


Opiskelija aktiivisena toimijana
Case Koulutuskuntayhtymä 

OSAO
Yksilöllisten opintopolkujen laadunvarmistus – Webinaari 3.12.2020, OPH

suunnittelupäällikkö Seija Iwendorff, kehityspäällikkö Tiina Kuokka ja 

projektipäälliköt Maarit Kopakka ja Marjo Vilppola

CC-BY-NC-ND



Opiskelijan aktiivinen toimijuus on edellytys laadukkaalle 
toiminnalle

Miten varmistatte opiskelijan aktiivisen toimijuuden opintopolun eri vaiheissa ja miten seuraatte toimijuuden 

toteutumista?

Tietääkö opiskelija, mitä häneltä odotamme?

Tietääkö henkilöstö, mitä heiltä odotamme?

Samalla tavalla toimiminen ei tuota erilaista tulosta!
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OSAO lukuina 

Opiskelijoita noin 10 000.  VALMA, perustutkintoja 47 kpl (osa siirtymäajalla), at + eat 80 kpl (osa siirtymäajalla)

Henkilökuntaa noin 900 

Alaikäisiä opiskelijoita hieman alle kolmannes koko joukosta. Nuoria aikuisia (alle 30 v) toinen kolmannes. 
Vanhimmat tutkinto-opiskelijat 60+. 

Sukupuolijakauma ~50/50 

Äidinkieli muu kuin suomi noin 500, yli 50 muuta virallista kieltä, suurimmat kieliryhmät suomen jälkeen arabia, 
venäjä, somali ja thai

8 koulutusyksikköä Oulun seudulla ja Koillismaalla, 6 kunnan alueella

Koulutusyksiköt eri kokoisia, opiskelijamäärä vaihtelee yksiköittäin 180 – 2000 opiskelijan välillä



Kapeikkojen ja esteiden tunnistaminen



Opiskelija aktiivisemmaksi toimijaksi

- Vertaisarviointi 2019, Opiskelijoiden hyvinvointi, vuorovaikutus ja osallistuminen (opiskelijat mukana): välineitä ja 

keinoja on käytössä, toteutuksessa havaittiin laatupoikkeamia

- Esim. SOPU-hanke: opiskelijaläheisyys, opiskelijatuntemus;  hankekiertueet → asiakaskuuntelut, opiskelijat (ja 

opettajat) eivät aina tiedä miten tulisi toimia → PEREHDYTTÄMINEN, jotta opiskelija tietää (→ muistilistat ym.)

- HOKS-kyselyt: Henkilökohtaistaminen ≠ HOKS, Henkilökohtaistaminen = uraohjaus

”On helpompaa ratkoa tunnistettuja ongelmia kuin oppia tunnistamaan tuntemattomia ongelmia.” 
(Olli-Pekka Heinonen & Hermanni Hyytiälä, Viidakon rakentamisen vaikeus)

- Amispalaute ja muut palautteet/kyselyt: OSAOtasoiset tulokset hyviä, tutkintotasolla suurta vaihtelua → tulosten 

tarkastelu toiminnan kautta (reflektointi) → ja toimintojen kehittäminen ja juurruttaminen

- Käytössä myös välipalaute (Amispalautteen rahoitukseen vaikuttavat kysymykset) noin puolivälissä opintoja
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Amispalaute aktivoi

Sain riittävästi ohjausta am. jatkosuunnitelmaan: Miten ohjasit/ohjasitte opiskelijan urasuunnittelutaitojen 

oppimista  koko tutkinnon opintojen ajan?  Miten opiskelijan tavoite (myös muutokset) vaikutti ohjausprosessiin?  

Millaista ohjausta opiskelijoille oli tarjolla?

HOKS: Miten osallistit opiskelijat mukaan suunnitteluun? Mitä opiskelija teki? Miten usein tutkinnossa päivitit 

HOKSia? Miten opiskelija osallistui? Miten aiempi osaaminen vaikutti opiskelijan opintopolkuun, sen joustavuuteen, 

pituuteen ja päivititkö HOKSia? 

Osaamisen hankkiminen: Miten hyvin ryhmänohjaaja/omaopettaja on selvillä opiskelijoidensa opintojen 

etenemisestä ja tuen tarpeesta?  Miten mahdollistat joustavan etenemisen ? Miten opiskelijan tavoite (myös 

muutokset) vaikuttaa ohjausprosessiin? Millaista ohjausta opiskelijoille on tarjolla? Kuka ohjaa? Miten pedagoginen 

tuki ja opiskeluhuollon tuki toteutuvat?

Kiusaamiseen puuttuminen: Miten kiusaamiseen puututaan? Kuka siihen puuttuu? Miten nopeasti siihen 

puututaan? Miten on perehdytetty ohje "Asiallinen kohtelu opiskeluyhteisössä" myös opiskelijoille?  Miten on 

perehdytetty ohjeistus "Opiskelijan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä" henkilökunnalle?
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Kaksi näkökulmaan opiskelijan osallisuuteen –
pedagoginen osallisuus



Opiskelijanäkökulma – opiskelija aktiivisena toimijana

1. Opiskelijan osallistumismahdollisuudet, opiskelijakuntatoiminta, opiskelijafoorumit ym. 

opiskelijavaikuttamisen kanavat

JA

2. Opiskelija oman oppimisensa omistajana, itseohjautuvuustaitojen kehittyminen ja uraohjauksellinen 

henkilökohtaistamisprosessi

= pedagoginen osallisuus  ja hyvinvointi
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Opiskelijoiden osallisuuden tukeminen OSAOn 
toiminnassa

Perinteinen näkökulma: opiskelijan 

vaikutusmahdollisuudet yhteiseen 

toimintaan

Kuvattu Opiskeluhuollon 

suunnitelmassa 2018 (päivitettävänä 

parhaillaan)

Kehittäminen, mm:

KARVI arviointi Aktiivinen 

kansalaisuus

Kehittämishanke Osallistu ja voi 

hyvin (OVH) alkamassa
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Toinen näkökulma: Opiskelija oman oppimisensa 
omistajana

Uraohjauksellinen henkilökohtaistamisprosessi – henkilökohtaistaminen on uraohjausta

Opiskelija- vai opettajalähtöinen? Millainen oppimiskäsitys meillä on? 

Kehityspäällikkö Tiina Kuokan kysymys kehittämistapaamisessa: 

”onko opiskelija liukuhihnalla liikkuva lihapulla, johon tökitään lisäaineita?”

vai jotain muuta?
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OPISKELIJAT

LIUKUHIHNALLA

”Onko opiskelija 

liukuhihnalla liikkuva 

lihapulla johon tökitään 

lisäaineita?”

VAI …

OHJAAJA

OPETTAJA

OPETTAJA

OPETTAJA

OPO

OPETTAJA
OPETTAJA



OPETTAJA

OPETTAJA

OPISKELIJA

OPISKELIJA

OPISKELIJA

OPISKELIJA

OPISKELIJA

OSAAMISEN 

HANKKIMINEN

Opiskelija oman oppimisensa omistaja

OPETTAJA

OPO

OHJAAJA
Opiskelijaläheisyys 

Aito kunnioittava kohtaaminen 

Opettajan ohjauksellinen 

osaaminen



Opiskelija oman urapolkunsa omistajana

• Pilotoidaan uraohjauksen uutta toteutusmallia (kehitetty yhteistyössä Urahaku-hankkeen kanssa)

• Keskiössä opiskelijan urapolku ja hänen urasuunnittelutaitojensa kehittyminen koko opintojen ajan

• Perustuu laajaan vahvuusnäkemykseen ja toteutuu osallistamalla opiskelija aktiivisena toimijana 

henkilökohtaistamiseen = uraohjaukseen

• Opiskelijalle taataan riittävä määrä oikea-aikaista opinto- ja uraohjausta sekä luodaan ohjauksen tukiverkosto 

urapolulle 

• Vähintään kaksi ohjauskeskustelua ja kaksi etäohjauskeskustelua työvuoden aikana (omaopettaja 

yhteistyössä opinto-ohjaajan eli uraohjauksen ammattilaisen kanssa). Opinto-ohjaajan roolia on vahvistettu

• Uraohjaus toteutuu erityisesti nivelvaiheissa, opintojen aloituksessa ja opintojen päättövaiheessa 

• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -osa-alueen tehtävät tukevat opiskelijan valmistautumista HOKS-

keskusteluihin ja opiskelijan urasuunnittelutaitojen kehittymistä
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Henkilökohtaistaminen on 

uraohjausprosessi, 

1 osp ei riitä 

uraohjaukseksi koko 

urapolun ajalle



”Jos tää ois helppoo, oisin tehnyt sen jo…”



Kehittämishankkeilla on vahva kytkös ydinprosessin 
kehittämisessä ja juurruttamisessa

• Valmisteluun ja jo valmisteluluvan myöntämiseen

• Ohjaavassa ryhmässä (ohjausryhmä tms.) prosessinomistaja (tai yhteyshenkilö) jäsenenä 

• Prosessinomistaja tekee yhteistyötä hankkeiden kanssa ja Opiskelijakuntien Edustajiston kanssa

• Hanketoimijat osallistuvat prosessiryhmän (-ryhmien) toimintaan ja toiminnan kehittämiseen (hankkeen 

tavoitteet!)

• Kehitetyt hyvät käytännöt ja käytänteet liitetään prosessikuvauksiin ja otetaan käyttöön osana prosessin 

johtamista ja toteutusta → sisällyttäminen, perehdyttäminen ja juurruttaminen yhteistyössä 

• Prosessi jatkaa, kun hanke päättyy
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Vanha viisaus…
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Juurruttaminen

”Jotta uudet toimintamallit saadaan vakiinnutettua osaksi normaalia toimintaa, tarvitaan suunnitelma, miten 

juurruttaminen toteutetaan. Juurruttaminen vaatii päätöksiä, sitoutumista, motivointia, 

käyttöönottokoulutusta, mittareita ja viestintää sekä jatkokehittämistä palautteen perusteella.” Saku ry
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Juurtuminen

Toiminnan kehittämisellä oltava aito tarve, sen kehittäminen mielekästä, käyttöönotossa nähtävissä hyöty ja 

omaksuminen lisää hyvinvointia.

Aitoa motivaatiota synnyttävät pystyvyyden (minä opin/osaan), autonomian (voin vaikuttaa) ja yhteisöllisyyden 

(kuulun joukkoon) kokemukset.



Lisätiedot
seija.iwendorff@osao.fi
tiina.kuokka@osao.fi
maarit.kopakka@osao.fi
marjo.vilppola@osao.fi
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