
   

 

 
 

Toimintamallin nimi 
Tehostettu ohjaus ja -opinto-ohjaus 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
Tehostettu ohjaus ja  -opintojen ohjaus on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden opinnot eivät suju HOP-
SIN mukaan. Opiskelijoilla on paljon poissaoloja erilaisista syistä, otettaan opiskelijat tehostettuun oh-
jaukseen tai tehostettuun opintojen ohjaukseen. Tavoitteena on suunnitella opiskelijalle omapolku ja 
kiinnittää opintoihin. Opiskelija voidaan myös ohjata terveydenhoitajalle tai kuraattorille ja tätä kautta 
erilaisten tukipalvelujen piiriin tai terveyspalveluihin. Tavoitteena on, että opiskelijalla on ”verkko” op-
pilaitoksemme sisällä ja ulkopuolelta saadaan verkostosta saadaan lisää osaamista ja tukea. Opiskelijal-
la on henkilö, joka kutsuu hänen säännöllisesti keskustelemaan hänen asioistaan ja seuraa tilannetta. 
Tällä tavoin opinnot edistyvät ja opiskelijat valmistuvat. 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 
Toimintamalleja on kaksi, jotka kuvaavat tekemistä (ohjausta), huolenpidonportaat (liite) ja Misu- malli 
(liite). Kolmantena mallina on kokonaiskuvakaavio opiskelijaan kohdistuvasta ohjaustyöstä.  
Toimintamallin sisältö, rakenne, ohjeistus toteuttamiseen on kuvattu erikseen jokaisessa toimintamal-
lissa. 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 
Kaikissa toimintamalleissa on kuvattu mitä resursseja toteuttaminen vaatii, MISU/ HUOLENPIDONPOR-
TAAT. 
Liitteet 
Misu- malli 
Huolenpidon portaat – malli 
Opiskelijaan kohdistuva ohjaustyö - kaavio 
 
Avainsanat 
Tehostettu opintojen ohjaus ja ohjaus, huolenpidon portaat, Misu- malli, tavoitteet. 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
Toimintamallit on liitetty ammattiopiston strategiaan. 
 
Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
Terttu Kortelainen. ysao.fi 0400 793 374 
 
Yhteyshenkilö 
Terttu Kortelainen 
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 



OPISKELIJAAN KOHDISTUVA 
OHJAUSTYÖ 

Terttu Kortelainen 
Ylä-Savon ammattiopisto 





Opiskelija 



Ryhmänohjaaja 



Opinto-ohjaus 



Verkosto 



   

 

Jatkuva kehittäminen 
 

Terttu Kortelainen 
 

MISU – mitä sulle kuuluu? 
 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
Tämä toimintamalli on kehitetty toisen asteen koulutuksen henkilökunnalle, varsinkin ohjaustyössä 
toimiville henkilöille opiskelijoiden ohjaukseen.  Tässä mallissa toisen ihmisen kohtaaminen ja kuunte-
leminen aidosti ovat keskeisiä lähtökohtia. Opiskelijan tilanteesta riippuen suunnitellaan lyhyen aikavä-
lin tavoitteet, jolloin opiskelijaa tavataan usein ja seurataan tavoitteiden toteutumista. 
 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 
Misu-mallin tavoitteena on, että koko henkilökunnalla on aikaa pysähtyä ja kuunnella opiskelijaa.  
Ohjaustyössä toimivat henkilöt esimerkiksi opinto-ohjaajat, jalkautuvat opiskelijoiden tavoitettavaksi 
työsaleihin, luokkiin, yhteisiin tiloihin, jututtavat ryhmänohjaajia sekä opiskelijoita ja seuraavat ryh-
mien poissaolotilannetta. Tarvittaessa opinto-ohjaaja tai ohjaustyössä toimiva henkilö kutsuu opiske-
lijan keskustelemaan, jolloin laaditaan lyhyen aikavälin suunnitelma. Opinto-ohjaaja keskustelee asi-
oista olemalla aidosti kiinnostunut opiskelijan tilanteesta. Toimitaan kiireettömästi ja tavoitteena on 
päästä hyvään luottamukselliseen dialogiin.  
Opiskelijan ollessa alaikäinen, häneltä kysytään keitä hän jatkossa haluaa mukaan ohjauskeskustelui-
hin. (Katso huolenpidon portaat). 

 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 

- sitoutumista ja vastuuta koko henkilökunnalta 
-  suunnittelua, organisointia sekä pitkäjänteisyyttä: pienet tavoitteet, seuranta lyhyellä aikavä-

lillä 
 

Liitteet 
Huolenpidon portaat 
 
Avainsanat 
MISU, dialogi, tavoitteet, opinto-ohjaus, läpäisyn tehostaminen 
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
Läpäisyn tehostaminen ja erilaisten polkujen arviointi hopsin avulla, lisäksi erilaisten tukitoimien kar-
toittaminen opiskelijan tämänhetkisen tarpeen mukaan 
 
Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite  
TATU – tartu tutkintoon! –hanke, Ylä-Savon ammattiopisto 
www.tartututkintoon.wordpress.com 
Yhteyshenkilö 
Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi,  0400 793 374 
Sari Karvali, sari.karvali@ysao.fi,  0400 792 801 
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 

mailto:terttu.kortelainen@ysao.fi
mailto:sari.karvali@ysao.fi


   

 

 



Huolenpidon portaat 

    

 

 
Ei Huolta 

Pieni Huoli 
Varhainen 

puuttuminen 
Tuntuva Huoli 

Suuri  
Huoli 

Opiskelijan velvollisuudet  
”Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole 
myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava 
tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.” 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta  34 § 
 



OPISKELIJAN OHJAUS SISÄISEN VERKOSTON PALVELUIHIN YSAO:LLA 

  Itsenäistymiseen ja arjenhallintaan liittyvät asiat 

 Asumiseen ja toimeentuloon liittyvät asiat   

 Ihmissuhteisiin liittyvät haasteet esim. riidat, yksinäisyys 

 Ihmissuhdeasiat mm. seurustelu, kaverisuhteet, perhetilanteet 

 Mielenterveyteen, opiskelukuntoisuuteen ja opiskeluvalmiuksiin liittyvät asiat esim.  
jännittäminen, pelkotilat, ahdistuneisuus 

 Käyttäytymiseen liittyvät haasteet esim. toistuva, epäasiallinen käyttäytyminen 

 Merkittävät muutokset ulkoisessa olemuksessa ja käyttäytymisessä 

 Kiusaaminen, ryhmän ulkopuolelle jääminen 

 Äkilliset kriisit ja muutokset elämäntilanteessa 

 Opiskelijan keskeyttäessä/erotessa työparityöskentely opinto-ohjaajan kanssa 

 

 

 Ruokailu, ravitsemus ja syömishäiriöepäily 

 Väsymys, unirytmi, univaikeudet 

 Ergonomia 

 Seksuaali- ja lisääntymisterveys 

 Toistuvat sairauspoissaolot 

 Päihteiden käytön epäily  

 Epäily riippuvuudesta esim. päihteet, tietokone, pelit, some  jne. 

 Keskittymisvaikeudet, levottomuus 

 Mieliala ja jaksaminen 

 Itsetuhoaikeet 
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 Kun opinnot eivät etene hopsin mukaisesti 

 Kun opiskelija miettii, onko alavalinta oikea 

 Kun opintoja pitää suunnitella uudelleen esim. vaihtoehtoiset opintopolut 

 Kun ryhmänohjaaja/opettaja ei yrityksistä huolimatta tavoita opiskelijaa  
(puhelinsoitto, tekstiviesti, wilma-viesti) 

 Kun opiskelijalla kertyy ensimmäiset yhtäjaksoiset selvittämättömät poissaolot 

 Kun opiskelija miettii keskeyttämistä ja/tai eroamista 
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 Asuntolassa asuvien opiskelijoiden asumiseen liittyvät asiat 

 Opiskelijakunta ja Tutor-toiminta 

 Asuntolan järjestyssääntörikkomuksista tehtävät kuulemiset 

 Jos on aihetta epäillä, että opiskelija on asuntolalla koulupäivän aikana 

 

 

 Jos on huolta opiskelijan asumiseen liittyvissä asioissa 

 

 

 

KASVATUSOHJAAJALLE 

 Koulun järjestyssääntörikkomuksista tehtävät kuulemiset 

 Kun opiskelija-asia käydään läpi monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä (koollekutsuja, sihteeri, rekisterin ylläpitäjä) 

 Vanhempainryhmätoiminnan vastuuhenkilö 

OPISKELUHUOLLONOHJAAJALLE 

ASUNTOLAOHJAAJALLE 

 Oppimiseen liittyvät pulmat 

 Opiskeluun liittyvä stressi 

 Elämäntilanteen muutokset (kriisit) 

 Mieliala-asiat kuten ahdistuneisuus, 
masennus,   
yleinen pahaolo 

OPISKELUPSYKOLOGILLE 



 Perehtyy opiskelijatieto- ja tiedonsiirtolomakkeisiin 
 Tekee ja päivittää HOPS:in yhdessä opiskelijan kanssa 
 On kiinnostunut opiskelijasta ja kysyy kuulumisia 
 Osallistuu ryhmän pelisääntöjen luomiseen ryhmäytyspäivänä ja käy 

niitä läpi opintojen edetessä  
 Antaa kehittävää ja rohkaisevaa palautetta 
 Seuraa opiskelijan opintojen edistymistä ja kirjaa muutokset Wilmaan 
 Pyytää selvitystä opiskelijan selvittämättömiin poissaoloihin ja kirjaa 

poissaolomerkinnät Wilmaan 
 Varmistaa Wilmasta huoltajien kuittaukset alaikäisten opiskelijoiden 

poissaoloihin  

• Tukee ja kannustaa  opiskelijaa  
• Seuraa  opiskelijan  opintojen  edistymistä (esim. Wilma)  
• Selvittää opiskelijan kanssa luvattomat poissaolot 
• On tarpeen  mukaan  yhteydessä ryhmänohjaajaan  

Ei huolta  
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• Etenee opinnoissaan HOPS:in mukaisesti 
• Käyttäytyy asiallisesti 
• Vuorovaikutus ryhmänohjaajan kanssa toimii 
• Sitoutuu sovittuihin sääntöihin 
• Noudattaa työaikoja ja läsnäolovelvoitetta 
• Selvittää poissaolot ryhmänohjaajan kanssa.  
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Pieni huoli 
SELVITTÄMÄTTÖMÄT 
POISSAOLOT/ MYÖHÄSTELYT 
ovat jatkuessaan uhka HOPS:in 
mukaiselle opintojen 
edistymiselle. 
 
Poissaoloja enintään 30 tuntia. 
 
 
 
 

Ryhmänohjaaja ohjaa terveydenhoitajalle, josta tarvittaessa jatko-ohjaus 
esim. nuorten työryhmään  

• Ryhmänohjaaja  keskustelee opiskelijan kanssa ja selvittää kaikki 
poissaolot. 

• Ryhmänohjaaja kirjaa Wilmaan:  
HOPS ohjauskeskustelut  kommentit/toimenpiteet 
selvittämättömistä poissaoloista: tehdyt toimet, pvm ja nimikirjaimet 

• Ryhmänohjaaja on yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajiin 
puhelimitse.  

MUUTOKSET  
käyttäytymisessä, toiminnassa, 
ulkoisessa olemuksessa jne. 
 
 
 

Ohjaus kuraattorille tai terveydenhoitajalle, josta tarpeen  
mukainen jatko-ohjaus esim. opiskelupsykologille  

Opiskelijan asian käsittely MONIALAISESSA ASIANTUNTIJARYHMÄSSÄ: 
Suunnitellaan jatkotoimet ja työnjako 

Mahdollisuus Iisalmen Nuorison Tuki ry:n tukihenkilöpalveluun 
opiskeluhuollon ohjaajan kautta 

TOISTUVIA 
SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVIÄ 

 

Taustaselvitys 
 

 

Opintojen ohjaus 
 

KURAATTORI 
 

OPO 
 

TILANNEKARTOITUS ja PALVELUOHJAUS 



SAIRAUSPOISSAOLOT JATKUVAT 

Tuntuva huoli  

POISSAOLOT 
• Selvittämättömät poissaolot jatkuvat 
• HOPS uhkaa jäädä toteutumatta 
• Poissaoloja enintään 60 tuntia 

• Ryhmänohjaaja ja koulutuspäällikkö 
keskustelevat uudelleen opiskelijan kanssa ja 
selvittävät kaikki poissaolot. 

• Yhteispalaveri huoltajan ja opiskelijan kanssa  
• Ryhmänohjaaja kirjaa toimenpiteet Wilmaan 

HOPS ohjauskeskusteluihin. 

• Ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan 
kanssa 

• Ryhmänohjaaja on yhteydessä huoltajiin ja 
kertoo, mitä on tapahtunut  

OPISKELIJAA EI TAVOITETA 
(puhelin, tekstiviesti, sähköposti, Wilma) 

ULKOISET JA SISÄISET MUUTOKSET  
Opiskeluun liittyvien useiden asioiden 
laiminlyöntiä, huonoa käyttäytymistä, 
järjestyssääntöjen vastaista toimintaa MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 

Ryhmänohjaaja ohjaa kuraattorille. 

Ryhmänohjaaja ohjaa terveydenhoitajalle,  
tarvittaessa jatko-ohjaus koulupsykologille  

Ohjaus kuraattorille 



Tuntuva huoli jatkuu  
 

• Selvittämättömät poissaolot jatkuvat 
• HOPS jää osin toteutumatta 
• Poissaoloja 60 - 100 tuntia 
• Yhteydenpidon laiminlyönnit jatkuvat 
• Ohjauksesta huolimatta useiden asioiden 

laiminlyöntiä, huonoa käyttäytymistä, 
järjestyssääntöjen vastaista toimintaa 

 

Ryhmänohjaaja  kutsuu yhteispalaverin 
koolle. 
• Koulutuspäällikkö 
• Ryhmänohjaaja 
•    Opiskelija 
• Huoltaja  
• Opinto-ohjaaja 
• Kuraattori 

Selvitys, suunnitelma, sopimus 
• HOPS:in tarkastaminen  
• HOJKS mahdollisuus 
• Palveluohjaus 
• Vaihtoehtoiset opintopolut 
• Seuranta, vastuut ja työnjako 

• Ryhmänohjaaja varaa ajan 
opiskeluhuollon ohjaajalta opiskelijan 
kuulemiseen selvittämättömien 
poissaolojen osalta  (100h)  
 
Läsnä: ryhmänohjaaja, opiskelija, 
alaikäisen opiskelijan huoltaja, 
opiskeluhuollon ohjaaja ja tarpeen 
mukaisesti muu opiskeluhuoltohenkilöstö 
-> vararehtorin kirjallinen varoitus.  
 



• Ryhmänohjaaja ja opettajat merkitsevät 
todistukseen suoritetut opinnot 

Suuri huoli  
Tunnusmerkkejä:  
• Sopimukset ei pidä, muutokset vain 

huonompaan suuntaan 
• Opinnot ei etene ollenkaan 
• käytös huononee, mahdollisia 

järjestyssääntörikkomuksia 
• Yhteistyö ei onnistu, opiskelijaa on 

vaikea tavoittaa ja saada 
keskustelemaan 

• Varoituksen jälkeen poissaolot jatkuvat 
150 tuntiin 

• OPINTOJEN HALLITTU, MÄÄRÄAIKAINEN 
KESKEYTTÄMINEN TAI EROAMINEN 

 
OPISKELIJAPALVELUT VASTAA 
• Ero- / keskeyttämisilmoituksen 

täyttäminen 
• Jatkosuunnitelman laatiminen 
• Neuvonta opintoihin paluusta 
• Ilmoitus 

lastensuojelu/aikuissosiaalityöhön 
jatkosuunnitelman tekemiseksi ja sieltä 
jatko-ohjaus TE-toimistoon. 

• Ilmoitus opiskelijan kotikunnan etsivälle 
nuorisotyölle 

  
 

Monijäseninen toimielin: määräaikainen 
erottaminen 

Opiskelijaa kuullaan (150h) järjestyssäännön 
rikkomisesta. Asian käsittely Monijäsenisessä 
toimielimessä. 
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