
Miten osallisuus ilmeni 
eilisten esitysten 
sisällöissä? Entä illan 
ohjelmassa?



Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin

kehittämispäivät 19.-20.11.2019

• Opiskelijoiden hyvinvointi ja osallisuus oppilaitoksessa -
työpajan ohjelma klo 9.00-11.45

• Hallitusohjelma ja opiskelijoiden tukeminen ja opiskeluhuolto 9.00-9.30

• Osallisuus kyselyissä 9.30-9.50

• Osallisuus oppaissa - syksyllä 2019 julkaistut oppaat 9.50-11.15

• Materiaalia työn tueksi 11.15-11.30

• Mitä aiheita työpajaan? 11.30-11.45
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Ajankohtaista 
opiskeluhuollosta 
ammatillisessa 
koulutuksessa

Jouni Järvinen



Hallitusohjelma ja opiskeluhuolto

• Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 
"Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 
yhteiskunta" annettiin tiedonantona 
eduskunnalle 6.6.2019

• Kuvan lähde: Hallitusohjelman pdf-versio 6.6.2019

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/16166
2/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf
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Kuinka monta prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa?



Tilannekuva-kappaleesta poimittua

• Vaille toisen asteen tutkintoa jää 16 prosenttia ikäluokasta, vaikka nyky-
yhteiskunnassa työllistymisen ja osallistumisen vaatimuksena on tunnistettu 
minimissään toisen asteentutkinto kaikille. 

• Lasten ja nuorten jaksamisen ja mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet 
huolestuttavasti. 

• Koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan.

20/11/2019 Opetushallitus 6



Varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa 
toisen asteen koulutuksen

• Oppivelvollisuuden pidentäminen on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan 
ohjauksen ja opiskeluhuollon palveluita ja varmistetaan jokaiselle peruskoulun 
päättävälle toisen asteen koulutus

• Hallitusohjelma linjaa, että oppivelvollisuuden pidentämiseen sisältyy muun 
muassa erilaisia tukimuotoja, koulutuksen maksuttomuus ja 
oppimateriaalikustannusten alentaminen.

• Lisäksi hallitus aikoo panostaa valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen 
ohjauksen kehittämiseen ja pyrkii vaikuttamaan opintojen keskeyttämisen syihin.

• Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2021.
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Tavoite 2, Lapset ja nuoret voivat hyvin

• Vahvistetaan opinto-ohjausta eri koulutusasteilla. Selvitetään sitovat 
mitoitukset opinto-ohjaajien määrästä toisen asteen koulutuksessa ja jatko-
ohjausvelvoitteen ulottamisesta ammatilliseen koulutukseen sekä tukiopinto-
ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle osana oppivelvollisuusiän korotuksen ja 
maksuttoman toisen asteen koulutuksen valmistelua.

• Parannetaan maahanmuuttajataustaisten jatko-opintovalmiuksia lisäämällä 
opinto-ohjausta ja monialaista yhteistyötä perheiden kanssa.

• Säädetään sitovista mitoituksista toisen asteen opiskeluhuollon palveluihin. 
(Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toiselle 
asteella 29,0 milj. euroa) 

• Oppilaitosten yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

• Oppilaiden ja opiskelijoiden roolin ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen 
kouluyhteisöissä 
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Nuorten syrjäytyminen vähenee ja osallisuus 
kasvaa
• Toimintamalli koulukuntoisuuden luotettavaan ja yksilölliseen arviointiin

• Talous- ja työelämätaidot osana nuorten hyvinvointia

• Vapaaehtoistyössä tehdyn työpanoksen ja osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen edistäminen

• Koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ja 
osallistamisen vahvistaminen

• Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta pidetään huolta

• Urheilua tavoitteellisesti harrastaville nuorille yhtäläiset edellytykset opiskella 
myös ammatillisessa koulutuksessa(vrt. urheilulukiot)
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Tulevaisuuden tunnustelua
Kuinka monta prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa vuonna 2026?



Osallisuus TEAviisari 2018 tuloksissa



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018. 
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Ei 27% , Tarvittaessa 30%, Säännöllisesti 43%



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018.
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Ei 68%, Tarvittaessa 24%, Säännöllisesti 8%



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018.
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Ei 13%, Kyllä, toimii satunnaisesti 18%, Kyllä, toimii säännöllisesti 69%



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018.
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Ei 26%, Kyllä, toimii satunnaisesti 44%, Kyllä, toimii säännöllisesti 30%



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018.
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Ei 44%, Kyllä 56%



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018.
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Ei 63%, Kyllä 37%



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018.
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Ei 13%, Kyllä 87 %



TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018.
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Ei 28%, Kyllä 72%



Mitä ajatuksia kyselyn 
tuloksista?



Opiskelijoiden osallisuus 
oppilaitoksessa 

Osallisuus oppaiden näkökulmasta
- Toisella asteella toimien – opas oppilaitoksen 

opiskeluhyvinvointiryhmälle

- Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – Ruokailusuositus 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin



Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 
531/2017, §106

• Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja 
opiskelijakunta

• Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opiskelijoille 
mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä 
laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen sekä 
opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan 
vaikuttavien päätösten tekemiseen.

• Koulutuksen järjestäjän oppilaitoksella tulee olla sen 
opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Koulutuksen 
järjestäjän eri oppilaitoksilla voi olla myös yhteinen 
opiskelijakunta. Opiskelijakuntaa ei kuitenkaan edellytetä 
koulutuksen järjestäjältä, joka järjestää pääasiassa oman 
toimintansa tai jäsenyhteisönsä toiminnan 
harjoittamiseksi tarvittavaa ammatillista koulutusta. 
Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle 
riittävät toimintaedellytykset.

• Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden 
yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista 
sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän 
välistä yhteistyötä.

• Koulutuksen järjestäjän tulee opiskelijakuntatoiminnan 
lisäksi myös muulla tavoin varmistaa opiskelijoiden 
mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa 1 momentissa 
tarkoitetuissa asioissa. Koulutuksen järjestäjän tulee 
tiedottaa opiskelijoille käytettävissä olevista osallistumis-
ja vaikuttamistavoista.
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Opetushallituksen määräykset opiskeluhuollon keskeisistä 
periaatteista ja tavoitteista (12.03.2018)

Ammatillisessa koulutuksessa yhteisöllisessä opiskeluhuollossa tulee painottaa 
ennaltaehkäiseviä, osallistavia, ohjauksellisia ja esteettömiä toimintatapoja. 
Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on 
osa yhteisöllistä toimintakulttuuria.

2.1 Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä käytettävissä olevat yhteisöllisen 
opiskeluhuollon toimintatavat sekä niihin liittyvät toimenpiteet opiskelijan ja 
opiskeluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja 
edistämiseksi seuraavasti:

- yhteistyötavat ja toimenpiteet opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa 
osallisuuden vahvistamiseksi
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Opastyön taustaa

• Tavoitteena 

• vahvistaa opiskeluhuoltoryhmien 
lainmukaisia toimintatapoja, 

• yhtenäistää käytäntöjä

• Turvata opiskelijoiden sekä huoltajien 
osallisuus yhteisöllisessä työssä

• Toiveena tiivis ja helppokäyttöinen julkaisu 
joka voisi toimia myös perehdytyksen tukena
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Opiskelijoiden osallisuus edellyttää, että
• Opiskelijat ovat opiskeluhuoltoryhmän pysyviä jäseniä ja mukana 

suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä opiskeluhuoltoa.

• Opiskeluhuoltoryhmä tekee yhteistyötä opiskelijakunnan edustajien kanssa

• Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opiskeluhuollon toimintaan 
matalalla kynnyksellä. 

• Opiskelija ymmärtää, miten ja mihin hän voi vaikuttaa.

Opiskelijajärjestöjen edustajat: Anni Koivisto, Senni Moilanen ja Essi Miettinen

Keskustelua ja jakamista   (esim. yhdellä ryhmällä yksi aihe.) Keskustelu 15 min. + purku

Ryhmissä keskustellaan ja kirjataan muistiin miten nämä osallisuuden muodot edellyttävät 
toiminnalta ja miten ne arjessa toteutuvat? Käydään läpi keskustelujen tulokset
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Opiskeluhuollon tehtäviä yhteisöllisessä opiskeluhuollossa ovat esimerkiksi s.30: 

Osallisuutta tukevien rakenteiden ja 
toimintatapojen luominen

• Opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien osallisuuden edistäminen

• Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen oppilaitosten toimintaan 
ja ympäristöön liittyvissä asioissa

• Oppilaitosyhteisössä esiin nousevien ilmiöiden käsittely osana opetusta

• Opiskelijatoiminnan (opiskelijakunta ja tuutorit) edistäminen ja seuranta

• Keskustelu ja jakaminen keskustelu 15 min. + purku

• Ryhmissä keskustellaan ja kirjataan muistiin miten nämä osallisuuden muodot edellyttävät ja 
miten ne arjessa toteutuvat? Käydään läpi keskustelujen tulokset
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Opiskeluhuollon kokonaisuuden arvioinnissa on käytävä läpi jokainen 
tehtäväkokonaisuus
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Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä 
ruokailusta
- ruokailusuositus ammatillisiin 
oppilaitoksiin ja lukioihin
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Ruokailuympäristö 

• Opiskelijaravintolan ympäristö vaikuttaa opiskelijaruokailun suosioon.

• Kiireisessä, meluisassa ja epäviihtyisässä ympäristössä ruokailusta tulee helposti 
pelkkä ”tankkaustilanne”, jolloin ainoa tavoite on saada vatsa nopeasti täyteen.

• Viihtyisässä, syömään houkuttelevassa ruokailuympäristössä opiskelija oppii 
ymmärtämään ruoan, yhdessäolon ja ruokatauon merkityksen hyvinvointinsa 
edistäjinä. 

• monitilaratkaisuilla (esimerkiksi viherseinäkkeet, sermit, kalusteratkaisut) 
luodaan mahdollisuus syödä ryhmissä yhdessä tai yksin omassa rauhassa 
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Opiskelijaruokailu ja oppilaitoksen/toimipaikan 
hyvinvointiryhmä
• Ruokailusuositus toimii työkaluna opiskeluhuoltoryhmän ja oppilaitoksen 

ruokapalveluiden välisen yhteistyön kehittämisessä 

• Opiskelijoita ja henkilöstöä kannustetaan antamaan jatkuvaa palautetta ja 
kehittämisehdotuksia ruokailuun liittyvistä asioista. Mukaan lukien 
ruokailuympäristön kehittäminen.

• Tiedotetaan palautteenantotavoista

• Keskustelu ja jakaminen Keskustelua pienissä ryhmissä 15 min.+ purku

• Ruokailu ja osallisuus – hyviä käytänteitä opiskelijoiden ja henkilökunnan 
osallisuuteen
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Zoomi-hankkeen raportti: Siirtymien vaikutus 
koulutuspolun eheyteen –julkaistu 3/2019

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/siirtymien_vaikutus_koulutuspol
un_eheyteen.pdf
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Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy –
tulevat työpajat
• Kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen työpajat REDU, Gradia, TAI

• Yhteiskehitetään koulutuksen järjestäjän kanssa kiusaamiseen ja häirintään 
puuttumisen prosesseja 

• Yhtenä näkökulmana mitä tietoa kerätään, kuka kerää, mihin arkistoidaan ja 
mihin käytetään

• Yhteiskehitettyjä prosesseja tai yhtä kehitettyä prosessia esitellään EDUCA 2020 
tapahtumassa Helsingissä Messukeskuksessa. 

• Perusopetuksen teemana Yhteisöllisyys perusopetuksessa ja esimerkki on 
vantaalaisesta koulusta
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Muuta ajankohtaista

Osallisena opinnoissa selvitys 
https://www.oph.fi/download/190557_osallisena_opinnoissa.pdf

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa 
09/2017–10/2021 (Karvi)

Perälä M-L, Hietanen-Peltola M, Halme N, Kanste O, Pelkonen M, Peltonen H, 
Huurre T, Pihkala J, Heiliö P (2015) Monialainen opiskeluhuolto ja sen 
johtaminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opas 36/2015. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-292-8
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Työpajoissa käsiteltävien asioiden toiveita

• Pienissä ryhmissä lista aiheista, joita toivotaan käsiteltävän ammatillisen 
koulutuksen opiskelijahyvinvoinnin työpajassa 5-10 min.
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Kiitos!

• Opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa

• OPH: Jouni Järvinen        
jouni.jarvinen@oph.fi; 

• OPH: Anna Sarpio                 
anna.sarpio@oph.fi

• OKM: Anna Kankaanpää 
anna.kankaanpaa@okm.fi
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