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Lisäresurssit opintojen henkilökohtaistamiseen 

Stadin aikuisopiston NAO- ja ENO-koulutuksissa ohjaavat opettajat ovat mukana opintojen henkilökohtais-
tamisessa. Käytännöt hieman vaihtelevat koulutusaloittain, mutta ohjaavien opettajien osuus on lisäresurs-
si, joka tehostaa henkilökohtaistamiseen liittyvää ohjauksellista otetta. Päävastuu henkilökohtaistamisesta 
on silti aina ryhmänohjaajalla. 

Hakeutumisvaihe 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ohjaava opettaja on yhteydessä alalle hakeviin opiskelijoihin. 
Pohjatyötä hän tekee yhteistyössä hakuvastaavien kanssa. Ohjaavan opettajan rooli voi olla esimerkiksi 
selvittää motivoituneiden ja jo alalla toimineiden hakijoiden kanssa mahdollisuuksia osallistua NAO- ja ENO-
koulutuksiin, kun opiskelija ei ole päässyt opiskelemaan koko tutkintoa kielitaidon puutteen tai muiden 
syiden vuoksi. Ohjaava opettaja selvittää hakijan kanssa tutkinnon rakennetta ja opiskeluun liittyviä käytän-
töjä. Samalla selviää kielitaidon tason arvioimisen tarve, ja ohjaava opettaja organisoi arvioinnin yhteistyös-
sä suomi toisena kielenä -opettajan kanssa. 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiseen kuuluu opiskelijavalintaan liittyvä haastattelu. Haastatteluihin 
osallistuu ammattiopettajien lisäksi ohjaava opettaja. Ohjaavan opettajan lisäresurssi on tarpeen senkin 
vuoksi, että mukana on paljon hakijoita, joiden äidinkieli ei ole suomi. Haastatteluihin ja opiskeluun liitty-
vien käytäntöjen selventämiseen on silloin varattava riittävästi aikaa. 

Haastattelussa käynnistyy osaamisen tunnistaminen ja tutkinnon osien suorittamisen suunnittelu. Ohjaavan 
opettajan mukana olo vahvistaa esimerkiksi tuen ja ohjauksen tarpeen määrittelyä: näin voidaan hyvissä 
ajoin esimerkiksi ennakoida mahdollisten tukitoimien tarvetta. 

”Haastattelussa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa selvitämme hakijan suuntautumista alalle. 
On tärkeää saada selville myös opiskelun reunaehdot ja oppimista jarruttavat tekijät. Esimer-
kiksi on hyvä, kun tässä vaiheessa tulevat esille vaikka jännittäminen, mielenterveyteen liitty-
vä problematiikka, oppimisvaikeudet tai suomen kielen hallinnan haasteet. Osaamme ottaa 
ne sitten huomioon työssä oppimisen paikan valinnassa ja opetusjärjestelyissä.” 

Henkilökohtaistaminen opintojen alussa ja aikana 

Alkuvaiheen henkilökohtaistamisen tekee ryhmänohjaaja, ja usein mukana on ohjaava opettaja. Opintojen 
etenemisen seuraamisen ja ohjaamisen oikea-aikaisuuden vuoksi ohjaavan opettajan yhteistyö muiden 
kanssa joustavoittaa toimintaa. 

”Koen tärkeänä läsnäolon siellä, missä asioita sovitaan. Niitä tehdään arjen kohtaamisissa. 
Siksi on tärkeää olla mukana ja kiinteässä yhteistyössä ryhmänohjaajan ja opettajien kans-
sa.” 

Etenkin ryhmänohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteistyön ja työnjaon saumattomuus on ratkaisevaa. Opet-
tajien keskinäinen luottamus on yhteistyön perusta. Opiskelijan oikeanlaisen ohjauksen varmistaa se, että 
kaksi ammattilaista voi jakaa havaintojaan opintojen edistämisen tarpeista ja keinoista.  

Ryhmänohjaajan kanssa sovitun työnjaon mukaan ohjaava opettaja käy opiskelijoiden kanssa säännöllisiä 
keskusteluja opiskelun sujumisesta. Tämä on nähty tärkeäksi etenkin nuorten aikuisten opintojen tukemi-
sessa, sillä se, että luotettava henkilö on kiinnostunut ja tuntee kokonaistilanteen, vahvistaa opiskelijan 
sitoutumista ja opiskelumotivaatiota. 

”Ohjauskeskustelut ovat kummallekin tärkeitä kohtaamisia, ja ohjaavana opettajana nuoren 
aikuisen ohjaamista selkeyttää se, että yhteistyössä ja ohjatusti tavoitteet kirkastuvat. Ihmi-



nen käy ymmärrettäväksi vain hänen tavoitteidensa perusteella. Ohjaavan opettajan on sil-
loin oltava rakentamassa opiskelijan kanssa tavoitteita, jotka estävät vellomisen ja kellumi-
sen.” 

Säännölliset henkilökohtaistamiskeskustelut ennakoivat tulevaa tutkinnon osaa: suunnitelmat päivitetään 
tähdäten seuraavaan tutkinnon osaan. Ohjaavilla opettajilla on paljon kokemuksia siitä, miten henkilökoh-
taistamiseen kytketty ohjaus on tuottanut onnistumisen kokemuksia. 

”Ohjaavana opettajana olen ollut mukana henkilökohtaistamisessa sekä siihen liittyvien ope-
tusjärjestelyiden suunnittelussa ja tutkintosuoritusten ohjauksessa, joissa NAO-opiskelija teki 
reilussa vuodessa koko tutkinnon. Toisaalta yhden opiskelijan tutkinnon osan opinnot suunni-
teltiin henkilökohtaisten syiden vuoksi etäopintoina, joiden etenemistä ohjasin. Tavoitteena 
oli saada teoriaopinnoista kiintopiste elämään: onnistuminen oli se, että tavoitteet toteutui-
vat eli tutkinnon osan opinnot tuli tehtyä.” 

Tutkintotilaisuuksien suunnittelussa henkilökohtaistaminen on avainasemassa. Ohjauskeskusteluissa tutus-
tutaan henkilökohtaiseen tutkintosuunnitelmaan liittyvään lomakkeeseen, jonka monet kokevat työlääksi. 
Ohjaavan opettajan kokemuksen mukaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa jännittävän ja vaikean 
asian aloittaminen helpottaa asian kohtaamista, ja juuri tällaisissa kohtaamisissa ohjaavan opettajan lisäre-
surssi tukee opiskelijan etenemistä. 

Henkilökohtaistaminen opintojen lopussa 

Opintojen lopun henkilökohtaistamiseen kuuluu jatkopolutus ja siihen liittyvä ohjaaminen. Ohjaava opetta-
ja esittelee vaihtoehtoja: koko tutkintoon hakeutuminen, muut vaihtoehdot ja hakukäytännöt. Ohjaavalla 
opettajalla on tässä vaiheessa merkittävä rooli, sillä monilla opiskelijoilla on suuri tuen tarve.  

”Ohjaus on oleellista, sillä verkossa tapahtuvat haut ovat monelle vaikeita hahmottaa. Kaik-
kein vaikeinta opiskelijoille on harkinnanvarainen haku, jossa hakukirje tulee lähettää postit-
se. Moni ei ole koskaan kirjoittanut kirjettä tai kirjekuorta, niiden lähettämisestä puhumatta-
kaan. Tiedonhaussa, lomakkeiden hahmottamisessa ja toimintatapojen harjoittelussa ohjaa-
vaa opettajaa tarvitaan hakemuksen tekijän vieressä.” 

Ohjaava opettaja tukee – ei tee puolesta tai auta avuttomaksi. Ohjauksen tarkoitus on voimaannuttaa NAO- 
tai ENO-koulutuksen opiskelija tarttumaan tavoitteellisesti omaa elämäänsä. 

Koko ajan se kärki edellä mennään, että työllistäminen on edessä: mitä sä lähdet tekemään 
ja mikä on työssä oppimisen paikka, missä on tulevaisuuden työpaikka jne. Ihan jo alussa py-
ritään siihen, mikä on laaja tavoite – vain kaksi tutkinnon osaa vai koko tutkinto.” 
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