista jää väistämättä 
pienelle huomiolle. Tästä lisää luvussa 2.4.

Kirja on yksi osa läpäisyn tehostamisohjelman levittämis- ja 
vakiinnuttamistyötä. Syksyllä 2015 läpäisyn sanomaa vietiin 
eteenpäin myös erilaisten maakunnallisten koulutusten ja 
seminaarien avulla. Läpäisyhankkeiden hyville käytännöille on 
perustettu oma nettisivusto: lapaisy.fi. Konkreettista tietoa ja 
hyviä käytäntöjä löytyy myös SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoi-
minnan kautta: arjenarkki.fi. Tämän kirjan voi hyvin kuvitella 
myös laajemman kirjasarjan osaksi. SAKU ry julkaisemista ja 
päivittämistä kirjoista samaan teemaan liittyvät ainakin Hyvin-
voivan oppimisympäristön, Opiskeluhuollon ja Asuntolatoiminnan 
käsikirjat.

Läpäisyn tehostamisohjelmasta on tehty ja tullaan tekemään 
myös muita julkaisuja. Julkaisut löytyvät Opetushallituksen 
nettisivulta oph.fi/julkaisut. Vuosien aikana on tehty läpäisyn 
tehostamisohjelman laadullista ja määrällistä seurantaa.1

Ennakkotietojen mukaan tehostamisohjelmasta pitäisi 
tulla vielä määrällisen seurannan tulosyhteenveto (lukuvuo-
si 2014–2015) ja ohjelman vaikuttavuuden arviointiraportti. 
Vaikuttavuutta on arvioitu Turun yliopiston Koulutussosiologian 
tutkimuskeskuksessa. Lisäksi tulollaan ovat vielä opiskelijanä-
kökulmaa ja eroamisen syitä koskeva selvitys sekä erityisopis-
kelijoiden läpäisyyn keskittyvä lyhyt katsaus. Ennakkotietojen 
mukaan nämä ovat saatavilla vuoden 2016 alussa.

Tässä kirjassa ei juurikaan käsitellä määrällisen seurannan 
tuloksia tai eroamisen syitä. Määrällisten tulosten kohdalla 
huomio kannattaa kiinnittää siihen, että koulutuksen järjestäji-
en ja tutkintojen välillä on huomattavia eroja. Osa järjestäjistä 
onnistuu tekemään hyvää tulosta niissä tutkinnoissa, joissa 
valtaosa järjestäjistä kipuilee korkeiden eroprosenttien kanssa. 
Läpäisyyn liittyvä viisaus on siis siellä jossakin, ja tämä viisaus 
täytyy levittää eteenpäin.

Eroamisen syitä ei listata, koska syyt ovat paikallisesti 
vaihtelevia ja jokaisen järjestäjän olisi hyvä selvittää oma 
tilanteensa. Eroamisen syyluokitukset tulee määritellä oman 
palvelutarjonnan kautta, eli jokaiselle syylle on oma ”vastine” 
oppilaitoksen menetelmäpankissa. Lisäksi kirjassa halutaan 
korostaa ratkaisuja eikä ongelmia. Kirja kuvaa eroamisen syitä 
ikään kuin rivien välissä. Lukuohjeena on siis se, että näihin 
toimiin keskittymällä eroaminen vähenee.

Lukijalle tiedoksi vielä, että kirjan kuvissa esiteltävät hyvät 
käytännöt ovat hanketoimijoiden omia kuvauksia. Kirjan kirjoit-
taja on tehnyt muokkauksia, editointeja ja tiivistyksiä.

1 Tuorein julkaisu (tätä kirjoitettaessa) on Marika Koramon ja Jukka Vehviläisen tekemä seurantaraportti, joka sisältää määrällistä ja laadullista tietoa ohjelman etenemisestä ja
 hankkeissa luoduista toimintamalleista. Lähde: Koramo & Vehviläinen (2015): Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Raportit ja selvitykset 2015:3. Opetushallitus. Helsinki.
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2.  KuLMAPALOJA LÄPÄISYN 
   TEHOSTAMISEKSISISÄLLYSLuETTELO

2.1  Läpäisyn tehostamisohjelman 
   viestin välittäminen
Tehostamisohjelman pääviestiä voi luonnehtia toivoa antavaksi. 
Yksittäiset oppilaitokset ovat osoittaneet, että läpäisyä voidaan 
tehostaa huomattavan paljon, jos vain tahtoa, tietoa ja hyviä 
käytäntöjä riittää. Tässä kirjassa tehostamisohjelman viestiä 
koitetaan viedä eteenpäin. Paikalliset onnistumiset tulee saada 
laajempaan jakeluun.

Yksittäisistä oppilaitoksista ja tutkinnoista voidaan mainita 
ainakin Savon ammatti- ja aikuisopiston tekemä työ tieto- ja 
viestintätekniikan tutkinnon parissa. Monitasoisella hanketoi-
minnalla tämän tutkinnon eroprosentti on saatu tiputettua 1,8 
prosenttiin lukuvuonna 2013–14. Valtakunnallinen eroprosentti 
oli 9,8. Tällaisiin tuloksiin ei päästä yhdellä hyvällä käytännöl-
lä vaan kokonaisvaltaisella toiminnalla. Paikallisten arvioiden 
mukaan tähän tulokseen ovat vaikuttaneet ryhmänohjausosaa-
misen kehittäminen, oppimista tukevat ohjaus- ja tilaratkaisut, 
opintojen moduulijako tutkinnonosittain sekä verkostoyhteistyön 
kehittäminen.  

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on puolestaan saatu 
hyviä tuloksia esimerkiksi kone- ja metallialan tutkinnon 
kohdalla. Tämän tutkinnon eroprosentit ovat valtakunnallisesti 

korkealla tasolla (12,5 %). Lukuvuonna 2013–14 Savonlinnassa 
päästiin lukuun 7,5 %. Vaikuttavana tekijänä on pääasiassa 
digitaaliseen opettajuuden kehittäminen (kts. luku 4.3).

Kirjan laadinnan tueksi tehtiin osaamistarvekartoitus keväällä 
2015. Kartoituksen avulla selvitettiin hyviin läpäisykäytäntöi-
hin kohdistuvaa kysyntää. Läpäisyn tehostamisohjelma kehitti 
läpäisyä laajalla rintamalla ja kattavasti eri teemojen mukaan. 
Kartoituksen avulla haluttiin saada tietoa siitä, mihin asioihin 
koulutuksen järjestäjät haluaisivat kaikkein eniten vinkkejä ja 
opastusta. Kirjassa esiteltävien käytäntöjen kirjoa painotettiin 
tuon koetun tarpeen mukaan (kuva 1).

Läpäisyn tehostamisohjelman perusluonne oli innovatiivinen, 
eli ohjelma pyrki löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisu-
ja läpäisyn tehostamiseen. Hyvä käytäntö ei aina tarkoita 
jonkin uuden luomista, hyvä käytäntö voi syntyä myös vanhat 
käytännöt hylkäämällä. Innovatiivisuus johtaa usein irtiottoon 
historiasta ja erilaisista vanhoista myyteistä.

Yksi irtiotto liittyy siihen mustavalkoiseen ajatteluun, jonka 
mukaan on vain tavallisia ja ongelmaisia opiskelijoita. Opinto-
jen keskeyttämistä koskeva keskustelu on ollut ESR-projektien 
alkuvaiheista (1990-luvulta) lähtien ongelmakeskeistä ja yksilön 
vaikeuksiin keskittyvää. Eronneet tai heikosti edenneet opis-
kelijat on ajateltu syrjäytymisvaarassa oleviksi, ja huomio on 

Kuva 1.

Osaamistarvekartoitus keväällä 2015

• Kohdistettiin henkilöille, joilla on keskeinen rooli hyvien läpäisykäytäntöjen vakiinnuttamisessa (hankkeiden arvio).
• Vastanneita oli 183 kpl (36 % koulutuksen johtohenkilöstöä, 8 % asiantuntijatehtävissä,
 runsaat 40 % opettajia, opinto-ohjaajia, opiskeluhuollon tai hankkeiden edustajia).
• Mukana oli 43 koulutuksen järjestäjää.
• Läpäisyä tarkasteltiin neljän teeman kautta
 (johtajuus, nivelvaiheet ja ohjauspalvelut/luotsaaminen, opetuksen toteuttaminen ja opiskelun tuki).
• Nykytilan arviointi: Millaiseksi arvioit oman koulutuksen järjestäjän osaamisen nykytilan ko. teeman osalta?
 (Läpäisyyn liittyvä tieto, taito, käytännöt ja toimintatavat.)
• Kehittymis- ja oppimistarpeet: Entä tähän liittyvät ajankohtaiset oppimis- ja kehittymistarpeet?
 (Uusi tieto, koulutus, uudet käytännöt.)
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kiinnittynyt noin 10–15 prosenttiin opiskelijoista tai ikäluokasta. 
Tämä lukumäärä tulee erilaisista syrjäytyneiden määrää koske-
vista arvioista ja eroamisprosenteista. Läpäisyohjelman aikana 
tehtyjen arvioiden perusteella noin 30–40 prosenttia opiskeli-
joista on opintojen jatkamisen ja hyvän läpäisyn riskiryhmässä. 
Opinnoista ei ehkä erota, mutta opinnot eivät suju parhaalla 
mahdollisella tavalla. Riskiryhmien paikallistaminen on tärkeää, 
mutta läpäisyohjelmassa haluttiin korostaa harmaan eri sävyjä 
ja nostettiin kaikki opiskelijat erityisen opiskelijan asemaan.

Ohjelma pyrki murtamaan myös sitä ajattelutapaa, että 
opinnot keskeyttävä nuori on muita huonompi opiskelija. Opin-
tojen keskeyttämisen syynä voi olla myös ”tekemisen puute”. 
Opintojen huono organisointi aiheuttaa turhauttavia taukoja ja 
luppoaikoja. Opiskelijat eivät pääse etenemään opinnoissaan niin 
nopeasti kuin haluaisivat ja pystyisivät. Arviolta noin kolmannes 
opiskelijoista kokee, että opiskelupäivät eivät ole tarpeeksi 
haastavia ja työntäyteisiä. Noin viidennes opiskelijoista arvioi 
opinnot itselleen liian vaikeiksi ja/tai aikataulun liian kiireiseksi, 
mutta vähintään sama määrä voisi edetä nopeamminkin.

2.2  Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö
Tehostamisohjelman laadullisessa seurannassa läpäisyä jäsennet-
tiin opiskelijaan liittyvien tavoitteiden ja opiskelijakokemusten 
näkökulmasta. Läpäisyn tehostaminen edellyttää opiskelijan 
innostamista, luotsaamista ja hyväksymistä sekä huolenpitoa 
opiskelijasta. Lisäksi on tietenkin huolehdittava opettamisesta. 
Tavoiteltavia opiskelijakokemuksia ovat haluan tehdä, tiedän 

Kuva 2.

Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö
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Kuva 2. Tehokkaan läpäisyn oppimisympäristö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaan on sijoitettu läpäisyyn vaikuttavia tekijöitä ja näiden yhteyksiä opiskelijakokemuksiin. 
Esimerkiksi koti toimii parhaimmillaan nuoren opiskelijan innostajana, kannustajana ja jaksamisen 
tukena. Toimiva kodin ja koulun yhteistyö tukee myös opiskeluhuoltoa ja varhaisen puuttumisen 
tavoitetta.  

 

INNOSTAMINEN LUOTSAAMINEN

OPETTAMINEN

HYVÄKSYNTÄ HUOLENPITO

”haluan tehdä”

”kelpaan” ”jaksan”

”tiedän mitä teen”

”opin” ”osaan”

TYÖELÄMÄ

Opiskelun ja työn yhteensovittaminen

Joustavoittaminen
Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt

Jatkokoulutus

Opiskelijahuollon tukipalvelut

KuntoutusNivelvaiheen ohjauspalvelut

TUTKINTO

Nopeuttavat joustot

Korjaavat joustot

Koti

Ammatinvalinta

Perusopetus

Etsivä työ

Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen

Vapaa-aika ja asuminen

mitä teen, kelpaan ja jaksan. Opettamisen ja tutkinnon 
suorittamisen kannalta avainkokemuksia ovat opin ja osaan 
(kuva 2).

Kuvaan on sijoitettu läpäisyyn vaikuttavia tekijöitä ja 
näiden yhteyksiä opiskelijakokemuksiin. Esimerkiksi koti toimii 
parhaimmillaan nuoren opiskelijan innostajana, kannustajana 
ja jaksamisen tukena. Toimiva kodin ja koulun yhteistyö tukee 
myös opiskeluhuoltoa ja varhaisen puuttumisen tavoitetta. 

Perusopetuksen ammatinvalinnan ohjauksella ja yhteishaun 
valinnoilla on suuri merkitys läpäisyn kannalta. Ammattia 
kohtaan tunnettu kiinnostus on keskeinen opiskelumotivaation 
lähde. Perusopetuksesta tulee mukaan myös oppimisvalmiuksia 
ja hyväksyntään liittyviä kelpaamisen tai kelpaamattomuuden 
kokemuksia. Varhainen koulumenestys heijastuu itsetuntoon ja 
muokkaa lapsen käsitystä omasta koulutettavuudestaan. Perus-
koulun muistijäljet seuraavat usein varjon lailla myös ammatilli-
seen koulutukseen. 

Tehokkaan läpäisyn rakentaminen vaatii kokonaisuuden 
hallintaa ja monen vaikuttavan asian huomiointia. Tästä syystä 
koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen johdolla on keskeinen 
merkitys läpäisyn kehittämisessä ja tehostamisessa. 

Läpäisyn kokonaiskuvan hallintaa ja johtamista käsitellään 
tarkemmin luvussa 2.5. Sitä ennen esitellään kuitenkin kirjan 
keskeisiä teemoja. Tässä kirjassa läpäisyä lähestytään kaikkiaan 
neljän erillisen teeman tai tulokulman avulla. Johtajuuden ohella 
tarkastellaan luotsaamista, opetuksen toteuttamista ja 
oppimisen tukea. Oppimisen tuen yläkäsitteenä on hyvin-
vointi.

Kuva 3.

Luotsaamisen nykytila ja kehittämistarpeet vuonna 2015
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Suurimmat kehittämistarpeet kohdistuvat opintojen alkuvaiheen huomiointiin, varhaiseen puuttumi-
seen ja ryhmänohjaajan rooliin osana ohjausprosessia. Opiskelun päättövaiheen ohjaus- ja tukipal-
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Opiskelun päättövaiheen ohjaus- ja tukipalvelut 
Opinto-ohjaus läpäisyn tukena 

Nivelvaiheen ohjaus- ja tukipalvelut 
Perusopetuksen ammatinvalintaan vaikuttaminen 

Opiskelijan itseohjautuvuus
Keskeyttävien ohjaus- ja tukipalvelut 

Opiskelijalle tiedottaminen 
Opintojen etenemisen seuranta 
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2.3. Nykytila ja kehittämistarpeet

Luotsaamisen nykytila ja kehittämistarpeet

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana opittiin puhumaan luot-
saamisen käsitteestä. Luotsaaminen tarkoittaa lähes samaa 
kuin ohjaaminen, mutta merkityserot ovat kuitenkin olemassa. 
Luotsaaminen on kokonaisvaltainen käsite ja korostaa opiskeli-
jan omaa roolia ohjausprosessissa. Luotsaus perustuu suunnan 
näyttämiseen, opiskelijan omaan toimintaan ja omaan tavoit-
teen valintaan.

Luotsaamista on luontevaa käsitellä osana koulutuspolun 
vaiheita ja palveluita. Luotsaamisen teemat, nykytila ja kehittä-
mistarpeet näkyvät kuvassa 3.

Opetuksen toteuttamisen nykytila ja kehittämistarpeet

Opetusmenetelmät ja opetuksen toteuttaminen vaikuttavat 
luonnollisesti erittäin paljon koulutuksen läpäisyyn. Opetusme-
netelmien tulisi tukea sekä hitaasti oppivia että keskimääräistä 
nopeammin eteneviä. Kuvasta 4 nähdään opetuksen toteuttami-
sen nykytila ja kehittämistarpeet.
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veluita ei tässä vertailussa koeta aivan niin tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Kehittämiskuilun perus-
teella tärkeäksi kehittämiskohteeksi paikallistuu etenkin opiskelijan itseohjautuvuuden lisääminen. 
Kuilu on kohtalaisen suuri myös perusopetuksen ammatinvalintaan vaikuttamisessa, opiskelijalle 
tiedottamisessa ja opintojen seurannassa. Luotsaamisen kehittämistä kuvataan tarkemmin luvussa 3. 
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Opetuksen kehittämiskuilut ovat kauttaaltaan suuria.  Erityi-
sesti voidaan mainita opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus, 
osaamisperusteisuus, opiskelijoita osallistavat opetusmenetelmät, 
attointegrointi sekä vaihtoehtoiset oppimisympäristöt. Somepe-
dagogiikan alhainen arvostus on merkillepantavaa. Somepedago-
giikasta ja digitaalisesta opettajuudesta löytyisi erittäin paljon 
läpäisyä lisäävää potentiaalia. Opetuksen kehittämistä ja myös 
somepedagogiikkaa kuvataan tarkemmin luvussa 4.

Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin nykytila ja kehittämistarpeet
Oppimisen tuki ja hyvinvointi on laaja teema, joka pitää 
sisällään oppilaitoksen ilmapiiriin ja arkeen kuuluvia asioita 
sekä esimerkiksi erityisopetuksen palvelut. Teemaan kuuluvien 
asioiden yhteinen nimittäjä on opiskelun tukeminen. Läpäisyn 
ja ammatillisen koulutuksen ydintavoitteiden kannalta näitä on 
joskus pidetty sekundaarisina tavoitteina. Opiskelijan ja ihmisen 
näkökulmasta monet näistä asioista ovat kuitenkin primaaritar-
peita ja välttämättömiä ehtoja. Kuvasta 5 nähdään oppimisen 
tukeen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden nykytila ja kehittä-
mistarpeet.

Suurin kehittämistarve kohdistuu isoimpaan kokonaisuuteen, 
eli hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Käytännössä 
yhtä tärkeäksi koetaan osallisuuden huomiointi. Konkreettisim-
mista alakohdista voidaan mainita erityisopiskelijoiden palve-
luiden ja opiskelijahuollon kehittämistarpeet. Opiskelija-asun-
toloiden kehittämistarve on suhteellisen vähäinen, mutta tätä 
tulosta selittää vailla asuntolaa olevien järjestäjien vastaukset. 
Harrastustoiminnan koettu tärkeys tai rooli osana ammatillisia 
opintoja on sen sijaan kiistatta vähäinen. Vielä voidaan mainita 
monialainen yhteistyö ja rästien suoritusmahdollisuudet. Mo-

lemmat teemat ovat olleet voimakkaan kehittämisen ja julkisen 
rummuttamisen kohteena jo 1990-luvulta alkaen, ja ilmeisesti 
näiden asioiden koetaan olevan jo suhteellisen hyvällä tasolla. 
Oppimisen tukeen ja hyvinvointiin liittyviä asioita kuvataan 
tarkemmin luvussa 5.

2.4. Aihioita läpäisyn problematiikasta
Tässä kirjassa keskitytään läpäisyn tehostamisohjelman aikana 
kehitettyihin käytäntöihin, kirjaa voi luonnehtia ohjelman perin-
nöksi tai toiminnan historiikiksi.  Läpäisyn problematiikka on 
kuitenkin niin laaja, että tähän viitekehykseen perustuva rajaus 
jättää monet läpäisyyn liittyvät asiat kirjan ulkopuolelle. 

Historiikin yksi "aukko" liittyy siihen, että ohjelman aikana 
kehitettiin suhteellisen vähän uusia innovaatioita, käytäntöjä tai 
niksejä työelämälähtöisen koulutuksen tueksi. Tätä teemaa on 
tosin kehitetty monen muun hankkeen voimin viime vuosina. 
Tutkintouudistukseen kuuluva osaamisperusteisuuden lisääminen 
tekee työelämäyhteistyöstä vielä aiempaakin tärkeämpää.

Ammatillisissa oppilaitoksissa tuotetun osaamisen tulisi 
vastata aiempaa paremmin työelämän osaamisvaatimuksiin. 
Tämä perustelee työssäoppimisen ja erilaisen työelämäyhteis-
työn tärkeyttä. Visiona on, että yhä suurempi osa oppimisesta 
ja koulutuksesta tulee tapahtumaan työpaikoilla ja opiskelijat 
voivat valita työelämälähtöisiä koulutuspolkuja. Paikallisesti 
onkin olemassa hyviä työelämäyhteistyön malleja tai paremmin-
kin kokonaisuuksia, joissa yhteistyö hyödyttää sekä oppilaitoksia 
että alueen yrityksiä. Esimerkiksi Sastamalan koulutuskuntayh-
tymä on tunnettu laajan työelämälähtöisyyden ja -yhteistyön 

toteuttajana. Työelämälähtöiset koulutuspolut voivat olla myös 
erilaisia oppisopimuksen muotoja (esimerkiksi Tampereen seudun 
ammattiopiston 2+1-malli).

Toimiva työelämäyhteistyö ja hyvät työssäoppimismahdolli-
suudet lisäävät varmasti läpäisyä. Tältä osin läpäisyä selittävät 
myös oppilaitosten toiminnasta riippumattomat tekijät (esi-
merkiksi alueen työllisyystilanne ja elinkeinorakenne). Toisaalta 
esimerkiksi työllisyystilanteen vaikutus ei ole yksiselitteinen. 
Huonot työllistymisnäkymät voivat toimia läpäisyn tukena, 
koska opiskelijoille ei ole tarjolla työpaikkoja vaan heidän on 
opiskeltava tutkintonsa loppuun. Mutta huono työllisyystilanne 
voi myös lamauttaa ja viedä uskoa opiskelun kannattavuudelta.

Oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjän koollakaan ei näyt-
täisi olevan ratkaisevaa eikä yksiselitteistä vaikutusta läpäisyyn. 
Pienet koulutusyksiköt korostavat toiminnan parempaa hallitta-
vuutta ja yhteisöllisyyttä. Verkostot ja tukitoimet on helpompi 
suunnitella ja toteuttaa pienissä ympyröissä. Oppilaitokseen on 
mahdollista luoda kodinomaista henkeä, joka tehostaa läpäisyä. 
Isojen koulutuksen järjestäjien vahvuutena on puolestaan vaih-
toehtojen ja mahdollisuuksien runsaus. Joustavuus ja erilaiset 
sujuvat siirtymät koulutusaloilta ja yksiköistä toisiin tulevat 
helpommiksi. Yhteistyöverkostojen laajuus ja toiminnan tehokas 
koordinointi mahdollistaa usein myös resurssien tehokkaam-
man käyttämisen ja työnjaon organisoinnin. Isojen yksiköiden 
ongelmana on toisaalta yhteisöllisyyden puute; yksittäinen nuori 
ja miksei aikuinenkin pääsee katoamaan, kuvaannollisesti tai 
kirjaimellisesti.

Isojen verkostomaisten koulutuksen järjestäjien haasteena on 
monen eri palasen liikuttaminen. Erityisen selvästi tämän "ison 
kuvan" haaste näkyy pääkaupunkiseudulla, Uusimaa ja etenkin 
Helsinki on läpäisyn kehittämisen ja tehostamisen kannalta oma 
lukunsa. Pääkaupunkiseudulla läpäisyprosentit ovat keskimää-
räistä huonommat. Opiskelijamäärät ovat vastaavasti huomatta-
van isot, joten pääkaupunkiseudun tilanteen muutokset näkyvät 
valtakunnallisissa kokonaistilastoissa.

Pääkaupunkiseudun erilliskysymystä selvitettiin seurantatut-
kimuksen aikana. Monen yksittäisen tekijän lisäksi voidaan 
korostaa kokonaisuuden hallinnan tarvetta. Toimijoita (koulu-
tusyksiköitä, työssäoppimispaikkoja, jne.) on paljon, ja hyvien 
vakiintuneiden yhteistyösuhteiden rakentaminen vaatii paljon 
työtä. Henkilökunnan vaihtuvuus on suurta, ja tämä vaikeut-
taa pysyvyyden rakentamista entisestään. Pääkaupunkiseudun 
tilannetta kuvaa keskimääräistä enemmän jatkuvan muutoksen 
ja epävarmuuden olotila. Läpäisyn kehittäjältä ja tehostajalta 
vaaditaan suhteellisen paljon organisointikykyä, luovuutta, 
koordinointikykyä ja diplomaattista taitoa. Voidaan sanoa, että 
sekä läpäisyä tehostava hanketoiminta että perustyö on jossain 
määrin haastavampaa kuin muualla Suomessa. 

Palapeli on siis iso, ja palaset ovat jatkuvassa liikkeessä. Täs-
tä pitäisi sitten rakentaa toimiva ja opiskelijoitakin miellyttävä 

kokonaisuus läpäisyn edistämiseksi. Hankaloittavia muuttujia on 
lisääkin: pääkaupunkiseudun opiskelijat ovat suhteellisen hetero-
geeninen ja osin hankalasti koulutettava (nuoriso)ryhmä. Pää-
kaupunkiseudulle tulee paljon opiskelijoita muualta Suomesta, 
jolloin he ovat usein juurettomia ja rajujen elämänmuutosten 
keskellä. Erilaisia opiskelua haittaavia "houkutuksia" on enem-
män kuin muualla Suomessa. Myös liikenneyhteydet ovat isossa 
roolissa; etäisyystoleranssi on pienempi kuin esimerkiksi Lapissa, 
ja koulumatkoihin käytetty aika ylittää herkästi sietokynnyksen. 
Sosiaaliset ja asunnonsaantiin liittyvät ongelmat ovat tyypilli-
sempiä pääkaupunkiseudulla. Asumiskustannukset ovat korkeat, 
ja eläminen edellyttää usein työssäkäyntiä opiskelun ohessa.

Opiskelijoiden iän vaikutus läpäisyyn on myös yksi erillis-
kysymys läpäisyn problematiikassa. Yli 20-vuotiaat opiskelijat 
eroavat selvästi todennäköisemmin kuin tätä nuoremmat. 
Ikääntyminen heikentää läpäisyä esimerkiksi siitä syystä, että 
aikuistuminen iskee päälle ja opinnoista erotaan työhön menon, 
perheen tai erilaisten taloudellisten syiden takia. Vanhemmat 
opiskelijat kokevat opiskelukaverinsa usein lapsellisiksi, eli ero-
amista selittää myös heikko yhteisöllisyys valtaosin 16–17  vuo-
tiaiden kavereiden seassa. Vanhemmissa opiskelijoissa on myös 
suhteellisen paljon opinnot aiemmin keskeyttäneitä ja esimerkik-
si pitkään työttömänä olleita nuoria. Näiden nuorten kiinnit-
tyminen takaisin koulutukseen on usein haasteellista, erilaiset 
taloudelliset ja sosiaaliset ongelmatkin ovat saattaneet kasautua. 
Toisaalta vanhemmassa ikäryhmässä on myös niitä, joille on 
jo kertynyt aiempaa osaamista ja jotka kokevat ammatillisen 
koulutuksen turhauttavana ja liian helppona. Yhteenvetona siis: 
Yli 20-vuotiaiden korkea eroprosentti selittyy monella eri syyllä. 
Arkikielellä sanottuna problematiikkaan sekoittuu ongelmaisten 
ja "liian" fiksujen opiskelijoiden aiheuttamia haasteita.  

Maahanmuuttajien läpäisyn kehittäminen jäi myös mel-
ko vähälle huomiolle läpäisyn tehostamisohjelmassa. Monet 
läpäisykäytännöt tosin ottavat kohteekseen kaikki opiskelijat, 
jolloin hyödyt koituvat myös tälle ryhmälle. Maahanmuuttajien 
läpäisyssä olisi kyllä tehostamisen varaa. Vieraskielisten oppimis-
tulokset ovat heikommat, opinnoista eroaminen yleisempää ja 
läpäisyprosentit huonommat kuin kantaväestöllä.2 

Läpäisyn tehostamisohjelmaan osallistuneet ammatilliset 
oppilaitokset pyrkivät vaikuttamaan niihin asioihin, joihin ne 
pystyvät vaikuttamaan. Työllisyystilanteeseen, maantieteelliseen 
sijaintiin tai ikään liittyviin biologisiin ja sosiaalisiin reunaeh-
toihin ei hanketoiminnalla pystytä vaikuttamaan. Vaikutusvallan 
ulkopuolelle jää myös opiskelijan lapsuuteen, perheeseen ja 
varhaiseen peruskouluun liittyvä menneisyys. Korkeasti koulute-
tut vanhemmat ennustavat hyvää läpäisyä, mutta tämä fakta 
on otettava annettuna.  Tässä suhteessa koulutuksen järjestäjät 
ovat myös osin erilaisessa asemassa – perheiden ja opiskeli-
joiden taustatekijät vaikuttavat hyvään tai huonoon läpäisyyn. 
Opiskelijaksi ottamisen perusteilla ja aloituspaikkojen määrillä 

2 Laura Jauhola (2010): Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa. Tilastokatsaus 2010. Raportit ja selvitykset 2010:11. Opetushallitus. Helsinki.
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voidaan "pelailla", mutta vain tiettyyn rajaan asti. Vuodet eivät 
myöskään ole veljeksiä, eli sattuma ja vaihtelu on huomattavan 
suurta sen suhteen millaisen raaka-aineksen kanssa oppilaitok-
set pääsevät syksyllä työtään aloittamaan.

Vaikutusvallan rajamailla ovat perusopetuksen yläluokat 
ja niillä olevat oppilaat. Läpäisyn kannalta keskeiset asiat 
tapahtuvat usein jo perusopetuksen yläasteella. Todistuksen 
keskiarvo ja yhteishakuvalintojen osuvuus ennustavat opintome-
nestystä toisella asteella. Yhteishakujärjestelmän surullinen piirre 
on siinä, että yhteishaku vaikeuttaa entisestään peruskoulussa 
huonosti menestyneiden oppilaiden pärjäämisen mahdollisuuksia. 
Lisäksi järjestelmä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan valinto-
jen vapauden suhteen.

Hyvin koulussa pärjänneet oppilaat saavat valita mieleisensä 
opiskelupaikan yhteishaussa. Huonosti pärjänneitä rangaistaan 
sillä, että he joutuvat hakemaan ja menemään sinne minne 
pääsevät. Oppilaat tunnistavat peruskoulussa tapahtuvan vertai-
lun ja kilpailun yleensä siten, että hyvällä keskiarvolla mennään 
lukioon ja huonommalla amikseen. Yläasteella ei aina tiedosteta 
sitä, että kilpailu- ja vertailuasetelma pätee myös ammatillisen 
koulutuksen sisäisessä paikanjaossa. Yläasteikäiset noudattavat 
monen aikuisenkin ihannoimaa ”hetkeen tarttumisen” elämän-
viisautta (carpe diem), ei silloin pohdita millainen keskiarvo 
vaaditaan vaikkapa sähköalan opintoihin. Tämä totuus paljastuu 
usein liian myöhään, samoin kuin valintojen vapauden ja itsen-
sä toteuttamisen rajoitteet. Osa läpäisyhankkeiden käytännöistä 
onkin kohdistunut juuri tähän problematiikkaan (kts. luku 3.2).

Ammatilliset opinnot aloittavissa nuorissa on siis niitä, joilla 
hyvät pohjatiedot yhdistyvät mieleisen ammatin opiskeluun. 
Näiden nuorten opiskeluennuste on hyvä. Huonompi – oikeas-
taan erittäin huono – ennuste on silloin, jos heikon peruskou-
lumenestyksen päälle kasautuu vääräksi koetun alan opiskelu. 
Koulutuspolku ei välttämättä katkea, mutta asiat pitkistyvät ja 
mutkistuvat.

Nyt ammatilliset oppilaitokset paikkailevat yhteishaussa 
tehtyjä vääriä ja pakollisia valintoja. Ammatillinen koulutus 
on sopeutunut tekemään ammatinvalinnanohjausta, vaikka 
päätehtävänä olisi ammattiin kouluttaminen. Syksyllä tehdään 
yhteishakujärjestelmän "uudet jaot", eli nuoria ohjataan uusille 
koulutusaloille oppilaitoksen sisällä. Oppilaitokset kokevat nyky-
tilanteen usein ongelmalliseksi sekä oppilaitoksen että opiske-
lijan kannalta. Hakujärjestelmän ongelmien koetaan siirtyneen 
koulutuksen järjestäjien ratkaistavaksi läpäisyä heikentävällä 
tavalla. Nuorille on toki olemassa myös Ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentava koulutus – VALMA, joka tarjoaa lisää 
aikaa ja valmiuksia koulutusvalintojen tekemiseen.

2.5. Vakituisen hyvää läpäisyä
Läpäisyä tehostava innovaatio, hyvä käytäntö tai niksi ei 
sellaisenaan riitä. Uudet jutut tulisi myös vakiinnuttaa osaksi 
perustoimintaa. Hyvien käytäntöjen kohdalla tuleekin erottaa se 
prosessi, jonka kautta uusi käytäntö muuttuu todellisuudeksi. 
Mitä siis tarvitaan läpäisyä tehostavien käytäntöjen vakiinnut-
tamiseksi?

Vakiinnuttamisen ehdot voidaan karkeasti jakaa kahteen 
luokkaan. Ensiksi tarvitaan hyvää hanketoimintaa ja toiseksi 
hankkeen jälkeistä toimintaa. Hyvien hankekäytäntöjen vakiintu-
miseen ovat yleensä liittyneet seuraavat asiat:3

 • organisointi ja käytäntöjen integrointi kokonaisuuteen
 • arvojen ja asenteiden muuttuminen
 • yhteisen tarpeen näkeminen
 • johdon rooli toiminnan ohjaajana ja mahdollistajana
 • henkilöstön kouluttaminen
 • tieto käytäntöjen hyödyllisyydestä
 • suunnittelutyö
 • perehdytys ja työnohjaus
 • käytäntöjen markkinointi ja tiedotus
 • taloudelliset resurssit
 • päätökset, ohjeet ja määräykset
 • verkostojen tehokkuus
Käytäntöjen integrointi oppilaitoksen kokonaisuuteen on kes-
keinen tavoite. Esimerkiksi opetuksen toteuttamiseen liittyvät 
uudet käytännöt aiheuttavat huomattavan paljon erilaisia heijas-
tusvaikutuksia ja vaativat monen asian yhtäaikaista muuttamis-
ta. Heijastusvaikutukset kohdistuvat esimerkiksi lukujärjestyksiin, 
opettajien työaikaan ja oppilaitosten tilojen käyttöön. Hankkeet 
voivat tehdä kehittämistyötä vain tiettyyn pisteeseen saakka, 
sen jälkeen etenkin oppilaitosten keskijohdon on otettava isoa 
roolia käytäntöjen vakiinnuttamisessa. Vakiinnuttaminen edellyt-
tää kokonaiskuvan hahmottamista, koordinointia ja asianosais-
verkostojen laajentamista.

Tehostamisohjelman aikana kehitetyt käytännöt ovat 
oppilaitospainotteisia, eli vakiinnuttamisen avainhenkilöt ovat 
pääasiassa opettajia ja oppilaitosten keskijohtoa. Myös opinto-
ohjaajia ja opiskeluhuollon edustajia tarvitaan suhteellisen usein. 
Hankkeiden oman arvion mukaan oppilaitosten ulkopuolisten 
tahojen (mm. lukiot, ammattikorkeakoulut, sosiaalipalvelut, 
nuorisotyö, työpajat) rooli käytäntöjen vakiinnuttamisprosessissa 
ei ole aivan niin keskeinen. Tässä on tietysti käytäntökohtaista 
vaihtelua, ja ulkopuolisten tahojen rooli on tärkeä käytän-
nön toteuttamisessa. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen 
ylimmän johdon roolina on toiminnan linjaaminen ja hyväksyn-
nän antaminen. Johto mahdollistaa resursoinnin, tukee, ohjaa, 
seuraa ja tekee tarvittavia (hallinnollisia) päätöksiä.

Monet läpäisykäytännöt vaativat levittämis- ja vakiinnut-
tamisvaiheessa lisää resursseja. Uuden käytännön kopiointi 
ja käyttöönotto vaatii usein aikaa ja rahaa, suunnittelu ja 
perehtyminen eivät aina käy hetkessä. Tämä kehittämiskynnys 
ja -murros voidaan nähdä investointina, joka maksaa myö-
hemmin itsensä takaisin. Suhteellisen harvat läpäisykäytännöt 
vaativat uusien henkilöiden palkkaamista tai muuten hyvin 
konkreettista lisäresursointia. Valtaosaltaan kyse on työajan 
käyttämisestä suunnitteluun ja kehittämiseen. Monen käytännön 
vaatima suunnittelutyö on toisaalta työtä, joka tulisi tehdä 
joka tapauksessa osana uusien opetussuunnitelmien laatimista 
ja osaamisperusteisuuden kehittämistä. Resurssien näkökulmasta 
on kuitenkin selvää, että tarvetta olisi myös valtakunnalliselle 
suunnittelulle ja erilaisille käytäntöpankeille. Esimerkiksi luvussa 
4.3 esiteltävät digitaaliset opetusmateriaalit voitaisiin aivan 
hyvin laatia osaksi kansallista oppimateriaalia.

2.5.1 Johtajuuden nykytila ja kehittämistarpeet
Mikä sitten on koulutuksen järjestäjän johdon rooli tehokkaan 
läpäisyn näkökulmasta? Kuvassa 6 näkyy eräs jäsennys keskei-
sistä tavoitteista. Kuva kertoo myös näiden asioiden nykytilasta 
ja koetusta kehittämistarpeesta.

Johdon rooliin kuuluu esimerkiksi arvo- ja asenneilmapiiriin 
vaikuttaminen. Tähän näyttäisi kohdistuvan suurin kehittämis-
tarve. Suhteellisen suuri kysyntä on myös tiedolle, jonka avulla 
läpäisy liitetään osaksi kokonaisstrategiaa. Kehittämiskuilun 
(nykytilan ja tarpeen välinen erotus/kuilu) perusteella huo-
mio kiinnittyy myös resurssien tehokkaaseen käyttämiseen ja 
läpäisyä tukevaan työelämäyhteistyöhön. Yhteistyöverkostojen 
rakentamiseen ei ole ainakaan kovin pakottavaa tarvetta. 

Ilmeisesti verkostomainen työote on jo vakiintunut suhteellisen 
hyvin ja kattavasti läpi järjestäjäkentän. 

Läpäisyohjelman aikana läpäisyn käsite löi itsensä läpi 
ja korvasi sellaiset suppeammat käsitteet kuten opintojen 
keskeyttäminen tai tutkinnon suorittaminen. Oppilaitokset 
löysivät läpäisyn käsitteestä omalle organisaatiolleen yhteisen 
kehittämiskohteen, haasteen ja tavoitteen. Läpäisyn edistäminen 
tarjoaa yhteisen viitekehyksen, ja läpäisyn heikkous aiheuttaa 
yhteisen huolen. Läpäisyn käsitteestä tuli laatuun verrattava 
metakäsite, joskin laatua eksaktimpi ja selkeämmin mitattava. 
Läpäisyn käsitteen todellisesta sisällöstä ei voi pitää syvällisiä 
merkitysanalyysejä tai konsulttien ohjaamia tuumaustunteja. 
Läpäisyn hyvyydelle tai huonoudelle ei ole vaihtoehtoisia tulkin-
toja, läpäisy näkyy läpäisyluvuissa, ja se on siinä. 

Monet koulutuksen järjestäjät ovat liittäneet läpäisyn osaksi 
kokonaisstrategiaa, laadun käsitteen rinnalle tai alateemaksi. 
Läpäisy on nähty myös laadun yläkäsitteenä; läpäisyprosentti 
on keskeinen laadun mittari, huono läpäisy tuhoaa laadun 
vaikka muut laatuindikaattorit laatua näyttäisivätkin. Läpäisy 
liitetään usein myös laajempiin kaupunki- tai seutukohtaisiin 
strategioihin, esimerkiksi osaksi nuorisotakuuta ja sen tavoittei-
den toteutumista. Tätä kautta läpäisytavoite "valuu" alemmaksi 
esimerkiksi koulutusalakohtaisiin sopimuksiin ja suunnitelmiin.

Tehostamisohjelma ohjasi oppilaitoksia läpäisyn kehittämisen 
pariin, mutta ohjausta tulee myös taloudellisten kannustimien ja 
sanktioiden muodossa. Euro on hyvä konsultti, ja tulosrahoitus 
pakottaa koulutuksen järjestäjiä keskittymään läpäisyn paranta-
miseen. Kehittämisen lisäksi myös seurantaa kohdistetaan niihin 
asioihin, joista saadaan taloudellista hyötyä. Tiivistäen sanottu-
na näiden asioiden välillä on kolmikantainen yhteys, jossa sitä 
seurataan ja kehitetään, mistä maksetaan.

3 Lisätietoa löytyy Arjen arkki-hankkeen aikana tehdystä selvityksestä, jossa kartoitettiin hyvien käytäntöjen juurtumista ja vakiintumista edistäviä tekijöitä.
 Lähde: Hankkeesta arjen käytännöksi – tutkimusraportti hankkeiden tulosten juurtumista ja leviämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä ammatillisissa oppilaitoksissa.
 Julkaisu ladattavissa: arjenarkki.fi/tiedotteet/2014/hankkeesta-arjen-kaytannoksi
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2.5.2 Arvojen ja asenteiden muuttaminen
Suurin kehittämistarve kohdistui siis arvojen ja asenteiden 
muuttamiseen. Muutostyötä pyritään tekemään ainakin kahdesta 
eri suunnasta. Oppilaitoksen henkilökunta kokee muutoshaas-
teita erilaisten kehittämishankkeiden taholta. Erilaiset hanketoi-
mijat ja kehittäjäpedagogit pyrkivät osoittamaan oikeanlaisen 
asennoitumistavan vaikkapa oppimisvaikeuksiin. Houkuttimena 
on usein vielä se, että omaa asennetta muuttamalla oma työ 
muuttuu mielekkäämmäksi ja motivoivammaksi. Toinen haaste 
tai paine tulee koulutuksen järjestäjän johdon ja taloudellisten 
realiteettien suunnasta. Tehostamisohjelman aikana pyrittiin 
selvittämään miten asenteet muuttuvat, mutta oikeampi kysy-
mys voisi olla: miten asenteet ja arvot voivat olla muuttumatta 
tällaisessa tilanteessa?

Kouluttautuminen ja oppiminen

Kouluttautuminen ja oppiminen on yksi tapa muuttaa omaa 
asennoitumista. Läpäisyn tehostaminen edellyttää henkilöstön 
osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä. Koulutuksen järjestäjien 
kokemat koulutus- ja oppimistarpeet ovat suhteellisen yhtenäi-
siä. Ensinnäkin korostetaan tutkintojärjestelmän uudistukseen 
liittyviä koulutustarpeita. Osaamisperusteisuuden läpilyönti 
ja osaamisen tunnustamisen toteuttaminen vaativat paljon 
koulutusta ja perehtymistä. Toinen iso asia on ohjausosaamisen 
lisääminen. Opettaminen muuttuu entistä enemmän ohjaamisek-
si, ja opettajille halutaan lisää tietoa ja valmiuksia ohjaamisen 
toteuttamiseksi. Tähän liittyy parempi osaaminen opiskelijan 
kohtaamiseen ja ongelmien tunnistamiseen. Uudet opetusmene-
telmät ja oppimisympäristöt, etenkin somepedagogiikka, vaativat 
myös suhteellisen paljon kouluttautumista ja perehtymistä.

Erityisopiskelijoiden opettamiseen liittyvän osaamisen 
kehittäminen koetaan yleisesti tärkeäksi. Erityisopetukseen 
ja -opiskelijoihin liittyvät koulutustarpeet kohdistuvat osin 
suoraan erilaisiin erityisopetuspalveluihin (esim. HOJKS-prosessit). 
Yhä useamman ammatillisen opettajan toivotaan saavan lisää 
perustietoa myös erityisen tuen tarpeen syistä ja erityisopiske-
lijoille soveltuvista opetusmenetelmistä. Laajemmin ajateltuna 
koulutus- ja oppimistarpeet liittyvät usein kasvatuksellisuuden 
toteuttamiseen. Opiskelijoiden kasvattamisen tärkeyden koetaan 
kasvaneen muun muassa yhteishakujärjestelmään tehtyjen muu-
tosten myötä. Yhteistyön toteuttamiseen, vuorovaikutustaitoihin 
ja tiimityöhön liittyvät oppimis- ja koulutustarpeet nousevat 
myös suhteellisen usein esiin.

Heistä tulee meitä

Arvoihin ja asenteisiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös 
tiedottamisen kautta, ja näinhän usein tehdäänkin. Läpäisyoh-
jelman aikana suurimmat muutokset saatiin kuitenkin aikaan 

oman työn kehittämisen kautta. Muutoshaaste ei tule ulkoapäin 
vaan mahdollisimman läheltä, kollegalta ja vertaiselta.

Asenteiden ja arvojen muuttumiseen liittyy joskus vaikeasti 
määriteltävä kehittämisinto. Tämän innon synnyttäminen 
edellyttää yleensä sitä, että kehittämisen kohteet otetaan osaksi 
toimintaa. Hankkeet kuulevat ja osallistavat henkilöstöä oman 
työnsä kehittämiseen, ja hanketyön tavoitteet määritellään 
kollektiivisen tarpeen perusteella. Tätä kautta henkilöstö myös 
sitoutetaan toiminnan kehittämiseen ja hankkeet saavat kump-
paneita esimerkiksi erilaisten pilottiryhmien vetämiseen. Nämä 
kumppanit puolestaan kokevat omakohtaisesti sen, miten oma 
työ saattaakin muuttua mielekkäämmäksi ja omat opiskelijat 
oppivat aiempaa paremmin. 

Hyvät hankkeet ponnistavat siis jo lähtökohtaisesti henkilö-
kunnan omakohtaisista kokemuksista ja tarpeista. Tätä kautta 
saadaan hanketoiminnan toteuttajia ja kehittämiskumppaneita. 
Erilaiset kehittäjät eivät ole ulkopuoliseksi koettuja konsultteja, 
vaan he ovat "meitä". Kehittäjät ovat kollegoita ja kahvipöydän 
juttukavereita, jotka levittävät omia kokemuksiaan ja vinkkejään 
yhä laajemmalle kuulijakunnalle. Asennemuutokseen ei pyritä 
vierailevan tiedottajan avulla, vaan muutoksen lähde on se 
naapurisalin pena tai pirkko, joka kertoilee hyvistä kokemuk-
sistaan. Tällä vertaisen kokemuksella on huomattavan paljon 
vaikutusvaltaa. Kyse ei ole ihan omakohtaisesta kokemuksesta, 
mutta sitä lähemmäksikään ei juuri voi päästä.

Yleisesti ottaen kyse on siitä, että käytännöt eivät leviä 
tiedottamalla vaan osallistumalla. Mitä lähemmäksi oman työn 
arkea ja todellisuutta päästään, niin sitä parempi. Perinteinen 
tiedonjakomalli ei sovellu enää opiskelijoiden opettamiseen eikä 
myöskään henkilökunnan ajattelutapojen muuttamiseen.

"Kohtele oppilaitoksen ihmisiä 
ikään kuin he olisivat inhimillisiä olentoja"

Tässä luvussa on käsitelty läpäisyyn ja omaan työhön liittyviä 
arvoja ja asenteita. Oppilaitoksen ilmapiiri on luonnollises-
ti myös aivan ratkaisevassa roolissa. Sosiaalipsykologiasta 
tiedetään, että yhteisön jäsenet heijastavat ja siirtävät omia 
kokemuksiaan ja tunteitaan toisiin ihmisiin. Esimerkiksi hyvä 
työilmapiiri ja siihen liittyvät hyvät tunteet leviävät kulovalkean 
lailla kaikkien hyödyksi. Tästä syystä työ- ja opiskeluhyvin-
voinnin kehittäminen on mitä parasta läpäisyn tehostamista. 
Erilaiset negatiiviset tunteet leviävät valitettavasti vielä helpom-
min. Tunteiden lisäksi oppilaitoksissa leviää ja vakiintuu erilaisia 
ihmisten kohtaamisen ja kohtelun tapoja. Klassisten tarinoiden 
mukaan esimiehen haukkuma alainen haukkuu kotona puoli-
sonsa, tämä haukkuu lapsensa ja lapsi potkaisee suutuspäissään 
kissaa.

Sosiaalipsykologian perinteestä voidaan poimia vielä yksi 
näkökulma läpäisyn tehostamiseen. 1960-luvulla sosiaalipsykolo-

giassa tehtiin paljon erilaisia laboratoriokokeita. Tunnetuimpia 
niistä ovat varmaan Milgramin tottelevaisuuskokeet, joissa 
ihmisiä käskettiin antamaan sähköiskuja toisilleen. Laboratorio-
kokeiden kritiikissä huomautettiin, että ihminen ei toimi inhi-
millisellä ja luonnollisella tavalla keinotekoisissa ja ahdistavissa 
olosuhteissa. Behavioristisen ihmiskäsityksen ja tieteen kritiikki 
tiivistyi Rom Harrén kuuluisaan lausahdukseen "Kohtele ihmisiä 
tieteellisissäkin tarkoituksissa ikään kuin he olisivat inhimillisiä 
olentoja".4 Tämän viestin ytimessä on ajatus, että ihmisten 
parhaat mahdolliset puolet saadaan esiin, kun heitä kohdellaan 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehostamisohjelman aikana vahvistui mielikuva, että läpäisyn 
tehostaminen ei ole mitään rakettitiedettä. Kun henkilökunta 
ja opiskelijat kohtelevat toisiaan ihmisinä ja ovat ihmisiksi, 

niin sillä päästään jo pitkälle. Hyvän läpäisyn oppilaitoksille on 
usein tyypillistä se, että siellä vallitsee eräänlainen suvaitsevai-
suuden, yhteistyön ja toisten kunnioittamisen eetos. Ihmisten 
käyttäytymiseen ei pyritä vaikuttamaan behaviorismin keinoin, 
ihmisiä ei haluta saada reagoimaan vaan enemmänkin toimi-
maan ja osallistumaan. Käyttäytymisen ja toiminnan muutoksen 
lähtökohtana on toinen Harrén sitaatti: "Why not ask them?", 
eli miksi emme kysyisi heiltä itseltään?

2.5.3 Miksi emme kysyisi heiltä itseltään?
Miksi emme kysyisi heiltä itseltään? Tähänhän hyvät läpäisykäy-
tännöt usein perustuvatkin. Luvussa 5.2 käsitellään tarkemmin 
osallisuutta ja opiskeluun liittyvää omistajuuden tunnetta. 
Opiskelijat pyritään osallistamaan omaan oppimiseensa, ja sama 
pätee myös henkilökuntaan. Rehtoreiden ja muun henkilökun-
nan toiveena on usein omien vaikutusmahdollisuuksien lisäänty-
minen. Työ- ja opiskeluhyvinvointi paranee, kun ihmiset tulevat 
kuulluksi ja pääsevät osallistumaan oman työnsä kehittämiseen 
ja toteuttamiseen. 

Henkilökunnalta kysyminen voi tapahtua osallisuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kautta. Erilaiset verkostot 

ja tiimit toteuttavat samaa periaatetta. Yhteistyöverkostoihin ja 
pienempiin ryhmiin kootaan ihmisiä, ja heidän kuulemisensa on 
kollektiivisen kehittämisen ytimessä. Paikallisia kehittämisverkos-
toja on lukemattomia. Tässä yhteydessä voidaan esitellä Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa käytetty Kehittävän asiantuntijaver-
kostotyön malli. Tässä mallissa tehdään systemaattista alueellis-
ta verkostotyötä erilaisten nuorten palveluiden asiantuntijoiden 
voimin. Malliin kuuluu toimintaohjeet sekä kahden toimijan 
yhteistyölle (esim. oppilaitos ja sosiaalityö) että monen toimijan 
laajalle yhteistyölle (kuva 7).

4 Laboratoriokokeita kauhisteltiin, koska kokeisiin osallistuneet ihmiset toimivat niissä epäinhimillisesti ja sokean kuuliaisesti. Hárren tarkoituksena ei ollut kyseenalaistaa
 ihmisten kykyä pahaan vaan kritiikissä pyrittiin osoittamaan, että ihmisten hyvyys ja pahuus ovat olosuhteiden ja kohtelun synnyttämiä käyttäytymismalleja 
 (esim. uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiaalipsykologia/historia.html).



Kuva 7.

Kehittävän asiantuntija- 
verkostotyön malli

• keskiössä kehittävä työote
• kaikki osallistuvat osana omaa perustyötään
• kokoontuu tarpeeksi tiiviisti, esim. 2 kk:n välein
• aktiivinen toiminta- ja toteuttamissuunnitelma
• välineenä sovellettu Sinisen meren strategia
• työskentelee tapaamisten välissä aihekohtaisissa työryhmissä
• säännöllinen itsearviointi verkoston toimintaan ja
 saatuihin tuloksiin esim. kerran vuodessa 
• sopii itse jatkotyöskentelystä tai sen lopettamisesta

Kahdenväliset toimintamallit
• kaksi toimijaa, esim. oppilaitos ja yksi palveluorganisaatio
• keskustellen määritetään yhteinen rajapinta:
 toisen opiskelija on toisen asiakas/potilas tms. 
• sovitaan tarvittavasta toimintamallien
 kehittämistyöstä ja tekijöistä 
• sovitaan aikataulu ja jatkotapaaminen

Alueellinen hankeyhteistyö
• oppilaitosten sisällä, välillä ja ulkopuolella
• rahoittaja- ja byrokratiarajojen ylittäminen
• yhteinen nimittäjä: tarve tai kohde
• kartoitetaan jokaisen tavoitteet, resurssit, aikataulut
• sovitaan yhteinen tavoite, aikataulu
 ja tehdään tiivis työsuunnitelma 
• raportoidaan hankeyhteistyössä tehdyksi
  
  Lisätietoja:
  seija.karki@sakky.fi 
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke 
  Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savon ammatti- ja aikuisopiston mallissa puhutaan hankeyh-
teistyöstä, mutta verkostotyö on sovellettavissa myös perustyön 
kehittämiseen. Malli on esimerkki tehokkaasta, tavoitteellisesta 
ja systemaattisesta yhteistyöstä. Monialainen yhteistyö jäsentyy 
suunnitelmallisesti osaksi ammatillisen koulutuksen läpäisyn ke-
hittämistä. Läpäisy on verkoston työssä ikään kuin laajemman 
alueellisen nuorten hyvinvoinnin osatekijä. 

Kehittävän asiantuntijaverkostotyön malli on hyvä esimerkki 
myös siitä, että koulutuksen järjestäjien ja erilaisten yhteistyö-
verkostojen toiminnassa korostuu projektinhallinnan logiikka. 
Hyvän hanke- ja projektitoiminnan toteuttaminen toimii hyvänä 
ohjenuorana myös organisaation hallinnalle.

2.5.4 Tiimityö, tieto ja 
   projektinhallinnan logiikka
Yksi osa kehittämistä on työkalujen ja -välineiden valinta. Savon 
ammatti- ja aikuisopiston alueen kehittämisvälineenä on käytetty 
Sinisen meren strategiaa.5 Tämän työkalun avulla verkosto ja orga-
nisaatiot ideoivat ja määrittelevät omia tavoitteitaan ja päämääri-
ään. Kehittämistyötä tehdään työryhmätyöskentelyn avulla (kuva 8).

Savon ammatti- ja aikuisopiston verkostomalli operoi laajojen 
kysymysten parissa. Läpäisyn kehittämisen ja tehostamisen 
kannalta olennaista on myös tarkemmin rajattujen verkostojen 
ja yhteistyöryhmien tehokas toiminta. Näillä ryhmillä on tärkeä 
merkitys myös tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyssä.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa läpäisyyn liittyvää 
kehittämistä tehdään mittavien auditointien ja tiimityöskentelyn 
avulla. Tiimit on organisoitu klusteriajattelun mukaisesti, eli 
tiimien vastuualueet muodostuvat toisiaan lähellä olevista ja 
toisiaan tukevista tutkinnoista. Tiimeihin kuuluvat kyseisten 
tutkintojen opettajat (5–15 kpl). Tiimien esimiehinä toimivat 
koulutuspäälliköt (4 kpl), jotka koordinoivat, ohjaavat ja koulut-
tavat tiimejä. Tiimityöhön on varattu resursseja, keskiviikot klo 

14–16 ovat tätä kollegiaalisen kehittämistyön aikaa. Tiimityöhön 
kannustetaan myös erilaisten rahallisten palkintojen avulla, hyvä 
tiimi pääsee vaikkapa työhyvinvointia lisäävälle virkistysmatkal-
le. Tiimit ovat osa laajempaa toimialan pedagogisen johtamisen 
mallia (kuva 9).

Tiimityöskentely osallistaa opettajia oman koulutusalan 
toiminnan pedagogiseen kehittämiseen. Ryhmissä toteutuu 
ohjaavan ja konsultoivan johtamisen periaate, ryhmiä ja 
opettajia kannustetaan yhteisvastuuseen ja itseohjautuvuuteen. 
Yksi tavoite on myös opetustoiminnan tasalaatuisuus, tiimityö 
puristaa opettajia yhtenäiseen työtapaan. 

Tiimien työ perustuu omaa koulutusalaa ja tutkintoa 
koskevan auditointitiedon käsittelyyn ja tulkintaan. Savonlinnan 

Kuva 8.

Sinisen meren strategian soveltaminen

Kehittämisryhmissä mietittävät kysymykset
 
Mitä voidaan vähentää?
Tämä on kyllä tehtävä, mutta sitä tehdään ihan liikaa. 
Vähempikin riittäisi, tai voitaisiin tehdä toisella tavalla. 

Mistä voidaan kokonaan luopua?
Tämä on turhaa ja ylimääräistä. 
Ei hyödytä, ei kannattaisi tehdä / olla ollenkaan. 

Mitä pitää vahvistaa?
Tämä on hyvä ja toimiva juttu. Sitä kannattaisi tehdä enem-
män ja useammin, useamman kannattaisi ottaa se käyttöön. 

Mitä kokonaan uutta pitää luoda?
Tämä (todennäköisesti) auttaisi, helpottaisi, järkevöittäisi ja 
mahdollistaisi työntekoa sekä lisäisi jaksamista ja motivaatiota. 

Työskentely
• Jokainen (ryhmä) tekee vastauksensa ruuduittain erilliselle
 paperille (poistaa, vähentää, lisätä, luoda -paperit).
• Paperit kiinnitetään seinälle, puheenjohtaja lukee ne
 ääneen ja tekee tarvittaessa tarkentavat kysymykset. 
 Tämä on hyvin nopea vaihe.
• Jokaisella osallistujalla on esim. kolme ääntä,
 jotka hän antaa mielestään tärkeimmille 
 kehittämiskohteille (yksi ääni per kohde).
• Puheenjohtaja laskee äänet. Todetaan asiat,
 jotka otetaan yhteisen työn kohteiksi.
• Sovitaan toimijat (perustehtävän ja kiinnostuksen mukaan),
 ryhmien vetäjät ja aikataulut.
• Asiantuntijaverkosto arvioi ja ohjaa ryhmien työtä. 
  
  Lisätietoja:
  seija.karki@sakky.fi 
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke 
  Savon ammatti- ja aikuisopisto

Kuva 9.

Toimialan pedagogisen johtamisen malli ja klusteritiimit

Lisätietoja: 
jonna.kokkonen@samiedu.fi 
sami.pekonen@samiedu.fi 
Smart & Flexible -hanke 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

TUTKINTOKOORDINAATTORI

TOIMIALAN JOHTOTIIMI (koulutuspäällikkö, tutkintokoordinaattori, tiimin vetäjät, opinto-ohjaaja)

OSAAMISKLUSTERIN KOLLEGIAALINEN RYHMÄ OSAAMISKLUSTERIN KOLLEGIAALINEN RYHMÄ

TIIMI 
tiimin vetäjä

TIIMI 
tiimin vetäjä

TIIMI 
tiimin vetäjä

TIIMI 
tiimin vetäjä

5 Työkalun kehittäjien oman kuvauksen mukaan sinisen meren strategia sopii tilanteisiin, joissa mietitään toiminnan uusia suuntia. Sinisen meren strategia on alun perin
 kehitetty liiketoimintaan, ja sen perusajatuksena on uusien markkinoiden luominen ja löytäminen. Lähde: Kim & Mauborgne (2005): Sinisen meren strategia. Talentum. Helsinki.
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ammatti- ja aikuisopistossa on rakennettu systemaattinen au-
ditointijärjestelmä, jonka kautta saadaan palautetietoa läpäisyn 
kehittämiseksi. Auditointiin kuuluvat esimerkiksi määrälliset 
tiedot opinnoista eronneista sekä opiskelijakyselyihin ja -haas-
tatteluihin perustuvat tiedot tutkintojen välisistä eroista.

Korkean eroprosentin tutkintoja verrataan alhaisen eropro-
sentin tutkintoihin, ja tätä kautta päästään erilaisia lukuja 
selittävien syiden jäljille.6 Jokaiselle tiimille ja klusterille tulee 
oma toimenpideohjelma, eli tiimit voivat keskittyä oman alan 
ongelmakohtiin ja vahvuuksien kehittämiseen. Jos jonkun 
tutkinnon tulokset ovat erityisen hälyttäviä, niin ohjeena on: 
kyseisen tutkinnon kanssa pitää nostaa kissa pöydälle. 
Erilaisten kehittämiskeskustelujen lisäksi ongelmakohtia tuetaan 
konkreettisia toimenpiteitä suuntaamalla. Tuki- ja lisäpalveluita, 
erityisopetusta ja hanketoimintaa kohdistetaan systemaattisesti 
niihin tutkintoihin, joissa läpäisy on heikointa. Tässä tutkin-
to- tai koulutusalakohtaisessa huolivaiheessa toteutetaan 
huomattavan samankaltaisia toimintoja kuin yksittäiseen opis-
kelijaan kohdistuvassa huolivaiheessa (kts. luku 3.5). Ennakoiva 
seuranta, huolen tunnistaminen, huolikeskustelut ja uudet 
toimenpiteet ovat käytäntöjä niin yksittäisen opiskelijan kuin 
tutkinnonkin kohdalla. 

Tutkintokohtaisen auditoinnin ja tiimien lisäksi olennainen 
rooli on myös erityisillä kehittäjäpedagogeilla, jotka toimivat 
muutoskonsultteina oman alan sisällä. Kaikilla käytännöillä 
pyritään opettajien yhteistyön ja itseohjautuvuuden lisäämiseen. 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston käytäntöihin perehty-
mällä ei voi välttyä vaikutelmalta, että tässäkin tapauksessa 
oppilaitoksen ajattelu- ja toimintatavat leviävät organisaation 
kaikille tasoille. Johto rakentaa yhteistyöhön, osallisuuteen ja it-
seohjautuvuuteen kannustavia käytäntöjä opettajille, ja opettajat 
rakentavat vastaavia opetuskäytäntöjä opiskelijoille. Paikallinen 
top-käytäntö (Rautalankakokki, luku 4.3) pyrkii toteuttamaan 
näitä samoja ihanteita. Tätäkin kautta tulee ymmärrettäväksi, 
että läpäisyn tehostamisen keinot ja ajattelutavat eivät voi 
rajautua pelkästään (ongelmaiseen) opiskelijaan vaan toiminnan 
kohteeksi on otettava oppilaitos kaikkine vivahteineen. Jos 
pystytään lisäämään opettajien itseohjautuvuutta, työn omista-
juuden tunnetta ja ammattiylpeyttä, niin nämä asiat välittyvät 
myös opiskelijalle roolimalliksi. Käänteisesti: opettaja ei voi us-
kottavasti toimia osallistavan opetusmenetelmän guruna, mikäli 
häntä itseään kohdellaan passiivisena reagoijana ja pelkkänä 
kehittämistiedon vastaanottajana.

Tieto, yhteistyöryhmät ja toiminnan kehittäminen liittyvät 
usein toisiinsa. Tätä kolmiyhteyttä on sovellettu myös Satakun-
nan koulutuskuntayhtymässä, jossa on luotu Opinto-ohjauksen 
mittaristo opinto-ohjauksen arvioinnin ja kehittämisen tueksi 
(kuva 10).

6 Opintojen keskeyttämisen ja heikon läpäisyn syyt ovat paikallisesti vaihtelevia. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston auditointimalli tuottaa täsmätietoa oman
 läpäisyprosentin parantamiseksi. Yleiseen tietoon suhteutettuna voidaan sanoa, että opintojen alkuvaihe on ratkaiseva (ryhmäytyminen, käytännön tekeminen heti alussa). 
 Opiskelijalla tulee olla selkeä ja oikea käsitys omien opintojen sisällöstä, rakenteesta ja kokonaisuudesta.  Myös tukipalveluiden läheisyys, aito välittäminen ja hyvät 
 yhteistyösuhteet ovat melko yleispäteviä keskeyttämisen ehkäisyn välineitä.

Kuva 10.

Opinto-ohjauksen mittaristo

Mittaristo on laadullisen itsearvioinnin työkalu, joka edistää 
opinto-ohjauksen huomioimista koulutuksen järjestäjien 
toimintajärjestelmissä. Mittariston suunnittelussa on huo-
mioitu Opetushallituksen luomat hyvän ohjauksen kriteerit 
sekä koulutuksen tutkimuslaitoksen/Jyväskylän yliopiston 
tutkimukselliset näkökulmat. Opinto-ohjauksen mittaristo 
on keskeinen työväline keskeyttämisen ehkäisyssä ja siten 
läpäisyn tehostamisessa.

Mittariston aineisto kerätään opiskelijakyselyiden kautta. 
Kyselyissä huomioidaan mm. ohjauksen tavoitteet ja resurssit 
sekä ohjauksen prosessit. Kyselyissä huomioidaan eri vastaa-
jaryhmät ja valtakunnallinen levitettävyys. Kyselyn toteutta-
misessa käytetään SAKU ry:n ammattitaitoa ja ohjelmistoja.

Resurssit
Kyselyn toteuttamiseen ja tulosten arviointiin käytettävä 
opettajien ja ohjaajien työaika. Kyselyyn vastaaminen 
suositellaan toteutettavaksi ohjatusti esim. ryhmänohjaajien 
tai opinto-ohjaajien tunnilla.

Juurtuminen/kehittämisideat
Useamman pilotoinnin kautta mittaristo saadaan niin 
toimivaksi, että se toimii valtakunnallisesti koulutuksen 
järjestäjän itsearvioinnin työkaluna opinto-ohjauksen 
kehittämisessä.
  Lisätietoja:
  pasi.kallioinen@sataedu.fi 
  HOPSY – Aktiivinen opiskelija
  hyvinvoivassa oppimisympäristössä 
  Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Opiskelijakyselyn lisäksi mittaristoon kuuluu ohjauksen itsear-
viointilomake, joka on laadittu Opetushallituksen opinto-ohjauk-
sen kriteeristön mukaan. Opinto-ohjaajat vastaavat kysymyksiin 
(kunnossa / kehitettävää / toimenpide-ehdotuksia). Näiden 
tulosten pohjalta käydään opiskelijapalvelupäällikön vetämä 
ryhmäkeskustelu opinto-ohjauksen kehittämiseksi. Ryhmäkeskus-
telun tulokset viedään opinto-ohjauksen toimintasuunnitelmaan. 
Tämän suunnitelman kautta opiskelijakyselyiden ja itsearvioinnin 
tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös oppilaitoksen johto-
ryhmässä ja kuntayhtymän hallituksessa.

Osallistaminen, yhteistyöverkostot, seurantatieto ja itseohjau-
tuvuuden tukeminen ovat avainasemassa siksi, että näihin asi-
oihin panostaminen tukee läpäisyn tehostamista hyvin monella 

tavalla. Nämä neljä käytäntöä auttavat läpäisyyn liittyvän toi-
minnan koordinoinnissa ja tavoitteiden määrittelyssä. Lisäksi ne 
säästävät resursseja. Haastateltujen johdon edustajien mukaan 
esimerkiksi opettajien tulisi ymmärtää yhteisen suunnittelun 
ja tekemisen merkitys jo pelkästään resurssien säästön vuoksi. 
Myös laajemmat alueelliset verkostot tehostavat resurssien 
käyttöä, benchmarking, yhteiset koulutukset, laitteiden ja tilojen 
yhteistyökäyttö ovat esimerkkejä yhteistyön hyödyistä.

Koulutuksen järjestäjän toiminnan hallinta muistuttaa siis yhä 
enemmän projektinhallinnan periaatteita. Samoilla työkaluilla, 
prosesseilla ja pelisäännöillä tehdään tulosta ja onnistumisia 
niin projekteissa kuin perustyössäkin. Voidaan spekuloida sillä, 
että vaatisiko tehokkaan läpäisyn varmistaminen erityistä läpäi-

systä vastuussa olevaa henkilöä. Olipa vastuutahona yksittäinen 
henkilö tai erityinen ryhmä, niin tällainen vastuuttaminen ja 
läpäisystä kopin ottaminen on osoittautunut hyväksi käytän-
nöksi.

2.6  Tiivistelmät

2.6.1 Yhteenveto hyvistä käytännöistä

Kirjan loppuosassa läpäisyä käydään läpi kolmen teeman 
tai tulokulman avulla. Nämä teemat ovat luotsaaminen, 
opetuksen toteuttaminen ja oppimisen tuki. Oppimisen 

tuen yläkäsitteenä on hyvinvointi. Kustakin teemasta on tehty 
tiivistelmätaulukot kiireistä lukijaa varten. Tiivistelmätaulukot 
toimivat myös lukuohjeena, eli taulukot ohjaavat lukemaan lisää 
itseä kiinnostavista aiheista. Taulukoissa nimetään läpäisyhank-
keiden hyviä käytäntöjä. Hyviä käytäntöjä löytyy tehostamis-
ohjelman nettisivulta lapaisy.fi. Ammatilliseen koulutukseen ja 
läpäisyyn liittyviä hyviä käytäntöjä löytyy myös SAKU ry:n Arjen 
Arkki -palvelutoiminnan kautta (arjenarkki.fi).

2.6.2 Kymmenen havaintoa läpäisystä 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen problematiikka 
on massiivinen kokonaisuus. Sen tiivistäminen yhteen ohjel-
maan – saati yhteen kirjaan – johtaa väistämättä rajauksiin ja 

valintoihin. Joku osa palapelistä jää väkisinkin marginaaliseen 
rooliin, ellei peräti unohduksiin. Tästä huolimatta tehosta-
misohjelman havainnot haluttiin tiivistää vielä suppeammaksi 
yhteenvedoksi. Vuosien aikana kertyneen tiedon ja erilaisten 
havaintojen perusteella kirjoitettiin kymmenen kohdan lista. 
Tämä otos summaa, tiivistää ja pelkistää keskeisiltä vaikuttavat 
asiat (kuva 11).
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Kuva 11.

Kymmenen havaintoa läpäisystä

1. Yksilöä tuetaan yhteisöä kehittämällä.
Yksittäisiä opiskelijoita tuetaan kaikkien hyvinvointia kehittämällä. Oppilaitos tulee ymmärtää työ- ja opiskeluyh-
teisönä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Työ- ja opiskeluilmapiiri, jaksaminen ja pienet arkiset asiat huomioidaan. 
Tehokas oppiminen ja viihtyminen tukevat toisiaan.
 
2. Pimeässä kaikki kissat ovat harmaita
Mustavalkoisesta ajattelusta harmaan eri sävyjen tunnistamiseen. Pärjäävissäkin asuu joskus pieni eroamisen ja 
haluttomuuden ajatus, motivaation puutteesta kärsivissäkin palaa joskus innostuksen ja opinhalun liekki. 
 
3. "Missä me ollaan ja oonko mäkin siellä?" (Matti Nykänen)
Opiskelijakokemuksena epätietoisuus omista opinnoista ja lukujärjestyksen sekavuus. Tulisi päästä opiskelun hallinnan 
kokemukseen. Opiskelija on kartalla omista opinnoistaan ja tietää myös kokonaiskuvan. Opintojen organisointi, 
seuranta, lukujärjestyssuunnittelu ja parempi tiedottaminen lisäävät opiskelun hallintaa.
 
4. Ainokaisten vaikeudet
Omalla koulutusalallaan vähemmistönä olevaa sukupuolta edustavien läpäisyprosentti on heikompi kuin enemmistön. 
Yhtenä syynä ovat syrjinnän ja eriarvoisuuden kokemukset, ainokaiset kokevat syrjintää ja vähättelyä.
 
5. Hyvä opettaja ja paha opettaja?
Opettajan toiminnalla ja persoonalla ratkaiseva merkitys läpäisyn kannalta. Opettajan kokeminen kannustavaksi 
ja myönteiseksi ennustaa hyvää läpäisyä. Missä määrin opettajalla on mahdollisuuksia ja voimavaroja olla hyvä 
opettaja?
 
6. Digitaalinen opettajuus
Digitaalinen opettaja on aina läsnä (kärsivällisenä ja väsymättömänä), ja oppimisympäristö laajenee sekä ajan 
että paikan suhteen. Kun digitaalinen opettaja on aina läsnä, niin fyysisen opettajan työaikaa vapautuu erilaiseen 
tarveperusteiseen opetukseen.
 
7. Työntäyteiset koulupäivät
Tekemisen puute on eräs opinnoista eroamisen syy. Opiskelussa on erilaisia luppoaikoja ja turhauttavia taukoja. 
Opiskelupäivät eivät aina ole tarpeeksi haastavia ja työntäyteisiä. Ratkaisuna on opetuksen tehokkaampi organisoin-
ti ja opiskelijoiden itseohjautuvuuden lisääminen.
 
8. Omissa ja oikeissa opinnoissa
Opiskelija on oman oppimisensa (itseohjautuva) omistaja. Itseohjautuvuus kehittyy mielekkäiden opetusmenetelmien, 
hyvinvoivan oppimisympäristön, osallisuuden ja itsetuntemuksen kautta. Opetustarjonta vastaa opiskelijan aiempaan 
osaamiseen ja oppilastyyliin. Erilaiset oppimisympäristöt vaativat erilaisten osaamisten, valmiuksien ja tarpeiden 
tunnistamista ja tunnustamista. Vältetään yliopettamisen ja alioppimisen karikot. 
 
9. Jäljet johtavat peruskouluun
Suuri osa läpäisyn ongelmista selittyy perusopetuksen yläluokilla tehdyn ammatinvalinnan ja yhteishaun epäonnis-
tumisella. Ammatilliset oppilaitokset voivat tarjota räätälöityä ammatinvalinnanohjausta yhteistyössä perusopetuksen 
kanssa. Toisen asteen nivelvaiheeseen rakennetaan kaarisilta, ammatinvalinnan ja ammatilliseen opiskeluun valmis-
tautumisen kulkuväyläksi.
 
10. ”Kohtele oppilaitoksen ihmisiä ikään kuin he olisivat inhimillisiä olentoja" (mukailtu: Rom Harré 1972)
Läpäisyn tehostaminen ei ole mitään rakettitiedettä. Kun henkilökunta ja opiskelijat kohtelevat toisiaan ihmisinä ja 
ovat ihmisiksi, niin sillä päästään jo pitkälle. Hyvään läpäisyyn liittyy usein suvaitsevaisuuden, yhteistyön ja toisten 
kunnioittamisen eetos. Ihmisten parhaat mahdolliset puolet saadaan esiin, kun heitä kohdellaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

3. LuOTSAAMINEN 
   LÄPI AMMATILLISEN     
   KOuLuTuKSEN

3.1  Mitä luotsaaminen on?
Läpäisyn tehostamisohjelman aikana opittiin puhumaan 
luotsaamisen käsitteestä. Luotsaaminen tarkoittaa lähes 
samaa kuin ohjaaminen, mutta merkityserot ovat kuitenkin 

olemassa. Käsitteet luovat erilaisia mielikuvia. Luotsaaminen on 
kokonaisvaltainen käsite ja korostaa opiskelijan omaa roolia 
ohjausprosessissa. Luotsaaminen perustuu suunnan näyttämiseen, 
opiskelijan omaan toimintaan ja omaan tavoitteen valintaan.

Luotsi on merenkulun ammattinimike ja käsitteiden merki-
tys- ja mielikuvaeroa voikin hahmotella merenkulkuun liittyvillä 
vertauskuvilla. Kapteeni ohjaa omaa laivaansa, ja luotsi avustaa 
kapteenia laivan ohjaamisessa. Tässä vertauskuvassa ohjaaja 
on tietenkin opiskelija, oman elämänsä ja laivansa kaptee-
nina. Luotsi tukee, ohjaa ja neuvoo kapteenia elämänkulun 
nivelvaiheissa ja hyppää kyydistä siinä vaiheessa kun laiva on 
turvallisesti perillä (kuva 12).

Kuva 12.

Luotsin ammattinimike

Luotsi opastaa aluksia mereltä satamiin ja päinvastoin. 
Tehtävänä on vahvistaa komentosiltamiehityksen osaamis-
ta ja tuoda alukset turvallisesti satamaan ja sieltä ulos. 
Aluksen päälliköllä on kuitenkin kokonaisvastuu aluksestaan 
ja siten lopullinen päätäntävalta siitä, mitä jossain tietyssä 
tilanteessa tehdään. Luotsi käyttää työssään erilaisia laiva-
automaation valvonta- ja toimintalaitteita. Luotsilla on 
oltava mukanaan luotsausalueen kartat, ja niissä reittisuun-
nitelmat alueensa väylille. (Ammattinetti.fi, lyhennetty)

Satamat viittaavat opintopolun erilaisiin nivel- ja murrosvai-
heisiin, jolloin luotsaamista tarvitaan erityisen paljon. Avomeri 
on seesteisempää opiskeluaikaa, jolloin ohjauksen tarpeen tulisi 
olla vähäisempää. Luotsin rooliin kuuluu myös opinkulun seu-
ranta sekä ohjeiden ja ennakkotietojen antaminen käytettävistä 
koulutusväylistä. 
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Tehostuneella luotsaamisella pyritään puuttumaan tilanteisiin 
ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja mutkistuvat. Tämä puut-
tuminen kohdistuu sekä erilaisiin elämänhallinnan ongelmiin 
että opintosuorituksiin. Luotsaamisen kehittymisen vaikutukset 
kohdistuvat siis keskeyttämisen vähenemiseen ja myös opintojen 
pitkittymisen ongelmaan. 

Tehokas luotsaaminen on hyvä nähdä ennalta ehkäisevänä 
toimintana, joka vähentää korjaavien tukimuotojen tarvetta. 
Esimerkiksi erilaiset rästipajat ovat korjaavia toimenpiteitä ja 
niihin turvautuminen saattaa olla merkki ennalta ehkäisevän 
työn unohtamisesta. Rästipajojen tarpeellisuus syntyy yksit-
täisten oppimisepisodien ja luotsauksen epäonnistumisista sekä 
opiskelun hallinnan kadottamisesta.  

Luotsaaminen tulee ymmärtää laajana käsitteenä, joka 
kattaa niin nivelvaiheiden laajat rakenteelliset palvelut kuin 
opiskelijan itseohjautuvuutta tukevat hienovaraiset (pien)käytän-
nötkin. Luotsaaminen on prosessi, jossa opiskelijan elämänkaari 
ja opintopolku muodostavat ajallisen jatkumon. Lisäksi hyvät 
luotsipalvelut huomioivat opiskelijan elämän kokonaisuutena, 
jolloin esimerkiksi koti, vapaa-aika ja kaikki opiskelun ulko-
puolinen elämä pidetään ajatuksissa ja toiminnassa mukana. 

3.2. Ammatinvalintaan vaikuttaminen
Ammatinvalinnan tekeminen mielletään yhä useammin pitkä-
kestoisena prosessina. Perusopetuksen ja toisen asteen väliset 
hallinnolliset rajat murtuvat ja hämärtyvät ainakin ajatuksen 
tasolla. Ammatilliset oppilaitokset tekevät myös ammatinva-
linnanohjausta. Ammatillisilta oppilaitoksilta vaaditaan kykyä 
vahvistaa opiskelijan ammatillista kiinnostusta, valmiutta 
kohdata kiinnostuksen heikkeneminen sekä malleja uuden 
ammatti-identiteetin synnyttämiseen.

Perusopetuksen päättöluokalla tehtävään ammatinvalintaan 
ja yhteishakuun on saatava lisää tehoa ja osuvuutta. Suuri 
osa läpäisyn ongelmista selittyy perusopetuksen yläluokilla 
tehdyn ammatinvalinnan ja yhteishaun epäonnistumisella. Monet 
läpäi-syhankkeet ovat kehittäneet käytäntöjä, joilla pyritään 
vaikuttamaan peruskoulun yläluokilla tapahtuvaan koulutusva-
lintaan ja yhteishakuun. Yksi tällainen käytäntö on Amis-kioski: 
ammatillinen koulutus marssii peruskouluihin, pystyttää infopis-
teet ja esittelee konsulttien lailla omia tuotteitaan (kuva 13).

Amis-kioskin hyvät vaikutukset kohdistuvat siis ammatinva-
linnan tehostumiseen. Mallin edellytyksenä on sujuva yhteistyö 
perusopetuksen oppilaanohjaajien ja ammatillisen koulutuk-
sen opinto-ohjaajien välillä. Luonnollisesti malli myös lisää 
yhteistyötä. Ohjaajien keskinäisen yhteistyön lisäksi vaikutukset 
kohdistuvat ammatillisen koulutuksen opettajien ja opiskelijoi-
den yhteistyön lisääntymiseen. Esittelymateriaalien laatiminen 
ja päivien toteuttaminen osallistaa opiskelijoitakin toimintaan.

Kuva 13.

Amis-kioski perusopetuksessa

Amis-kioski-toimintamalli on tarkoitettu perusopetuksen 
ammatinvalinnan ohjaukseen ja ammatillisen koulutuksen 
esittelyyn. Toimintamalli tarjoaa tietoa ammatillisesta 
koulutuksesta perusopetuksen yläkoululaisille ja heidän 
vanhemmilleen. 

Perusopetuksen oppilaanohjaaja ja ammattiopiston opinto-
ohjaaja suunnittelevat yhdessä ne päivät, jolloin Amis-kioski 
toteutetaan. Amis-kioskit järjestetään perusopetuksen 
tiloissa. Peruskoulun oppilaanohjaaja tiedottaa oppilaille ja 
heidän huoltajilleen Amis-kioskista. Oppilaanohjaaja aika-
tauluttaa oppilaiden tutustumisen Amis-kioskiin oppituntien 
aikaan luokittain. Yksi luokka ehtii oppitunnissa tutustua 
kolmeen eri koulutusalaan.

Ammattiopiston opinto-ohjaaja suunnittelee yhdessä 
koulutusvastaavien kanssa, mitkä ammattialat ovat Amis-
kioskissa esittelemässä koulutuksiaan. Koulutuksia esittelevät 
opinto-ohjaajan lisäksi ammatinohjaajat sekä opiskelijat, joil-
le on tehty toimintaohje vastuista sekä mukaan otettavista 
materiaaleista.

Amis-kioskeilla on päivän aikana esillä 2–3 eri ammat-
tialaa. Ammattialat esittelevät kirjallisuutta, harjoitustöitä, 
videoesityksiä, jne. Opinto-ohjaajalla on mukana infomateri-
aaleja myös muilta koulutusaloilta. Amis-kioski on paikalla 
koko päivän niin, että oppilailla on mahdollisuus tulla myös 
välituntien aikana oman kiinnostuksensa mukaisesti kysele-
mään lisää koulutuksista ja ammattiin liittyvistä asioista.
  Lisätietoja:
  terttu.kortelainen@ysao.fi 
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Ylä-Savon ammattiopisto

Kokemusten mukaan Amis-kioskit on hyvä suunnata jo 
7–8-luokkalaisille – heiltä tulee paljon kysymyksiä, ja tieto-
paketit jäävät mieleen hautumaan. 9-luokan opiskelijat eivät 
loppuvaiheissa opintojaan enää paljoakaan kysele, omat koulu-
tusvalinnat on suurelta osin jo tehty. Ylä-Savon ammattiopiston 
tekemien selvitysten perusteella malli on vaikuttanut hyvin 
monen opiskelijan koulutusvalintaan. Esittelymateriaaleissa ja 
kioskeissa voidaan painottaa tiettyjä koulutusaloja aiempien 
vuosien kokemusten tai erilaisen ennakointitiedon mukaan. 
Mallin laajentamis- ja soveltamismahdollisuudet ovat suuret.

Tampereen seudun ammattiopistossa (Tredu) toimiva Oppilai-
tosnuorisotyö toteuttaa toimintansa yhtenä osana eräänlaista 
tarveharkintaista ja räätälöityä ammatinvalinnanohjausta.

 

Kuva 14.

Oppilaitosnuorisotyö 
ammatinvalinnan tukena

7-luokka
 • herättelyä ammatteihin
  ammattikorttien ja unelmien avulla
8-luokka
 • räätälöityjä tutustumiskäyntejä
  toiselle asteelle niitä tarvitseville 
 • pienryhmät, perusopetuksen kokoamat ryhmät
 • käytetään aikaa tutustumiseen
 • kohderyhmä huomioidaan suunnittelussa tarkasti

Ammatinvalintaleiri TET
 • leiri
 • pohjana ohjaustarveanalyysi
 • räätälöity, oppilaan tarpeet huomioon ottava
 • käytännön tekemistä
 • tavoitteena herätellä kiinnostusta
  omasta ammatinvalinnasta
9-luokka
 • jatko
 • opintopäiviin valmistautuminen ammattikorttien
  avulla ja yksilöohjaukset tarvittaessa 
 • räätälöidyt tutustumiset tarvittaessa ja yksilöohjaus
1. vuosi ammatillisissa opinnoissa
 • tarvittava seuranta ja tuki

  Lisätietoja:
  susanna.raivio@tampere.fi 
  OIVA – ohjauksen interventioilla
  vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 
  Tampereen seudun ammattiopisto

Ohjaus alkaa perusopetuksen 7-luokalla ja jatkuu toisen 
asteen opintoihin saakka. Toiminnassa on erityinen kaari-
ajattelumalli, jossa ammatinvalinta, ammatillisen identiteetin 
muodostuminen ja opiskelu niveltyvät yhteen. Tredussa työtä 
ovat tehneet nuorisotyöntekijät ja hankkeeseen palkattu opinto-
ohjaaja (kuva 14).

Oppilaitosnuorisotyön tämä muoto on hyvä esimerkki 
tarkkaan kohdistetusta monialaisesta yhteistyöstä. Perusopetus, 
ammatillinen koulutus ja nuorisotyö tekevät yhteistyötä, joka 
madaltaa eri kouluasteiden ja hallintokuntien raja-aitoja tär-
keässä nivelvaiheessa. Kaariajatusmallia mukaillen toiminta on 
kuin kaarisilta, jota pitkin tehostettua ammatinvalinnanohjausta 
tarvitsevat yläluokkalaiset kulkevat toiselle asteelle. Perusope-
tuksen yläasteelta "varataan" hieman lisäaikaa ammatillisiin 
opintoihin kiinnittymiseksi.

3.2. Nivelvaihe ja hyvä keskeyttäminen
Perusopetuksen ja toisen asteen väliseen nivelvaiheeseen on 
viimeisten vuosien aikana luotu paljon erilaisia ohjaus- ja 
tukipalveluita. Näillä tuetaan nuoria, jotka ovat jääneet vaille 
jatkokoulutuspaikkaa yhteishaussa. Nivelvaiheessa on myös 
nuoria, jotka ovat saattaneet olla useita vuosia koulutuksen 
ulkopuolella; taustalla on työttömyyttä ja aiempien opintojen 
keskeyttämisiä. Koulutuksen järjestäjille tehdyn osaamistarve-
kartoituksen perusteella nivelvaiheen palvelut ovat suhteellisen 
hyvässä kunnossa, ja uusien innovaatioiden tarve ei ole aivan 
niin suuri kuin monessa muussa asiassa.

Nivelvaiheen ohjaus- ja tukipalvelut koskevat yleensä kaikkia 
usein koulupudokkaiksi sanottuja, eli samoja palveluita 
voidaan käyttää yhteishaussa ilman paikkaa jääneille ja opinnot 
keskeyttäneille nuorille. Nivelvaiheen tueksi on luotu erittäin 
kattavia maakunnallisia toimintamalleja, siis jo ennen läpäisyn 
tehostamisohjelmaa. Esimerkkinä voidaan mainita Varsinais-
Suomen MAST – maakunnallinen ohjausmalli (kuva 15).

Läpäisyn tehostamisohjelmassa jatkettiin ja jalostettiin 
aiemmin kehitettyjä nivelvaiheen käytäntöjä. Monet käytännöt 
liittyvät myös laajoihin valtakunnallisiin uudistuksiin. Esimerkiksi 
Koulutuskeskus Sedun alueella on tehty valmistelevaa työtä 
ammatillisiin perustutkintoihin valmentavan koulutuksen (VALMA) 
aloittamiseksi. Uudet VALMA-koulutukset alkoivat syksyllä 2015. 
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Kuva 15.

Varsinais-Suomen MAST – maakunnallinen ohjausmalli

MAST-ohjausmallin palvelut jäsentyvät useaan alakohtaan. Mallin nettisivulla on runsaasti ladattavia pdf-tiedostoja, 
joissa kuvataan toimintatapoja ja annetaan tietoa palveluiden järjestämiseksi. Tiedostot mallintavat seuraavia 
asioita:

Yhteistyön ja ohjauksen toimintamalli
Toimintamalli on tehty salolaisten nuorten perusopetuksen ja toisen asteen väliseen nivelvaiheohjaukseen. Mallissa 
on määritelty kuka ohjaa, kenelle ohjaus on tarkoitettu ja mikä on ohjauksen sisältö.

Pajaopintojen toimintamalli perusopetuksessa
Toimintamalli on toteutettu Turun kaupungin Luolavuoren koulussa. Mallissa on esitelty erityistä tukea tarvitseville 
peruskoulun päättövaiheessa oleville suunnattu pajatoiminnan toteuttamistapa. Toimintamalli tukee erityisopetukseen 
siirrettyjen nuorten vahvuuksien ja osaamisen esille tuomista.

Kuvaus oppilaan tilanteesta opintojen päättyessä jatko-opintoja varten -lomake
Lomaketta käytetään tarvittaessa peruskoulun ja jatkokoulutuksen nivelvaiheessa niiden nuorten kohdalla, joilla on 
joko jonkin tuen tarve tai joilla on erityistä, jatko-opintojen kannalta keskeistä osaamista. Lomaketta voi käyttää 
myös joustavan haun liitteenä. Tarkoituksena on helpottaa tiedonsiirtoa eri koulutusten välillä.

Kuvaus oppilaan tilanteesta peruskoulun päättyessä jatko-opintoja varten -ohjeistus
Ohjeistus on Kuvaus oppilaan tilanteesta peruskoulun päättyessä jatko-opintoja varten -lomakkeen täyttämistä 
varten. Ohjeistuksessa neuvotaan milloin, miten ja kuka lomaketta täyttää sekä mitä asioita siihen voidaan kirjata.

Joustavan haun lomake ja ohjeistus
Joustavan valinnan tavoitteena on parantaa opiskelijan mahdollisuutta päästä opiskelemaan hänelle parhaiten 
sopivalle koulutusalalle. Liitelomaketta käytetään selventämään opiskelijan hakuperusteita valinnan yhteydessä.

Kirje peruskoulun päättäneille nuorille
Kirjeen tarkoituksena on muistuttaa peruskoulun päättäneitä ja ilman koulutuspaikkaa olevia nuoria kesällä tapah-
tuvasta ohjauksesta.

Ohjaus nivelvaiheessa -kaavio
Kaaviossa kuvataan, miten ohjaus on organisoitu (vastuu, seuranta) nivelvaiheessa, jos nuori on jäänyt ilman 
opiskelupaikkaa.

Varsinais-Suomen nivelvaiheohjaajat
Koonnissa on kaikkien Varsinais-Suomessa nuorten nivelvaiheen ohjausta tekevien henkilöiden yhteystiedot. Nivelvai-
heohjaajien yhteystiedot päivitetään joka elokuu.

Lisätietoja MAST – ohjausmallista: mastohjaus.fi/perusopetus.html
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Kuva 16.

Nivelvaiheen malleja Koulutuskeskus Sedun alueella

Pudokasseula
Pudokasseulan tavoite on toisen asteen opinnot keskeyttävien nuorten ja peruskoulun jälkeisten koulupudokkaiden 
määrän minimoiminen ja mahdollisimman nopean tuen tarjoaminen. Monialainen ryhmä kokoontuu säännöllisin 
välein lukuvuoden aikana kartoittamaan ajantasaisen pudokastilanteen, määrittämään lisäohjauksen tarvetta ja 
sopimaan toimista nuoren auttamiseksi näissä tilanteissa. Ryhmä on sopinut yhtenäisistä toimintatavoista pudok-
kuuden uhatessa oppilasta tai opiskelijaa. Pudokasseulan monialaisessa yhteistyössä ovat mukana: yläkoulujen op-
pilaanohjaajat, erityisopettajat, Koulutuskeskus Sedun opiskelijahyvinvoinnin ja valmentavan koulutuksen edustajat, 
etsivä työ, TE-toimisto, lukioiden opinto-ohjaajat sekä avo-psykologi.

Toiminnalliset ja työvaltaiset oppimisympäristöt
Ennen syksyllä 2015 alkanutta uutta valmentavaa koulutusta (VALMA) Sedussa järjestettiin toiminnallista ja 
työvaltaista valmistavaa koulutusta tekniikan aloista kiinnostuneille opiskelijoille (tunnettiin aiemmin lempinimellä 
”tekniikkastartti”). Malli oli osana Sedun opinnollistamiskäytäntöä ja toimi linkkinä oppilaitoksen ja työpajan välis-
sä. Lukuvuoden aikana opiskeltiin opetussuunnitelman sisältämiä kokonaisuuksia, pakollisia sekä vapaasti valittavia 
opintoja. Toteutuksena edellytyksenä oli johdon suostumus sekä tekniikan aloja tunteva opettaja. Lisäksi tarvittiin 
monipuoliset toimintaan soveltuvat tilat, koneet ja laitteet. Tästä mallista saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään 
uuden VALMAN käyttöönotossa.

Valmentavien koulutusten (VALMA) järjestäminen maakunnallisena kokonaisuutena
Valmentavan koulutuksen järjestäminen eri paikkakunnilla, lähellä opiskelijoita, on havaittu hyväksi nuorisotakuun 
työkaluksi silloin kun koulutuksen järjestäjä toimii maantieteellisesti laajalla alueella. VALMA 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. VALMA on myös nuorille, jotka ovat vaarassa 
syrjäytyä ja nuorille, joilla ei ole mitään muuta opiskelupaikkaa.

Maakunnissa toimivat VALMA-ryhmät vastaavat nuorisotakuuseen. Paikkakunnilla on lähellä nuorta paikka, minne 
mennä suunnittelemaan tulevia opintoja ja elämän suuntaa. Myös maakunnan opetusyksiköiden keskeyttäneille on 
aina lähellä paikka minne jatkaa, jos ammatilliset opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät.

Uuden toiminnan käynnistäminen uudelle paikkakunnalle vaatii resursseja. Se voi vaatia kokonaan uuden 
ohjaajan tai opettajan, joka alkaa vetää uutta ryhmää. Resursoidessa on lisäksi huomioitava, että valmentavan 
koulutuksen verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää nuoren jatkon kannalta.

  Lisätietoja:
  virpi.lammassaari@sedu.fi 
  Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke 
  Koulutuskeskus Sedu
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Sedun nivelvaihemallin olennaisia osia ovat olleet pudokasseula, 
toiminnalliset ja työvaltaiset oppimisympäristöt sekä valmenta-
vien koulutusten järjestäminen maakunnallisena kokonaisuutena 
(kuva 16).

Hyvä keskeyttäminen
Edellä kuvatut käytännöt tukevat siis myös opinnot keskeyttäviä 
nuoria. Nivelvaiheen ohjauspalveluiden järjestäminen on yksi 
osa opintojen keskeyttämiseen liittyvää palvelukokonaisuutta. 
Voidaan puhua hyvän keskeyttämisen laadusta, jolla tarkoite-
taan keskeyttämisen ja siihen liittyvän jatko-ohjauksen hallittua 
järjestämistä.

Hyvään keskeyttämiseen kuuluu seurantatieto keskeyttäneiden 
tai eronneiden määrästä ja syistä. Lisäksi oppilaitoksissa tulisi 

olla käytäntöjä, joilla tunnistetaan keskeyttämisvaarassa olevat 
opiskelijat. Tarvittaessa opiskelijoita tavoitellaan etsivän nuori-
sotyön keinoin. Tässä luvussa myöhemmin esitellyt huolivaiheen 
palvelut ovat myös tarpeellisia. Opintojen jatkamista pidetään 
yhtenä vaihtoehtona, mutta vain yhtenä. Erään huolivaiheen 
asiantuntijan sanoin opiskelijaa ei päästetä lähtemään 
liian helpolla, mutta ei myöskään vangita.  Tarvittaessa 
opiskelija jatko-ohjataan erilaisiin nivelvaiheen palveluihin tai 
hänelle järjestetään vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia. 
Kokonaisuuden kruunaa keskeyttäneiden ja eronneiden seuranta, 
eli selvitetään nuoren tilanne esimerkiksi kuuden kuukauden 
päästä.

3.4  Opintojen alkuvaihe 
   kriittisenä murrosvaiheena
Opintojen ensimmäiset päivät ja viikot ovat erittäin tärkeitä op-
pilaitokseen tutustumisen ja ryhmään kiinnittymisen murrosvai-
heita. Opintojen alku on monelle opiskelijalle yhtä myllerrystä, 
jossa samaan aikaan tulisi omaksua paljon uutta tietoa, tutus-
tua uusiin ihmisiin ja ehkä jättää jäähyväiset lapsuudenkodille. 
Opintojen alku on enemmän kuin vain opintojen alku. Turhan 
moni opiskelija keskeyttää opintonsa tai ”katoaa” ensimmäisten 
päivien aikana – ilman että heitä ehditään edes rekisteröidä 
aloittaneiksi ja eronneiksi.7

Opintojen alkuvaiheen problematiikka nousi vahvasti esille 
läpäisyn tehostamisohjelman aikana, ja hanketyötä keskitettiin 

tähän teemaan. Tavoitteena on ollut opiskelijoiden tutustutta-
minen oppilaitokseen. Ensimmäisten päivien aikana järjestetään 
ryhmäytymistä ja jaetaan tarpeellista tietoa opintojen sujuvan 
käynnistämisen varmistamiseksi. Savon ammatti- ja aikuisopis-
ton Aloituspäivillä on tartuttu ehkä kaikkein perusteellisimmin 
tähän alkuvaiheen ongelmaan. Aloituspäivillä koko oppilaitoksen 
toiminta keskittyy pelkästään aloittaviin opiskelijoihin.

Syyslukukauden ensimmäisten päivien aikana uudet opiskelijat 
ovat jakamattoman huomion kohteena. Toisen ja kolmannen 
vuoden opiskelijoilla on etäopintoja näinä päivinä. Opettajat 
ja muu henkilökunta perehdyttävät ja ryhmäyttävät aloittavia 

opiskelijoita. Savon ammatti- ja aikuisopiston Aloituspäivien 
ohjelman toteutukseen kuuluvat seuraavat osa-alueet, joista 
jokaiselle on omat tuotekortit:

• erillinen aloituspäivien lukujärjestys
  opiskelijoille ja opettajille

• tilojen ja henkilöiden PowerPoint-esittely
• sähköisten Wilma- ja Moodle-

  opiskeluympäristöjen käyttöönotto
• ryhmäytyminen
• Tullaan tutuiksi -esitietolomake opiskelijoille
• tilasuunnistus
• luki-testaus, joka toteutetaan

  kaikille ryhmille samanaikaisesti.
Aloituspäiviä pilotoitiin datanomien ja merkonomien koulutuk-
sessa. Syksyllä 2015 aloituspäiviä toteutettiin hyvinvointialan 
SoteStarttina (kuva 17).

Aloituspäivien hyödyt ovat kiistattomat, ja myönteiset vaiku-
tukset ulottuvat laajalle. Aloituspäivillä onnistutaan samanai-
kaisesti tekemään monia eri asioita; aloituspäivät tiedottavat, 
perehdyttävät, valmistelevat, opettavat ja ryhmäyttävät. Perin-
teiseen ryhmäytymiseen (leikit, pelit) verrattuna Aloituspäivissä 
on enemmän opintoihin valmistavia elementtejä sekä kovaa 
faktaa ja tietoa. Aloituspäivät integroivat ryhmäytymisen ja 
opiskelun. Savon ammatti- ja aikuisopiston kokemusten mukaan 
opiskelijat ovat valmiimpia opiskelijoita jo kolmantena päivänä.8  

 Aloituspäivien avulla voidaan toteuttaa myös varhaista puut-
tumista. Aloituspäivillä esittäytyvät ja päivystävät opiskeluhuol-
lon edustajat ovat saaneet ennakkotiedot niistä opiskelijoista, 
jotka (ehkä) tarvitsevat korostunutta huomiota ja tukea. Näihin 
opiskelijoihin voidaan tutustua heti alussa, ja mikäli opiskelijat 
eivät tule ensimmäisinä päivinä kouluun, niin heitä voidaan 
ryhtyä tuoreeltaan tavoittelemaan.

Aloituspäivät lisäävät ja edellyttävät yhteistyötä oppilai-
toksen henkilökunnan kesken. Koska aloituspäivät uudistavat 
totaalisesti lukuvuoden aloitusta, on suunnitteluun valjastettava 
kaikkien koulutusalojen edustajat ja ryhmänohjaajat. Aloitus-
päivien suunnittelu ja valmistelu onkin luontevaa kytkeä osaksi 
ryhmänohjaajien muutenkin tekemää lukuvuoden aloituksen 
suunnittelua. Savon ammatti- ja aikuisopistossa tehdyn arvion 
mukaan suunnitteluprosessi kestää useamman kuukauden, ja 
siihen on hyvä varata noin 10 kokousta lukuvuoden aikana. 
Aloituspäivien vakiintuessa suunnitteluun varattua työmäärää 
voidaan luonnollisesti vähentää.

Ryhmäytyminen ei ole opiskelusta ja sen tavoitteista irrallista 
leikkiä ja sosiaalista puuhastelua. Parhaat käytännöt ovat niitä, 
joilla voidaan samanaikaisesti täyttää monia erilaisia tavoitteita. 

7 Eroaminen on yleisintä heti opintojen alkuvaiheessa (alle 6 kk aloittamisesta). Lukuvuonna 2013–14 noin 40 % kaikista eronneista erosi ensimmäisen puolen vuoden
 aikana. Tilastoinnin kannalta ongelmallisin ryhmä ovat ensimmäisten viikkojen aikana eronneet, joiden lukumäärästä on vaikea saada täsmällistä tietoa. 
 Lähde: Koramo & Vehviläinen (2015): Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Raportit ja selvitykset 2015:3. Opetushallitus. Helsinki.

Kuva 17.

SOTE-startti

Malli on tarkoitettu uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen. 
Opiskelijoille halutaan välittää tunne, että he ovat tervetul-
leita aloittamaan opinnot. Aloituspäivien tarkoitus on jakaa 
tietoa tulevista opinnoista mielenkiintoisella tavalla ja näin 
motivoida opiskelijat jo alusta lähtien kiinni opintoihin.
Ensimmäisenä päivänä
 • Tutorit vastaanottavat uudet opiskelijat ja jakavat
  heidät tuleviin ryhmiinsä ennalta tulostettujen 
  nimi- ja luokkalistojen avulla.
 • Ryhmänohjaajat ovat valmiina salissa
  vastaanottamaan ryhmäläisiään.
 • Ohjelma salissa: Tervetulosanat ja henkilökunnan
  esittely, opiskelijan video-tervehdys, toisen vuoden 
  sekä aloittavan opiskelijan haastattelut, musiikkiesitys.
 • Tutorit vetävät koulun esittelykierroksen.
 • Tutorit ruokailevat ”oman” ryhmänsä kanssa.
 • Iltapäivä oman ryhmänohjaajan kanssa:
  Aloituspäiviin on hankkeessa suunniteltu 
  ryhmänohjaajille valmiit ohjelmat sekä luokissa 
  ryhmille esitettäväksi video- ja PowerPoint-esittely 
  tiloista ja henkilökunnasta.
Toisena päivänä
 Opiskelijoille järjestetään tutustumiskierrokset (circuit- 
 kierrokset) viidessä eri pisteessä tätä varten laaditun 
 circuit-infon mukaan. Ryhmänohjaaja ja ryhmän tutorit 
 kulkevat ryhmänsä mukana. Pisteet (á 20–25 min).

  Opiskelijat tutustuvat toiminnallisesti tutkinnonosien 
 sekä yhteisten tutkinnonosien sisältöihin, paja- ja 
 erityisopetuksen mahdollisuuksiin ja opiskeluhuollon 
 toimijoihin sekä saavat kaikki opintoihin liittyvät 
 atk-tunnukset.
Mallin vaatimat resurssit
 Suunnitteluresurssi. Aloituspäiville kootaan työryhmä, joka 
 jakaa eri toimijoille tehtävät. Työryhmään kuuluu 
 esimerkiksi koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja ja vähintään 
 kaksi opettajaa. Suunnittelu aloitetaan edellisenä keväänä, 
 jolloin aloittavien ryhmien ryhmänohjaajat ovat tiedossa. 

  Lisätietoja:
  leena.parkkonen@sakky.fi 
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke 
  Savon ammatti- ja aikuisopisto

8 Tämän kirjan kirjoittajalla oli ilo ja kunnia osallistua SoteStartin toiseen päivään (circuitiin) ns. osallistuvana havainnoijana. Ryhmäytyminen näytti tapahtuvan
 luonnollisella tavalla oppiaineiden toiminnallisen esittelyn ohella. Opiskelijat laitettiin tekemään pieniä ryhmätehtäviä tai järjestettiin erilaisia kilpailuja / leikkejä. 
 Opiskelijat joutuivat luontevasti keskustelemaan toistensa kanssa. Vastakohtana ovat paikoin teennäiseksi koetut perinteiset tutustumisleikit, joissa esimerkiksi 
 haastatellaan omaa paria ja kerrotaan tämän mielivärit ja muut anekdootit muulle luokalle. Circuitissa sosiaalisuus ei ole jännitystä aiheuttava pakko vaan 
 kullakin opiskelijalla on enemmän tilaa olla omanlaisensa persoona. Samalla ryhmänohjaajalle tarjoutuu mahdollisuuksia seurata omia opiskelijoitaan ja 
 havainnoida ryhmädynamiikan syntymistä vapaamuotoisissa tilanteissa.
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Tämä on tehokkaan koordinoinnin ja ajankäytön perussääntö-
jä. Tällaisista käytännöistä voidaan esitellä vielä AMAZING AO 
-kampuskisailu, jota on toteutettu ainakin Jyväskylän ammatti-
opistossa (kuva 18).

Kuva 18.

AMAZING AO -kampuskisailu

AMAZING AO on kisailu, jossa opiskelijat etsivät pienryhmissä 
(3–5 opiskelijaa) lähtöpisteessä annettuja rasteja oppilaitok-
sen eri kampuksilta. Kullakin rastilla on aina tehtävä, joka 
tulee suorittaa. Esimerkiksi oppilaitoksen kirjastossa tulee 
etsiä tietty matkailualan kirja tai kone- ja metallialalla 
selvittää alaan kuuluvia ammattinimikkeitä.

Opiskelijaravintoloiden rastit kuuluvat myös kisaan.  
Opiskelijaravintolan rastipisteellä käymisestä ryhmän jäsenet 
saavat käynnistään kuittaukseksi kahvi- / teelipukkeet, 
jotka tulee säilyttää kisan maaliin asti. Lipukkeet ovat osa 
opiskelijoiden motivointia.

Kulkuvälineiden käyttö kampusten välillä on sallittua, 
rastitehtävien vastauksiin saa – ja on suositeltavaa – kysyä 
neuvoa henkilökunnalta ja muilta opiskelijoilta.

AMAZING AO toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä, 
jolloin joukkueet voidaan laittaa liikkeelle ja hajauttaa eri 
päivinä eri kampuksille ja eri rastitehtävien pariin.

Eri kampuksilla ja erilaisissa tehtävissä työskentelevät 
työntekijät (opettaja, opo, kirjastonhoitaja, koulutuspäällikkö, 
kuraattori…) suunnittelevat rastitehtävät. Tehtävät voivat 
olla ryhmän itsenäisesti suoritettavissa (esim. ota kuva 
kuraattorin huoneen ovikyltistä) tai tehtäviä, jotka tulee 
suorittaa ohjatusti työsalissa (esim. tee monivärituloste paino-
salissa). AMAZING AO:n voittaa ryhmä, jolla on paitsi nopein 
aikasuoritus, myös hyvin / oikein suoritetut rastitehtävät 
sekä suurin kerättyjen kahvi- / teelipukkeiden lukumäärä.

AMAZING AO -kampuskisailu edistää uusien opiskelijoiden 
ryhmäytymistä sekä uusien ja jatkavien opiskelijoiden kohtaa-
mista. Kisailu edistää myös kampukselta toiselle liikkumista 
ja eri koulutusalojen hahmottamista niiden todellisissa 
toimintaympäristöissä, monialaisen oppilaitoksen yhteisölli-
syyttä sekä nivelvaiheen ja muiden ryhmien tunnettuutta 
oppilaitosyhteisössä. 
  Lisätietoja:
  mia.karkkainen@jao.fi 
  Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke 
  Jyväskylän ammattiopisto

3.5  Huolen herääminen ja 
   luotsaava poluttaminen
Hyvästä alusta huolimatta opinnot eivät aina etene suunnitel-
mien mukaan. Tässä vaiheessa tarvitaan erityisiä huolivaiheen 
käytäntöjä, joilla on ainakin neljä eri tehtävää. Ensiksi täytyy 

olla keinot, joilla tunnistetaan vaikeuksissa olevat opiskeli-
jat. Toiseksi täytyy varmistaa, että nämä opiskelijat saadaan 
tavoitettua avun tarjoamiseksi. Kolmanneksi täytyy olla erityisiä 
huolivaiheen ohjaus- ja tukipalveluita. Neljänneksi tulisi olla 
uusia vaihtoehtoja koulutuksen jatkamiseksi tai ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Erilaiset huolivaiheen käytännöt kuvaavat hyvin sitä, kuinka 
monitahoinen, pitkäkestoinen ja joustava prosessi luotsaami-
nen on. Tehokkaampi opintojen seuraaminen ja luotsaamiseen 
kuuluva mitä sulle kuuluu -asenne poimii pienetkin signaalit 
ja huolen merkit. Läpäisyohjelman aikana yleistyivät käytännöt, 
joissa koko oppilaitos vastuutettiin kantamaan huolta. Monessa 
oppilaitoksessa on erityisiä huolipalavereita, joissa kartoitetaan 
huolen aiheellisuutta ja etsitään tilanteeseen sopivia ratkaisu-
ja. Huolipalavereja edeltää huolta aiheuttavien opiskelijoiden 
tunnistaminen ja tavoittaminen (kuva 19).

Kuva 19.

HuOLI-palaveri

HUOLI-palaveri (2–3 henkeä) kokoontuu ryhmän vastuu-
opettajan johdolla, ja se voidaan kutsua koolle pikaisesti 
huolen laadusta riippuen (esim. poissaolot tai puuttuvat 
suoritukset). Keskustelu käydään motivoinnin ja neuvonnan 
hengessä. Ensisijaisesti kuullaan opiskelijaa ja häntä itseään 
tuetaan ongelman ratkaisuun. HUOLI-ryhmän koostumus 
voi vaihdella riippuen opiskelijan pulmasta. Opiskeluun 
liittyvissä tilanteissa voivat olla paikalla mm. erityisopettaja, 
koulutuspäällikkö tai opo.

Tarvittavasta tuesta ja jatkotoimenpiteistä sovitaan 
yhteisesti, ja palaveri kirjataan Wilmaan. Lisäksi opiskelijan 
kanssa voidaan sopia uusi tapaaminen vastuuopettajan 
kanssa tai sopia ns. huoliseuranta. Tarvittaessa opiskelija 
ohjataan terveydenhoitajan / kuraattorin / etsivän nuori-
sotyöntekijän juttusille. Huolen aiheen vastuuopettajalle voi 
ilmaista kuka tahansa, jolla on huoli opiskelijan tilanteesta 
(esim. opiskelukaverit, kotiväki, asuntola-ohjaaja, kuraattori, 
terveydenhoitaja, etsivä työ).

HUOLI-palaverissa on mukana ryhmän vastuuopettaja, 
opiskelija sekä muut erikseen kutsutut osapuolet. Alaikäi-
sen kohdalla ryhmän vastuuopettaja on yhteydessä myös 
huoltajaan. Ennen palaveria (tai sen aikana) tehdään 
yhdessä opintojen etenemisen tarkastelu eli TSEKKAUS, johon 
tarvitaan ajan tasalla olevat Wilman poissaolotiedot ja 
opiskelijan päivitetty opintokortti. HUOLI-ryhmän kokoon-
tuminen (syy ja sovitut asiat) kirjataan opiskelijan Primus- 
välilehdelle.

  Lisätietoja:
  tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi 
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke
  Seurakuntaopisto

Huolipalavereissa tiivistyy luotsaavan poluttamisen idea. 
Huoleen yhdistyy tilanteen korjaaminen (esim. rästien suorit-
taminen, motivaatio-ongelmien selvittäminen) ja usein myös 
uusien mahdollisuuksien kartoittaminen. Koulutuspolku pyöräh-
tää tavallaan toiselle kierrokselle, jonka kuluessa selvitetään 
opiskelijan valmiudet, mahdollisuudet ja kiinnostuksen kohteet. 
Huolivaihe johtaa usein opintojen joustavoittamiseen ja uuteen 
alkuun. Aiemmin esitellyt nivelvaiheen palvelut toimivat myös 
huolivaiheen palveluina, jos asiaa katsellaan tästä toisen mah-
dollisuuden näkökulmasta. 

Yksi huolivaiheen malli on Hyriassa kehitetty Nova-startti, 
jossa yhdistyy varhainen puuttuminen ja uusien vaihtoehtojen 
etsiminen. Nova-starttia voi luonnehtia valmentavan koulutuksen 
ja koulutuskokeilun yhdistelmäksi (kuva 20).

Yhtenä luotsaamisen muotona voidaan esitellä myös Tam-
pereen seudun ammattiopistossa toimiva Oppilaitosnuorisotyö. 
Tämän mallin yhtenä osana on perusopetuksen ammatinvalinnan 
tukeminen, jota kuvattiin jo aiemmin luvussa 3.2. Oppilaitos-
nuorisotyön toinen osa paikallistuu enemmän ammatillisten 
oppilaitosten sisälle. 

Kyse on uudenlaisen ohjauksen ja tuen muodosta. Oppilai-
toksessa on nuorisotyöntekijä nuorten ohjaajana. Nuorisotyön-
tekijän kanssa voi jutella, ja hänen kanssaan voi sopia myös 
henkilökohtaisia tapaamisia, mikäli systemaattisempi ohjaus ja 
tuki on tarpeen. Nuorisotyöntekijä tukee esimerkiksi asumiseen, 
rahaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Tuki jatkuu 
tarvittaessa myös loma-aikana. Eräänä tuen muotona ovat mo-

tivaatiokeskustelut ja nuorten opettaminen omien vahvuuksien 
tiedostamiseen (kuva 21).

Oppilaitosnuorisotyön vakiinnuttaminen edellyttää tahtoti-
laa tehdä työ eri tavalla sekä perusteluja sille, miksi tulisi 
palkata juuri nuorisotyöntekijä. Hanketoimijoiden mukaan 
oppilaitosnuorisotyön hyödyt perustuvat nuorisotyöntekijöi-
den ei-koulumaiseen toimintatapaan. Nuorisotyöntekijä on 
irti koulun formaaleista rakenteista, jolloin häntä on helppo 
lähestyä. Nuorisotyöntekijä tarjoaa mahdollisuuden vapaaseen ja 
vapaaehtoiseen keskusteluun, toimenkuvaan ei kuulu esimerkiksi 
rangaistuksien antaminen tai opintoihin liittyvien suoritusten 
vaatiminen. Vaikka nuorisotyöntekijät voivat tehdä opintoi-
hin liittyviä sopimuksia nuoren kanssa, niin ero esimerkiksi 
opettajiin on selvä. Koulun henkilökunnan kanssa jutellessa se 
opetus on aina taustalla. 

Nuorisotyöntekijä on siis hieman erilainen työntekijä koulun 
käytävillä, ja tämä tuo valinnanmahdollisuuksia opiskelijalle. 
Opiskelija saa valita, meneekö vaikkapa kuraattorin juttusille, 
keskusteleeko ryhmänohjaajan kanssa vai nykäiseekö nuoriso-
työntekijää hihasta. Käytännön toimivuuden edellytyksenä on 
se, että toimenkuvat, roolit ja työnjaot on tarkasti määritelty. 
Kukaan ei mene toisen tontille tekemään toisen työtä. Malli 
vaatii myös yhteistä tavoitetta ja luottamusta toisen ammatti-
taitoon.

Sitten on tietysti resurssikysymys. Oppilaitosnuorisotyö vaatii 
uuden työntekijän palkkaamista. Erilaisina ratkaisumalleina 
on esitetty, että kustannukset jaettaisiin puoliksi koulutuk-
sen järjestäjän ja nuorisotyön kesken. Resurssitarpeen vuoksi 
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Kuva 20.

Nova-startti

Hyrian osastoille on luotu ohjausmalli nuorille, jotka 
tarvitsevat tukea opinnoissaan omalla osastollaan. Opiskelija 
pääsee tutustumaan ohjatusti häntä kiinnostaviin aloihin ja 
opiskelumahdollisuuksiin koulutuskokeiluissa.

Mallin avulla puututaan välittömästi tilanteeseen, kun 
opiskelijalle alkaa kertyä selvittämättömiä poissaoloja. Opis-
kelijalle kehitetään yksilöllisiä ohjaus- ja tukitoimia, jotta 
hänet saadaan motivoitumaan ja sitoutumaan opiskeluun. 
Väärän alanvalinnan tehneet opiskelijat voivat ohjatusti 
vaihtaa alaa.

Vaihtoehtoisia opintopolkuja ja oppimisympäristöjä kehite-
tään yhdessä Hyrian osastojen ja ulkopuolisten toimijoi-
den kanssa (työpajat, yläasteet, muut oppilaitokset sekä 
erityisoppilaitokset). Yläasteiden ja työelämän kanssa tehtä-

vällä yhteistyöllä pyritään siihen, että opintoihin hakeutuvat 
nuoret saisivat riittävästi ohjausta ja infoa alanvalinnan 
tueksi. Nova-startin kehittäminen ja toteutuminen tapahtuu 
Valman ja oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksojen kanssa.

Opiskelijoille tarkoitettuja yksilöllisiä tukitoimia ovat 
muun muassa koulutuskokeilut ja osastoilla toimivat 
Nova-starttiryhmät. Nova-startin kautta on myös vaihdettu 
koulutusalaa, siirrytty ammattistartille, Akva-ryhmään tai 
oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksolle.

  Lisätietoja:
  merja.hayha-forssell@hyria.fi 
  Hyviä käytänteitä läpäisyn tehostamiseksi 
  Hyria koulutus Oy

Kuva 21.

Oppilaitosnuorisotyö ammatillisissa oppilaitoksissa

Käytäväkeskustelut
• keskustelu nuorisotyöntekijän kanssa
• pysähtyminen ja kiireetön kohtaaminen
• yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen

Yksilöllinen tuki
• nopea reagoiminen tuen tarpeeseen
• henkilökohtaiset tapaamiset ja tavoitekeskustelut
• tarvittaessa tuki myös oppilaitoksen
 ulkopuolisiin asioihin ja loma-aikana 
• motivointikeskustelut
• nuoren omien vahvuuksien tiedostaminen
 (ominaisuuskortit)

Yhteisöllinen toiminta
• ryhmäytykset (toimipisteen muiden toimijoiden kanssa)
• välituntitoiminta (kilpailut ja pelit)
• tapahtumat (erilaiset teemapäivät)

Oman ammatin arvostuksen lisääminen
• minä ammattilaisena
• ammattikortit, joilla kuvataan ammatteja ja niissä
 tarvittavia ominaisuuksia (hankkeen tuotepaketti) 
• ammatin imago

Jatkopoluttaminen: 
Opinnot keskeyttäneille / eronneille
• saattaenvaihto, jotta opiskelija ei katoa matkalla
• mahdollisuus tarjota riittävästi aikaa

  Lisätietoja:
  susanna.raivio@tampere.fi 
  OIVA – ohjauksen interventioilla 
  vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 
  Tampereen seudun ammattiopisto

oppilaitosnuorisotyön vakiintuminen edellyttänee myös vaikuttavuuden arviointia kustannushyödyn näkökulmasta. Mallin kokonais-
valtaisuus vaikeuttaa kuitenkin tarkan arvioinnin tekemistä. Oppilaitosnuorisotyötä on vaikea ”irrottaa” kaikesta muusta tuki- ja 
ohjaustoiminnasta.

3.6  Opiskelun hallinta ja 
   kartalla pysyminen
Koska luotsaaminen korostaa opiskelijan itseohjautuvuutta, 
on opiskelun hallinnan kokemus erityisen tärkeää. Tähän 
kokemukseen kuuluu, että opiskelija on "kartalla" omista 
opinnoistaan. Oman opiskelun kokonaisuus, tavoitteet, tehdyt 
suoritukset, jäljellä olevat tehtävät ja mahdolliset rästit ovat 
tiedossa.

Opiskelun hallintaa voidaan tukea erilaisilla ennakoivan 
ohjauksen ja seurannan malleilla. Olennainen osa hyvää luot-
saamista on opintojen etenemisen seuranta. Läpäisyhankkeiden 
aikana kehitettiin erilaisia menetelmiä, joilla ryhmänohjaajat 
ja myös opiskelijat itse voivat seurata opintojen etenemistä. 
Seuranta on myös mitä parasta ennaltaehkäisyä. Hyvä seuran-
ta estää rästien kasaantumista ja poimii esiin ne opiskelijat, 
jotka tarvitsevat tehostettua tukea ja ohjausta. 

Hyvään seurantaan kuuluu, että opiskelija on tietoinen 
omien opintojensa tilanteesta ja puuttuvista suorituksista. 
Seurannalla estetään tilanteet, joissa opiskelijan valmistuminen 
viivästyy ja opinnoista saatetaan erota aivan loppumetreillä. 
Havaittujen rästien taakka voi kasvaa liian suureksi, ja tieto 
suoritusvaatimuksista voi tulla yllättäen ja pyytämättä 
(kuva 22).

Opintojen seurannan käytäntönä voidaan esitellä TSEKKA-
US. Mallin perusidea on hyvin yksinkertainen, kuten hyvissä 
malleissa yleensäkin. Tsekkaukseen kuuluu opiskelijan osal-
listaminen omien opintojen seuraamiseen ja mahdollisten 
jatkosuunnitelmien laadintaan. Tsekkaukseen on yhdistetty 
ja nivelletty myös erilaisia tarveharkintaisia jatkopalveluita 
ja -malleja. Esimerkiksi aiemmin kuvattuun huolipalaveriin 
voidaan ohjautua TSEKKAUS-prosessin kautta (kuva 23).

Sähköiset henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) ja 
päiväkirjat ovat yksi tapa opintojen seurantaan. Esimerkiksi 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on luotu malli, joka 
sisältää sähköisen HOPS-asiakirjan, opintosuoriteotteen ja 
sähköisen päiväkirjan. Malli toimii opintoluotsin työkaluna, 
tukee opiskelijan vastuunottoa omista opinnoistaan ja tehostaa 

Opo: "Hei... Sulta puuttuu nää 
opintosuoritukset.”

Opiskelija: ”En ehdi suorittaa niitä, 
kun valmistun parin viikon päästä.” 

(Opojen keskuudessa kulkeva tositarina.)

Kuva 22.

Kuva 23.

Opintojen etenemisen 
tarkastelu – TSEKKAuS

TSEKKAUS opintojen etenemisen seuraamiseksi kehitet-
ty toimintamalli, joka on kehitetty erityisesti nuorille 
opiskelijoille ja heidän ryhmiensä vastuuopettajille. 
Pyrkimyksenä on, että opiskelija olisi itse aktiivinen 
toimija opintojen etenemisen seurannan suhteen ja hän 
saisi konkreettisen ja nopean täsmäavun mahdollisiin 
ongelmiinsa. Opiskelija motivoidaan laatimaan itse toimin-
tasuunnitelmia, joihin hän voi sitoutua.

Opiskelija tekee TSEKKAUKSEN eli omatoimisen tarkas-
telun Wilmassa, missä hän käy läpi omat kurssisuori-
tuksensa ja poissaolonsa. Tilanne raportoidaan ryhmän 
vastuuopettajalle suullisesti keskustelemalla, tai opiskelijan 
vastaukset voidaan koota kirjallisesti esimerkiksi erikseen 
laaditulla Socrativen mobiilikyselyllä. Tsekkauksen yhtey-
dessä opiskelija laatii itse toimintasuunnitelman, kuinka 
puuttuvat kurssisuoritukset laitetaan kuntoon ja opinnot 
saadaan etenemään aikataulussa. Tämän jälkeen ryhmälle 
tai yksittäiselle opiskelijalle merkitään SARANA-lukkariaika 
rästitehtävien tekemistä varten. Lisäksi ryhmän vastuu-
opettaja voi kutsua opiskelijan tarvittaessa henkilökohtai-
seen huolipalaveriin, jossa mahdollisiin ongelmatilanteisiin 
haetaan ratkaisua motivoinnin ja neuvonnan hengessä. 
Huolipalaverissa voi tilanteen mukaan olla paikalla myös 
erityisopettaja tai koulutuspäällikkö. Tarvittavasta tuesta 
tai jatkotoimista sovitaan yhdessä, ja palaveri kirjataan 
Wilmaan.

Opintojen etenemisen tarkastelu eli TSEKKAUS olisi 
hyvä toteuttaa erityisesti seuraavina ajankohtina:
• Ennen jakson päättymistä, että tehtävät saadaan
 ajoissa valmiiksi ja poissaolot korvattua ennen 
 uuden jakson alkua.
• Jakson päättymisen jälkeen, kun opettajat ovat
 kirjanneet opiskelijan kurssisuoritukset ja nähdään, 
 mitä suorituksia puuttuu
• Ennen työssäoppimiseen lähtöä, että saadaan
 teoriakurssit kuntoon 
• Hyvissä ajoin ennen opintojen valmistumista,
 ettei valmistuminen viivästyisi.
Kurssin opettajat tulee velvoittaa merkitsemään 
kurssisuoritukset Wilmaan kahden viikon sisällä kurssin 
päättymisestä tai ilmoittamaan jakson aikana tapahtuvis-
ta huolestuttavista laiminlyönneistä ryhmän vastuuopet-
tajalle. Lisäksi tuntipäiväkirjan ja poissaolojen tulee olla 
ajan tasalla.

  Lisätietoja:
  tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi 
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke 
  Seurakuntaopisto
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huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Sähköinen päiväkirja 
antaa mahdollisuuden seurata opintojen etenemistä reaaliaikai-
sesti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Opintojen seuranta ja siihen liittyvä luotsaaminen voidaan 
rakentaa erilaisten teknisten järjestelmien varaan, mutta ei pidä 
unohtaa luonnollista ja jatkuvaa vuorovaikutusta. Opiskelijaa 
luotsataan ja ohjataan hienovaraisesti kaiken muun toimin-
nan ohella. Tämä ajatus korostaa etenkin ryhmänohjaajien ja 
muiden opettajien roolia opiskelijoiden luotsina.

3.7  Opettajat ja ryhmänohjaajat luotseina
Läpäisyn tehostamisohjelma on luonut kehittämishaasteita ja 
-tarpeita opettajan ja ryhmänohjaajan työn uudistamiselle. Yksi 

tärkeä vaatimus on se, että opettajat kykenevät tunnistamaan 
opiskelijan erilaiset ongelmat ja opintojen hidasteet.  Puhutaan 
heikoista signaaleista, joiden ilmetessä opiskelija tulisi po-
luttaa eteenpäin ohjauksen ja tuen pariin. Voidaan puhua myös 
henkilökohtaistamisesta, joka tarkoittaa opiskelijan yksilöl-
listä kohtelua ja siihen kuuluvaa arvomaailmaa. Tähän kuuluu 
kannustaminen ja opiskelijan huomiointi omana persoonanaan. 
Opiskelijat tulisi hyväksyä sellaisina persoonina ja yksilöinä kuin 
he ovat. Tätä kautta opiskelijan kohtaamiseen tulee usein auto-
maattisesti hyvän opiskeluhuollon ominaispiirteitä eli huolenpi-
don ja tukitoimien tarjoamista. Opettajalta ja ryhmänohjaajalta 
vaaditaan siis tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta, joilla opiske-

lijan ongelmiin voidaan tarttua aikaisessa vaiheessa. Lisäksi on 
oltava selkeät ja sovitut toimintakäytännöt. 

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana ryhmänohjaajan toimen-
kuvaa kehitettiin ja uudistettiin erilaisten esimerkiksi koulutus-
ten ja ”työkalupakkien” avulla (kuva 24).

3.8  Opiskelun päättövaihe
Opiskelun päättövaiheen palveluilla tarkoitetaan yleensä 
(perinteisiä) ura- ja rekrytointipalveluita, joita ammatillisissa 
oppilaitoksissa on suhteellisen paljon. Valmistuvien opiskelijoiden 
ja työllistymisen tukeminen ei ollut läpäisyn tehostamisohjel-
massa kovin vahvasti mukana. Ilmeisesti läpäisyn kehittäminen 
”rajattiin” päättövaihetta edeltävään aikaan. 

Paikoitellen kehitettiin kuitenkin uusia malleja, joilla tuetaan 
valmistumassa olevia opiskelijoita (kuva 25).

Satakunnan koulutuskuntayhtymässä on puolestaan luotu 
työllistymistä auttava malli erityisopiskelijoille. Työllistymisillan 
tavoitteena on antaa työllistymistä tukevaa tietoa ja luoda 
yhteyksiä opiskelijan ja työllistymistä tukevien tahojen välille. 
Malli on osa kodin ja koulun yhteistyötä, eli myös huoltajilla 
on mahdollisuus osallistua. Työllistymisilta luotiin erityisopiskeli-
joiden palveluksi, mutta se on sovellettavissa kaikkien opiskeli-
joiden käyttöön (kuva 26).

Kuva 24.

Ryhmänohjaajien 
koulutuksia ja työkalupakkeja

Ryhmänohjaajien yön yli -koulutus
Koulutus on suunnattu uusille ryhmänohjaajille. Teemoina 
ovat ryhmäytyminen, nuoren kohtaaminen, opiskelijoiden 
erityistarpeisiin vastaaminen, jne. Koulutus on toteutettu 
aina yön yli -koulutuksena oppilaitosympäristöstä irtautuen. 
Ryhmänohjaajille on järjestetty koulutuksen lomaan erilaisia 
vapaa-ajan toimintoja, jolloin koulutus toimii myös osana 
ryhmänohjaajien työhyvinvointia. Kouluttajat ja koulutusten 
sisällöt muuttuvat ja hioutuvat osallistujien mukaan. Tärkeä 
näkökulma osaamisen lisäksi on ollut myös ryhmänohjaajien 
työhyvinvointi. 
  Lisätietoja:
  virpi.lammassaari@sedu.fi, anne.etelaaho@kpedu.fi 
  Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanke 
  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Ryhmänohjaajien perehdytysiltapäivä
Ylä-Savon ammattiopiston perehdytysiltapäivä on tarkoi-
tettu syksyllä aloittavien ryhmien ryhmänohjaajille, mutta 
tilaisuuteen ovat voineet osallistua heidän lisäkseen kaikki 
muutkin, jotka tarvitsevat lisätietoa perehdyttämisestä. 
Iltapäivän tavoitteena on yhtenäistää lukuvuoden aloittami-
sen käytäntöjä ja ryhmänohjauksen toimintatapoja. Sisällöt 
perehdytysiltapäivään laaditaan kulloinkin ajankohtaisista 
asioista. Sisältöinä ovat mm. HOPS ja HOJKS sekä niiden 
laatiminen, kaksoistutkintoon liittyvät asiat, opiskeluhuolto 
ja huolenpidon portaat, asuntola-asiat sekä opinto-toimiston 
asiat, kuten koulumatkatuki ja tapaturmakorvaukset. 
Osallistujille kerrotaan, mistä tilaisuuden aikana esitellyt 
materiaalit ja mallit löytyvät sähköisinä.
  Lisätietoja:
  terttu.kortelainen@ysao.fi 
  TATU – tartu tutkintoon! -hanke 
  Ylä-Savon ammattiopisto

Ryhmänohjaajan työkalupakki ja vuosikello
Ryhmänohjaajan työkalupakki on tehty helpottamaan ja 
yhtenäistämään ryhmänohjaajien työtä Rovaniemen koulu-
tuskuntayhtymän ammatillisessa peruskoulutuksessa. Oppaan 
tavoitteena on selkeyttää ryhmänohjaajan monia tehtäviä, 
yhdenmukaistaa käytäntöjä sekä antaa ideoita ja työkaluja 
ryhmän ja yksittäisen opiskelijan opintojen suunnitelmalli-
seen etenemiseen, ammatti-identiteetin kasvuun sekä arjen 
hallintaan. Malliin kuuluu myös ryhmänohjaajan vuosikello 
työn suunnittelun, organisoinnin ja aikatauluttamisen tueksi.
  Lisätietoja:
  anne.gron-keskiniva@redu.fi, saila.peteri@lao.fi 
  Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen 
  Lapissa -hanke 
  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Kuva 25.

"Nelikkojen" ohjausmalli

Jyväskylän ammattiopiston hotelli- ja ravintola-alalla on 
kehitetty neljännelle vuodelle siirtyvien opiskelijoiden (”ne-
likkojen”) ohjausmallia. Malliin sisältyy työpaikkaohjaajien 
täydennyskoulutusmalli, uraohjauksen yhteistoimintamalli ja 
varhaisen puuttumisen ohjauksen menetelmiä.

Mallin taustalla on ajatus, jonka mukaan opiskelupolun 
eri vaiheisiin ja kriittisiin pisteisiin tulee luoda erilaisia 
ohjausmalleja. Ohjausmallin toiminta lähtee siitä, että ensin 
täytyy havaita ja poimia sellaiset opiskelijat, joiden opinnot 
ovat viivästymässä. Poiminta kohdistuu kolmannen vuoden 
keväällä niihin opiskelijoihin, jotka eivät ole valmistumas-
sa. Näille opiskelijoille laaditaan yksilöllinen suunnitelma 
ja sovitaan erilaisista toimista. Opiskelijoille ilmoitetaan 
tulevista toimenpiteistä jo keväällä, ja elokuussa opiskelijat 
kutsutaan haastatteluun. Yhtenä ratkaisuna on esimerkiksi 
laajennetun työssäoppimisen tarjoaminen. Myös verkko-
opintoja käytetään täydentävinä opintoina. 
  Lisätietoja:
  mira.ruth-viitanen@jao.fi 
  Ura alkuun -hanke 
  Jyväskylän ammattiopisto

3.9  Lisäresursseja vai 
   tarpeen lisääntymistä?
Läpäisyn tehostamisohjelman aikana monet oppilaitokset 
kehittivät toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Hyvä luotsaaminen 
syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksena. Henkilökunnan ja 
opiskelijan avoin vuorovaikutus on yksi luotsaamisen tehostu-
mista lisäävä tekijä. Esimerkiksi opettajan on hyvä tunnistaa 
opiskelijan ongelmat ja vaikeudet, mutta avoimessa ilmapiirissä 
opiskelija kertoo itse omista ongelmistaan.

”Ihannetilanteessa varhaisen tukemisen ilmapiiri 
toimii ennaltaehkäisevästi niin, että opiskelija ottaa 
itse esille opintoihin vaikuttavia asioita sekä hakee 
apua ja tukea työntekijöiltä. Tällöin emme tarvitse 
diagnosointi-, seulonta- tai riskianalyysilomakkeita 
vaan ainoastaan kehittyneet keskustelutaidot ja 
henkilökunnan tahtotilan tukea opiskelijoita.”


