
Zoomi-hankkeen kevään 2021 alueellisen koulutussarjan 
valtakunnallinen verkkototeutus 15.4.2021

Erityisnuorisotyö opiskelijan 
tukena oppilaitoksessa



Tausta ja tarve

• Opintojen keskeyttämisprosentti perustutkinto- ja 
valmentavassa koulutuksessa oli Variassa korkea 

• Korkean keskeyttämisprosentin arveltuja syitä:

• Hakeudutaan väärille aloille

• Osalla on paljon puutteita osaamisessa ja arjen 
hallinnassa

• Opettajien huomion kohdistuminen ammatillisen 
koulutuksen reformiin

►opiskelijoille pitäisi pystyä tarjoamaan enemmän erilaisia 
tukitoimia



Hankkeen tavoitteet
Päätavoite: vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisissa 
perustutkinto-opinnoissa tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua

Neljä keskeistä tavoitetta ovat

1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työn tukeminen sekä yhteisen 
toimintamallin luominen. Tavoitteena lisätä monialaisten 
asiantuntijaryhmien määrää

2. Vahvistetaan perusopetuksen ja ammattiopisto-Varian yhteistyötä

3. Varian opiskelijoiden opiskelujen ja hyvinvoinnin tukeminen, tukea 
keskeyttämisvaarassa oleville. Huoltajayhteistyön kehittäminen

4. Opiskelijoiden sitouttaminen oppilaitokseen ja opintoihin vapaa-
ajantoiminnan kautta



Hankkeen kohderyhmät

Henkilöstö

• Hyvinvoiva Varia –koulutuskokonaisuus

• Toimintaohjeiden ja –suunnitelmien 
jalkauttaminen

• Kehittää moniammatillista yhteistyötä

• Tiimisopimus

Opiskelijat

• Erityisesti keskeyttämisriskissä olevat

• Erityisnuorisotyö

• Vapaa-ajantoiminnan laajentaminen

Perusopetuksen oppilaat ja henkilöstö

• Nivelvaiheen yhteistyö. Siirtymän tukeminen

• Ammattikouluun ja aloihin tutustuminen

• Kurkkaukset

• Avoimet ovet

• Yhteistyö TEPPO- ja JOPO-opiskelijoiden 
kanssa



Erityisnuorisotyö Variassa

- Kaksi hanketta, joiden kautta erityisnuorisotyöntekijät on palkattu, mek-hanke (5 erityisnuorisotyöntekijää) 
ja esr-hanke (4 erityisnuorisotyöntekijää)

- Työn kohteena erityisesti keskeyttämisen riskissä olevat opiskelijat

- Tavoitteet:

- Vähentää Varian opiskelijoiden keskeyttämisiä tukemalla heidän hyvinvointia kokonaisvaltaisesti 
opiskelun aikana

- Kehittää uusi moniammatillinen yhteistyömalli, jolla varmistetaan opiskelu yksilöllisten osaamisen 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti

- Tukea ja vahvistaa opettajien ja opiskeluhuollon työtä

- Yhteisten käytäntöjen luominen ja mallintaminen

- Vahvistaa perusopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä, tukea nivelvaihetta

- Tukea yhteisöllisyyttä ja sitouttaa opiskelijat oppilaitokseen



Erityisnuorisotyöntekijät aloittain

Hiekkaharju

• ESR (1) Ravintola- ja catering, hius- ja media-ala

• MEK (2) Rakennusala, kiinteistö ja puhtaanapitoala, 

kone- ja tuotantotekniikka ja talotekniikka

Myyrmäki

• ESR (2) Elintarvikeala, sähkö- ja ICT-ala, sosiaali- ja 

terveysala, turva- ja matkailuala

Aviapolis

• MEK (2) autoala, logistiikka-ala

Koivukylä

• ESR (1) sosiaali- ja terveysala

• MEK (1) sosiaali- ja terveysala



Tehtävänkuva

- huolehtia yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja vapaa-ajan 
toiminnan järjestämisestä oppilaitoksessa

- tukea keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita

- Tehdä tiivistä yhteistyötä Varian opetushenkilöstön ja 
opiskeluhuollon kanssa

- Tehdä yhteistyötä nuorten huoltajien kanssa ja toimii 
palveluohjaajana

- Osallistua nuorisotyön asiantuntijana uuden työmallin 
kehittämiseen sekä siitä tiedottamiseen

- Dokumentoida, suunnitella, arvioida ja raportoida hanketyötä

- Luoda ja ylläpitävää yhteistyötä ammattiopisto Varian sekä 
nuorisopalveluiden aluenuorisotyön ja etsivän nuorisotyön, 
perusopetuksen, opiskelijahuollon ja muiden tarvittavien 
kumppanien välillä



Erityisnuorisotyö 2020 (4htv)



Keskeisimmät 
toimenpiteet ja 
menetelmät

- Yhteisöllisyyden vahvistaminen

- Jalkautuminen (livenä työsaleihin ja etänä 
opetustunneille)

- Vapaa-ajan toiminta koululla ja kesäaikana

- Yksilötyö keskeyttämisuhassa olevien nuorten kanssa 
(tarvittaessa huoltajien kanssa)

- Yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa 
(mm. nuorten työpajat, ohjaamo, etsivä nuorisotyö)

- Keskeyttämisvaarassa olevien varhainen 
tunnistaminen ja tukeminen yhteistyössä 
opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon kanssa



Kehittäminen ja 
arviointi

- Tätä työtä on mallinnettu molemmissa hankkeissa 
sekä osana valtakunnallista oppilaitos- ja 
nuorisotyön kehittämistä

- Työtä kehitetään ja mallinnetaan hankkeen 
koulutuksissa ja työpajoissa

- Työtä arvioidaan hankkeen väliarvioinnissa

- Itsearviointia tehdään säännöllisesti

- Opiskelijoilta kerätään palautetta säännöllisesti

- Oppilaitoksen henkilökunnalta kerätään palautetta



Opiskelijapalautteita kevät 2021

• Antanut mulle motivaatiota opiskeluun

• Auttanut jaksamaan ja motivoinut opiskelemaan.

• Heidän yleinen positiivinen asenne piristää koulun käyntiä

• Koulu on ruvennut sujumaan paremmin :)

• On auttanut ytojen selvittämisissä ja kurssien kanssa jotka ollut epäselviä

• On koska he ovat auttaneet jos on ollut jotain ongelmia joissain kirjallisissa asioissa ja ovat osanneet auttaa 
luokkiin navigoimisessa.

• On olen saanut apua kaikkeen mihin olen tarvinnut

• On ollut! Alkuun oli luokat hukassa ja aina he bongasivat ja tulivat avuksi

Onko nuorisotyöstä Variassa ollut sinulle jotain apua opintojen aikana? Kuvaile lyhyesti mitä 
(N 53)



Opiskelijapalautteita kevät 2021

• On ollut, tuo motivaatiota kun saa puhua koulusta liittyvistä asioista ihmiselle joka osaa tukea

• On ollut. koulumotivaatio on hiipunut mutta nuorisotyö on auttanut

• On tuonut lisää motivaatiota.

• On, he selvittvät ketä oli tehnyt minulle pahaa :)

• Oppi tuntee luokkalaiset paremmin

• Saa ajatukset pois kouluasioista ja voi puhua arjesta ja kuulumisia pystyy jakaa.

• Sain taas motivaatioa koulun käyntiin

• tehtävät ja koulun käynti

• Tutustuin ihmisiin. En nyt osannut tehdä näillä suhteilla mitään (jee) mutta paremmin jatkossa.

Onko nuorisotyöstä Variassa ollut sinulle jotain apua opintojen aikana? Kuvaile lyhyesti mitä 
(N 53)



Kiitos!

Leena Korhonen, projektiasiantuntija
Leena.korhonen2@vantaa.fi
puh. 050 312 1707

Paula Jääskeläinen, erityisnuorisotyöntekijä
Paula.jaaskelainen@vantaa.fi

bit.ly/keskeyttamisestakohtaamiseen
varia.fi


