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Tilastojen mukaan nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisseiden osuus on kasva-

nut, mutta silti vain 63% vuonna 2006 opintonsa aloittaneista suoritti tutkintonsa tavoiteajassa. 

Alhaisimmat läpäisyasteet ovat luonnontieteiden alalla, vain 49%. Pohjois-Savossa ammatilli-

sen koulutuksen keskeyttää 7,8% aloittaneista. 

 

TATU – Tartu tutkintoon! –hanke on kolmen koulutuksen järjestäjän yhteinen hanke, jossa ovat 

mukana hankkeen koordinaattorina toimiva Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutus-

kuntayhtymä sekä Kirkkopalvelut ry:n Koulutuskeskus Agricola. Hankkeen keskeisin painopis-

tealue on opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toi-

mintamallien kehittäminen, joka edellyttää uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen ja opintopol-

kujen kehittämistä. Hankkeen päätavoite on ammatillisen koulutuksen läpäisyasteen tehostami-

nen tukemalla keskeyttämisalttiiden opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä. Tavoitteen saavut-

tamisen menetelmiä ovat kuntouttavan työotteen ja tehostetun ohjauksen kehittäminen, henki-

löstön ohjaus- ja huolenpitovalmiuksien lisääminen sekä alueellinen yhteistyö oppilaitosten si-

jaintikuntien toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään seuraavia konkreettisia toimintamalle-

ja; 1) Ennakoivat, yksilölliset toimintamallit, 2) pedagogiset ratkaisut ja opetusjärjestelyt sekä 3) 

opiskelija-asuntolatoiminta ja opiskelijoiden vapaa-aikatoiminta. (TATU – Tartu tutkintoon! –

hanke, hankesuunnitelma 2011-2012, 2011.) 

 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä Savon ammatti- ja aikuisopistossa ovat Tieto- ja viestin-

tätekniikan perustutkintoa opiskelemaan hakeutuvat ja opiskelupaikan saaneet nuoret, joiden 

elämänvaiheeseen liittyvä motivoimattomuus ja mahdollinen opiskelukyvyttömyys vaikeuttavat 

jatko-opintoihin hakeutumista, siirtymistä ja niihin kiinnittymistä ja joiden tukemiseen oppilai-

toksen nykyiset keinot ovat riittämättömiä. Toisena kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus-, 

ohjaus- ja opiskelijahuoltohenkilöstö sekä näistä toiminnoista vastaavat esimiehet. Kolmantena 

kohderyhmänä ovat peruskoulun päätösvaiheessa olevien ja toisella asteella opiskelevien nuor-

ten palveluverkostot. (sama) 

 

Yksi hankekokonaisuuden keskeisistä tausta-ajatuksista liittyy henkilöstön huolenpitovalmiuk-

sien lisäämiseen. HUPI –huolenpitovalmiusvalmennus on ensisijaisesti ryhmänohjaajille suun-

nattu valmennusmalli, jonka avulla pyritään vahvistamaan ryhmänohjaajien ohjausosaamista 



sekä huolenpitovalmiuksia. HUPI –huolenpitovalmiusvalmennus kuuluu TATU –hankkeessa 

kehitettyihin pedagogisiin ratkaisuihin ja toimintamalleihin. (sama) 

 

 

Mitä ohjaukselta odotetaan ammatillisessa toisen asteen oppilaitoksessa 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) määrittelee, että kodin ja koulunvälisestä yhteis-

työstä sekä opiskelijahuollosta määrätään opetussuunnitelmassa. Asetus ammatillisesta koulu-

tuksesta (1998/811, 4§) määrittelee, että opinto-ohjauksena opiskelijalle annetaan henkilökoh-

taista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta, joka määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelmassa (määräys 16/011/2010) määri-

tellään tarkemmin ohjauksen tavoitteet opinto-ohjauksen sekä opiskelijahuollon näkökulmasta. 

Ohjaustoiminnalla tulee tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Jokaisella 

opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Lisäksi opiskelijalla 

on oikeus saada opiskelussa tai elämäntilateiden muutoksissa tarvitsemiaan tukipalveluita. 

Opinto-ohjauksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyt-

tämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatko-opintoihin hakeutumista. Erityisesti huomiota on 

kiinnitettävä niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, pois-

saoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Ohjaustoimintaan osallistuvat 

kaikki oppilaitoksen opettajat sekä muut ohjauksesta vastuulliset opinto-ohjaajalla ollessa kui-

tenkin päävastuu ohjauksesta. Koulutuksen järjestäjä laatii ohjaussuunnitelman, jossa kuvataan 

ohjaukseen osallistuvien tehtävät ja työnjako. 

 

Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Varkauden lukion ohjaussuunnitelman (2011) yhteisessä 

osassa oppilaitoksen ohjaustoiminnan lähtökohtana ovat Savon koulutuskuntayhtymän keskeiset 

arvot; ihmisyyden kunnioitus, yhteisöllisyys sekä osaaminen. Tavoitteena on, että yhteiskunnan 

tarpeisiin valmistuu osaavia ja kehittymiskykyisiä ammattilaisia. Ohjauksen lähtökohtana on, et-

tä jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen opiskelupolkuun. Erityisesti tulee kiin-

nittää huomiota niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joiden opiskelu ei etene suunnitellulla tavalla. 

Tuen tarve pyritään tunnistamaan varhain ja tukitoimet tulee suunnitella ja käynnistää asianmu-

kaisesti ( varhainen puuttuminen). Ohjauksen keskeisimmät periaatteet kiteytyvät kahteen koh-

taan. Opiskelijalla on oikeus saada riittävästi henkilökohtaista ja muuta tarvitsemaansa ohjausta 

sekä oppilaitoksen koko henkilöstö osallistuu ohjaukseen. Ohjaus Savon ammatti- ja aikuisopis-



tossa perustuu holistiseen ohjausotteeseen perustuvaan dialogiseen yhteistyömalliin (Nurmi 

2009). Holistisen ohjausmallin keskiössä on opiskelija. Opiskelijaa lähimpänä on opettaja ja 

ryhmänohjaaja. Seuraavalla tasolla ovat  oppilaitoksen sisäiset, osittain opetustyössä olevat asi-

antuntijat. Tällaisia ovat mm. opinto-ohjaaja, erityisopettaja, ammatinohjaaja. Kolmannella ta-

solla ovat oppilaitoksen ulkopuoliset asiantuntijat kuten terveydenhoitaja ja kuraattori. (van Es-

broek & Watts 1998, Nurmi 2009) Neljänneksi tasoksi voitaisiin kutsua koulun ulkopuoliset yh-

teistyötahot, kuten sosiaalitoimi, päihde- ja mielenterveyspalvelut, työhallinto sekä työnantajat. 

 

Savon ammatti- ja aikuisopiston ryhmänohjaajan oppaassa (2012) kuvataan ryhmänohjauksen 

keskeiset periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat. Oppaan tavoitteena on tukea ryhmänohjaajan 

toimintaa opiskelijan ohjauksessa. Oppaassa on määritelty ryhmänohjaajan tehtävät: 1. Luo ja 

ylläpitää yhteyksiä opiskelijoihin, huoltajiin, muihin opettajiin ja opiskelijahuoltoon, 2. Kartoit-

taa opiskelijoiden tavoitteita ja seuraa opintojen etenemistä, 3. pyrkii tunnistamaan opiskelijoi-

den tukitoimien tarpeet, 4. Tukee ryhmähengen muodostumista, 5. Tukee opiskelijoiden ja ryh-

män vastuullisuuden kehittymistä ja motivoi työskentelyyn, 6. Havainnoi mahdollisia ryhmän 

pulmia ja tarvittaessa puuttuu niihin, 7. Vastaa ryhmänsä opiskelijoiden oikeellisuudesta, 8. 

Huolehtii , että ryhmä täyttää ajallaan tulo-, olo- ja päättökyselyt sekä käy palautekeskustelun 

kyselyiden tuloksista ryhmänsä kanssa. Ryhmänohjaajan oppaassa on materiaalia ja ohjeita 

ryhmänohjauksen hoitamiseen. 

 

Ryhmänohjaajana toimivat ammatinopettajat, joilla on oman opetettavan alansa alempi- tai 

ylempi korkeakoulututkinto sekä oman alansa työkokemusta. Lisäksi heiltä vaaditaan ammatilli-

sen opettajan pedagoginen pätevyys. Ammatillisiin opintoihin hakeutuva opiskelija-aines on 

muuttunut jatkuvasti yhä haasteellisemmaksi. Nuorilla on yhä enemmän erilaista opiskeluun, 

oppimiseen ja elämänhallintaan liittyvää problematiikkaa. Riittääkö edellä mainitut ammatilliset 

opettajan pätevyysvaatimukset höystettynä Ryhmänohjaajan oppaalla vastaamaan ryhmänohjaa-

jalta vaadittavaan osaamiseen? Millaiset eväät opettajan ammatilliset pedagogiset opinnot anta-

vat opiskelijan ohjaukseen? Toimiessani opinto-ohjaajana Savon ammatti- ja aikuisopistossa ja 

ryhmänohjaajien kanssa käymieni keskustelujen perusteella he kokevat monesti neuvottomuut-

ta, epävarmuutta ja pelkoakin opiskelijan kohtaamisessa muissa kuin itse oppimiseen ja opiske-

luun liittyvissä asioissa. He kaipasivat runsaasti tukea, neuvoa ja ohjausta ryhmänohjaajuteensa. 

Tähän epätasapainoiseen tilanteeseen TATU – Tartu tutkintoon –hankkeessa pyrittiin hakemaan 

vastausta lähtemällä kehittämään ryhmänohjaajien huolenpito valmiuksia. Tätä varten hank-

keessa lähdettiin kehittämään kohderyhmälle suunnattua koulutusta.  



Huolenpitovalmennuksesta valmiuksia ryhmänohjaajuteen 

 

Kehitimme ja pilotoimme ryhmänohjaajille suunnatun HUPI –huolenpitovalmennuksen, jossa 

keskityimme ryhmänohjauksen, opiskelijahuollon ja erityisopetukseen liittyvän osaamisen li-

säämiseen. Ajatuksena oli, että valmennus toimisi perehdytyksenä ryhmänohjaajille ja se olisi 

mahdollista toteuttaa oppilaitoksen oman henkilöstön osaamista hyödyntäen. Lisäksi sisältöä 

olisi mahdollista muokata osallistujien tarpeiden mukaisesti. 

 

 Valmennuksen toteuttamiseen osallistuivat hanketyöntekijöiden lisäksi yksikön opinto-ohjaajat, 

erityisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Valmennus toteutettiin viitenä iltapäivänä huhti-

toukokuun aikana keväällä 2012. Jokainen valmennuskerta ajoittui perjantai iltapäivään ja ne 

käynnistyivät lyhyellä hetkellä, jonka tavoitteena oli jättää päivän tapahtumat taakse ja kääntää 

ajatukset koulutuksen sisältöihin hyödyntämällä erilaisia luokkatilassa toteutettavia elämykselli-

siä menetelmiä. Ajatuksena oli, että ryhmänohjaajat voisivat hyödyntää näitä menetelmiä myös 

omassa työssään. (TATU – Tartu tutkintoon! –hanke, loppuraportti 2011-2012, 2013.) 

 

Ensimmäinen kerta oli ns. orientaatiokerta. Tällä kerralla käytiin lävitse koulutuksen tavoitteet 

ja lähtökohdat. Ryhmäkohtaisten tavoitteiden asettelussa ryhmä käytti sovellettua sinisen meren 

strategiaa analysoidessaan omien huolenpitovalmiuksien vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. 

Osa asioista otettiin käsittelyyn valmennuksen aikana ja osa välitettiin esimiehille tiedoksi.  

 

Toisella kerralla paneuduttiin ratkaisukeskeiseen ohjaukseen perustuvaan NATU-

ohjausmenetelmään sosiaalipedagogi Roni Mikkosen (1 johdolla. NATU – neljä askelta tulevai-

suuteen. NATU –neljä askelta tulevaisuuteen ohjausmenetelmä perustuu sosiaalipedagogiseen 

orientaatioon, jossa on ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja jota toteutetaan verkostoterapeutti-

sella työotteella. Työskentely pohjautuu luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. Työskentelyä 

ohjaa opiskelijan ja ohjaajan yhteinen näkemys huolesta, jossa olennaista on se, mitä ongelmalle 

voidaan tehdä.  

 

Kolmannella kerralla paneuduttiin erityisopetuksen kysymyksiin yksikön erityisopettajan joh-

dolla. Tällä kertaa oli aikaa varattu myös opiskelijahuollolle. Opiskelijahuollosta kertoivat  

kuraattori ja terveydenhoitaja. Kolmannen kerran tavoitteena oli lähinnä kertoa erityisopettajan 

sekä opiskelijahuollon palveluista sekä neuvoa, kuinka erilaisia ongelmia on mahdollista tunnis-



taa. Neljännellä kerralla paneuduttiin ryhmänohjaukseen ja ratkaisukeskeisten menetelmien har-

joitteluun ohjauksessa. Tämän kerran vetivät yksikön opinto-ohjaajat. 

 

Viidennellä kerralla käsiteltiin ryhmänohjaajan opasta ja siitä esiin nousevia kysymyksiä. Lisäk-

si ryhmänohjaajat aloittivat työparityöskentelynä suunnittelemaan seuraavan syksyn ryhmänoh-

jausta ja sen toteuttamista, aikataulutusta ja työnjakoa. Tällä kerralla nousi esiin myös uusia ke-

hittämisajatuksia liittyen koulun aloitukseen ja niitä lähdettiinkin viemään eteenpäin niin, että ne 

pystyttiin ottamaan käyttöön heti seuraavana syksynä.  

 

Viimeisellä kerralla kerättiin myös palaute HUPI –huolenpitovalmennuksesta siihen osallistu-

neilta ryhmänohjaajilta. Sisältöön ja toteutukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja valmennus 

koettiin hyödylliseksi. Sen koettiin lisäävän osaamista, helpottavan yhteistyötä ja lisäävän ym-

märrystä mm. opiskelijahuollon työstä. Koulutukseen kaivattiin lisää mm. konkreettisia keinoja 

ja toimintamalleja erilaisiin ohjaustilanteisiin sekä enemmän tietoa erilaisista yhteistyömalleista 

esim. opiskelijahuollon toimijoiden kanssa. Palautteen ja valmennuksesta saadun pilotoinnin 

pohjalta HUPI- huolenpitovalmennusta on kehitetty eteenpäin. Siitä on tavoitteena luoda laa-

jempi koulutusmalli, johon voidaan liittää myös syventäviä kokonaisuuksia jatkoksi liittyen oh-

jaukseen, oppimiseen, mielenterveyteen, päihteisiin sekä muihin opiskelijoiden kanssa vastaan 

tuleviin haasteisiin. 

 

HUPI –huolenpitovalmennuksesta saatu palaute kannustaa jatkamaan mallin kehittämistä eteen-

päin myös oppilaitosten esimiehille, aikuiskouluttajille, työpaikkaohjaajille ja muille, jotka 

työskentelevät tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa. 

 

1)  NATU -  Neljä Askelta Tulevaisuuteen on sosiaalipedagogi Roni Mikkosen kehittämä ohja-

usmenetelmä 

 

 

Lopuksi 

 

Savon ammatti- ja aikuisopistossa Liiketalouden ja kaupan, tietojenkäsittelyn yksikössä on 

opiskelijahuoltoon ja ohjaukseen panostettu viimeisten viiden vuoden aikana voimakkaasti. 

Opiskelijahuollon toimintaa on kehitetty, työnjakoa selkiytetty, ryhmänohjaajuutta on vahvistet-

tu ja viimeisimpänä panostuksena on TATU – tartu tutkintoon hankkeen käynnistyminen ja 



ryhmänohjausresurssin selvä lisääminen. Nämä kaikki yhdessä ovat näkyneet mm. keskeyttä-

misten voimakkaana laskemisena. Viimeisimmän selvityksen mukaan (Opetushallitus, 2013)  

keskeytykset ovat vähentyneet tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla 

lähes 10%.  TATU – tartu tutkintoon –hankeen avulla olemassaolevia toimintatapoja on mallin-

nettu ja viety eteenpäin.  Lisäksi monia uusia toimintamalleja on kehitetty, joiden tarkoituksena 

on ollut mm. opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen vahvistaminen. Eräs tärkeimmistä havait-

semistani muutoksista on kuitenkin opetushenkilöstön yleisen asenneilmaston muutos kohti oh-

jauksellisempaa työotetta. Opiskelija-aineksen ja ympäröivän yhteiskunnan muutoksen myötä 

on luovuttava perinteisestä kateederi opettajuudesta ja suuntauduttava kohti ohjauksellisempaa 

kasvattajuutta. HUPI- huolenpito valmennus on vain yksi mahdollisuus tukea ja vahvistaa opet-

tajuuden muutosta. Suomalaisen ammatillisen opettajan työn olennainen osa on jatkaa vanhem-

pien tai muiden nuorille tärkeiden ihmisten kanssa kasvatustehtävää. (Honka, Lampinen & Ver-

tanen 2000) (Tiilikkala, L. 2004.) 
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