
Rajapinnoilla

Tukipolku-hanke

15.4.2020

Keski-Pohjanmaan alueen toimijat
Tanja Asiala, Janika Kupila ja Kenneth Huumarsalo



2 Etunimi Sukunimi 20.4.2021

Tarve: Osa nuorista käy huonosti peruskoulua, on erilaisia haasteita 
koulunkäynnissä ja tarvitsee paljon tukea elämänhallintaan sekä opintoihin 
kiinnittymiseen. Ammattiopistoon tuleminen haastavaa, koulun aloitus ahdistaa 
ja jännittää, uusi koulunkäynti ei ala sujumaan, poissaoloja alkaa kertyä, 
terveydentila heikkenee, koulusta eroamista, resurssia ei ole tarpeeksi

Toiminnassa hyödynnetään laajemmin lasten ja nuorten erityisohjaajan sekä
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tietotaitoa sekä kokemusta nuoriso-, verkosto-
ja koulutyöstä.

Nivelvaiheohjaaja

Hanke: Tukipolku- hanke Esittely (kpedu.fi)

Rajapinnoilla: Nivelvaiheohjaajat
Janika Kupila ja Kenneth Huumarsalo

https://www.kpedu.fi/tuki-polku/esittely
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Tuen tarpeen tunnistaminen ja tuki

 Sujuvaa yhteistyötä moniammatillisissa työryhmissä, verkostoissa 
perusopetuksessa sekä ammattiopistossa; 

 mm. kuraattorit, opettajat, erityisopettajat, opot, terveyden ja 
asumisenpalvelut, sosiaalityöntekijät, etsivä nuorisotyö, romanien 
tukihenkilö, maahanmuuttaja toimijoiden kanssa, Kenneth toimii Jopo-
luokassa sekä nuorisotoimen palveluksessa myös. 

 Näiden tahojen kanssa pidetään säännöllisiä tapaamisia, joissa etsitään 
ratkaisuja/ käsitellään ja tuodaan esille apua ja tukea tarvitsevien nuorten 
asioita koulutukseen ja vapaa-aikaan liittyen.

Nuoret ohjautuu meille näiden tahojen kautta
-> Kukin oman tarpeen ja tilanteen mukaan. 
Jokaisella nuorella on yksilöllinen tarve, sen mukaan 
nuori on tuettavana ja ohjattavana.



Ohjaajan tehtäviä

 Nuorten avun tarpeiden kartoittaminen sekä 
ohjaaminen, yhdessä meneminen tapaamiselle sekä 
luottamuksen synnyttäminen heidän välilleen, jotta 
käynnit jatkuisi, esim. koulupsykologille tai kuraattorille

 Nuorten herättäminen ja kouluun kuskaaminen 
tarvittaessa

 Rästikoulutehtävien tekemisessä avustaminen, 
suullisten kokeiden teko yhdessä

 Joustavan opetuksen oppilaiden tukihenkilönä 
toimiminen yleisopetuksessa siirryttäessä pienryhmistä 
isompiin ryhmiin

 Maahanmuuttaja nuorten tukeminen arjentaitojen ja 
kielitaidon haasteissa

 Itsetunnon vahvistaminen
 Tukeminen ja ohjaus erilaisissa oppimisen, 

terveydellisten sekä psyykkisten haasteiden kanssa 
selviytymiseen -> toimintamallien, työkalujen 
antaminen ja etsiminen
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 Autetaan nuoria elämän- ja arjenhallinnassa, ruokailu ja 
nukkumisasioissa ohjeistusta, koulussa yhdessä syöminen

 Opettajien ja nuorten sekä vanhempien yhdyshenkilönä ja tukena
 Varmistetaan, että nuori saa tarvitsemaansa tukea koulussa ja elämässään
 Nuorten kanssa keskustelua myös välituntisin, koulun jälkeen, 

ohjauskeskusteluita, soittoja ja viestejä
 Työharjoittelu- ja koulutuskokeilupaikkojen etsiminen ja järjestäminen 

yhdessä, mukana nuorten kanssa tarvittaessa myös ensimmäisinä 
työssäoppimispäivinä tai koulutuskokeilussa. Myös yhdyshenkilönä 
nuorten ja työnantajien välillä.

 Autetaan Kela asioissa  ja asiakirjojen täytöissä
 Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen, harrastuksiin tutustuminen ja 

kokeilu: nuorisotalo/Tukipolku☺

Nuorten tarpeiden tunnistaminen sekä syyt esim. poissaoloihin löytyy näiden 
toimintatapojen avulla; mm. oppimisvaikeuksia, tutkimattomuutta,  
koulumotivaatio/ elämän- ja arjenhallinta hukassa, päihteet, peliriippuvuus 
yms. Näihin yritetään löytää ratkaisuja ja auttaa 
nuorta elämänpolkua eteenpäin. Tavoitteena nuorten 
koulunkäynnin onnistuminen.
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Tuen tarpeen tunnistaminen nivelvaiheessa

 Edellä mainitut toiminnot antavat pohjan nivelvaiheen toiminnalle; nuoriin 
luodaan suhteet ja luottamus jo nivelvaiheessa. Koulun alkaessa on jo tuttu 
henkilö, keneltä tohtii kysyä mitä vain ja tietää, että hän on tukena, jos tulee 
hankala tilanne tai epäselvä hetki koulussa, on vaikka luokka hukassa. Myös 
lähettävä taho huokaisee ja kiittelee tässä vaiheessa, kun tietää, että joku 
ottaa koppia nuoresta ja voidaan tehdä yhteistyötä.

 Nuoret kohdataan aidosti olemalla läsnä tilanteessa, kohtaaminen pyritään 
tekemään mahdollisimman helpoksi, vaikka autoajelulla ja siellä 
tutustumalla. Matala kynnys, ilman ennakkoasenteita.

 Tutustumisilla ja tapaamisilla luodaan nuorelle turvallista kuvaa 
nivelvaiheesta selviytymisessä.  Voidaan käydä jo amiksella pyörimässä.

 Kokonaisvaltainen ohjaus, tunnetaan palvelujärjestelmä, ajasta ja paikasta 
riippumaton kohtaaminen, joustavuus, emme päästä irti -> jaksamme 
takiaisen tavoin tukea nuorta hänen kipuillessaan kiroilevana siilinä                 
-> syntyy kunnioitus ja arvotus molemmin puolin

 Voimaannuttava työote, yhden luukun periaate, laaja-alainen 
ajattelutapa, nuoren tarve edellä-> ottaa vastuun nuoren 
asioista-> oma ohjaaja koulussa, lankojen punoja



Opiskelun tukemista ja 
vapaa-ajan toimintaa 

koulukunnon 
sekä motivaation tueksi
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Kysymyksiä ja 
tuen tarvetta

laidasta
laitaan päivän

aikana.. ;)
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Polunavaaja Tanja Asiala

” Matka oman elämän ohjaksiin on paljon lyhyempi, kun sitä ei 
tarvitse kulkea yksin.”



Polunavaaja
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Työ kohdistuu jatkuvan haun opiskelijoihin, joilla tarvetta tukeen opintojen 
aloitusvaiheessa tai opintojen aikana. Opiskelijoiden tuen tarpeet voivat olla 
hyvin moninaisia, jonka lisäksi he hyötyvät aktiivisesta ohjauksellisesta 
tuesta, palvelujen koordinoimisesta ja saattamisesta palveluihin. 

Opintojen etenemisen kannalta on oleellista, että opiskeluun liittyviin 
haasteisiin löydetään ratkaisuja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jonka lisäksi on tärkeää tukea opiskelijaa saavuttamaan tarvittavat 
tukipalvelut ( opiskeluhuolloin toimijat, sote-palvelut, sekä muut opiskelijan 
hyvinvointia vahvistavat palvelut mm. vapaa-ajanpalvelut, järjestöt ..)

Työn haasteena palveluihin liittyvä saavutettavuus täysi-ikäisten 
opiskelijoiden osalta. 
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Tarve: Osalla opiskelijoista merkittävää tuentarvetta, jotta voisivat kiinnittyä 
opintoihin  tai edistyäkseen opinnoissaan. Taustalla moninaisia ( aiemmin 

tunnistamattomia ) haasteita, sekä keskeytyneitä opintoja. 

Hanke: Tukipolku- hanke: Esittely (kpedu.fi)

Työskentelyssä hyödynnetään sosiaalialan, sekä kuntoutuksen tietotaitoa, ja 
kokemusta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksen 

suunnittelusta ja ohjauksesta.
YAMK opiskelija – kuntoutuksen asiantuntija, sosionomi, neuropsykiatrinen 

valmentaja, erityisohjaaja.

Polunavaaja

https://www.kpedu.fi/tuki-polku/esittely


Työskentelyllä pyritään
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Tuen tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen opintojen aloitusvaiheessa, sekä 
moniammatilliseen tuen ja kuntoutuksen yhteensovittamiseen – koordinointi 
ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.

Joustavaan moniammatillisen tuen järjestämiseen ja palvelujen 
mahdollistamiseen mahdollisimman lähellä opiskelijaa. Erityistason palvelujen 
tuomiseen tarvittaessa osaksi perustasolla toimivaa moniammatillista 
verkostoa ja opiskelijaa. 

Tukemaan joustavia siirtymiä ja riittävän tuen varmistamista siirryttäessä 
opintoihin – esim. alkukartoitustyötä työparityönä asiakkaan 
omatyöntekijän kanssa jo opintoja edeltävästi, sekä jatkotuen 
varmistaminen opintojen aikana esim. pitkäaikaissairaat opiskelijat tai 
kuntoutujat. 

Työparityön tarjoaminen ja konsultatiivisen tuen tarjoaminen 
oppilaitoksen sisällä, sekä verkostoon.  
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Tavoitteena parantaa asiakkaan saaman palvelun laatua, nopeuttaa 
kokonaisprosessia ja välttää päällekkäistä työtä. Useita eri palveluja 
tarvitsevien asiakkaiden prosessien hallitseminen – case management / 
vastuullinen asiakasohjaus. 

Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja oikea ohjautuminen. 
Moniammatillisen yhteistyön avulla pyritään ” häivyttämään ” organisaatiorajoja 
ja siirrytään useista päällekkäisistä arvioista yhteisen suunnitelman 
toteutukseen – tieto siirtyy kokoamalla toimijat asiakkaan ympärille ( Asiakkaan 
suostumuksella! )

Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen – poislähettämisestä koolle 
kutsumiseen. Kokonaiskuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteistyön tekeminen on välttämätöntä. 

Kuntoutuksellisen työotteen vahvistaminen.
Opiskelujen roolin vahvistaminen opiskelijan kokonaiskuntoutumisessa. 
Rakenteellisten haasteiden voittaminen.
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1. 
Opiskelijalta tai 

yhteistyötaholta tullut pyyntö 
työskentelyyn. 

Aloitustapaaminen
opiskelijan ja omatyöntekijän, 

tai opiskelijan kanssa

2.
Alkukartoitus, 

opiskelijan oma arvio 
tuen tarpeesta esim. 

RUORI arviointia 
hyödyntäen, sekä 

haastatellen... 
Toteutuvat opiskelijan 
toiveesta myös etänä, 
jos esim. välimatka tai 

muut syyt esteenä 
tapaamiselle. 

3. 
Yhteistyöverkostojen ja 

tarvittavan tuen aktivointi-
oppilaitoksen sisällä ja 
yhteistyötahojen osalta. 

Moniammatillisen verkoston 
punominen ja koolle 

kutsuminen. Yksittäisten 
palvelujen osalta palveluihin 

saattaminen ja 
kiinnittymisen tukeminen

4. 
Työskentely alussa tiivistä, 

mutta tavoitteena on 
olemassa olevien palvelujen 
tukeen kiinnittyminen ja  ns. 
normiverkoston kantokyvyn 

riittäminen.

6. 
Kiinnittymisen jälkeen 

verkoston konsultatiivinen 
tuki jatkuu verkoston 

tarpeen mukaan. 
Kynnyksetön tuki 

opiskelijalle jatkuu ja 
opiskelijalla mahdollisuus 

yhteydenottoon, jos 
suunniteltu tuki ei 
esimerkiksi riitä.

Opiskelijan omien toiveiden ja äänen vahvistamista Polunvauksella



Lisätietoja:

• https://www.kpedu.fi/tuki-polku
• https://www.thinglink.com/scene/1321349478673809411
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https://www.kpedu.fi/tuki-polku
https://www.thinglink.com/scene/1321349478673809411
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