
   

 

Ryhmä-TOP 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
Kohderyhmänä ovat opintoihin osallistumiseen tukea tarvitsevat nuoret, joilla on esimerkiksi paniikkihäi-

riö, elämäntapamyöhästely, ujoutta ja arkuutta.  

Toimintamallin tavoitteena on eri alojen opiskelijoiden TOP-jaksojen ohjauksen yhdistäminen yhdelle työs-

säoppimisen ohjaajalle/opettajalle.  

 

Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 
Ryhmä-TOP:ssa opiskelijat suorittavat henkilökohtaisen työssäoppimissuunnitelmansa mukaisesti TOP-

jakson joko oman tai eri alojen opetusryhmissä. Ryhmä-TOPin työssäoppimispaikkoja voivat olla esimerkik-

si omakotitalon rakennustyömaa, kauppa tai kiinteistöhuolto. Ohjaava opettaja tukee opiskelijoiden työ-

elämätaitoja ja vastaa kaikkien työpaikalla opiskelevien opiskelijoiden ohjauksesta. Opettajan ei tarvitse 

olla sen alan ammattilainen, millä alalla opiskelija opiskelee. Työpaikan työntekijät opastavat opiskelijoita 

eri työntehtävissä ja yritys vastaa työtehtävien valmistelusta. Oppimisympäristöt järjestetään yrityksiin 

heidän pelisääntöjensä mukaisesti; esimerkiksi opiskelijoiden määrä työpaikalla, opiskelijoiden vaatetus ja 

työaika, jne.  

Ennen työssäoppimisen alkamista ohjaaja ja ammatinopettaja käyvät keskustelun tukea tarvitsevan opis-

kelijan mahdollisuudesta suorittaa TOP työpaikalla opiskelevan ryhmän mukana. Työssäoppimisen ohjaaja 

tekee tukea tarvitsevalle opiskelijalle lukujärjestyksen, johon merkitään TOP-työpaikat ja TOP-jakson aika-

na mahdollisesti suoritettavat teoriaopinnot. 

Työssäoppimisen aikana TOP-paikoille järjestetään opetuspäiviä, joihin sisällytetään työssäoppimispäiviä 

tukea tarvitsevien nuorien ohjaamiseksi. TOP-jaksolla oleva opiskelija tulee mukaan työpaikalle ammatin-

opettajan vetämän ryhmän toimintaan sovittuina päivinä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Tukea tar-

vitsevan opiskelijan työssäoppimisen ohjaaja ja ryhmää vetävä ammattiopettaja sopivat ohjauksen työnja-

osta.  

Työssäoppimisen päättyessä pidetään loppuarviointi opiskelijan oppimisesta TOP-jakson aikana. Ryhmä-

TOPin arvioinnissa on tärkeintä opiskelijan oma arviointi, jotta hän pohtii omaa osaamistaan ja onnistumis-

taan työssäoppimisen tavoitteisiin verrattuna. Itsearviointi vahvistaa opiskelijan itsetuntoa, elämänhallin-

nan taitoja sekä ammatillista kasvua.  

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

 

Suunnitteluresurssi ryhmä-TOPin koordinoimiseen lukukauden alkuvaiheessa: kun ammatinopettajilla on 

tiedossa lukukauden ohjelma ja yrityksissä tapahtuva opetus. Eri alojen välillä voi olla vuosikello käytössä 

yhteistyön helpottamiseksi. 

 

 



   

 

Toimintamallia tarkistetaan joka syys- ja kevätlukukauden alussa. 

Liitteet 
 
Avainsanat 
työssäoppiminen, oppimisympäristöt, alojen välinen yhteistyö, läpäisyn tehostaminen  
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
Opintoihin kiinnittymisen tukeminen. Koulutuskuntayhtymän 50/50 – strategia.  

 
Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
TATU – tartu tutkintoon! – hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, puutarha-ala 
www.tartututkintoon.wordpress.com  

 
Yhteyshenkilö 
Sanna Kivistö, sanna.kivisto@sakky.fi 
Timo Kornio, timo.kornio@sakky.fi  
 
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 
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