
Oman elämänsä sankariksi -Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen NAO- ja 

ENO- rahoituksen innoittamana Keskuspuiston ammattiopistossa 

NAO- ja ENO- rahoitus toi aikuiskoulutukseen sen, mitä kauan jo oli kaivattu: korvamerkityn rahoituksen 

hakevaan ja tukevaan toimintaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että NAO- ja ENO- rahoituksilla kehitettyjen 

tukitoimien tarve ei lopu NAO- ja ENO- rahoitusten loppuessa. On tärkeää varmistaa, etteivät hyviksi 

havaitut ja vaikuttavuudeltaan merkittävät tukimuodot kuihdu pois vaan että ne mahdollistetaan 

jatkossakin. Uhkana voi olla se, että jos rahat eivät riitä hakevan ja tukevan työn tekemiseen, ei 

haastavimpia ja eniten koulutuksen tarpeessa olevia hakijoita etsitä ja löydetä tai sitten uskalleta valita 

opiskelemaan kun ei voida luvata tarvittavia tukitoimia.  

Keskuspuiston ammattiopistolla on intressi ja osaamista tehdä työtä haastavimpien ja vaikeimmin 

työllistyvien ihmisten kanssa. Pidämme tärkeänä, että ammatillisten erityisoppilaitosten edellytykset ja 

resurssit tehdä tätä tärkeää työtä taattaisiin jatkossakin. Aikuiskoulutuksessa piirissä on merkittävä määrä 

opiskelijoita, jotka tarvitsevat erilaisia tukitoimia suorittaakseen tutkinnon, ja tästä kannamme erityisesti 

huolta.   

Hakeva toiminta 

Hakevaa toimintaa tarvitaan erityisesti vaikeasti työllistettävien aikuisten tavoittamiseksi. On muistettava, 

että kohderyhmä, joka tulee tarvitsemaan eniten tukitoimia opinnoissaan, tarvitsee todennäköisesti tukea 

jo hakeutumisvaiheessa. Hakeutumisen vaiheessa on varmistettava, että ala, jolle henkilö valitaan 

opiskelemaan, on oikea ja että tukitoimia suunnitellaan ja niitä tarjotaan riittävästi. Näin voidaan vähentää 

keskeyttämisriskiä ja opiskelusta muodostuu parhaimmillaan voimauttava kokemus sen lisäksi että 

saavutetaan ammatti. Yksi hakeutumisen vaiheeseen kehitetty toimintatapa on ollut Tatsi-jakso (taitotason 

arviointijakso), joka toteutetaan sen tutkinnon opiskeluryhmässä, johon henkilö on hakeutunut. Tatsi-

jaksoa voidaan tarjota silloin, kun hakeutumisvaiheessa jää epäselväksi alalle soveltuvuus ja/tai soveltuva 

tutkintotaso. Tatsi-jakson kesto on noin 2-4 viikkoa ja sen aikana selvitellään motivaatiota, 

oppimisvalmiuksia, erityisen tuen tarvetta, elämäntilannetta suhteessa opiskeluun. Tatsi -jakson jälkeen 

joko valitaan opiskelijaksi tai annetaan jatko-ohjausta, jos opiskelijaa ei valita, hänelle kirjoitetaan lausunto 

huomioista. 

Keskuspuiston ammattiopistossa tavoitteena on tarjota opiskelijoillemme työelämälähtöistä ja työllistävää 

koulutusta, jossa tuki- ja opetusmenetelmien valinnassa on otettu huomioon erityisen tuen tarpeet ja 

henkilökohtaistamiseen perustuvat yksilölliset opintopolut tutkinnon suorittamisessa.  

Hakevan toiminnan rinnalle tarvitaan aina myös tukevaa toimintaa niin hakeutumisvaiheessa, valmistavan 

koulutuksen aikana, tutkinnon suorittamisen vaiheessa kuin myös työllistymisen tueksi opintojen päätyttyä.  

Tukeva toiminta 

NAO- ja ENO – rahoitusten aikana kehitettyjä tukimuotoja ja – menetelmiä kannattaa vakiinnuttaa ja 

juurruttaa perustyön pohjaksi. Keskuspuiston ammattiopistossa on NAO- toiminnan alusta asti kehitetty 

prosesseja opiskelijan hakeutumisvaiheen, henkilökohtaistamissuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen, 

opiskelun aikaisten tukitoimien ja jatko-ohjauksen mahdollistamiseksi.  

 



Opintoihin hakeutumisvaiheessa tarvitaan myös tukitoimia. Ennen opintojen alkua on tärkeä selvittää onko 

ala, johon hakija on hakeutumassa soveltuva ja onko päämääränä kokonaisen tutkinnon vai tutkinnon osan 

suorittaminen. Opiskelukuntoisuuden sekä muiden oppimisen edellytysten varmistaminen lisää 

mahdollisuuksia onnistua opinnoissa.  Näin voidaan minimoida keskeyttämisistä johtuvia pettymyksiä. 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan kaikki tarpeellinen tieto ja tukitoimien 

tarve sekä mahdolliset suunnitelmat opintojen räätälöinnistä. Työtoiminnassa ja harrastuksissa hankitun 

osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi (opinnollistaminen) eli arkioppimisen ja aiemmin opitun 

tekeminen näkyväksi tehdään huolella. Näillä toimenpiteillä hakijan vahvuudet saadaan parhaiten 

hyödynnettyä valmistavassa koulutuksessa ja tutkinnon suorittamisessa. 

 

Valmistavan koulutuksen vaiheessa opiskelijan yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet huomioidaan 

henkilökohtaistamissuunnitelmien päivityksissä. Vaikka päämäärä voi olla sama eri opiskelijoilla, on 

opintojen kulku ja opiskelupolku aina yksilöllinen. Jollekin sopii opintojen työpainotteisuus ja oppiminen 

aidoissa työympäristöissä, kun toiselle on tärkeää saada alkuun harjoitella oppilaitoksen tiloissa pienellä 

porukalla. Jonkun opiskelijan opintojen onnistumiseksi tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä hänen omien 

hoito- tai tukitahojensa kanssa, sillä opiskelu ei ole erillinen osa ihmisen elämää vaan osa kokonaisuutta. On 

hyvä antaa palautetta pienestäkin edistymisestä; monet aikuiset oppijat, ”aina epäonnistuneet”, kokevat 

voimaantumista onnistuessaan.  

Työssäoppimisen tueksi on laadittu Keskuspuiston ammattiopiston aikuiskoulutuksen Työpaikkaohjaajan 

opas. Se antaa työpaikkaohjaajille tietoa ja vinkkejä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi. 

 

Tutkinnon suorittamisen ja opintojen päättymisen jälkeen annetaan tarvittaessa jatko-ohjausta, tehdään 

yhdessä cv:tä tai tuetaan työllistymisessä. 

 

 

”Ei kaikille kaikkea, mutta jokaiselle tarpeen mukaan”  

Koska lähes kaikki Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijat tarvitsevat tukea ja ainakin yksilöllisesti 

suunnitellun opintopolun tutkinnon suorittamiseen, olemme joutuneet arvioimaan kriittisesti omia 

toimintatapojamme ja tarvittaessa uudistamaan rakenteitamme ja toimintatapojamme. Tavoitteena on 

tarjota kullekin opiskelijalle juuri sen verran ja juuri sellaista tukea mitä hän tarvitsee. Samalla pidetään 

huolta, ettei häntä tueta pisteeseen jossa vastuu omasta toiminnasta vähenee. Rakenteita uudistamalla on 

voitu saavuttaa toimintatapojen tehostumista: on osattu suunnata tukitoimia sinne, missä niitä tarvitaan 

sen sijaan että tarjottaisiin jäykästi samaa tukea kaikille tuen tarpeen luonteesta välittämättä.  

Yksilöllisen tuen rinnalle olemme tuoneet ryhmämuotoisen tuen mahdollisuudet: se on kustannustehokasta 

ja siitä on rohkaisevia kokemuksia. Esimerkkejä viikoittaisista tukimuodoista:  

 vertaistukiryhmä rikostaustaisille 2t/vko; yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön työntekijän 

kanssa ryhmä- ja yksilökeskusteluja 

 oppisoppi 4t/vko; laaja-alainen erityisopettaja yhdessä ammatillisen ohjaajan kanssa ohjaa ja tukee 

opiskelijoita tehtävien tekemisessä, suunnitelmien kirjoittamisessa, atk-taidoissa jne. 

 S2-tuki 3t/vko; S2-opettaja tukee ja ohjaa kirjallisissa tehtävissä opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ole 

suomi 



Olemme kokeneet tärkeäksi suunnata resursseja henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen ja 

ammattitaidon täydentämiseen sekä haastavassa työssä jaksamisen tukemiseen, jotta voimme tarjota 

opiskelijoille mahdollisimman laadukasta koulutusta, ohjausta ja tukea. Yksi tärkeä tuen muoto onkin 

kuukausittain kokoontuva opetuki; opetus- ja ohjaushenkilöstö voi varata ajan moniammatilliselle 

tukiryhmälle ja tulla miettimään ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin joko yksin tai opiskelijan kanssa 

yhdessä. Hyvin erilaisiinkin oppimisen haasteisiin vastaaminen onnistuu henkilökohtaistamisen keinoin 

yhteistyössä moniammatillisessa henkilöstön kanssa, joilla on resurssit ja toimintatavat yhteistyön 

tekemiseen. Keskuspuiston ammattiopiston moniammatilliseen ryhmään kuuluvat ammatilliset 

erityisopettajat, ammatilliset opettajat, ammatilliset ohjaajat, laaja-alainen erityisopettaja, opinto-ohjaaja, 

psykologi, kuraattori, työelämäyhteistyön koordinaattori, koulutusassistentti ja koulutuspäällikkö. 

  

 

 

Pääsevätkö kaikki opiskelijat maaliin?  

Keinoja keskeyttämisen ehkäisyyn sekä läpäisyn tehostamiseen 

Ennakointi ja opiskelun oikea-aikaisuuden varmistaminen on tärkeää koko tutkinnon suorittamisen 

prosessin ajan. Erityistä tukea tarvitsevat aikuiset onnistuvat opinnoissaan parhaiten kun opettajilla ja 

ohjaajilla on aikaa ja osaamista sekä käytössään hyväksi havaittuja työkaluja ja toimivat prosessit. Hyvään 

lopputulokseen siivittää yksilöllisyyttä kunnioittava työote.  

Tässä Keskuspuiston ammattiopiston keskeisiä rakenteita ja toimintatapoja: 

 

 kokonaisuudesta vastaa moniammatillinen työryhmä 

 ongelmiin puututaan välittömästi niiden ilmetessä  

 opetuki takaa ettei henkilöstöä ei jätetä yksin ongelmien kanssa 

 tukipalveluihin ohjaaminen 

o TATSI –jakso; oikean koulutusalan varmistamisen 

o opinto-ohjaaja; mm. jatko-ohjaus 

o psykologi 

o kuraattori 

o laaja-alainen erityisopettaja; mm. oppisoppi 

o s2- tuki 

o koulutuspäällikkö 

o työelämäyhteistyön koordinaattori 

 opiskelusopimus 

 hallittu väliaikainen keskeytys 

 jatkoajan anominen pätevin perustein 
 

 

Hallittu väliaikainen keskeytys 
 

Keskuspuiston ammattiopiston aikuiskoulutuksen opiskelijat ovat tyypillisesti sellaisia aikuisia, joilla on jo 

moni koulutus jäänyt kesken tai joilla ei ole kokemusta ammatillisesta koulutuksesta laisinkaan.  Monilla 

heistä syynä siihen, että aiemmat ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet, on ollut muun opiskelijaryhmän 

tahdista putoaminen. Usein opiskelijoilla on myös pitkäaikaissairauksia, esim. skitsofrenia, jossa 



opiskelukuntoisuus voi vaihdella jaksoittain, tai elämänhallinnallisia ongelmia, esim. epäsäännöllinen 

vuorokausi/unirytmi, jotka saattavat aiheuttaa opintoihin keskeytyksiä. Kuulostaa ehkä kummalliselta, 

mutta meillä väliaikaiset keskeytykset ovat yksi keino varmistaa opintojen onnistuminen. Tuntuma onkin, 

että väliaikaiset keskeytykset ovat auttaneet ja lopulliset keskeytykset ovat vähentyneet. 

 

Lopullinen keskeytys on aina suuri pettymys sekä opiskelijalle että prosessissa mukana olleille työntekijöille.  

Lopullista keskeyttämistä pitää edeltää moniammatillisen tukiverkoston kova työ sen estämiseksi. 

Lopullisesti opintonsa keskeyttävä opiskelija on usein sellainen, jonka elämänhallinnan ongelmat ovat 

muodostuneet liian suuriksi opintojen jatkumista ajatellen tai jonka sairaus aiheuttaa esteen opintojen 

jatkamiselle. Näissäkin tapauksissa on muistettava, että tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa. 

Kannattaa siis keskustella keskeyttäjän kanssa tulevaisuuden suunnitelmista ja kannustaa myöhemmin 

hakeutumaan uudelleen opintojen pariin sekä tarjota opinto-ohjaajan jatko-ohjausta.  

 

Positiivinen keskeytyksen muoto on hallittu väliaikainen keskeytys, jolloin opiskelijaa ei ”menetetä”, vaan 

hänelle tehdään suunnitelma opintoihin palaamisesta ja väliaikaisen keskeytyksen aikaisista tukitoimista.  

Yhtenä työkaluna yksilöllisen opintopolun toteuttamisessa käytetään siis väliaikaisen keskeyttämisen 

mahdollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos opiskelijan terveydentila tai elämäntilanne vaatii, voidaan 

opinnot keskeyttää määräaikaisesti. Päätöstä edeltää opiskelijan tilanteen kokonaisvaltainen arviointi 

moniammatillisesti, usein yhdessä opiskelijan oman tukiverkoston kanssa. Väliaikainen keskeytys tehdään 

hallitusti siten, että ennen keskeytyksen alkamista on tehty tarkka suunnitelma keskeytyksen aikaisista 

kuntoutus- ja tukitoimista sekä oppilaitoksen että opiskelijan omien verkostojen taholta. Oppilaitos tarjoaa 

siis tukipalvelujaan myös keskeytyksellä olevalle opiskelijalle. Tärkeää on, että väliaikaisen keskeyttämisen 

kesto määritellään ennen sille jäämistä. Tämä antaa vaikeassa tilanteessa olevalle opiskelijalle varmuutta 

siitä, että häntä ei ole hylätty eikä toivoa ole menetetty. Opiskelija ymmärtää että hän voi jatkaa siitä mihin 

jäätiin, kunhan hän saa elämänsä jälleen sellaiseen järjestykseen, että opinnot voivat jatkua. Väliaikaisen 

keskeytyksen aikana opiskelija ei ole oppilaitoksen kirjoilla eikä voi siis saada opintososiaalisia etuja. Tällöin 

kannattaa selvittää esim. kuraattorin kanssa toimeentulomahdollisuudet keskeytyksen aikana. Yhteistyötä 

tehdään ja tarvittaessa järjestetään tapaamisia opiskelijan hoito- tai muiden tukiverkostojen kanssa. Näin 

henkilökohtaistamissuunnitelmaa päivitettäessä voidaan huomioida opiskelijan elämäntilanteen tai 

terveydentilan aiheuttamat tarpeet opintopolulla etenemisessä. Oppilaitoksen tarjoama koulutus ja sen 

tuki voivat motivoida ja sitouttaa opiskelijaa jatkamaan koulutusta päämääränä saada tutkinto suoritettua 

kokonaan. Tähän tilanteeseen pääseminen vaatii aitoa henkilökohtaistamista, joten siihen panostaminen 

on olennaista.  

 

NAO- ja ENO- rahoitukset ovat mahdollistaneet opiskelijoiden tukimuotojen ja prosessien rakentamisen ja 

kehittämisen Keskuspuiston ammattiopiston aikuiskoulutuksessa. Tukimuodot on ulotettu palvelemaan 

kaikkia aikuiskoulutuksen opiskelijoita sekä myös henkilökuntaa. Kun nyt olemme luoneet hyviä ja joustavia 

menetelmiä toimia opiskelijan kokonaisvaltaisen tuen takaamiseksi, haluamme jatkaa samalla tavalla.    

 

Tuula Mikkola, opinto-ohjaaja 

Mari Linna, koulutuspäällikkö 


