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KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Akuuttia, lyhytaikaista 
tukea tarvitsevat 

opiskelijat – palvelutarpeen 
arviointi ja välitön reagointi

Opiskelijat, jotka 
harkitsevat opintojen 

väliaikaista keskeyttämistä tai 
opintojen lopettamista

Väliaikaiselta 
keskeytykseltä palaavat 
opiskelijat – uudelleen 

kiinnittymisen tuki

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

Omaopettaja 
& opinto-ohjaaja: 

ohjaavat opiskelijoita 
valmennukseen

Hankkeessa valmennusta 
toteuttanut työntekijä: 
Kartoittaa opiskelijan 

palvelutarpeen ja tarjoaa 
yksilövalmennusta sekä jatko-

ohjaa tarvittavan 
tuen piiriin/kokoaa 

tukiverkoston

TEEMAT
Mitä?

Hyvinvointi ja toimintakyky
Itsetunto ja mielenterveys

Talousasiat ja etuudet
Asuntoasiat

Työelämässä tapahtuvaan 
oppimiseen valmistautuminen

Motivaatio ja tavoitteet
Vahvuuksien 

ja voimavarojen tunnistaminen
Asioidenhoito

MENETELMÄT
Miten?

Yksilökeskustelut
3X10D-elämäntilannemittari

4W – neljän tuulen integroidun 
varhaisen tunnistamisen 

työväline
Mielipaikkaharjoitukset

Tietoisuustaidot
To Do -listat

Omat tavoitteet
Vahvuuskortit 

Käytännön asiointiapu
Tukipalveluihin saattaminen ja 

jalkautuminen
Monialainen verkostotyö

Esimerkki 1 yksilövalmennuksesta: 
Akuuttiapua ja uudelleen kiinnittymisen tukea

Toteutustapa: Oppilaitoksen tukipalveluiden saumakohtiin sijoitettu tukimuoto, joka toimintana sijoittuu 
pedagogisen tuen ja opiskelijahuollon rajapintaan



KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Opinnoissa etenemättömät 
opiskelijat,

Opiskelijat, joilla vaara jäädä 
tutkinnon suorittaminen kesken

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

TEEMAT
Mitä?

Oma hyvinvointi
Itsetunto ja mielenterveys

Talousasiat
Työelämässä oppimiseen 

valmistautuminen
Rästitehtävien loppuun 

saattaminen
Vertaisuuden tukeminen

Päihdetietous
Unitietous

MENETELMÄT
Miten?

Yksilökeskustelut
Ryhmäkeskustelut/ yhteisöllisyys

Vierasluennoitsijat
Yritysvierailut

3X10D-elämäntilannemittari
Voimavara- ja ratkaisukeskeiset 

menetelmät 
(mielenterveyden käsi (Mieli ry.), 
SWOT-analyysi, Oppimistaidot)

Tietoisuustaidot
1-2osp opetus-ja 

urasuunnitteluvalmiudet (nykyiset 
tutkinnonkriteerit)/ opiskelu- ja 

työelämävalmiudet 1-3osp 
(tutkinnonkriteerit siirtymäajalla)

Esimerkki 3 ryhmävalmennuksesta:
Oppilaitoksen rakenteisiin integroitu ryhmävalmennus

Toteutustapa: Opinnollistettu 2 viikon kokonaisuus

Vastuuopettaja
Hankkeen valmentaja/

valmennusta toteuttava 
hankkeen työntekijä

Opinto-ohjaaja
Kuraattori

Koulupsykologi





1. Kartoita oppilaitoksen tilanne erojen, määräaikaisten keskeytysten, suoritettujen tutkintojen ja 
tutkinnonosien sekä suoritettujen osaamispisteiden osalta.

2. Selvitä erojen ja keskeyttämisten taustalla olevat opiskelijoiden taustatekijät ja herätteet. Jos joitain 
tietoja ei ole saatavilla, paranna seurantajärjestelmää.

3. Aseta tavoite pudokkuuden vähentämiselle ja varaa toiminnalle resurssit.
4. Käynnistä keskustelu oppilaitoksessa, millaista toimintakulttuurin muutosta tavoitteen saavuttaminen 

edellyttää  käynnistä toimenpiteet.
5. Suunnittele ja muotoile interventio heille, joilla riski pudota opintojen ulkopuolelle on kasvanut.
6. Huomioi, miten oppilaitoksen muut tukitoimet voivat tukea intervention onnistumista.
7. Määrittele interventiolle systemaattinen seuranta ja johtamisrakenne.
8. Analysoi intervention onnistumista systemaattisesti ja kehitä sitä.
9. Analysoi intervention kustannusvaikuttavuutta investointi- ja rahoitusnäkökulmista.
10. Aloita alusta.

Ota malli käyttöön



• Hankkeeseen osallistuneita opiskelijoita valmistui hankkeen aikana
• Saadun seurantadatan perusteella saatiin 80 % opiskelijan pudokkuus ehkäistyä
• Uusia toimintamalleja oppilaitoksiin
• Asteittainen toimintakulttuurin muutos
• Kustannusvaikuttavuuden analyysimalli

Miksi malli kannattaa ottaa 
käyttöön?

Hankkeen tuloksia
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