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SOPU -hankkeen tavoitteita

• Yksilöllisen koulutukseen 

tutustumismallin vahvistaminen.

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön 

ohjausosaamisen vahvistaminen ja 

koulutuksen järjestäjien välisen 

yhteistyön kehittäminen.

Hankkeen tuotteet:

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki

--> Hakusana: SOPU

• Ohjauksellisen HOKS -prosessin sekä 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 

mallintaminen ja kehittäminen. Yksilöllisen 

opintopolun vahvistaminen erityistä tukea 

tarvitsevalle ja nopeammin etenevälle 

opiskelijalle.

– K2K -toimintamallin (vapaaehtoinen kaveri) 

soveltaminen opiskelijan tukena erilaisissa 

koulutuksellisissa siirtymävaiheissa.

• Hakeutumisvaiheen ohjauksen 

mallintaminen ja aloittamisvaihetta tukevien 

opintojen opinnollistaminen.

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki


Valmentamo-oppipaja

”Ohjaustoimintamallin kehittäminen keskeyttämisvaarassa 

oleville opiskelijoille” 
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Anna-Mari Saarela, 
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Maarit Kopakka
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VALMENTAMO
.Tökkiikö 

opinnot

Työhön meno 

mietityttää?

Voimat 

vähissä?

Suunta hukassa?

Tsemppausta ja 

kannustusta

Ohjausta ja 

tukea

Toimii 

ilman 

ajan-

varausta

Opintojen 

keskeyttäminen 

mielessä?
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Toimintakuvausta

Tavoite?  

• Ajallisesti/sisällöllisesti joustava yksilöllinen monipalvelupaikka: Uuden muotoinen, 

matalankynnyksen monipalvelu-ohjaus/tukipaikka nykyisten ohjauspaikkojen rinnalle.

Missä/resurssit? 

• Yksikön pienluokkatila; tietokoneita; oppikirjat/muu materiaali/selkokielinen materiaali, 

Moodle, Aavo.fi –palvelu

• 1-2 ohjaaja

• Kahvittelu/aamupala mahdollisuus 

Milloin? 

• Kevät 2019; ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta 

Kenelle? 

• 21 opinto-ohjaajan ohjaamaa keskeytymisvaarassa olevaa opiskelijaa 

• Yksikön kolme perustutkintoalaa



Toimintakuvausta

Miksi? Opiskelijoiden ilmoittamina: 

• Rästiopinnot; Opintojen etenemättömyys

• Poissaolot; Tilanteen epäselvyys

Mitä? Opiskelijoiden kuvaamina: 

• Rästi-opinnot; Tukea työharjoitteluun; Tukea suomen kieleen

• Aavo.fi-opinnot/verkko-opinnot  

• Kesätyön hakeminen

• Tukea jatko-opintoihin hakeutumiseen

Taustalla: 

– Yksilöllistetty opintoja/pienryhmä/JOPO-luokka yläkoulu 

– S2-kielen tuen tarvetta/Erityisen tuen tarvetta/Opiskeluhuollon/Terveydenhuollon 

asiakkuus

– Valma-koulutuspolku/Haku Valma-opintoihin /Opiskelua Luovissa

Yksi sääntö: Poissaoloista ilmoitettava.

Ei mulla ole 

ryhmänohjaajaa. 

Minuun sopii 

kaikki 

esitteessä 

olevat pilvet



Toimintaprosessista
Kannustusta, opiskelutaitojen, ryhmätyötaitojen harjoittelua, arjen taitojen tukeminen

Yhteistyötä, tiedottamista verkostossa. Muun ohjaustyön tukeminen. 

• Kokonaistilanteen kartoitusta, tavoitteista sopiminen: Opiskelu ja muu elämäntilanne

• Opintojen suunnittelua ja opinnoissa ohjaamista mm:

– Rästiopinnot; ohjausta itsenäisten opiskelupäivien osalta; uusien opintojen aloitus

– Opiskeluvalmiuksia tukeviin -opintoihin ohjaaminen, muihin oppipajoihin ohjaaminen

– Erityisen tuen -prosessissa mukana olo (tuen suunnittelu, päätösesitys)

• Opiskelijahuollon/kuntouksen palveluihin ohjaaminen; taloudellisen tilanteen selvittäminen 

• Kesätyön hakeminen 

• Ammatinvalinnan ohjausta/neuvontaa; Koulutukseen tutustumisesta sopiminen ja sen järjestely

• Päättöpalaverit: jatkosuunnitelmat ja palautteenotto



Palaute, tuloksia
Ei eronneita opiskelijoita; kaksi opintonsa suunnitellusti keskeyttänyttä opiskelijaa.

Valmentamo-jakson aikana jopa 13 osaamispistettä. 

Opiskelijoiden tyytyväisyys: Aikataulutus: 4,6; Tuki ja ohjaus: 5

100 % opiskelija-vastaajista kannatti Valmentamon jatkamista. Henkilökunta: jatkuvuus tärkeää. 

En ehkä 

pärjäisi ilman 

Valmentamoa. 

Tänne on 

helppo 

tulla

Kävin siellä 

toisessa 

yksikössä. Nyt 

tiedän minne 

haen 

opiskelemaan.

En ole ikinä 

ollut 

kesätöissä, 

nyt sain tiedon 

kesätöistä

Minä tulin 

käymään, mulla 

on tässä puoli 

tuntia aikaa 

opiskella.

Oon saanut 

tehtyä tehtäviä. 

On saanut apua 

aina tarvittaessa

Joustava, 

kannustava

Aukioloajat 
Omatahtisuus 

ilmapiiri 

Motivaatio 

paranee



Tuloksia
– Tuen tarpeeseen vastaaminen nopeasti, ilman ajanvarausta.

– Tarpeen mukainen yksilöllinen tuki. 

– Tuen järjestäminen pidempiaikaisesti nk. pienryhmätoimintana. Pudokkaille 

ryhmäkokemuksen mahdollistaminen

– Ohjauksen mahdollistuminen itsenäisen opiskelun päivien osalta

– Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen –siirtymisen tukeminen

– Työpaikalla tapahtuvan oppimisjakson keskeyttäjien ohjaaminen ja tukeminen

– Määräaikaiselta keskeytykseltä palaavien/Osa-aikaisesti opiskelevien 

(sairasloma)/Kuntoutusta odottavien tuki ja ohjaus

– Yksilöllisen urasuunnittelun tukeminen

– Ohjaus tutkinnon/koulutukseen vaihtamiseen; siirtymävaiheen ohjaus

– Yksilöllisten työelämävalmiuksien ja työelämäkokemusten vahvistaminen

Kehitettävää: Ei kokemusta alkuvaiheen orientoinnista. 

Isompi tila; Oma WhatsApp-ryhmä



❑ Jatkuvan haun kautta tulevia 

opiskelijoita. 

❑ Ohjausta ja perehdystä, orientaatiotukea 

alkuvaiheeseen

❑ Ilman ajanvarausta opinnoissa ja 

opiskeluvalmiuksissa yksilöllistä 

tukea ja ohjausta tarvitsevia  

❑ Itsenäiseen opiskeluun tukea tarvitsevat

❑ Opintojaan nopeuttavat 

❑ Yksilöllisempää tukea kesätyön 

ja/tai työpaikan hankkimiseen 

tarvitsevia 

❑ Koulutukseen hakeutujia, 

koulutukseen tutustujia:

❑ Ohjausta ja tukea koulutukseen 

hakeutuville/alanvaihtoa/

VALMA-koulutusta harkitseville.

❑ Keskeyttämisuhan alla olevia:

❑Määräaikaiselta keskeytykseltä 

palaavia

❑ Työpaikalla tapahtuvan 

koulutuksen keskeyttäneitä  

❑ Opiskelijoita, joilla on 

poissaoloja ja/tai joiden opinnot 

eivät etene 

❑ Kuntoutusta odottavia

VALMENTAMO tukee ja ohjaa:  VALMENTAMO tukee ja ohjaa: . 



.

VALMENTAMO
• ehkäisee keskeyttämistä

• kehittää matalakynnyksen 

ohjauksen toimintamallia 

ammatillisessa koulutuksessa

• Kehittää nykyisiä ohjaus- ja 

tukipaikkoja opiskelijoiden tuen 

ja ohjauksen järjestämiseksi

Maarit Kopakka projektipäällikkö 

p. 040 6682 884, maarit.kopakka@osao.fi

Anna-Mari Saarela, projektikoordinaattori

p. 040 6618 123,anna-mari.saarela@osao.fi
SOPU -sujuvat omat polut, 1.4.2018 - 31.10.2020

SOPU -hanke kohti ammattia ja työelämää joustavissa 

alueellisissa verkostoissa

VALMENTAMO
❑ yksilöllistä tukea ja ohjausta 

matalan kynnyksen 

periaatteella

❑ toimii ilman ajanvarausta

❑ monipalvelupaikka

❑ tsemppausta, kannustusta, 

kohtaamista, kuuntelemista, 

vertaistukea

. 
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