
   

 

Tullaan tutuiksi -toimintamalli 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
 
Tullaan tutuiksi -kyselylomake on laadittu aloittavien opiskelijoiden ryhmänohjauksen tueksi. Kyselylomake 
toimii varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn työkaluna. Parhaimmillaan lomake on opiskelijan inten-
siivistä puhetta opettajalle. Lomake tarjoaa pohjan HOPS -keskustelulle ja opettaja pystyy valmistautu-
maan haastattelutilanteeseen paremmin.  
 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 

 
Lomakkeesta opettaja saa tiedon verkostoista ja opiskelijan tilanteesta jo ennen opintojen aloitusta ja 
opiskelija saa rauhassa täyttää tiedot vanhempien kanssa kotona. Näin vaikeimmatkin asiat ovat tiedossa 
ja helpompi ottaa alkuhaastattelussa esille, kun ne on koottu kyselylomakkeelle. 
 
Tullaan tutuiksi -toimintamalli sisältää opiskelijoille kesällä opiskelupaikan vastaanottokirjeen mukana 
lähetettävän lomakkeen. Aloittavalta opiskelijalta kysytään erilaisia opintojen suorittamiseen liittyviä asioi-
ta, joiden perusteella ryhmänohjaaja voi huomioida opiskelijan vahvuudet sekä kiinnostuksen kohteet ja 
ohjata opiskelijan esim. tutor-, kansainvälisyys- opiskelijakunta- tms. toimintaan. Eri paikkakunnalta tuleva 
opiskelija tarvitsee vahvemmin tukea opintoihin ja opiskelupaikkakunnalle kiinnittymiseen.  
 
Saamiensa tietojen perusteella ryhmänohjaaja voi myös pyytää hops- ja hojks -keskusteluihin työparikseen 
toisen opettajan tai jonkun opiskelijahuoltoryhmän jäsenistä. Opiskelijan tukiverkoston ihmiset on nimetty 
lomakkeella, joten ryhmänohjaajan ei tarvitse itse selvittää verkostoa, vaan kuraattori, terveydenhoitaja 
ja/tai erityisopettaja voivat lähteä ryhmänohjaajan työparina selvittämään opiskelijan tilannetta ennen 
opintojen alkua.  

 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 
 
Kyselylomake, joka lähetetään päivitettynä toimistoon valintakirjeen mukana lähetettäväksi. Toimistossa 
täytyy koota lomakkeet, jotka ovat tulleet opiskelupaikan vastaanottoilmoitusten mukana. 
 
Liitteet 
 
Avainsanat 
hops, ryhmänohjaus, ryhmänohjaaja, läpäisyn tehostaminen 
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
Lomakkeen tiedot parantavat opiskelijalle kohdistettavan tuen laatua ja määrää ja luovat pohjan tutkinto-
tavoitteelliselle opintoihin kiinnittymiselle ja yksilöllisten polkujen suunnittelulle.. Opiskelijan ammatillisen 
kasvun tukeminen ja ohjaus yksilöllisten opintopolkujen ja erilaisten vaihtoehtojen viidakossa vaatii entistä 
enemmän ohjausta. Opiskelijan mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin ja erilaisiin oppimismenetelmiin ko-
rostuu myös valtakunnallisten tutkinnon perusteiden uudistuessa. 
 
 
 
 
 



   

 

Vuosittain ennen opintojen alkua 

Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Liiketalous, Kuopio 
 
Yhteyshenkilö 
 
Eija Karjalainen, eija.karjalainen@sakky.fi  
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 
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