
Yksilölliset työvaltaiset polut

Rekryneuvontaan 
etsitty kevyt 
malli, infot, CV:t,  
HOJKS-valmistuneet

Erityisammatti-
oppilaitos Luovi aloitti 
metalli- ja puualan 
tuotantokoulun 
Kokkotyö-säätiöllä. 

Yksittäisiä 
opiskelijoita voidaan 
ohjata jatkossakin 
Kokkotyö-säätiölle 
tuettuun 
työssäoppimiseen

Hautomo jatkuu 
ja sitä on levitetty 
ammattiopiston 
muihin toimipaikkoihin. 

Arviointijaksoa 
kehitetään edelleen 
Oma reitti-hankkeen 
toimisesta.

Opsit puretaan 
uusien tutkinnon 
perusteiden mukaan 
sekä säätiön pajat 
opinnollistetaan Oma 
reitti-hankkeen 
toimesta.

Keski-Pohjanmaana ammattiopiston työvaltaisten hankkeiden tavoitteena on ol-
lut ammatillisen koulutuksen opintojen läpäisyn tehostaminen ja opintojen kes-
keyttämisen ehkäisy nuorten syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Tavoitteena 
on lisäksi ollut kehittää vaihtoehtoisia yksilöllisiä työvaltaisia polkuja. 

Tuotantokoulua 
yhdessä 
paikallisen 
Kokkotyö-säätiön 
kanssa.

Metalli- ja puu-
alan tuotanto-
koulu.

Opinnollistettu 
Kokkotyö
-säätiön 
pajat.

Purettu 
opsia auki 
työvaltaisen 
koulutuksen 
näkökulmasta ja 
erityisesti  
T1-tasolle.

Erityisopettajan 
ohjauksessa 
tutkintohautomo, 
jossa suoritetaan 
puuttuvia opinto-
ja yksilöllisesti ja 
tuettuna.

Hyödynnetty 
arviointijaksoa 
Kokkotyö-säätiöllä 
osana opintojen 
keskeyttämistä 
ehkäisevänä 
toimintaa.

Kehitetty 
yhteistyötä TE-
toimiston kanssa 
tuentarpeessa 
olevien valmistu-
vien opiskelijoiden 
ohjaamiseksi.

Kehitetty 
työpaja-oppilaitos-
yhteistyölle 
soveltuvia 
kaavakkeita, 
toimintaohjeita 
ja –malleja

Kehitetty ohjaus-
palveluita ja erityis-
opetuspalveluita 
Koutsi ja erityis-
opettaja laajenne-
tun työssäoppimis-
en tukena.T
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Erityistä tukea tarvitsevat nuoret tarvitsevat vaihtoe-
htoisiä, yksilöllisiä polkuja, joissa voidaan säädellä työpäivän 
pituutta, opintojen suoritustapaa ja hyödyntää työpai-
koilla tapahtuu oppimista. Myös yhteisiin opintoihin tarvi-
taan vaihtoehtoisia suoritustapoja ja paikkoja, jotta opin-
toja voidaan suorittaa omaa tahtia ohjatusti. Keskeistä 
on myös taata pitkäjänteistä tukea opintojen ajan ja hyö-
dyntää verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Nuorta 
ei jätetä, ei luovuteta vaikka nuori katoaa välillä ja et-
sitään erilaisia ratkaisuja uudestaan sekä tuetaan nuoria 

arjen toiminnoissa konkreettisesti mm. käydään yhdessä 
virastoissa.
Hankkeiden tulokset ovat olleet hyvät. Oma polku- hank-
keessa oli 63 keskeyttävää opiskelijaa, joita saatiin ohjat-
tua hankkeen avulla vaihtoehtoisiin opintopolkuihin. 3t-
hankkeen tutkintohautomossa oli vuoden aikana 50 Hojks 
opiskelijaa ja suorittivat yhteensä 150 opintoviikkoa. Tuo-
tantokouluun siirtyi hankkeiden aikana 30 opiskelijaa, 
suurin osa valmistui hankkeen aikana ja osa jatkaa vielä 
opintojaan. Muutama keskeytti ja pääsi töihin.
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