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YTY – YKSILÖLLISTEN OPINTOPOLKUJEN 
TUKEMINEN YHTEISTYÖSSÄ 
YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteis-
työssä on AMEO-verkostoon kuuluvien oppilaitosten 
asiantuntijapalveluiden yhteinen hanke, jota on 
hallinnoinut Keskuspuiston ammattiopisto. 

YTY-hankkeissa on kehitetty ja toteutettu ammatilli-
sen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita vuodesta 
2011 lähtien. Asiantuntijapalveluiden toteutusmuoto-
ja ovat mm. erilaiset koulutukset ja konsultaatiot, ja 
niiden tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitse-
vien opiskelijoiden yksilöllisten opinto- ja jatkopolku-
jen toteutumista. 

Tässä julkaisussa esitellään YTY-hankkeen helmiä 
huomioiden ne tavoitteet ja painopistealueet, joita 
hankkeen rahoittaja on korostanut. Aluksi kerrotaan, 
miten asiantuntijapalveluiden laatua ja vaikuttavuut-
ta on hankkeen aikana kehitetty, seurattu ja mitattu. 
Sen jälkeen tutustutaan työelämälähtöistä ammatil-
lista koulutusta tukeviin asiantuntijapalveluihin sekä 
neljännessä YTY-hankkeessa painopisteenä olleeseen 
nivelvaiheiden tukemiseen. 

Julkaisun loppuosa on varattu asiantuntijapalvelutoi-
minnan arjen ja palveluesimerkkien kuvaamiselle. Yli 
neljän vuoden ajan asiantuntijapalvelut ovat olleet 
osa asiantuntijapalvelutoimijoiden arkea. Ne ovat 
olleet osa arkista aherrusta myös niissä lukuisissa 
oppilaitoksissa ja organisaatioissa, joille olemme 
saaneet palveluita toteuttaa.  YTY-arki on rakentu-
nut monipuolisista koulutuksista, konsultaatioista, 
työnohjauksista, opiskelijapalveluista, verkostoista ja 
erilaisesta yhdessä kehittämisestä. 

Ihmeet tapahtuvat arjessa. Siksi haluamme tuoda 
esille juuri sitä opetuksen ja ohjauksen arkea, jota 
asiantuntijamme ja yhteistyöorganisaatiomme ovat 
yhdessä tehneet YTY-hankkeen aikana. Ihmeet eivät 
aina tapahdu hetkessä. Siksi haluamme kuvata niitä 
kokemuksia, joista palveluidemme tilaajat ja osallis-
tujat ovat kertoneet. Nyt kun YTY-hanke päättyy, on 
työ vasta alkanut. Matka jatkuu. Keräillään helmet 
talteen, ja otetaan ne mukaan arkeen. 

YTY-hankkeen projektiryhmän puolesta 

Sanna Wenström
koulutuskoordinaattori, Ammattiopisto Luovi

AMMATILLISET ERITYISOPPILAITOKSET 
Suomessa toimii seitsemän ammatillista erityisoppilaitosta.  
Ne muodostavat ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston, AMEO-verkoston. 

AMEO-verkoston oppilaitoksista kuudella on järjestämisluvassaan erityisopetukseen liittyvä  
kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävä, jota toteutetaan ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluina.

YTY-hanke
toteutusaika: 1.11.2011–30.6.2016 
Rahoittaja: OKM 
Rahoitus: 3 404 000 €
Toteuttajat:  
 Ammattiopisto Luovi  
 Bovallius-ammattiopisto 
 Keskuspuiston ammattiopisto 
 Kiipulan ammattiopisto 
 Validia Ammattiopisto
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YTYÄ YHTEISTYÖHÖN! AMEO-VERKOSTO 
AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN 
PALVELUJÄRJESTELMÄÄ UUDISTAMASSA 
Tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvussa. 
Tilastokeskuksen (2014) mukaan 16,4 % ammatillisen 
peruskoulutuksen opiskelijoista sai opinnoissaan eri-
tyistä tukea. Syyksi tähän on esitetty toisaalta yhteis-
kunnan ja sitä kautta nuorten ongelmien tosiasiallista 
lisääntymistä, toisaalta parempia valmiuksia tunnis-
taa erilaisia oppimisen haasteita. Samaan aikaan am-
matillisen koulutuksen rahoitus on vähenemässä ja 
koko koulutusjärjestelmä uusiutumassa. Koulutuksen 
järjestäjien edellytetään toimivan entistä tehokkaam-
min ja tuloksellisemmin. Monessa oppilaitoksessa 
pohditaankin parhaillaan, miten resurssit ja osaami-
nen riittävät opiskelijoiden yksilöllisistä ja erityisistä 
tarpeista huolehtimiseen ja laadukkaan erityisopetuk-
sen järjestämiseen. 

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata tai tehdä omin 
voimin. Ammatilliset erityisoppilaitokset toimivat 
järjestämislupansa mukaisesti ammatillisten oppilai-
tosten tukena ja kehittämiskumppanina. Yhteistyöllä 
sekä osaamista ja resursseja jakamalla säästetään 
rahaa ja päästään parempiin tuloksiin. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuus-
verkoston (AMEO) toteuttaman YTY – Yksilöllisten 
opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hankkeen 
tarkoituksena on ollut vahvistaa ja tehdä tunnetuksi 
ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalve-
lutehtävää. Hankkeen rahoittamana asiantuntijapal-
veluita on toteutettu monipuolisesti ammatillisten 
oppilaitosten ja muiden sidosryhmien tarpeisiin. 
Palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen osallis-
tui myös viisi ammatillisen erityisopetuksen rajatun 
erityistehtävän saanutta oppilaitosta.

Asiantuntijapalveluiden lisäksi YTY-hankkeessa on 
tuotettu koulutusmateriaalia, selvityksiä ja julkaisuja. 
Käsissäsi on hankkeen viimeisin julkaisu, johon on 
koottu YTY-hankkeen helmiä: esimerkkejä asiantunti-
japalveluiden toteutuksista ja artikkeleita erityisope-
tuksen ajankohtaisista aiheista. Julkaisun kirjoittajina 
ovat toimineet AMEO-verkoston oppilaitosten ja 
rajatun erityistehtävän oppilaitosten asiantuntijat.

Julkaisussa haluamme myös tuoda esille YTY-hank-
keessa toteutettujen asiantuntijapalveluiden 
tuloksia ja vaikuttavuutta. Siitä ovat antaneet 
arvionsa palveluita tilanneet  asiakasorgansiaatiot ja 
palveluihin osallistuneet henkilöt. Tulosten perusteel-
la AMEO-verkoston oppilaitokset nähdään kokoava-
na sateenvarjona ammatillisen erityisopetuksen ja 
ohjauksen kehittämisessä. Asiantuntijapalvelutoimin-
nan nähdään vahvistuneen tukemaan ammatillisen 
koulutuksen palvelujärjestelmää. Siitä kertovat myös 
osallistumisluvut: 67 % Suomen ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjistä osallistui YTY-hankkeen yhteistyö-
hön tai palveluihin.

YTY-hankkeen päätyttyä ammatilliset erityisoppilai-
tokset jatkavat asiantuntijapalveluiden kehittämistä 
ja toteuttamista kaikille koulutuksenjärjestäjille, 
niiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä muille eri-
tyistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa 
toimiville ammattilaisille. Toiminta jatkuu maksul-
lisena palvelutoimintana tai muiden hankkeiden 
rahoittamana. 

Toivotan kaikille lukijoille antoisia hetkiä 
 YTY-hankkeen helmien parissa!

Marja Jäntti
kehittämispäällikkö, Bovallius-ammattiopisto 
AMEO-verkoston asiantuntijapalvelutyöryhmän  
puheenjohtaja 2014–2016

YTY-hankkeen tavoitteita
 ʇ Ammatillisten erityisoppilaitosten  

asiantuntijapalvelutoiminnan vahvistaminen
 ʇ Yksilöllisten opinto- ja jatkopolkujen tukeminen 

yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa
 ʇ Työelämälähtöisen koulutuksen tukeminen
 ʇ Koulutuksen nivelvaiheiden tukeminen
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PARASTA YTY-LAATUA!

Y TY-hankkeessa toteutettiin vuosina 2011–2016 noin 2 200 asian-
tuntijapalvelua. Palvelut olivat monipuolisesti ammatillisen 

erityisopetuksen teemoihin liittyviä koulutuksia, konsultaatiota, 
opiskelijoille suunnattuja palveluita sekä alueellisten verkostojen 
kanssa yhteistyössä toteutettuja tapahtumia. Palveluihin osallis-
tui yli 29 000 ammatillisten oppilaitosten työntekijää sekä muita 
erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa työskente-
leviä ammattilaisia.

M iten tuotamme palveluita sujuvasti, kustannustehokkaasti ja 
laadukkaasti osana oppilaitoksen toimintaa? Miten arvioimme 

palvelujen laatua ja vaikuttavuutta? Miten voimme viestiä tuloksista 
yhteneväisesti? Näihin kysymyksiin on YTY-hankkeen aikana etsitty 
ratkaisuja AMEO-verkoston asiantuntijoiden voimin.

.

”AMEO-VERKOSTO ON KOKOAVA  
SATEENVARJO ERITYISOPETUKSEN  
JA OHJAUKSEN KEHITTÄMISESSÄ” 

YTY-hankkeen tulokset  
pähkinänkuoressa:

g  2 200 asiantuntijapalvelua
g  29 000 osallistujaa

g  Asiakastyytyväisyys yli 4 (asteikolla 1–5)
g  Palveluita on tarjottu kaikille Suomen  
ammatillisen koulutuksen järjestäjille,  

joista 2/3 on osallistunut hankkeen toimintaan  
tai asiantuntijapalveuihin
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Resepti laadukkaiden ja vaikuttavien asiantuntijapalveluiden 
toteuttamiseen
Seija Eskola, kehittämispäällikkö, Validia Ammattiopisto 
Marja Jäntti, kehittämispäällikkö, Bovallius-ammattiopisto 

Y TY-hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut arvioida asiantuntijapalveluiden laatua ja vaikut-
tavuutta. Vaatimuksena oli, että saadun tiedon avulla palveluita voidaan edelleen kehittää ja toiminnan 

tuloksista raportoida selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla.  
Tavoitteisiin päästiin kehittämällä asiantuntijapalvelutoiminnalle kokonainen laadunhallinta- ja toiminnan-
ohjausjärjestelmä ja sen käyttöönottoa tukeva ohjausmateriaali. Seuraavassa esitellään kolme järjestelmään 
sisältyvää työkalua, joilla asiantuntijapalvelutoimintaa voidaan ohjata, arvioida ja kehittää sekä yksittäisten 
palveluiden laatua ja vaikuttavuutta seurata. Samassa yhteydessä esittelemme myös keskeisiä YTY-hankkeen 
seuranta- ja vaikuttavuustietoja.

1Mitä ovat ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut?
YTY-hankkeen aikana rakennettiin yhteinen näkemys ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluista. 
Asiantuntijapalveluiden suunnittelua, toteuttamista ja arviointia ohjaavat AMEO-verkostossa sovitut yhteiset 
periaatteet ja tunnusmerkit, jotka on kuvattu alla olevassa asiantuntijapalveluiden määrittelyssä. Kuvausta on hyö-
dynnetty myös asiantuntijapalveluista tiedotettaessa.

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden määrittely ja toiminnan periaatteet.

 ʇ  koulutukset, konsultaatiot, opiskelijalle suunnattut palvelut,  kehittämisverkostot
 ʇ  julkaisut ja  materiaalit

MITÄ?

 ʇ  erityistä tukea tarviseville nuorille ja aikuisille tasavertainen mahdollisuus koulutukseen,  
työhön ja aktiiviseen kansalaisuuteen; inkluusion tukeminen

 ʇ  järjestämisluvassa erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävä

MIKSI?

 ʇ  ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä johdolle
 ʇ  muille erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville ammattilaisille

KENELLE?

 ʇ tarvelähtöisyys, kehittämiskumppanuus, käytännönläheisyys
 ʇ tulosten ja vaikuttavuuden arviointi

MITEN?

 ʇ  AMEO-verkoston asiantuntijat
 ʇ  yhteistyö tarvittaessa rajatun erityistehtävän oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa

KUKA?

1. Määritelmä ja kuvaus ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluista

2. Kuvaus asiantuntijapalvelutoiminnan toiminnanohjauksesta ja prosesseista

3. Mittarit tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan
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Asiantuntijapalveluiden toteuttamisen periaatteita ovat 

 ʠ Tarvelähtöisyys: Palvelut perustuvat asiakasorganisaatioiden ja niiden henkilöstön sekä alueellisten toimija-
verkostojen kehittämistarpeisiin. Tarpeet voivat liittyä erityisopetuksen järjestämiseen, kehittämiseen sekä 
erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kohtaamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen heidän yksilölli-
sillä opintopoluillaan.

 ʠ Kehittämiskumppanuus: Palveluita kehitetään ja toteutetaan yhteistyökumppaneiden osaaminen huomioi-
den ja osaamista jakaen. Palvelun toteuttaja huomioi asiakasorganisaation toimintaympäristön ja strategian 
sekä niistä nousevat kehittämistarpeet. Asiakkaan oma kehittämissuunnitelma toimii palveluiden suunnitte-
lun, toteuttamisen ja arvioinnin viitekehyksenä. Yhteistyön ja palvelujen vaikuttavuutta tukee asiakasorgani-
saation johdon osallistuminen palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

 ʠ Käytännönläheisyys: Asiantuntijapalveluilla tuetaan ja kehitetään käytännön opetus- ja ohjaustyötä. Palve-
lut sisältävät käytännönläheisiä esimerkkejä ja niissä hyödynnetään toiminnallisia ja vuorovaikutteisia työta-
poja.

 ʠ Tulosten ja vaikutusten arviointi: Toteutuneiden palveluiden määrää, laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan 
yhdessä asiakkaan kanssa, ja tuloksista raportoidaan asiakasorganisaation johdolle. Arviointi toimii myös tu-
levien palveluiden ja yhteistyön kehittämisen lähtökohtana.

Asiantuntijapalveluiden toiminnanohjaus ja prosessien kuvaaminen   
Toimijoiden tavoitteena oli rakentaa sujuva, kustannustehokas ja laadukkaat palvelut mahdollistava asiantuntija-
palveluiden toimintamalli. AMEO-verkoston asiantuntijoista koottu ryhmä rakensi toiminnanohjaus- ja laadunhal-
lintajärjestelmän, jota voidaan hyödyntää sekä AMEO-verkoston yhteisen että oppilaitoskohtaisen asiantuntijapal-
velutoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Järjestelmän käyttöön ottamisen tueksi laadittiin ohjausmateriaali 
Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut AMEO-verkostossa.

Asiantuntijapalvelutoiminnan laadunhallintaa ja jatkuvaa parantamista kuvattiin EQAVET-laatuympyrän jäsen-
nyksen kautta. Kuvauksessa hyödynnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön laatutyöryhmän laatimia ammatillisen 
koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arviointikriteerejä ja niiden mukaisesti tehtyjen itsearviointien tulok-
sia. Lisäksi huomioitiin omasta oppilaitoksesta ja asiakasorganisaatioilta saadut asiantuntijapalvelutoimintaa 
koskevat palautteet. Prosessikuvaukset liitettiin osaksi laadittua ohjausmateriaalia (Ammatillisen erityisopetuksen 
asiantuntijapalvelut AMEO-verkostossa).

Asiantuntijapalveluiden toimintaprosessin näemme rakentuvan seuraavista osista:

Tavoitteiden asettaminen

Resurssit

Seuranta-, palaute- ja  
arviointi-järjestelmä

Viestintä ja markkinointi

SUUNNITTELU

Asiantuntijapalvelun 
toteuttaminen

Asiantuntijana toimiminen

Asiakkuus / kumppanuus-
prosessi

Palautetiedon kerääminen

TOTEUTUS

Seuranta- ja palautetieto-
jen koonti, analysointi ja 
raportointi

Kehittämistarpeiden ja 
toimien määrittely

SEURANTA

Kehittämistoimista päät-
täminen

Toteutumisen seuranta ja 
arviointi

Käyttöönotosta sopiminen 
ja käyttöönotto

PARANTAMINEN

J O H T A M I N E N

A
S

IA
K

A
S A

S
IA

K
A

S
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Asiantuntijapalveluiden määrällisten tulosten seuranta
Asiantuntijapalveluiden seurantatietojen kokoamiseksi loimme yhteisen tilastointipohjan.  Tämä mahdollisti 
tiedon yhteisen koonnin, raportoinnin ja tietojen vertailtavuuden. Tilastoitavia tietoja ovat mm. palvelujen määrä 
ja kesto, palvelujen toteutustapa, osallistujien määrä, asiantuntijoina toimivien määrä ja asiakasorganisaatioiden 
määrä. Sivun 6 kuviossa ja sivun 55 infogrammissa on esitetty YTY-hankekokonaisuuden keskeiset tulokset. 

Osallistujien kokemus asiantuntijapalveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta 
Asiantuntijapalveluiden laatua ja vaikuttavuutta yksittäisten osallistujien kokemana arvioitiin palveluista kerät-
tyjen asiakaspalautteiden avulla. Palautekyselyä yhtenäistettiin siten, että kaikkien AMEO-verkoston oppilaitos-
ten toteuttamista asiantuntijapalveluista saatiin kerättyä arvosana osallistujan kokemasta palvelun laadusta ja 
vaikuttavuudesta (hyödystä).  Palveluiden asiakastyytyväisyyden keskiarvoksi muodostui yli 4 (asteikolla 1-5, jossa 
1= heikoin arvosana, 5 = paras arvosana)..

Asiantuntijapalveluiden asiakastyytyväisyys koostuu palveluihin osallistuneiden kokemasta laadusta ja palvelun vaikuttavuudesta  
(höydyllisyydestä) oman työn kannalta.

Asiakasorganisaatioiden kokemus palveluprosessista sekä 
palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta
YTY-hankkeen aikana kehittämiskumppaneina toimineille asiakasorganisaati-
oille toteutettiin vuosittain sähköinen kysely. Kyselyn tarkoituksena oli selvit-
tää palveluiden tilaajan näkemystä palveluprosessin laadusta, yhteistyöstä 
palvelun toteuttajaorganisaation kanssa sekä palveluiden laadusta ja 
vaikuttavuudesta. Kyselyiden vastaajina toimivat asiakasorganisaatioiden 
johdon edustajat ja erityisopetuksen vastuuhenkilöt.

”Olen tyytyväinen palveluun 
kokonaisuutena”

”Voin hyödyntää palvelusta 
saamiani tietoja työssäni”

Laatumittari

Vaikuttavuusmittari

Keskiarvo 
4,2

Keskiarvo 
4,1

Yhteistyöorganisaatioille  
suunnatun sähköisen kyselyn  

mukaan asiakkaat ovat erittäin  
tyytyväisiä asiantutijapalvelu- 

prosessin laatuun (ka 4.5).
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Palveluiden vaikuttavuutta asiakasorganisaatioihin selvitettiin myös hankkeessa kehitetyllä vaikuttavuuden arvi-
ointimallilla.  Mallin mukainen arviointi toteutui seuraavasti:

1) Asiantuntipalveluiden tavoitteet määriteltiin yhdessä asiakasorga-
nisaation kanssa. Tavoite saattoi olla tarkasti kohdennettu, esimerkiksi 
HOJKS-kirjausten kehittyminen. Usein tavoitteita oli useampia, ja ne 
olivat kokonaisvaltaisempia, esimerkiksi opetushenkilöstön erityisope-
tusosaamisen lisääntyminen.

2) Organisaatiolle räätälöitiin tavoitteen mukaisia asiantuntijapalvelui-
ta, esimeriksi HOJKS-koulutus ja HOJKS-työpajat.

 3) Pidemmissä palveluprosesseissa tehtiin väliarviointi, jossa arvioitiin 
palveluiden vaikutuksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Samalla 
voitiin muokata aiemmin asetettuja tavoitteita ja luoda uusia. 

4) Sovitun palvelukokonaisuuden päätteeksi tehtiin loppuarviointi, jossa 
arvioitiin palveluiden kokonaisvaikutuksia henkilöstön, opiskelijoiden, 
oppilaitoksen toiminnan sekä alueellisen yhteistyön näkökulmista. 
Arviointiin osallistui asiakasorganisaation johdon edustajia, erityisope-
tuksen vastuuhenkilöitä sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajia. 

Arviointien ja palautteiden perusteella voidaan todeta, että erityisope-
tuksen asiatuntijapalvelut on koettu laadukkaina sekä omaa työtä ja 
organisaation toimintaa hyödyttävinä. Palveluilla on koettu olevan 
monenlaisia positiivisia vaikutuksia oppilaitosten arkeen ja asenteisiin 
erityisopetusta tai erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita koskien. 

Vaikutusten mittaamisesta haastavan tekee se, että oppilaitoksissa 
toteutetaan samaan aikaan monenlaisia tuki- ja kehittämistoimia, 
esimerkiksi yksilöllisten opintopolkujen, työelämälähtöisen koulutuksen 
ja koulutuksen nivelvaiheiden toteutumista koskien. On vaikea osoittaa 

luotettavasti, mistä kehittämistoimista vaikutukset johtuvat. Lisäksi on huomioitava, että esimerkiksi henkilös-
tön osaamisen kehittyminen – asenteista, organisaation rakenteista ja organisaatiokulttuurista puhumattakaan 
– tapahtuu pitkällä aikavälillä. Oletettavaa on, että osa YTY-hankkeessa toteutettujen asiantuntijapalveluiden 
vaikutuksista näkyy vasta myöhemmin.  

Myös tässä julkaisuussa tuodaan esille osallistujien ja asiakasorganisaatioiden palautetta sekä kokemuksia palve-
luiden vaikuttavuudesta monipuolisesti – pintaa syvemmältä. Varmaa on, että monenlaisia prosesseja ja muutok-
sia on käynnistynyt YTY-hankkeen aikana oppilaitoksissa kautta Suomen. Vuolas virta syntyy pienistä puroista ja 
muutokset mielen muutoksesta: ajattelutapoja ja arkisia käytäntöjä muokkaamalla olemme jo askeleen lähempä-
nä erityisen hyvää ammatillista koulutusta.

…hyvät ja pitkäaikaiset  
henkilösuhteet, yhteiset palaverit, 

osaavaa myyntiorganisaatio  
hankeorganisaation  

ammattitaito  
ja systemaattisuus…

… palvelut olivat yhdessä  
suunnitteluja, tarvelähtöisiä ja 

oikein kohdennettuja sekä  
räätälöityjä  

kohderyhmälle.
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YTY-hankkeen vaikutuksia asiakasorganisaatioiden kokemana 

 Henkilöstön osaamisen kehittyminen hyödyttää opiskelijoita. Myös asenteet 
erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita kohtaan ovat parantuneet.  Inkluusio ja 

tasa-arvo ovat lisääntyneet. 

 Oppilaitoksen käytänteet ovat kehittyneet, ja arkeen on saatu lisää 
työkaluja. Vaikuttavuus näkyy erityisesti opettajien toiminnan tasolla, 
kohtaamisissa ja käytännön ohjaustilanteissa. 

 Opiskelijoiden rästisuoritukset ja keskeyttämiset ovat vähentyneet. 
Opiskelijoiden tuen tarpeet on kyetty huomioimaan, ja sitä kautta  

pystytty tukemaan yksilöllisiä polkuja.

 Erityisopetuksen kehittämisestä on tullut koko oppilaitoksen 
asia, jonka tarve ja merkitys ymmärretään nyt paremmin.  
Prosessit ovat jäsentyneet ja toiminnan laatu parantunut. 

 Yhteistyö sekä oman oppilaitoksen sisällä, että ammatillisen 
erityisoppilaitoksen ja alueen muiden verkostojen kanssa on  

tiivistynyt, ja uusia verkostoja on syntynyt. 

 Apua osataan nyt pyytää AMEO-verkostoon kuuluvista 
oppilaitoksesta. Henkilöt ovat tulleet tutuiksi,  

on helppo ottaa yhteyttä. 

Itsearviointi
YTY-hankkeen toimintaa sekä palveluiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioitiin myös AMEO-verkostoon 
kuuluvien oppilaitosten sisäisillä kyselyillä ja itsearvioinneilla. Palveluiden toteuttajina toimineille asiantuntijoille 
tehtiin vuosittain toimintaa koskeva arviointikysely. Laaja projektitoimijoiden joukko puolestaan arvioi hanketta 
keväisin suoritetulla itsearvioinnilla, jonka pohjalta koottiin kunkin YTY-hankeosion tulokset ja johtopäätökset. 

Hankkeen loppuvaiheessa koottiin yhteen AMEO-verkoston yhteiset asiantuntijapalveluiden tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden mittarit sekä ideoita oppilaitostasoiseen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Mittarit 
on määritetty BSC-mallin mukaisesti (vaikuttavuus, prosessit, henkilöstö ja talous) ja tavoitteena on, että ne ovat 
jatkossa osa AMEO-verkoston yhteistä tuloskorttia.  



12
YKSILÖLLISIÄ POLKUJA TUKEMASSA

Vaikuttavaa verkostotyötä 
Varsinais-Suomessa – case-
esimerkki vaikuttavuuden 
arvioinnista  
Pia Lehto-Kulmala, aluevastaava, Bovallius-ammattiopisto 

K un asiantuntijapalveluita suunnitellaan yhdessä 
asiakasorganisaation kanssa, on oleellista 

määritellä, minkälaisia vaikutuksia palveluilla tavoi-
tellaan.  YTY-hankkeen aikana kehitetyssä vaikut-
tavuuden arviointimallissa asiakkaan kokemuksia 
palvelun hyödystä ja vaikuttavuudesta peilataan 
yhdessä asetettuihin tavoiteisiin. Näin tehtiin myös 
Varsinais-Suomen MaRaTa-verkoston kehittämis-
prosessissa, jossa hotelli-, ravintola- ja catering-alan  
perustutkinnon arviointia pohdittiin verkostotyö-
ryhmässä Bovalliuksen asiantuntijan johdolla. Työn 
tuloksena syntyi materiaali, joka on tarkoitettu 
virikeaineistoksi ammattitaidon ja osaamisen 
arviointiin. 

Varsinais-Suomen ammatillisten oppi-
laitosten matkailu-, ravitsemis- ja 
talousalan verkostossa (MaRaTa) 
työryhmässä syntyi idea yhtei-
sen mukautetun arvioinnin 
virikeaineiston laatimiseksi 
catering-alan perustutkin-
toon, kokkikoulutukseen.

Aineistoa työstämään 
koottiin keväällä 2015 
työryhmä, johon kuului 
edustajia kaikilta viideltä 
koulutuksenjärjestäjältä, 
jotka Varsinais-Suomessa 
toteuttavat suomenkielistä, 
nuorisoasteen kokkikoulutus-
ta. Yhteisesti sovittiin, että kukin 
työryhmän jäsen saa omasta oppilai-
toksestaan saman suuruisen resurssin (30 h) 
työskentelyä varten. Työryhmän koordinaattoriksi ja 
erityisopetuksen asiantuntijaksi pyydettiin restonomi, 
ammatillinen erityisopettaja Päivi Tanner Bovalli-
us-ammattiopistosta.

Työskentelyn tavoitteena oli tarkastella sekä pakollis-
ten että valinnaisten tutkinnon osien mukautettuja 
tavoitteita. Vapaasti valittavat tutkinnot osat jätettiin 
tarkastelun ulkopuolelle, sillä niiden todettiin olevan 
oppilaitoskohtaisesti hyvinkin erilaisia.   

Ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa työstet-
tiin esimerkinomaisesti yhdessä koko työryhmän 
kanssa. Muut pakolliset tutkinnon osat työryhmän 
kuusi jäsentä tekivät parityöskentelynä. Valinnaiset 
tutkinnon osat tehtiin yksilötyönä, jolloin jokaisella 
oli yksi valinnainen tutkinnon osa työstettävänään. 
Kaikki pareittain ja yksin tehdyt tutkinnon osat käytiin 
kuitenkin työryhmän tapaamisissa yhteisesti läpi. 
Muutamat haasteelliset kohdat ja tulkinnat herättivät 

keskustelua, mutta koordinaattorin luotsaamana 
keskustellen ja pohtien näistäkin päästiin 

yhteisymmärrykseen.  

Yhteiset tapaamiskerrat olivat 
tiiviitä, kun pari- ja yksilötyönä 

tuotettua materiaalia käytiin 
läpi ja suunniteltiin seuraa-
vaa etappia. Mukautettuja 
tavoitteita mietittiin usein 
käytännön esimerkkien 
avulla, kunkin opettajan 
omien kokemusten ja 

opiskelijoiden osaamisen 
kautta. Varsinkin työs-

kentelyn loppuvaiheessa 
käytiin keskustelua laaditun 

materiaalin käyttötarkoituksesta 
ja kohderyhmästä. Siihen pyydet-

tiin näkemystä myös AMEO-verkoston 
erityisopetuksen asiantuntijoilta. Lainsää-

däntö ja ammatillisen erityisopetuksen uudistukset 
huomioiden aineiston käyttötarkoitus määriteltiin 
seuraavaksi:

Materiaali on tarkoitettu ammatinopettajille virikeai-
neistoksi ja apuvälineeksi ammattitaidon ja osaamisen 
arviointiin. On huomioitava, että virikeaineisto koskee vain 
osaa mukauttamisen ja mukautetun arvioinnin kokonai-
suudesta – se ei siis yksinään riitä mukautetun arvioinnin 
työkaluksi. 

Päivi Tanner  
Bovallius-ammattiopistosta 

koordinoi verkostotyöryhmän 
työskentelyä

Kun tutkinnon osalle määrättyjä  
ammattitaitovaatimuksia / osaamistavoitteita  

ei saavuteta tukitoimista ja järjestelyistä huolimat-
ta, mukautetaan tutkinnon osa tai osia yksilöllisesti. 

Mukauttaminen tarkoittaa uusien osaamistavoitteiden/
ammattitaitovaatimusten asettamista tutkinnon  

osittain. Samalla suunnitellaan opetuksen  
toteuttaminen: oppimisympäristöt, menetelmät, 
materiaalit, opetuksen tuki ja opintojen ajoitus.
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Vaikuttavuuden arviointi
YTY-hankkeessa kehitettyä vaikuttavuuden arviointia pää-
tettiin työryhmässä pilotoida arvioimalla verkoston työs-
kentelyprosessia ja sen vaikuttavuutta, koska varsinaisen 
lopputuloksen, mukautusaineiston ja arviointikriteerien 
vaikuttavuuden näkyminen vaatisi pidemmän aikavälin 
tarkastelua.  

Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tehdyssä vaikutta-
vuuden arvioinnissa käytiin läpi nykytilannetta ja tarpeita 
sekä asetettiin tavoitteet yhteistyölle. Vaikuttavuuden 
väliarvioinnissa tarkasteltiin prosessin etenemistä. Vaikut-
tavuuden loppuarviointi tehtiin aineiston valmistumisen jälkeen. Tuolloin pohdittiin tavoitteiden toteutumista, 
verkostossa työskentelyä työtapana sekä prosessin ja lopputuloksen vaikuttavuutta omassa arkityössä ja omassa 
organisaatiossa. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu kehittämisprosessia ja vaikuttavuuden arviointiprosessia rinnakkain. 

Mukautetun arvioinnin virikeaineiston laatiminen MaRaTa-verkoston työryhmässä sekä prosessin vaikuttavuuden arviointi.

TAVOITTEET 
1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
2. Verkoston hyödyntäminen oman työn tukena 
3. Virikeaineisto mukautettua arviointia varten hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoon 

1. TAPAAMINEN 
g Ryhmän järjestäytyminen ja tutustuminen 
g Mitä mukauttaminen on? 
g Yhteiset pelisäännöt  
g Yhteiset käsitteet 
g Tutkintouudistuksen huomioiminen 
g Työjako 
g Yhteinen pohja kirjauksia varten 
g Tutustuminen ensimmäiseen pakolliseen tutkinnon osaan ja sen yhteinen työstäminen 
g Valinnaisten tutkinnon osien jakaminen työstettäväksi

VAIKUTTAVUUDEN  
ARVIOINTI 
g  Nykytilan kuvaus 
g  Tavoitteiden asettaminen

VÄLITYÖSKENTELY 
Perehtyminen ja kriteerien valmistelu muihin pakollisiin tutkinnon osiin parityöskentelynä

2. TAPAAMINEN 
Pakollisten tutkinnon osien läpikäynti ja muokkaus yhdessä

VÄLITYÖSKENTELY 
Perehtyminen ja kriteerien valmistelu yhteen valinnaiseen tutkinnon osaan yksilötyöskentelynä

3. TAPAAMINEN 
Valinnaisten tutkinnon osien läpikäynti ja muokkaus yhdessä

VAIKUTTAVUUDEN  
VÄLIARVIOINTI

VÄLITYÖSKENTELY 
Kokonaisuuden tarkastelua ja huomioita

4. TAPAAMINEN 
Kokonaisuuden valmiiksi saattaminen

5. TAPAAMINEN 
Valmiin virikeaineiston esitteleminen oppilaitosten koulutuspäälliköille

Aineiston julkaiseminen AMEO.FI-sivuston materiaalipankissa VAIKUTTAVUUDEN  
LOPPUARVIOINTI

MaRaTa- verkoston työryhmään osallistui edustajia 
seuraavilta koulutuksen järjestäjiltä:
g  Raseko ammattiopisto 
g  Lounais-Suomen ammattiopisto Novida 
g  Turun ammatti-instituutti 
g  Salon seudun ammattiopisto 
g  Bovallius-ammattiopisto
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Verkostosta voimaa ja osaamista 
Mukautetun arvioinnin virikeaineiston laatiminen 
verkostotyöryhmässä oli työläs, mutta antoisa 
prosessi. Jokainen työryhmän jäsen oli 
sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja teki 
oman työpanoksensa sovitusti ja 
aikataulussa. Ryhmän jäsenet, myös 
vetäjä, kokivat oman osaamisensa 
lisääntyneen. Osallistujat kokivat 
oman arviointiosaamisensa kehit-
tyneen niin, että he ovat voineet 
perehdyttää mukauttamiseen 
ja arviointiin myös kollegoitaan. 
Myös tutkintouudistuksen ja laki-
muutoksen mukauttamista koskevat 
kohdat avautuivat tekijöille työskente-
lyn edetessä. 

Osallistujat kokivat saaneensa toisiltaan tukea ja apua 
sekä verkostoituneensa entistä enemmän. Saman alan 
ammattilaisten työryhmässä ”puhuttiin samaa 
kieltä”, ja yhdessä työskentely koettiin voi-
maannuttavana ja omaa ammatillisuutta 
tukevana. Yhteistyön koettiin myös 
lisänneen työssäjaksamista. 

Haasteita toi melko tiukka aikataulu. Ta-
paamiskerrat olivat suhteellisen lähellä 
toisiaan ja aikaa asioiden prosessointiin 
ei aina jäänyt. Yksilö- ja parityöskentelynä 
tehdyt osuudet oli käytävä tapaamisissa koko-
naan yhdessä läpi, mihin ei etukäteissuunnitelmassa 
ollut osattu riittävästi varautua. Yllätyksenä tuli, miten 
erilaisia ja eri tavoin toteutettuja olivat kunkin 
oppilaitoksen vapaasti valittavat opinnot. 
Vapaasti valittavat opinnot jätettiin siksi 
pois yhteisestä työosuudesta ja kukin 
työstää ne omissa oppilaitoksissaan.

Vaikuttavuutta ja 
taloudellista hyötyä
Vaikuttavuuden loppuarvioinnin 
mukaan prosessille etukäteen asetetut 
tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan. 
Työryhmän jäsenet arvioivat vaikutuksia 
suhteessa tarpeisiin ja odotuksiin keskiarvolla 4,5 

(asteikolla 1–5). Myös asiantuntijapalveluiden pal-
veluprosessiin oltiin yhtä tyytyväisiä. Työryhmässä 
tapahtunut työskentelymalli koettiin kokonaisuudes-

saan hyväksi, ja työryhmän jäsenet sekä vetäjä 
suosittelevat sitä myös muille. 

Yhteisen kehittämisprosessin 
tuloksena oli valmis virikeaineisto 

mukautettujen arviointikriteerien 
laatimista varten. Osallistujat 
kertoivat, että aineisto oli otettu 
saman tien käyttöön suurella mie-
lenkiinnolla. Aineisto oli herättä-

nyt kiinnostusta eri oppilaitoksissa, 
ja muutamissa oppilaitoksissa 

suunniteltiin jo vastaavan aineiston 
laatimista muihinkin tutkintoihin. 

Myös oppilaitosten toimintatapoja oli muutet-
tu, ja yksilöllisen arvioinnin merkitys oli kirkastunut. 
Työskentelyn ja aineiston myötä koettiin, että erityistä 

tukea tarvitseviin opiskelijoiden tarpeisiin 
ollaan nyt kiinnittämässä enemmän huo-

miota. 

Tavoitteiden saavuttamista olivat osallis-
tujien mukaan edistäneet osaava vetäjä 
ja toimiva työryhmä sekä riittävät resurs-

sit. Konkreettinen tarve aineistolle sekä 
oppilaitoksen johdon vahva kiinnostus ja 

sitoutuminen koettiin onnistumista edes-
auttaneena seikkana. Työryhmän esimiesten 

keskusteluissa korostui työprosessin taloudellisuus: 
mikäli kyseinen työ olisi tehty jokaisessa oppilai-

toksessa erikseen, olisi resursoinnin pitänyt 
olla huomattavasti suurempi. Esimiehet 

totesivat toiminnan synergiaedun olleen 
merkittävä kustannusten säästäjä. 

Työn vaikuttavuuden näkyminen 
opiskelijatasolla saakka vie aikaa, 
minkä vuoksi työryhmästä esitet-
tiinkin toivomus, että kokemuksia 

vaikuttavuudesta olisi mielenkiintoista 
vaihtaa vaikkapa vuoden kuluttua. On-

nistunutta ja tekijöitään voimaannuttavaa 
verkostotyötä kuvaa hyvin työryhmän jäsenen 

kommentti: ”Loistava projekti, lisää tällaista!”

Koska kehittämistyötä on tehty 
koko Varsinais-Suomen kattavalla 

kokoonpanolla, tulee työn  
lopputuloksella, mukautetun arvio-

innin virikeaineistolla olemaan suuri 
merkitys ja vaikutus myös alueen 

opiskelijoiden näkökulmasta.

”Mikäli kyseinen työ olisi  
tehty jokaisessa  

oppilaitoksessa erikseen, 
olisi resursoinnin pitänyt olla 

huomattavasti suurempi.

Huominen on  
vähemmän, mutta 

yhdessä tehden se voi 
olla enemmän.
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TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA TUKEMASSA 
– KOHTI HYVÄÄ ELÄMÄÄ JA TYÖTÄ! 
Päivi Korhonen, Kiipulan ammattiopisto ja  
Sanna Wenström, Ammattiopisto Luovi 

YTY-hankkeen yhtenä tavoitteena oli työelämäläh-
töisen ammatillisen koulutuksen tukeminen. Tähän 
on pyritty kehittämällä ja toteuttamalla työelämä-
lähtöisyyttä tukevia asiantuntijapalveluita. Palveluita 
toteutettiin hankkeessa laajasti ja monipuolisesti 
verkoston asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen ja 
uutta innovoiden.

Työelämälähtöisen koulutuksen kautta tavoitel-
laan opiskelijalle mahdollisimman hyvää elämää ja 
työllistymistä. Parhaimmillaan työelämälähtöinen 
ja osaamisperusteinen ammatillinen koulutus on 
opiskelijaa motivoivaa sekä yksilölliset vahvuudet ja 
tavoitteet huomioivaa opiskelua aidoissa työelämän 
oppimisympäristöissä. Erilaiset yhteistoiminnalliset 
tavat, kuten tiimi- ja projektioppiminen hyödyttävät 
useimpia opiskelijoita. 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohdalla sekä 
vahvuudet että tuen tarpeet huomioiva uraohjaus on 
avainasemassa. Koulutuksen jälkeinen työelämä tulisi 
olla tähtäimessä jo hyvissä ajoin yläkouluvaiheessa. 
Ammatillisessa koulutuksessa tuen tarpeet voivat 
nousta esiin työssäoppimisjaksolla. Myös työllistymi-
seen tarvitaan toisinaan tavallista enemmän tukea. 

Näihin haasteisiin vastattiin ammatillisen eritys-
opetuksen asiantuntijapalveluilla, joista seuraavissa 
artikkeleissa on esimerkkejä.

Uudistuva, työelämälähtöinen ammatillinen koulutus 
kaipaa paitsi uusia tapoja toimia, myös uusia tapoja 
ajatella. YTY-hankkeessa tähän oli mahdollisuus. 
Yhdessä syntyi näkemys siitä, että yksilöllinen, jous-
tava ja työllistävä oppimisen polku syntyy vahvasta 
työelämälähtöisestä ohjausotteesta, jossa opiskelijan 
vahvuudet ja omat tavoitteet innostavat häntä kohti 
hyvää elämää ja työtä!
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Tulevaisuuden työelämä 
tarvitsee innostuneita osaajia 
Sanna Wenström, koulutuskoordinaattori,  Ammattiopisto Luovi

T avallinen kysymys opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on, 
miten motivoida ja sitouttaa opiskelijoita, kun mi-

kään ei nappaa eikä koulunkäynti suju. Luovin asiantun-
tijat päättivät tarttua ajankohtaiseen haasteeseen ja 
kehittää arjen tarpeisiin vastaavan valmennuksen, joka 
yhdistää uusimman tutkimustiedon ja ammatillisen 
erityisopetuksen asiantuntijoiden vankan käytännön 
kokemuksen monipuoliseksi ja kiinnostavaksi kokonai-
suudeksi.

Innostus ja sisäinen motivaatio 
työelämän avaintaitoina
Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkei-
den yhtenä tavoitteena on, että Suomi on maa, jossa 
tekee mieli oppia koko ajan uutta. Oppimisen tulisi olla 
innostavaa läpi elämän – myös heille, joilla oppimisen 
polku on ollut tavallista kivikkoisempi. 

Myös työelämä tarvitsee innostuneita osaa-
jia. Mikä tahansa tieto vanhenee nopeas-
ti, mutta omasta työstään innostunut 
ja motivoitunut ammattilainen haluaa 
kehittyä ja kehittää osaamistaan ja 
työtään. Innostus ei katso diagnooseja, 
vaan keskittyy vahvuuksiin. 

Tutkintotodistuksen saamisen lisäksi 
ammatillisen koulutuksen tulisi herättää 
opiskelijan sisäinen motivaatio ja innostus, 
auttaa opiskelijaa löytämään ”oma juttu”, joka johtaa 
työhön ja hyvään elämään – mahdollisista haasteista 
huolimatta. Onko tehtävä mahdollinen nykyisinä ai-
koina, kun resurssit niukkenevat, ja motivaatio tuntuu 
olevan hukassa entistä useammalta opiskelijalta? 

Luovin asiantuntijat tarttuivat tähän ajankohtaiseen 
haasteeseen YTY-hankkeen mahdollistamana, ja 
miettivät oman opetus- ja ohjauskokemuksensa kaut-
ta, miten opiskelijan voisi saada paremmin motivoitu-
maan ja sitoutumaan opintoihinsa ja ennen kaikkea 
oppimaan ja innostumaan. 

Motivaation jäljillä -valmennukset 
Motivaation jäljillä –valmennus on kehitetty pienellä 
asiantuntijajoukolla, ja ensimmäisten koulutusten 
palautteet ovat olleet rohkaisevia. Valmennuksen 
teoreettisena viitekehyksenä on Deci & Ryanin (2000) 
itseohjautuvuusteoria, jonka mukaan motivaatio 
syntyy otollisissa sosiaalisissa olosuhteissa – oppimis-
ympäristöissä – jotka tukevat opiskelijan psykologisia 
perustarpeita: autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteisöl-
lisyyttä. Miten teoria taipuu ja yhdistyy ammatillisen 
koulutuksen ja erityisopetuksen käytäntöihin ja 
arkeen? 

Autonomia koulukontekstissa liittyy osallisuuden 
ja toimijuuden kokemukseen. Opiskelijoiden tulisi 

kokea opiskelu ja opetus itselleen merkityksel-
liseksi ja saada mahdollisuus vaikuttaa 

opiskelutapoihin. Tästä on kysymys myös 
yksilöllisten ja joustavien opintopolku-

jen rakentamisessa. Opettajalta tämä 
edellyttää opiskelijantuntemusta ja 
opiskelijoiden moninaisuuden huomi-
oivaa pedagogiikkaa. Autonomia liittyy 

myös työelämälähtöisyyteen: kun opis-
kelu perustuu mielekkäisiin ja aitoihin 

työprosesseihin ja tapahtuu työvaltaisissa 
oppimisympäristöissä, on helppo nähdä tekemi-

sen yhteys osaamistavoitteisiin.  

Kyvykkyyden tunne syntyy, kun haasteet ja oma 
osaaminen ovat tasapainossa. Parhaimmillaan tämä 
johtaa flown ja työn imun kokemiseen, mikä puoles-

taan vahvistaa opiskelijan hyvinvointia 
kokonaisvaltaisesti. Osaamisperustaisuus 
korostaa yksilöllisiä polkuja ja oppimi-
sen ohjaamista, minkä kautta jokaiselle 
opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus saada 
oman kokoisia haasteita. Osaamisen tun-
nistaminen ja tunnustaminen sekä riittävä 
tuki ovat lähtökohta opiskelijan kyvykkyy-
den tunteen tukemiseksi. Onnistumisen ja 
oppimisen kokemukset sekä konkreettinen 
ja myönteinen palaute ovat parhaita mo-
tivaation virittäjiä. Jokainen haluaa tehdä 
lisää sitä, missä kokee pärjäävänsä.

Yhteisöllisyys on kolmas sisäistä motivaa-
tiota ruokkiva elementti. Opiskelijoiden 
tulee saada kokea, että he ovat osa tur-
vallista ja välittävää kouluyhteisöä, jossa 

Värikästä ja iloista tunnelmaa Motivaation jäljillä -valmennuspäivässä Oulussa.  
Kuvassa Luovin asiantuntija Sanna Häkkilä-Ruottinen. 
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jokaista arvostetaan ja jokainen kohdataan yksilönä. 
Yhteisöllisyyteen liittyvät olennaisesti opetus- ja oh-
jaushenkilöstön yhteistyö, ryhmäytyminen ja erilaiset 
yhteistoiminnalliset työskentelytavat. Yhteisöllisyys 
on myös inklusiivisen koulun peruselementti, joka 
tuottaa pedagogista hyvinvointia sekä henkilöstölle 
että opiskelijoille. 

Miten tukea opiskelijan motivaatiota 
arjessa? 
Motivaation jäljillä -valmennuspäivässä tutus-
tutaan käytännönläheisesti ja kokemuk-
sellisesti autonomian, kyvykkyyden ja 
yhteisöllisyyden mahdollistaviin tapoi-
hin toteuttaa opetusta ja ohjausta. 
Pääpaino on kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen jakamisessa – sekä 
osallistujien että asiantuntijoiden. 
Päivän aikana Luovin asiantuntijat 
kertovat omista kokemuksistaan 
mm. projektioppimisen, onnistuneen 
ryhmäytymisen ja voimaannuttavan 
ohjauksen parissa. Kotiin viemisiksi osallistuja 
saa asiantuntijoiden kehittämiä, Luovissa hyväksi ha-
vaittuja toiminnallisia menetelmiä. Valmennuksessa 
tutustutaan myös Luovin motivoiviin oppimisympä-
ristöihin käytännössä. 

Vahvuudet käyttöön! 
Motivaatioon ja innostukseen liittyy olennaisesti 
myös omien vahvuuksien tunnistaminen. Jokaisen 
nuoren tulisi opintopolkunsa aikana saada selville, 
missä hän on hyvä. Jokaisella on vahvuuksia, mutta 
kaikki vahvuudet eivät tule koulussa esille, varsinkin, 

jos opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita.

Vahvuudet eivät löydy vain perinteisistä oppiaineista. 
Opiskelijoilla on niiden lisäksi taitoja, kykyjä ja omi-
naisuuksia, jotka olisi tärkeää tunnistaa ja hyödyntää 
oppimisessa. Mikään ominaisuus tai luonteenpiirre 
ei ole yksipuolisesti hyvä tai huono, vaan kaikenlaisia 
ihmisiä tarvitaan tehokkaissa tiimeissä ja työelämän 
monimutkaistuvien ongelmien ratkaisemisessa. Eri-
laisuuden kohtaaminen -valmennuksissa esiteltävä 
LTA-malli on yksi tapa jäsentää näitä eroavaisuuksia ja 

nostaa esiin kaikenlaisia vahvuuksia.

Oman temperamentin ja toimintatyylin 
tunnistamisen kautta voi hahmottaa 

itselle parhaiten soveltuvia tehtäviä 
ja rooleja sekä ymmärtää paremmin 
muiden tapaa toimia. Vahvuuksien 
tunnistamisessa ja erilaisuuden 
ymmärtämisessä itää siten myös 

työhyvinvoinnin siemen. Vahvuuksien 
tunnistaminen on oleellinen uraoh-

jauksen ja työllistymisen tukemisen 
työkalu. Vahvuudet on nostettu esiin myös 

uusissa ammatillisten tutkintojen perusteissa. 
Erilaisuuden kohtaaminen -valmennus antaa uusia 
eväitä kaikille opetus- ja ohjaustyötä tekeville luotsa-
ta nuoria kohti tulevaisuuden työelämää. 

Innostus kannattaa! 
Vahvuudet kannattaa ottaa käyttöön myös oppi-
laitostyöyhteisössä. Vain sisäisesti motivoitunut ja 
kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksia hyödyntävä 
oppilaitos voi saada opiskelijat motivoitumaan. Oma 
innostus on opettajan paras työkalu. 

Koko päivän koulutuksen lisäksi 
Luovi toteuttaa teemasta 1-2 
tunnin mittaista Innostu ja 
innosta, ope -luentoa, joka on 
otettu ilolla vastaan erilaisissa 
koulutus- ja kehittämispäivissä. 
Vauhdikkaalla ja ajankohtaisella 
luennolla käsitellään motivaa-
tiota, vahvuuksien tunnistamis-
ta ja tukea sekä kouluyhteisön 
pedagogisen hyvinvoinnin vah-
vistamista. Innostavan ja koke-
muksellisen luennon tavoitteena 
on innostaa ja antaa oivalluksia 
opetus- ja ohjaustyön sekä oppi-
laitostyöyhteisön arkeen. 

Tavataan valmennusten ja 
luentojen parissa myös tulevina 
lukuvuosina! Innostutaan ja 
onnistutaan yhdessä!

Vauhdikas Innostu ja innosta ope –luento sopii hyvin  
”herätysluennoksi”  koulutus- ja kehittämispäivään.  

Kuvassa innostaja estradilla  
– Ammattiopisto Luovin Sanna Wenström.

”Nyt saatiin  
käytännön 

kokemuksilla ja eväillä 
varustettu koulutus. Myös 

ajatusten vaihtoon oli aikaa 
riittävästi.  

Tällainen kokonaisuus tekee  
koulutuksesta  

antoisan.”
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Tiimioppimista työelämälähtöisissä projekteissa – oppimisen ja 
opettamisen muutoksen ytimessä
Päivi Korhonen, erityisopetuksen asiantuntija, Kiipulan ammattiopisto

Tiimioppiminen on vahvasti työelämälähtöinen oppimisen muoto, joka perustuu työskentelyyn aidoissa 
asiakasprojekteissa ja oppimisympäristöissä. Tiimioppimisessa ollaan uudenlaisen oppimisen ja opettajuuden 
ytimessä, jossa opettajalla on valmentajan rooli. Tiimioppiminen sopii kaikille, myös erityistä tukea tarvit-
seville opiskelijoille. YTY-hankeen aikana Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Salpaus olivat mukana 
tukemassa Liikuntakeskus Pajulahden muutosta kohti tiimioppimista. 

Tiimioppiminen on kokemuksesta oppimista
Tiimioppiminen on erilaisten oppimiskäsitysten ja menetelmien risteytys. Tiimioppimista on kehitetty voimak-
kaasti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa, ja sitä on sovellettu laajasti myös ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Keskeistä tiimioppimisessa ovat kaverijohtaminen, innovointi ja jatkuva muutos. Opettaja toimii 
tiimivalmentajana, ja opettajuuden korvautuminen valmentajuudella on yksi tiimioppimisen kulmakivi. Valmen-
tajuus näyttäytyy eri tavoin tiimin kehityksen eri vaiheissa.

Tiimioppimisen lähtökohtana on ajatus kokemuksesta oppimisen käyn-
nistäjänä. Kun kokemukset hankitaan aidoissa asiakasprojekteissa, herää 
myös kiinnostus aiheeseen liittyvään teoriaan. Halu ymmärtää ilmiöitä 
ja sen taustalla olevaa teoriaa syntyy siten todellisesta tarpeesta. Tämä 
synnyttää innostusta sekä opittavaa asiaa että oppimista kohtaan.

Tiimioppimisessa yksilö kehittyy yhteisössä ja yhteisessä dialogissa. Yhdes-
sä tekeminen ja onnistuminen vahvistavat yksilön sitoutumista yhteisöön 
ja yhteisiin päämääriin. Tiimissä työskentely parantaa oppijan itsetuntoa 
ja tuottaa mielihyvää enemmän kuin yksin työskentely. Tiimin jäsenten eri-
laisuus ja vahvuudet mahdollistavat aidot asiakasprojektit, joita oppijoilla 
ei olisi yksin mahdollista tehdä. Tiimi luo myös turvallisuutta, hyvinvointia 
ja hauskuutta oppimiseen. 

Pajulahden henkilöstöä  
liikuntakeskuksen kauniissa maisemissa.

”Kun antaa opiskelijoiden tehdä,  
on parempi, tulee mitä tulee.  

Aina ei onnistuta mutta se on ok.” 
Opettaja Janne Lahtinen,  
Liikuntakeskus Pajulahti
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Tiimioppiminen sopii kaikille 
Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus 
Salpaus ovat tiimioppimisen aktiivisia toteuttajia 
ja kehittäjiä. Molemmissa oppilaitoksissa toimii 
opiskelijayrityksiä. Kiipulassa datanomikoulutuk-
sen Osuuskunta Kiip-IT ja Salpauksen Asikkalan 
Piikipinä NY ovat mainioita esimerkkejä tuloksia 
tuottavasta oppimisen muutoksesta. Tiimioppimi-
nen on yhtä lailla erityisopetukseen kuin yleiseen 
opetukseenkin soveltuva työelämälähtöisen oppi-
misen muoto. Oppilaitosten kehittäjät ja valmentajat 
uskovat menetelmän olevan vahvasti inkluusiota 
vahvistava. Menetelmät soveltuvat hyvin integroituun 
oppimiseen, koska ne yhdistävät oppijat ja työelämän 
yhteisten projektien kautta. 

Vauhtia oppimiseen asiakasprojekteista 
ja opiskelijatiimeistä
Pajulahden muutoksessa oli tavoitteena toimin-
nallistaa ja vauhdittaa oppimista erilaisten aitojen 
asiakasprojektien kautta tavalla, jossa jokainen 
opiskelija voisi kehittyä yksilöllisten tavoitteidensa 
mukaisesti osana yhteisöä. ”Tulevaisuuden tavoitteena 
on, että opiskelijat muodostavat keskuudessaan tiimejä, 
jotka rakentavat omat aikataulunsa ja päättävät itse 
oppimistavoitteensa. Myös työssäoppimisen osuus kasvaa. 
Tavoitteena on lisäksi lisätä henkilöstön välistä avointa 
vuoropuhelua”, täsmentää koulutuspäällikkö Marjuk-
ka Tiainen. Muutokseen tarjoaa loistavat puitteet ja 
mahdollisuuden erityisesti Liikuntakeskuksen oma 
palveluliiketoiminta, joka houkuttelee runsaasti eri-
laisia asiakasryhmiä alueelle. Tämän lisäksi opiskelijat 
tuottavat erilaisia palveluita ulkopuolisille asiakkaille. 
Palveluiden toteuttaminen asiakkaille ei toki Paju-
lahden opiskelijoille ja opettajille ole uutta. Uutta on 
se, miten opettajan rooli muuttuu ja elää oppimisen 

edetessä. Samoin uutta on 
opettajatiimien ja liiketoi-
minnan vastuuhenkilöiden 
aktiivinen yhteistyö sekä 
työelämäyhteistyön koordi-
nointi oppimisen varmista-
miseksi. 

Pajulahden valmennus-
prosessissa sovellettiin 
Tiimiakatemian tiimiop-
pimisen menetelmiä. 
Muutosprosessin tueksi 
Kiipulan ammattiopis-
ton työelämäpalvelut 
rakensi Intensiivipe-
su-valmennusprosessin. 
Valmentajina toimivat 
tiimivalmentajat Päivi 

Korhonen Kiipulasta sekä Jarno Räsänen Koulutus-
keskus Salpauksesta. Prosessin aikana toteutettiin 
seitsemän valmennuspäivää, joista yksi oli kaksipäi-
väinen ”leiri”. Tämän lisäksi valmentajat ja koulutus-
päällikkö Marjukka 
Tiainen tapasivat ja 
säännöllisesti pro-
sessia reflektoiden ja 
eteenpäin suunni-
tellen. Valmennus-
tapaamisten aikana 
henkilöstö vei aktii-
visesti ja sitoutuen 
prosessia eteenpäin 
omissa tapaamisis-
saan ja tiimityösken-
telyssään.

Tulokset haastavat ja rohkaisevat 
eteenpäin
Tiimioppimisen kehittäminen haastoi Pajulahden 
henkilöstön aktiiviseen tiimityöhön. Prosessin läh-
tökohtana oli yhteisen tavoitteen kirkastaminen ja 
dialogin käynnistyminen. Kehittämistulokset ovat va-
kuuttavia, ja rohkea porukka haastaa itseään edelleen 
eteenpäin. 

Opiskelijoille muutos on haaste. Vastuuottaminen ja 
toimiminen tiimissä syntyvät vähitellen dialogin kaut-
ta. Kun opettajat voivat edestä johtamisen sijaan kes-
kittyä oppimistilanteiden mahdollistamiseen, tiimin 
tukemiseen ja tsemppaamiseen kohti vastuunottoa ja 
tuloksia, vapautuu yllättäen työaikaa tukea opiskeli-
joita, jotka sitä todella tarvitsevat – aikaa kohdata.

Liikuntakeskus Pajulahden 
opetushenkilöstön hyppy kohti 

uusia pedagogisia korkeuksia on 
vaikuttava! Noin vuoden kestänyt 

valmentautuminen synnytti 
hurjan määrän erilaisia kokeiluja, 
joissa opiskelijat oppivat erilaisten 
asiakasprojektien kautta opetta-
jan tukiessa oppimista valmenta-

jamaisella otteella.

”Kuntosali case – mahtava  
kokemus – aidot asiakkaat.  

Oppijat itsekin ihmettelivät,  
miten hyvin se meni!”

”Luotammeko  
itseemme ja  

opiskelijoihin?”
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Kiipulan ja Salpauksen tiimiyrittäjät ovat tottuneet lukuisiin niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin benchmarkkaajiin ja 
toivottavatkin tutustujat iloisesti tervetulleiksi. YTY-hankkeen aikana opiskelijat ja valmentajat järjestivät kolme 
avointa tutustumispäivää molemmissa oppilaitoksissa.
Oppiminen on iloinen joukkuelaji - opettajillekin. Valmennuksen yön yli –sessio järjestettiin Hauhon Ilorannassa. 

Intensiivipesu, 3 x 2 pv
Soveltuu syvempää pesutulosta ajan kanssa etsiville sekä väkevästi verkottumaan haluaville, 
saunaa ja paljua kaihtamattomille rohkelikoille.

Toteutus: Seitsemän lähipäivää sisältävä Tiimioppimisen valmennus, jonka innoittamana 
voit käynnistää oman toimintasi muutoksen ja voitte yhdessä koko työyhteisö / tiimi käydä 
käsiksi uudenlaiseen tai uudella tavalla sovellettavaa innostuksen ja yhdessä tekemisen eli 
Tiimioppimisen pedagogiikkaan.

Tiimioppiminen on Tiimiakatemian kehittämä oppimisen menetelmä, jonka soveltamista 
on jo yli 10 vuotta viety eteenpäin ammatillisella toisella asteella.

Kohderyhmä: Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajat, kouluttajat, ohjaajat ja johto

Tavoite: Tavoitteena on tarjota mahdollisuus käynnistää ajattelun syvempi muutos kohti uusia pedagogisia 
ratkaisuja ja uutta opettajuutta. Osallistujilla on mahdollisuus samalla kokea oppijana välähdys tiimioppimi-
sesta.

Pajulahdessa toteutettu Intensiivipesu-valmennuskokonaisuus on osa YTY-hankkeessa kehitettyä Iloisen 
oppimisen ja opettajuuden palju -tuoteperhettä. 

”Matka on kesken ja se on kiva tunne! En haluakkaan olla valmis! Ollaan samassa veneessä.  
Tavoitteena on yhdessä rakennettu pedagoginen malli.”

”Paljuni poreilee!  
Muutoksen hikeä 

pukkaa! Valmentava 
opettajuus  
houkuttaa.  

Parhaat työkalut teen  
toisten kanssa yhdessä.”

PAJULAHDEN KEHITTÄMISPRPOSESSIN TULOKSIA 
 ʇ Opettajuuden ja johtamisen muutos on käynnistynyt, ja kokeiluja syntynyt 

runsaasti. Valmennus käynnisti muutosprosessin, joka jatkuu edelleen. 
 ʇ Työelämäkoordinaattorin tehtävänkuvan luominen
 ʇ Syntyneet kokeilut esim. opettajuuden valmentava ote, tiimiopettajuus, 

klubitoiminta opiskelijoille, luokkatilojen uudelleen järjestelyt, opiskelijavetoiset 
asiakasprojektit, liiketoiminnan yksiköiden ja tutkintokoulutuksen välinen 
yhteistyö eri asiakasprojekteissa, opiskelijoiden kohtaamistilojen järjestelyt.

Lisätietoa 
Partanen, J. 2014. Välähdyksiä yksilön oppi-
misesta. Mitä tiimivalmentajan on tiedettävä 
yksilön oppimisesta ja Tiimiakatemian käytän-
nöistä. Jyväskylä: Tiimiakatemia.
Leinonen, N., Partanen, T. ja Palviainen, P. 2002. 
Tiimiakatemia. Tositarina tekemällä oppivasta 
yhteisöstä. Jyväskylä: PS-Kustannus.
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YTYÄ työssäoppimisen ohjaukseen – erilainen oppija 
työssäoppimassa 
Aila Aakko, erityisopettaja, Haapaveden ammattiopisto
Maarit Tyhtilä, erityisopettaja, Oulaisten ammattiopisto, sosiaali-ja terveysalan yksikkö
Liisa Pudas, erityisopettaja, Nivalan ammattiopisto

Y tyä työssäoppimisen ohjaukseen on YTY4-hankkeessa kehitetty koulutuskokonaisuus, jonka ovat suun-
nitelleet ja toteuttaneet JEDUn eli Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän oppilaitosten YTY-toimijat 

Bovallius-ammattiopiston ja Ammattiopisto Luovin asiantuntijoiden tuella. Koulutussarjaan sisältyi kaksi 
työpaikkaohjaajille suunnattua kokopäivän koulutusta sekä kolme lyhyempää tilaisuutta, joihin osallistui 
työpaikkaohjaajien lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöstöä ammatillisesta koulutuksesta ja työpajoilta. 

Tukea työpaikkaohjaajille
Oulaisten ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan yksikössä järjestettiin työelämän toiveesta kaksi koko päivän 
mittaista koulutuspäivää työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat lähihoitajaopiskelijoita työssäoppimisen aikana. 
Koulutukseen osallistui liki kolmekymmentä työpaikkaohjaajaa, jotka työskentelevät ympäristökunnissa päiväko-
deissa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla sekä vanhusten palveluyksiköissä. 

Kouluttajana toimi Oulaisten ammattiopiston lehtori ja erityisopettaja Maarit Tyhtilä. Päivä aloitettiin rentoutu-
misella ja omien ohjauskokemusten ja ohjaustaitojen pohdinnalla. Keskeisiä aiheita olivat nuoruus elämänvaihee-
na, oppimisvaikeudet, motivaatio sekä opiskelijan kohtaaminen. Lisäksi pohdittiin, miten erityistä tukea tarvitse-
van opiskelijan työssäoppimista suunnitellaan ennen opiskelijan työssäoppimisen alkamista, ja miten opiskelijaa 
ohjataan, tuetaan ja kannustetaan työssäoppimisen aikana, jotta työssäoppiminen etenee tavoitteellisesti ja 
opiskelija saavuttaa lähihoitajan tutkintoon vaadittavan ammattitaidon. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU, 
sijaitsee Oulun eteläpuolella Keski- ja Pohjois-Poh-

janmaalla. JEDU muodostuu seitsemästä ammat-
tiopistosta: Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, 
Oulainen, Piippola ja Ylivieska. 

Koulutuskuntayhtymällä on rajattu erityistehtävä 
antaa erityisopetuksena valmentavaa koulutusta. 
Valmentavaa koulutusta toteutetaan Haapaveden 
ammattiopistossa.

Yhteistyöllä Ammattiopisto Luovin kanssa on pitkät 
perinteet. YTY-hankkeiden myötä yhteistyökump-
paniksi työelämälähtöisten asiantuntijapalveluiden 
kehittämiseen tuli myös Bovallius-ammattiopisto. 
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Hyvä ohjaus on koko työyhteisön asia
Hyvällä ja laadukkaalla ohjauksella on merkitystä 
työssäoppimisjakson onnistumiselle. Opiskelijan ja 
opettajan tekemä perehdytyskäynti ennen työssä-
oppimisen alkamista todettiin erittäin hyödylliseksi. 
Näin ohjaaja on etukäteen tietoinen 
opiskelijan erityisen tuen tarpeista ja osaa 
huomioida ohjauksessaan opiskelijan 
tarpeet. Myös koko työyhteisön tuki on 
merkityksellistä. Hyvässä työssäoppimis-
paikassa on kannustava, ystävällinen ja 
turvallinen ilmapiiri, ja koko työyhteisö 
on aidosti kiinnostunut opiskelijasta ja 
hänen tavoitteistaan. 

Työpaikkaohjaajien antama rakentava 
palaute kertoo opiskelijalle, miten hänen 
työssäoppimisensa etenee. Joskus on 
myös tilanteita, joissa opiskelija tarvit-
see ohjausta työelämän pelisääntöjen 
noudattamiseen. Yhdessä pohdittiin, 
miten näissä tilanteissa voisi toimia. Myös työpaikka-
ohjaajat tekevät merkittävää kasvatustyötä ohjates-
saan opiskelijoita oppimaan sekä työelämätaitoja 
että ammattia. Opiskelijoiden yksilöllisesti etenevien 
opintopolkujen myötä myös työyhteisöltä vaaditaan 
entistä enemmän joustavuutta. Sen vuoksi myös 
työpaikkaohjaajan ja opettajan välinen yhteistyö ja 
luottamus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. 

Oikea työtehtävä tekee onnelliseksi
Nivalassa ja Haapajärvellä toteutettiin 1,5 tunnin Ytyä 
työssäoppimisen ohjaukseen -tilaisuudet yhden päivän 
aikana. Päivään osallistui noin 30 opetus- ja ohjausa-
lan ammattilaista sekä työelämän edustajaa alueelta. 
Teemaan johdattelemassa oli Luovin asiantuntija 
Päivi Mäkelä, joka kannusti opettajia panostamaan 
sopivan työssäoppimispaikan etsimiseen erilaisille 

opiskelijoille. Hän suositteli, että opettajat kävisivät 
aktiivisesti työpaikoilla katsomassa, millaista työsken-
tely siellä käytännössä on. Hän korosti, että työtehtä-
vien tulee olla myös opiskelijan taitotasolle sopivia. 
Alussa työtehtävien on hyvä olla mieluummin liian 

helppoja kuin vaikeita. Näin saadaan myönteisiä koke-
muksia, voimaa ja itsetuntoa, mikä kantaa pitkälle 
eteenpäin. Mäkelä painotti myös rehellisen palaut-
teen tärkeyttä. On tärkeää, että opiskelija ja opettaja 
tietävät, miten työssäoppiminen sujuu. Jakson voi 
myös tarvittaessa keskeyttää.

Täsmällinen ohjaus ja tarkat 
tehtävänannot ovat tärkeitä
Vastaava Ytyä työssäoppimisen ohjaukseen -tilaisuus 
pidettiin Haapavedellä, Haapaveden ammattiopiston 
ja Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston yhteistyönä. 
Ammatillinen erityisopettaja Heikki Laurila Luovista 
havainnollisti erityisen tuen tarvetta draaman keinoin. 
”Lyöpä valot päälle siitä ovensuusta”, sanoo työpaikka-
ohjaaja ja hämmentyy, kun työssäoppija lyö valokat-
kaisimen rikki. ”Esimerkki havainnollistaa sitä, kuinka 
tärkeää on, millaista kieltä käytämme, kun ohjaamme 
opiskelijoita”, kertoi Laurila. Tarvitaan rauhallinen 
työympäristö, selkokieltä ja työtehtävien riittävää 
havainnollistamista. Asioita täytyy kerrata, ja edetä 
pienin askelin. ”Tukitoimena voidaan käyttää esimerkiksi 
kuvallisia tarinoita eri työvaiheista. Viestin perillemeno on 
myös tarkistettava”, Laurila listasi. Täsmällinen ohjaus 
ja tarkat tehtävänannot ovat siis tärkeitä.
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Onnistunut kokonaisuus 
Palaute kaikista tilaisuuksista oli hyvin 
positiivista: tilaisuuksia pidettiin tarpeelli-
sina ja osallistujat kokivat saaneensa uutta 
tietoa ja varmuutta toimia työpaikkaoh-
jaajina. Eri työpaikkojen ohjaajat myös 
jakoivat keskenään hyviksi toteamiaan 
käytäntöjä. Vastaavanlaisia koulutuksia 
toivottiin jatkossakin säännöllisesti. 

YTY-koulutukset saivat näkyvyyttä myös 
alueen sanomalehdissä. Kutsu tilaisuuteen 
otettiin lehden toimituksessa hyvin myön-
teisesti vastaan todeten, että ”näin tärkeän asian tiimoilta järjestettyyn tilaisuuteen meiltä tulee toimittaja”.

Lähteinä tilaisuuksien lisäksi https://www.facebook.com/haapavedenammattiopisto/?fref=ts  
kirjoittanut Eliisa Pihlaja-Vihelä, Kalajokilaakso 6.11.2015, Keskipohjanmaa 6.11.2015, Nivala-lehti 12.11.2015, Selänne 12/2015 

Mistä erityisen tuen tarve voi johtua? Miten erityisen tuen tarve näyttäytyy työssäoppimisjaksolla? 

 ʠ Matemaattiset vaikeudet: laskutoimitukset, mittamuunnokset, mittayksiköiden hahmottaminen 
tai lukumäärien hahmottaminen tuottavat vaikeuksia.

 ʠ Lukivaikeudet: lukeminen on hidasta tai epätarkkaa, luetun ymmärtämisessä tai  
oikeinkirjoittamisessa on vaikeuksia tai käsiala on vaikeasti luettavaa.

 ʠ Hahmottamisen vaikeudet: kellonaikojen tai työpaikan tilojen hahmottaminen on vaikeaa,  
etäisyyksien arvioiti tai oikea-vasen-erottelu tuottaa vaikeuksia.

 ʠ Tarkkaavaisuuden häiriöt: annettuun tehtävään keskittyminen, tehtävien loppuun asti tekeminen 
tai ajankäytön suunnittelu on vaikeaa.

 ʠ Mielenterveyden ongelmat: väsymisen tunnetta, sosiaalisten tilanteiden välttelyä,  
turvattomuuden tunnetta tai vaikeuksia luottaa omaan osaamiseen.

 ʠ Kehitysvammaisuus: annettujen ohjeiden ymmärtäminen on vaikeaa, oppiminen vie enemmän 
aikaa tai työtehtäviä on vaikea muistaa.
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TÄHTÄIN TYÖELÄMÄÄN, TUKEA TARPEESEEN

A mmatillisen koulutuksen keskeisenä tavoit-
teena on opiskelijan työllistyminen koulutuk-

sen jälkeen. Jos opintiellä on tavallista enemmän 
haasteita, voi työllistymisessäkin olla tuki tarpeen. 
AMEO-verkoston oppilaitoksissa on käytännön työn 
kautta karttunut kokemusta ja näkemystä erityistä 
tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten työllistymi-
sen avaintekijöistä. Työnantajayhteistyö, työelä-
mälähtöiset oppimisympäristöt, tuki työssäoppi-
misjaksoille sekä työhönvalmennus ovat muutamia 
esimerkkejä tavoista auttaa opiskelijaa löytämään 
itselleen paras mahdollinen paikka työelämässä.  
Tätä asiantuntemusta on YTY-hankkeessa tuotteis-
tettu asiantuntijapalveluiksi, joita on toteutettu 
ympäri Suomen. YTY-hanke osallistui myös tuetun 
työllistymisen julkaisun toteuttamiseen. 

Tuettu työllistyminen 
käytännössä -julkaisusta 
tietoa ja hyviä käytäntöjä 
Petteri Ora, kehitysjohtaja, Kiipulan Ammattiopisto

Tuettu työllistyminen – Supported Employment – on 
käytännön kokemuksiin ja tutkimustietoon perustuva 
tuloksellinen tapa tukea vammaisten ja osatyökykyis-
ten työllistymistä. Tuetun työllistymisen perusajatus 
on, että jokainen voi riittävän tuen avulla työllistyä ja 
että työn tulee olla tavallisen työsopimuksen määrit-
telemää palkkatyötä.

Työhönvalmennus on tärkeä osa tuetun työllistymisen 
mallia. Työhönvalmentaja toimii asiakkaan tukena 
koko työllistymiseen tähtäävän prosessin ajan ja 

vielä työpaikalla niin kauan kuin on tarve. Suuri osa 
asiakkaan valmennuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa 
haetaan sopivaa tehtäväkokonaisuutta ja paikkaa 
työyhteisön osana. Tuetun työllistymisen työhönval-
mentaja on työllistymisen asiantuntija.

Oppilaitosten näkökulmasta työhönvalmennus on 
erinomainen keino tukea opiskelijan työllistymistä. 
Joissain oppilaitoksissa työskentelee omia työhönval-
mentajia, mutta myös AMEO-verkoston oppilaitokset 
tarjoavat työhönvalmennusta asiantuntijapalveluna 
muille oppilaitoksille.

Monessa Euroopan maassa tuetun työllistymisen mal-
li on tunnettu ja tunnustettu väline. Suomessa tuetun 
työllistymisen menetelmää on kehitetty ja levitetty 
1990-luvun puolivälistä. Meillä malli ei kuitenkaan 
ole saanut ansaitsemaansa asemaa. Menetelmän 
elementit ovat kuitenkin tiedossa ja käytössä Suo-
messakin. Tuettu työllistyminen käytännössä -julkaisun 
keskeinen tarkoitus on tehdä tutuksi tuetun työllisty-
misen ja siihen kuuluvan työhövalmennuksen hyviä 
suomalaisia käytäntöjä.

Tuettu työllistyminen käytännössä -julkaisun kirjoitta-
jat ovat työskennelleet pitkään tuetun työllistymisen 
ja työhönvalmennuksen toteuttajina ja kehittäjinä. 
Julkaisu tarjoaa katsauksen tuetun työllistymisen ja 
siihen liittyvän työhönvalmennuksen lähtökohtiin ja 
toteutuksen hyviin käytäntöihin. 

Teoksen julkaisija on Kiipulan ammattiopisto, lisäksi 
rahallista tukea julkaisuun ovat antaneet Vamlas, 
Wellabled Oy sekä YTY-hanke. 
Julkaisu on tilattavissa 10 € hintaan osoitteesta  
http://www.kiipula.fi/fi/kiipulasaatio/julkaisut 

Tuettu työllistyminen käytännössä –julkaisun aiheet: 
g  Mitä tuettu työllistyminen tarkoittaa ja mitkä ovat sen juuret?
g  Minkälaista on vaikuttava yhteistyö työnantajien kanssa?
g  Kuinka RATKO-malli uudistaa työnantajayhteistyötä?
g  Minkälaisille asiakkaille tuetun työllistymisen työhönvalmennus sopii?
g  Kuka johtaa työhönvalmennuksen prosessia?
g  Minkälaisia ovat tuetun työllistymisen johtamisen hyvät käytännöt?
g  Mitä työhönvalmentajan tulisi tietää asiakaslähtöisyydestä ja etiikasta?
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Tukea duuniin – 
Duunivalmennuksen ABC
Tuomas Kaihua, uraohjaaja ja Satu Kataja, uraohjaaja,  
Validia Ammattiopisto

T yöhönvalmentaja tukee sekä asiakasta että 
työnantajaa työllistymiseen liittyvissä kysymyk-

sissä. Työhönvalmentajia toimii enenevässä määrin 
esimerkiksi kaupunkien, kuntien ja yritysten sekä 
kolmannen sektorin palveluksessa osana tuetun 
työllistymisen palveluita. Sen myötä myös työval-
mennukseen liittyvää osaamista on viime vuosina 
kehitetty voimakkaasti. AMEO-verkostoon kuulu-
vien oppilaitosten asiantuntijapalveluiden kautta 
myös työhönvalmennustyötä tekevät ammattilaiset 
saavat tukea duuniin. 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 
työhönvalmentajat toimivat opis-
kelijan yksilöllisen ja työllistävän 
opintopolun tukena, osana 
moniammatillista verkostoa. 
AMEO-verkoston oppilaitoksissa 
työhönvalmennusta on kehitetty 
pitkään, ja AMEO-verkosto oli 
vahvasti mukana myös vuonna 
2011 voimaan tulleen työvalmen-
nuksen erikoisammattitutkinnon 
perusteiden laatimisessa. Lyhtykes-
toista ”matalan kynnyksen” koulu-
tustarjontaa työhönvalmennuksesta on 
ollut kuitenkin melko vähän tarjolla. Tähän 
tarpeeseen vastattiin YTY-hankkeessa: AMEO-verkos-
ton asiantuntijoiden kehittämä Duunivalmennuksen 
ABC -koulutuspaketti valmistui keväällä 2015. Kou-
lutuskokonaisuuden kehittämisessä olivat mukana 
VATES-säätiön tuetun työllistymisen asiantuntijat. 

Duunivalmennuksen ABC jakautuu kolmeen eri mo-

duuliin: Koutsaus Duuniin, Opitaan Duunissa ja Mennään 
Duuniin, joista osallistuja voi valita yhden tai useam-
man moduulin. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena 

on yhdessä pohtien ja ideoiden vahvistaa osallistu-
jan ammatillisia valmiuksia työelämäläh-

töiseen ohjaamiseen. Koulutuksessa 
opitaan, kuinka ohjataan ja valmen-

netaan asiakasta omatoimiseksi 
ja aktiiviseksi työnhakijaksi 
ja –tekijäksi, ja miten erilaisia 
työelämän tukikäytäntöjä 
voidaan hyödyntää ja soveltaa 
monipuolisesti.

Duunivalmennuksen ABC 
pilotoitiin Validia Ammattiopis-

ton oman henkilöstön sisäisenä 
koulutuksena. Ajankohtainen ja 

kiinnostava koulutus herätti kiin-
nostusta myös Validian ulkopuolella, ja 

keväällä 2016 koulutusta tarjottiin myös muille 
alueen toimijoille. Moniammatillinen osallistujajouk-
ko saapui työpajoilta, ammatillisista oppilaitoksista, 
sosiaalitoimesta sekä työkodista. Koulutuskokonai-
suutta toteutetaan myös muiden AMEO-oppilaitosten 
järjestäminä eri puolilla Suomea. 

Duunivalmennuksen ABC:n moduulit: 
1. Koutsaus Duuniin
2. Opitaan Duunissa 
3. Mennään Duuniin

”Koulutus antoi minulle 
ajankohtaisen katsauksen 

työhönvalmennuksen maailmaan ja 
mahdollisuuden tutustua myös muiden 
alan ammattilaisten toimintatapoihin. 

Suosittelen Duunivalmennuksen ABC -kou-
lutuspakettia kaikille aiheesta  

kiinnostuneille.”
Hanna Salminen,  

Helsingin Diakonissalaitos
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NIVELVAIHETTA TUKEVAT 
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Liisa Metsola, kehitysjohtaja, Keskuspuiston ammattiopisto 

YTY4-hankkeen yhtenä painopistealueena on ollut nivelvaiheen asian-
tuntijapalveluiden kehittäminen ja toteuttaminen valtakunnallisesti. 
Tavoitteena on ollut edistää perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen 
ohjauksellista yhteistyötä alueellisesti ja moniammatillisesti siten, että 
opiskelijat osaavat hakeutua – eri vaihtoehdot ja yksilölliset tarpeet huo-
mioiden - heille sopivimpaan opiskelupaikkaan. 

Nivelvaiheen asiantuntijapalveluita on suunnattu etenkin perusopetuksen 
opinto-ohjaajille ja erityisopettajille sekä muulle opetus- ja ohjaushen-
kilöstölle.  Muina kohderyhminä ovat olleet mm. ohjaavat tahot kuten 
paikalliset Ohjaamot, etsivä nuorisotyö, työpajat, työvoimapalvelut, 
nuorisotoimi, toisen asteen ammatillisen sekä valmentavan koulutuksen 
opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä maahanmuuttajien parissa työskentele-
vät tahot. 

Hankkeen aikana toteutettujen koulutusten teemoissa ovat korostuneet 
ohjausosaamisen kehittäminen, nuoren yksilöllisten tarpeiden ja vah-
vuuksien huomioiminen, eri vaihtoehdot toisen asteen koulutuksessa, 
uraohjaus sekä verkostoyhteistyön merkitys. 

Nivelvaiheen ohjauksen kehittämiselle on jatkuva tarve. YTY-hankkeessa 
kehitetyt ja hyviksi havaitut palvelut, joista seuraavissa artikkeleissa on 
muutamia poimintoja, ovat saatavilla myös hankkeen päättymisen jäl-
keen. Myös verkostot jäävät elämään, ja alueellinen yhteistyö jatkuu. 

Lisätietoja palveluista ja AMEO-verkostoon kuuluvien oppilaitosten asian-
tuntijapalveluista löytyy sivuilta www.ameo.fi 

Kehittämistä, osaamisen jakamista ja ajankohtaista 
tiedottamista nivelvaiheen verkostoissa
Eija Männistö, erityisopetuksen asiantuntija, Validia Ammattiopisto

Validia Ammattiopisto on YTY-hankkeen aikana ollut 
koordinoimassa ja kokoamassa useita nivelvaiheen ver-
kostoja Järvenpäässä ja Keski-Uudellamaalla. Verkostot 
ovat syntyneet tarpeesta tehdä yhteistyötä nivelvaiheen 
ohjauksessa. Erityistä tukea tarvitsevia nuoria ohjaavat 
monet eri toimijat, joiden yhteistyöllä voidaan pa-
remmin varmistua siitä, ettei kukaan nuori jäisi vaille 
jatko-opiskelupaikkaa eikä ilman tarvitsemaansa tukea 
nivelvaiheessa.

Nivelvaiheen verkoston tavoitteita 
 ʇ Toimijoiden tutustuminen, jolloin yhteydenotto ja 

yhteistyö jatkossa helpottuvat 
 ʇ Alueellisen nivelvaiheohjauksen kehittäminen yhdessä
 ʇ Osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakaminen
 ʇ Ajankohtaisista asioista tiedottaminen



27
YTY-HANKKEEN HELMIÄ

KUNTO-verkosto – yhteistyötä työpajojen, 
etsivän nuorisotyön ja ammatillisten 
oppilaitosten kesken 
KUNTO-verkosto eli Keski-Uudenmaan nuorten 
ohjaus- ja tukiverkosto koostuu työpajojen, etsivän 
nuorisotyön ja oppilaitosten ohjaushenkilöstöstä. 
Verkosto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa ajankohtais-
ten aiheiden ja ajatusten äärellä. Verkostossa tullaan 
tutuiksi, vaihdetaan kuulumisia, tiedotetaan ajankoh-
taisista asioista ja sekä keskustellaan yhdessä tärkeis-
tä ajankohtaisista nivelvaiheen ohjauksen teemoista. 
Verkoston tapaamisten aiheet suunnitellaan yhdessä 
osallistujien toiveet huomioiden.   

Verkosto on koettu ainutlaatuiseksi verkostoksi, jossa 
työpajojen, etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten 
henkilöstö voi kokoontua keskustelemaan, jakamaan 
osaamistaan ja myös kehittämään yhdessä alueellis-
ta ohjausta. Kunto-verkosto on löytänyt luontevasti 
yhteistyön myös Keski-Uudenmaan Ohjaamon kanssa. 

Verkoston jäsenet ovat kokeneet, että yhteistyö on 
lisääntynyt toisiin tutustumisen myötä: On helpompi 
ottaa yhteyttä nuoren asioissa, kun tuntee muita työn-
tekijöitä jo ennalta. Verkostossa on myös voitu jakaa 
ohjauksen hyviä käytäntöjä, joita osallistujat voivat 
kokeilla ja soveltaa omassa työyhteisössä. 

Osallistujien mielestä tärkeää ja toimivaa KUNTO-verkoston tapaamisissa: 
g  Kuulumiset, muiden kuntien käytännöt ja muiden pajojen meininkiin jyvälle pääseminen.
g  Keskustelu oppilaitosten väen kanssa, hyvää tietoa oppilaitosten käytänteistä 
g  Hyvä foorumi vaihtaa tietoa, kuulla erilaisia näkökulmia ja tavata muita toimijoita.
g  Verkostoituminen, virkistyminen ja ajankohtaiset asiat!

Järvenpään mallia kehittämässä  
YTY-hankkeen aikana on kehitetty myös ns. Järvenpään malli erityistä tukea tarvitsevan nuorten nivelvaiheen 
ohjauksen tueksi.  Järvenpää mallin kehittämiseen osallistuivat perusasteen, ammatillisten oppilaitosten ja lukion 
opinto-ohjaajat ja erityisopettajat sekä työpajan ja etsivän nuorisotyön henkilöstö. Mallin rakentaminen aloitettiin 
yhteisellä tapaamisella, jossa pohdittiin mm. nivelvaiheen ohjauksen haasteita ja olemassa olevia hyviä käytänteitä. 
Sen jälkeen pohdittiin eri toimijodien rooleja ja vastuita nivelvaiheen ohjauksessa. Työtä tehtiin innostuneesti yhtei-
sissä tapaamisissa, ja tapaamisten välillä materiaalia työstettiin omissa organisaatioissa. Valmis malli toimitettiin 
Järvenpään kaupungin koulutoimeen koulutusjohtajalle hyväksyttäväksi.

Järvenpään mallin työstämisprosessissa opittiin tunteman toisten organisaatioiden työntekijöitä ja pohtimaan yhdes-
sä eri organisaatioiden ja työntekijöiden vastuuta onnistuneessa ohjauksessa. Toiminnalla oli selkeä tavoite, ja Validia 
Ammattiopiston keskeinen rooli oli toimia koordinoijana ja huolehtia siitä, että prosessi etenee tavoitteen mukaisesti. 

Uusi verkosto syntyy 
Järvenpään mallia tehtäessä todettiin, että saman 
tyyppisille kokoontumisille on jatkossakin tarve. 
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaamiseen 
liittyvistä ajankohtaisista asioista keskusteleminen 
oli koettu hyödylliseksi ja antoisaksi. Tästä tarpeesta 
kehittyi Järvenpään opojen, erityisopettajien, työpa-
jojen ja etsivän nuorisotyön verkosto. Lisäksi verkos-
toon pyydettiin yläkoulujen erityisluokanopettajat ja 
erityisopettajat, jotka opojen lisäksi usein ohjaavat 
erityistä tukea tarvitsevia oppilaita nivelvaiheessa.  
Ajankohdaksi tapaamiselle on muodostunut tam-
mi-helmikuun vaihde eli ajankohta ennen kevään 
yhteishakua. 

Tapaamisessa keskustellaan ja tiedotetaan ajankoh-
taisista hakemiseen liittyvistä asioista. Viime vuosina 
yhteishaun muutokset ja valmistavien koulutusten 
uudistukset ovat olleet keskeisiä aiheita. Verkos-
ton jäsenet ovat kokeneet hyvänä sen, että he ovat 
saaneet keskitetysti ajankohtaista tietoa sekä alueen 
oppilaitosten hakijatilanteesta, että valtakunnallisista 
uudistuksista. 

Tapaamissa on voitu myös keskustella ja pohtia uu-
distuksiin ja muutoksiin liittyviä haasteita ja mahdol-
lisuuksia. Yhdessä on siis sekä kysytty, etsitty ja saatu 
vastauksia kysymyksiin.  Verkostossa on vakiintuneita 
jäseniä, mutta se on myös uusille työntekijöille hyvä 
tilaisuus tutustua yhteistyökumppaneihin. 

”Verkoston jäsenet 
saavat kasvot  
ja verkostot  

hahmottuvat paremmin,  
kun tapaa ihmisiä”
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Mitä tehtäisiin? Tukea nivelvaiheohjaukseen Tampereella
Anne Seppälä, toimipaikkavastaava, Kiipulan Ammattiopisto
Riitta Storbjörk, erityisopetuksen asiantuntija, Kiipulan Ammattiopisto

N ivelvaiheyhteistyöllä on suuri merkitys nuoren siirtyessä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. 
Kiipulan ammattiopistossa alettiin pohtia, miten asiantuntijapalvelut voisivat toimia nivelvaiheohjauk-

sen tukena. Asiaa pohdittiin myös Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) 
edustajan kanssa. Ideoinnin tuloksena syntyi koulutus nivelvaiheohjauksen tarpeisiin. 

Tätä toivottiin
PAEK:n vuosittain teettämän ennakointitietokyselyn mukaan Pirkanmaan 
yläkoulujen henkilöstö toivoo tehokkaampaa tiedonsiirtoa perusopetuksen 
ja ammatillisen koulutuksen välillä. Lisäksi toivottiin enemmän vuorovaiku-
tusta ja tietoa tukimuodoista ammatillisessa koulutuksessa. Samansuuntai-
nen viesti nousi esiin myös Riitta Storbjörkin keväällä 2015 tekemästä haas-
tattelukyselystä alueen perusopetuksen opinto-ohjaajille (n= 16). Kyselyyn 
vastanneilla oli epäselvä käsitys ammatillisen erityisoppilaitoksen ja yleisen 
ammatillisen oppilaitoksen tarjoamasta tuesta erityitä tukea tarvitseville 
opiskelijoille. Lisäksi vastaajilla oli epätietoisuutta valmentavan koulutuksen 
hyödystä perusopetuksen päättävälle oppilaalle.

Näiden kentältä nousseiden tarpeiden ja toiveiden perusteella Kiipulassa 
ryhdyttiin suunnittelemaan koulutusta nivelvaiheohjauksen tueksi osana 
YTY-hanketta. Koulutuksen teemoiksi valittiin 

 ʠ Nivelvaihe, oppilaan elämänkentän merkitys

 ʠ Oppimisen haasteet ja tuki

 ʠ Nivelvaiheohjaus

 ʠ Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen vai valmentavaan koulutukseen?

 ʠ Milloin tulee kyseeseen erityisopetus?

Ja näin se tehtiin 
Ensimmäinen ”Mitä tehtäisiin?” -koulutus käynnistyi 16 osallistujan voimin 
syyskuussa 2015. Osallistujat olivat pääosin opinto-ohjaajia. Ryhmän kanssa 
tavattiin yhteensä neljänä iltapäivänä.

Iltapäivien teemoina olivat oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tukeminen 
oppimisessa ja ohjauksessa sekä opiskelijan tärkeimmät jatko-opintoval-
miudet. Osallistujat jakoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan aiheisiin liittyen. 

Koulutuksen jälkeen osallistujat antoivat runsaasti palautetta.  He kokivat 
koulutuksen mahdollistaneen kokemusten ja ajatusten vaihdon kollegoiden 
kesken – asia, jota kouluarjessa harvoin ehtii tekemään. Koulutuksessa oli 
ollut mahdollisuus myös jakaa onnistumisia ja kompastuksen kiviä, kysellä 
neuvoa muilta ja yhdessä ratkoa haasteellisia tilanteita. 

Vertaistuki keskusteluissa, hyvien käytänteiden jakaminen ja yhteisten asioi-
den pohdinta mukavassa ilmapiirissä osaavien ammattilaisten ohjauksessa 
on palkitsevaa. Keskustelut nousivat välillä flow-tasolle, ja asia vei mennessään. Tapoja toimia ja arjen ratkaisuja 
oli niin monta kuin keskustelijaakin, mutta kaikilla oli mielessä yhteinen tavoite: oppilaan hyvä ja mahdollisimman 
onnistunut nivelvaiheohjaus.

Vuoren huipulle vie monta polkua, mutta näköala on aina sama. - Kiinalainen viisaus 

”Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun 
nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien 
ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta 
vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien 
välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitos-
ten ja kouluasteiden väliset rajat. ”
 (http://www.edu.fi/perusopetus/oppilaano-
hjaus)

Kuka vastaa nivelvaiheesta?
Miten nivelvaihe etenee?
Mitä toimijoita nivelvaiheessa tulee olla 
mukana? 
Mihin ohjata oppilasta?
Miten huomioida oppimisen haasteet?
Miten tukea oppilaan arjenhallintaa?
Miten kohdata epärealistiset odotukset?
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Tähtäin amikseen 
-keskustelutilaisuudet 
erityistä tukea tarvitsevan 
nuoren jatko-opintopoluista
Mari Luokkanen, erityisopettaja, YTY-aluevastaava,  
Bovallius-ammattiopisto 

E rityistä tukea tarvitseva nuori tarvitsee tukea 
myös siirtyessään jatko-opintoihin. Siirtymät 

sujuvat sukkelammin, kun ohjaavat ammattilaiset 
tekevät yhteistyötä ja pohtivat, minne ja miten 
nuoren opintopolku vie. Bovalliuksessa otettiin 
tähtäin amikseen, ja koottiin nivelvaiheen toimijoita 
yhteisen keskustelun äärelle. 

Peruskouluaan päättävä nuori elää murroksen aikaa. 
Suurin osa suomalaisista lapsista käy peruskoulun 
lähikoulussaan. Toiselle asteelle siirrytään yleensä 
opiskelemaan kauemmaksi. Fyysisen oppimisympä-
ristön lisäksi muuttuu tapa oppia ja opiskella. Perus-
koulun oppiaineet vaihtuvat toisella asteella työval-
taisiin ammatillisiin opintoihin tai niihin valmentaviin 
koulutuksiin. 

Ammatillinen oppilaitos on usein iso rakennus-
kompleksi, jossa opetus tapahtuu monimuotoisissa 
opetustiloissa. Tavallisesti myös koulumatka pitenee, 
ja myös muutto uudelle opiskelupaikkakunnalle voi 
tulla ajankohtaiseksi. Muuttaminen tarkoittaa itse-
näistymistä lapsuuden kodista ja arkielämän taitojen 
haltuun ottamista. Peruskoulun ja toisen asteen nivel-
vaihe tarkoittaa siten nuoren elämässä isoja muutok-
sia, joihin on hyvä valmistautua jo yläkouluaikana.

Osana YTY-hanketta Bovallius-ammattiopisto järjesti 
Tähtäin amikseen -keskustelutilaisuuksia. Tilaisuudet 
oli tarkoitettu sekä vanhemmille että erityistä tukea 
tarvitsevia nuoria jatko-opintoihin ohjaaville ammat-
tilaisille mm. peruskoulussa ja nuorten työpajoilla. 

Tilaisuuksissa keskusteltiin, millaista opiskelu on 
toisella asteella ja mitä se vaatii nuorelta. Keskustelua 
virisi myös ammatillisen opetuksen ja ammatillisen 
erityisopetuksen eroista ja yhtäläisyyksistä. Bovalliuk-
sen asiantuntijoiden johdolla pohdittiin esimerkiksi 
siitä, milloin nuoren kannattaa hakeutua ammatilli-
seen erityisoppilaitokseen ja milloin yleiseen amma-
tilliseen oppilaitokseen. Lisäksi aiheena oli, miten 
nuori voi tehdä haaveistaan totta, eli kuinka hän valit-
see oikean opiskelualan. Tilaisuudessa kuultiin myös 
työelämän odotuksista tulevaisuuden työntekijälle. 

Nivelvaiheyhteistyö lähtee ihmisten välisestä yhteis-
työstä ja yhteisen ymmärryksen luomisesta. Kun pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen toimintaym-
päristö ja työskentelytavat tulevat puolin ja toisin 
tutuiksi, on ammattilaisten helpompi ohjata nuorta 
juuri hänelle parhaiten soveltuvaan koulutukseen 
sekä auttaa valmistautumaan muutokseen. 
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Oppimisen tukeminen ja 
ohjaaminen sai arvoisensa 
huomion AEL:ssä
Henna Gustafsson, koulutussuunnittelija, 
 Keskuspuiston ammattiopisto

AEL on tekniikan alan koulutuspalveluja tarjoava 
organisaatio, jonka toiminta tähtää yritysten henkilös-
tön osaamisen kehittämiseen. AEL:n päätoimipaikka 
sijaitsee Helsingissä, jossa syksyllä 2015 järjes-
tettiin räätälöityä koulutusta Keskuspuis-
ton ammattiopiston asiantuntija-
palveluiden toteuttamana. 

AEL:stä otettiin Keskus-
puiston ammattiopistoon 
yhteyttä ja toivottiin hen-
kilöstökoulutusta liittyen 
ammatillisen koulutuksen 
ja aikuiskoulutuksen 
ohjauksen kehittämiseen 
sekä erityisen tuen osaa-
miseen. AEL oli saanut 
hiljattain uutta asiakas-
kuntaa Nuorten aikuis-
ten osaamisohjelman ja 
Aikuisten osaamisperustan 
vahvistaminen -ohjelman myötä, 
ja uuden kohderyhmän oli koettu 
haastavan koulutushenkilöstön osaamista ja 
olemassa olevia toimintatapoja.

Lisäksi AEL:ssä haluttiin henkilöstön osaamisen ke-
hittämisellä valmistautua ammatillisen koulutuksen 
muutoksiin. 

Ensikontaktin jälkeen Keskuspuiston asiantuntijata 
tapasivat AEL:n yhteyshenkilön, jonka kanssa yhdessä 
kartoitettiin heidän kehittämistarpeitaan sekä suun-
niteltiin koulutuskokonaisuuden tavoitteet, toteutus-

tapa ja sisällöt. Koulutukselle asetettiin kaksi pääta-
voitetta. Tukea kaivattiin yhtäältä hakeutumisvaiheen 
prosesseihin (esim. oppimisvaikeuksien tunnistaminen, 
kielitaidon selvittäminen) ja toisaalta opintojen aikaisiin 
asioihin (yksilölliset oppimisratkaisut, oppimisen tukemi-
sen ja ohjauksen menetelmiä, kohtaaminen ja vuorovai-
kutus). Tavoitteiden ja yhteissuunnittelun pohjalta 
päädyttiin koulutuskokonaisuuteen, joka sisälsi viisi 
lähipäivää sekä ennakko-  ja välitehtäviä. Myöhemmin 
kokonaisuuteen lisättiin vielä kuudes lähipäivä.

Kouluttajina toimi kaksi Keskuspuiston am-
mattiopiston laaja-alaista erityisopet-

taja, psykologi sekä äidinkielen 
opettaja. AEL:stä koulutusko-

konaisuuteen osallistuivat 
ne kouluttajat ja koulu-
tussuunnittelijat, jotka 
opettivat tai ohjasivat koh-
deryhmään kuuluvia opis-
kelijoita tai jotka olivat 
kiinnostuneita maahan-
muuttajataustaisten ja 
erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden ohjauksen 
kehittämisestä. Koulutuk-

seen osallistui keskimäärin 
kymmenen henkilöä. 

Koulutuksessa hyödynnettiin 
dialogisuutta ja konsultatiivista työotet-

ta. Teemoja lähestyttiin sekä teoriapohjaisin 
asiantuntijaluennoin että yhteisin keskusteluin ja 

ryhmätehtävin jokaisen osallistujan asiantuntemusta 
hyödyntäen. Lähipäivien keskusteluissa ja ryhmäteh-
tävissä käsiteltiin osallistujien omasta työstä nousevia 
kysymyksiä. Myös lähipäivien välitehtävissä osallis-
tujat saivat pohdittavakseen omaan työhön liittyvän, 
seuraavaan kertaan orientoivan tehtävän. 

YTYÄ ARKEEN 

Y TY-hankkeen ydintä ovat olleet asiakasorganisaatioiden tarpei-
siin räätälöidyt koulutukset ja konsultaatiot. Kukin AMEO-ver-

koston oppilaitos on huolehtinut siitä, että omalla alueella toimivilla 
koulutuksen järjestäjillä on ollut tieto ammatillisen erityisopetuksen 
asiantuntijapalveluiden mahdollisuudesta tarjota työkaluja ja tukea 
oppilaitosten arkeen. Yhteistyö on ollut yhdessä oppimista ja oivaltamista. 
Sitä kuvaa termi kehittämiskumppanuus. 

YTY-HANKKEEN  
KOHDERYHMÄT

g  ammatillisten oppilaitosten opetus-  
ja ohjaushenkilöstö sekä johto

g  työpajojen henkilöstö
g  nivelvaiheen toimijat  ja ohjaustahot

g  erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja  
aikuisten parissa työskentelevät   

ammattilaiset

”Koulutuksen suunnittelu 
tehtiin hyvässä yhteisymmärryk-

sessä Keskuspuiston ammattiopiston 
asiantuntevien henkilöiden kanssa. Koulu-

tuksen suunnittelussa ja myös järjestämisessä 
oli haasteita kiireellisen aikataulun johdosta, 

mutta juuri tässä kohden rautaisen ammattitaidon 
omaavat Keskuspuiston asiantuntijat osoittivat 

joustavuutta, kokonaisvaltaista osaamista ja 
ennen kaikkea kykyä muokata koulutuksen 

sisältöä tarpeemme mukaan.”
Jouni Kyllönen 

AEL:n opintotoimiston päällikkö
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Koulutuksesta kerättiin suullista palautetta koko 
syksyn ajan. Palautteiden ja toiveiden perusteella ope-
tusmenetelmiä ja aihesisältöjä muokattiin joustavasti 
matkan varrella. Koulutuksen lopussa kerätyn kirjalli-
sen palautteen mukaan osallistujat kokivat olevansa 
erittäin tyytyväisiä koulutukseen kokonaisuutena ja 
voivansa hyödyntää koulutuksessa saamiaan tietoja 
omassa työssään. Miltei ”täyden kympin” arvoinen 
koulutuskokonaisuus sai kokonaisarvosanaksi 4,7 
asteikolla 1-5. 

Puolisen vuotta viimeisen koulutuskerran jälkeen 
AEL:n opintotoimiston päällikkö Jouni Kyllönen arvioi, 
että koulutuksella on ollut monenlaisia myönteisiä 
tuloksia, jotka näkyvät oppilaitoksen arjessa edelleen. 
AEL:n kouluttajien osaaminen erityisen tuen tarpeista 
ja tunnistamisesta on lisääntynyt, ja erityisten tuen 
tarpeiden tunnistaminen osataan huomioida jo 
hakeutumisvaiheessa. Kyllösen mielestä koulutuksen 
aiheiden tärkeys on korostunut, ja myös henkilöstön 
asenteissa on tapahtunut myönteistä muutosta. 

Myös monia konkreettisia asioita on saatu alulle 
koulutuksen myötä: ”Ohjausosaamisen kehittäminen on 
otettu osaksi kouluttajien kehityskeskusteluja. Opinto-oh-
jaaja- ja erityisopettajakoulutusta kohtaan on syntynyt 
pienimuotoista kysyntää. Aikuisopiskelijoiden tukiryhmä 
on perustettu ja käynnissä. Näyttötutkintoon valmistavas-
sa koulutuksessa opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen 
suunnittelua tehdään aktiivisemmin yli ammattialojen, ja 
kouluttajien osaamista hyödynnetään entistä paremmin. 
Toki nämä ovat tulleet pitkälti tarpeesta, mutta YTY-hank-
keesta toteutettu koulutus on tukenut tätä kehitystä.

Toisaalta Kyllönen kokee, että opittavaa vielä on: ” Kat-
son silti, että tekemistä on vielä paljon. Toimintatavat eivät 
ole vielä kaikilta osin selkeitä. Kokonaisuudessaan olemme 
kuitenkin matkalla, ja nyt tiedämme paremmin, mitä meil-
tä odotetaan ja mihin meidän pitää pystyä vastaamaan.

AEL:lle räätälöity koulutuskokonaisuus koostui seuraavista koulutusosioista:
1. Erityisen tuen tarpeet ja niiden tunnistaminen

2. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukeminen
3. Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksessa

4. Aikuisopiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen
5. Tuen ja ohjauksen yksilöllistämisen keinot

6. Työyhteisö ja minä
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YTYÄ opiskeluhuoltoon ja 
pedagogiseen hyvinvointiin 
– Asiantuntijakouluttajan 
ajatuksia matkan varrelta 
Riina Karvonen, opiskelija-asiainpäällikkö, Ammattiopisto Luovi 

O ppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 
pitkän valmistelu- ja lainsäädäntötyön jälkeen 

1.8.2014 (1287/2013). Ammatillisten erityisoppilai-
tosten kumppanuusverkostossa (AMEO) opiske-
luhuollon uudistusten toimeenpanoon lähdettiin 
yhteistyössä, jossa henkilöstön perehdyttäminen, 
valtakunnalliset opiskeluhuollon tapahtumat sekä 
oppilaitoskohtaiset teemapäivät loivat perustaan 
uusien toimintamallien ja työnjaon sisäänajoon.  
Lisävahvuutta jalkauttamistyöhön saatiin myös 
verkoston yhteisestä YTY-hankkeesta, jonka rahoi-
tuksella on kehitetty ja toteutettu ammatillisen 
erityisopetuksen asiantuntijapalveluita opiske-
luhuoltolain teemoista. Palveluilla on tuettu lain 
täytäntöönpanoa myös muissa oppilaitoksissa. 

Ammattiopisto Luovissa oppilaitoksen pedagogiseen 
hyvinvointiin liittyvät teemat ovat pitkään 
olleet keskeisiä ja kysyttyjä asiantun-
tijapalveluteemoja, joita haluttiin 
edelleen kehittää myös YTY-hank-
keessa. Kentältä tulleiden koulutus-
pyyntöjen ja kysymysten pohjalta 
pilotoitiin keväällä 2015 pedago-
gisen hyvinvoinnin koulutuskoko-
naisuus, jossa oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain lisäksi on perehdytty 
sekä opiskelijoiden että henkilöstön 
hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja 
osallisuuden teemoihin.  

Opiskeluhuollon valtakunnallisena toimijana 
ja AMEO-verkoston hyvinvointiryhmän puheenjohta-
jana sain olla mukana sekä koulutuskokonaisuuden 
suunnittelussa, että myöhemmässä vaiheessa asian-
tuntijakouluttajana useissa asiantuntijapalveluissa ja 
tapahtumissa. Kouluttajana minulla on ollut huikea 
mahdollisuus osallistua innostaviin keskusteluihin, 
jakaa iloja, muutosten aiheuttamaa ahdistusta ja 
uusiutumisen riemua lukuisten osallistujien kanssa. 
Tässä artikkelissa palaan pedagogisen hyvinvoinnin ja 
opiskeluhuollon teemojen äärelle jakaen kanssanne 
joitakin ajatuksia ja oivalluksia, joita yhteiset keskus-
telut koulutusten äärellä ovat herättäneet.

Uusiutuvan opiskeluhuollon haasteet
Opiskeluhuollon painopisteen siirtyminen yksilö-
kohtaisesta ja korjaavasta toiminnasta ennaltaeh-
käisevään ja yhteisölliseen työhön oli lain mukanaan 
tuoma toivottu uudistus, jonka toimeenpano on 
saanut liikkeelle muutosvirtaa sekä työnjaossa että 
toimintakulttuurissa.

Opiskeluhuollon tavoitteet ovat laajat, sillä ne kat-
tavat oppilaitoksen yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, 
opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden huo-
mioimisen sekä koko opiskeluympäristön. Näiden 
vaativien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
moniammatillista yhteistyötä, joka ei ole pelkästään 
opiskeluhuoltohenkilöstön vaan koko oppilaitoksen 
yhteinen tehtävä.

Yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään toimintatapaan 
siirtyminen on vaatinut työn uudelleen organisointia 
ja työtapojen uudistamista. Perinteisestä kuraattorien 
ja psykologien yksilöihin kohdistuvasta vastaanotto-
toiminnasta on ollut paikoitellen vaikea siirtää paino-
pistettä ryhmiin ja koko oppilaitosyhteisöä koskevaan 
ennaltaehkäisevään työhön.  Uusien toimintamallien 
sisäänajo vaatii pedagogisen tuen ja opiskeluhuollon 

yhteistä tavoitteenasettelua ja suunnitelmalli-
suutta, jota ennen lain voimaantuloa ei ole 

opiskeluhuollossa juurikaan toteutettu 
tai nähty tarpeellisena.

Samalla kun toimintamallit ja 
painopisteet muuttuvat, tarvitsee 
henkilöstö aikaa oman osaami-
sensa päivittämiseen ja uuden-
laisten työtapojen haltuunottoon. 

Uusien näkökulmien avaaminen 
ja käyttöönotto ei pelkästään riitä, 

vaan henkilöstö tarvitsee myös intoa, 
kipinää ja aikaa oman työnsä uudista-

miseen. Osa toimijoista kokee myös, ettei 
yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työote ole 

heille luontevaa. Lähiesimiehen tuki ja selkeys ovatkin 
olleet korkeassa kurssissa muutoksen johtamisessa 
ja hyvinvoinnin rakentamisessa myös työyhteisössä. 
Näihin tarpeisiin tullaan jatkossakin vastaamaan 
ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluilla 
tarjoamalla lain toimeenpanoon ja käytännön toteu-
tukseen liittyvää koulutusta ja konsultaatiota.

Opiskeluhuollon monialainen, uusia työtapoja 
sisältävä työote on ollut haaste myös hallintokuntien 
väliselle yhteistyölle. Opiskeluhuolto edellyttää onnis-
tuakseen oppilaitoksen sekä sijaintikunnan opetus-
toimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä. Eri 

Pedagogisella hyvinvoinnilla 
tarkoitetaan opettajan,  

opiskelijan ja koko  
oppilaitosyhteisön hyvinvointia,  

joka rakentuu arjen  
vuorovaikutusprosesseissa. 
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hallintokuntien toimijoiden työn yhteensovittaminen 
taas puolestaan edellyttää sitoutumista opiskelu-
huollon yhteisiin päämääriin. Nyt voidaan jo todeta, 
että sijaintikuntien vastuulla oleva opiskeluhuollon 
kuraattori- ja psykologipalvelujen käynnistäminen on 
vienyt aikaa paljon odotettua enemmän ja on yhä kes-
ken monessa kunnassa. Koulutuksen järjestäjät ovat 
olleet syystäkin huolissaan opiskelijoiden lakisääteis-
ten palvelujen puuttumisesta. Suurimpien kaupun-
kien esimerkin myötä tilanne on kuitenkin vähitellen 
selkiytymässä ja monialaista yhteistyötä 
on onneksi päästy aidosti kehittämään 
kuluvan lukuvuoden aikana. 

Opiskeluhuollon asemaa ja sijoit-
telua suhteessa opetukseen ja pe-
dagogiseen tukeen on jouduttu ja 
päästy arvioimaan oppilaitoksissa 
uudelleen. Osittain on myös pelät-
ty, että opiskeluhuollon asiantun-
tijuus karkaa oppilaitoksesta ulos 
kuraattori- ja psykologitoiminnan 
siirryttyä kuntien vastuulle. Opiskelu-
huollon johtaminen vaatii yhteistyötä yli 
hallintokuntien, mutta myös vankkaa näkyä 
koulutuksen järjestäjätasoisessa opiskeluhuollon 
toteutuksessa. Opiskeluhuollon ohjausryhmä tai 
oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät eivät voi 
yksin kantaa vastuuta opiskeluhuollon kehittämisestä 
ja koordinoinnista, vaan sen lisäksi tarvitaan myös 
johtamis- ja lähiesimiestyötä, jolla on selkeä ja tavoit-
teellinen, oppilaitoksen strategiaan kytkeytyvä näke-
mys opiskeluhuollon asemasta, roolista ja tavoitteista 
opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääjänä ja ammatillisen 
kasvun mahdollistajana.

Muutoksen toimeenpano ja johtaminen
Opetusalan muutokset edellyttävät uusien toimin-
tamallien lisäksi myös teknologisten ratkaisuiden 
käyttöönottoa ja konkreettisesti uusien taitojen 
oppimista ja kouluttautumista. Henkilöstön osaa-
misen varmistamisen lisäksi esimiestyössä nousee 
keskeiseksi haasteeksi muutoksen johtaminen ja 
uusiutumisen mahdollistaminen. Kuinka henkilöstöä 
tulisi tukea irrottautumiseen vanhasta ja rohkeuteen 
luopua toimintamalleista, jotka eivät enää vastaa 
nykyajan vaatimuksia? Työssä jaksamisen kannalta on 
ratkaisevaa, että muutosten tiellä voi jakaa koke-
muksiaan ja saada vahvistusta valinnoilleen. Ihmiset 
ymmärtävät paremmin, mitä heiltä odotetaan, jos 
uusista odotuksista keskustellaan ja niiden tavoitteita 
arvioidaan yhdessä. 

Perinteisten koulutustilaisuuksien lisäksi YTY-hank-
keen puitteissa on tarjottu työpajoja sekä konsultatii-
vista työnohjausta, joissa on ollut mahdollisuus ideoi-
da, mallintaa ja pohtia omaa työtään. Toiminnallisia 
työpajoja ohjatessani olen omakohtaisesti huoman-
nut, että jatkuvan muutoksen äärellä uusiutumisen 
painetta voi helpottaa jäsentämällä ja aikataulutta-
malla työtään ja perustehtäväänsä. Kaikkea ei tarvitse 
ottaa haltuun heti ja monet uudistuksen mukanaan 
tuomista muutoksista ehtii toimeenpanna vaihe 

vaiheelta. 

YTY-hankkeen työpajoissa on kiinni-
tetty huomiota keskustelun voi-

mavarakeskeisyyteen ja hyvien 
käytänteiden esiin nostamiseen. 
Huolellisesti avatut tehtävän-
kuvaukset niin ikään auttavat 
sekä esimiehiä että työntekijöitä 
ymmärtämään, mistä muutokses-

sa kunkin kohdalla oikein on kyse 
ja miksi yhtenäisten toimintamallien 

läpivienti on sekä organisaation että 
ennen kaikkea opiskelijoiden kannalta 

merkityksellistä. 

Pedagoginen hyvinvointi
Ammatillisen erityisopetuksessa monimuotoisuus 
kumpuaa sekä monialaisten toimijoiden yhteistyöstä, 
että muuttuvista asiakkuuksista. Asiakaslähtöisten 
palvelujen ja yksilöllisten opintopolkujen raken-
taminen ei perustu ryhmämuotoisiin ratkaisuihin, 
vaan työ ja sen johtaminen vaativat myös asiakkuu-
den uudelleen määrittelyä ja kasvavaa osallisuutta 
palvelurakenteissa. Viime vuosina on alettu puhua 
yhä enemmän pedagogisesta hyvinvoinnista, joka 
rakentuu aktiiviseen vuorovaikutukseen ja yksilöjen 
osallisuuteen hyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitä-
misessä.

Pedagogisen hyvinvoinnin näköalat tarjoavat haas-
tetta koko organisaatiolle. Koulutustilaisuuksissa 
olemme kyselleet toisiltamme, missä sinä olet hyvä, 
millaisia vahvuuksia voit nähdä opiskelijoissa, miten 
suhtaudut muutokseen ja mitkä arvot ja ajatukset 
johtavat sinua arjen työssäsi?

Opetus- ja kasvatustyössä  
emme ole toimintakykyisiä,  

jos näköala ihmisen  
mahdollisuuksiin ja  

kasvuun katoaa.
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Pedagogisessa hyvinvoinnissa päällimmäiset, raken-
teisiin liittyvät kerrokset ovat selkeitä ja suhteellisen 
helppoja toteuttaa. Oppimisympäristöön liittyvät rat-
kaisut, kuten turvallisuus ja terveellisyys sekä esteettö-
myys ja tasavertaisuus ovat pääsääntöisesti kunnossa 
ja huomioituna. Aihe ja sisällöt muuttuvat haasteel-
lisiksi, kun lähdemme pedagogisen hyvinvoinnin 
syvempiin rakenteisiin, joita ovat arvot ja ihmiskäsitys 
sekä niitä ilmentävä organisaatiokulttuuri. Opettajan 
työn näkökulmasta tarkasteltuna pedagoginen hyvin-
vointi voidaan nähdä myös työhyvinvoinnin osa-aluee-
na, jollin hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työn 
määrä, fyysiset olosuhteet, työn jatkuvuus, muutokset 
ja uudistukset sekä johtamiseen liittyvät tekijät. 

Lukuisissa pariporinoissa ja pienryhmissä käydyissä 
keskusteluissa olemme päätyneet siihen lopputulok-
seen, että pedagogisessa hyvinvoinnissa on lopulta 
pitkälti kyse vuorovaikutuksesta ja organisaation 
arjessa elävistä arvoista. Siitä, miten me ihmiset olem-
me ihmisiä toisillemme ja miten näemme toisessa ih-
misessä olevan kasvun varan ja pyrkimyksen yhteiseen 
hyvään. Opetus- ja kasvatustyössä emme ole toimin-
takykyisiä, jos näköala ihmisen mahdollisuuksiin ja 
kasvuun katoaa. Koulutuksissa olemme keskustelleet 
paljon myös pedagogisesta rakkaudesta ja siitä, mitä 
se tarkoittaa meille nykyisille kasvattajille, miten se 
näkyy tai sen tulisi näkyä omassa työssämme, myös 
silloin kun asiakkaamme on erityistä tukea tarvitseva 
nuori, keski-ikäinen päihdekuntoutuja tai maahan-
muuttaja?

Pedagogisen hyvinvoinnin toisena keskeisenä teema-
na on osallisuus ja asiakaslähtöisyys, jotka kietoutuvat 
vahvasti myös yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Juhla-
puheissa asiakaslähtöisyys ja opiskelijoiden osalli-
suus oppilaitoksen arjessa, kehittämisessä ja oman 
opintopolun suunnittelussa vilahtavat tuon tuostakin, 
mutta mitä nämä hyvinvoinnin keskeiset rakennusai-
neet ovat aivan konkretian tasolla? Missä tilanteissa ja 
kuinka opiskelija voi osallistua, päättää, suunnitella ja 
olla keskiössä? Palvelumuotoilun rantautuminen op-
pilaitoksiin ja opiskeluhuoltoon tekee tuloaan, ehkäpä 
sen myötä pääsemme avoimeen ideointiin yhteistyös-
sä opiskelijoiden kanssa? Jo nyt voimme allekirjoittaa 
sen huomion, että opiskelijoiden osallistuminen 
opiskeluhuoltoryhmien toimintaan on tuonut tuoreita 
aloitteita ja uudistuksia oppimisympäristöihin ja arjen 
askareisiin. Monissa oppilaitoksissa välituntitiloja on 
tuunattu viihtyisämmäksi, ruokalistoja on uusittu ja 
asuntolatoimintaan on lisätty yhteisiä harrastusmah-
dollisuuksia. 

Näissä uudistuksissa ei puhuta suurista euromääristä 
tai käänteentekevistä innovaatioista vaan pienistä 
arjen asioista, joiden kautta syntyy parempaa arkea ja 
kokemusta vaikutusmahdollisuuksista. Ne ovat myös 
oiva osoitus siitä, että olemme matkalla kohti yhdessä 
rakennettua hyvinvointia.

Lopuksi
YTY-hankkeen loppumetreillä olen käynyt läpi 
asiantuntijakoulutusten materiaaleja ja työpajoissa 
tehtyjä postereita. Hajanaisten muistiinpanojen ja 
fläppipaperille piirrettyjen julisteiden kirjosta löytyy 
kiteytettynä opiskeluhuollon syvin olemus ja peda-
gogisen hyvinvoinnin reseptit.  Kiinnitin työhuoneeni 
seinälle viime keväänä Kokkolan hyvinvointi-iltapäi-
vässä syntyneen huonetaulun, jossa lukee: ”Kyky iloita 
elämästä on hyvän kasvattajan ja opettajan tärkein 
taito”. Voisiko sen paremmin sanoa? 

Muutoksen kohdatessa ajattelen, 
etten ole tilanteessa yksin.  

Meitä on monta samassa veneessä 
ja me kaikki osaamme soutaa

Yhteistyö ei ole sitä,  
että katselemme toisiamme,  

vaan sitä että katsomme  
yhdessä samaan suuntaan

Omasta hyvinvoinnista pitää  
huolehtia, jotta jaksaa opettaa. 

Laita happinaamari ensin  
omille kasvoillesi ja auta sitten 

vasta muita!
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Opiskeluhuollon ja Pedagogisen hyvinvoinnin koulutuksissa syntyneitä ajatuksia

Yhteistyö ei ole sitä,  
että katselemme toisiamme,  

vaan sitä että katsomme  
yhdessä samaan suuntaan

”Opiskelijakeskeisyydestä  
opiskelijalähtöisyyteen

– Tervetuloa palvelumuotoilu!”

Opiskelijatyössä pitää välillä  
rohkeasti luottaa siihen, että  

sydämellään näkee paremmin  
kuin silmillään!

Motivaatio ei synny etäältä  
katselemalla. Se vaatii aitoa  

tekemistä ja onnistumisen  
kokemusta. 

Anna opiskelijalle siihen  
mahdollisuus!
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Pedagoginen hyvinvointi 
– voimapäivä opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle
Sanna Wenström, koulutuskoordinaattori, Ammattiopisto Luovi

Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opetta-
jan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. 
Myönteinen opiskeluilmapiiri, kaikkien osallisuus sekä 
yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä opiske-
lijan motivaatiota ja sitoutumista. Erityisen tärkeää 
se on silloin, kun oppimisen polku on opiskelijalla 
syystä tai toisesta kivikkoinen. Oppimisen haasteet 
ovat haaste myös hyvinvoinnille, jolloin erityinen tuki 
toimii hyvinvoinnin esteiden tasoittajana. 

Pedagoginen hyvinvointi rakentuu arjen vuorovaiku-
tusprosesseissa, ja sen taustalla vaikuttaa ratkaise-
vasti opettajan kokema oman työn hallinnan 
tunne, oma sisäinen motivaatio sekä 
innostus.

Opettajan työn ominaispiirteet 
luovat sekä haasteita että voima-
varoja hyvinvoinnille. Tavallinen 
kysymys on, opetanko vai kasvatan-
ko? Opiskelijoiden moninaisuus voi 
olla opettajalle sekä innostuksen että 
stressin lähde. Työn autonomian kään-
töpuolena on yksin tekemisen kulttuuri 
ja kollegiaalisen tuen puute. Myös muutok-
set haastavat käsitystä omasta opettajuudesta. 
Pedagoginen hyvinvointi on oppimisen edellytys, ja 
siksi haluamme sitä myös Luovin asiantuntijapalve-
luiden toimesta vahvistaa. Pedagogisen hyvinvoinnin   
”voimapäivässä” virtaa ja voimaa arkeen voi etsiä 
yhdessä muiden kanssa!

Innostavassa ja voimaannuttavassa koulutuspäivässä 
tutustutaan pedagogisen hyvinvoinnin osatekijöihin 
sekä sen vahvistamiseen positiivisen psykologian ja 
-pedagogiikan keinoin. Päivässä tunnistetaan ja vah-
vistetaan henkilökohtaisia ja oppilaitostyöyhteisön 
voimavaroja erilaisin toiminnallisin ja työnohjauksel-
lisin menetelmin. 

Päivässä tutustutaan siihen, miten positiivinen peda-
gogiikka käytännössä toimii ammatillisessa koulu-
tuksessa ja millaisin tavoin opiskelijoiden vahvuuksia 

voi tunnistaa ja tukea osana arjen opetusta ja 
ohjausta. 

Pedagogisen hyvinvoinnin voimapäi-
vää on toteutettu YTY-hankkeessa 
avoimina alueellisina koulutuksina 
sekä oppilaitoskohtaisesti räätälöi-
tyinä työpajoina ympäri Suomen.  
Päiviin on osallistunut moniamma-

tillista joukkoa opetuksen ja ohjauk-
sen ammattilaisia eri kouluasteilta ja 

hallinnonaloilta. Mukaan on tultu myös 
työyhteisöittäin hakemaan innostusta työn 

ja oman oppilaitoksen kehittämiseen käytännössä.  

Voimapäivän sisältöön on koottu ajankohtaisia 
teemoja, joissa yhdistyy Luovin asiantuntijoiden 
monipuolinen käytännön osaaminen sekä uusin tut-
kimustieto. Voimapäivä jää elämään YTY-hankkeen 
jälkeenkin sekä koulutuksena että erilaisina konsul-
taatioina, joiden kautta pedagogista hyvinvointia voi 
vahvistaa arjessa. 

”Kiinnostava,  
vuorovaikutuksellinen,  

tiedollisesti ja elämyksellisesti 
antoisa paketti”

Lähteitä ja lisätietoa: 
Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Merilläinen, M. (toim.) 2008: Pedagoginen hyvinvointi.  
Kasvatusalan tutkimuksia 41. Suomen kasvatustieteellinen seura.
Liusvaara, L. 2014: Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia.  
Annales Universitatis Turkuensis C 388. Turun yliopisto. http://www.doria.fi/handle/10024/98844
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Aikuisten erityinen tuki 
ja ohjaus – Kokemusten 
jakamista ja menetelmiä 
tukea tarvitsevan aikuisen 
kohtaamiseen ja ohjaamiseen
Rita Hintsala, asiantuntija, Validia Ammattiopisto
Henna Gustafsson, koulutussuunnittelija,  
Keskuspuiston Ammattiopisto. 

A ikuiskoulutuksessa erilaiset tuen tarpeet 
näyttävät lisääntyneen ja monimuotoistuneen. 

Oppimisvaikeuksien lisäksi elämänhallintaan, 
toiminnanohjaukseen ja mielenterveyteen liittyviä 
haasteita esiintyy enenevässä määrin. Aikuisten 
parissa työskentelevät esimiehet, kouluttajat, opin-
to-ohjaajat, valmentajat ja erityisopettajat 
ovat kaivanneet tukea omaan työhönsä 
näiden haasteiden kohtaamiseen. 

Validia Ammattiopisto sekä 
Keskuspuiston ammattiopisto 
ovat olleet kumppaneina ja 
rinnalla kulkijoina pohtimas-
sa konkreettisia työkaluja 
aikuisten erityisen tuen huo-
mioimiseen niin yksilöiden, 
tiimien kuin koko organisaa-
tionkin näkökulmasta. Yhdessä 
aikuiskoulutusta tarjoavien 
yhteistyökumppaneiden kanssa 
on suunniteltu ja toteutettu sekä 
laajempia koulutuskokonaisuuksia että 
räätälöityjä konsultaatioita ja koulutuksia.

Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus on koulutuskoko-
naisuus, josta osallistuja voi valita myös yksittäisiä 
osioita.  Koulutus koostuu alustuksista, verkkoluen-
noista, kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroista, 
toiminnallisista ryhmäkeskusteluista sekä kehit-
tämistehtävästä. Koulutus perustuu AMEO-ver-
koston oppilaitosten yhteiseen suunnittelutyöhön 
YTY2-hankkeen aikana, ja sitä on toteutettu niin 
pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa 
vuodesta 2013 lähtien. 

Koulutuskokonaisuus antaa osallistujille ymmärrystä 
aikuisen oppimisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
Koulutuksessa perehdytään erityisen tuen tarpeisiin, 
niiden tunnistamiseen ja mahdollisuuksiin kohdata, 
ohjata ja tukea erityistä tukea tarvitsevia aikuisia. 
Koulutuksessa tarkastellaan myös omia valmiuksia 
kouluttajina, ohjaajina ja työyhteisön jäseninä sekä 
opitaan hyödyntämään omia vahvuuksia opetus- ja 
ohjaustyössä. 

Koulutuskokonaisuuden rinnalle yhteistyökump-
panit ovat toivoneet räätälöityjä täsmäkoulutuksia 
omien organisaatioiden työtiimeille, jotta tärkeä aihe 
tavoittaisi kaikki toimijat. Organisaatiokohtaisia kou-
lutuksia on toteutettu tilaajien toiveiden mukaisesti 
räätälöityinä 1–3 iltapäivän toteutuksina. Lähtökohta-
na ovat olleet arjen opiskelijatilanteet, joita osallistu-
jat ovat yhdessä ratkoneet. 

Yhteistyöorganisaatioiden tarpeisiin ja toi-
veisiin pohjautuen on järjestetty myös 

konsultaatioita. Niissä on yhdessä 
pohdittu keinoja, miten erityistä 

tukea tarvitsevia aikuisia voi 
tukea heidän opintopolul-
laan. Konsultaatio on voinut 
sisältää esimerkiksi oppimis-
vaikeuksien kartoittamista ja 
tukimuotojen suunnittelua 
yhdessä opiskelijan ja hänen 

kouluttajansa kanssa. Myös 
kokonaisia tiimejä on konsul-

toitu mm. ohjaus- ja tukitoi-
mien kehittämisessä sekä tuki- ja 

ohjaussuunnitelman laatimisessa.

Vertaistukea ja yhdessä kehittämistä
Vertaistuki ja rinnalla kulkeminen on koettu antoi-
saksi molemmin puolin. Aikuisten erityisen tuen ja 
ohjauksen toimintatapoja on yhdessä hiottu, hyviä 
käytäntöjä jaettu, rakenteita kehitetty ja verkostoyh-
teistyötä tiivistetty. Hyöty omaan työhön on osallistu-
jien mukaan ollut kiistatonta. 

Aikuisten erityisen tuen ja ohjauksen kehittämistyöl-
le on kysyntää ja tarvetta jatkossakin. Koulutusten 
yhteydessä on toivottu aikuisten erityisen tuen ja 

ohjauksen yhteistä verkostoa. 
Keväällä 2016 järjestettiin pää-
kaupunkiseudulla ensimmäinen 
alueellinen verkostotapaaminen, 
jossa luotiin katsaus ajankohtai-
siin aikuiskoulutusta koskeviin 
uudistuksiin, sekä ideoitiin ja 
koottiin teemoja verkostoyh-
teistyön ja vertaiskehittämisen 
jatkamiseen.

Parasta koulutuksissa 
…yhteiset keskustelut, case- tehtävät ja niiden purkaminen
…hyviä käytäntöjä on helppo soveltaa omaan työympäristöön
…kokemusperäisyys, oikeat käytännön asiat herättävät ja syventävät omia ajatuksia
…kokemusasiantuntijan mukanaolo ja konkreettiset esimerkit 
…ajankohtaiset materiaalit, joita vien eteenpäin kollegoilleni
…mahtava tavata muita samojen asioiden kanssa työskenteleviä

Koulutusaiheita
g  Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen 

ja tukemisen keinot 
g  Mielenterveyteen ja elämänhallintaan 

liittyvät haasteet
g  Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen

g  Nuorten aikuisten työelämävalmiuksien 
ja työllistymisen tukeminen
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Ajatuksia ja oivalluksia 
arkeen konsultaatioista

K aipaatko uusia näkökulmia omaan opetus- tai 
ohjaustyöhösi? Haluaisitko käsitellä työhösi 

liittyviä kysymyksiä ja haasteita? Askarruttavatko 
pedagogiset kysymykset, opiskelijoiden erityisen 
tuen tarpeet tai oma työrooli ja sen muutos? Miten 
toimia pulmallisissa tilanteissa opiskelijoiden kans-
sa? Mistä saada voimia arkeen? 

AMEO-verkostoon kuuluvien oppilaitosten asiantun-
tijapalvelut tarjoavat konsultaatiota, työnohjausta ja 
mentorointia, jotka liittyvät oppilaitoksen arjen työstä 
nouseviin haasteisiin ja pedagogisiin teemoihin. 
Konsultaatiot on tarkoitettu erityistä tukea tarvitse-
vien nuorten ja aikuisten kanssa toimivalle opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle esimerkiksi ammatillisissa 
oppilaitoksissa, lukiossa ja työpajoilla. Osallistuminen 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuu-
teen. Toteutus voi vaihdella yksilöohjauksesta työpa-
rin, työryhmän tai esimerkiksi opiskeluhyvinvoinnin 
toimijoille suunnattuun konsultaatioon.   

Konsultaatiot suunnitellaan tilaajan toiveiden ja 
tarpeiden perusteella. Prosessin laajuus vaihtelee 
yksittäisistä konsultaatioista pitkäkestoisiin proses-
seihin. Yhden ohjauskerran kesto vaihtelee kohderyh-
män, sisällön ja tavoitteiden mukaan, ja on yleensä 
1–2 tuntia. 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja 
kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan 
avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työroo-
liin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden 
yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on 
vuorovaikutusta, jossa kaikkien on mahdollista oppia 
toisiltaan. 

Työnohjaajina toimivilla AMEO-verkoston asiantunti-
joilla on työnohjaajakoulutuksen lisäksi vankka koke-
mus ammatillisen erityisopetuksen käytännön työstä. 

Konsultoiva työnohjaus keskittyy käytännön työhön 
liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin, kuten opiskeli-
joiden ohjaaminen, sitouttaminen ja motivointi sekä 
erilaiset pedagogiset ratkaisut. Aiheet ovat osallistuji-
en itse esiin nostamia, ajankohtaisia aiheita. Konsul-
toivaa työnohjausta voidaan toteuttaa pienryhmissä, 
työpareittain tai yksittäisille henkilöille. 

Konsultaatio keskittyy yleensä ennalta sovittuun 
teemaan, kuten HOJKS, HOPS tai esimerkiksi mie-
lenterveyden tai oppimisen pulmat. Konsultaatiossa 
voidaan myös käsitellä osallistujien esiin nostamia 
ajankohtaisia opiskelijatilanteita. Konsultaatiot 
voidaan toteuttaa yksilökonsultaationa tai pienryh-
missä, ja ne voivat kohdentua myös työryhmille, kuten 
opiskeluhyvinvointi- tai erityisopetustiimi.    

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa 
valmennettavaa omien voimavarojen löytämisessä 
ja hyödyntämisessä ajankohtaisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Se auttaa oman toiminnan suunnitte-
lussa ja reflektoinnissa, päätöksenteossa sekä edistää 
oppimista sekä ammatissa ja työroolissa kehittymistä. 
Coaching soveltuu hyvin työyhteisön muutostilantei-
siin, esim. työnkuvan muutoksissa, opettaja-ohjaaja 
työpareille sekä johdolle ja esimiehille. 

Vertaismentorointi  on osaamisen kehittämisen ja 
jakamisen menetelmä, jossa mentorointiin osallistu-
vat toimijat ovat tasavertaisia kollegoita ja asiantunti-
joita. Vertaisryhmämentoroinnin tavoitteena on tukea 
osallistujien ammatillista kasvua, työtehtävien hoita-
mista, ongelmanratkaisua sekä lisätä työhyvinvointia. 
Mentorina toimivat AMEO-verkoston asiantuntijat, 
jotka ovat kouluttautuneet vertaismentoriksi. 

Lisätiedot ja tilaukset
http://ameo.fi/erityisopetuksen 

-asiantuntijapalvelut/ota-yhteytta/

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntija Pekka Laakkosta  
(Ammattiopisto Luovi) voi hyvällä syyllä kutsua YTY-veteraaniksi. 
Pekka on kiertänyt Suomea YTY-hankkeen koulutuksissa ja  
konsultaatioissa projektin alusta alkaen.
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OPO-verkostolle tukea 
työnohjauksesta
Maritta Sauvola, koulutussuunnittelija, työnohjaaja,  
Ammattiopisto Luovi 

K onsultaatiopalveluita on saatavana kaikista 
AMEO-verkoston oppilaitoksista, ja niiden 

toteuttamisesta on verkoston oppilaitoksilla pitkä 
kokemus ja vankka osaaminen. YTY-hankkeessa 
työnohjausta on toteutettu esimerkiksi opinto-oh-
jaajien verkostolle. 

Konsultaatiot on koettu käytännönlä-
heisiksi ja tarvelähtöisiksi palveluiksi, 
jossa ammatillisen erityisoppi-
laitoksen osaaminen saadaan 
kohdennettua juuri niihin 
asioihin, joiden parissa opetus- ja 
ohjaushenkilöstö arjen työssään 
sillä hetkellä askaroi. Pedagogi-
siin teemoihin liittyvä työnohjaus 
puolestaan on keino tukea opetus- 
ja ohjaushenkilöstön ammatillista 
kehittymistä ja hyvinvointia myös 
muutosten ja monenmoisten haasteiden 
keskellä.

YTY-hankkeen aikana konsultaatioita ja työnoh-
jauksia toteutettiin opetus- ja ohjaushenkilöstölle am-
matillisissa oppilaitoksissa, nuorten työpajoilla sekä 
YTY4-painopisteiden mukaisesti myös nivelvaiheen 
toimijoille. YTY4-hankkeen käynnistyessä asiantun-
tijapalveluita esiteltiin Pohjois-Suomen alueellisessa 
opinto-ohjaajien tapaamisessa, ja Oulun kaupungin 

yläkoulujen opo-verkosto tarttui tilaisuuteen saada 
Luovin työnohjauksen kautta tukea omaan työhönsä.

Työnohjaajaksi valittiin kokenut asiantuntija, jolla oli 
kokemusta myös nivelvaiheen ohjauksesta. Osallis-
tujien mielestä oli tärkeää, että työnohjaaja osasi 
tarttua juuri sillä hetkellä oikealta tuntuviin asioihin. 
”Myös henkilökemiat sopivat hyvin yhteen”, yksi osallistu-
jista totesi.

OPO-verkoston työnohjaukseen osallistuneet ovat 
kokeneet palvelun merkityksellisenä oman työnsä 

kehittämisen kannalta. Ulkopuolisen asiantun-
tijan ja verkoston tuella omaan työhön 

ja työyhteisöön on ollut mahdollista 
löytää uusia, positiivisia näkökulmia. 

Yhdessä pohtien monimutkainen-
kin opiskelijatilanne on saanut 
uusia ratkaisuvaihtoehtoja. ”En-
nen kaikkea olen saanut paukkuja 
raskaan työn tekemiseen”, kuvasi 
toinen osallistuja työnohjauksen 

antia.  Asioiden yhdessä pohtimi-
sella ja jakamisella on aina myös 

työhyvinvointia vahvistava merkitys. 

Hyvinvoinnin juuret ovat ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa. Hyvinvointi koe-

taan yksilöllisesti, mutta se rakentuu yhteisöllisesti. 
Pysähtyminen ja asioiden jakaminen on kiireenkin 
keskellä tärkeää. Muutoksen myllerryksessä konsul-
taation ja työnohjauksen merkitys tulee varmasti 
kasvamaan. Mielestämme niissä toteutuu myös mitä 
parhaiten asiantuntijapalveluiden perusidea: Tarjo-
amme tukea ja työkaluja, apua ja ajatuksia, arjen tasolla, 
käytännöllisesti.

”Opetus- ja ohjaustyötä 
tehdään omalla persoonalla, ja 

siksi persoonaa täytyy myös huoltaa. 
Oman työn jäsentäminen ja  

reflektointi yhdessä muiden kanssa 
tukee hyvinvointia ja auttaa  

jaksamaan työn  
haastavuudesta huolimatta.”
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Uusia malleja 
maahanmuuttajaopetukseen 
Marsa Perttula, erityisopettaja, Keskuspuiston ammattiopisto
Terhi Voutilainen, laaja-alainen erityisopettaja, Keskuspuiston 
ammattiopisto

P ääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ollaan uusien 
haasteiden edessä, kun maahanmuuttaja-

taustaisten opiskelijoiden määrä kasvaa, ja heidän 
opetukseensa ja opetusjärjestelyihinsä luodaan käy-
tänteitä. YTY-hanke on tarjonnut mahdollisuuden 
paneutua uudenlaisten palvelujen kehittämiseen, ja 
hankkeen kääntyessä loppusuoralle Keskuspuiston 
ammattiopistolla on ilo esitellä kolme tuotetta maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen 
ja opetuksen tueksi.

Oppimisvaikeuksien kartoitus 
maahanmuuttajille
Oppimisvaikeuksien kartoitus maahanmuuttajille on 
monipuolinen kooste oppimista, havainnointia, muis-
tia, matemaattista ajattelua ja suomen kielen taitoa 
kartoittavia tehtäviä. Se ei ole normitettu testi, vaan 
kartoituksessa käytettävien tehtävien määrä ja sisältö 
vaihtelevat asiakkaan tilanteen mukaan. Kartoitukses-
ta saadusta aineistosta laadittu pedagoginen lausunto 
perustuu kahden maahanmuuttajia paljon opet-
taneen erityisopettajan havaintoihin ja analyysiin. 
Lisäksi siinä on konkreettisia toimenpide-ehdotuksia 
jatkoa varten.

Tarve saada maahanmuut-
tajille suunnattu oppimis-
vaikeuksien kartoitus sai 
alkunsa, kun todettiin, että 
maahanmuuttajille sopivaa 
luki-kartoitusta ei Suomes-
sa ole olemassa. Kantasuo-
malaisille tarjolla olevat 
testit ovat kulttuurisidon-
naisia, ja ne sisältävät sekä 
sanastoltaan että rakenteel-
taan sellaisia tehtäviä, jotka 
ovat maahanmuuttajalle 
vieraita. Keskuspuiston am-
mattiopiston asiantuntijat alkoivat kehittää kartoi-
tusta maahanmuuttajille, jotka jo ovat olleet suomen 
kielen kursseilla ja opiskelijoina oppilaitoksissa, mutta 
joilla oppiminen ei kuitenkaan ole edennyt ja joiden 
avuksi tarvitaan ehdotuksia tukitoimista. 

Maahanmuuttajan oppimisvaikeuksien kartoitus kes-
tää noin kaksi tuntia, ja osan ajasta käytössä on tulkki. 
Tyypillinen asiakas on nuori, vasta muutamia vuosia 
Suomessa ollut opiskelija, jonka opinnot eivät edisty, 
ja jonka kanssa on kokeiltu koulussa olemassa olevia 
tukitoimia.  Asiakkaat tulevat pääasiassa peruskou-
lusta, aikuislukiosta, ammatillisesta oppilaitoksesta 
tai ammattikorkeakoulusta erityisopettajan, ryhmän-
vastaava tai opiskelijahyvinvointiryhmän ohjaamana. 
Kartoitus on ollut YTY-hankkeen kautta asiakkaalle 
maksuton. 

Kartoituksen tavoitteena on saada arvio erityisen tuen 
tarpeesta sekä ehdotuksia ja tukea oikean koulu-
tusalan valintaan. Kartoituksen tuloksena laaditaan 
pedagoginen lausunto, johon on koottu taustaa, arki-
havaintoja ja kartoituksen aikana saatua tietoa asiak-
kaan oppimisesta ja oppimisen pulmista. Tuloksena ei 
ole diagnoosi, mutta lausunnossa voidaan tarvittaessa 
suositella lääketieteellisiä jatkotutkimuksia.  Peda-
gogista lausuntoa voi käyttää asiantuntijalausuntona 
esimerkiksi tukitoimien suunnittelussa, koetilan-
teiden tai vaihtoehtoisten osaamisen näyttämisen 
suunnittelussa tai opiskelupaikan hakutilanteissa. 

Maahanmuuttajien erityinen tuki ja 
ohjaus -koulutus
Maahanmuuttajien erityinen tuki ja ohjaus -koulu-
tus on kaksipäiväinen koulutus, joka on tarkoitettu 
maahanmuuttajia ohjaaville ja opettaville ammatti-
laisille eri oppilaitoksissa, kotoutumiskoulutuksessa 

tai muissa verkostoissa. 
Koulutusta on kehitetty ja 
toteutettu yhteistyössä Va-
lidia Ammattiopiston sekä 
Helsingin Diakoniaopiston 
kanssa.

Ensimmäisen lähipäivän 
aiheita ovat kulttuuri-iden-
titeetti ja kulttuurierot. 
Tavoitteena on auttaa 
ymmärtämään kulttuu-
rienvälisten vuorovaiku-
tustilanteiden haasteita 
ja mahdollisuuksia, sekä 

antaa työkaluja kohtaamisiin. Toisena lähipäivänä 
perehdytään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoi-
den oppimisen haasteisiin sekä tukitoimiin. 
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Käytännönläheinen koulutus pyrkii rohkaisemaan 
osallistujia keskustelemaan ja jakamaan arjen 
haasteita ja toimivia tukikeinoja. Keskusteluille ja 
konkreettisten esimerkkien läpikäymiselle on haluttu 
varata riittävästi aikaa. Osallistujapalautteen perus-
teella juuri konkreettisuus onkin ollut koulutuksen 
parasta antia: ”Koulutus on tarjonnut uusia vaihtelevia 
ideoita, työtapoja ja käytännön ohjeita opetukseen.” 
Koulutukseen on oltu erittäin tyytyväisiä, ja sen antia 
on voinut hyödyntää suoraan omassa työssä ja jakaa 
organisaatiossa. 

Maahanmuuttajien erityinen tuki ja ohjaus –koulutusta 
järjestetään kaikille avoimena koulutuksena sekä 
tilauskoulutuksena esim. VESO-päiviin, jolloin sisältöä 
räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Konsultaatiot 
YTY-hankkeessa on tarjottu ammatillisille oppilaitok-
sille myös konsultaatiotukea maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksiin, oppimisen 
tukeen sekä opinto- ja jatkopolkuihin liittyvissä 
asioissa. 

Konsultaatiotapaamisten taustalla on useimmiten 
opettajan herännyt huoli opiskelijansa opintojen 
etenemisestä. Tämän jälkeen hän on ollut yhteydessä 
Keskuspuiston ammattiopistoon, jossa pienen tilan-
nekartoituksen jälkeen on mietitty sopivat asiantunti-
jat konsultaatiokäynnille. 

Konsultaatiot ovat useimmiten 2–3 tunnin mittaisia 
käyntejä oppilaitoksissa. Useimmiten konsultaatio-
käynti koskee yhtä opiskelijaa, mutta joskus samalla 
käynnillä on voitu keskustella useammankin opiskeli-
jan tilanteesta. 

Konsultaatiotapaamisessa on paikalla joko opiskelija 
opettajansa kanssa tai laajempi verkosto esim. opin-
toneuvoja ja psykologi. Tilaisuudessa kartoitetaan 
lyhyesti opiskelijan kokonaistilannetta ja opinnoissa 
esiin tulleita haasteita sekä läpikäydään mahdollisia 
käytössä jo olevia tukitoimia. Tältä pohjalta yhdes-
sä suunnitellaan tarvittavia tukitoimia ja sovitaan 
tarvittaessa pedagogisesta kartoituksesta (maahan-
muuttajien oppimisvaikeuksien kartoitus). Pedagogisella 
kartoituksella voidaan tarjota asiakasoppilaitokselle 
sellaista asiantuntemusta, jota sillä ei normaalisti ole 
arjessa käytettävissä.

Tarvittaessa mietitään opiskelijan jatkosuunnitelmaa 
ja arvioidaan nykyisen opiskelupaikan soveltuvuutta. 
Joskus on päädytty ponnahdusjaksolle Keskuspuiston 
ammattiopistoon. 
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Ponnahduksilla potkua 
opiskeluihin
Henna Gustafsson, koulutussuunnittelija,  
Keskuspuiston ammattiopisto

P onnahdusjakso on yksilöllisesti suunniteltu 
ja tuettu opiskelujakso, jonka ajaksi yleisen 

ammatillisen oppilaitoksen opiskelija siirtyy opiske-
lemaan opintojaan vastaavan koulutusohjelmaan 
Keskuspuiston ammattiopistoon. Ponnahdusjaksot 
on tarkoitettu opiskelijoille, joiden opinnot eivät 
yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa suju, 
opiskelijalla ilmenee erityisen tuen tarve ja erilaisia 
tukitoimenpiteitä on kokeiltu tuloksetta tai niitä ei 
ole mahdollisuutta omassa oppilaitoksessa toteut-
taa. Ponnahdusjakson tavoitteena on opintojen 
sujumisen ja jatkumisen turvaaminen.

Ponnahdusjakson pituus määritellään tapauskoh-
taisesti, mutta usein se on viikon–parin mittainen. 
Jaksolla kartoitetaan ja havainnoidaan moniam-
matillisesti opiskelijan tuen tarvetta, tarjotaan 
tehostettua tukea opiskelun haasteisiin 
ja samalla tarjotaan opiskelijalle 
mahdollisuus tutustua opiskeluun 
Keskuspuiston ammattiopistos-
sa. Opiskelijalle suunnitellaan 
ponnahdusjaksolle oma 
lukujärjestys, ja mahdolli-
suuksien mukaan hän voi 
edistää opintojaan jakson 
aikana. 

Ponnahdusjaksolla kiinni-
tetään erityistä huomiota 
opiskelijan itsetunnon 
vahvistamiseen huomioi-
malla hänen vahvuuteensa, 
tarjoamalla hänelle onnistumisen 
kokemuksia ja etsimällä konkreet-
tisia työkaluja opintojen eteenpäin 
viemiseksi.

Pedagoginen konsultaatio ennen 
ponnahdusta
Kun yhteydenotto toisesta ammattioppilaitoksesta 
saapuu Keskuspuiston ammattiopistoon, kartoittaa 
koordinaattori alustavasti opiskelijan nykyistä tilan-
netta, tuen tarvetta ja toiveita. Tämän jälkeen sovitaan 
pedagogisesta konsultaatiosta. 

Konsultaation tarkoi-
tuksena on sekä tukea 
opetus- ja ohjaushen-
kilöstöä opiskelijan 
oppimisen järjestelyis-
sä, että selvittää, olisiko 
ponnahdusjaksolle 
tarvetta. Konsultaatio 
suunnitellaan aina 
tapauskohtaisesti, 
mutta se tarkoittaa 
usein konsultoivan erityisopettajan tai esimerkiksi 
opinto-ohjaajan tukikäyntiä oppilaitoksessa. Käyntiin 
voi sisältyä opiskelu- ja opetustilanteen havainnointia, 
opettajien välistä keskustelua ja sparrausta sekä ope-
tus- ja ohjausmenetelmien suunnittelua. Tukikäyn-
tejä voidaan jatkaa tarpeen mukaan. Opiskelijan ja 
lähettävän tahon edustajan on myös mahdollista tulla 
tutustumiskäynnille Keskuspuiston ammattiopistoon

Mikäli ponnahdusjakso arvioidaan tarpeelliseksi, 
opiskelija täyttää hakemuslomakkeen ponnahdus-
jaksolle yhdessä lähettävän oppilaitoksen edustajan 

kanssa.

Yhdessä suunnitellen 
ponnahtamaan 

Ponnahdusjakso suunnitel-
laan yhdessä opiskelijan, 
alaikäisen opiskelijan 
huoltajan, lähettävän 
tahon edustajan, Keskus-
puiston ammattiopiston 
koordinaattorin, perustut-

kinnon ryhmävastaavan ja 
opiskeluhuollon edustajan 

kanssa. Samat henkilöt osal-
listuvat myös ponnahdusjakson 

päättyessä opiskelijan jatkosuun-
nitelman laatimiseen. 

Jatkosuunnittelupalaverissa sovitaan, miten 
opiskelijan tarvitsema tuki jatkossa toteutetaan. 
Tarvittaessa Keskuspuiston ammattiopiston konsul-
taatiotuki voi edelleen jatkua. Joissain tapauksissa 
opintojen jatkaminen Keskuspuiston ammattiopistos-
sa saattaa olla paras ratkaisu.

Ponnahdusjaksoja ja niihin liittyviä kon-
sultaatioita toteuttavat Keskuspuiston 
ammattiopisto, Validia Ammattiopisto ja 
Bovallius-ammattiopisto. YTY-hankkeen 
jälkeen niitä toteutetaan maksullisena 
palvelutoimintana. 
Yhteyshenkilöt löytyvät sivuilta  
www.ameo.fi
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Ponnahdusjaksojen toteuttaminen Keskuspuiston ammattiopistossa.

Yhteydenotto  
Keskuspuiston  

ammattiopistoon  
koordinaattoriin.

Konsultaatio: opetus- ja 
opiskelutilanteen  

observointi opiskelijan 
omassa ryhmässä.

Opettajan ja konsultoivan 
erityisopettajan välinen  
keskustelu ja sparraus,  

opetus- ja  
ohjausmenetelmien  

suunnittelu.

Opiskelijan ponnahdusjakso  
n. 1 – 2 viikkoa / sopimuksen mukaan. 

Ponnahdus toteutetaan tutkinto-
kohtaisesti opiskelijan, huoltajan ja 

ryhmäohjaajan kanssa sopien. 

Uusien toimintamallien  
ja menetelmien kokeilu 

omassa ryhmässä.  
Konsultoineen opettajan 

tukikäynnit. 

Mikäli tarvitaan  
tehokkaampaa  

interventiota

Opiskelija  
palaa omaan  

oppilaitokseensa

Opiskelija siirtyy  
Keskuspuiston  

ammattiopistoon  
opiskelemaan

Satun ponnahdusjakso
Satu Niemivaara aloitti sisustusalan opinnot Varian ammattiopiston aikuiskoulutuksessa syksyllä 2015.  
Tätä ennen Sadun ammatilliset opinnot olivat useampaan kertaan keskeytyneet. Opintojen alettua Satu huomasi 
varsin nopeasti, että opiskelu tahti oli liian nopea. Hän ei pystynyt keskittymään ja omaksumaan opiskeltavia asioi-
ta isossa ryhmässä. Koska ala tuntui tällä kertaa kuitenkin kiinnostavalta ja oikealta, opinto-ohjaajan ehdotus  
ponnahdusjaksosta Keskuspuistoon tuntui hyvältä ajatukselta.

Joulukuussa 2015 Satu aloitti kahden viikon ponnahdusjakson Keskuspuiston maalauspuolella. Satu oli päättänyt 
tehdä kaikkensa, jotta että ponnahdusjakso onnistuisi. Maalariopiskelijat ottivat Sadun hyvin vastaan ja ilmapiiri  
oli myönteinen. Satu ahersikin ponnahdusjakson aikana jopa ”ylitöitä” ja palaute opettajilta oli positiivista.  
Ponnahdusjakson jälkeen Satu haki opiskelijaksi pintakäsittelyalan perustutkintoon Keskuspuistoon, ja aloitti  
opinnot tammikuussa 2016.

Ponnahdusjakson Satu kokee hyväksi erityisesti sen vuoksi, että siellä oikeasti pääsee näyttämään omaa tekemis-
tään ja osaamistaan.  ”Mikäli ponnahdusjakson jälkeen saa opiskelupaikan, sen kokee oikeasti ansainneensa.”

Opiskelu on tuntunut mukavalta ja pienryhmä auttaa keskittymään omaan tekemiseen. Erilaisten  
maalaustekniikoiden oppiminen on auttanut Satua myös omassa maalaus- ja piirustusharrastuksessa,  
jota hän on tehnyt niin kauan kuin muistaa.

Ponnahdusjaksoja ja niihin liittyviä konsultaatioita toteuttavat Keskuspuiston ammattiopisto, Validia Ammattiopisto ja  
Bovallius-ammattiopisto. YTY-hankkeen jälkeen niitä toteutetaan maksullisena palvelutoimintana. 

Yhteyshenkilöt löytyvät sivuilta www.ameo.fi
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Kaikki alkaa kohtaamisesta
Sanna Wenström, koulutuskoordinaattori, Ammattiopisto Luovi

M oni asia on muuttunut tai muuttumassa ammatillisessa koulutuksessa. 
Varmaa on vain jatkuva ja kasvava taloudellinen niukkuus. Säästötoimen-

piteiden nimissä lähiopetuksen määrää on monissa oppilaitoksissa vähennetty 
tuntuvasti. Opiskelijaryhmät ovat suuria, ja opiskelijoiden monimutkaistuvat 
ongelmat kuormittavat opettajien arkea. YTY-matkan varrella olemme saaneet 
elää mukana näissä muutoksissa, ja oppilaitosten arjen haasteet ovat tulleet 
tutuiksi myös AMEO-verkoston asiantuntijoille. 

Huolimatta haastavista olosuhteista, olen myös itse asiantuntijatehtävissä toi-
miessani saanut tavata sankoin joukoin opetus- ja ohjaustyötä suurella sydämellä 
ja lämmöllä tekeviä ammattilaisia, joiden seurassa kouluttajalla tulee hyvin nöyrä 
olo. Erilaisissa kohtaamisen ja ohjaamisen teemojen ympärille rakentuneissa kou-
lutuspäivissä eri puolilla Suomea on pohdittu yhdessä niin kohtaamisen kulmaki-
viä ja perustuksia kuin myös kiviä ja kantoja kohtaamisen poluilla.

Mikä toimii kohtaamisessa? 
Keskeiseksi kohtaamisen kompastuskiveksi mainitaan usein kiire. Oikeastaan voisi sanoa, että kiire on ajan hengen 
virittämä ansa, johon meidän ei kannata langeta. Kiire pysyvänä olotilana voi pahimmillaan estää kohtaamisen ko-
konaan. Eihän kannata edes yrittää pysähtyä ja kohdata opiskelijaa, koska minulla ei ole nyt aikaa. Ei kannata yrittää 
kertoa opelle mitään, koska sillä on kuitenkin kiire.

Kohtaaminen ei kuitenkaan vaadi paljoa aikaa. Parikin minuuttia riittää. Viisi minuuttia kahvitauosta voi ratkaista 
tilanteen, joka pahimmillaan olisi voinut johtaa vaikkapa opintojen keskeytymiseen. Kohtaamisen käytetty aika on 
investointi, joka maksaa itsensä takaisin, vaikka emme sitä voisikaan mitata. 

Kohtaaminen ei vaadi erityisjärjestelyjä, ei lukujärjestykseen merkittyä tuntia tai vastaanottohuonetta. Kohtaami-
nen tapahtuu arjessa, puuron keitossa, auton konepellin alla tai koulun käytävällä. Kohtaaminen ei ole tekniikka- 
tai taitolaji eikä menetelmä. Kohtaaminen ei tarvitse aina edes sanoja: myönteinen ele tai ilmekin riittää viestittä-
mään opiskelijalle: Olet näkyvä. Olet tärkeä. Olet arvokas. 

Kohtaaminen on vuorovaikutusta
Kohtaaminen, ohjaaminen ja opettaminen perustuvat vuorovaikutukselle. Myös oppiminen tapahtuu vuorovaiku-
tuksessa. Vuorovaikutuksen merkitykseen kulminoituvat myös lukuisat tutkimukset ja selvitykset, kuten esimer-
kiksi Läpäisy-hankkeiden tuloksista olemme voineet lukea. Liian monen keskeyttämisen taustalta löytyy "inhimilli-
nen tekijä", kun vuorovaikutus ei syystä tai toisesta toimi. 

On hyvä muistaa, ettei kohtaaminen ole vain erityisen ammattihenkilöstön, kuten opojen ja tai erityisopettajien 
asia, vaan osa jokaisen kasvatusalalla toimivan ammatillisuutta. Opettajuus on vuorovaikutusammatti, se on tun-
netyötä ja omalla persoonalla tehtävää työtä. Vuorovaikutustaitoja ja omaa erilaisuuden kohtaamisen taitoa voi ja 
kannattaa kehittää. Meillä Luovissa on kehitetty kohtaamisen valmennuspaketteja pitkäjänteisesti jo vuosien ajan. 
Tarjonnassamme on erimittaisia kohtaamisen valmennuksia, joissa tutustutaan omaan tapaan kohdata, ohjata ja 
olla vuorovaikutuksessa mm. temperamentin ja toimintatyylien kautta. 

Myös omaa persoonaa kannattaa huoltaa. Koulutuksissamme tapaat muita samaa työtä tekeviä ja samojen haas-
teiden parissa painiskelevia. Jo omien ajatusten jakaminen toisten kanssa antaa voimaa arkeen.   

Olen huomannut, että moni opetus- ja ohjaustyötä tekevä kokee riittämättömyyden tunnetta, kun työtään ei ehdi 
tai jaksa tehdä niin hyvin ja perusteellisesti kuin haluaisi. Sen vuoksi pysähtyminen ja asioiden jakaminen on kii-
reenkin keskellä tärkeää. Tilaisuuden siihen voi tarjota vaikkapa asiantuntijapalveluiden konsultaatio, jossa omaan 
työhön liittyviä ajankohtaisia teemoja ja tuntemuksia voi käsitellä työyhteisössä tai tiimissä kokeneen erityisope-
tuksen asiantuntijan luotsaamana. Yhdessä pohtien monimutkainenkin opiskelijatilanne voi saada aivan uusia 
ratkaisuvaihtoehtoja tai näkökulmia.
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Mitä hyötyä on kohtaamisesta? 
Opettajan ja opiskelijan välinen luottamuksellinen ja toimiva vuorovaikutussuhde mahdollistaa opiskelijan 
motivoitumisen ja sitoutumisen opintoihin. Vuorovaikutus on keino tutustua opiskelijaan, hänen vahvuuksiinsa ja 
häntä kiinnostaviin asioihin, joita voi hyödyntää opetuksessa. Vahvuuksien tunnistaminen ja huomioiminen sekä 
myönteisyyden vaaliminen arjessa on myös positiivisen pedagogiikan keskeinen idea. 

Eväitä erilaisiin kohtaamistilanteisiin, myös haastaviin kohtaamisiin, löytyy kaikkien AMEO-verkoston oppilai-
tosten asiantuntijapalveluiden tarjonnasta. Meillä Luovissa on kuluneen vuoden aikana saatu hyviä kokemuksia 
positiivisen psykologian näkökulmaa hyödyntävistä valmennuksista: Motivaation jäljillä tutustuttaa toiminnal-
lisesti ja käytännönläheisesti opiskelijan motivaatioon vaikuttaviin asioihin sekä siihen, miten motivaatiota voi 
opetuksen ja ohjauksen keinoin vahvistaa. Pedagogisen hyvinvoinnin voimapäivissä puolestaan keskiössä on 
vahvuuksien merkitys hyvinvoinnin ja oppimisen mahdollistajana. Päivässä tutustutaan toiminnallisesti erilaisiin 
tapoihin tunnistaa ja tukea opiskelijoiden vahvuuksia. Näiden koulutusten sisällöistä voit lukea tarkemmin tästä 
julkaisusta. Myös haastavampiin kohtaamistilanteisiin, kuten käyttäytymisen pulmiin, löytyy myös kattavasti 
asiantuntemusta ympäri Suomen. 

Yhdessä enemmän 
Kohtaamisen kulmakivenä ja perustuksena ei tule unohtaa työyhteisön merkitystä. Kohtaaminen ja vuorovaiku-
tus rakentavat myös opettajan työhyvinvointia. Oppilaitoksessa, jossa kaikkien vahvuudet on otettu käyttöön ja 
jossa on aikaa kohdata ja keskustella, kukoistavat sekä henkilöstö että opiskelijat. Kun tehdään asioita yhdessä, on 
jokaisen taakka kevyempi. Positiiviselle lähestymistavalle olemme rakentaneet yhteistyössä Valteri-Tervaväylän 
asiantuntijoiden kanssa Hyvästä paremmaksi - koulutuspäivän, jossa työskennellään yhteisöllisyyttä ja vuorovai-
kutusta sekä oppilaitostyöyhteisön voimavaroja vahvistaen. Lähtökohtia ovat positiivinen psykologia sekä työnoh-
jauksellinen ote. 

Lopuksi haluan muistuttaa, että myös itselleen tulee olla armollinen: riittävän hyvä on kyllin hyvä. Lastenpsykiatri 
Raisa Cacciatore on muistuttanut, että omien voimavarojen ja omien myönteisten tunteiden vaaliminen on paras 
keino auttaa muita. Tunteet tarttuvat, myös myönteiset tunteet. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka eivät ole 
vain ”vaaleanpunaisten tätien” juttuja. Mielestäni jokaisen koulutuksen parissa toimivan velvollisuus on luoda ja 
välittää optimismia, myönteisyyttä ja toiveikkuutta, joka kantaa nuoria tulevaisuutta kohti.  
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Sosiaalisia taitoja oppimaan
Piia Virtanen, erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, 
Bovallius-ammattiopisto

S osiaaliset taidot ja joustavuus ovat tärkeitä 
taitoja työelämässä. Erityistä tukea tarvitsevalle 

nuorelle ne ovat usein haastavia ja kaipaavat vahvis-
tamista. Sosiaalisten taitojen arviointi, tavoitteiden 
asettaminen ja harjoittelu ovat usein vähälle huo-
miolle jääviä ohjauksen osa-alueita. Bovallius-am-
mattiopistossa on YTY-hankkeen aikana kehitetty 
koulutus, joka valmentaa opetus- ja ohjaushenkilös-
töä opiskelijoiden sosiaalisten taitojen tukemisessa. 

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan ihmisen kykyä toi-
mia tarkoituksenmukaisesti vaihtelevissa ihmisten vä-
lisissä tilanteissa. Sosiaaliset taidot 
ovat osittain kulttuurisidonnaisia. 
Esimerkiksi eloisa ja äänekäs käy-
tös ruokailutilanteessa on toisissa 
kulttuureissa hyvin arvostettua, 
mutta toisissa osoitus taitamatto-
muudesta. Kulttuurista riippumat-
ta voidaan kuitenkin todeta, että 
sosiaalisesti taitavalla henkilöllä 
on käytössään runsas valikoima 
vaihtoehtoja sosiaalisten tilantei-
den ratkaisemiseksi ja kyky valita 
niistä tarkoituksenmukainen tapa 
toimia. Ujolla, introvertilla ihmisel-
lä voi olla hyvät sosiaaliset taidot; 
sosiaalisuus ei siis tarkoita samaa 
kuin sosiaaliset taidot. 

Taitavat opettajat ja ohjaajat 
huomaavat arjessa tilanteita, joihin kannattaa tarttua, 
ja käsittelevät asioita jatkuvasti opiskelijoiden kanssa 
heitä hyödyttävällä tavalla. Kohdennetun harjoittelun 
avulla opiskelijoita autetaan ymmärtämään sosi-
aalisia taitoja syvemmin ja siirtämään niitä uusiin 
tilanteisiin. Käyttämälläni kohdennetun harjoittelun 
nimityksellä tarkoitan työtapaa, jossa sosiaalisten 
taitojen harjoitteluun varataan erikseen aikaa ja opis-
kelijat ovat tietoisia työskentelyn aiheesta. 

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija 
sosiaalisten taitojen oppijana
Opettajalla tai ohjaajalla voi olla käsitys siitä, millaiset 
sosiaaliset taidot tarvitaan yhteiskunnassa selviä-
miseen. On kuitenkin tärkeää keskustella yhdessä 
opiskelijan kanssa, mikä on kohdennetun harjoittelun 
tavoite. Haluaako hän olla sosiaalisesti taitava vai 
onko tavoitteena välttää isoimmat ristiriidat? Onko 
ystävien puute ongelma? Millaista työtä hän toivoo 

tekevänsä jatkossa, ja 
ovatko sosiaaliset taidot 
siinä olennaisen tärkeitä? 
Tällaisen keskustelun 
käyminen on myös mo-
tivoivaa ja ratkaisukes-
keistä työskentelyä, jossa 
molemmat osapuolet 
sitoutuvat tavoitteeseen. 

Esimerkiksi autismin 
kirjon opiskelijoiden voi 
olla vaikea ymmärtää 
toisen ihmisen tunteita ja ajatuksia. Paitsi toisten 
ajattelun ymmärtäminen myös sosiaalisiin taitoihin 
liittyvät sanalliset ja ei-sanalliset ilmaisutavat voivat 

olla vaikeita. Tällöin henkilön on vai-
kea käyttää taitoa, vaikka teoriassa 
ymmärtäisikin, mistä osatekijöistä 
se pilkottuna koostuu. Sosiaalisten 
taitojen harjoittelussa pitää siis 
käyttää monenlaisia menetelmiä 
ja runsaasti aikaa käsitteiden 
avaamiseen.

Harjoittelua monin 
menetelmin
Sosiaalisia taitoja voidaan har-
joitella draaman, toiminnallisten 
harjoitteiden ja visuaalisen tuen 
avulla. Keskustelu on myös tärkeää. 
Kuunnellen ja keskustellen opetta-
ja tai ohjaaja saa tietoa siitä, mitä 
pitää harjoitella ja miten opiskelija 

on ymmärtänyt opeteltavien taitojen merkityksen.

Sosiaalisia taitoja voidaan käytännössä harjoitella 
kahdella tavalla: jatkuvasti osana arkea sekä kohden-
netusti sovitulla ajalla. Jatkuva arjessa harjoittelu on 
osa taitavan opettajan tai ohjaajan työskentelyä: Hän 
tarttuu tilanteisiin, keskustelee, keskusteluttaa, kiittää 
ja kannustaa. Kohdennettu harjoitteleminen tukee 
arjessa tapahtuvaa toimintaa. Sen avulla opiskelija 
alkaa vähitellen yleistää sosiaalisten taitojen käyttöä 
eri tilanteisiin. 

Harjoittelua voidaan tehdä yksittäisen opiskelijan 
kanssa, mutta se on yleensä hedelmällisempää 
pienryhmässä. Opiskelijoille tulee olla selvää, että on 
kysymys sosiaalisten taitojen harjoittelusta. Alussa 
keskustellaan siitä, mihin sosiaalisia taitoja tarvi-
taan, ja mitä ne ylipäätään ovat. Hyvä keino on antaa 
opiskelijoiden itsensä ensin pohtia, miksi sosiaalisten 
taitojen hallitseminen on tärkeää, ja kirjata ajatukset 
näkyville. 

Sosiaalisia taitoja voidaan opettaa! 
Se kannattaa tehdä hauskasti ja 
ratkaisukeskeisesti. YTY-hankkeen 
aikana on opetus- ja ohjausalan 
ammattilaisia valmennettu  
hyödyntämään sosiaalisten taitojen 
kohdennettua harjoittelua osana 
ohjaustyötä.
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”Kuinka ne saadaan mukaan?”

DRAAMASTA EI TEHDÄ DRAAMAA! 
Draaman ja toiminnallisuuden käyttäminen opetuksessa toimivat kokemukseni 
mukaan parhaiten silloin, kun niistä ei tehdä erillistä numeroa, vaan otetaan 
käyttöön kuin mitkä tahansa työkalut. Toiminnallinen työtapa ja draamahar-
joitteet aloitetaan heti uuden ryhmän kanssa, eikä niiden käyttöä perustella sen 
enempää. Jos joku kyseenalaistaa voimakkaasti harjoittelun, voi ryhmältä kysyä, 
miksi taitoja mahdetaan harjoitella käytännössä. Usein keskustelussa päädy-
tään siihen, että tarvittavaa taitoa on hyvä harjoitella turvallisessa ryhmässä. 

VINKKEJÄ ONNISTUMISEN TAKAAMISEKSI: 

 ʠ Käy keskustelua opeteltavasta taidosta ennen toiminnallisten harjoitteiden aloittamista. Jätä taidon nimi näkyviin.

 ʠ Harjoiteltava sosiaalinen taito pilkotaan sarjaksi tekoja, jotta osallistujilla on ”kaava” taidon käyttämiseen. 
He voivat katsoa esimerkkiä etsien eri vaiheita taidon käyttämisestä.  

 ʠ Jos demonstroit itse jotain taitoa, älä näyttele ”liian hyvin”. Kyseessä ei ole näyttelijäntyön kilpailu,  
vaan yhteinen työskentely. 

 ʠ Pyydä ensimmäisiin harjoituksiin mukaan sellainen osallistuja, jonka mukaan tulosta voit olla suhteellisen varma

 ʠ Älä pakota ketään. Jos tiedät, että joku jännittää, menen itse hänen luokseen, äläkä pyydä häntä ryhmän 
eteen. Aloita harjoitus saman tien (esim. asiakaspalvelutilanne: ”Hei, kuvitellaan nyt, että hän on myyjä ja 
minä tulen tähän räyhäämään. Sun ei tarvitse muuta kuin olla siinä. Kyselen kohta, miltä tuntui, kun tällai-
nen asiakas tähän tuli.”)

 ʠ Laita näyttämö epätavalliseen paikkaan (esim. luokan taakse)

 ʠ Käytä pariharjoituksia, päätä parit etukäteen, ohjaa itse heikoimpia.

 ʠ Ohjeista suullisesti ennen vuorosanojen tai ohjelappujen jakamista. 

 ʠ Käsikirjoita tilanteita alussa, anna vuorosanakortit A:lle ja B:lle. 

 ʠ Seuraavilla kerroilla voit antaa kortit, joissa lukee vain, mitä kumpikin tekee  
(esim. A: Pyydä apua kesärenkaiden vaihtamiseen. B: Mieti, miten vastaat pyyntöön, jonka A sinulle esittää.).

 ʠ Käytä tarkkailijaa aina kun mahdollista. Pariharjoitukset menevät helposti nauramiseksi,  
mutta tarkkailija ryhdistää tilannetta.

 ʠ Lopeta aina onnistuneeseen esimerkkiin taidon käytöstä (esim. 1. passiivinen, 2. aggressiivinen, 3. jämäkkä).

 ʠ Jätä aina aikaa keskustelulle. Yhteinen keskustelu ja asioiden kiteyttäminen draamaharjoitusten jälkeen on 
tärkeää, jottei muistiin jää vain yksittäisiä repliikkejä.

 ʠ Sovi välityöskentelystä ja käytä aikaa sen purkamiseen seuraavalla kerralla.  
Näin opittu siirtyy oikeaan elämään ja opiskelijat pääsevät jakamaan kokemaansa. 

Draaman ja toiminnallisuuden  
käyttö palkitsee. Se vaatii 
etukäteistyötä ja omaa innostusta, 
mutta antaa oppimiskokemuksia 
ja hervottoman hauskoja hetkiä. 
Draamaan kannattaa suhtautua 
arkisesti, vaikka sen käyttö osana 
työtä onkin ohjaajan näkökulmas-
ta yhtä juhlaa!
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Kuvien käyttö kannattaa!
Draaman lisäksi on mahdollista käyttää valokuvia, joissa on erilaisia 
sosiaalisia tilanteita. Opiskelijat keskustelevat tilanteista vaikkapa 
keksien vuorosanoja henkilöille tai asettaen valmiita puhekuplia 
kuvan henkilöille. Tällaisen materiaalin tekeminen on työlästä, 
mutta käyttö palkitsevaa. On yllättävää, miten harjoituksen kautta 
voidaan havainnoida opiskelijan kykyä ymmärtää muiden ihmisten 
reaktioita. Usein tulee ilmi myös se, että opiskelijalle on vaikeaa 
arvioida, mitä voi sanoa ääneen. Kun opettaja tai ohjaaja saa tietoa 
opiskelijalle haastavista asioista, on myös harjoittelun kohdentami-
nen helpompaa. 

Sosiaalisista tilanteista voi tehdä myös sarjakuvan ottamalla opis-
kelijoiden itse lavastamista tilanteista kuvia. Innostus tehtävää koh-
taan kasvaa, kun ensin tehdään ”hupiversio” esimerkiksi kauheim-
masta kuviteltavissa oltavasta asiakaspalvelutilanteesta ja sitten 
”oikea” versio. Opettajan tai ohjaajan on hyvä muistaa, että oikean 
version käsittelyyn käytetään vähintään sama aika kuin ”väärän”. Kos-
ka kuva on voimakkaasti ajatteluun vaikuttava elementti, vedetään 
”väärän” sosiaalisen tilanteen päälle lopuksi punainen rasti.

Kuvat ovat oiva työväline ihmisten reaktioiden tunnistamisessa ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa.  
Tunnistatko kuvista seuraavat tunnetilat: jämäkkä, aggressivinen ja passiivinen? 

Sosiaalisten taitojen tukeminen ohjaustyössä
 ʇ koulutuksen tavoitteina on antaa osallistujille 

valmiuksia 
 ʇ arvioida ohjattavien sosiaalisia taitoja 
 ʇ auttaa ohjattavaa asettamaan itselleen tavoitteita
 ʇ pilkkoa sosiaalisia taitoja osataidoiksi
 ʇ ohjata toiminnallista harjoittelua
 ʇ tutustua draaman käyttöön ohjauksessa

Sosiaalisten taitojen tukeminen ohjaustyössä -kou-
lutusta on toteutettu Bovallius-ammattiopistossa 
YTY-hankkeen aikana muutamia kertoja. 
Kunkin koulutuksen kesto on ollut 3 x 4 tuntia, ja siihen 
on sisältynyt omaan työhön liittyvä välitehtävä. 
Osana koulutusta osallistujat arvioivat omia sosiaalisia 
taitojaan, koska koulutus tapahtui lyhyiden alustusten 
lisäksi niillä työtavoilla, joiden käyttöön tähdättiin.
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Ratkaisukeskeisyys sopii 
asiantuntijapalveluihin
Marika Mäkinen, erityisopettaja, Bovallius-ammattiopisto

T avallinen lähtökohta asiantuntijapalveluille on, 
että asiakas hakee ratkaisua johonkin työhönsä 

liittyvään ongelmaan. Bovallius-ammattiopistossa 
on huomattu, että ratkaisukeskeinen työskentely so-
veltuu siksi hyvin erilaisten asiantuntijapalveluiden, 
kuten koulutusten ja sparrausryhmien lähestymista-
vaksi. Samalla myös osallistujat saavat konkreettisia 
työkaluja omaan työhönsä.

 Mitä on ratkaisukeskeisyys?  
Ratkaisukeskeisyys korostaa ihmisten välistä vuoro-
vaikutusta ja heidän näkemyksiään ja tulkintojaan 
omasta tilanteesta sekä toimivista ratkaisutavoista. 
Näkökulma on tulevaisuudessa ja työyhteisön ole-
massa olevien voimavarojen ja osaamisen hyödyntä-
misessä. Ratkaisukeskeisyys korostaa työyhteisössä jo 
tapahtuneita muutoksia sekä yhteisten tavoitteiden 
laatimista. Ratkaisukeskeiseen työskentelyyn liittyy 
esimerkiksi poikkeuksien tutkimista sekä asteikkojen 
ja selviytymiskysymyksien käyttämistä. 

Ratkaisukeskeisille työvälineille on tyypillistä se, että 
niiden käyttö esimerkiksi ohjauskäynneillä ja spar-
rausryhmissä antaa osallistujalle uuden työvälineen, 
jota he voivat hyödyntää myös omassa työssään. 
Selviytymiskysymyksiä käytetään myönteisten ratkai-
sukeinojen kartoittamiseksi.  Ne auttavat erityisesti 
tilanteissa, joissa kokemus selviytymisestä on hyvin 
negatiivinen. Negatiivisesta kokemuksesta saadaan 
myönteisiä piirteitä ilmi seuraavilla kysymyksillä: Mitä 
keinoja olette käyttäneet selviytyäksenne näin hienosti 
tähän saakka? Mitä taitoja ja kykyjä teillä on, kun olette 
selvinneet näinkin hyvin? Missä muissa yhteyksissä olette 
voineet hyödyntää näitä taitoja ja kykyjä? Kuka tai ketkä 
ovat tukeneet tai auttaneet näissä tilanteissa? Millaiset 
olosuhteet erityisesti tukevat selviytymistä? Selviytymis-
kysymykset auttavat suunnittelemaan jatkotoimenpi-
teitä myönteisten ratkaisukeinojen ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi. 

Sparrausryhmästä ratkaisuja arjen 
ongelmiin
Sparrausryhmissä työyhteisön jäsenet kokoontuvat 
keskustelemaan jostakin ajankohtaisesta ongelmasta 
asiantuntijan johdolla. Ryhmä kokoontuu noin viisi 
kertaa. Ensimmäisellä kerralla kokoontumiselle laadi-
taan mahdollisimman konkreettiset tavoitteet. 

Sparrausryhmässä ongelmaa lähestytään ensin 
poikkeuskysymysten avulla tarkastellen niitä kohtia, 
jolloin ongelmaa ei esiinny. Ryhmänvetäjä kannustaa 
työyhteisön jäseniä kertomaan tilanteista tarkasti 
ja yksityiskohtaisesti. Asteikon avulla pohditaan, 
kuinka vaikeasta ongelmasta on työyhteisön mukaan 
kysymys ja miten työntekijöiden näkemykset eroavat 
toisistaan. Yhdessä pohditaan, millaiset ratkaisu-
yritykset ovat olleet toimivia ja millaisia muutoksia 
tilanne työyhteisön jäsenten mielestä vaatii. Keskus-
telun yhteydessä ryhmänvetäjä visualisoi kuulemansa 
fläppitaululle. Visualisoinnin jälkeen keskustellaan, 
miten osallistujat näkevät tilanteen nyt.

Bovalliuksen asiantuntijalla Marika 
Mäkisellä on vankka kokemus ratkai-
sukeskeisten menetelmien hyödyn-
tämisestä. Hän valmistelee parhaillaan 
väitöskirjaa aiheesta autismin kirjon 
opiskelijoiden työllistyminen.
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Apua haastavan käyttäytymisen 
tilanteisiin 
Opiskelijoiden haastava käyttäytyminen on yleinen 
ongelma ammatillisissa oppilaitoksissa. Haasteellinen 
käyttäytyminen voi ilmetä esimerkiksi passiivisuu-
tena, aggressiivisuutena, poissaoloina, motivaation 
puutteena, ihmissuhdevaikeuksina tai päihteiden 
käyttönä. Oppilaitoksien työyhteisöt kokevat neuvot-

tomuutta erityisesti opiskelijoiden mielenterveyden 
haasteissa. Perinteisesti haastavaan käyttäytymiseen 
on vastattu kognitiiviseen tera-
piaan pohjautuvalla käyttäyty-
misanalyysilla. Kognitiivisessa 
käyttäytymisanalyysissa selvite-
tään tarkasti, milloin haastavaa 
käyttäytymistä esiintyy. Sen sijaan 
ratkaisukeskeinen käyttäytymisa-
nalyysi pyrkii löytämään myön-
teisiä poikkeuksia, toisin sanoen 
tilanteita, tapahtumia ja olosuh-
teita, joissa haasteelliseksi koettua 
käyttäytymistä ei esiinny.  Ratkai-
sukeskeinen käyttäytymisanalyysi 
on saanut erittäin myönteisen 
vastaanoton haastaviin tilanteisiin 
ohjauskäynneillä ja koulutustilai-
suuksissa. Kokemukseni mukaan 
kentällä työskentelevät oman 
alansa asiantuntijat tarvitsevat 
työvälineitä, joilla he kohtaavat 
erilaisia haasteellisia tilanteita. 

YTY-hankkeessa suosittuja ovat olleet myös autismin 
kirjoon liittyvät asiantuntijapalvelut. Näitä palveluja 
on toteutettu sekä ohjauskäyntien että koulutusti-
laisuuksien muodossa. Sisältöinä ovat olleet esimer-
kiksi käyttäytymisen säätelyyn ja kommunikaatioon 
liittyvät koulutukset ja konsultaatiot. Niissä on esitelty 
ja harjoiteltu arkeen soveltuvia keinoja ja menetel-
miä opiskelijan tukemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi 
tukikeskustelut, sosiaaliset tarinat, jäsennelty ympäristö, 
viestinnän visualisointi esimerkiksi kuvin, kirjoittamalla ja 
käsitekartalla sekä aistiympäristön muokkaus.  Ratkaisu-
keskeinen työote on myös yksi keino tukea autismin 
kirjon opiskelijaa.

Myös Bovalliuksen koulutustilaisuudet on rakennettu 
ratkaisukeskeisyyden periaatteita noudattaen. Koulu-
tustilaisuudet esimerkiksi alkavat yhteisellä keskus-
telulla, jossa osallistuvat pohtivat ensin vastausta 
kysymykseen: ”Kun tänään lähden tyytyväisenä koulu-
tuksesta kotiin, niin mikä on se asia, minkä olen mukaani 
saanut helpottamaan työtäni ja arkeani?” 

Ratkaisukeskeisyydestä voimaa 
asiantuntijatyöhön 

Asiantuntijuudessa yhdistyvät 
kokemus, substanssiosaaminen, 
ilmaisu- ja ongelmaratkaisukyky, 
monialaisuus sekä innostavuus ja 
motivointikyky. Asiantuntijuuteen 
luotetaan korkein odotuksin, ja 
onnistuminen palkitsee. 

Erilaisten odotusten avaaminen ja 
muotoileminen yhteisiksi tavoit-
teiksi on yksi asiantuntijuuden 
tärkeimpiä tehtäviä. Siinäkin 
ratkaisukeskeinen työote auttaa. 
Asiantuntijuus on parhaimmillaan 
työskentelyä yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Oivalluksien ja 
osaamisen näkyväksi tekeminen 
palkitsee molempia osapuolia. 
Asiantuntija onkin kokemukseni 
mukaan enemmän ratkaisukes-
keinen sparraaja kohti parempaa 
tulevaisuutta!

Ratkaisukeskeisyys hyödyntää 
olemassa olevia voimavaroja ja 
osaamista. Ratkaisukeskeiset 

menetelmät voimaannuttavat 
sekä työyhteisöä, opiskelijaa että 

asiantuntijaa.

”Muutos parempaan on jo  
tapahtumassa!”



51
YTY-HANKKEEN HELMIÄ

Vertaisarviointi kehittämisen 
välineenä
Rauno Konttila, laatupäällikkö, Kiipulasäätiö
Eija Männistö, erityisopetuksen asiantuntija, Validia Ammattiopisto

V ertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, 
jossa vertaisarviointiryhmä arvioi organisaation 

toimintojen laatua. Vertaisarvioinnin avulla saadaan 
esiin vahvuuksia, parantamisalueita ja hyviä käy-
täntöjä sekä opitaan toinen toisiltaan. Vertaisarvi-
oinnista on YTY-hankkeen aikana kehitetty toimiva 
ja kustannustehokas asiantuntijapalvelumuoto, 
joka antaa laaja-alaista ja kokonaisvaltaista tietoa 
oppilaitoksen kehittämistä varten. 

Vertaisarvioinnissa asiantuntijoiden muodostama 
vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan am-
matillisen koulutuksen järjestäjän ja ammatillisen 
oppilaitoksen toimintoja. Vertaisarvioijat ovat 
oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä, jotka työsken-
televät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan 
aihepiirin asiantuntijoita ja ammattilaisia. Arvioijat 
ovat riippumattomia ja arvioivat samalla organisaa-
tiotasolla olevien henkilöiden toimintaa. Arvioijat 
allekirjoittavat vaitiolovakuutuksen, jonka mukaan 
he sitoutuvat pitämään salaisena kaikki arviointipro-
sessissa esiin tulevat luottamuk-
selliset tiedot. Arviointi perustuu 
arvioitavan oppilaitoksen laati-
maan kuvaukseen ja itsearviointiin 
arvioitavasta alueesta, muuhun 
materiaaliin sekä arviointikäynnin 
aikana tehtyihin haastatteluihin ja 
havaintoihin. Kuvauksen laati-
minen ja arvioinnin tekeminen 
perustuvat arviointialueille laadit-
tuihin kriteereihin ja laatuympyrän 
mukaiseen jaotteluun suunnittelu, 
toteuttaminen, arviointi ja paran-
taminen. 

Ammatilliset 
erityisoppilaitokset 
käynnistivät sään-
nöllisen laadun-
hallintaan liittyvän 
yhteistyön vuonna 
2007. Pian todettiin 
tarve oppilaitosten 
toiminnan ulkoiselle 
arvioinnille, osittain 
opetusviranomais-
ten vaatimuksesta, 
osittain oppilaitos-

ten oman ja yhteisen kehittämisen näkökulmasta. 
Vertaisarvioinnit nähtiin hyvänä vaihtoehtona näihin 

haasteisiin vastaamisessa. Keväällä 2010 käynnistet-
tiin verkoston sisäiset vertaisarvioinnit, jotka toimivat 
samalla vertaisarvioijien koulutuksena. Koulutettuja 
vertaisarvioijia AMEO-verkostossa on tällä hetkellä 
noin 60.

YTY-hanke ja vertaisarvioinnit 
Positiivisten kokemusten innoittamina päätettiin 
AMEO-verkostossa tarjota vertaisarviointia myös 
yhteistyöoppilaitoksille osana YTY-hankkeen asian-
tuntijapalvelutoimintaa. Arvioinnit kohdennettiin 
ammatillisen peruskoulutuksen arviointialueeseen 
Yksilölliset opintopolut, jonka kriteeristöä ”tuunattiin” 
hankkeen tavoitteiden mukaisesti muotoon Yksilölliset 
opinto- ja jatkopolut ammatillisessa erityisopetuksessa.

Kiipulan ammattiopisto toteutti vertaisarviointia 
Välkky-verkoston oppilaitoksille (https://valkky-oppi-
laitosverkosto.wikispaces.com/V%C3%A4lkky-oppilai-
tosverkosto). Arviointeihin osallistuivat Forssan aikuis-
koulutuskeskus, Forssan ammatti-instituutti, Hyria, 
Hämeen ammatti-instituutti, Ammattiopisto Tavastia 
ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Arviointien 
yhteydessä koulutettiin osallistuvien oppilaitosten 
henkilöstöstä vertaisarvioijia. Kouluttajina toimivat 
Kiipulan ammattiopiston koulutetut ja arvioinneissa 
rutinoituneet konkarit.

Validia Ammattiopisto on toteut-
tanut vertaisarvioinnit Porvoon 
ammattiopistossa Amistossa sekä 
Keski-Uudenmaan Koulutuskun-
tayhtymässä Keudan ammat-
tiopistossa. Yhdessä Ammat-
tiopisto Luovin kanssa toteutettiin 
vertaisarviointi Oulun seudun 
ammattiopistossa.  

AMEO-verkostossa vertaisarvioin-
nista ja vertaisarvioijien koulu-
tuksesta on pyritty kehittämään 
kustannustehokas malli. Tästä 

huolimatta arvioinnin tekeminen on haasteellinen, 
osin työläskin tehtävä. Arvioinnin kohteen on ku-
vattava toimintansa ja tehtävä sen pohjalta itsearvi-
ointi. Arvioinnin kohteena olevasta oppilaitoksesta 
nimetään yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimittaa 
tarvittava etukäteismateriaali arviointiryhmälle, 
varata tarvittavat tilat, materiaalit ja tarjoilut arvioin-
tipäiviä varten sekä huolehtia paikalle haastateltavat.  
Vertaisarvioijat puolestaan perehtyvät arvioitavan 
alueen kriteeristöön, tutustuvat oppilaitoksen toi-
mittamaan materiaaliin, ja suunnittelevat arvioinnin 
aikatauluineen. 

. ”Jo valmisteluvaihe oli tärkeää: 
siinä tuli mietittyä toimintaa ko-

konaisuutena, ja jo siinä vaiheessa 
saattaa nousta esille esim. ajatuk-

sia siitä mitä pitää kehittää.  
Vertaisarvioinnista saa hyvän  

tsekkilistan tilanteesta.
Sari Maunula, Amisto

Eurooppalainen vertaisarvioinnin 
viitekehys http://www.oph.fi/saadok-
set_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/
vertaisarvioinnit 

Vertaisarvioinnin opas  http://ameo.fi/
wp-content/uploads/2014/11/vertais-
arvioinnin_opas_2013.pdf.
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Hei, me arvioidaan! 
Henna Hyytiä Keudasta koordinoi heillä tehtyä vertai-
sarviointia ja oli mukana arvioinnin kaikissa vaiheissa. 
Arviointiin valmistautuminen sujui Hennan mukaan 
”ytymäisesti”: ohjeistus oli selkeä ja aikataulut hyvin 
suunniteltu. Arviointia varten toimitettavaa aineistoa 
varten koottiin Keudassa olemassa olevaa ohjeistusta 
ja tietoa, eli mitään uutta ei tarvinnut laatia. Arvioin-
titilaisuuksissa haastateltiin opiskelijoita, henkilöstöä 
ja johdon edustajia. Palautetilaisuuteen osallistui 
Keudassa sekä johdon edustajia, haastattelussa 
mukana ollutta henkilöstöä ja myös muuta henkilö-
kuntaa. Runsas osallistujajoukko kertoi mm. siitä, että 
Keudassa oli sitouduttu vertaisarviointiin ja kiinnostu-
neita sen tuloksista

Arviointi paljastaa myös sen, mikä on hyvin. Henna 
Hyytiä kertoo: ”Henkilöstömme edustaja kommentoi 
arviointipalautteen jälkeen, että vaikka tuntui, ettei ole oi-
kein mitään polkuihin, mutta onhan meillä paljon tehty ja 

ihan hyvin.”  Sari Maunula Amistosta on samaa mieltä: 
”Yhteistyö ja toisiin organisaatioihin tutustuminen antaa 
perspektiiviä. Meillä onkin tuo ja tuo hyvin, kehitetään nyt 
vain tuota ja tuota.” 

Haastateltavien mukaan vertaisarviointi on ollut 
kokemus, joka myös voimaannuttaa. Vertaisarviointi 
on tapahtuma, jossa saa rauhoittua kahdeksi päiväksi 
yhteen asiaan. Se on myös hyvä oppimiskokemus. ”Ti-
laisuuden jälkeen kaikilla oli voimaantunut ja innostunut 
olo”, kuvaa Amiston Sari Maunula. 

1. Valmistelut  
(väh. 3 kk ennen)

g  Käynnistämistoimet
g Vertaisarviointiryhmän kokoonpano

g  Itsearviointi ja -raportti
g  Käynnin valmistelu (koulutuk-

sen järjestäjä, vertaisarvioijat)

2. Vertaisarviointikäynti 
(2-3 pv)

g  Tiedonkeruu
g  Tietojen analysointi

g  Arviointi
g  Suullinen palaute

3. Vertaisarviointiraportti 
(4 viikkoa)

g  Alustava raportti
g  Ammatillisen koulutuksen  

järjestäjän kommentit
g  Lopullinen raportti

4. Käytännön toteutus 
(6-12 kk)

g  Tavoitteiden muotoilu
g  Resurssien selvittäminen

g  Toimintasuunnitelma ja toteutus
g  Seuraavan orvioinnin  

suunnittelu

Seuraava vertaisarviointi

 Vertaisarvioinnin neljä vaihetta.  
(Lähde: Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas 
ammatilliseen peruskoulutukseen 2007, 8.)

.”Oli hyvä saada luotettava, meidän toimialaa samoin  
silmin katsovien ihmisten arviointi tilanteesta.  

Vertaisarvioija ymmärtää oppilaitoksen arjen ja  
kehityskulut, ja pystyy peilaamaan saamaansa  

materiaalia siihen. Arviointi antaa nuotit eteenpäin.”
Henna Hyytiä, Keuda
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Vertaisarvioinnista vauhtia 
kehittämiseen 
Vertaisarvioinnin tuloksia voi hyödyntää oppilaitoksen 
kehittämistyön ja henkilöstön osaamisen kehittämi-
sen tukena. Arvioinnin avulla laatu jalkautuu oppilai-
toksen arkeen ja voi auttaa henkilöstöä sitoutumaan 
laatutyöhön osana omaa työtään. Arvioinnin kautta 
myös hiljainen tieto tulee näkyväksi. Käyty keskustelu 
on arvokasta, kun toimijat tuovat erilaisia näkökulmia 
asiaan. 

Vertaisarviointien ottaminen kehittämisen työkaluksi 
vaatii oppilaitoksen johdon sitoutumista. Vaakakupis-
sa ovat arvioinnin vaatimat resurssit ja sen tuottamat 
hyödyt. Hyötyinä ovat mm. se, että vertaisarvioinnin 
avulla voidaan täyttää vaatimus oppilaitosten osallis-
tumisesta toimintansa ulkoiseen arviointiin. Vertais-
arvioinnissa oppilaitos saa ulkopuolisten, samaa työtä 
tekevien asiantuntijoiden näkemyksen oman toimin-
tansa vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Arvio ei 
useinkaan sisällä mitään yllätyksiä, mutta ulkopuolis-
ten esittämänä asiat saavat uutta painoarvoa ja voivat 
edesauttaa kehittämistoimia. 

Vertaisarviointiprosessilla on vaikutuksia myös pitem-
mällä tähtäimellä. Ajatuksena on, että arviointi auttaa 
kehittämään yhteistyötä oppilaitosten välillä. Arjen 
haasteet ovat monta kertaa samankaltaisia. Arvioin-
nissa toinen oppilaitos tulee tutuksi, joten jatkossa 
tietää, keneen ja missä asioissa voi ottaa yhteyttä. 

Vertaisarvioinnin kautta saatavan tiedon salassapi-
toon luotetaan: tietoja ei levitetä eteenpäin, mutta se 
voi auttaa esimerkiksi, kun mietitään yhdessä han-
kehakuja tai suunnitellaan asiantuntijapalveluiden 
toteuttamista. 

Osallistujat ovat kuvanneet vertaisarviointia 
win-win-tilanteeksi, jossa kaikki oppivat toisiltaan. 
Laadullinen, kokonaisvaltainen arviointi tuo uusia 
eväitä erityisopetuksen kehittämiseen nostamalla 
esiin sekä vahvuuksia että kehittämisen kohteita. 
Arviointi on myös tehnyt erityisopetusta tunnetuksi 
oman oppilaitoksen sisällä, kun arviointiin on osallis-
tunut niin oppilaitoksen johdon, työntekijöiden kuin 
sidosryhmienkin edustajia

Vertaisarvioijana toiminut Seija Markkanen Seurakun-
taopistolta muistuttaa, että on tärkeää tehdä vertais-
arviointi oikeassa vaiheessa oppilaitoksen kehittämis-
prosessia. Silloin arvioinnin kautta saadusta tiedosta 
on paras hyöty kehittämiselle. ”Amiston vertaisarvioin-
nista oli selkeää hyötyä toiminnalle. Sen jälkeen on lähdetty 
viemään eteenpäin arvioinnissa nousseita kehittämiskoh-
teita,” Sari Maunula kertoo. Haastateltavat pohtivat, 
että parin vuoden päästä olisi hyvä tehdä uusinta-ar-
viointi siitä, mitä on tapahtunut. Tähän voisi kehittää 
kevennetyn yhden päivän version vertaisarvioinnista.  

”Olen osallistunut useisiin arvionteihin niin kouluttaja-
na, arvioinnin koordinaattorina, arvioijana, yhdyshenki-
lönä kuin haastateltavanakin. Pääosin kokemukset ovat 

olleet positiivisia. Arvioinnin kohteena oleminen toki 
jännittää, mutta on helpottavaa huomata, että kyseessä 
on kuitenkin arviointi, ei arvostelu. Arvioijaa kuvaakin 

hyvin sanapari ’kriittinen ystävä’.”
Rauno Konttila, DI, ammatillinen erityisopettaja,  

laatupäällikkö, Kiipulasäätiö

Koulutuskeskus Tavastiassa vertaisarvioinnin tuloksia 
käsiteltiin arvioitavan koulutusalan osastokokouksessa, 
erityisopetustiimissä sekä oppilaitoksen johtoryhmässä. 

Kehittämistoimina tehtiin mm. muutoksia HOJKS- 
lomakkeeseen ja huoltajille suunnattuun tiedottamiseen. 

Kehittämisen tuloksena toteutuneet tukitoimet tulevat 
paremmin ja helpommin esille, ja huoltajat seuraavat 

opiskelijoiden e-hojkseja tiiviimmin. Arvioinnissa 
mukana olleet näkivät vertaisarvioinnin hyvänä tapana 

kehittää toimintaa ja myös henkilöstön osaamista.

Vertaisarviointi tuo laadun oppilaitoksen arkeen.  
Vertaisarvioinnissa pysähdytään tarkastelemaan omaa 

työtä laatuympyrän kautta suunnittelu, toteutus,  
arviointi ja parantaminen huomioiden. Vertaisarviointi 

on myös arvioinnin oppimisprosessi.
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Vertaisarviointikäynnin ohjelmarunko. Rinnakkaisten haastattelujen määrä riippuu arviointiryhmän koosta ja kokoonpanosta ja  
haastatteluryhmien määrästä.

Vertaisarviointipäivä 1
8.00 – 8.15 Arviointiin valmistautuminen 

TILA: 
Kaikki arvioijat

8.30 – 9.30 
Haastattelukierros 1

Haastatteluryhmä 1 
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä 2 
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä X  
(/Materiaalit) 
TILA: 
arvioijat

9.45 – 10.45 
Haastattelukierros 2

Haastatteluryhmä  
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä 
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä X  
(/Materiaalit) 
TILA: 
arvioijat

10.45 – 11.15 Yhteenvedot edellisestä: haastatteluista, huomioista 
TILA: 
Kaikki arvioijat

11.15 – 12.00 Lounas

12.00 – 13.00 Tilojen, laitteiden, välineiden ja tietolähteiden havainnointi 
Kaikki arvioijat

13.00 - 14.00 
Haastattelukierros 3

Haastatteluryhmä  
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä 
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä X  
(/Materiaalit) 
TILA: 
arvioijat

14.15 – 15.15 
Haastattelukierros 4

Haastatteluryhmä  
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä 
TILA: 
arvioijat

Haastatteluryhmä X  
(/Materiaalit) 
TILA: 
arvioijat

15.15 – 17.00 Yhteenveto edellisistä: haastatteluista, huomioista ja raportin laatimisen aloittaminen. 
TILA: 
Kaikki arvioijat

 

Vertaisarviointipäivä 2
8.00 – 11.30 Palauteraportin laatiminen 

TILA: 
Kaikki arvioijat

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.00 Valmistautuminen palautetilaisuuteen 
TILA: 
arvioijat

13.00 – 14.00 Palautetilaisuus 
TILA: 
Kaikki arvioijat

14.00 – 16.00 Raportin viimeistely ja luovuttaminen sekä tutkittavan materiaalin luovuttaminen. 
Vertaisarvioijien palaute vertaisarvioinnista prosessina.
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www.ameo.fi

YTY-hankkeet
ʠ  Toteutusaika 1.11.2011–30.6.2016
ʠ  Neljä hankekokonaisuutta
ʠ  Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama
ʠ  Rahoitus yhteensä 3 404 000€
Tavoitteet
1. Vahvistaa ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämis-ja palvelutoimintaa
2. Tukea yksilöllisten opinto-ja jatkopolkujen toteutumista yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa
3. Tukea työelämälähtöisen koulutuksen toteutumista ja koulutuksen nivelvaiheita

AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN 
ASIANTUNTIJAPALVELUT

YTY-IN
FO

GRAM
M

I

Hankkeen toteuttajat 
ʠ  Ammattiopisto Luovi
ʠ  Bovallius-ammattiopisto
ʠ  Keskuspuiston ammattiopisto
ʠ  Kiipulan ammattiopisto
ʠ  Optima Samkommun
ʠ  Validia Ammattiopisto

Yhteistyökumppanit (YTY 3 ja YTY 4)
ʠ  Helsingin Diakoniaopisto HDO
ʠ  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
ʠ  Koulutuskeskus Salpaus
ʠ  Lapin ammattiopisto LAO
ʠ  Savon ammatti-ja aikuisopisto SAKKY

Muita sidosryhmiä:
ʠ  Opetushallitus
ʠ  Työpajat ja Valtakunnallinen työpajayhdistys
ʠ  Ammatilliset opettajakorkeakoulut
ʠ  VALTERI-koulut
ʠ  VATES-säätiö
ʠ  Muut tutkimus-ja kehittämistahot sekä verkostot

YTY-hankkeiden jatkumo

Asiantuntijapalvelu-
toiminnan organisointi

AMEO-verkostossa  

YTY 1 Palveluvolyymien 
kasvu, koko maan 
kattavat palvelut 

YTY 3 Asiantuntijapalveluiden 
toimintamalli on vakiintunut 
osaksi ammatillisen koulutuksen 
palvelujärjestelmää

YTY 4Osaamisen 
tuotteistaminen,
asiakashankinta

YTY 2

*Rajatun erityistehtävän oppilaitokset mukaan

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut

Tuloksia
Määrälliset toteumat (alustava arvio ennen hankkeen päättymistä)    Arvio kokonaismäärästä
           
Toteutuneet asiantuntijapalvelut       2 200 palvelua
Palveluihin osallistuneet henkilöt       29 000 henkilöä
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joiden henkilöstö on osallistunut palveluihin  108 koulutuksen järjestäjää (67 % kaikista*) 

OPH:n tilastopalvelu Vipunen 2014: Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä yhteensä 166 kpl, Ammatillisia oppilaitoksia 227 kpl
*%-osuuksista vähennetty AMEO-oppilaitokset palveluiden tuottajina.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Tavoite: Palveluita tarjotaan aktiivisesti kaikille ammatillisen 
koulutuksen järjestäjille

38%

29%

33%

Yhteistyö erityisopetuksen rajatun erityistehtävän saaneiden koulutuksen  järjestäjien kanssa 
(YTY 3 ja 4 -hankkeissa)
ʠ   Kaikki ammatillisen erityisopetuksen osaaminen käyttöön
ʠ   Erityisopetuksen asiantuntijapalveluita kaikille alueille
ʠ   Palveluita myös ruotsin kielellä

Asiantuntijapalveluiden laadunhallinta
Tavoite: Hankkeessa tulee edelleen kehittää kehittämis-ja palvelutoiminnan tuloksellisuuden seurantaa ja laadunhallintaa siten, 
että hankkeen tuloksista ja vaikuttavuudesta voidaan raportoida selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla.

AMEO-oppilaitosten käyttöön
�  Ohjausmateriaali asiantuntijapalvelutoiminnan laadunhallintaan ja toiminnanohjaukseen
�  Asiantuntijana AMEO-verkostossa -ohjausmateriaali
�  Yhteiset seurantatiedot ja mittarit
�  Asiantuntijapalveluiden vaikuttavuuden arviointimalli

Asiantuntijapalveluiden 
laatu ja vaikuttavuus 
(YTY 3 -hankkeen asiakaspalautteet)

Asteikolla 1–5,
1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä

Laatumittari
”Olen tyytyväinen palveluun kokonaisuutena” 
Keskiarvo 4,2

Vaikuttavuusmittari
”Voin hyödyntää palvelusta saamiani tietoja työssäni” 
Keskiarvo 4,1

Asiantuntijapalveluiden vaikutukset 
kehittämiskumppanien kokemana
Asiantuntijapalveluilla koettiin olevan vaikutuksia seuraaville kohderyhmille/tasoille:

Opetushenkilöstö
ʠ  osaaminen lisääntyi
ʠ  vertaistukea, menetelmiä, materiaaleja ja toimintamalleja arkeen
ʠ  asennevaikutukset: kiinnostus erityistä tukea tarvitsevia kohtaan lisääntyi
ʠ  ervojen ja erityisopettajien rooli vahvistui

Opiskelija
ʠ  inkluusio ja tasa-arvo lisääntyi
ʠ  nopea palvelu: opintojen keskeyttämiset ja rästiopinnot vähenivät
ʠ  yksilöllisiä opinto -ja työllistymispolkuja toteutui

Oppilaitos
ʠ  matalan kynnyksen prosessimainen tuen jatkumo ollut tuloksellista
ʠ  muutoksen tuki, esim. erityisopetuksen uudistusten käyttöönotossa
ʠ  erityisopetuksen suunnittelun ja laadunhallinnan tukeminen
ʠ  koko oppilaitos mukaan erityisopetuksen kehittämiseen
ʠ  ollut aitoa kehittämiskumppanuutta

Alue
ʠ  verkostojen kokoaminen ja tukeminen
ʠ  nivelvaiheyhteistyön lisääntyminen
ʠ   työpajayhteistyön lisääntyminen
ʠ   yhdessä kehittäminen ja vaikuttaminen
ʠ   tietoa ajankohtaisista asioista

”AMEO-verkosto on kokoava sateenvarjo 
erityisopetuksen ja ohjauksen kehittämisessä"

ʠ  koulutuksia
ʠ  konsultaatiota
ʠ  opiskelijoille suunnattuja palveluita
ʠ  verkostojen kehittämisen tukea
ʠ  julkaisuja ja materiaalia

Mitä?

ʠ  jotta erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla ja aikuisilla olisi samanvertainen mahdollisuus koulutukseen, 
    työhön ja aktiiviseen kansalaisuuteen, inkluusio
ʠ  järjestämisluvassa erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus-ja tukitehtävä

Miksi?

ʠ  ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaushenkilöstölle sekä johdolle
ʠ  muille erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville henkilöilleKenelle?

ʠ  tarvelähtöisyys, kehittämiskumppanuus, käytännönläheisyys, tulosten ja vaikutusten arviointiMiten?

ʠ  AMEO-oppilaitosten työntekijät
ʠ  Yhteistyö rajatun erityistehtävän oppilaitokset ja muut tahotKuka?

YTY –YKSILÖLLISTEN 
OPINTOPOLKUJEN 

TUKEMINEN YHTEISTYÖSSÄ
Kuudella AMEO-verkoston oppilaitoksella on 
 järjestämisluvassaan erityisopetuksen kehittämis-, 
ohjaus-ja tukitehtävä, jota toteutetaan ammatillisen 
erityisopetuksen asiatuntijapalveluina.

Yhteistyökumppanit ovat koulutuksenjärjestäjiä, 
joilla on rajattu erityisopetuksen erityistehtävä.

Erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden teemat
1.Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen

2.Yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen
3.Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen

4.Erityisen tuen tarpeet ja oppimisen tukeminen
5.Menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien opetukseen ja ohjaukseen

6.Opiskelijan arviointi
7.Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen -nivelvaiheen tuki

8.Työvaltaisen oppimisen muodot, oppimisympäristöt
9.Työssäoppimisen tuki sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

    ohjaus ja arviointiosaaminen
10.Työpajayhteistyö, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

11.Koulutuksesta työelämään -nivelvaiheen tuki
12.Tuettu oppisopimuskoulutus

13.Erityinen tuki aikuiskoulutuksessa
14.Opiskelijahuolto opintojen tukena

15.Opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvoinnin tukeminen

Yhteistyön suunnittelu
Yhteistyösopimukset

Toimintasuunnitelmat

Työelämälähtöistä koulutusta tukevan
osaamisen kartoittaminen ja jakaminen

Erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden
kehittäminen ja tuotteistaminen

Asiantuntijapalveluiden
toteuttaminen alueilla

Kehittämiskumppanit, joiden kanssa on tiivis yhteistyö

Toteutettu yksittäisiä räätälöityjä palveluita tai henkilöstö 
on osallistunut esim. kaikille avoimiin koulutuksiin

Palveluita on markkinoitu - ei osallistuttu
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Yhteistyössä on YTYÄ – 
rajatun erityistehtävän 
saaneet oppilaitokset 
erityisopetusta kehittämässä
Marjatta Selkäinaho, koulutuspäällikkö, Savon ammatti- ja 
aikuisopisto 

S avon ammatti- ja aikuisopisto tuli mukaan 
AMEO-verkoston YTY-hankkeeseen aluksi am-

matillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen 
saajana ja YTY3:sta lähtien myös toteuttajana. Yh-
teinen YTY-matka on osoittanut, että hyvää kannat-
taa jakaa, ja että jokaisella on annettavaa.

Savon ammatti- ja aikuisopistolla on pitkät perin-
teet integroidun erityisopetuksen kehittämisestä.  
Vuonna 2009 saimme järjestämislupaamme rajatun 
erityisopetuksen erityistehtävän.  Sitä ennen olimme 
muutaman vuoden ajan kouluttaneet hankkeen tur-
vin vaikeasti vammaisia nuoria työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavassa koulutuksessa. 

Erityisopetus on tullut yhä vahvemmin osaksi jokaisen 
ammatillisen opettajan työtä sekä aikuisten että 
nuorten opetuksessa. Opettajilta edellytetään taitoja 
ohjata erilaisia opiskelijoita 
ja rakentaa yksilöllisiä opin-
topolkuja. YTY3-hankkeessa 
toteutimme aikuisten erityi-
seen tukeen ja ohjaukseen 
keskittyvän koulutuspäivän 
yhteistyöoppilaitostemme 
Ammattiopisto Luovin ja 
Bovallius-ammattiopiston 
kanssa. Päivässä hyväksi 
havaittuja menetelmiä 
sekä vinkkejä ohjaukseen 
esittelivät sekä meidän että Luovin ja Bovalliuksen asi-
antuntijat. Osallistava ja vuorovaikutteinen päivä oli 
hyvä esimerkki siitä, miten asiantuntijat voivat vaihtaa 
ajatuksia ja oppia toinen toisiltaan.

YTY-hankkeissa saimme kokemuksia myös konsul-
taatioparityöskentelystä, jossa AMEO-verkoston 
asiantuntija ja meidän erityisopettajamme tapasivat 
keskustellen omaan työhön liittyvistä ajankohtaisista 
asioista, osaamista jakaen. Työskentely on vahvistanut 
oman oppilaitoksemme erityisopettajien luottamusta 
omaan osaamiseensa ja rohkaissut myös heitä itseään 
toiminaan asiantuntijoina.  Työparityöskentelyssä mo-
lemmilla on jaettavaa ja opittavaa.  AMEO-verkoston 
asiantuntijan vahvuudet ovat erityisesti vaikeampien 
oppimisen haasteiden ratkomisessa, kun taas yleisen 
ammatillisen oppilaitoksen opettajalla on osaamista 
integroidun erityisopetuksen toteuttamisesta. 

YTY4-hankkeen yhtenä painopisteenä oli työelämä-
lähtöisen koulutuksen tukeminen. Siihen liittyen 
oppilaitoksessamme kehitettiin yhteistyötä työpajo-
jen kanssa. Tavoitteenamme oli vahvistaa työpajalla 
hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamis-
ta osana ammatin opiskelua. Prosessi vaatii oppilai-
toksen ja työpajan tiivistä yhteistyötä: oppilaitokselta 
työpajan oppimismahdollisuuksien kartoittamista ja 
tunnistamista ja työpajahenkilöstöltä opetussuun-
nitelmien sekä oppimisen tavoitteiden tuntemusta. 
Tämä yhteistyö sai YTY-hankkeessa hyvän startin, joka 
tulee jatkumaan vielä hankkeen jälkeenkin. 

Vuorovaikutteinen, kehittämiskumppanuuteen 
perustuva toimintatapa oli alusta saakka YTY-han-
keen keskeinen toimintaperiaate. Se tarkoittaa, että 

asiantuntijapalvelujen tarjo-
aja ja tilaaja suunnittelevat 
yhteistyön muodot yhdessä. 
Palvelut räätälöidään aina 
tilaajan tarpeiden ja toivei-
den mukaan, vaikka kysymys 
olisikin niin sanotusti tuot-
teistetusta palvelusta.

Kehittämiskumppanuus 
edellyttää hyvää suunnit-
telua ja tiivistä yhteistyötä 
asiantuntijapalvelujen 

tarjoajan ja tilaajan välillä. Kannatan tällaista toimin-
tatapaa myös jatkossa. Kehittämiskumppanuus ja 
yhteistyö meidän ja AMEO-verkoston oppilaitosten vä-
lillä jatkuu varmasti jossakin muodossa, ja hyvä niin. 
Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on osaamista, 
jota jokainen ammatillisen koulutuksen opettaja tar-
vitsee. Toisaalta ammatillisten oppilaitosten haasteet 
ovat myös osittain erilaisia, ja siksi meidän, rajatun 
erityistehtävän oppilaitoksen asiantuntijoiden  taidot 
ja osaaminen voivat sopivasti täydentää ammatillisen 
erityisoppilaitoksen asiantuntijan osaamista. 

Yhteistyössä on YTYä, sen olemme huomanneet 
matkan varrella. Miksei siis myös meidän rajatun 
erityistehtävän toimijoiden ja AMEO- verkostoon 
kuuluvien oppilaitosten asiantuntijapalveluiden yh-
teistyö jatkossakin olisi hedelmällinen, ammatillista 
erityisopetusta eteenpäin vievä tapa toimia.

g  

Erityisopetuksen rajatun erityistehtävän saaneilla  
koulutuksen järjestäjillä on lupa järjestää  
valmentavaa koulutusta erityisopetuksena. 
Rajatun erityistehtävän saaneista oppilaitoksista 
YTY3- ja YTY4-hankkeissa olivat mukana
g  Aitoon koulutuskeskus 
g  Helsingin Diakoniaopisto 
 g  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU  
g  Koulutuskeskus Salpaus 
g  Lapin ammattiopisto 
g  Savon ammatti- ja aikuisopisto
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Optimas utveckling 
och förverkligande av 
sakkunnigservicen 
Anki Sundqvist, projektkoordinator, Optima

O ptima är den enda svenskspråkiga specialyrkes-
läroanstalten i Finland med uppgift att ordna 

yrkesinriktad specialutbildning, ordna handledande 
utbildning samt fungera som kompetenscenter 
för utveckling av specialundervisningen på andra 
stadiet. Optima har ett allfinlandssvenskt ansvar 
för specialundervisningen på andra stadiet vilket 
innebär att vi har verksamhet i Österbotten, Åboland 
och Nyland. Vi har 11 olika undervisningsenheter 
med olika inriktningar och studerandemålgrup-
per. Optima har inom YTY-projekten utvecklat och 
förverkligat svenskspråkig sakkunnigservice  och 
svenskspråkigt material. 

Hur inleddes YTY-samarbetet?
Optimas och Yrkesintitutet Validias samarbete inled-
des inom det första YTY-projektet, YTY3. Rektor Sixten 
Snellman och utbildningsledare Kristina Kullas-Norr-
gård vid Optimas Yrkesinriktade specialundervisning 
hade tidigare varit aktiva inom AMEO-nätverket 
och det föll sig naturligt att gå med i projektet. Inom 
YTY3- projektet gjordes beslut om att ett utvecklings-
partnerskap mellan Yrkesinstitutet Validia (tidigare In-
validstiftelsens enhet i Träskända) och Optima skulle 
inledas för att utveckla sakkunnigverksamheten med 
hela den svenskspråkiga yrkesutbildningssektorn som 
verksamhetsområde. Arbetet med att marknadsföra 
YTY – projektet och sakkunnigservicen inleddes också 
inom Optimas egen yrkesutbildningsenhet.

Inom YTY4-projektet gjorde Validia och Optima till-
sammans med stöd av projektfinansieringen, gemen-
samma besök ut till de olika svenska yrkesutbildarna 
för en kartläggning av behovet av sakkunnigservice. 
Inom YTY4-projektet inleddes ett än mera planenligt 
samarbete mellan Validia och Optima. 

YTY4 och nuläget 
Inom YTY4 har utvecklingen av sakkunnigservicen 
fortsatt. Under år 2016 har två speciallärare från Opti-
ma besökt Validia för att benchmarka kring produk-
tifieringen av speciallärarnas sakkunnigservice. Även 
två handledare från Optimas elevhem kunde i april 
besöka Validia och träffa deras elevhemshandledare 
för att gemensamt produktifiera specialkunskapen 

som finns hos personalen. Innan projekttiden tar 
slut ska Optima ha fått en klar profil av personalens 
specialkunskaper för att kunna paketera in sakkun-
nigservicen till lämpliga produkter att marknadsföra. 
Dessutom ska personalen få en kort introduktion i 
att fungera som sakkunniga och representanter för 
den egna utbildningsenheten, enligt den modell som 
Validia arbetat fram för introduktion av sakkunniga. 

Optima har också samarbetat med Yrkesinstitutet 
Luovis sakkunnigservice-enhet med att delta som 
utställare vid Utvecklingsdagarna för Specialpedago-
gik vid Åbo Akademi i Vasa samt som sakkunnig vid 
en gemensam utbildningsdag för Vasa yrkesinstituts 
lärare. 

Inom YTY4 översattes materialet  ”Psyykkistä tukea 
tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatilli-
sessa oppilaitoksessa” till svenska. Materialet kommer 
att kunna användas från och med höstterminen 
2016. Spridning av materialet kommer att ske genom 
Optimas finlandssvenska nätverk av utbildningsa-
nordnare.

Innan YTY4 avslutades i juni 2016 ordnades sommar-
dagar i Vaihmala 8-9.6.2016. Fortbildningsdagarna 
riktade sig till speciallärare, specialyrkeslärare, 
studiehandledare och andra intresserade från både 
grundläggande utbildningen och grundläggande 
yrkesutbildningen. Dagarna indelades i två olika 
teman: Individuella lösningar och Stadieövergångar. 
Föreläsare och gruppdragare blev givetvis Optimas 
personal, Validias personal och personal från Optimas 
samarbetsparter från hela Svenskfinland. 

Sakkunnigservicen och effekterna av den
Den finlandssvenska efterfrågan på direkta föreläs-
ningar inom sakkunnigservicen har minskat. Istället 
har ”one-to-one” handledningskonceptet haft störst 
efterfrågan och gett bäst resultat och kundnöjdhet. 
Utvärdering har getts muntligt av kunden. Det visar 
att den kartläggning som gjorts av kompetenserna in-
om den Yrkesinriktade specialundervisningen vid Op-
tima är viktig för att lyfta fram personalens kunnande 
inom olika utbildningsområden, studerandeservice 
och elevhemsfunktioner. På så sätt kan vi gentemot 
övriga yrkesutbildare  vara tydliga i marknadsföringen 
av sakkunnigservicen. 
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Utmaningarna i utvecklandet av sakkunnigservicen 
har främst varit att öka personalens tilltro och tillit till 
att agera som experter i de finlandssvenska nätverken 
för yrkesutbildning. Man är van att stöda och handle-
da kollegor då de tar kontakt gällande olika utmanin-
gar.  Men att paketera kunskapen till en produkt har 
känts främmande. 

Yty - projekten och vad händer sen?
Projektet YTY 4 avslutas sommaren 2016 och samti-
digt är det skäl att granska hela processens resultat 
och effekter, verksamhetens fortsättning och kom-
mande utvecklingsfrågor. YTY projekten kan ses som 
utvecklingsprocesser där sakkunnigverksamheten har 
varit i fokus. Optima har även tidigare erbjudit främst 
kurser och fortbildningstjänster, men genom projek-
ten har vi haft möjligheten att bredda verksamheten 
både tematiskt och med flera resurspersoner.

Utvecklingsarbetet inom Optima har skett både på 
organisationell och personlig nivå. Optimas kompe-
tenscenter för yrkesinriktad specialutbildning behöver 
även i framtiden ständigt utveckla sakkunnigservicen 
så att den svarar på förväntningarna och behoven. 

En betydande effekt av YTY-utvecklingsprocessen 
är att man i personalens befattningsbeskrivningar 
förtydligat sakkunnigservicen som en del av arbetsup-
pgifterna.

På en mera personlig nivå har det många gånger 
handlat om egen kompetensutveckling, förmågan att 
se sina styrkor och ta vara på tillfällen att inta rollen 
som sakkunnig inom ett visst område. 

För att i samarbete med AMEO-läroanstalter kunna 
erbjuda experttjänster gäller det att Optimas egen 
verksamhet inom specialundervisningen är högk-
valitativ och ändamålsenlig. Under kalenderåret 
2016 deltar Optima i projektet Satsa & Matcha. Inom 
ramen för detta projekt fokuseras det på Optimas 
specialundervisning inom den grundexamensint-
riktade utbildningen. De interna styrdokumenten 
och processbeskrivningarna kommer att uppdateras 
under vårterminen medan eventuella nya rutiner och 
praxis implementeras under höstterminen.

För Optima, som den enda svenskspråkiga specialyr-
kesläroanstalten är ett kontinuerligt samarbete med  
AMEO-nätverket ytterst berikande. Inom dessa nät-
verk finns erfarenhet och goda modeller för hur vi kan 
utveckla och förverkliga sakkunnigservicen. Vi hoppas 
också att vi kunnat tillföra dessa nätverk något av den 
optimism och det lösningsinriktade arbetssättet som 
präglar vår verksamhet. 

Inom YTY-projekten har Optimas roll som specia-
lyrkesläroanstalt och möjligheter till sakkunnigt-
jänster i hela Svenskfinland kunnat marknadsföras. 
YTY-nätverket har varit viktigt för att få förståelse för 
de finlandssvenska lösningarna som bör beakta den 
speciella språkliga minoritetens behov. Optimas per-
sonal har kunnat tillgodogöra sig olika lösningsmo-
deller genom benchmarking och nätverksarbete inom 
YTY – arbetet. Det har även klargjorts att Optima har 
goda modeller som även kan spridas på finskspråkigt 
håll. AMEO-nätverket har genom YTY-projekten blivit 
mer känt inom andra stadiets utbildningsanordnare i 
Svenskfinland.

 

Myös Lapin ammattiopiston  
Hanna-Maija Sandqvist on ollut 
aktiivisesti mukana YTY-hankkeessa 
sekä kehittämässä että toteuttamassa 
asiantuntijapalveluita.
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YTY MUKANA 
ERITYISOPETUKSEN 
MUUTOKSISSA
Seija Eskola, kehittämispäällikkö, Validia Ammattiopisto

S amaan aikaan kun YTY-hanke oli käynnissä, 
muuttuivat ammatilliseen peruskoulutukseen 

ja aikuiskoulutukseen liittyvät lait ja asetukset. 
YTY-hankkeen avulla oli mahdollista sekä vaikuttaa 
valmisteilla olevaan lainsäädäntöön, että tukea 
asiantuntijapalveluilla oppilaitoksia muutosten 
toimeenpanossa. 

T ällä hetkellä valmistaudutaan taas uusiin uudis-
tuksiin: ammatillisen koulutuksen reformin mu-

kaisesti lainsäädäntö muuttuu v. 2018. Kehittämis-
kumppanuudella on jälleen tilausta sekä erityiseen 
tukeen liittyvien uudistusten jalkauttamisessa että 
uudistuksiin vaikuttamisessa.

Ammatillinen erityisopetus 1.8.2015
Ammatillisen koulutuksen uudistusten tavoitteena 
oli vastata entistä paremmin sekä työelämän että 
erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Uudistuksissa 
painottuvat osaamisperusteisuus, työelämälähtöisyys 
sekä tutkinnon osiin perustuva rakenne. Koulutuksen 
järjestäjillä on nyt entistä paremmat mahdollisuudet 
räätälöidä koulutusta alueellisen ja paikallisen työelä-
män tarpeisiin sekä tarjota opiskelijoille yksilöllisiä ja 
joustavia opintopolkuja. (Toimeenpano-opas 2015, 4.)

Koulutuksen ja oppimisympäristöjen saavutettavuus 
ja esteettömyys sekä opiskelijoiden yksilöllisten 
opintopolkujen rakentaminen, jotka uudistuksessa 
korostuvat, ovat tärkeitä periaatteita myös erityistä 
tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa. 

Kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mah-
dollisuudet osallistua koulutukseen ja opiskeluun 
sekä oikeus saada tukea opintoihinsa. Koulutuksen 
järjestäjän velvoitteena on järjestää palveluja tai 
ohjata opiskelijaa tarvitsemiensa palveluiden piiriin. 
Oppimisympäristöjen saavutettavuus on laaja-alai-
nen käsite, johon sisältyy mm. fyysinen, digitaalinen, 
sosiaalinen, psyykkinen ja pedagoginen esteettömyys 
(vrt myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).

Uudistuksissa painotetaan yksilöllisiä ja joustavia 
opintopolkuja. Koulutuksenjärjestäjän tulee mah-
dollistaa opiskelijalle yksilöllinen osaamisen hank-
kiminen ja osoittaminen.  Myös henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatimisesta ja oikeudesta 
henkilökohtaiseen ohjaukseen on säädetty lainsää-
dännössä.

Nuorisotakuun toimeenpanon myötä jokaiselle 
peruskoulunsa päättävälle tulee taata toisen asteen 
opiskelupaikka. Yhteiskuntatakuu-periaate sisältää 
myös velvoitteen opiskelijan ohjaukseen koulutuksen 
jälkeiseen työllistymiseen tai jatko-opintoihin

1.8.2015 lähtien muuttuivat myös ammatillisen eri-
tyisopetuksen määräykset. Ammatillinen erityisope-
tus on määritelty seuraavasti:

Oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn 
vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen 
ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus an-
netaan erityisopetuksena. Erityisopetuksella tarkoitetaan 
opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin 
perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä eri-
tyisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. 20  § (20.3.2015/246) 

Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija voi saa-
vuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset 
ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Erityisope-
tuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteista mukautta-
malla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä 
osaamisen arviointia siinä määrin, kuin se on opiskelijan 
henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huo-
mioon ottaen välttämätöntä. 19  § 
(20.3.2015/246) 

AMEO-verkosto toimi aktiivisesti ammatillisen erity-
isopetuksen lainsäädännön valmistelutyössä. 
Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
edustajien toiveesta kokosimme monipuolista osaamista 
edustavan asiantuntijaryhmän, johon kuului ammatil-
lisen erityisopetukseen liittyvien tutkimuslaitosten, 
yliopistojen, opetushallinnon, ammatillisten erityisopet-
tajakoulutusten, -oppilaitosten ja -erityisoppilaitosten 
edustajia. 
Asiantuntijaryhmä tuotti ehdotuksen perusteluineen 
ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen määrit-
telystä ja perusteluista. Esitys toimitettiin 1.4.2014 
opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lainsäädännössä esitys 
on huomioitu. (Erityinen tuki ja erityisopetus ammatilli-
sessa koulutuksessa, määritelmäehdotus 31.3.2014.)
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Koulutuksen järjestäjän tulee laatia erityisopetuksen 
toteuttamiseksi opiskelijalle henkilökohtainen opetuk-
sen järjestämistä koskeva suunnitelma, jota päivitetään 
tarvittaessa.  Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista 
edustajaa tulee kuulla ennen edellä mainituista asioista 
päättämistä ja henkilökohtaisen opetuksen järjestä-
mistä koskevan suunnitelman vahvistamista. 20  § 
(20.3.2015/246)

Uudessa määritelmässä korostuvat suunnitelmallinen 
pedagoginen tuki ja erityispedagogiset ratkaisut. Täl-
löin on tärkeää erityisopetuksen kytkeminen arkeen 
ja jokaisen opettajan toimintaan. Laissa painotetaan 
myös päätöksiä erityisopetuksesta ja mukauttami-
sesta sekä kuulemismenettelyjä näiden päätösten 
yhteydessä. 

Myös määräykset henkilökohtaisesta opetuksen 
järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS) 
muuttuivat. HOJKSiin tulee liittää päätös opetuksen 
järjestämisestä erityisopetuksena sekä millä perus-
teella opetus annetaan erityisopetuksena. (Tämä ei 
koske niitä koulutuksen järjestäjiä, jotka toteuttavat 
opetusta erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän 
perusteella.) Myös mahdollinen päätös tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoit-
teiden ja osaamisen arvioinnin mukauttamisesta 
liitetään HOJKSiin.  

Lisäksi HOJKSiin liitetään opiskelijan henkilökoh-
tainen opiskelusuunnitelma, HOPS, josta ilmenevät 
tiedot erityisopetuksen järjestämiseen liittyvästä 
pedagogisesta tuesta sekä erityisistä opetus- ja opis-
kelujärjestelyistä. Jos opiskelijalle tehdään mukautta-
mispäätös, kirjataan HOPSiin, miten tutkinnon osien 

ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja 
osaamisen arviointia on mukautettu. HOJKSiin kirja-
taan myös opintososiaaliset etuudet opetuksessa tai 
sen yhteydessä sekä muut henkilökohtaiset palvelu- ja 
tukitoimet. Muutoksia tuli myös osaamisen arviointiin 
ja todistuksiin, kun osaamisen arviointia on mukau-
tettu.

1.8.2015 tuli voimaan myös Valtioneuvoston asetus 
ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilö-
kohtaistamisesta (25.6.2015). Koulutuksen järjestäjiä 
velvoitetaan tunnistamaan tutkinnon suorittajan tuen 
ja erityisen tuen tarpeet hakeutumisvaiheessa sekä 
toteuttamaan tukea, opiskeluvalmiuksia parantavia 
opintoja ja erityisjärjestelyjä ammattitaidon hankki-
misvaiheessa ja tutkinnon suorittamisessa 

Ammatillisen erityisopetuksen toteuttamisesta 
tarkempaa tietoa on Kaija Miettisen (2015) kirjoitta-
massa Erityisopetuksen käsikirjassa (http://www.oph.
fi/julkaisut/2015/erityisopetuksen_kasikirja).  

Ammatilliseen erityisopetukseen liittyvät lait ja 
asetukset: 

 ʇ Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)
 ʇ Asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (811/1998)
 ʇ Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon 

muodostumisesta (801/2014)
 ʇ Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)
 ʇ Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998)
 ʇ Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutuk-

seen liittyvästä henkilökohtaistamisesta (794/2015)
 ʇ Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Uudistusten myötä koulutuksen järjestäjän päättää opetussuunnitelmassaan
g  erityisopetuksen järjestämiseen liittyvistä yleisistä periaatteista
g  henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnan periaatteista ja menettelytavoista  
     (miten opiskelijan tuen tarve tunnistetaan, miten HOJKS laaditaan ja miten suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista  
     seurataan ja suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa)
g  miten henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) liitetään HOJKS ja miten erityisopetus näkyy HOPSissa
g  miten erityisopetuksen antamisesta päätetään 
g  millaista pedagogista tukea opiskelijoille annetaan, ja millaisia erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä toteutetaan
g  ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden, opetuksen ja arvioinnin mukauttamisen periaatteet ja käytännöt
g  yhteistyötahoista sekä opiskelijoille tarjottavista tuki- ja asiantuntijapalveluista

Verkkoluento ammatillisen erityisopetuksen määräysten uudistumisesta 
http://ameo.fi/erityisopetuksen-asiantuntijapalvelut/verkkoluennot

Verkkoluentoja oppilas- ja opiskelijahuoltolain käytännöistä
www.livestream.com/ammattiopistoluovi 
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Asiantuntijapalvelut uudistusten tukena 
YTY-hankkeessa toteutettiin asiantuntijapalveluina 
koulutuksia ja konsultaatioita sekä verkkoluentoja uudis-
tusten toimeenpanon tueksi. AMEO-verkoston 
asiantuntijat ovat konsultoineet esimerkiksi 
erityisopetuksen järjestämissuunnitelmien 
päivittämisessä ja HOJKS-prosessien ke-
hittämisessä. Konkreettista käytännön 
tukea ovat tarjonneet erilaiset HOJKS- 
ja HOPS-työpajat, jossa henkilöstö 
on voinut työstää omien opiskelijoi-
densa suunnitelmia asiantuntijan 
opastuksella. Asiantuntijapalveluita 
on järjestetty myös aikuiskoulutuksen 
ja oppisopimuskoulutuksen tarpeisiin, 
sekä pidetty koulutuksia ja ohjattu kehit-
tämisprosesseja esimerkiksi erityisen tuen 
suunnitelmien ja henkilökohtaistamisasiakirjojen 
tekemisestä.

Validia Ammattiopisto toteutti oppilaitoskohtaisina myös 
pitempikestoisia kehittämisprosesseja erityisopetuksen 
järjestämisen ja osaamisen kehittämiseksi. Kehittämiseen 
osallistuivat oppilaitoksen johto, erityisopetuksen vastuu-
henkilöt ja opetus- ja ohjaushenkilöstö. Toimenpiteet sisäl-
sivät sekä konsultaatioita että koulutuksia. Myös alueelliset 
erityisopetuksen verkostot tukivat työtä oppilaitoksessa.
Tästä esimerkkinä on yhteistyö Point Collegen kanssa. 

Myös erityisopettajien ja erityisopetuksen 
vastuuhenkilöiden rooli on muuttumassa 
uudistusten myötä entistä enemmän 
konsultatiiviseen ja ohjaukselliseen 
suuntaan. YTY-hankkeen kautta Validia 
oli mukana kehittämässä erityisope-
tuksen vastuuopettajien eli ervojen 
konsultaatio-osaamista. Tavoitteena 
oli ervojen työn tukeminen, työnkuvan 
selkiyttäminen, konsultatiivisen roolin 
vahvistaminen, työmenetelmien kehit-
täminen ja vertaistuen vahvistaminen 
sekä ajankohtaisista uudistuksista tiedotta-
minen. Toteutusmuotoina olivat sekä koulu-
tukset että konsultaatiot. Asiantuntijapalveluina 
toteutettiin oppilaitoskohtaiset yhteiset kehittämispäivät, 
konsultatiiviset ja työnohjaukselliset pienryhmät sekä työ-
parityöskentely (mentorointi) pienryhmän ohjaamisessa.  

Validia Ammattiopisto järjesti alueellisia ammatillisten 
oppilaitosten erityisopetuksen koordinaattoreiden ja 
vastuuhenkilöiden verkostotapaamisia, joissa tiedotet-

tiin erityisopetuksen uudistuksista ja jaettiin hyviä 
käytäntöjä sekä pohdittiin uudistusten toimeen-

panoa oppilaitoksissa. 

YTY-hankkeessa on tuotettu myös useita 
julkaisuja, jotka tukevat erityisope-
tuksen järjestämistä oppilaitoksissa. 
Näitä ovat mm. Mukautetut tavoitteet, 
opetus ja arviointi - virikeaineisto mu-
kauttamiseen (2014), joka päivitettiin 

ja muokattiin hankkeen loppuvaiheessa 
julkaisuksi: Opas mukauttamiseen. Jul-

kaisu on saatavissa www.ameo.fi –sivuilla.  
Myös mukauttamiseen liittyvät koulutukset 

ja konsultaatiot ovat olleet kysyttyjä oppilaitok-
sissa. 

YTY-hankkeen aikana on tehty yhteistyötä myös yliopis-
tojen, ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja muiden 
tutkimustahojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut 
ajankohtaisen tutkimustiedon jakaminen ja levittäminen. 

Ammatillisen koulutuksen reformi ja 
erityisopetus
Ammatillinen koulutuksen uudistaminen on yksi halli-

tuksen kärkihankkeista. Nykyiset lait yhdistetään 
uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi 

lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulu-
tuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, 

koulutuksen toteuttamismuotoja sekä 
järjestäjärakennetta. Myös ammatil-
linen erityisopetus on muutoksessa. 
Reformin uudistukset tulevat voimaan 
vuoden 2018 alusta. (www.minedu.fi)

Tulevaisuuden ammatillisessa koulu-
tuksessa tulee korostumaan osaamispe-

rusteisuus, yksilöllisten opintopolkujen 
rakentaminen ja ohjauksen kehittäminen. 

Inklusiivinen ajattelu vahvistuu erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksen järjestämi-

sessä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen 
puolestaan tarkoittaa, opettajien ja työelämän edustajien 
entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Palautetta 
ervojen  

verkostotapaamisista
…yhdessä kehittäminen ja  
vaikuttaminen on tärkeää

…Sain tietoa ajankohtaisista asioista
.. Jaettiin alueen oppilaitosten kesken  

hyviä käytänteitä ja mietittiin yhteisiä  
kehittämisen kohteita

…Arvokasta verkostoitumista alueen 
muiden toimijoiden kanssa

…vertaistuki ja  työhyvin-
vointi

Palautetta  
kehittämisprosesseista

… matalan kynnyksen tuki ja  
prosessimainen kehittämisen jatkumo on 

ollut tuloksellista
… muutoksen tukeminen, esim.  

erityisopetuksen uudistusten käyttöönotossa
… erityisopetuksen suunnittelun ja l 

aadunhallinnan tukeminen
…oppilaitoksen oma erityisopetuk-

sen kehittäminen lisääntyi
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Nuorten ja aikuisten yhteinen ammatillinen koulutus merkitsee myös henkilökohtaistamiseen, ammatilliseen 
erityisopetukseen sekä erityiseen tukeen liittyvän käsitteistön ja prosessien yhdenmukaistamista. Tulos- ja vaikut-
tavuusrahoituksen myötä korostuvat opintojen läpäisyn edistäminen sekä opiskelijoiden työllistymisen tukemi-
nen. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimiseen ja opiskeluun, mutta 
edellyttää myös digitaalisilta oppimisympäristöiltä saavutettavuutta ja käytettävyyttä. 

Myös toinen hallituksen kärkihanke, Nuorisotakuusta kohti yhteiskuntatakuuta vaikuttaa erityistä tukea tarvitse-
vien opsikelijoiden ohjaamiseen. Kärkihankkeeseen liittyviä periaatteita ovat mm. perusopetuksen jälkeisen  opis-
kelupaikan takaaminen kaikille, yhden tahon vastuu taholla tukea tarvitsevan ohjauksesta, etsivän nuorisotyön 
vahvistaminen sekä nuorten sosiaali- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen. Myös osatyökykyisten tukeminen 
työelämään ja työnetsijätoiminnan kehittäminen vaikuttavat ammatillisen erityisopetuksen toteuttamiseen.

Ammatillisen koulutuksen uudistusten toimeenpano edellyttää koulutuksenjärjestäjiltä uusia toimintamalleja, 
järjestelmiä, toteutustapoja ja yhteistyöverkostoja sekä osaamista. Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantun-
tijapalvelut ovat omalta osaltaan mukana muutoksessa yleisten ammatillisten oppilaitosten tukena, henkilöstön 
osaamisen kehittämisen kumppanina sekä erityisopetuksen kehittäjänä ja edelläkävijänä. 

Validia Ammattiopiston yhteistyö Point Collegen kanssa  (Heikinheimo, A-M. ja Eskola, S. 2016)

Keskeisiä uudistuksia erityisopetuksen ja erityisen tuen näkökulmasta:
g  Henkilökohtaistaminen kaikille – asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus
g  Yksi yhteinen järjestelmä aikuisille ja nuorille (sisältäen työvoimakoulutuksen)
g  Asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukeva joustava opiskelijavalinta
g  Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen  
    (koulutussopimus, oppisopimus), osaamisen arviointi työpaikoilla
g  Rahoitus: perusrahoitus, suoritusrahoitus, vaikuttavuusrahoitus
g  Digitalisaatio

Asiantuntijapalveluista on ollut apua muutoksessa! 

…on luotu uusia toimintamalleja ja ohjaavia  
asiakirjoja

…erityisopetuksen suunnitelmia on päivitetty

...erityisopetuksen käytänteitä ja järjestelmiä on 
kehitetty

Palveluilla on suora vaikutus oppilaitoksen  
toimintaan! 
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HANKKEESSA TUOTETUT JULKAISUT
Yksilöllisiä polkuja tukemassa, YTY-hankkeen helmiä. YTY-hankkeen julkaisu 2016.

Tiimioppien tiimiyrittäjänä. Oppimisen iloa ja rohkeutta - osaamista oikeasti yrittämällä!  
Kiipulan ja Salpauksen yhteisjulkaisu 6/2016. Tuotettu osana YTY-hanket

Opas mukauttamiseen – mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. Ammatillisten erityisoppilaitosten 
verkoston (AMEO) julkaisu 2016.

Polut työelämään. Ammatillinen erityisopetus 6/2015. Tuotettu osana YTY-hanketta.

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä.  
Ammatillinen erityisopetus 8/2014. Tuotettu osana YTY-hanketta.

Mittarit opiskelijoiden elämänlaadusta ja sijoittumisesta – käsikirja mittareiden käyttöön. 1.0/6.11.2013.

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen 
toteutuksesta ja tukimuodoista. Ammatillinen erityisopetus, 3/2013.

Erityistä somea? – Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja 
ohjauksesta sosiaalisessa mediassa. Ammatillinen erityisopetus, 2/2013.

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla. Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteis-
työn toimintamalli Hämeenlinnan seudulla. Kiipulan ammattiopisto 1/2013. Tuotettu osana YTY-hanketta.

Selvitys erityisestä tuesta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Ammatillinen erityisopetus, 1/2013.




