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Tukipolku hanke
Hankkeen tavoitteena on opintojen keskeyttämisen
ennakoinnin ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyn parantaminen,
koulutuksen läpäisyn parantaminen ja siirtymien
sujuvoittaminen, ohjausosaamisen parantaminen ja ohjauksen
tukeminen.
Kohderyhmänä ovat:
Peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat Keski-Pohjanmaalla
ja Pietarsaaressa.
Jatkuvassa haussa opintoihin tulevat opiskelijat, jotka
tarvitsevat tukea opintojen alkuun.

Osana hanketta mallinnetaan jatkuvassa haussa hakevien ja tukea
tarvitsevien opiskelijoiden nivelvaiheprosesseja, huomioiden
opiskelijoiden erityistarpeet ja kehitetään tukitoimia edelleen.
Kehitetään varhaista tuentarpeen tunnistamista ja vahvistetaan
moniammatillista yhteistyötä oppilaitoksen sisällä, sekä suhteessa
muihin toimijoihin.
Pilotointivaiheessa osallistutaan opiskelijoiden haastatteluihin, ja
kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa työvälineitä
opiskelijoiden tuentarpeen tunnistamiseen.
Huomioidaan aikuisopiskelijoiden tuentarpeen erityisyydet, sekä
elämäntilanteiden moninaisuus.

Polunavaaja
Työ kohdistuu jatkuvan haun opiskelijoihin, joilla tarvetta tukeen opintojen
aloitusvaiheessa tai opintojen aikana. Kpeduun jatkuvan haun kautta
hakeutuu vuosittain n. 1500 opiskelijaa - arvioituna n. 20- 25 %:lla
aikuisopiskelijoista on tuen tarvetta opintojen aikana. Tuen tarpeet voivat
olla esim. oppimisvaikeuksia, jaksamiseen, ihmissuhteisiin tai
elämäntilanteeseen liittyviä.
Opintojen etenemisen kannalta on oleellista, että opiskeluun liittyviin
haasteisiin löydetään ratkaisuja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
jonka lisäksi on tärkeää tukea opiskelijaa saavuttamaan tarvittavat
tukipalvelut mm. opiskeluhuolloin toimijat, sote-palvelut, sekä muut
opiskelijan hyvinvointia vahvistavat palvelut mm. vapaa-ajanpalvelut,
järjestöt.
Tukea tarvitsevat opiskelijat hyötyvät aktiivisesta ohjauksellisesta tuesta,
palvelujen koordinoimisesta ja moniammatillisesta kokonaistuen
suunnittelusta.
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Palvelutarpeenarvion,
opiskelijan oman
yhteydenoton tai
yhteistyötahon pyyntö
työskentelyyn.
Aloitustapaaminen ja
työskentelyn aloitus.

Alkukartoitus
haastatellen ja
opiskelijan
itsearviota
hyödyntäen esim.
RUORI arvio.
Tapaamiset voidaan
toteuttaa opiskelijan
toiveesta myös
etänä, jos esim.
välimatka tai muut
syyt esteenä
tapaamiselle
kasvokkain.

Yhteistyöverkoston
kokoaminen –
oppilaitoksen toimijoista
ja yhteistyötahoista.
Monialainen
asiantuntijaryhmä.
Yksittäisten palvelujen
osalta palveluihin
saattaminen ja
kiinnittymisen
tukeminen

Kiinnittymisen jälkeen verkoston konsultatiivinen tuki tarpeen mukaan.
Tavoitteena olemassa olevien palvelujen tukeen kiinnittyminen, hallittu prosessin eteneminen, ja opiskelijan
saama oikea-aikainen tuki.

Tukipolku-hanke,
polunavaus

Verkostotyötä palvelujen rajapinnoilla
Tukea tarvitsevissa opiskelijoissa on opiskelijoita, jotka tarvitsevat
yksilöllistä tuki- ja koulutuspolkujen suunnittelua, sekä laaja-alaista
organisaatiorajoja ylittävää moniammatillista yhteistyötä.
Palvelujärjestelmässä koordinoiva työ on vielä vähäistä, jonka vuoksi
myös kuntoutuksellisten tarpeiden tunnistaminen ja palveluohjaus on
myös oppilaitosten asia. Palveluohjauksen merkitys korostuu
opiskelijoilla, joilla on laaja-alaista tuentarvetta ja palveluja useilta eri
sektoreilta
Opiskelun, terveydenhuollon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen
tarkastelu kokonaisuutena, ei irrallisina palveluina. Eri osa-alueiden
yhteisten suunnitelmien ja prosessien vahvistaminen.

Työskentelyllä pyritään
Tuen tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen opintojen aloitusvaiheessa,
sekä moniammatillisen tuen ja kuntoutuksen yhteensovittamiseen –
koordinointi ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen
edelleen.
Joustavaan moniammatillisen tuen järjestämiseen ja palvelujen
tuominen mahdollisimman lähelle opiskelijaa, sekä oppilaitoksen
arkea. Erityispalvelujen tuomiseen tarvittaessa osaksi perustasolla
toimivaa moniammatillista verkostoa ja opiskelijaa.
Tukemaan joustavia siirtymiä, sekä myös vajaakuntoisten
opiskelijoiden siirtymää työelämään.
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Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen – poislähettämisestä koolle
kutsumiseen ja toimijoiden kokoamiseen opiskelijan ympärille.
Palvelujen tuominen lähelle opiskelijaa.
Kuntoutustarpeen tunnistamisen tukeminen, sekä kuntoutuksellisen
työotteen vahvistaminen. Opiskelujen rooli opiskelijan
kokonaiskuntoutumisessa.
Opiskelijan osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Olemassa
olevien voimavarojen ja henkilökohtaisten vahvuuksien tukeminen.
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Lisätietoja:
https://www.kpedu.fi/tuki-polku
https://www.thinglink.com/scene/1321349478673809411
Projektivastaava Anne Eteläaho, 044 725 0106,
anne.etelaaho@kpedu.fi
Polunavaaja Tanja Asiala, 0408073509,
tanja.asiala@kpedu.fi
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