
PERUSKOULUSTA AMMATTIOPINTOIHIN JA TYÖELÄMÄÄN LAPISSA

https://www.redu.fi/


Hankkeen tavoitteena
• Kehittää lappilaisten nuorten siirtymiä peruskoulusta 

ammattiopintoihin ja edelleen työelämään sekä vahvistaa 
nuorten ammatillisten opintojen edistymistä ja tutkintojen 
suorittamista

• Kehittää hyviä pedagogisia ja opiskeluhuollon 
ennaltaehkäiseviä käytäntöjä ja malleja opiskelijoiden 
hyvinvointia edistävään työhön

• Kehittää moniammatillista tiimityöskentelyä



Kansalliset partnerit
Lapin yliopisto
• Kasvatustieteiden tiedekunta
• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalityön 

koulutusohjelma

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU

Rovaniemen kaupunki



#Valmennus-pilotti



#Valmennus-pilotin tausta
• Tarve on noussut toimijoiden arjesta
• Opintojen alkuvaiheen tuen tehostaminen monitoimijaisella 

yhteistyöllä
• Opintoihin sitouttaminen ja opintojen suorittamisen tuki 
• Tiedon, tuen ja ohjauksen tarjoaminen
• Ennaltaehkäisevän toimintakulttuurin vahvistaminen 



#Valmennus-pilotin tavoitteet

• Luoda vahva pohja ammatillisille opinnoille
• Valmennusajattelu
• ”Kaikki opintoveneessä toukokuussa”
• Yhteisöllisyyden vahvistaminen
• Monitoimijainen valmennustiimi



#Valmennus-pilotin toteutus
• Uusien opiskelijaryhmien 1. opiskeluvuoden aikana 
• Monitoimijainen valmennustiimi
• Yksilö- ja ryhmävalmennus
• Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukeminen
• Toimijoiden jalkautuminen opiskelijoiden pariin





Monitoimijainen yhteistyö 
opiskelijan siirtymän tukena
”Et siinä on semmonen fiilis ettei yksin oo

kiskomassa, ikään ku omassa sektorilla sitä, vaan 
se on mahtava tunne että siinä on muitaki saman 

köyden ääressä ja mielellään samaan suuntaan 
vielä. Ja mä oon ensimmäistä kertaa, tai 

ensimmäistä kertaa pitkään aikaan oon aidosti 
innoissani jostakin asiasta, sen takia että mä oon

nähny että tää työskentelytapa toimii.”



Pilotissa mukana olleiden ajatuksia

• Pintakäsittelyalan lehtori, omaohjaaja 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUQTv6A90L4

• Rakennusalan lehtori, omaohjaaja
https://www.youtube.com/watch?v=koyoJ2Q2ZnA

• Kuraattori 
https://www.youtube.com/watch?v=xiC2DFJjXAk

• Erityisopettaja
https://www.youtube.com/watch?v=zrl1MqW9AaI

https://www.youtube.com/watch?v=ZUQTv6A90L4
https://www.youtube.com/watch?v=koyoJ2Q2ZnA
https://www.youtube.com/watch?v=xiC2DFJjXAk
https://www.youtube.com/watch?v=zrl1MqW9AaI


Opiskelijoiden ajatuksia
”Siis todellakin jos on tarve niin kyllähän mä varmasti aina voin mennä 

puhumaan (oppilaitoksen aikuisil le) ja onhan tässä tullu tutustuttua niihin 
niin hyvin että, uskaltaa ja viitti i mennä puhumaan.” 

”- - ne mitä oli  si inä alkuvuojesta, pääsi siinä vähän enemmän ehkä 
porukkaan kiinni. Vielä ehkä kaikkia oikein tuntenu tai tienny. Oli si inä ehkä 

semmosta”

”Ne oli tosi kivoja ne mitä meil oli  ne yhteiset jutut tässä että just sai siihen 
kuraattoriinki paljon paremmin tutustuttua. Ja sitte muihinki sai muilta 

aloilta ni tutustuttua paremmin.”



Toiminnan toteuttamisen edellytyksiä:

• Johdon tuki ja toiminnan mahdollistaminen
• Riittävät tila-, aika- ja henkilöstöresurssit
• Suunnittelu ja koordinointi
• Toimijoiden sitoutuminen
• Uskallus kokeilla uutta
• Tuki ja avoin keskustelu
• Jatkuva toiminnan arviointi ja kehittäminen



Kiitos!
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