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Peruskoulu

Saattaen vaihtaminen
- Siirtyvän oppilaan tiedon välittäminen
- Hojks ja muut dokumentit
- Palaverit

8 luokan oppimisvalmius testi
- Suunnataan 2-asteella tehty testi tehtäväksi koko 8 luokan ikäryhmälle. Saatuja tuloksia käytetään ohjauksen tukena PK:ssa
Vanhempainillat
- Kerrotaan Salpauksesta alat, opiskelun arki, tukitoimet ja hakeminen. Erityisnuorten vanhemmille omat illat?
Erityisen tuen ilta
- Mukana ammatilliset erityisoppilaitokset ( Kiipula, Spesia ja Live opisto sekä Kaarisilta) sekä Salpauksen edustajat.
- Suunnattu peruskoulunsa päättäville ja huoltajille sekä ohjaushenkilöstölle.

Opojen alakohtaiset infot ohjaushenkilöstölle
- Realistinen tieto opiskeluvalmius edellytyksistä
- Tietoa opintojen vaatimuksista, sisällöistä



Salpaus
Opintojen aloitus orjentaatioviikot
- Kantakurssi ja urasuunnitteluvalmiudet kurssin aloitus
- Sitouttaminen opintoihin, ryhmäytys
- Kartoitukset
- Siirrettyjen dokumenttien hyödyntäminen
- HOKS ja mahdollinen erityisen tuen päätös

Yhteydenpito huoltajiin opiskelijan opintoihin liittyen
- Vastuuohjaaja on yhteydessä huoltajiin. Mikäli huoli herää tulee kuraattori, opinto-ohjaaja ja muut tarvittavat toimijat mukaan.
Tarvittaessa ohjaus talon sisällä eri tutkintoon
- Siirtyminen jatkuvan haun kautta. Kun aloittaa seuraavassa paikassa opintosihteeri tekee eron edellisestä tutkinnosta ja tarvittavat paperit
Tarvittaessa ohjaus erityiseen tukeen
- Kun tarve herää tehdään erityisen tuen päätös, erityisopettaja mukana. Kirjataan tuen tarve ja toimenpiteet.
Tarvittaessa ohjaus OPVA opintoihin
- Kun tarve herää ohjaus OPVA opintoihin, erityisopettaja mukana, 
Tarvittaessa ohjaus TUVA( VALMA) opintoihin
- Kun tarve herää ohjaus jatkuvan haun tekemiseen TUVA/VALMA opintoihin.
Tarvittaessa ohjaus opintoihin erityisoppilaitoksessa
- Kun huomataan opinnot liian haastaviksi tukitoimista huolimatta ohjataan erityisammattikouluun ( jatkuva haku/ yhteishaku)
Tarvittaessa ohjaus kunnan palveluihin, opinnoista eroaminen ja muuta opiskelupaikkaa ei ole tiedossa
- Mikäli opiskelijalla on runsaasti poissaoloja ja hän ei sitoudu opintoihin ja annettuihin tukitoimiin, katsotaan hänet eronneeksi ja ohjataan    
kunnan palveluihin.

Saattaen vaihtaminen ryhmän vastuuohjaajan vaihtuessa
Jatko-ohjaus jatko-opintoihin / työhön



Muut oppilaitokset

Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa opiskelijoiden ohjauksessa, nivelvaiheissa
Kiipula
Kaarisilta
Muut erityisammattikoulut
Kansanopisto
Lukiot

Muuotksista ilmoitus Valpas järjestelmään.
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KuKunnat
Ohjaus kunnan palveluihin, kun oppivelvollisuus keskeytyy, opiskelija eroaa oppilaitoksesta. 

Nuorisopalvelut: 
Etsivä nuorisotyö, Työpajat, Starttipaja
Domino, Onni-hanke (psyk.sos.tuki), työhönvalmennus 

Sosiaaliohjaaja/ sosiaalityöntekijä x 4
kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelu, ohjaus Kelan 
palveluihin, esim. Nuotti-valmennus 

Terveydenhuollon palvelut

TE-palvelut: Työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, Kuntoutuspalvelut

Ohjaamo

Kolmas sektori: Vamos, Avainsäätiö/Poveria, Harjula Olopiste, Työkykyinen –hanke, Työpolku-hanke
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