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Alkusanat
Henkilökohtainen – ELämänhallinta – MInäpystyvyys -hanke (HELMI-hanke) on Euroopan Unionin
Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
puitteissa rahoitettua toimintaa. Hanke toteutettiin yhteistyössä hanketta hallinnoivan Ammattiopisto Spesian, Kuntoutussäätiön, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupolin sekä KotkanHaminan koulutuskuntayhtymä Ekamin kesken. HELMI-hankkeen tavoitteena oli lisätä erityistä
tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen laatua ja tuloksellisuutta sekä tukea opintojen läpäisyä
ammatillisissa oppilaitoksissa. Näihin tavoitteisiin pyrittiin toisiinsa kietoutuvien kehittämistöiden
avulla. Ammatillisten oppilaitosten ammattilaisten tueksi kehitettyjen opiskelijan psykososiaalista
hyvinvointia kartoittavan kyselyn (POINT) sekä ohjauksen toimintamallin tarkoituksena oli tehostaa
erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjausprosessia, vähentää opintojen keskeyttämistä ja lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta ja osallisuutta. HELMI-hankkeen varsinaista toiminta-aikaa
(1.3.2016–30.4.2018) jatkettiin ajalla 1.5.2018–31.12.2018, sillä nähtiin tärkeäksi jatkaa kehitystyötä
opiskelijan oman osallisuuden vahvistamisessa sekä opiskelijoiden parissa työskentelevien ammattilaisten ohjausosaamisen vahvistamisessa kehitettyjä työkaluja hyödyntäen. Hankkeen jatkoajalla
kehitettiin opiskelijaa osallistava, itsereflektointiin kannustava ja POINT-kyselyn teemoja syventävä
HELMI-verkkopelialusta ja tarkennettiin POINT-kyselyn roolia tuen tarpeen tunnistamisessa sekä
levitettiin tietoa hankkeen sisällöistä ja kehitetyistä työvälineistä. POINT-kysely sekä Helmi-verkkopelialusta löytyvät HELMI-hankkeen nettisivuilta (ohjaaonnistumaan.net).
Opiskelijoiden panos kehitystyöhön on ollut huomattava: he osallistuivat POINT-kyselyn kokeiluun
sen eri vaiheissa ja antoivat erittäin tärkeää palautetta kaikkien kehitettävien työkalujen ja mallien
toimivuudesta. Siitä erityiskiitokset kaikille mukana olleille opiskelijoille. Myös opettajafoorumit olivat tärkeässä roolissa sekä yhteisen jakamisen ja kehittämisen areenoina että hankkeen prosessin
kulmakivinä, josta lämpimät kiitokset kaikille opettajafoorumeihin osallistuneille.
Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Ammattiopisto Spesian erityisopettaja Sanna Ryökkynen. Lämmin kiitos Sannalle hankkeen koordinoinnista ja kehittämistyöstä. Kiitos myös Ammattiopisto Spesian erityisen tuen asiantuntija Eija Männistölle ja opetusteknologian asiantuntija
Jarkko Korhoselle työpanoksestanne hankkeessa. POINT-kyselyä ja sen käyttöohjeistusta kehitettiin
Kuntoutussäätiön työnä tutkimuksellisen kehittämisen keinoin. Lämmin kiitos Kuntoutussäätiössä
työskennelleille erikoistutkija Mila Gustavsson-Liliukselle, psykologitutkija Minna Parkkilalle, tutkija
Johanna Korkeamäelle sekä tutkimusavustaja Liisa Vaalasrannalle.
Helmi-hanketta on tukenut aktiivinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään on kuulunut johtava tutkija Erja Poutiainen (Kuntoutussäätiö), apulaisrehtori Arja Leino (Edupoli), lehtori Leena Nuutila
(Haaga-Helia), yliopistonlehtori Raija Pirttimaa (Jyväskylän yliopisto), apulaisrehtori Ulla Jaskari
(Ekami), palvelujohtaja Tiina Mäki-Gaetz (Spesia), opiskelijat Tiina Kääriäinen ja Miika Snellman
sekä rahoittajan edustajana rahoitusasiantuntija Auli Vuorela (Hämeen ELY-keskus). Ohjausryhmälle
kiitokset hyvästä yhteistyöstä.

Toivomme, että hankkeessa kehitetty ohjauksen toimintamalli, POINT-kysely sekä Helmi-verkkopeli
lisäävät opiskelijoiden elämänhallintaa ja onnistumista opinnoissa sekä tukevat opettajia tärkeässä
ohjaustyössä.
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1 Johdanto
Toisen asteen tutkintoa pidetään syrjäytymisen ehkäisyssä yhtenä keskeisenä suojaavana tekijänä (esim. Virtanen 2016). Koulutustakuun myötä entistä useampi opiskelija suuntaa ammatillisiin opintoihin, ja opintojen aloittamisen ajankohta on myös ammatillisen koulutuksen reformin
myötä muuttunut joustavaksi. Niin koulutustakuun kuin opintojen aloittamista helpottavien
rajoitteiden purun tavoitteena on, että jokaisella nuorella olisi riittävän matala kynnys aloittaa
toisen asteen opinnot, työllistyä helpommin ja löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Pelkkä opintojen aloittaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tie opiskelupaikan saamisesta valmiiseen tutkintoon
vaatii toteutuakseen ponnistuksia sekä opiskelijalta että opettajalta, kuin myös toimivaa oppimisympäristöä.
Huomattava osa aloittaneista opiskelijoista keskeyttää yhä ammatilliset opinnot (Pensonen ja
Ågren 2018). Etenkin niillä nuorilla, jotka eivät keskeyttämisen jälkeen palaa enää toisiin opintoihin,
keskeyttämisen taustalla olevat syyt liittyvät usein heikkoon opinnoissa pärjäämiseen ja kokemukseen, että opintoihin saatu tuki ei ole ollut riittävää (Myllyniemi ja Kiilakoski 2017). Keskimääräistä
useammin opintonsa keskeyttää myös opiskelija, jolla on erityisen tuen tarve (Pensonen ja Ågren
2018). Viime vuosina opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvanut
ammatillisissa oppilaitoksissa (SVT 2016). Tämä on tuonut uusia haasteita ammatillisten oppilaitosten opettajille. Ammattilaisen tulisi yhä useammin huomioida opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet
opetuksessa ja samalla tukea heidän osaamisensa kehittymistä, itsetuntemusta ja usein myös itsenäistymistä.
Erilaiset psyykkiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja elämänhallintaan liittyvät
tekijät vaikuttavat siihen, kuinka opiskelija pärjää opinnoissaan. Esimerkiksi pystyvyysuskomusten
(Talsma ym. 2018) sekä erilaisten adaptiivisten ajattelutapojen, kuten optimismin (Määttä 2007) on
havaittu vaikuttavan opinnoissa pärjäämiseen. Opettajalta näiden erilaisten psykososiaalisten tekijöiden ja opiskelijan voimavarojen tunnistaminen ja ottaminen osaksi opiskelijan ohjausprosessia
vaatii monesti uudenlaista työotetta ja sensitiivisyyttä opiskelijan kohtaamiseen. Opintojen läpäisyä
tukevassa työskentelyssä keskeisiksi tekijöiksi nousevatkin usein ohjaukseen ja vuorovaikutukseen
liittyvät tavoitteet (Vehviläinen ja Koramo 2013). Erityisen merkityksellisenä toimiva ohjaussuhde
voidaan nähdä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla, joilla on usein muita opiskelijoita
suurempi tarve yksilölliselle ohjaukselle.
Opettajalle ohjaustilanteet voivat aiheuttaa tasapainoilua – opiskelija tarvitsee tukea ja ohjausta,
mutta samalla häntä tulisi auttaa vahvistamaan vastuunottoa omasta oppimisestaan, arjesta ja
myöhemmässä työelämässä pärjäämisestä. Hyvässä opiskelijan ohjauksessa opiskelijalla on riittävät mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua omaan ohjausprosessiinsa. Tällöin ohjaus antaa opiskelijalle eväitä ja keinoja parhaimmillaan myös tulevaisuutta varten. Tämä edellyttää ohjauksessa
sellaista työskentelyä, jossa painopisteenä ovat ohjaussuhteeseen panostaminen, rakentava vuoropuhelu ohjaajan ja opiskelijan välillä, sekä opiskelijan yksilöllisen tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen. Haasteiden tunnistamisen ja tukemisen ohella on tärkeää nähdä opiskelijan vahvuudet,
tukea opiskelijaa kohti myönteistä kehitystä ja ennen kaikkea ohjata opiskelija onnistumaan. Kun
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ohjaus on kokonaisvaltaista ja eteenpäin suuntaavaa, on opiskelijalla paremmat mahdollisuudet
saavuttaa sekä ammatillisessa tutkinnossa asetetut tavoitteet että toisaalta löytää itsestään ne
vahvuudet, joihin hän voi nojata myös valmistumisensa jälkeen. Tämän tavoitteen saavuttaminen
haastaa kehittämään ohjauksen tueksi uusia työskentelytapoja ja -menetelmiä, jotta jokaisella
opiskelijalla olisi tuen tarpeesta riippumatta onnistumisen edellytykset omalla opintopolullaan ja
sen jälkeen.
Tähän haasteeseen lähdettiin pohtimaan ratkaisuja Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Helmi S20644 (Henkilöhtainen – ELämänhallinta – MInäpystyvyys) -hankkessa.
Hanke on vaativaa erityistä tukea tarjoavan Ammattiopisto Spesian, Kuntoutussäätiön sekä kahden ammatillisen oppilaitoksen, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupolin ja Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymä Ekamin yhteistyöhanke. Hankkeen koordinoijana toimi Ammattiopisto
Spesia. Hyvinvointia kartoittavan POINT-kyselyn kehittämisestä ja tutkimusosuudesta vastasi Kuntoutussäätiö. Ohjauksen toimintamallin ja POINT-kyselyn kehittämistyötä tehtiin vaativaa erityistä
tukea tarjoavan Ammattiopisto Spesian lisäksi kahdessa yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa
(Ekami ja Edupoli). Hankkeessa kohtasi laaja-alainen ja monipuolinen osaaminen yhteistoiminnallisessa prosessissa, hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden osuutta unohtamatta. Hanke toimi
vuosina 2016–2018. Tämä raportti kuvaa Helmi-hankkeen eri vaiheita ja antaa vastauksia seuraaviin
kysymyksiin:
• Ketkä tarvitsevat ammatillisissa opinnoissaan erityistä tukea?
Ketkä tarvitsevat parempaa tuen tarpeen tunnistamista ja ohjaamista?
Miksi se on tärkeää?
• Miten opiskelijan psykososiaalista ja opintoihin liittyvää tuen tarvetta voidaan tunnistaa?
• Kuinka edistää opiskelijan ohjausta niin, että opiskelijan kanssa
rakentuu hyvä vuorovaikutussuhde ja opiskelijan osallisuus toteutuu?
• Miten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen tuodaan osaksi ohjausprosessia?
• Miten opiskelijat ja opettajat kokevat psykososiaalisten tekijöiden huomioimisen
osana ohjausprosessia?
• Millaisia tuen tarpeita erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kuvaavat?
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2 HELMI-hankkeen tavoitteet
HELMI-hankkeen tavoitteena oli lisätä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen laatua
ja tuloksellisuutta sekä tukea opintojen läpäisyä ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen yleiseen
tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä:
1) opiskelijan psykososiaalista hyvinvointia kartoittava kysely (POINT)
2) ohjauksen toimintamalli
3) ohjausosaamista ja opiskelijan osallistamista ohjausprosessissa

1) TAVOITE: POINT-kyselyn kehittäminen
Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli kehittää ammatillisten oppilaitosten käyttöön psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistamisen kartoituskysely (POINT). Kyselyn avulla pyrittiin tunnistamaan sellaisia opiskelijan elämänhallintaan, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja opiskeluun liittyviä
tekijöitä, jotka liittyvät sekä opintojen keskeyttämisen riskeihin että voivat toimia opiskelijan opintojen edistymistä tukevina voimavaroina. Tällaisia POINT-kyselyn avulla kartoitettavia tekijöitä ovat
muun muassa koulu-uupumus ja mieliala, sosiaaliset suhteet ja opiskelijan pystyvyyden kokemukset. Tavoitteena oli sitoa POINT-kyselyn käyttö kiinteästi osaksi opiskelijan yksilöllistä ohjausprosessia, jossa kyselyn käyttö tukisi opiskelijan kanssa käytyjä ohjauskeskusteluja lisäten vuoropuhelua
opiskelijan ja opettajan välillä. POINT-kyselyn käytön toivottiin myös tukevan opiskelijan osallistamista omiin opintoihinsa. Ajatuksena oli myös, että POINT-kyselyä voitaisiin käyttää arvioimaan
opiskelijan psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvän ohjauksen ja tuen vaikuttavuutta. Kyselyn
kehittämisvaiheessa haluttiin myös kerätä tietoa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden psykososiaalisesta hyvinvoinnista, opiskelun sujumisesta ja osallisuuden kokemuksista.

2) TAVOITE: Tehostetun ohjauksen toimintamallin kehittäminen
Hankkeen toisena tavoitteena oli kytkeä POINT-kysely opiskelijan ohjausprosessiin (HOKS), tehdä näkyväksi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä sekä kehittää uusia
soveltuvia ohjauksen menetelmiä opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.
Tavoitteena oli, että ohjauksen toimintamallia jäsentämällä voitaisiin entistä paremmin tukea opiskelijan sitoutumista, osallisuutta ja aktiivisuutta oman opintopolkunsa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Painopiste asetettiin opintojen alkuvaiheen ohjaukseen, opiskelijan valmiuksien ja tuen
tarpeiden tunnistamiseen sekä tavoitteiden asettamiseen psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Hyödyntämällä POINT-kyselyn avulla kerättyä tietoa opiskelija voi ohjausprosessin aikana kokea tulevansa kuulluksi myös sellaisten asioiden osalta, joista ei tavallisesti keskustella opiskelujen ohessa. Tavoitteena oli kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaa tilannettaan, jonka toivottiin
lisäävän opiskelijan itsetuntemusta ja -luottamusta sekä sitoutumista opiskeluprosessiin. Tulosten
toivottiin näkyvän opiskelijoiden parempana kiinnittymisenä opintoihinsa ja opintojen edistymisenä. Tarkoituksena oli myös kiinnittää huomiota ohjauksen sukupuolitietoisuuteen ammatillisessa
koulutuksessa.
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3) TAVOITE: Opiskelijan osallistaminen oman psykososiaalisen hyvinvoinnin
lisäämisessä, ammattilaisten ohjausosaamisen vahvistaminen ja hankkeen
tulosten levittäminen
HELMI-hankkeen toiminnan jatkoajan (1.5.2018–31.12.2018) tavoitteena oli edelleen vahvistaa
opiskelijoiden osallisuutta psykososiaalisen hyvinvointinsa arvioinnissa, vahvuuksien sekä tuen
tarpeiden tunnistamisessa. Ajateltiin, että verkkoalustalle rakennettava peli tarjoaisi opiskelijalle
kiinnostavan mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn ja pohdintaan. Pelin toivottiin kannustavan opiskelijaa itsereflektointiin ja vastuunottoon sekä tarjoavan mahdollisuuden syventää POINTkyselyn teemoja. Myös opiskelijoiden parissa työskentelevien ammattilaisten ohjausosaamisen
vahvistaminen hankkeessa kehitettyjä työkaluja hyödyntäen nähtiin tärkeäksi toiminnan jatkoajan
toimenpiteeksi. Tavoitteena oli koulutusten avulla levittää hankkeen aikana kehitettyjä ja hyväksi
havaittuja ohjauskäytäntöjä ja vahvistaa ammatillisten oppilaitosten opettajien ohjausosaamista
uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.
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3 Erityistä tukea
tarvitsevat opiskelijat
ammatillisessa koulutuksessa
3.1

Ammatillinen koulutus muutoksessa

Yhteiskunnan kehittyminen ja taloudelliset muutokset ovat aina vaikuttaneet muita koulutusmuotoja merkittävämmin ammatillisen koulutuksen tilaan. Ammatillisella koulutuksella on kautta
aikojen ollut vakauttajan rooli sosiaalisen eriytymisen stabiloijana ja tästä johtuvien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijana. (Heikkinen ja Kraus 2009.) Ammatillisen koulutuksen kentällä näkyvät siis selkeästi sekä yhteiskunnalliset että yksilötason muutokset ja muutostarpeet. Ammatillisessa koulutuksessa on viime vuosien aikana tapahtunut uudistuksia, jotka vaikuttavat myös erityistä
tukea tarvitseviin opiskelijoihin.
Viimeisin ammatilliseen koulutukseen voimakkaasti vaikuttanut uudistus on ammatillisen koulutuksen reformi. Uusi ammatillista koulutusta määrittelevä laki 531/2017 tuli voimaan 1.1.2018.
Uudistus muuttaa koko koulutusta: koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Uudistus on leikannut vuodesta 2017 alkaen ammatilliselta
koulutukselta määrärahoja 190 miljoonaa euroa. Joustavuus, nopeus, säästöt ja tehokkuus kuvaavat reformin tavoitteita.
Koulutuksen rahoitus koostuu jatkossa perusosasta, suoritusosasta ja vaikuttavuusrahoituksesta.
Jatkossa koulutuksenjärjestäjä saa 50 % perusrahoituksena ja 50 % suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksena suoritettujen tutkintojen tai tutkinnonosien sekä opiskelijoiden työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumisen perusteella. Rahoitus kannustaa koulutuksen järjestäjiä huolehtimaan kaikista
opiskelijoistaan, tehostamaan opinto- ja ohjausprosessejaan ja kohdentamaan koulutusta aloille,
joilla on työvoimatarvetta. (Valtioneuvosto 2016; Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 682 /2017.)
Uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa korostuvat yksilölliset ja joustavat opintopolut, joihin
sisältyvät yksilöllisesti määritelty tuki ja ohjaus. Laki ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017)
määrittelee koulutuksen tavoitteeksi väestön ammatillisen osaamisen tason kohottamisen ja ylläpitämisen. Koulutuksen tarkoitus on antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää
työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea
elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on lisäksi
edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä
antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.
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Keskeistä uudistuksessa on osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden vahvistuminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä purkaa
sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. Suurin muutos uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa on ajattelutavan kääntäminen järjestelmäkeskeisyydestä osaamisperusteisuuteen. Jatkossa ammatillisen
koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä ammatillista osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaan. Näin ollen, jaetun asiantuntijuuden merkitys ammatillisessa koulutuksessa
vahvistuu ja opetustyössä painottuu ohjaava ja valmentava työote. (https://minedu.fi/amisreformi.)
Ammatillisen koulutuksen reformin ohella ammatilliseen koulutukseen on jossain määrin heijastunut vuonna 2013 käynnistetty ja silloiseen hallitusohjelmaan kirjattu nuorten yhteiskuntatakuu
(nuorisotakuu). Sen avulla on pyritty ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä vahvistamalla
nuorten polkua peruskoulun jälkeen toiselle asteelle ja työelämään. Nuorisotakuun osana on toteutettu koulutustakuu, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle
koulutuspaikka joko ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa tai muualla, kuten oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa tai kuntoutuksessa. Valmistavilla ja valmentavilla koulutuksilla on nähty tärkeä merkitys koulutustakuun toteutumisessa (ks. HE 211/2014). Vaikka tietä peruskoulun jälkeisiin
opintoihin tuetaan, ei pelkkä koulutustakuu riitä varmistamaan, että opiskelijan opintopolku jatkuisi opintojen aloittamisesta tutkinnon valmistumiseen asti. Opintojen sujuvuuden ja opintojen
läpäisyn varmistamiseksi koulutuksen järjestäjien on kyettävä kehittämään opiskelijoiden ohjausta
ja tukitoimia. Tukitoimet on tärkeä kohdistaa erityisesti niihin opiskelijaryhmiin, joilla opintojen keskeyttämisriski on tiedetysti korkeampi kuin muilla (Vehviläinen 2015).

3.2

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat keskeyttävät
ammatillisen koulutuksen muita useammin

Merkittävä osa opiskelijoista keskeyttää yhä ammatilliset opinnot: Opetushallituksen uusimman
selvityksen mukaan lukuvuonna 2016–2017 ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 11,4 % ei suorittanut aloittamaansa ammatillista perustutkintoa loppuun vaan erosi kesken koulutuksen. Heistä
noin 75 % ei jatkanut opiskelua missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat eroavat koulutuksesta useammin kuin muut opiskelijat. Heistä 14,5 % jätti opintonsa kesken lukuvuonna 2016–2017. Vaativaa
erityistä tukea tarjoavissa ammattioppilaitoksissa keskeyttäminen on sen sijaan harvinaisempaa
kuin muissa oppilaitoksissa. (Pensonen ja Ågren 2018.)
Opiskelijoiden itsensä mukaan yleisin syy toisen asteen opintojen keskeyttämiseen on väärä alavalinta. Muita yleisesti koettuja syitä keskeyttämiselle ovat se, ettei opiskelija ole viihtynyt koulussaan,
sekä se, ettei opiskelu vastannut opiskelijan odotuksia. Niillä nuorilla, jotka ovat keskeyttämisen
jälkeen jääneet koulutuksen ulkopuolelle, keskeyttämisen syyt liittyvät puolestaan erityisesti heikkoon opintomenestykseen ja opinnoissa jälkeen jäämiseen. Lisäksi terveydelliset syyt, opintomotivaatioon liittyvät syyt, halu mennä töihin sekä koulun ulkopuolisten asioiden mietityttäminen liikaa
ovat syinä keskeyttämiselle erityisesti koulutuksen ulkopuolelle jääneillä opintonsa keskeyttäneillä
nuorilla. He kokevat myös muita keskeyttäneitä useammin, että opintojen keskeyttämiseen on vai-
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kuttanut se, etteivät he olleet saaneet riittävästi tukea opintoihinsa ja että heille on jopa suositeltu
opintojen keskeyttämistä. (Myllyniemi ja Kiilakoski 2017, s. 42–49.)
Opiskelijat tulevat toisen asteen opintoihin erilaisista lähtökohdista ja erilaisin resurssein. Muun
muassa peruskouluaikainen koulumenestys, vanhempien koulutustaso sekä opiskelijan kokemat
mielenterveyden ongelmat vaikuttavat tutkimuksen mukaan siihen, saako opiskelija toisen asteen
tutkinnon suoritettua (Haapakorva ym. 2017). Eri koulutuksenjärjestäjien välillä on suurta vaihtelua erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen yleisyydessä: lukuvuonna
2016–2017 eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden eroprosentit vaihtelivat 5–33 %:n välillä koulutuksen järjestäjittäin. (Pensonen ja Ågren 2018.) Osa nuorista on jo peruskoulun aikana tarvinnut
tukea päivittäisestä koulunkäynnistä selviytymiseen. Osittain tai kokonaan perusopetuksen yksilöllistetyn oppimäärän suorittaneet erityisopetuksen oppilaat aloittavat toisen asteen opinnoissa
muita myöhemmin, keskeyttävät opintonsa ikätovereita useammin ja työllistyvät heikommin neljän vuoden seurannassa. (Kirjavainen ja Pulkkinen 2013.) Opintoihin hakeutumisen ongelmana on
nähty myös puutteellinen opintojen ohjaus. Erityistä tukea tarvitsevia nuoria ohjataan hakemaan
tietyille aloille ammatilliseen koulutukseen huomioimatta nuoren omia kiinnostuksen kohteita.
(Jauhola ja Vehviläinen 2015; Niemi ym. 2010.)
Virallisesti tilastoidut keskeyttämisen syyt eivät erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla näytä eroavan muista opintonsa keskeyttäneistä, mutta heidän kohdallaan tilastoitu keskeyttämisen syy on
muita hieman harvemmin työelämään siirtyminen ja puolestaan muita useammin eroaminen on
tapahtunut henkilökohtaisista syistä. Erityisopetuksen perusteella näyttäisi olevan hieman vaikutusta opintojen keskeyttämiseen: yleisimmin opinnot keskeyttivät lukuvuonna 2016–2017 ne opiskelijat, joiden erityisen tuen tarpeen perusteena oli ”muu syy”, seuraavaksi yleisimmin ne, joilla
perusteena olivat kielelliset vaikeudet, kolmanneksi yleisimmin ne, joilla oli hahmottamisen tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksia ja neljänneksi yleisimmin ne, joilla tuen perusteena oli
psyykkinen pitkäaikaissairaus (Pensonen ja Ågren 2018). Toisen asteen tutkinnon suorittamiseen
liittyvät vaikeudet näyttävät siis kohdistuvan erityisesti paljon tukea tarvitseviin opiskelijoihin. Vaativaa tukea tarjoavassa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleminen näyttäisi puolestaan oleva
suojaava tekijä. (Pensonen ja Ågren 2018; Jauhola ja Miettinen 2012.)

3.3

Erityisen tuen järjestäminen ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä koulutuksessa korostuvat yksilölliset ja joustavat
opintopolut. Kaikkien ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opinnot henkilökohtaistetaan ja
jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa
selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten opiskelija hankkii osaamista eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan opiskelijan tarvitsema tuki ja ohjaus.
Jos opiskelija tarvitsee opintoihinsa erityistä tukea, koulutuksenjärjestäjä tekee opiskelijalle päätöksen erityisestä tuesta. Erityinen tuki ammatillisissa opinnoissa on tarkoitettu opiskelijalle, joka
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oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä tukea opiskelussaan. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin
ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. (L531/2017.)
Erityisen tuen tavoitteena on mahdollistaa se, että opiskelija saavuttaa ammatillisen tutkinnon
tai valmentavan koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea
saavan opiskelijan osaamisen arviointia voidaan mukauttaa, jolloin opiskelijalle laaditaan yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on
opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Erityisen tuen
antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa. (L 531/2017)
Erityistä tukea opintoihinsa opiskelija voi saada kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja tutkinnoissa. Vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja ne opiskelijat, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja
monipuolista erityistä tukea. Vaativaa erityistä tukea voivat järjestää vain ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla se on tehtävänä koulutuksen järjestämisluvassa (mm. ammatilliset erityisoppilaitokset). (L 531 /2017.)
Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa erityisopetusta saaneiden opiskelijoiden määrä
on kasvanut koko 2000-luvun. Vuonna 2016 ammatillisessa koulutuksessa opiskeli yhteensä 286 943
opiskelijaa, joista 9 % eli noin 25 445 opiskelijaa, opiskeli erityisopetuksessa. Nuorille suunnatussa
ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista puolestaan 19 % oli erityisopetuksen piirissä vuonna
2016. Miehiä (56 %) oli erityisopetuksen piirissä hieman enemmän kuin naisia. Suurin osa nuorille
suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisen tuen piirissä olevista opiskelijoista (84 %) opiskeli yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa. Vaativaa erityistä tukea tarjoavissa ammattioppilaitoksissa opiskeli puolestaan 13 % näistä opiskelijoista ja noin
prosentti opiskeli muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa. (SVT 2017.)
Opiskelijoiden erityisen tuen päätöksen perusteena oppilaitoksissa on käytetty tähän saakka Tilastokeskuksen 12-kohtaista luokitusta. Sen mukaan yleisimmät syyt erityisen tuen tarpeeseen opiskelijoilla ovat olleet kielelliset vaikeudet, hahmottamisen, tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet,
lievä kehityksen viivästymä sekä muut syyt, jotka aiheuttavat erityisen tuen tarvetta. (Kumpulainen
2014). Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen
yhteistyössä -hankkeessa (2011–2014) tehdyssä selvityksessä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa yleisimmin mainittu erityisen tuen tarve oli oppimiseen liittyvät vaikeudet, kuten lukivaikeus
(lukemisen ja/ tai kirjoittamisen vaikeus 66 % vastaajista). Seuraavaksi yleisimpänä olivat elämänhallintaan liittyvät vaikeudet (33 % vastaajista). Lähes kolmannes vastaajista toi esiin matemaattiset
vaikeudet ja mielenterveydelliset ongelmat. (Wenström 2016.) Edellä mainittuun Tilastokeskuksen
luokitukseen perustuva ongelma on ollut se, että siinä erityisen tuen tarpeen perusteeksi on valittu
vain yksi pääasiallinen syy, kun todellisuudessa opiskelijoilla on usein päällekkäisiä pulmia. Luokitus on ollut myös diagnoosiperustainen, jolloin opiskelijan pedagoginen erityisen tuen tarve on
voinut jäädä huomiomatta. (Jauhola ja Miettinen 2012.)
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Uudessa lainsäädännössä korostetaan sitä, että erityisen tuen tarve tulee olla pedagoginen ja se
määritellään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti, samoin kuin hänen saamansa pedagoginen tuki
ja erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti. Kun ammatillisen koulutuksen
uudistuksen myötä aikuiskoulutus ja nuorisoasteen koulutus yhdistyivät, tuo se erityisen tuen tarpeen piiriin myös aikuisia, joiden oppimisvaikeuksia ei ole ehkä aiemmin tunnistettu lainkaan ja
joiden tuen tarpeet ovat usein myös elämäntilanteeseen liittyviä.
Erilaisilla tukitoimilla ja hyvällä ohjauksella voidaan vähentää opintojen keskeyttämisriskiä ja edistää tutkinnon läpäisyä (Jauhola ja Miettinen 2012; Vehviläinen 2015). Siksi on tärkeää, että opiskelijan tuen tarpeet tunnistetaan mahdollisimman varhain, jotta opiskelijalle voidaan tarjota yksilöllistä tukea ja ohjausta. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoiden tuen tarpeita selvitetään
erilaisten kartoitusten, testien, havainnointien, nivelvaihetietojen, keskustelujen ja haastattelujen
avulla. Jauholan ja Miettisen (2012) tekemässä koulutuksen järjestäjille suunnatussa selvityksessä
erilaiset alkukartoitukset ja testit nousevat keskeisiksi tuen tarpeen tunnistamisen välineiksi. Erityisesti luki- ja matematiikan tai laskutaidon alkukartoitukset ja -seulat olivat käytössä. Muita kartoituksen keinoja olivat ammattialojen omat opiskelijoiden vahvuuksia ja tuen tarpeita kartoittavat
tehtävät. Selvityksen mukaan myös psyykkisen tuen tarpeita tunnistetaan pääasiassa opintojen
alkuvaiheessa ja pääasiallinen tunnistamisen tapa on opettajien ja ohjaajien tekemä havainnointi.
On tärkeää, että erityisen tuen tukitoimet suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa huomioiden
myös hänen vahvuutensa, valmiutensa ja tavoitteensa. Erityinen tuki voi koostua monista eri keinoista ja tukitoimista. Tärkeää on, että opiskelija voi opiskella hänelle parhaiten sopivissa oppimisympäristöissä joko oppilaitoksessa tai oppilaitoksen ulkopuolella. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat hyötyvät usein työvaltaisesta ja käytännönläheisestä oppimisesta. Myös opiskelijan omaan
tahtiin etenevä opiskelu tukee oppimista. Opiskelija voi käyttää oppimisensa tukena erilaisia apuvälineitä, kuten äänikirjoja, kuvia tai digitaalisia apuvälineitä. Selkeät materiaalit ja ohjeistukset
sekä riittävä ja monipuolinen ohjaus tukevat useimpien opiskelijoiden oppimista. (Jauhola ja Miettinen 2012; Miettinen 2015; Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 2018.)
Yksilölliset opintopolut voidaan luoda myös vaihtelemalla opiskelutapoja ja opiskelumenetelmiä.
Oppilaitoksissa toimii esimerkiksi erilaisia pienryhmiä ja tukipajoja, joissa opiskelijan on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihinsa. Tukea voidaan antaa myös samanaikaisopetuksen ja ammatillisten aineiden ja yhteisten tutkinnon osien integroinnin avulla. (Miettinen
2015; Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 2018, Määttä ym. 2014.)
Kun työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy, on tärkeää varmistaa, että myös työpaikalla on tieto
siitä, millainen tuki ja ohjaus opiskelijaa auttaa. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on tärkeää
varmistaa myös riittävä seuranta ja palaute, jotta tarvittaessa voidaan tehdä muutoksia opiskelijan
tukeen.
Opiskelija voi tarvita tuekseen myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluja tai muita kuntoutuspalveluja. Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ja säännöllinen yhteistyö verkostojen kanssa
mahdollistaa opiskelijan tarvitseman kokonaiskuntoutuksellisen tuen. Miettinen (2015) määrittelee
kokonaiskuntoutuksellisen työotteen tarkoittavan opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin tukemista opintojen aikana. Se on hänen mukaansa yksinkertaisemmillaan jokaisena
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koulupäivänä tapahtuvaa, yksilöllisesti toteutettua hyvää pedagogista toimintaa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä ulkopuolisten kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa. Kuntoutustarpeet huomioidaan opiskelijoiden henkilökohtaisissa suunnitelmissa esimerkiksi opiskelupäivän tai opiskeluviikon pituudessa tai mahdollisuutena terapian toteutumiseen koulupäivän aikana. (Miettinen 2015.)
Vaativana erityisenä tukena järjestettävässä koulutuksessa tukitoimet ovat laajemmat kuin yleisissä
oppilaitoksissa. Näissä oppilaitoksissa opiskelu tapahtuu pienissä ryhmissä ja opiskelijan opintojen
tukena ovat erityisopettajien lisäksi ohjaajat ja henkilökohtaiset avustajat. Oppilaitoksissa on myös
esimerkiksi uraohjaajia, työvalmentajia ja muuta henkilöstöä, jotka tukevat opiskelijaa yksilöllisesti opintojen alkuvaiheesta työllistymiseen saakka. Jos opiskelija asuu oppilaitoksen asuntolassa,
hän saa tukea myös asumiseen ja voi harjoitella itsenäisen elämän vaatimia taitoja opiskeluaikana.
Vaativana erityisenä tukena tarjottavassa ammatillisessa koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä
opiskelijan verkostojen ja kuntoutustahojen kanssa.
Opiskelijakeskeinen ohjaus on tutkimusten mukaan tuloksellista erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauksessa. Itseohjautuvuuden tukeminen on tärkeää, ja nuorten on opittava taitoja, joiden
avulla ajaa omia asioitaan tulevaisuudessa. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauksen lupaavia
käytäntöjä ovat opiskelijakeskeinen suunnittelu, läheisten mukanaolo, opiskelutaitojen ja omien
vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden vahvistaminen, uraohjaus ja oikea työkokemus sekä inkluusion edistäminen ja monialainen yhteistyö oppilaitoksissa. (Korkeamäki ym. 2016.)

3.4

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kokemuksia
opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa

Ammattiin opiskelevien nuoren kokemuksista kerätään tietoa Suomessa kahdella valtakunnallisella
kyselyllä. Tässä osiossa tarkastellaan, millaista tukea nuoret kuvaavat tarvitsevansa opinnoissaan
kyselyiden valossa. Amisbarometri on valtakunnallinen kysely, joka toistetaan kahden vuoden välein.
Vuoden 2015 kyselyyn vastasi 20 840 ammatillista perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa Aineistosta
on tarkasteltu opiskelijoita, joilla on psykologin, puheterapeutin, erityisopettajan tai lääkärin toteama oppimisvaikeus tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma. Kouluterveyskyselyn (n = 31 188)
avulla on tarkasteltu ammattiin opiskelevia nuoria, joilla on toimintarajoitteita. Ryhmään on luokiteltu
vastaajat, joilla on paljon vaikeuksia tai jotka eivät pysty lainkaan toimimaan vähintään yhdellä toiminnallisella perusulottuvuudella: nähdä, kuulla, kävellä, muistaa asioita, oppia uusia asioita tai keskittyä.
Vakavia toimintarajoitteita on 15 prosentilla ammattiin opiskelevista nuorista, tytöillä poikia useammin.
(Tarkemmin Kanste ym. 2017.)1
Vuoden 2015 Amisbarometriin vastanneista opiskelijoista 21 prosenttia ilmoitti, että heillä on psykologin, puheterapeutin, erityisopettajan tai lääkärin toteama oppimisvaikeus tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma. Yleisin näistä oli lukivaikeus (12 %). Itseraportoidut lukivaikeudet olivat

1

Amisbarometri on haettu Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Sitä koskevat analyysit on tehty SPSS-ohjelmistolla hyödyntäen suoria jakaumia ja ristiintaulukointeja. Kouluterveyskyselyä koskevat tulokset on poimittu vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn tulospalvelusta, jossa on mahdollista tarkastella kyselyn tuloksia
taustatietojen mukaan (ks. myös Kanste ym. 2017).
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miehillä ja naisilla lähes yhtä yleisiä. Miehet raportoivat hieman enemmän tarkkaavuuden ja käyttäytymisen vaikeuksia ja Aspergerin oireyhtymää, kun taas naisilla matematiikan ja hahmottamisen
vaikeudet olivat yleisempiä. Ylipäätään sukupuolten välillä ei kuitenkaan ollut suuria eroja. Muunsukupuoliset nuoret kuvasivat muita nuoria enemmän kaikkia raportoituja vaikeuksia. Muunsukupuolisilla nuorilla tarkoitetaan niitä nuoria, jotka syystä tai toisesta eivät tunne kuuluvansa naisten
tai miesten kategorioihin (Lehtonen 2018).
Eniten tukea edellä mainittuihin vaikeuksiin oli saatu opettajalta ja lähipiiriltä. Naiset olivat saaneet
tukea opintoihin miehiä useammin. Kolmannes opiskelijoista raportoi, että ei ole saanut tukea opintoihinsa opintojen aikana. Miehet raportoivat saavansa vähiten tukea muilta opiskelijoilta. Muunsukupuoliset raportoivat saavansa vähiten tukea opintoihinsa.
Opiskelijat, joilla oli erityisen tuen tarpeita, kokivat muita opiskelijoita useammin, että he tarvitsisivat enemmän tukea opiskeluun (34 %). He kokivat muita harvemmin, että he olivat taitavia opiskelijoita. Myös opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen tuotti muita useammin vaikeuksia.
Opiskelijoista, joilla on erityisen tuen tarpeita, lähes viidennes koki saavansa liian vähän palautetta oppimisestaan opettajalta. Erityistä tukea tarvitsevat naiset kokivat miehiä useammin, että
opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen tuottaa hankaluuksia. He kokivat myös saavansa
harvemmin palautetta ja ohjausta opintoihinsa kuin miehet. Muunsukupuoliset opiskelijat kokivat
yleisimmin puutteita ohjauksessa. Puolet kaikista opiskelijoista koki opinto-ohjaajilla olevan riittävästi aikaa keskusteluun ja vain kolmannes koki voivansa vaikuttaa oppilaitoksen asioihin.
Kolmannes erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista koki opiskelun henkisesti raskaana, kun kaikista opiskelijoista näin raportoi viidennes. Naiset (28 %) kokivat miehiä (18 %) useammin opintonsa
henkisesti raskaana. Erityistä tukea tarvitsevat raportoivat muita nuoria useammin koulu-uupumuksesta ja riittämättömyyden tunteista opinnoissa. Vaikeudet olivat naisilla miehiä yleisempiä.
Sekä erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat samoin kuin muut opiskelijat kokivat keskeiseksi opintoja
hidastavaksi tekijäksi oman asenteen ja motivaation opinnoissa. Erityistä tukea tarvitsevat ilmoittivat hieman muita useammin opintoja hidastavista tekijöistä. Heillä korostuivat myös kokemukset
puutteellisista opiskelutaidoista ja heikosta terveydentilasta verrattuna muihin opiskelijoihin.
Keskeyttämisen harkitseminen oli koko aineistossa suhteellisen harvinaista (1,2 %). Oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta raportoineet opiskelijat olivat kuitenkin harkinneet keskeyttämistä
ja alanvaihtoa keskimääräistä useammin. Ne opiskelijat, jotka olivat tulleet valituksi muuhun kuin
ensisijaiseen koulutukseen, harkitsivat keskeyttämistä ja alanvaihtoa muita useammin.
Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyssä toimintarajoitteita raportoivat nuoret kokivat muita harvemmin olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä. He kokivat vaikutusmahdollisuutensa koulussa
muita nuoria heikommaksi, tytöt poikia useammin. Lähes neljännes toimintarajoitteita raportoivista nuorista tunsi itsensä yksinäiseksi, kun muilla nuorilla osuus oli alle kymmenen prosenttia.
Toimintarajoitteita raportoivat tytöt kokivat yksinäisyyttä poikia useammin.
Toimintarajoitteita kokevat nuoret kuvasivat muita nuoria useammin vaikeuksia opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Vaikeudet lukemisessa ja kirjoittamisessa, läksyjen tekemisessä,
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kokeisiin valmistautumisessa sekä opetuksen seuraamisessa olivat toimintarajoitteita raportoivilla
nuorilla yleisempiä kuin muilla ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla. Toimintarajoitteita kokevat
tytöt raportoivat vaikeuksia hieman poikia useammin. Vaikka valtaosa (70 %) toimintarajoitteita
kokevista nuorista pitää koulunkäynnistä, on osuus kuitenkin pienempi verrattuna muihin ammatillisen koulutuksen opiskelijoihin (86 %).
Toimintarajoitteita kokevat nuoret raportoivat muita nuoria useammin koulu-uupumusta. Heistä
peräti kolmannes raportoi kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, kun muilla nuorilla osuus on
seitsemän prosenttia. Toimintarajoitteita raportoivista tytöistä lähes puolet raportoi kohtalaista tai
vaikeaa ahdistuneisuutta. Toimintarajoitteita kokevilla nuorilla oli muita nuoria useammin luvattomia poissaoloja koulusta, pojilla tyttöjä useammin. Toimintarajoitteita raportoivat nuoret kokivat
terveytensä muita nuoria heikommaksi ja käyttivät opiskeluhuollon palveluita muita enemmän. He
kuitenkin raportoivat myös eniten puutteita palveluihin pääsyssä yrityksestä huolimatta. Etenkin toimintarajoitteita raportoivat pojat kokivat, että eivät pääse kouluterveyshoitajalle tai kuraattorille.
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4 Ohjauksen ja
psykososiaalisen
hyvinvoinnin viitekehys
Helmi-hankkeen tavoitteita oli lähteä tukemaan etenkin opiskelijoiden parempaa ohjausta, kokonaisvaltaista tuen tarpeen tunnistamista ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemista. Seuraavissa
luvuissa on tarkemmin määritelty hankkeen toiminnan taustalla olevia ajatuksia ja käsitteitä.
Ohjauksen menetelmiä käyttävät erilaiset ammattiryhmät hyvin moninaisissa tilanteissa. Kuitenkaan hyvän ohjauksen toteutuminen ei ole itsestään selvää kaikissa tilanteissa. Opettajan ja opiskelijan välisen myönteisen vuorovaikutuksen merkitys on opiskelijan opintoihin kiinnittymisen ja
opinnoissa onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää (Äärelä 2012). Onnistunut ohjaus on myönteinen vuorovaikutustapahtuma. Se on toimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan oppimis-,
kasvu-, työ tai ongelmaratkaisuprosesseja sellaisilla tavoilla, että ohjattavan toimijuus vahvistuu
(Vehviläinen 2014). Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus kehittyä ja saavuttaa omiin resursseihinsa nähden riittävät sosioemotionaaliset valmiudet kyetäkseen toimimaan
ja suoriutumaan elämässään itselleen mielekkäällä tavalla sopusoinnussa ympäristön kanssa (Rytkönen 2012). Avaintekijänä tässä ovat lasten ja nuorten arjessa toimivat aikuiset, heidän tapansa
kohdata ja nähdä lapsi ja nuori. Kasvatuksellisen vuorovaikutuksen laadulla on valtava merkitys
nuoren kehitykseen. Hyvä ohjaus toteutuu kunnioittavassa, rakentavassa kohtaamisessa ja dialogisessa vuorovaikutuksessa (Vehviläinen 2014).
Ohjaustilanteessa on tärkeää hyväksyä monentyyppiset päämäärät ja pyrkiä sovittelemaan niitä
yhteen. Ohjaukselle on luoteenomaista, että ohjaus luo tiiviin kontaktin ohjattavan omaan kokemukseen ja maailmaan ja lähtee liikkeelle hänen tilanteestaan ja päämääristään. Instituutiot, kuten
koulut, tarjoavat ohjaukselle tavoitteita, painotuksia tai rajoja. Ne ylläpitävät yhteiskunnassa normeja, odotuksia ja keskustelua siitä, millainen on ”normaali” tai ”hyvä” elämä. Yksi ohjauksen tehtävä voi olla tutkia ja puntaroida näitä odotuksia ja normeja yksilöllisesti. (Vehviläinen 2014, 12–30.)
Ohjauksen toimintamallit tulisikin valita siten, että ne edesauttavat opiskelijan oman toimijuuden
etsimistä ja vahvistamista (Vehviläinen 2014). Helmi-hankkeen ohjauksen toimintamallin tavoitteena on löytää keinoja, jotka auttavat ohjattavaa tunnistamaan omat voimavaransa ja tuen tarpeensa,
arvioimaan toimintatapojensa toimivuutta, harjoittelemaan uusia tapoja sekä vahvistavat opiskelijan osallisuutta.
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien tavoitteena on kehittyä alansa osaaviksi ammattilaisiksi
ja kasvaa tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen, yksilölliset opintopolut, asettaa erityisiä vaatimuksia opettajalle. Ohjauksen onnistumiseen
tarvitaan sekä ammatillista että ammattipedagogista osaamista. Opettajan onkin kyettävä jatkuvasti vastaamaan työelämän muutosten, toimintaympäristöjen moninaisuuden ja oppijoiden erilaisuuden nostamiin kehittämisvaatimuksiin. (Kaikkonen 2008.)
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4.1

Esteetön ohjaus

Ammatillisessa koulutuksessa periaatteena on, että jokaiselle koulutukseen valitulle pyritään
varmistamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen, osaamisen hankkimiseen, jatko-opintoihin tai työllistymiseen. Koulutuksen järjestäjän on varmistettava yhdenvertaiset mahdollisuudet
riippumatta opiskelijan erilaisista oppimisedellytyksistä. Esteettömällä oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä fyysistä ja materiaalista esteettömyyttä että sosiaalista ja pedagogista esteettömyyttä.
Fyysisesti ja materiaalisesti esteettömät oppimisympäristöt sallivat esteettömän liikkumisen. Pedagogiseen esteettömyyteen kuuluvat paitsi tarvittaessa tarjottava erityinen tuki myös yksilöllisesti
mukautuvat koulutuksen suoritusmahdollisuudet. Sosiaalista esteettömyyttä edistävät puolestaan
opiskelijan osallistaminen oppimisen suunnitteluun sekä laajemmin tehtävä yhteistyö eri tahojen
kanssa tuen tarpeen kartoittamiseksi. (Eskola, Männistö, & Nyberg 2014.)
Sosiaalinen esteettömyys ammatillisessa koulutuksessa (Eskola ym. 2014) on keskeinen tekijä
koulutuksen yhdenvertaisuudessa. Ensinnäkin opiskelijoille on laissa säädetty oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Toisekseen sosiaalisella esteettömyydellä tarkoitetaan kannustavaa ja hyväksyvää yhteisöä, jossa jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia täysivaltaisena jäsenenä.
Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tehdä yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen
kanssa opiskelijan tai tutkinnon suorittajan tarvitseman tuen järjestämiseksi. Näitä ulkopuolisia
tahoja ovat muun muassa nuoren opiskelijan huoltajat, sidosryhmät kuten kuntouttava taho sekä
alueella toimivat muut koulutuksen järjestäjät.
Esteetön vuorovaikutus (Miettinen 2015) on oppimistapahtuman perusedellytys, ja sillä tarkoitetaan toimivia ihmissuhteita, rakentavaa vuoropuhelua ja ymmärrettävää viestintää. Vuorovaikutusstrategioiden hallinta ja niiden muokkaaminen tilanteeseen sopivaksi parantavat kaikkien mahdollisuuksia osallistua viestintään omien kykyjensä mukaisesti.

4.2

Psykososiaalinen hyvinvointi

Opiskelijoiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen on merkityksellistä kaikille opiskelijoille
opetusasteesta ja erikseen todetusta tuen tarpeesta riippumatta. Opetushallitus on vuonna 2015
linjannut sosiaalisen ja asenteellisen esteettömyyden lisäksi myös psyykkisen esteettömyyden
huomioimisesta oppilaitoksissa (Miettinen 2015). Linjauksen mukaan opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tuntea kuuluvansa oppilaitosyhteisöön, ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia tulee tukea
esimerkiksi ohjauksella ja opiskeluhuollolla.
Psykososiaalisen hyvinvoinnin käsite ei ole tutkimuksessa täysin yksiselitteisesti määritelty. Se
voidaan tulkita osaksi laajempaa mielenterveyden käsitettä, joka pitää sisällään sekä psykologisen,
sosiaalisen että emotionaalisen hyvinvoinnin (Jané-Llopis ja Braddick 2008; Westerhof ja Keyes
2010). Psykologisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan mielenterveyteen liittyviä positiivisia ulottuvuuksia, jotka kuvaavat yksilön onnistunutta toimintaa ympäristössään sekä selviytymistä vastoinkäymisten kohdalla. Psykologinen hyvinvointi on siis enemmän kuin vain mielenterveyteen liittyvän
oirehdinnan, kuten ahdistuneisuuden tai masentuneisuuden puuttumista. Sosiaalisen hyvinvoin-
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nin käsite liittyy mielenterveyden kontekstissa puolestaan toimintaan ihmisten välisissä suhteissa
ja yhteisöissä. Se pitää sisällään ajatuksen, että yksilön hyvinvointiin liittyy onnistunut toiminta
sosiaalisessa kontekstissa, mutta myös kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön (ks.
Westerhof ja Keyes 2010). Sosiaalista hyvinvointia syntyy, kun yksilöllä on mahdollisuus kokea, että
omalla toiminnalla on yhteisössä merkitys ja positiivinen vaikutus. Tällöin vuorovaikutustilanteet ja
sosiaalinen kuuluminen luovat samalla uusia, mutta myös jaettuja sekä yhteenkuuluvuutta lisääviä
merkityksiä.
Psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja mielenterveyden haasteiden riittävän aikainen tunnistaminen on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä etenkin nuorten kohdalla. Osalla opiskelijoista mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat itsessään perusteena myös tuen tarpeelle, mutta mielenterveyden
vaikeuksien on tavallista useammin havaittu esiintyvän myös oppimisvaikeuksien (Aro ym. 2018;
Maag ja Reid 2006) ja kehityksellisten häiriöiden yhteydessä (esim. Mattila ym. 2010; Penttilä ym.
2011). Opiskelun näkökulmasta mielenterveyden haasteilla on yksilön kokeman psyykkisen kuormittumisen ohella usein opiskelujen sujumista ja keskittymiskykyä heikentävä vaikutus. Psyykkiset
vaikeudet itsessään voivat osaltaan vaikuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin, sillä ne saattavat esimerkiksi vaikeuttaa toisiin ihmisiin liittyviä sosiaalisia kontakteja (ks. Steger ja Kashdan 2009). Mielenterveyden ongelmien kohdalla pitkän aikavälin vaikutuksia voivat olla vaikeuksien kroonistuminen
ja toisaalta vaikutus työkykyyn tai myöhempiin opintoihin (Mattila-Holappa 2018). Osalla opiskelijoista opiskeluun liittyvä kuormittuminen voi ilmetä opintoihin liittyvänä uupumuksena, mitä ilmeni Kouluterveyskyselyssä tavallista enemmän toimintarajoitteita kokevilla nuorilla (ks. Kanste ym.
2017). Oireet voivat tällöin näyttäytyä uupumusasteisena väsymyksenä, kyynisestä suhtautumisesta koulunkäyntiin sekä riittämättömyyden tunteesta opiskelijana (Salmela-Aro ja Tuominen-Soini
2013).
Hyvinvoinnin tukeminen ja positiivinen näkökulma ovat saaneet jalansijaa opiskelijoiden ohjauksessa ja psyykkisen kuormittumisen ennaltaehkäisyssä. Yhä vahvemmin on myös näyttöä, että
suhtautumisella omaan kyvykkyyteen eli opiskelijan pystyvyysuskomuksilla oppimistilanteissa, on
yhteys opinnoissa pärjäämiseen (Talsma ym. 2018). Pystyvyysuskomuksilla tai minäpystyvyydellä
tarkoitetaan omien taitojen sijasta suhtautumista omaan kyvykkyyteen ja selviytymiseen haasteiden kohdalla. Sen on tulkittu pohjautuvan aiemmille kokemuksille samankaltaisista tilanteista. On
jopa ehdotettu, että aikuisopiskelijan käyttäytymistä koulutustilanteissa voidaan ennustaa pystyvyysuskomuksien avulla jopa paremmin kuin hänen suorituksiensa pohjalta. (Partanen 2011.)
Pystyvyysuskomukset tuovat tärkeää näkökulmaa opiskelijan oppimisen tukemiseen. Esimerkiksi
oppimisvaikeudet on yhdistetty matalampiin akateemisiin pystyvyysuskomuksiin, kuten suoriutumisen painottaminen oppimisen sijasta ja taipumuksena tulkita opiskeluun liittyvä ponnistelu
osoituksena oman osaamisen rajallisuudesta (Baird ym. 2009). Opiskelijalla voikin olla uskomuksia, jotka vaikeuttavat opiskelutilanteisiin suhtautumista, tai opiskelija voi lähestyä oppimistilanteita tavalla, jotka ovat oppimistilanteissa tehottomia tai jopa epäedullisia. Esimerkiksi epäonnistumista välttelevä nuori, saattaa asettaa itselleen opinnoissa alhaisempia tavoitteita tai odottaa
suoritustilanteessa epäonnistuvansa (ks. Vahtera 2007). Yksi tällaisiin ei-adaptiivisiin ajattelu- ja
toimintastrategioihin yhdistetty tekijä ovat olleet masennusoireet (Vahtera 2007). Määttä (2007) on
kuvannut väitöskirjassaan, että ei-adaptiivisilla ajattelustrategioilla on taipumusta muodostaa
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kehiä, jotka voivat johtaa psyykkiseen oireiluun. Merkitys opintojen aikaiselle riittävälle tuelle
korostuukin tässä suhteessa; oppimisvaikeuksiin yhdistyvään masennusoireilun välittävänä tekijänä
havaittiin vaikuttavan etenkin opiskelijan kokema riittämättömyyden tunteen määrä (Kiuru ym.
2011).
Toiminta- ja ajattelutapojen ohella sosiaalisen hyvinvoinnin käsite tuo tärkeän näkökulman opiskelumaailmaan, jossa opiskelija toimii usein osana oppilaitoksen erilaisia sisäisiä ryhmiä. Sosiaalisiin
suhteisiin liittyvät kysymykset ovat nuorten kohdalla usein korostuneen ajankohtaisia Ne voivat heijastua opiskelukykyyn etenkin, jos sosiaalinen hyvinvointi on jollain tavalla uhattuna. Yksinäisyyden
ja ryhmään kuulumattomuuden kokemukset, kuten kiusaaminen, voivat vaikuttaa hyvin vahvasti
nuoren hyvinvointiin ja yhteisöön kiinnittymiseen (Pörhölä 2009). Yksinäisyys yhdistyykin koulunkäynnin ja opiskelun pulmiin, kuten koulussa viihtymiseen ja koulu-uupumukseen (Halme ym.
2015). Nuorilta itseltä kysyttäessä he mainitsevat ystävien puutteen yhtenä tärkeimpänä syrjäytymiseen liittyvänä syynä (Aaltonen ym. 2015). Myös eriasteinen sosiaalinen jännittäminen voi heijastua opiskeluun; jopa korkeakouluopiskelijoilla on jännityksen kuvattu näkyvän opiskelutilanteissa
muun muassa alisuoriutumisena ja vähäisempänä keskusteluun osallistumisena. Sen havaittiin heijastuvan laajemmin kaikkeen sosiaaliseen kanssakäymiseen, ja siihen liittyivät yksinäisyys, keskustelutuen puute ja kokemukset opiskeluyhteisöön kuulumattomuudesta. (Almonkari ja Kunttu 2012.)
Sosiaalinen hyvinvointi ja hyväksyvä ympäristö voivat puolestaan tukea opiskeluun liittyvien päämäärien saavuttamista. Esimerkiksi tutkittaessa lukio-opiskelijoiden opiskeluun liittyviä sosiaalisia toimintatapoja voitiin havaita, että opiskelijoiden tai opettajan näkeminen oppimisen tukena
haastavissa tilanteissa, oli yhteydessä opinnoissa menestymiseen yhdistettyihin ajattelutapoihin.
Sosiaalisten tilanteiden välttäminen yhdistyi puolestaan tapaan nähdä muut opiskelijat enemmän
vertailun kohteena, mikä voi heijastua sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien mahdollisuuksien, kuten
tuen ja yhteenkuuluvuuden heikkona hyödyntämisenä oppimistilanteisiin liittyvien haasteiden
edessä. (Vahtera 2007.)
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5 Helmi-hanke –
teoriasta käytäntöön
Helmi-hankkeen tavoitteena oli nostaa esille toimivia opiskelijoiden ohjauksen ratkaisuja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kehittää uusia työkaluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijan opintojen
ohjauksen tueksi ja opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Päämääränä oli kehittää ohjauksen
toimintamalli, jota hyödyntämällä voidaan edistää sosiaalisesti ja pedagogisesti esteetöntä opiskelijoiden ohjausta ja jossa huomioidaan opiskelijan psykososiaalinen hyvinvointi osana ohjaustyötä.
Opintojen sujuvuuden tukemisessa tärkeänä nähtiin sekä varhainen tuen tarpeiden että opiskelijoiden vahvuuksien tunnistaminen ja opiskelijan myönteisen kehityksen tukeminen ohjaustyössä.
Seuraavassa luvussa esittelemme hankkeen alussa haastateltujen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kokemuksia saadusta tuesta ammatillisissa opinnoissa. Tämän jälkeen esittelemme
ohjauksen tueksi kehitetyn POINT-kyselyn ja ohjauksen toimintamallin kehitystyötä ja sen tuloksia.

5.1

Opiskelijoiden haastattelut

Helmi-hankkeen alussa toteutettiin kaksi vaativan erityisen tuen oppilaitoksessa opiskelevien
nuorten (n=9) ryhmähaastattelua. Haastatellut nuoret olivat 16–23-vuotiaita, heistä naisia oli kuusi ja miehiä kolme. Haastattelujen tavoitteena oli nostaa esille nuorten omia näkökulmia opiskelusta ja opinnoissa tarvittavasta tuesta. Haastattelut nauhoitettiin ja nuorilta pyydettiin kirjallinen
suostumus haastatteluun osallistumiseen. Haastattelun tuloksia on hyödynnetty POINT-kyselyn ja
ohjauksen toimintamallin kehittämisessä. Tässä esitellään erityistä tukea saavien nuorten kokemuksia liittyen opiskeluun sekä opiskeluissa kaivattuun ja saatavaan tukeen.
Nuoret pitivät tärkeänä, että heitä rohkaistaan puhumaan pienistäkin asioista ja kysytään kuulumisia. Oppilaitoksissa nähtiin olevan eroa siinä, kuinka paljon opiskelijoita kuunneltiin ja mitä asioille
sen jälkeen tapahtui.
Opiskelija 1: Ehkä ekan kerran oikeasti opettajat kuunteli, että mullakin on sanottavaa ja
asiaa. Peruskoulussa muutama opettaja ei kuunnellut. Nää ehkä ihan oikeasti kuunteleekin.
Niistä asioista joista on puhuttu, ne oikeasti tapahtuu. Ne ei ole sanoja enää.
Opiskelija 2: Mua on kuunneltu aina hyvin. Mutta jos vertaa tätä ja edellistä amista, niin kuunnellaan vielä enemmän. Jos on jotain henkilökohtaista juttua, niin täällä kuunnellaan paremmin. Syksyllä oli (kuraattorin ja psykologin pitämä kurssi) Voimavaroja opiskeluun -kurssi, se
oli parasta mitä oli. Ei mun edellisessä koulussa ollut sellaista. Musta on hyvä että pidetään
huolta, henkisesti ja fyysisesti kummastakin.
Haastateltavan opiskelijan mielestä oli ollut hyvä, että jokaisen Voimavaroja opiskeluun -kurssikerran jälkeen oli vielä erikseen rohkaistu nuoria puhumaan heitä askarruttavista asioista myös
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henkilökohtaisesti, jos tarvetta tähän ilmeni. Hän koki, että aiemmassa oppilaitoksessa vaikeuksien
olisi tarvinnut olla suuria, jotta apua olisi saanut.
Opiskelija 2: Jos on jotain, niin tuu vain juttelee. On asioita joista täytyy saada puhua, vaikka
ne ei isoja olisi.
Opiskelija 1: Niitä oikeasti kiinnostaa nää asiat, ne oikeasti haluaa auttaa. Ei tarvitse olla elämän suuria asioita, pieniä asioita.
Opiskelija 2: Jotenkin jäi sellainen olo edellisessä oppilaitoksessa, että apua saa kun maailma
on jo romahtanut. Hyvähän se sitten on, se on jo romahtanut. Ehkä just toi että on ennaltaehkäisevää. Pienestä voi kasvaa….
Opiskelija 1: …Kasvaa iso jos sitä ei saa ulos.
Esimerkkeinä pienistä asioista, joista olisi hyvä keskustella, nuoret nostivat esille opiskeluun liittyviä
ongelmakohtia, opiskelustressin, univaikeudet tai perhetilanteeseen liittyvät pienet asiat. Koulun
ohella perheeltä saatu tuki oli tärkeää, sillä se kannusti jaksamaan. Myös lemmikkien koettiin tukevan omaa jaksamista.
Ystävien merkitys opiskeluissa nähtiin suurena, ja se motivoi myös koulunkäyntiä. Ystävystyminen
ja uusien kavereiden saaminen eivät kuitenkaan olleet aina helppoja.
Opiskelija 3: Mulla ei ole paljon kavereita enkä kavereita paljon tarvitsekaan. Välillä on hyvä
olla yksin, mutta yksinäisyys ei ole mukavaa.
Opiskelija 4: Onhan täällä mukavia ihmisiä ja olen ystävystynyt joidenkin kanssa. Mutta mä
olen yksinäinen susi suurimmaksi osaksi.
Opiskelija 5: En tiedä, olenko tutustunut uusiin, mutta ne jotka tulleet edellisestä koulusta,
niin välit pysyneet samoina. Ehkä tutustunut joihinkin, mutta en sanoisi että kavereita.
Opiskelija 4: Mua on yritetty rohkaista sosiaalisemmaksi, mutta...
en mä ole sosiaalinen ihminen.
Keskustelujen aloittaminen uusien ihmisten kanssa koettiin hankalaksi. Syinä mainittiin ujous ja
epätietoisuus siitä, millainen toisen suhtautuminen on. Tärkeänä pidettiin, että kiusaamista ei sallita ja siihen puututaan. Myös yhteistä vapaa-ajan toimintaa toivottiin omaan oppilaitokseen.
Keskeyttämisen ehkäisyssä nuoret nostivat esille motivaation tärkeyden. Opetuksessa pidettiin tärkeänä monipuolisia ja vaihtelevia koulupäiviä, joissa on mahdollista työskennellä myös omien kiinnostusten ja oman aikataulun pohjalta. Käytännön tekeminen istumisen sijaan oli tärkeää, samoin
kuin asioiden tekeminen yhdessä sekä tekemisen riittävä tauotus. Yksittäisistä oppiaineista nostettiin esille erityisesti matematiikassa koetut hankaluudet ja ruotsin kieli. Nuoret halusivat myös haasteita opiskeluun, mutta toivoivat tukea sopivien tavoitteiden asettamiseen. He kokivat, etteivät he
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voi juurikaan vaikuttaa omaan lukujärjestykseen tai pitkiin koulupäiviin. He kertoivat myös olevansa
toisinaan väsyneitä koulupäivän jälkeen.
Nuoret toivoivat tulevansa nähdyiksi ensisijaisesti omana itsenään ja opiskelijoina eivätkä sairauksien tai diagnoosien välityksellä.
Opiskelija 3: Musta ainakin se tuntuu mukavalta, että opettajat ja avustajat huomioivat
oppilaansa yksilöinä. Vaikka olisi minkälainen diagnoosi tahansa, niin jokainen on silti omanlaisensa.
Nuoret toivoivat, että opettajat jaksaisivat selittää asioita ja tehtäviä sinnikkäästi ja kärsivällisesti.
Nuoret arvostivat, että opettajat eivät korostaneet virheitä ja antoivat myönteistä palautetta yrittämisestä. Opettajat tuntuivat nuorten mielestä toisinaan kiireisiltä ja osa olisi halunnut nähdä omaa
ryhmänohjaajaa useammin. Ryhmänohjaajan kanssa tuntui helpoimmalta käydä läpi omia henkilökohtaisia asioita. Opettajien pysyvyys nähtiin tärkeänä keskeyttämisen ehkäisyssä. Myös asuntolasta sai apua esimerkiksi arjen askareisiin.
Nuoret kertoivat opiskelijoista, joilla oli paljon poissaoloja opinnoista, mutta eivät itse halunneet
lintsata.
Opiskelija 3: En voisi ajatella lintsaamista. Tänne kun pääsi ensimmäisenä hakutoiveena,
tänne kun halusi. Sitä yrittää parhaansa. Välillä onnistuu, välillä ei.
Haastattelija: Mitä ajattelet, miksi ei joskus onnistu?
Opiskelija 3: Siihen voi olla monta tekijää. Voi olla, että menee kavereiden kanssa huonosti, tai
jossain toisessa asiassa saattaa mennä vähän huonosti. Se vähän riippuu, mikä on elämäntilanne.
Nuoret olivat opintojensa alkupuolella, joten he eivät vielä kokeneet tarvitsevansa tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Osa kertoi kuitenkin suunnitelleensa tulevaisuuttaan itsenäisesti. Tulevaisuuden toiveet liittyivät etenkin työhön ja omaan asuntoon.

5.2

POINT – Psykososiaalisen hyvinvoinnin kysely

POINT-kyselyn kehittäminen aloitettiin hankkeen asiantuntijoiden kesken käyden läpi nuorten alkuhaastatteluita ja valtakunnallisista kyselyistä saatua tietoa sekä yhteisissä tapaamisissa esiin nousseita teemoja. Kehittämisen tavoitteena oli laajentaa ammatillisen koulutuksen työkaluvalikoimaa
opiskelijoiden psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvien tuen tarpeiden tunnistamisessa ja tarjota
opettajien käyttöön kysely, jonka avulla voitaisiin ottaa psyykkisen hyvinvoinnin tekijöitä osaksi
ohjaustyötä. Psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen opiskelijoiden ohjauksessa vaatii sekä näiden tekijöiden tunnistamista että hyvinvointia tukevien tekijöiden ottamista osaksi ohjausprosessia. Tähän on opettajilla ollut toistaiseksi vain vähän työkaluja.
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POINT-kyselyn lähtökohtana oli kartoittaa systemaattisesti opiskelijoiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan sekä toimia puheeksioton apukeinona: kyselyn käytön ja siihen pohjaavan
keskustelun ajateltiin helpottavan keskustelua psykososiaalisen hyvinvoinnin teemoista opiskelijan kanssa. Opiskelijan itsearviointiin perustuvan POINT-kyselyn käytön ajateltiin lisäävän
opiskelijan itseymmärrystä sekä toisaalta auttavan opettajaa saamaan paremman kuvan opiskelijan tilanteesta. Tämän toivottiin edesauttavan sitä, että opiskelijan yksilöllinen tilanne tulisi
ymmärretyksi, opiskelijan oma näkemys kuulluksi ja hänen saamansa tuki oikein kohdennetuksi.
Lisäksi toivottiin, että tällaisen työskentelyn avulla opiskelijan oma osallisuus ohjausprosessissa,
tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa vahvistuisi.
POINT-kyselyn käytön tavoitteena on:
• Helpottaa psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvistä asioista keskustelua oppilaitoksissa
• Auttaa tunnistamaan psykososiaalisia tekijöitä, joihin opiskelija voi tarvita tukea
• Tukea psykososiaalisen hyvinvointiin liittyvien asioiden puheeksiottoa ja tuen tarpeisiin
tarttumista ja parantaa ohjauksen vaikuttavuutta
• Tukea opiskelijan ja opettajan välistä vuoropuhelua ja vahvistaa opiskelijan osallisuutta
ohjauksessa
• Tukea yksilöllistä ohjausprosessia / HOKS-prosessia
• Auttaa ennaltaehkäisemään opintojen keskeytymistä

5.2.1 POINT-kyselyn kehittäminen
POINT-kysely pohjaa osittain vuosina 2013–2014 vaativaa erityistä tukea tarjoavan Ammattiopisto
Spesian Järvenpään yksikössä pilotoituun opiskelijakyselyyn, jonka käytöstä saatiin hyviä kokemuksia Spesian opiskelijoiden kanssa. Samantyyppiselle, opiskelijan kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia kartoittavalle työkalulle koettiin tarvetta myös muiden ammatillisten oppilaitosten erityistä
tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja kyselyn kehittämistä jatkettiin HELMI-hankkeessa
tutkijoiden ja erityisopettajien yhteiskehittämisellä. Kuntoutussäätiö oli vastuussa kyselyn kehittämistyöstä, jossa hyödynnettiin aiheeseen liittyvää tutkimustietoa sekä hankkeessa toimivien erityisopetuksen asiantuntijoiden asiantuntijuutta.
POINT-kysely kehitettiin ennen kaikkea opiskelijoiden psykososiaalisen hyvinvoinnin kartoittamiseen ja siihen liittyvän tuen tarpeen tunnistamiseen, mutta kyselyä laajennettiin kattamaan myös
opettajien tärkeäksi kokemia, opiskelijoiden elämän- ja arjenhallintaan liittyviä aiheita. Kyselyllä
pyrittiin lisäksi tunnistamaan opintojen keskeyttämisen riskiin liittyviä tekijöitä, kuten opiskelijan
kokemaa koulu-uupumusta. Aiemmin pilotoidun opiskelijakyselyn ja POINT-kyselyn kehitystyössä
on hyödynnetty avoimia, aiemmin tutkittuja ja validoituituja itsearviointimittareita, kuten Rosenbergin itsetuntomittaria (Rosenberg 1965), Minäpystyvyys-mittaria (Self-Mastery Scale; Pearlin ja
Schooler 1978), Nuorten koulu-uupumusmittaria (Salmela-Aro ja Näätänen 2005), Strategia-Atribuutio-kyselyä (The Strategy and Attribution Questionnaire; Nurmi ym. 1995) ja Depressio-kyselyä
(DEPS; Salokangas ym. 1995). Lisäksi on hyödynnetty Amisbarometrin, Kouluterveyskyselyn ja Nuorisobarometrin teemoja ja kysymyksiä (esim. Myllyniemi 2015).
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POINT-kysely kartoittaa opiskelijan tyytyväisyyttä viiteen opiskeluun ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvään pääteemaan, jotka ovat:

Arjen
sujuminen

Opiskelu

Sosiaaliset
suhteet

Mieliala

Pärjäämisen
tunteet ja
itsetunto

Kuva 1. POINT-kyselyn teemat
Jokainen pääteema muodostaa kyselyssä oman osionsa, joka sisältää tarkentavia kysymyksiä
kuhunkin teemaan liittyen (yhteensä 46 tarkentavaa kysymystä). Tarkentavien kysymysten avulla
opettajan on mahdollista käydä opiskelijan kanssa aiheita yksityiskohtaisemmin läpi. Arjen sujuminen -osio käsittää opiskelijan itsenäiseen pärjäämiseen, arjen- ja ajanhallintaan sekä opiskelijan
huolenaiheisiin ja opintoja häiritseviin tekijöihin liittyviä kysymyksiä. Opiskelu-osiossa kysymykset
kartoittavat opiskelijan opintoihin liittyviä innostuksen tai uupumuksen tunteita sekä opiskelutaitoja. Sosiaaliset suhteet -osiossa kartoitetaan opiskelijan ystävyys- ja perhesuhteita, sosiaalisia
taitoja ja sosiaalisen tuen riittävyyttä. Mieliala-osio käsittää opiskelijan psyykkiseen hyvinvointiin
liittyviä kysymyksiä ja Pärjäämisen tunteet ja itsetunto -osiossa kartoitetaan opiskelijan itsearvostusta sekä kokemuksia pärjäämisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.
POINT-kysely ja sen käyttöohje löytyvät raportin liitteistä 1. ja 2.
Opiskelijan täytettyä kysely se käydään yhdessä läpi ohjauskeskustelussa. Keskustelun yhteen
vetämistä helpotetaan Kooste-lomakkeen avulla, johon kirjataan sekä opiskelijan vahvuuksia että
tuen tarpeita sekä sovitaan keskustelun pohjalta yhteinen jatkosuunnitelma. Lomakkeeseen on
helppo palata myöhemmin tarkastamaan yhdessä sovitut asiat. Yhdessä muodostetun suunnitelman vaikuttavuutta voidaan myös seurata saman kyselyn avulla; POINT-kysely arvioi aina opiskelijan sen hetkistä tilannetta ja tarjoaa myös mahdollisuuden seurata opintojen aikana tapahtuvaa
muutosta toistamalla kysely myöhemmin.
POINT-kyselyä kehitettiin HELMI-hankkeen aikana kolmella opiskelijoille suunnatulla kyselykierroksella vuosien 2016 ja 2017 aikana. Opiskelijat täyttivät kyselyn yhteensä kolme kertaa: ennen
ohjausprosessia, toimintamallin kehittämisen aikana ja kehittämistyön loppuvaiheessa. Hankkeeseen valittuja opiskelijoita oli yhteensä 110. Opiskelijat olivat 2016 syksyllä perustutkinnon tai valmentavan koulutuksen aloittavia opiskelijoita joko ammattioppilaitoksessa tai vaativaa erityistä
tukea tarjoavassa ammattioppilaitoksessa. Opiskelijat olivat tutkintotavoitteisessa koulutuksessa
(liiketalous-, tieto- ja viestintätekniikka, hyvinvointi- ja palveluala, rakennusala, talotekniikka, pintakäsittely ja matkailuala) tai valmentavassa koulutuksessa. Kyselyä kehitettiin eri vastauskertojen välillä opiskelijavastausten, opettajilta saadun palautteen sekä tilastollisten analyysien avulla.
Kyselyn psykometrisistä ominaisuuksista on tietoa liitteessä 3.
Hankkeen aikana opiskelijoilta pyydettiin kirjallinen suostumus hankkeeseen osallistumisesta.
Hanke hyväksyttiin Kuntoutussäätiön tutkimuseettisessä toimikunnassa keväällä 2016. Osallistumi-
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nen oli kaikille opiskelijoille vapaaehtoista, ja sen sai keskeyttää milloin tahansa hankkeen aikana.
POINT-kysely täytettiin sähköisesti ID-tunnisteen avulla Webropol-ohjelmassa. Kuntoutussäätiön
tutkija toimitti kyselyn vastaukset opiskelijaa ohjaavalle opettajalle, joka kävi kyselyn vastaukset
läpi opiskelijan kanssa. Kyselyn käytössä painotettiin luottamuksellisuutta ja tietosuojaan liittyviä
asioita.

5.2.2 Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden vastaukset POINT-kyselyyn
Tässä osiossa kuvataan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden vastauksia POINT-kyselyyn teemoittain. Opiskelijoiden vastaukset ovat syyslukukaudelta 2016, jolloin POINT-kyselyä kokeiltiin
ensimmäisen kerran ja ohjauksen toimintamallia alettiin kehittämään. Viimeiseltä kyselykierrokselta
kuvataan myös hankkeen alun jälkeen lisättyjen kysymysten vastaukset.
Ensimmäisellä kyselykierroksella POINT-kyselyyn vastasi 92 erityistä tukea tarvitsevaa, iältään
15–33-vuotiasta opiskelijaa. Heistä noin 80 % oli 15–20-vuotiaita. Vastaajista miehiä oli 48 (52 %)
ja naisia 44 (48 %). Muunsukupuolisia ei opiskelijoista ilmoittanut olevan yksikään. Opiskelijoista
66 (72 %) opiskeli tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja 26 valmentavassa koulutuksessa (28 %).
Opiskelijoiden tyytyväisyyttä sen hetkiseen tilanteeseen arvioitiin POINT-kyselyssä seitsemällä eri kysymyksellä, jotka kartoittivat kyselyn viittä eri aihealuetta. Osioista Sosiaaliset suhteet
oli jaettu kysymyksiin tyytyväisyydestä perhe- ja kaverisuhteisiin sekä Pärjäämisen tunne - ja itsetunto-osio oli eroteltu myös omiksi kysymyksikseen. Kysytyistä asioista tyytyväisimpiä opiskelijat
olivat opiskeluun ja arjen sujumiseen. Vähiten tyytyväisiä oltiin itseen ja toiseksi tyytymättömämpiä
mielialaan.

Arjen sujumiseen

25%

Opiskeluun

62%

23%

64%

Kaverisuhteisiin

41%

Perhesuhteisiin

35%

50%

Pärjäämiseen elmässä yleensä

27%

Itseen

26%

0%
■ Melko tyytyväinen

■

Vähän tyytymätön

12%

20%

60 %

80 %

1%
7%

21%

45%

40 %

7%

21%

49%

20 %

17%
27%

23%

3%

13%

60%

Mielialaan

■ Hyvin tyytyväinen

10%

3%
10%

100 %

Hyvin tyytymätön

Kuvio 1. Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin (n= 92)
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Arjen sujumisen teemaa tarkentavissa kysymyksissä opiskelijat kuvasivat pieniä tai suuria ongelmia eniten säännöllisessä ruokailussa ja virastoissa asioinnissa, joissa vaikeuksia koki jossain määrin yli kolmasosa. Vähiten ongelmia koettiin tavaroista huolehtimisessa, aikataulujen noudattamisessa ja kotitöissä, joita kuvasi alle joka kymmenes tai alle joka viides.

Säännöllinen ruokailu

1

1

Kotityöt

22%

i

47%

48%

19%
37%

42%

1

35%
44%

17%
1

0%

20%

■ Sujuu melko hyvin

12% 1

3%

23%

1

9%

24%

1

9%

47%
46%

1

3%

1

33%

Virastoissa asioiminen

1

1

26%

Tavaroista huolehtiminen

4%

1

1

Herääminen kouluun

1

25% 1 7%
53%

1

Nukkumaanmeno ajoissa

14%

1

25%

Aikataulujen noudattaminen

28% 1 7%
54%

1

Ajankäytön suunnittelu

■ Sujuu tosi hyvin

37%

27%

Rahankäyttö

1

1

28%

40%
■ Pieniä ongelmia

28%

1

1

60%

80%

8%
1

2%

9%

100%

Suuria ongelmia

Kuvio 2. Arjen sujuminen (n = 92)
Arkea tai opiskelua häiritsevistä tai opiskelijoita huolestuttavista tekijöistä ei noussut esiin suuria
haasteita. Eniten vastanneet kokivat, että kännykän käyttö häiritsee opintoja tai arkea. Väittämän
”Kännykän käyttö häiritsee keskittymistäni opiskeluun tai arkeen” vähän tai täysin samaa mieltä oli
kuitenkin vain 14 % vastanneista. Väittämän ”Päihteiden käyttöni (esim. alkoholi, huumeet) huolestuttaa minua” kanssa vähän tai täysin samaa mieltä kertoi kyselyssä olevan 7 % vastaajista. ”Pelaaminen häiritsee opintojani tai arkeani” -väittämän kanssa vähän tai täysin samaa mieltä oli 12 %.
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Opiskeluun liittyvissä kysymyksissä haasteita kuvattiin ilmenevän enemmän opiskelutaidoissa kuin
opiskelumotivaatioon liittyvissä teemoissa. Eniten haasteita kuvattiin väittämissä ”Tehtävien aloittaminen on minulle vaikeaa” ja ”Jos tehtävä on vaikea alan usein tekemään jotain muuta”, joiden
kanssa vähän tai täysin samaa mieltä kuvasi olevan lähes kaksi kolmasosaa. Vähiten haasteita koettiin ryhmässä työskentelyn kohdalla. Opiskelumotivaatiota kartoittavissa kysymyksissä opiskelijat
kuvasivat vain vähän vaikeuksia. Opiskelu koettiin tärkeäksi ja työn tai arjen kannalta tarpeelliseksi.
Noin kolmasosa kuitenkin koki, että koulutyötä on ainakin jossain määrin liikaa.

Minun on vaikea työskennellä ryhmässä

41%

Minun on vaikea istua paikallani luokassa

46%

Minun on vaikea keskittyä opettajan puheeseen

29%

7%

Tuntuu, että koulutyötä on liikaa*

4%

Olen innoissani opiskelusta*

41%

2%

Tarvitsen opiskelemiani asioita työssä tai arjessa*

20%
■

47%

10%

4%

33%

42%

37%

41%

0%
■ Vähän eri mieltä

17%

10%

64%

19%

10%

16%
23%

32%

4% 16%

Opiskelun avulla saavutan sen, mitä haluan
elämässäni*

mieltä

21%

69%

Opiskelu on minulle tärkeää*

9%

46%

26%

Ajattelen usein opiskelun lopettamista*

10%

38%
37%

32%

13%

21%

24%

13%

Tehtävien aloittaminen on minulle vaikeaa

15%

24%

29%

Jos jokin tehtävä on vaikea, alan usein tehdä jotain
ihan muuta

■ Täysin eri

30%

49%

40%

Vähän samaa mieltä

60%

80%

100%

Täysin samaa mieltä

*opiskelumotivaatiota kartoittava kysymys
Kuvio 3. Opiskelutaidot ja opiskelumotivaatio (n = 92)

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 57/2018

29

Sosiaalisia suhteita kartoittavassa osiossa vastauksissa nousi esiin etenkin jännittämiseen liittyvät kokemukset. Opiskelijoista jopa 77–85 % vastaajista ilmoitti jännittävänsä uusia tilanteita tai
ihmisiä ainakin jossain määrin. Huomattava osa vastaajista oli myös vähän tai täysin samaa mieltä
väitteen ”Minun on vaikea saada uusia kavereita” ja ”Olen yksinäinen” kanssa. Vajaa viidennes kuvasi
ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien häiritsevän opiskelua.

Vaikeudet ihmissuhteissani häiritsevät
opiskeluani

17%

63%

Vaikeudet kotona häiritsevät opiskeluani

75%

Olen yksinäinen

39%

Jännitän uusia tilanteita

4%

Jännitän uusia ihmisiä

5%

11%

■ Vähän eri mieltä

■

40 %

Vähän samaa mieltä

2%

45%
27%

30%

26%

20 %

7%
12%

25%

50%

22%

0%

16%

40%

17%

Minun on vaikea saada uusia kavereita

■ Täysin eri mieltä

24%

4%

15%

60 %

22%

80 %

100 %

Täysin samaa mieltä

Kuvio 4. Sosiaaliset suhteet (n = 92)

Mielialaa kartoittavassa osiossa, jonkin asteisia mielialaan liittyviä oireita kuvasi opiskelijoista noin
kolmannes. Vajaa puolet kuvasivat olevansa vähän tai täysin samaa mieltä väittämien ”Olen usein
levoton ilman syytä” ja ”Olen usein surullinen” kanssa.

Olen ahdistunut
Olen usein levoton ilman syytä

32%

0%

■ Vähän eri mieltä

■

20 %
40 %
Vähän samaa mieltä

19%

33%

11%

22% 5%

26%

10%

60 %
80 %
100 %
Täysin samaa mieltä

Kuvio 5. Mieliala (n = 92)

30

13%

28%

32%

41%

Olen usein surullinen
mieltä

29%

32%

Olen onneton ja masentunut

■ Täysin eri

33%

36%
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Pärjäämisen tunteet ja itsetunto -osiossa opiskelijoiden ajatukset itsestä olivat monelta osin
kyselyn perusteella optimistisia. Kaikkien väittämien kanssa vähän tai täysin samaa mieltä oli yli
kaksi kolmasosaa. Eniten samaa mieltä oltiin väittämän ”Menestyminen opiskeluissa ja elämässä on
minusta itsestä kiinni” kanssa. Vähän tai täysin samaa mieltä oli 92 % vastanneista opiskelijoissa.

Olen arvokas

26%

49%

Olen saavuttanut tärkeitä asioita elämässäni

27%

49%

Elämälläni on päämäärä ja tarkoitus
Pystyn selviytymään erilaisista vaikeuksista

59%

0%

■ Vähän samaa mieltä

20 %
40 %
■ Vähän eri mieltä

3%

21%

16%

12%

23%

1%

33% 8%

1%

51%

25%

Menestyminen opiskeluissa ja elämässä on minusta
itsestä kiinni

■ Täysin samaa mieltä

29%

42%

5%

20%

60 %
80 %
Täysin eri mieltä

100 %

Kuvio 6. Pärjäämisen tunteet ja itsetunto (n = 92)
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Aiemmin esitettyjen kysymysten lisäksi lopulliseen kyselyyn lisättiin ohjauksen toimintamallin
kehittämisen aikana kysymyksiä, joiden katsottiin tuovan lisätietoa ohjaustyöhön ja -keskusteluun.
Lopulliseen kyselyyn vastanneita erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita oli 75. Heistä 38 (51 %) oli
miehiä ja 37 (49 %) naisia.
Lisättyjen kysymyksien kohdalla opiskelijoista 37 % oli vähän tai täysin samaa mieltä väittämän
”Uskon, että ihmiset eivät pidä minusta” kanssa. Huolta kuvattiin jossain määrin myös terveyteen
ja rahaan liittyen. Vähän tai täysin samaa mieltä oli väittämän”Olen huolissani terveydestäni” kanssa 30 % ja ”Olen huolissani raha-asioistani” kanssa 20 % vastanneista. Opiskeluun liittyen 26 % oli
vähän tai täysin samaa mieltä väittämän ”Minun on vaikea kysyä opettajalta apua, jos en ymmärrä"
kanssa ja 22 % "En ymmärrä opettajan antamia ohjeita" kanssa. Vähiten lisättyjen kysymysten kohdalla kuvattiin kiusaamiskokemuksia, joita kuvasi opiskelijoista pieni osa.

Olen huolissani raha-asioistani
Olen huolissani terveydestäni
Minun on vaikea kysyä opettajalta apua, jos en
ymmärrä

1

1

42%

1

1

Minun on vaikea tulla toimeen muiden kanssa
En tiedä keneltä pyytää apua*

1

Uskon, että ihmiset eivät pidä minusta

--------=:
:
J
j
-----==:: : : : :J
1

■ Vähän eri mieltä

20%
■

40%

Vähän samaa mieltä

39%

60%

80%

Täysin samaa mieltä

*muutettu julkaistuun kyselyyn muotoon ”Minulla ei ole ketään, keneltä saan tukea”
Kuvio 7. Lisätyt kysymykset (n = 75)
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Kiusaaminen häiritsee opiskeluani

1

57%

1
1

100%

5.2.3 Erot eri opiskelijaryhmien välillä
POINT-kyselyn vastuksissa haluttiin vielä tarkemmin tarkastella, miten eri opiskelijaryhmät eroavat toisistaan. Alla on kuvattu vertailut erityistä tukea ja yleistä tukea saavien opiskelijoiden välillä,
valmentavan koulutuslinjan ja tutkintotavoitteisten opiskelijoiden välillä ja eri sukupuolten välillä.
Lisäksi on tarkasteltu opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden ryhmää.
Yleisen tuen piirissä olevat
Erityistä tukea saavien opiskelijoiden ohella hankkeeseen valittiin vertailuryhmäksi 15 yleisen
tuen piirissä olevaa opiskelijaa (15–31 vuotta). Heistä 5 oli miehiä ja 10 naisia. Kun POINT-kyselyjen vastauksia tarkasteltiin erityistä ja yleistä tukea saavien välillä, ilmeni eroja Arjen sujuminen ja
Sosiaaliset suhteet -osioiden kysymyksissä. Verrattuna yleistä tukea saaviin opiskelijoihin, erityistä
tukea saavat kuvasivat POINT-kyselyssä vähemmän vaikeuksia mennä nukkumaan ajoissa (p <.01) ja
heräämisessä kouluun (p < .05)1. Näissä pieniä tai suuria ongelmia koki tuolloin erityistä tukea saavista lähes joka kolmas (31–33 %) ja muista opiskelijoista noin kaksi kolmasosaa (60–67 %). Erityistä
tukea saavista opiskelijoista vain 14 % oli vähän tai täysin samaa mieltä väitteestä, ”Kännykän käyttö
häiritsee keskittymistäni opiskeluun tai arkeen”, kun yleistä tukea saavista opiskelijoista näin kuvasi
33 % (p <.05).
Kysyttäessä sosiaalisista suhteista, erityistä tukea saavista opiskelijoista 85 % ilmoitti olevansa vähän
tai täysin samaa mieltä väitteen ”jännitän uusia tilanteita” kanssa, kun taas yleistä tukea saavista
opiskelijoista näin kuvasi 67 % (p <.05). Erityistä tukea saavista uusia ihmisiä puolestaan kuvasi jännittävänsä ainakin jossain määrin 77 % ja 40 % muista opiskelijoista (p <.01).
Valmentavan koulutuksen opiskelijat
POINT-kyselyyn vastasi 26 valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijaa (15–31 vuotta). Heistä
12 oli miehiä ja 14 naisia. Kun tarkastellaan, erosivatko VALMA-opiskelijoiden vastaukset muiden
opiskelijoiden vastauksista (n = 84), ilmeni tilastollisesti merkitseviä eroja vain muutamissa Arjen
sujuminen -, Opiskelu- ja Sosiaaliset suhteet -osioiden kysymyksissä. VALMA-opiskelijoista vaikeuksia virastoissa asioinnissa koki 58 %, siinä missä muista opiskelijoista 29 % (p <.001). Kysyttäessä
opiskelusta, 55 % VALMA-opiskelijoista oli vähän tai täysin samaa mieltä väitteen ”tarvitsen opiskelemiani asioita työssä tai arjessa” kanssa, kun muista opiskelijoista näin kuvasi 31 % (p <.05). Sosiaalista suhteista kysyttäessä, VALMA-opiskelijoista 62 % koki, että heidän on helppo tulla toimeen
muiden kanssa, siinä missä muista opiskelijoista näin kuvasi jopa 91 % (p <.05).
Sukupuolten väliset erot
Kun tarkastellaan kaikkia 110 POINT-kyselyyn vastannutta opiskelijaa, heistä 56 (51 %) oli miehiä
ja 54 (49 %) naisia. Naisten ja miesten vastaukset poikkesivat toisistaan POINT-kyselyn kolmen
eri kysymyksen kohdalla. Arjen sujuminen -osion kysymyksessä säännöllisestä ruokailusta pieniä

1

Kysymykset yhdistetty lopulliseen kyselyyn.
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tai suuria ongelmia kuvasi naisista 52 %, siinä missä miehistä vain 25 % (p <.05). Opiskelu-osion
kysymyksessä ”Jos jokin tehtävä on vaikea alan usein tehdä jotain ihan muuta” 70 % naisista kuvasi
olevan vähän tai täysin samaa mieltä, siinä missä miehistä 46 % (p <.01). Mieliala-osiossa kysymykseen ”olen usein surullinen” naisista vähän tai täysin samaa mieltä oli 59 %, siinä missä miehistä
38 % (p <.05).
Keskeyttäneet opiskelijat
Aineistossa opintonsa keskeyttäneitä opiskelijoita oli 10. Heidän lisäksi aineistossa oli kolme oppilaitosta vaihtanutta opiskelijaa ja neljä oppilaitoksen sisällä ryhmää tai koulutusalaa vaihtanutta
opiskelijaa. Kolmen opiskelijan kohdalla tietoa keskeyttämisestä ei saatu. Keskeyttäneistä miehiä
oli 6 ja naisia 4. Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita oli 8.
Kun verrattiin keskeyttäneiden opiskelijoiden vastauksia niiden opiskelijoiden vastauksiin, jotka
jatkoivat opintoja vaihtamatta koulutusalaa tai oppilaitosta, oli muutamissa osioissa tilastollisesti merkitseviä eroja. Opintonsa keskeyttäneet opiskelijat olivat ensimmäisellä kyselykierroksella
keskimäärin tyytymättömämpiä arjen sujumiseen (p <.05). He kokivat opintoja jatkaviin verrattuna
enemmän vaikeuksia mennä nukkumaan ajoissa tai herätä kouluun (p <.05). He olivat myös tyytymättömämpiä opiskeluihinsa (p <.05) ja kokivat enemmän vaikeutta istua paikoillaan luokassa
(p <.01). He olivat opintoja jatkaviin verrattuna myös tyytymättömämpiä pärjäämiseen elämässä
yleensä (p <.05), kokivat vähemmän saavuttaneensa merkittäviä asioita elämässä (p <.05) ja kokivat
enemmän olevansa levottomia ilman syytä (p <.01).
Suoraan lopettamista kartoittavan väittämän ”Ajattelen usein opiskelun lopettamista” kohdalla ryhmän sisällä on huomattavaa hajontaa. Vähän tai täysin samaa mieltä oli 4 opiskelijaa kymmenestä
ja täysin eri mieltä 5 opiskelijaa. Hieman samaa mieltä oli 1. Tämä ei erotellut keskeyttäneitä muista
opiskelijoista.

5.3

Ohjauksen toimintamallin kehittäminen

Helmi-hankkeessa kehittämistyötä tehtiin yhteistoiminnallisesti tuomalla yhteen laaja-alaista ja
moniammatillista osaamista. POINT-kyselyn ja ohjauksen toimintamallin kehittämisen keskiössä
olivat opettajafoorumit, hanketoimijoiden tapaamiset. Näitä pedagogisia foorumeita järjestettiin
seitsemän hankkeen varsinaisella toiminta-ajalla (1.3.2016–30.4.2018). Opettajafoorumeihin osallistuivat hankkeessa mukana olleet kolmetoista ammatillista erityisopettajaa, erityisopetuksen
asiantuntijat sekä Kuntoutussäätiön tutkijat. Yhdessä foorumissa oli mukana myös palvelumuotoilun
asiantuntija antamassa vinkkejä ja herättelemässä uusia näkökulmia toimintamallin kehittämiseen.
Kuusi hankkeessa mukana olleesta opettajasta toimi vaativaa erityistä tukea järjestävässä ammattioppilaitoksessa ja seitsemän yleisissä ammattioppilaitoksissa. Mukana oli sekä ammatillisiin opintoihin valmentavan koulutuksen että perustutkintokoulutuksen opettajia.
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Opettajafoorumit toimivat sekä yhteisen jakamisen ja kehittämisen areenoina että hankkeen prosessin kulmakivinä. Ne mahdollistivat tutkimuksen ja kentän tiiviin vuoropuhelun ja sitouttivat
toimijoita hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuneiden opettajien ääntä oli tällä tavoin mahdollista
kuulla POINT-kyselyn ja ohjauksen toimintamallin kehittämisen eri vaiheissa. Opettajat testasivat
foorumeiden välissä POINT-kyselyä ja määrittelivät opiskelijan psykososiaalista hyvinvointia tukevaa ohjausta.

5.3.1 Myönteisen vuorovaikutuksen kehä
Ohjauksen toimintamallin yhdeksi kulmakiveksi muodostui opettajafoorumeissa näkemys myönteisen vuorovaikutuksen kehästä. Tavoitteena oli kuvata käytänteitä, jotka vahvistavat opettajan
ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta, auttavat opettajaa ja opiskelijaa hahmottamaan opiskelijan
tilannetta ja fokusoimaan ohjausta haluttuun suuntaan. Taustalla oli ymmärrys siitä, että onnistunut
ja myönteinen vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä on oppimistapahtuman ja opintoihin
kiinnittymisen perusedellytys. POINT-kyselyn rinnalle syntyi näkemys ohjauksen toimintamallista,
jonka tavoitteena on päästä myönteisen vuorovaikutuksen kehälle, ohjata opiskelijaa onnistumaan,
vahvistaa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta ja antaa välineitä dialogiseen kohtaamiseen.
Opiskelijan psykososiaalista hyvinvointia tukeva ohjaus on myös sosiaaliseen ja pedagogiseen
esteettömyyteen tähtäävää. Se on myönteisen vuorovaikutuksen kehälle hakeutumista. Myönteisen
vuorovaikutuksen kehä lähtee liikkeelle siitä, että kaikki vuorovaikutuksen osapuolet ovat valmiita
tarkistamaan omaa asennettaan ja ottamaan uuden tulokulman asiaan. On tärkeää tiedostaa, että
muistissa olevat kokemukset, uskomukset ja ennakkotiedot vaikuttavat siihen, miten maailma ja
toinen ihminen nähdään. Ne osat ympäristöstä havaitaan, joita pidetään tärkeinä ja kiinnostavina;
se mitä nähdään, vahvistuu. (Pakkala ja Ström 2018.) Tietoinen oman asenteen tarkastaminen ja
uuden tulokulman valitseminen mahdollistavat sen, että kohtaamisessa osapuolet voivat lähestyä
toisiaan ja ylittää, purkaa, väistää, hioa vanhoja lukkoja, uomia ja jumeja. Tällä tavalla luottamus
osapuolten välillä lisääntyy ja uskallus tulla kohtaamiseen omana itsenään vahvistuu. Tämä johtaa siihen, että toivo paremmasta vuorovaikutuksesta lisääntyy ja vähitellen vastuun jakaminen ja
valta-asetelmat (opettaja/opiskelija, asiantuntija/asiakas) muuttuvat. Opiskelija on halukas kantamaan enemmän vastuuta omasta tilanteestaan, arjestaan ja opinnoistaan. Myönteisen vuorovaikutuksen kehälle pyrkiminen on jatkuva prosessi. Asenteen tarkistusta pitää tehdä uudelleen ja
uudelleen. Vastuu vuorovaikutuksesta ja myönteisen vuorovaikutuksen kehälle pyrkimisestä on
aina opettajalla.
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Kuva 2. Myönteisen vuorovaikutuksen kehä
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Esteettömän vuorovaikutuksen ja viestinnän periaatteiden (Miettinen 2015) mukaisesti myönteiseen vuorovaikutukseen nojaavassa ohjauksessa on myös tärkeää ottaa huomioon opiskelijoiden
erilaiset kommunikointitavat, poistaa vuorovaikutustilanteesta häiritseviä ympäristötekijöitä, keskittyä läsnäoloon, mukauttaa omaa ilmaisua vastaanottajan tarpeita vastaavaksi ja varmistaa viestin perille meno. Vuorovaikutuksessa tulee kiinnittää huomiota kielelliseen ilmaisuun (puhe, kirjoitettu teksti, selkokielisyys) ja ei-kielelliseen ilmaisuun (esimerkiksi äänen voimakkuus, eleet, ilmeet,
kehon liikkeet).
Esteettömän ammatillisen vuorovaikutuksen yleisinä periaatteina (Nousiainen ja Piekkari 2007;
Eskola ym. 2014; Miettinen 2015) voidaan pitää:
• vuorovaikutusvastuuta
• opettajan täytyy tarjota mahdollisuuksia vuorovaikutukseen
vastapuolen taidoista riippumatta ja ne huomioiden
• hyvää tahtoa – välittämistä
• yhteistyöhön opiskelijan kanssa ryhdytään ja sitä ylläpidetään
tietoisesti
• opiskelijoiden ja henkilökunnan keskinäinen ja välinen tapa olla
vuorovaikutuksessa on tärkeä tekijä oppilaitoksen hyvän ilmapiirin
luomisessa ja myönteiselle vuorovaikutuksen kehälle pyrittäessä
• ihmisen kunnioitusta
• kunnioitus on ehdotonta, se tulee säilyttää kaikissa vuorovaikutussuhteissa
• vastuuta omista ajatuksista, tunteista ja teoista
• vuorovaikutustyö, kuten opettajan työ, on usein tunnevaltaista.
Oman työn näkyväksi tekeminen ja asioiden jakaminen opettajayhteisössä auttaa opettajaa jaksamaan
• oikein kuulemista – ymmärtämistä
• kuuntelemisen taitoa voi harjoitella, kuulemaansa voi tarkentaa
lisäkysymyksillä
• tärkeiden asioiden sanomista – rehellisyyttä
• luottamus rakentuu rehellisyyden varaan. Tunne siitä, että on
hyväksytty, vahvistuu, kun voidaan sanoa ja ottaa vastaan toiselle
tärkeitä asioita

5.3.2 Ohjauksen toimintamallin teemat
Opettajafoorumeiden työskentelyn tuloksena opiskelijan psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, esteettömyyteen ja dialogiin tähtäävän ohjauksen teemoiksi määrittyivät: uskalla tarttua, yhdessä eteenpäin, verkostoyhteistyö toimivaksi, ota vastuu vuorovaikutuksesta ja ohjaa
onnistumaan.
Opiskelijoiden vastauksissa esiin noussut sosiaalisten tilanteiden jännittäminen on selkeä signaali
opetushenkilöstölle, että ohjauksessa on tärkeää panostaa ryhmäytymiseen ja myönteisten vuorovaikutussuhteiden syntymiseen sekä henkilökunnan että vertaisryhmän kesken. Toisaalta se,
että lähes kaikki vastanneet opiskelijat kokivat opinnot itselleen tärkeiksi ja kokivat tarvitsevansa
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elämässään niissä saatavia tietoja ja taitoja on tärkeä viesti ammatillisen koulutuksen laaja-alaisesta merkityksestä osana opiskelijan elämää. Lisäksi suurin osa suhtautui optimistisesti omaan
kykyynsä vaikuttaa menestykseensä opinnoissa tai työelämässä. Opiskelijat haluavat siis nähdä
itsensä aktiivisina toimijoina suhteessa opintoihinsa ja elämäänsä.
Onnistumisen kehälle tähtäävät ja opiskelijan psykososiaalista hyvinvointia tukevat pedagogiset
käytänteet lähtevät liikkeelle siitä, että uskalletaan tarttua asioihin ja ottaa sekä onnistumisia että
huolenaiheita puheeksi. On tärkeää, että opiskelija, opettaja, opetushenkilöstö, kotiväki ja kuntouttava taho toimivat yhteistyössä ja yhdessä opiskelijan hyväksi ja havainnoivat herkin aistein muutoksia opiskelijan tilanteessa. POINT-kysely toimii vuorovaikutuksen vahvistamisen ja ohjauksen
fokusoinnin välineenä. Se mahdollistaa opiskelijan tilanteen kartoittamisen tarkemmin. Kyselyn
tuloksia hyödyntämällä päästään mahdollisesti myös opiskelijan opintopolulla luontevasti yhdessä
eteenpäin, sovitaan tavoitteista ja tarvittavista tukitoimista.
”Point-kysely on erittäin hyödyllinen varsinkin 1. vuoden syksyllä, koska sillä tavoin opiskelijaan tutustuu paremmin ja saa häneltä ehkä helpommin tietoa myös hankalista asioista, joita
voi olla vaikea kertoa suullisesti. Kyselyn tulokset vahvistavat sen, mitä tässä ensimmäisen
vuoden aikana on tullut ilmi. Kyselystä myös selviää haasteiden vakavuus, mikä ei välttämättä
olisi tullut ilmi.”
”Point-kysely ei varsinaisesti ole tuottanut lisäinformaatiota opiskelijan tuen tarpeista.
Useimmat asiat olivat tulleet esiin jo ennen kyselyn tekemistä, joko opiskelijan toimesta tai
muuta kautta. Jossain määrin kyselytulosten käsittely kuitenkin antoi struktuuria hojks-keskusteluun valmistautumisessa.”
Verkoston yhteinen käsitys ja toiminta opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi on hyvin merkityksellistä. Keskeistä nuoren kehityskulun kannalta on se, millaisena nuori tulee aikuisten taholta
nähdyksi, kohdatuksi ja ohjatuksi. Tämän vastavuoroisuuteen perustuvan vuorovaikutusprosessin tiedostaminen on avain haluttaessa vaikuttaa myönteisesti lasten ja nuorten kehityskulkujen
suuntaan. Verkoston ja tukitoimien merkitys korostuvat erityisesti vaativaa erityistä tukea saavien
opiskelijoiden kohdalla. Tuen vaikuttavuuden kannalta olennaista on vahvistaa nuoren ja perheen
sitoutumista tarjottuun tukeen. Tällöin on tärkeää, että nuoret ja perheet tulevat palvelujen taholta kohdatuiksi konkreettisine tarpeineen, pelkoineen, vaikeuksineen ja vahvuuksineen (Rytkönen
2012). Opettaja on tärkeä linkki verkoston toiminnassa.
”Teetän Point-kyselyn ja kyselen mahdollisista oppimisvaikeuksista tai niiden kartoittamisesta yläasteella/ala-asteella, onko niitä tehty mahdollisesti. Kysyn opiskelijalta, että voinko ottaa yhteyttä opiskelijahuoltoon eli kuraattoriin/koulupsykologiin ja ohjata häntä myös
tapaamaan heitä. Opiskelija suostuu ja antaa luvan oppilashuollon saada aiemmat tiedot
opinnoistaan ja tuen muodoista, joita on aiemmin saanut.”
Opettajalla on myös vastuu vuorovaikutuksesta ja opiskelijan äänen kuulemisesta. On tärkeää
tarjota opiskelijalle mahdollisuus kehittyä oman äänensä käyttäjänä ja tarjota mahdollisuus oman
tilanteensa arviointiin ja vastuun kantamiseen omasta tilanteestaan.

38

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 57/2018

”POINT-kysely toimi mielestäni tukena opiskelijalle itselleen nähdä pitkään olleen taipumuksen masennukseen ja pukea sanoiksi ahdistuksen, jonka hän on oppinut piilottamaan yliaktiivisuutensa alle. Samalla kysely antaa minulle ryhmänohjaajana konkretiaa, ei opiskelijan
tapauksessa puheeksi ottamiseen, vaan ”puheen ylläpitoon”. Koen luottamuksen välillämme
rakentuneen myös osittain sillä, että kyselyn tulokset jäävät vain vastuuopettajalle, jonka
kanssa yhdessä päätetään jatkotoimista.”
Esteettömyyteen ja myönteiseen vuorovaikutukseen pyrkivän opettajan pedagoginen osaaminen ja
herkkyys on tärkeää, jotta opiskelija saa itselleen sopivan haastavia tehtäviä ja myönteistä palautetta onnistumisestaan. Onnistumisten huomioiminen on merkityksellistä, sillä se, mihin kiinnitetään
huomiota, lisääntyy. Yksittäisen ihmisen todellista potentiaalia ei voi etukäteen tietää. Oma ja toisen negatiivinen tai positiivinen oletus siitä, mihin toinen pystyy, vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen (Pakkala ja Ström 2018).
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6 Käyttäjäkokemuksia POINTkyselystä ja ohjauksesta
Hankkeen aikana haluttiin myös kuulla ajatuksia POINT-kyselyn käytöstä ohjauksen tuen työkaluna.
Palautetta kerättiin opiskelijoilta kyselyn kokeilu- ja kehittämiskierrosten yhteydessä (2016–2017),
opiskelijahaastatteluilla (kesällä ja syksyllä 2017) ja opettajilta pedagogisten foorumien yhteydessä
kehittämisen alkuvaiheessa syksyllä 2016 ja loppuvaiheessa syksyllä 2017. Opiskelijoilta haluttiin
kuulla kokemuksia POINT-menetelmän käytöstä ja sen kytkemisestä ohjaukseen. Hankkeeseen
osallistuvilta kehittäjäopettajilta kerättiin kokemuksia kyselyn toimivuudesta ja sen avulla saadun
tiedon kytkemisestä osaksi ohjausta.

6.1

Opiskelijoiden kokemukset

Kaikilta POINT-kyselyyn vastanneilta opiskelijoilta tiedusteltiin vastaamisen yhteydessä kokemuksia kyselyn täyttämisen helppoudesta, kysymysten määrän sopivuudesta sekä siitä, kokivatko opiskelijat kyselyn kysymykset liian vaikeina ja tarvitsivatko he kyselyyn vastaamisessa paljon tukea
opettajalta. Lopullista POINT-kyselyä arvioi viimeisen käyttökierroksen yhteydessä 87 opiskelijaa.
Lähes kaikki vastanneet opiskelijat kokivat POINT-kyselyn täyttämisen olleen helppoa (93 %) eivätkä kokeneet tarvinneensa paljoa opettajan apua kyselyyn vastaamisessa (97 %). Suurin osa opiskelijoista ei pitänyt kysymyksiä liian vaikeina (83 %). Hieman yli puolet opiskelijoista koki, että kysymyksiä ei ollut liikaa (57 %), kun taas hieman alle puolen (44 %) mielestä kysymyksiä oli liian paljon.
Tietoa opiskelijoiden käyttökokemuksista syvennettiin 12 opiskelijalle toteutetulla palautekyselyllä,
joka toteutettiin joko opiskelijan itse täyttämänä tai opettajan tekemänä haastatteluna. Opiskelijoilta tiedusteltiin muun muassa, oliko POINT-kysely heidän mielestään ymmärrettävä, olivatko kyselyn
teemat kyselyt opiskelijoiden kokemusten mukaan oleellisia, miten POINT-kyselyn käyttö oli heidän
kohdallaan toteutettu, miltä kyselyn teemoista keskusteleminen opettajan kanssa oli opiskelijoista
tuntunut ja kokivatko he, että kyselyn käyttämisestä oli ollut hyötyä heille.
Lähes kaikkien opiskelijoiden mielestä POINT-kyselyn teemat ja kysymykset olivat oleellisia ja
ymmärrettäviä, ja he suosittelisivat kyselyn käyttöä myös muiden opiskelijoiden ohjauksessa.
Yhden opiskelijan mukaan ”Ne (kysymykset) olivat oleellisia, koska siinä käsiteltiin laajasti eri elämän
osa-alueita". Toisen mukaan kysymykset olivat ”Oleellisia, nykynuorista suurin osa ei edes ole itse
varmoja itsestään ennen tätä kyselyä”. Hieman yli puolet opiskelijoista (58 %) kuitenkin kuvasi haastattelunkin yhteydessä, että kysely oli liian pitkä.
POINT-kyselyn käytön toteutusta, kyselyn pohjalta käytyä keskustelua ja kyselyn hyödyllisyyttä
koskeviin kysymyksiin antoi vastauksia neljästä kuuteen opiskelijaa. Heistä puolet oli täyttänyt
POINT-kyselyn luokassa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, yksi oli täyttänyt kyselyn yksin
kotona ja yksi ”kutsuttuna” koulussa, opettajan läsnä ollessa. Suurin osa opiskelijoista kertoi saaneensa kyselyn täyttämisessä apua opettajalta, jos sitä tarvitsi, ja että kyselyn vastaukset oli käyty
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läpi keskustelemalla opettajan kanssa. Yksi heistä kertoi, että tuli kyselyn täyttämisen jälkeen uudelleen tapaamaan opettajaa, joka ”näytti kohta kerrallaan mitä olin vastannut ja mitä se tarkottaa tai
aiheuttaa arjes”. Puolella opiskelijoista ohjauskeskusteluun (jossa POINT-kyselyn vastauksia käytiin
läpi) ei osallistunut verkostoa kuten huoltajia tai kuntouttavaa tahoa, eivätkä he verkoston osallistumista myöskään toivoneet. Yksi opiskelija kertoi toivovansa ”että vaan itse ja opettaja. Niin kuin käytiin keskustelu. Parempi ettei tule ketään muita niin saa rauhassa keskustella”. Hieman alle puolella
opiskelijoista verkosto puolestaan oli osallistunut ohjauskeskusteluun.
Kaikki kuusi POINT-kyselyn pohjalta käytyä keskustelua koskeneisiin kysymyksiin vastannutta opiskelijaa kokivat, että keskustelu kyselyn teemoista oli tuntunut ”ihan kivalta” tai ”normaalilta”. Yksi
kuvasi sen tuntuneen ”normaalilta ja haastavalta samaan aikaan”. Puolet opiskelijoista mainitsi,
että asioista oli keskusteltu ohjauskeskustelussa riittävästi. Yksi opiskelija olisi halunnut keskustella
enemmän koulun suorittamisesta ja yksi toi esiin toivetta keskustella kyselyn teemoista enemmänkin opettajan tai jonkun muun koulun työntekijän kanssa. Neljästä opiskelijasta kolme koki, ettei
ohjauskeskustelussa keskusteltu mistään sellaisesta, mistä ei itse olisi halunnut keskustella. Yksi
opiskelija puolestaan toi esiin yleistä pohdintaa siitä, että kaverittomuudesta ja mielenterveyden
asioista voi olla hankala keskustella. Kaikki vastaajat (neljä opiskelijaa) kokivat, että kyselyn täyttäminen oli tarpeen tai hyödyllistä. Kaksi heistä toi esiin, että kyselyn täyttämisen yhteydessä ”juteltiin
aika paljon” ja ”puhevälit helpottuivat”. Yksi opiskelija toi esiin, että kysely auttoi siinä, että ”muut
ihmiset tajuavat miten omat asiat ovat”. Viidestä opiskelijasta neljä koki, että POINT-kyselyn täyttämisen yhteydessä esiin nousseisiin opiskelijan tuen tarpeisiin oli pystytty tai pyritty vastaamaan. He
kertoivat, että koulussa oli esimerkiksi keskusteltu sosiaalisiin vaikeuksiin liittyvistä asioista, tehty
luokassa ryhmäharjoituksia, mieliala-asiat oli huomioitu opetuksessa ja että luokassa oli mahdollisuus ryhmätöihin, joissa voi tutustua uusiin ihmisiin.
Opiskelijoiden kokemukset POINT-kyselyn käytöstä olivat siis pääasiassa positiivisia: opiskelijat
kokivat kyselyn ymmärrettäväksi (joskin pitkäksi) ja tarpeelliseksi, kyselyn vastausten pohjalta käytävän keskustelun hyödylliseksi ja luontevaksi ja suurin osa koki, että kyselyn pohjalta nousseisiin
tuen tarpeisiin oli pyritty tai pystytty vastaamaan.

6.2

Opettajien kokemukset

Opettajien kokemuksia POINT-kyselystä kartoitettiin palautekyselyllä POINT-kyselyn kehittämisen loppupuolella syyskuussa 2017. Vastaukset saatiin 11 opettajalta. Palautteessa tiedusteltiin
POINT-kyselyn koettua hyödyllisyyttä ohjaustyössä, kyselyn käytön sujuvuutta, kyselyn ohjeistuksen riittävyyttä sekä hankkeeseen liittynyttä kyselyn vastausten lähettämisen sujuvuutta, vastausten läpikäymisen ja koostelomakkeen täyttämisen sujuvuutta, kyselyn avulla saadun tiedon hyödyntämistä sekä opettajien yleistä käyttökokemusta POINT-kyselystä.
Kaikki palautekyselyyn vastanneet opettajat kokivat POINT-kyselyn hyödyllisenä opiskelijoiden
ohjauksessa ja toimivan hyvin puheeksi oton välineenä ja lähes kaikki (91 %) kokivat saaneensa
POINT-kyselyn avulla lisää tietoa opiskelijoista. Suurin osa opettajista koki, että POINT-kyselyn täytättäminen opiskelijoilla sujui helposti (82%) – yli puolen mielestä kyselyn kysymykset eivät olleet
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opiskelijoille liian vaikeita (63,5 %), opiskelijat eivät tarvinneet vastaamisessa paljoa opettajan apua
(73 %) ja kyselyn ohjeistus ja tulkintaohjeet olivat riittävät (100 %). Samoin kuin opiskelijoista, myös
yli puolet opettajista piti kyselyä kuitenkin liian pitkänä (60 %), vaikka kyselyn täyttämiseen kuluvaa
aikaa ei sen sijaan koettu pääasiassa liian pitkäksi (82%).
Lähes kaikki opettajat kokivat, että POINT-kyselyn läpikäyminen opiskelijan kanssa oli helppoa
(91%) ja suurin osa koki, että kyselyn koostelomakkeen täyttäminen yhdessä opiskelijan kanssa
toimi hyvin (70%). Yli puolet opettajista koki, että opiskelijan verkosto hyötyi kyselyn pohjalta käydyn keskustelun avulla saadusta tiedosta (63 %), ja suurin osa koki, että kysely auttoi tunnistamaan
opiskelijan opintojen keskeyttämiseen liittyviä riskejä (73 %). Kaikki palautekyselyyn vastanneista
opettajista kertoivat hyödyntäneensä POINT-kyselystä saatua tietoa opiskelijan ohjauksessa. Opettajat myös kertoivat, että suosittelisivat POINT-kyselyä kollegalleen ja aikovat hyödyntää kyselyä
ohjauksen tukena tulevaisuudessakin.
Opettajilta tiedusteltiin lisäksi tarkemmin heidän kokemuksiaan siitä, mikä on ollut tärkeintä
POINT-kyselyn avulla saatavaa tietoa, millaisia hyviä lähestymistapoja opettajat olivat havainneet
liittyen POINT-kyselyn vastausten läpikäymiseen yhdessä opiskelijan kanssa, millä tavalla kyselyn
avulla saatua tietoa oli välitetty opiskelijan verkostolle ja millaisia kehitystarpeita opettajat olivat
havainneet POINT-kyselyssä.
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Alle on koottu opettajien ja opiskelijoiden esiin tuomat havainnot ja hyväksi havaitut käytännöt
POINT-kyselyn käytössä:

Tärkein POINT-kyselyn avulla saatu tieto
• Opiskelijan omat huolenaiheet ja opiskelijan itsensä kokema avuntarve
• Sekä opiskelijat että opettajat kokivat erityisen tärkeiksi opiskelijan itsensä esiin tuomat
huolenaiheet ja oivallukset itsestään, jotka mahdollistivat näistä asioista keskustelemisen.
• POINT-kyselyn käytön koettiin helpottavan keskustelua ja ohjaavan sitä
opiskelijan ohjauksen kannalta olennaisiin asioihin.
• Sosiaalisiin suhteisiin, jännittämiseen ja mielenterveyteen liittyvät asiat
• Opiskelijat toivat esiin, että näiden asioiden puheeksi ottaminen voi olla haastavaa
• Mielenterveyteen ja jännittämiseen liittyvien asioiden esiin nouseminen kyselyssä auttoi
opettajia tarttumaan kriittisiin asioihin ja ohjaamaan opiskelijoita ajoissa avun piiriin.
• Opiskeluun liittyvät kysymykset
• Opiskeluun liittyvät kysymykset koettiin tärkeiksi, jotta tietoa opiskeluun liittyvistä
vaikeuksista voitiin välittää eteenpäin opettajille ja räätälöidä opetusta näin paremmin
opiskelijan tarpeiden mukaan.

Hyväksi havaitut lähestymistavat opiskelijan kanssa
• POINT-kyselyn täyttäminen ja läpikäyminen samalla tapaamiskerralla tai
kyselyn vastausten läpikäyminen mahdollisimman pian kyselyn täyttämisen jälkeen
• Kyselyn vastausten läpikäyminen kahden kesken opiskelijan kanssa keskustellen
• Panostaminen vuorovaikutukseen opiskelijan kanssa ja opettajan aito läsnäolo
• Kiireetön ja avoin ilmapiiri
• Opiskelijalähtöisyys
• Aito kiinnostus ja kuunteleminen
• Luottamuksen rakentaminen opiskelijan kanssa
• Opiskelijan vahvuuksien ja haasteiden sopiva vuorottaminen ja tasapaino
keskustelua käytäessä

Saadun tiedon välittäminen opiskelijan verkostolle
• Kyselyn avulla saadun tiedon välittäminen opiskelijan verkostolle kirjaamalla tiedot HOKS
-tietokantoihin
• Tiedon välittyminen HOKS-tietokantaan (tai aiemmin HOJKS/HOPS-tietokantoihin)
kirjaamalla riippui siitä, kuinka aktiivisesti opiskelijan verkosto näitä kirjauksia luki.
• Tiedon välittäminen opiskelijan verkostolle HOKS-tapaamisissa ja muissa opiskelijan tukitapaamisissa, kun asiasta etukäteen keskusteltu ja sovittu opiskelijan kanssa
• Opettajat kokivat hyvänä lähestymistapana POINT-kyselyn aiheista keskustelemisen osana
HOKS-keskustelua, jolloin opiskelijan ohjauksen kannalta tärkeä tieto saatiin välitettyä
myös opettajille ja opiskeluhuollon yhdyshenkilöille.
• Opiskelijat pitivät tärkeänä kahdenkeskistä keskustelua opettajan kanssa.
• Tiedon välittämisen koettiin onnistuvan vaihtelevasti. Osa opettajista koki tiedonvälityksen
luonnistuvan hyvin HOKS-tapaamissa, kun asiasta oli etukäteen keskusteltu ja sovittu
opiskelijan kanssa. Osa opettajista taas koki tiedonvälityksen vaikeaksi ja verkostotyön
haastavaksi.
• Esiin tuotiin myös POINT-kyselyn hyöty opiskelijan opiskelu- ja elämäntilanteen seurannassa.
• Haastavina asioina kyselyn käytössä esiin nousi opettajien ajanpuute
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7 Hankkeen toiminnan
jatkoajan tuloksia
Keväällä 2018 Helmi-hankkeelle haettiin jatkoaikaa, sillä nähtiin tärkeäksi jalkauttaa hankkeen
tuloksia laajemmin ja lisätä opiskelijan omaa osallisuutta psykososiaalisen hyvinvointinsa tukemisessa. Jo varsinaisen hanketoiminnan aikana nousi esiin tarve POINT-kyselyn vahvemmasta
jalkauttamisesta ja juurruttamisesta oppilaitosten käyttöön. Hankkeen jatkoajan koulutuksilla
pyrittiin vastaamaan myös tähän tarpeeseen. Lisäksi POINT-kyselystä toivottiin mobiiliversiota, joka
toimisi opiskelijan omana työkaluna psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Tähän tarkoitukseen kehitettiin hankkeen jatkoajalla HELMI-verkkopeli. Lisäksi opetuskentältä noussutta tarvetta
lyhyemmästä versiosta POINT-kyselystä haluttiin arvioida pilotoimalla hankkeen oppilaitoksissa
Kuntoutussäätiön kehittämää KOMO-kyselyä (Kysely Oppimisen ja mielenterveyden ongelmista)
POINT-kyselyn rinnalla.

7.1

Hankkeen tulosten levittäminen ja koulutukset

Hankkeen tuloksista on tiedotettu ja levittämistyötä tehty toimijoiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa, nettisivuilla ja seminaareissa koko hankkeen toiminta-ajan. Varsinaiset hankkeessa kehitettyjä työkaluja hyödyntävät koulutukset päästiin kuitenkin käynnistämään täysipainoisesti vasta
toiminnan jatkoajalla, syksyllä 2018, koska lopullinen POINT-kysely valmistui hankkeen varsinaisen
toiminta-ajan loppupuolella, keväällä 2018.
Syksyllä 2018 on koulutuksia järjestetty otsikolla ”Ohjaan onnistumaan – Myönteisen vuorovaikutuksen merkitys”. Koulutuksissa POINT-kysely ja ohjauksen toimintamalli ovat linkittyneet luontevasti muihin ohjausosaamisen vahvistamiseen liittyviin teemoihin. Koulutuksiin ja levittämistilaisuuksiin on osallistunut laaja-alaisesti ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä: opettajia,
ohjaajia, opinto-ohjaajia, henkilökohtaisia avustajia, kuraattoreita, psykologeja ja työvalmentajia.
Työkaluja on esitelty myös ammatillisissa opettajakorkeakouluissa ja hankeyhteistyötä tehty muun
muassa Parasta osaamista ja Fokus-hankkeiden kanssa.

7.2

HELMI-verkkopeli opiskelijan osallisuuden vahvistamiseksi

Hankkeen toiminnan jatkoajan (1.5.2018–31.12.2018) tavoitteena oli paitsi levittää hankkeen
tuloksia niin tuottaa opiskelijaa osallistava peli. Verkkopelialustan toteuttamiseen käytettiin Lectorasisällöntuotanto-ohjelmaa, joka on yksi maailman eniten käytetyistä digitaalisen oppimissisältöjen
tuotantovälineistä.
Helmi-peli on upotettu hankkeen nettisivuille (ohjaaonnistumaan.net) ja sen teemat myötäilevät
POINT-kyselyn teemoja. HELMI-pelin teemat ovat arjen sujuminen, opiskelu, sosiaaliset suhteet,
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mieliala ja minä itse. Jokaista teemaa kuvaamaan valittiin pelin kansilehdelle erilainen auto. Pelaaja syöttää peliin ensin oman nimensä ja valitsee sen jälkeen teeman (auton), jota haluaa käsitellä ja
josta haluaa saada lisää tietoa. Auton valinnan jälkeen avautuu kojelauta, jossa erilaisia toimintoja
kuvaavat auton osat. Kaasupolkimen valinta merkitsee, että opiskelija on tyytyväinen omaan tilanteeseensa ja on valmis menemään eteenpäin ja ottamaan ehkä lisää vauhtia ja vastuuta. Valitsemalla ratin ilmaistaan halua suunnan muutokseen, ollaan ehkä hieman tyytymättömiä omaan tilanteeseen. Jarrun painaminen on selkein merkki siitä, että valittu suunta ja vauhti eivät ole opiskelijalle
sopivia, vaan hän on hyvin tyytymätön tilanteeseensa. Auton eri osista avautuu pelin itsearviointi-,
tehtävä- ja vinkkiosuus, jossa opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus arvioida ja ymmärtää omaa tilannettaan syvemmin ja uudesta näkökulmasta. Pelaaja voi erilaisten tehtävien, videoiden ja linkkien
avulla saada apua ja uutta näkökulmaa omaan tilanteeseensa. Lisäksi pelaaja saa pelissä edetessään henkilökohtaista palautetta omasta kokonaistilanteestaan tyytyväisyysmittarin muodossa.

7.3

Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista

Hankkeen aikana yleisten ammatillisten oppilaitosten opettajilla nousi esiin toive POINT-kyselyä
lyhyemmästä ja nopeakäyttöisemmästä opiskelijoiden tuen tarpeiden kartoituskyselystä. Oppilaitoksissa toivottiin, että opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista voitaisiin tehdä enemmän seulovalla otteella laajasti jo opintojen alussa ja tunnistaa näin ne opiskelijat, joilla on tuen tarvetta.
Yhteistyöopettajien toiveesta hankkeen loppuvaiheessa toteutettiin pilotointikokeilu POINT-lyhytversiolla, jossa osa kyselyn pitkän version kysymyksistä oli karsittu pois. POINT-lyhytversion pilotoinnissa koettiin, että seulontaan soveltuvan ja nopeasti toteutettavan kyselyn kehittäminen voisi
hyödyttää etenkin isompia opetusryhmiä. Lisäksi koettiin, että lyhytversion selkeys ja lyhyt muoto
voisivat sopia etenkin valmentavan koulutuksen opiskelijoille. POINT-kyselystä ei kuitenkaan hankkeen puitteissa ollut mahdollista kehittää sellaista nopeakäyttöistä lyhytversiota, jonka avulla voitaisiin riittävän luotettavasti erottaa ne opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea niistä opiskelijoista, jotka
eivät tukea kyselyn perusteella tarvitse.
POINT-kyselyn sijaan hankkeen jatkoajalla päädyttiin pilotoimaan oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien seulontavälineenä jo validoitua KOMO-kyselyä (Kysely Oppimisen mielenterveyden ongelmista, Peltonen, ym., painossa). Siinä missä POINT-kyselyn tavoite on toimia vuoropuhelun
välineenä opiskelijan ja opettajan välisessä ohjauskeskustelussa sekä auttaa tarkentamaan sitä, millaista tukea opiskelija opiskelunsa tueksi tarvitsee, KOMO-kysely on tarkoitettu oppimisvaikeuksien ja
mielenterveyden ongelmien seulomiseen. KOMO-kyselyn pilotoinnissa hankkeen opettajat kokeilivat
KOMO-kyselyä opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamiseen ja raportoivat kokemuksiaan sen käytöstä niitä POINT-kyselyn käyttöön verraten. Lisäksi opettajilta kysyttiin, kuinka POINT-kyselyä tulisi heidän mielestään kehittää, jotta se palvelisi entistä paremmin opiskelijoiden ohjausprosessia.
Opettajien kokemuksia KOMO-kyselyn käytöstä kartoittavaan kyselyyn vastasi kuusi hankkeessa
mukana ollutta opettajaa. Opettajat kokivat, että lyhyemmän KOMO-kyselyn pituus oli toimivampi
kuin POINT-kyselyssä. Lisäksi koettiin, että KOMO-kysely kartoitti POINT-kyselyä tarkemmin mielialaan ja erityisesti oppimiseen liittyviä asioita. POINT-kyselyn koettiin kuitenkin antavan paremman
kokonaiskuvan opiskelijan tilanteesta ja toimivan paremmin opiskelijan ohjauksen työvälineenä.
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POINT-kyselyn kehittämiskohteina opettajat toivat esiin kyselyn pituuden (kysely on osan mielestä
pitkä) sekä sähköisen kyselyversion tarpeen. Lisäksi jotkut opettajat toivat esiin, että kyselyyn tulisi sisällyttää seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, koska nämä askarruttavat monia opiskelijoita.
KOMO- ja POINT-kyselyiden koettiin jossain määrin täydentävän toisiaan, ja joidenkin opiskelijoiden kohdalla molempien kyselyiden käyttö voi olla paikallaan. Molempien kyselyiden käyttöä ei
kuitenkaan koettu hyödylliseksi laajemmin kaikilla opiskelijoilla. KOMO-kyselyn pilotoinnin myötä
hankkeessa mukana olleet oppilaitokset saivat käyttöönsä myös mielenterveyden ongelmien ja
oppimisvaikeuksien tarkempaan tunnistamiseen soveltuvan työvälineen.
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset
Nuoret tulevat ammatilliseen koulutukseen hyvin erilaisin taustoin ja lähtökohdin. Koulutuksessa tuetaan nuoria monipuolisesti opintojen suorittamisessa, mutta tutkimukset ja nuorten omat
kokemukset osoittavat, että erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjausta ja tukea on syytä edelleen
kehittää enemmän nuorten tarpeita vastaavaksi. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat keskeyttävät
opintonsa muita useammin, ja heillä on myös muita enemmän erilaisia opiskeluun ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyviä tuen tarpeita.
Helmi-hankkeen tavoitteena oli vastata tähän tarpeeseen kehittämällä ammatillisiin oppilaitoksiin
soveltuva ohjauksen toimintamalli sekä opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia kartoittava
kysely eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen työvälineeksi. Hankkeessa haluttiin tuoda esille nuorten omia näkökulmia hyödyntämällä valtakunnallisia kyselyaineistoja sekä haastattelemalla erityistä tukea tarvitsevia nuoria hankkeessa kehitettyjen menetelmien taustalle. Toiminnalla haluttiin vaikuttaa nuorten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin pärjätä opinnoissa ja sen myötä
lisätä tasa-arvoa oppilaitosten arjessa. Ohjausmallin keskiössä oli jokaisen opiskelijan yksilölliset
tarpeet ja persoonallisuus. Osana hanketta on kerätty ja levitetty tietoa opiskelijoiden tukimahdollisuuksista ja sukupuolen merkityksestä opiskelussa koettuihin vaikeuksiin. Näiden asioiden huomioon ottaminen lisää mahdollisuuksia tehdä omannäköisiä koulutus- ja uravalintoja, ja siten voidaan myös lieventää ammatillisen koulutuksen segregaatiota.
Hanke toteutettiin yhteistoiminnallisessa, myönteisessä ja uutta rakentavassa moniammatillisessa yhteistyössä Ammattiopisto Spesian, kahden ammatillisen oppilaitoksen (Ekami ja Edupoli) ja
Kuntoutussäätiön kesken. Tässä kehittämisyhteistyössä yhdistyivät vaativan erityisen tuen osaaminen, ammatillisten oppilaitosten arjen työ ja tutkimuksellinen asiantuntemus psykososiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön areenoina toimivat säännölliset opettajafoorumit, joissa
kehittämistä tehtiin monimuotoisesti koko hankkeen kaaren ajan. Helmi-hankkeen työkalujen
kehittämistyössä kuultiin laajasti ohjauksen ja opetuksen ammattilaisia, opiskelijoita ja hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa.

8.1

Hankkeen keskeiset tulokset

Helmi-hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli kehittää ammatillisten oppilaitosten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen työkalu, joka auttaisi ohjaajaa tunnistamaan yksilöllisiä
opiskeluun liittyviä tuen tarpeita sekä tukisi ohjaajia ottamaan ohjauskeskustelussa puheeksi
psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Hankkeen aikana kehitettiin viittä eri opiskelijan opiskeluun ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvää teemaa kartoittava POINT-kysely, jota
pilotoitiin hankkeen aikana vaativaa erityistä tukena tarjoavassa ammatillisessa oppilaitoksessa
sekä kahdessa yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 110 opiskelijaa, joista 92:lla oli todettu erityisen tuen tarve. Heistä noin puolet opiskeli vaativaa erityistä tukea
tarjoavassa ammatillisessa oppilaitoksessa.
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Käyttökokemustietoa siitä, kuinka POINT-kyselyn toimi käytännössä opiskelijoiden ohjauksessa ja
eri oppilaitoksen arjen työn osana, saatiin hankkeen opettajilta ja opiskelijoilta. Kokemukset olivat
pääasiassa positiivisia. Kysely oli helppokäyttöinen ja opettajien kokemusten mukaan se toimi hyvänä pohjana ohjauskeskustelulle. POINT-kyselyn koettiin vahvistaneen ja helpottaneen opettajan
ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta. Erityisesti se toimi opiskelijoiden kohdalla, joiden oli vaikea
sanoittaa omaa tilannettaan, tai määritellä omia tavoitteita ja toiveita. Kyselyn teemojen pohjalta käytävä keskustelu oli antanut sekä opiskelijalle että opettajalle mahdollisuuden ottaa puheeksi vaikeitakin asioita, ja toisaalta löytää keskustelun myötä myös opiskelijan vahvuuksia. Joskus
kyselyn avulla oli löytynyt uusi näkökulma ja suunta opiskelijan ohjaukseen. Kyselyn koettiinkin ohjaavan keskustelua opiskelijan ohjauksen kannalta olennaisiin asioihin. Huolen herätessä, kysely
toimii myös työkaluna, joka antaa keskustelulle suuntaa moniammatillisessa verkostoyhteistyössä esimerkiksi opiskelijan lähiverkoston, koulupsykologin tai -kuraattorin kanssa. Sen käyttö antaa
opettajalle mahdollisuuden keskustella myös siitä, jos opettajan näkemys opiskelijan tilanteesta
poikkeaa opiskelijan vastauksiin nähden. Näin on mahdollista saada yhteinen ymmärrys opiskelijan
tilanteesta, ja lisätä edellytyksiä vastavuoroisuudelle ja osallistavammalle ohjaukselle.
Niin opiskelijat kuin opettajatkin olivat melko yksimielisiä siitä, että kyselyn täyttäminen oli tarpeen tai hyödyllistä. Opiskelijanäkökulmasta ystävien puutteesta tai mielenterveyden asioista
voi olla hankala keskustella. Kyselyn täyttämisen yhteydessä käyty keskustelu kuitenkin helpotti
puhevälejä opettajan kanssa. Mielenterveyteen ja jännittämiseen liittyvien asioiden esiin nouseminen kyselyssä auttoi opettajia tarttumaan kriittisiin asioihin ja ohjaamaan opiskelijoita ajoissa avun
piiriin. Hankkeen opettajat kokivat tärkeiksi etenkin opiskelijan itsensä esiin tuomat huolenaiheet
ja oivallukset itsestä, jotka mahdollistivat näistä asioista keskustelemisen. Ohjausprosessin kannalta POINT-kyselyn avulla tärkeintä saatua tietoa olivat opiskelijan omien huolenaiheiden ja itse
arvioidun tuen tarpeen kuuleminen sekä sosiaalisiin suhteisiin, jännittämiseen mielenterveyteen ja
opiskeluun liittyvät tiedot.
Hankkeen toisena tavoitteena oli ohjauksen toimintamallin kehittäminen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ohjaukseen. Hankkeessa kehitetyn ohjauksen toimintamallin keskeiseksi ajatukseksi jäsentyi myönteisen vuorovaikutuksen kehä, jonka avulla opettajan ja opiskelijan välistä
vuorovaikutusta on mahdollista vahvistaa. Onnistunut ja myönteinen vuorovaikutus opettajan ja
opiskelijan välillä nähtiin oppimistapahtuman ja opintoihin kiinnittymisen perusedellytyksenä.
Esteettömyyteen ja myönteiseen vuorovaikutukseen pyrkivässä ohjauksessa painottuvat pedagoginen osaaminen ja herkkyys. Tämä mahdollistaa sen, että opiskelijaa toisaalta kannustetaan
haastamaan itseään sopivassa määrin, mutta hän saa myös myönteistä palautetta ja kokemuksia
onnistumisista. Hankkeen ammattilaisten kesken syntyikin yhteinen ymmärrys siitä, että ohjauksen
keskeinen tarkoitus on ohjata opiskelija onnistumaan. Hankkeessa tunnistettiin niitä tekijöitä, jotka
mahdollistavat sen, että opiskelija pääsee tällaiselle onnistumisen kehälle. Onnistumisen kehälle
pääseminen on mahdollista, kun opiskelijan tilanteeseen uskalletaan tarttua ja fokusoimalla ohjausta opiskelijan yksilöllisen tilanteen kannalta keskeiseksi koettuihin aiheisiin, mennään yhdessä eteenpäin. Opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan myös verkoston yhteinen käsitys ja
toiminta, joka määrittelee sitä, millaisena nuori tulee aikuisten taholta nähdyksi, kohdatuksi ja
ohjatuksi. Lopuksi voidaan nähdä, että opettajalla on vastuu vuorovaikutuksesta ja opiskelijan
äänen kuulemisesta. Opettaja tekee mahdolliseksi sen, että opiskelijalle tarjoutuu tilaisuus tulla
kuulluksi ja osallistua oman tilanteensa arviointiin sekä vastuun kantamiseen.
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Hankkeessa kehitettyjä käytäntöjä levitettiin toiminnan jatkoajalla toteuttamalla koulutuksia
myönteisen vuorovaikutuksen merkityksestä ohjauksessa. Myönteisen vuorovaikutuksen merkitys nivottiin koulutuksissa yhteen Helmi-hankkeessa kehitettyjen työkalujen, POINT-kyselyn sekä
ohjauksen toimintamallin kanssa. Koulutuksia toteutettiin laajasti ammatillisen koulutuksen kentällä sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Jatkoajalla kehitettiin myös Helmi-verkkopelialusta vahvistamaan opiskelijan osallisuutta oman hyvinvointinsa arvioinnissa ja suunnan tarkistamisessa. Pelin avulla nuorella on mahdollisuus itsenäisesti reflektoida omaa tilannettaan ja saada
arvokkaita vinkkejä ja neuvoja oman psykososiaalisen hyvinvointinsa tueksi sekä vertaisryhmältään
että asiantuntijoilta. Peliin lisättiin tehtäviä ja harjoitusmateriaalia, jotka auttavat nuorta oman polkunsa määrittelyssä, vakauttamisessa tai suunnan vaihtamisessa.
Hankkeessa toteutettujen opiskelijoiden ryhmähaastatteluissa nuoret nostivat esiin, että opettajat
tuntuvat joskus kiireisiltä. Opettajat kokivat myös itse, että ohjaustyötä ja esimerkiksi POINT-kyselyn
käyttöä voi vaikeuttaa ajan puute. Saadun palautteen perusteella kyselyn käytön haasteeksi nouseekin lähinnä sen pituus, sillä läpikäyntiin on varattava todennäköisesti tavallista ohjauskeskustelua enemmän aikaa, jotta kysely on mahdollista käydä kiireettömästi läpi. Tämä voi olla haastavaa,
jos kyselyä käyttää ohjaustyökaluna ison ryhmän kanssa. Kyselyn käsitellessä laajasti eri elämän
osa-alueita, joissa voi ilmetä erilaista tuentarvetta, on tärkeää, että opettaja pyri ratkaisemaan niitä
kaikkia yksin, vaan hänen tukena toimivat opiskelijan muu verkosto ja tarvittaessa opiskeluhuollon
henkilöstö. On muistettava oman työn rajat, jotta ohjaustyö ei käy liian kuormittavaksi. Opettaja voi
ennen kaikkea toimia opiskelijalle tuttuna ja helposti lähestyttävänä henkilönä, joka auttaa opiskelijaa pohtimaa, millaista tukea tämä vielä tarvitsee ja samalla auttaa eteenpäin ohjaamisessa.
On opiskelijan kannalta ehdottoman tärkeää, että esiin tuodut huolet tulevat myös kuulluksi ja
opiskelijan on mahdollista saada tarvitsemiaan palveluita, jos niiden tarvetta nousee esiin. Vaikka
ohjauskeskustelussa esiin nousseet asiat voivat olla vaikeitakin, on ajoissa puuttumalla mahdollista
usein ennaltaehkäistä tilanteiden monimutkaistumista. Onkin huolestuttavaa, että tarve ja palvelut
eivät tahdo aina kohdata. Kouluterveyskyselyssä opiskelussa erilaisia toimintarajoitteita kokevista
opiskelijoista etenkin pojat ovatkin kuvanneet, etteivät he eivät pääse riittävästi kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille (ks. Kanste ym. 2017). Tässä opettaja voi toimia tärkeänä linkkinä, jos terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä haasteita nousee esiin vaikkapa POINT-kyselyä läpikäytäessä.
Helmi-hankkeen yhtenä tavoitteena oli kerätä tietoa erityistä tukea tarvitsevien ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien hyvinvoinnista ja tuen tarpeista sekä hyödyntää tätä tietoa oppilaitoksissa
tehtävän opiskelijoiden ohjaustyön kehittämisen tueksi. Tietoa kartoitettiin sekä laajoihin opiskelijakyselyihin perehtymällä että toteuttamalla vaativaa erityistä tukea tarjoavassa oppilaitoksessa
opiskelevien nuorten ryhmähaastattelut. Myös POINT-kysely toi tietoa erityistä tukea tarvitsevien
nuorten psykososiaalisesta hyvinvoinnista.
Kun tarkasteltiin ryhmätasolla HELMI-hankkeen POINT-kyselyyn vastanneiden erityistä
tukea tarvitsevien opiskelijoiden vastauksia, olivat opiskelijat tyytyväisiä moneen osa-alueeseen.
Eniten tyytyväisiä oltiin arjen sujumiseen, opintoihin ja perhesuhteisiin ja vähemmän puolestaan kaverisuhteisiin, mielialaan, itsetuntoon ja pärjäämiseen elämässä yleensä. Heikoimmalle
sijalle näistä jäi itsetunto, johon kolmannes vastaajista oli ainakin jossain määrin tyytymättömiä.
Huomiota hankkeen asiantuntijoiden keskuudessa herätti etenkin opiskelijoiden vahvasti esiin
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nostama jännittäminen, jota kuvasi jossain määrin kokevansa valtaosa (77–86 %) vastanneista. Myös sosiaalisissa suhteissa kuvattiin jonkin verran vaikeuksia ja etenkin uusien kavereiden
saaminen koettiin vaikeaksi. Vähintäänkin jonkinasteista yksinäisyyttä kuvasi noin kolmasosa,
mikä on hieman enemmän kuin Kouluterveyskyselyssä toimintarajoitteita kokeneilla nuorilla
(ks. Kanste ym. 2017). Mielialaan liittyvää oirehdintaa kuvasi noin neljäsosa. Tulokset kuvaavat,
että psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ovat esillä erityistä tukea tarvitsevien nuorten
arjessa. Kyselystä erityisen positiivisina esiin nousseina asioina oli, että lähes kaikki opiskelijoista
kokivat opinnot itselleen tärkeiksi, ja tarvitsevansa niistä saatavia taitoja joko töissä tai arjessa.
Lisäksi valtaosa oli optimistisia omasta kyvystään vaikuttaa menestykseen opinnoissa tai työelämässä.
Valtakunnallisten kyselyaineistojen perusteella psykososiaalisen hyvinvoinnin pulmat koskettavat erityisesti tyttöjä, vaikka samanlaisia ongelmia onkin molemmilla sukupuolilla.
Lisäksi näyttää siltä, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä muunsukupuolisiin nuoriin, jotka raportoivat monenlaisia tuen tarpeita. On kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi POINTkyselyn perusteella nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmat ja tuen tarpeet ovat hyvin
samankaltaisia. Myöskään erityisen tuen tarpeissa ei ole ammatillisessa koulutuksessa kovin suuria
sukupuoleen liittyviä eroja. POINT-kyselyn vastauksissa eri opiskelijaryhmien välillä (VALMA, yleisen
tuen piirissä olevat opiskelijat, naiset ja miehet) ilmeni eroja lähinnä yksittäisissä arkeen ja opintoihin painottuvissa kysymyksissä ja vähemmän psykososiaalisiin tekijöihin liittyvissä. Kuitenkin valmentavan koulutuksen opiskelijat kuvasivat muita enemmän kokevansa vaikeuksia tulla toimeen
muiden kanssa ja perhesuhteissa. Naisista useampi kuvasi miehiä enemmän ruokailuun liittyviä
ongelmia ja koki olevan usein surullinen.
Helmi-hankkeen lukukauden aikana osallistujista 10 opiskelijaa (9 %) keskeytti opinnot. Tässä
ryhmässä oli opintoja jatkavia keskimäärin enemmän niitä, jotka olivat tyytymättömämpiä arjen
sujumiseen, opintoihin ja pärjäämiseen elämässä yleensä. Keskeyttäneet opiskelijat kuvasivat myös
enemmän nukkumiseen ja heräämiseen liittyviä vaikeuksia, vaikeutta istua paikoillaan luokassa,
olevansa levottomia ja kokivat vähemmän saavuttaneensa merkittäviä asioita elämässä yleensä.
Etenkin arjen sujuminen, elämässä pärjääminen ja vuorokausirytmin haasteet voivat kuvata, että
keskeyttäneiden ryhmässä saattoi olla opintoja jatkavia enemmän elämäntilanteeseen liittyviä
haasteita, jotka vaikuttivat opintojen oikea-aikaisuuteen ja sitä myötä myös keskeyttämiseen. Tässä
valossa myös opiskelijan arjen sujumiseen liittyvät asiat voivat antaa arvokasta lisätietoa ohjaustyöhön, vaikka ne harvoin ovat opettajan työssä keskiössä.

Johtopäätökset ja kehittämistyön jatkuvuus hankkeen jälkeen
Helmi-hankkeen myötä onnistuttiin uudistamaan työskentelytapoja erityistä tukea tarvitsevien
opiskelijoiden tilanteen arvioimiseksi ja nostamaan esille käytäntöjä, joita hyödyntämällä on edellytyksiä sosiaalisesti ja pedagogisesti esteettömään ohjaukseen. Opiskelijan elämäntilannetta tarkastellaan tällöin kokonaisuutena, lisätään mahdollisuutta hankalienkin asioiden puheeksiottoon
sekä tartutaan yhdessä havaittuihin pulmiin nopeasti. Niin opiskelijat kuin opettajat kokivat näihin lähtökohtiin sitoutuneen ohjauksen hyödyllisenä. Merkityksellistä opiskelijan tukemisessa on
myönteinen ohjauskokemus ja kuulluksi tuleminen. Tässä opettajan ja opiskelijan välisellä vuoro-
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vaikutussuhteella on keskeinen rooli, joka vaikuttaa vahvasti ohjauksen onnistumiseen. Vuorovaikutussuhteen toimiessa, opiskelijan on helpompi lähestyä myös opettajaa. Ohjaukseen kannattaa
panostaa heti opintojen alkaessa, jotta opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tuen
tarve selkiintyvät mahdollisimman kattavasti ja kiinnittymistä opintoihin voidaan tukea.
Nuorten elämässä tapahtuu monia asioita ammatillisten opintojen aikana. Ystävät ja kaverit ovat
tärkeä osa oppilaitosten arkea, mutta vaikeudet näissä asioissa voivat heijastua myös opintoihin.
Osa muuttaa uudelle paikkakunnalle asumaan itsenäisesti tai oppilaitoksen asuntolaan. Oman alan
löytäminen ei ole aina helppoa eivätkä kaikki pääse heti haluamalleen alalle. Myös mielenterveysongelmien puhkeaminen painottuu ajallisesti usein nuoruuteen, ja ne voivat heijastua monin tavoin
arkeen ja opintoihin (esim. Harkko ym. painossa). Myös HELMI-hankkeessa opettajat kokivat mielenterveyden ongelmat merkittävimpänä opiskelun etenemistä haittaavana tekijänä. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat yksi keskeinen opintojen keskeyttämisen syy.
Opiskelijanäkökulmasta mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä asioita voi olla vaikea nostaa esille
keskusteluissa. Opettajalla onkin tärkeä rooli ottaa psyykkiseen hyvinvointiin liittyä aiheita puheeksi ohjauksessa. Esimerkiksi opiskelijoiden kokemaa sosiaalista jännitystä voidaan pyrkiä vähentämään tunnistamalla sitä paremmin osana ohjaustyötä. Sen myötä opettajan voi olla helpompi myös
panostaa ryhmässä myönteisten vuorovaikutussuhteiden syntymiseen ja ryhmäyttämiseen. Opiskelijoiden kanssa käydyt ohjauskeskustelut ovat aina luottamuksellisia ja psykososiaalisten teemojen
käsittely vaatii sensitiivisyyttä. Jos tietyt aiheet, kuten esimerkiksi opiskelumotivaation katoaminen
tai opiskelu-uupumus nousevat esiin ohjauskeskusteluissa kuitenkin usean opiskelijan kohdalla, voi
yhtenä vaihtoehtona olla tarjota oppilaitoksessa mahdollisuus käsitellä teemaa ryhmämuotoisesti vaikkapa opiskeluhuollon työntekijän tukemana. Hyvä esimerkki tämän tyyppisestä toiminnasta
ovatkin joidenkin koulujen järjestämät Voimavaroja opiskeluun-kurssit.
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristön muovaaminen psykososiaalista hyvinvointia tukevaksi mahdollistaa paljon tukea tarvitseville opiskelijoille ympäristön, joka ennaltaehkäisee riskiä
psyykkiselle kuormittumiselle. Kuten tässä raportissa on todettu, psykososiaaliset tekijät voivat
heijastua monilla eri tavoin opiskeluun. Niiden merkitys on siis hyvä tunnistaa osana ohjaustyötä;
tällöin voidaan luoda opetuksessa sellainen pedagogisesti esteetön ilmapiiri, jossa psykososiaalisen hyvinvoinnin tekijöitä huomioidaan paremmin. Toimivassa opiskeluympäristössä opiskelija
uskaltaa epäonnistua ja saada oppimiseen tukea niin opiskeluyhteisöltä kuin opettajaltakin. Etenkin opiskelijoilla, joilla oppimiseen on liittynyt aiemmin epäonnistumisen kokemuksia tai opiskelu
on esimerkiksi oppimisvaikeuksien tai mielialaan liittyvien haasteiden takia vaatineet ehkä enemmän ponnistelua, voi opettajalla olla erityisen tärkeä paikka auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia
onnistumisiaan sekä auttaa onnistumisen mahdollistavien tavoitteiden muodostamisessa. Parhaimmillaan se kehittää ajan myötä opiskelijan käsitystä omista onnistumisen mahdollisuuksista
ja auttaa muodostamaan sellaisia opiskeluun liittyviä toimintamalleja, jotka tukevat erityistä tukea
tarvitsevan opiskelijan oppimista ja oppimistilanteisiin suhtautumista.
Helmi-hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten osallisuutta omassa ohjauksessaan. Tämä heijastui
niin vuoropuhelua lisäävän kyselyn kehittämiseen, ohjausmallin teemoihin, kuin itsereflektointiin
kannustavaan HELMI-verkkopelialustan kehittämiseen. Hankkeen tuotosten myötä opiskelijan omaa
osallisuutta ohjausprosessissa, tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa voidaan vahvistaa jatkos-
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sakin oppilaitoksissa. Tulevaisuudessa, POINT-kyselystä voisi kehittää uuden teknologian avulla
helppokäyttöisen työkalun, joka tarjoaisi monipuolista tietoa nuorten kokemista vaikeuksista ja heidän voimavaroistaan sekä ohjaustyön tueksi että nuorille itselleen. Työkalu voisi yhdistää samalle
alustalle sekä kyselyn, ohjaukseen liittyviä elementtejä että verkkopelin. Sähköisen kyselyn avulla,
vastauksia voitaisiin hyödyntää helpommin oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä ja antamien
vastausten avulla opiskelijat voisivat vaikuttaa oman oppilaitoksensa asioihin. Samalla työkalulla
olisi mahdollista arvioida myös toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa korostuvat yksilölliset ja joustavat opintopolut.
Samalla suunnitellaan opiskelijan tarvitsema tuki ja ohjaus. Uudistuksen myötä oppilaitosten tulee
kiinnittää enemmän huomiota opiskelijoiden valmistumiseen. Vaikka painotetaankin yksilöllisyyttä
ja joustavuutta, saattaa uudistuksella olla myös kielteisiä vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevien
nuorten koulutuksen etenemiseen. Uudistunut koulutus vaatii nuorilta aiempaa enemmän itseohjautuvuutta. Sen yhteydessä tehtiin myös suuria koulutusleikkauksia, jotka ovat voineet vaikuttaa
erityisen tuen tarjoamiseen käytännössä. Onkin esitetty, että jo aiemmin keskeyttämisen suhteen
riskiryhmässä olevat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa (Pekkarinen ja Myllyniemi 2017,
ks. myös Tolonen 2018). On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen uudistusten ja rahoitusmuutosten vaikutuksia seurataan erityisesti niiden nuorten kohdalla, joilla on erityisen tuen tarpeita.
Samalla on tarpeen kehittää ohjausta edelleen huomioimaan nuorten tarvitseman tuen. Tärkeää
on kehittää ohjausta opiskelijakeskeisesti nuorten omat toiveet huomioiden. Tämä on tärkeää myös
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla. Ennen kaikkea nuoret toivovat olevansa opiskelijoita opiskelijoiden joukossa, vaikka tarvitsevatkin tukitoimia opintojen sujumiseen.
Helmi-hankkeessakin esiin noussut opettajien ja osin myös opiskelijoiden kokema ajanpuute on
voi kuitenkin jatkossakin olla yksi ohjauksen kehittämistä konkreettisesti vaikeuttava asia. Tämän
voi katsoa korostuvan erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauksessa. Nuorten näkökulmasta on
tärkeää, että oppilaitoksessa heitä kuunnellaan aidosti, asioihin tartutaan ja heillä on tilaa tuoda
esille niitä asioita, jotka heidän kohdallaan vaikuttavat opintojen sujumiseen. Koulutuksen uudistuksia suunniteltaessa, tämä on tärkeä seikka huomioitavaksi. Itseohjautuvuuden edellytyksenä
on, että opiskelijalla on riittävästi tietoa ja taitoa toimia, tehdä onnistuneita opintoihin liittyviä
valintoja sekä, että hänellä on myös usko omiin kykyihinsä. Hyvällä ohjaustyöllä on tässä keskeinen
paikkansa.
POINT-kyselyn tulokset ja tämä loppuraportti tuovat uusia näkökulmia nuorten ohjaukseen ja
tukitarpeisiin vastaamiseen. Tässä raportissa on esitelty monipuolisesti nuorten kokemia vaikeuksia
opiskeluissa ja käytössä olevia tukitoimia. Hankkeen myötä on nyt löydetty ainakin yhdenlainen
vastaus erityistä tukea tarvitsevien ohjauksen tehostamiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen tuloksia voi hyödyntää laajasti ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.
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Liite 1. POINT-kysely

........:
P ... INT
\

Kuntoutussäätiö

Kysely psykososiaalisesta hyvinvoinnista

Nimi:______________________________________________

Päiväys:___________________________

Vastuuopettaja: __________________________________
Tässä kyselyssä sinulta kysytään erilaisia hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun liittyviä kysymyksiä.
Kysely on tarkoitettu opettajan kanssa käytävän keskustelun tueksi. Kyselyn vastausten avulla voidaan pohtia,
miten sinua on mahdollista tukea paremmin opintojen aikana. Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Huomaa kuitenkin, jos olet alle 18-vuotias, opettaja on velvollinen olemaan yhteydessä huoltajiisi, jos hänellä
herää huoli hyvinvoinnistasi. Kyselyn täyttäminen on vapaaehtoista

Valitse jokaisen väittämän kohdalla se vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten tällä hetkellä. Hymynaamat
opastavat sinua vastaamisessa. Iloinen naama tarkoittaa, että asia ei huoleta tai tuota sinulle vaikeuksia.
Surullinen naama, että asia huolettaa tai on sinulle hankalaa.

Hyvin
Melko
Vähän
tyytyväinen tyytyväinen tyytymätön
Kerro miten tyytyväinen olet:
A. ARJEN SUJUMISEEN
B. OPISKELUUN
C. KAVERISUHTEISIIN
D. PERHESUHTEISIIN
E. MIELIALAAN
F. PÄRJÄÄMISEEN ELÄMÄSSÄ YLEENSÄ
G. ITSEEN

Hyvin
tyytymätön

Q

(0

G

@

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D

Vipuvoimaa

EU:lta
2 01 4-20 2 0

-

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto
Euroopan sosiaalirahasto
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.....INT-kysely
P:···

.....A .:

Tosi
hyvin

.....

:

Kerro miten sinulta sujuu arjessa:
1. Säännöllinen ruokailu (esim. aamupala, lounas ja päivällinen)
2. Kotityöt (esim. ruuanlaitto, siivous ja kaupassakäynti)
3. Rahankäyttö (esim. laskujen hoito, rahankäytön suunnittelu)
4. Ajankäytön suunnittelu (esim. varaan tehtäviin riittävästi aikaa)
5. Aikataulujen noudattaminen (esim. sovitut tapaamisajat)
6. Nukkumaanmeno tai herääminen ajoissa
7. Tavaroista huolehtiminen (esim. opiskelutarvikkeet)
8. Virastoissa asioiminen (esim. Kela, TE-toimisto)

Ihan
hyvin

Vähän
Tosi
vaikeaa vaikeaa

Q (0 g

@

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
0
D
0
D
0

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

Täysin Vähän Vähän Täysin
samaa samaa eri
eri
mieltä mieltä mieltä mieltä
Kerro huolestuttaako sinua seuraavat asiat:
9. Päihteiden käyttöni (esim. alkoholi, huumeet) huolestuttaa minua.
10. Terveyteni huolestuttaa minua.
11. Raha-asiani huolestuttavat minua.
12. Kännykän käyttö häiritsee keskittymistäni arkeen tai opiskeluun.
13. Pelaaminen (esim. tietokone tai konsolipelit) häiritsee
T
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keskittymistäni arkeen tai opiskeluun.

DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
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P

INT-kysely

......

Täysin Vähän Vähän Täysin
samaa samaa eri
eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

B .:
'....
Kerro seuraavaksi, mitä mieltä olet opiskelusta:
14. Opiskelu on minulle tärkeää.
15. Olen innoissani opiskelusta.
16. Opiskelun avulla saavutan sen, mitä haluan elämässäni.
17. Tarvitsen opiskelemiani asioita työssä tai arjessa.

DODO
DODO
DODO
DODO
Täysin Vähän Vähän Täysin
samaa samaa eri
eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

Vastaa seuraaviin opiskeluun liittyviin väittämiin:
18. Ajattelen usein opiskelun lopettamista
19. Tuntuu, että koulutyötä on liikaa
20. Tehtävien aloittaminen on minulle vaikeaa.
21. Jos jokin tehtävä on vaikea, alan usein tehdä jotain ihan muuta.
22. Minun on vaikea kysyä opettajalta apua, jos en ymmärrä
23. En ymmärrä opettajan antamia ohjeita.
24. Minun on vaikea keskittyä opettajan puheeseen.
25. Minun on vaikea istua paikallani luokassa.
26. Minun on vaikea työskennellä ryhmässä

DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
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INT-kysely

P

..........
.. .
C .: :. D .:

:

Täysin Vähän Vähän Täysin
samaa samaa eri
eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

... ...

C

Vastaa seuraaviin ihmissuhteisiin liittyviin väittämiin:
27. Minun on vaikea saada uusia kavereita.
28. Minun on vaikea tulla toimeen muiden kanssa.
29. Jännitän uusia ihmisiä tai tilanteita.
30. Minulla ei ole ketään, keneltä saan tukea.
31. Olen yksinäinen.
32. Vaikeudet kotona (vanhemmat tai huoltajat, sisarukset)
T

häiritsevät opiskeluani.

33. Vaikeudet ihmissuhteissani (kaverit, parisuhde) häiritsevät
T

opiskeluani.

34. Kiusaaminen häiritsee opiskeluani.

......:

DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
Täysin Vähän Vähän Täysin
samaa samaa eri
eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

....E .

:

Vastaa seuraaviin mielialaan liittyviin väittämiin:
35. Olen usein surullinen.
36. Olen onneton ja masentunut.
37. Elämäni näyttää toivottomalta.
38. Uskon, että ihmiset eivät pidä minusta.
39. Olen usein levoton ilman syytä.
40. Olen ahdistunut.
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P

INT-kysely

... ...::......:
...F.. ..G...

Täysin Vähän Vähän Täysin
samaa samaa eri
eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

:

Kerro lopuksi, mitä ajattelet itsestäsi:
41. Menestyminen elämässä on minusta kiinni.
42. Pystyn selviytymään erilaisista vaikeuksista.
43. Elämälläni on päämäärä ja tarkoitus.
44. Olen saavuttanut tärkeitä asioita elämässäni.
45. Olen hyvä monessa asiassa.
46. Olen arvokas.

DODO
DODO
DODO
DODO
DODO
DODO

Onko mielessäsi jotain, joka erityisesti vaikuttaa opiskeluusi tai hyvinvointiisi?
Se voi olla jokin tämän kyselyn kohta tai muu asia:

Käykää läpi kysely yhdessä ohjaajan kanssa
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P

INT-kysely

KOOSTE

P INT-kysely

Nimi:______________________________________________

Päiväys:___________________________

Mihin opiskelija on tyytyväinen? Mikä sujuu?

.........................................................................................................................

.. .........................................................................................................................
Mihin opiskelija ei ole tyytyväinen? Mihin tarvitaan lisää tukea?

.
..
...........................................................................................................................
Yhdessä sovittu jatko:

Ota tästä sivusta kopio opiskelijalle!
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Liite 2. Opettajan ohjeet POINT-kyselyyn

Vipuvoimaa

EU:lta

........
.
.
P ..... INT

Kuntoutussäätiö

2014-2020

Kysely psykososiaalisesta hyvinvoinnista

Opettajan
Opettajan ohjeet
ohjeet
POINT-kyselyn tavoitteena on tunnistaa opiskelijan hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, keskeyttämisen riskejä ja
opintojen edistymistä tukevia tekijöitä. POINT-kysely on kehitetty Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Helmi-hankkeessa vuosina 2016 - 2018. Kysely on kehitetty Kuntoutussäätiön toimesta yhteistyössä
Spesia-erityisammattiopiston sekä Etelä-Kymenlaakson ja Porvoon ammattiopistojen kanssa.
POINT-kysely on kehitetty puheeksi oton ja keskustelun apuvälineeksi opiskelijan ja opettajan väliseen ohjauskeskusteluun. POINT ei ole diagnosoinnin väline, vaan sen avulla voidaan keskustella opiskelijan esiin tuomista vaikeuksista, vahvuuksista, opintojen keskeyttämiseen liittyvistä riskeistä ja arvioida opiskelijan henkilökohtaisen tuen tarvetta. Kysely on mahdollista toteuttaa myös haastatteluna. Muista, että kyselyn täyttäminen on opiskelijalle aina vapaaehtoista ja kyselyn vastaukset sekä niiden pohjalta käyty keskustelu opiskelijan
kanssa ovat luottamuksellista tietoa. Noudata siis tarkkaan opiskelijan tietosuojaan liittyviä periaatteita.
Mikäli opiskelijan kanssa käydyssä ohjauskeskustelussa nousee esiin huolestuttavia asioita opiskelijan hyvinvointiin tai terveyteen liittyen, on tämä aina syytä ohjata eteenpäin oppilaitoksen muun tuen piiriin. Opiskelijan antamat vastaukset POINT-kyselyyn on syytä käydä keskustellen läpi virheellisten tulkintojen ja väärinymmärrysten välttämiseksi. Esiin nousseiden asioiden jakamisesta opiskelijan muulle verkostolle on hyvä sopia
opiskelijan kanssa erikseen. Alaikäisen opiskelijan kohdalla tulee noudattaa oppilaitoksen antamaa ohjeistusta
tiedon jakamisesta huoltajille tai opiskelijahuoltoon. Täysi-ikäisellä opiskelijalla on oikeus päättää itse tiedon
jakamisesta tai kieltäytyä siitä. POINT-kyselyä on tarkoitus käyttää kahdenvälisen keskustelun tukena, eikä
sitä sellaisenaan ole tarkoitettu siirrettäväksi kolmansille osapuolille. Suosittelemme, että koostatte keskustelunne pohjalta esiin nousseet, yhdessä sovitut asiat kyselyn liitteenä olevalle KOOSTE-lomakkeelle, jota voitte
halutessanne käyttää tiedon eteenpäinviemiseen. Voitte harkita kyselyn mukaan ottamista sellaisissa tilanteissa, jossa opiskelijalla tarvetta opiskeluhuollon palveluille, kuten kuraattorille tai psykologille.
POINT-kyselyn avulla on mahdollista arvioida annettujen tukitoimien vaikutusta ja oppilaan kokemaa muutosta kyselyn eri osa-alueilla, jos kysely toistetaan myöhemmin uudelleen.
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Tyytyväisyys
Tyytyväisyys elämän
elämän eri
eri osa-alueisiin
osa-alueisiin
Kyselyn ensimmäiset kysymykset kartoittavat opiskelijan yleistä tyytyväisyyttä kyselyssä arvioitaviin eri elämän osa-alueisiin. Jos opiskelija kokee tässä kohdassa tyytymättömyyttä johonkin elämänsä osa-alueeseen,
kiinnitä kyseisen osa-alueen tarkentaviin kysymyksiin erityistä huomioita (alla). Huomaa kuitenkin, että vaikka
opiskelija kokisi vaikeuksia alla olevissa tarkentavissa kysymyksissä, hän saattaa silti vastata olevansa tyytyväinen kyseiseen elämän osa-alueeseen. Keskustele ja kysele tarkemmin!

......

:.

...A .:

Arjen
Arjen sujuminen
sujuminen

Arjen sujumista kartoittavat kysymykset A sekä 1 – 13. Kysymykset 1 – 8 kartoittavat erilaisia itsenäiseen
pärjäämiseen, arjen ja ajan hallintaan liittyviä asioita. Kysymykset 9 – 13 kartoittavat opiskelijan huolenaiheita
ja opintoja häiritseviä tekijöitä. Vaikeudet arjenhallinnassa voivat heijastua myös opiskelun sujumiseen. Jos
opiskelija kuvaa vaikeuksia arjen sujumisessa, keskustelkaa keinoista sen tukemiseen. Kiinnitä erityistä huomiota kysymyksiin 9 – 10. Opiskelijan esiin tuomat huolet näissä kysymyksissä voivat viitata terveydenhuollon
ammattilaisen tuen tarpeeseen. Mikäli kyselyssä nousee esiin taloudellisia vaikeuksia (kysymys 11), voi opiskelija tarvita sosiaalihuollon ammattilaisen tukea.

....·:
....B .

:

Opiskelu
Opiskel u

Opiskeluun liittyviä asioita kartoittavat kysymykset B sekä 14 – 26. Kysymykset 14 - 18 kartoittavat opiskelua kohtaan tuntemaa uupumusta ja innokkuutta. Uupumus opinnoissa tai matala opiskeluinnokkuus voivat
ilmetä esimerkiksi opiskelumotivaation vähäisyytenä. Osion vastaukset voivat antaa myös viitteitä opintojen
keskeyttämisriskistä. Kysymykset 20 – 26 kartoittavat opiskeluun liittyviä taitoja. Näiden kysymysten kohdalla
voitte keskustella, miten opetustilanteet opiskelijalla sujuvat ja onko opiskelijalla esimerkiksi tarvetta lisäohjaukselle opetustilanteissa.
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Sosiaalisia suhteita kartoittavat kysymykset C, D sekä 27 – 34. Kysymyksillä kartoitetaan ystävyys- ja
perhe/huoltajasuhteita, sosiaalisia taitoja sekä sosiaalisen tuen riittävyyttä. Vaikeudet sosiaalisissa suhteissa
tai riittämätön lähipiirin tuki ja yksinäisyys saattavat heijastua opintojen sujumiseen ja opiskelijan jaksamiseen.
Jos kyselyn ja keskustelun perusteella on syytä epäillä, että opiskelijalla on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa,
varmista, ettei taustalla ole koulukiusaamista. Pyri tukemaan opiskelijaa sosiaalisissa tilanteissa pedagogisin
ratkaisuin. Tarvittaessa ohjaa opiskelija tuen piiriin, opintopsykologille tai kuraattorille.

......E ..:

:

Mieliala
Mieliala

...

Mielialaa kartoittavat kysymykset E sekä 35 – 40. Kysymykset 35 – 37 kuvaavat masennuksen tuntemuksia
tai alavireistä mielialaa ja kysymykset 39 ja 40 ahdistuneisuuden tuntemuksia. Tämän osion vastauksiin on
hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Jos kyselyn ja keskustelun perusteella on syytä epäillä vaikeuksia opiskelijan
jaksamisessa, alavireistä mielialaa tai ahdistuneisuuden tuntemuksia, ohjaa opiskelija tuen piiriin psykologille
tai kuraattorille.

.. .. ....
....F...........G......

Pärjäämisen
tunteet ja
ja itsetunto
itsetunto
Pärjäämisen tunteet

Opiskelijan omaa kokemusta pärjäämisestä ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa kartoitetaan kysymyksillä F sekä 41 - 43. Tyytymättömyys tässä osiossa saattaa kuvata opiskelijan matalaa uskoa
omiin kykyihin tai vaikutusmahdollisuuksiin. Itsetuntoa ja -arvostusta kartoittavat kysymykset G ja 44 – 46.
Vaikeudet tässä osiossa voivat viitata kielteiseen käsitykseen itsestä. Pärjäämiseen ja itsetuntoon liittyvät käsitykset eivät useinkaan liity vain tiettyihin hetkiin, vaan ne kuvaavat toimintaa yli erilaisten tilanteiden.
Osioiden G sekä F kohtien vaikeudet saattavat olla monisyisiä ja hitaasti muuttuvia. On kuitenkin tärkeä pohtia, millainen vaikutus opiskelulla ja opiskeluympäristöllä on opiskelijan itseluottamuksen ja oman hallinnantunteen tukemisessa. Pohtikaa, tarjoaako opiskeluympäristö riittävästi onnistumisia ja onko opiskelun tuki riittävä. Opiskelija voi tarvita lisätukea kehittääkseen luottamusta itseen ja omiin kykyihinsä. Tarvittaessa ohjaa
opiskelija kuraattorille tai opintopsykologille.
Kyselyn lopussa olevaan KOOSTE-lomakkeeseen voitte kirjoittaa POINT-kyselyn pohjalta käydyssä keskustelussa esiin nousseet opiskelijan vahvuudet, haasteet ja yhdessä sovittu jatko.
3
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•

Kerro opiskelijalle, miksi POINT-kysely tehdään ja miten se voi tukea opiskelijaa opinnoissa.

•

Varmista, että opiskelija tietää kyselyn tekemisen olevan vapaaehtoista ja alaikäisen opiskelijan olevan
tietoinen opettajan velvollisuudesta välittää huolta herättävä tieto vanhemmille.

•

Muista, että eri opiskelijoilla voi olla erilaisia vastaustyylejä. Joku saattaa vastata varovaisemmin, toinen käyttää vastaamiseen ääripäitä. Tarkastele opiskelijan tyyliä vastata.

•

Varaa riittävästi aikaa opiskelijan kanssa käytävälle keskustelulle.

•

Tarjoa luottamuksellinen ja avoin keskusteluilmapiiri. Pysähdy hetkeksi opiskelijan asioiden äärelle.
Tilaisuus kertoa rauhassa kokemuksistaan ja ajatuksistaan voi olla opiskelijalle hyvin ainutkertainen ja
merkityksellinen.

•

Muista, että osa aiheista on hyvin henkilökohtaisia ja niistä puhuminen voi olla opiskelijalle vaikeaa.

•

Tarkenna keskustelussa opiskelijan antamien vastausten kohdalla suullisesti, millaisia asioita opiskelija
ajatteli vastatessaan.

•

Muista nostaa vaikeuksien ohella esiin, mikä opiskelijalla sujuu hyvin.

•

Jos kyselyssä ja keskustelussanne nousee esiin hankaluuksia, pohtikaa yhdessä, miten puuttua ajoissa
opintoihin vaikuttaviin tai keskeyttämisriskiä lisääviin tekijöihin.

•

Keskustelkaa yhteisymmärryksessä, millaista tietoa jaetaan opiskelijan muulle verkostolle. Täysi-ikäinen opiskelija saa itse päättää tiedon jakamisesta ja voi myös kieltäytyä siitä. Käytä tiedon eteenpäinviemisessä KOOSTE-lomaketta.

•

Muista tietoturva-asiat. Ulkopuolisen henkilön ei tule päästä käsiksi opiskelijan vastauksiin. Säilytä
vastauksia lukitussa tilassa.

• Sopikaa yhdessä, miten jatkatte POINT-kyselyn pohjalta. Millaisiin asioihin opiskelija tarvitsee tukea?
Kuka tukea voisi parhaiten tarjota? Millaista tukea opiskelija itse haluaa?

• Muista oman työnkuvasi rajat. Huolen herätessä, ohjaa opiskelija eteenpäin oppilaitoksen muille ammattilaisille. Tämä koskee etenkin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja, joihin liittyen opiskelija
saattaa tarvita terveydenhuollon tai sosiaalityön ammattilaisen apua.
•

POINT-kyselyä voidaan käyttää apuvälineenä muutoksen arvioinnissa, kun se toistetaan myöhemmin
uudestaan. Toistettaessa on hyvä käydä keskustelua siitä, onko opiskelija kokenut annetut tukitoimet
riittäviksi
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Liite 3. POINT-kyselyn psykometriset ominaisuudet
Hankkeen aikana muodostetun lopullisen kyselyyn reliabiliteetti, tässä eri osioiden sisäinen yhteneväisyys arvioituna Cronbachin alfalla vaihteli pääasiallisesti hyvän ja erinomaisen välillä (α =
.80 - .90 tai enemmän). Ainoastaan perhe- ja kaverisuhteita yhdistävä Sosiaaliset suhteet -osio jäi
hyväksyttävän tasolle yltäen lähes hyvään α =.786. POINT-kyselyn osioiden sisäinen yhteneväisyys
voimakkaimmasta alkaen

POINT-kyselyn osio

Cronbachin
alfa

Mieliala

α = .918

Pärjäämisen tunteet ja itsetunto

α = .913

Opiskelu

α = .881

Arjen sujuminen

α = .879

Sosiaaliset suhteet

α = .786

Kyselyn kysymys Sosiaaliset suhteet
-osiossa ”Minulla ei ole ketään keltä
saan tukea”, muutettiin vielä lopulliseen kyselyyn muotoon ”En tiedä,
keneltä pyytää apua”.

Kun tarkasteltiin lopullisen kyselyn kysyttävien eri osioiden tyytyväisyyden yhteyttä osion tarkentaviin kysymyksiin olevat tulokset seuraavanlaisia. Arjen tyytyväisyyttä tarkentavat kysymykset (1–13)
korreloivat tilastollisesti merkitsevästi koetun arjen tyytyväisyyden kanssa (r = -.233 – .630) muiden
kysymysten, paitsi kysymysten 9. ”Päihteiden käyttöni huolestuttaa minua”, 12. ”Oman kännykän
käyttö häiritsee keskittymistäni opiskeluun tai arkeen” ja 13. ”Pelaaminen häiritsee keskittymistäni
opiskeluun tai arkeen”. Kahdessa viimeisessä kysymyksessä sanamuoto muutettiin lopulliseen kyselyyn muotoon arkeen tai opiskeluun. Kaikki opiskelutyytyväisyyttä tarkentavat opiskelutaitoihin ja
-motivaatioon liittyvät kysymykset (14–26) korreloivat tyytyväisyyden kanssa tilastollisesti merkitsevästi (r = .236 – .613). Tyytyväisyyteen kaverisuhteiden kanssa korreloivat sosiaalisten suhteiden kysymyksistä (27–34) kaikki muut väittämät (r = .317 – .767), paitsi kohta ”Vaikeudet kotona (vanhemmat
tai huoltajat, sisarukset) häiritsevät opiskeluani”. Tyytyväisyyteen perhesuhteisiin väittämän kanssa
korreloivat järjestyksessä väittämät ”Vaikeudet kotona häiritsevät opiskeluani” (r = .679), ”Perheeni ja
ystäväni eivät ole kiinnostuneita kuulumisistani” (r = .432), ”Vaikeudet ihmissuhteissani (kaverit, parisuhde) häiritsevät opiskeluani” (r = .334), ”Olen yksinäinen” (r= .288), ”Minun on vaikea tulla toimeen
muiden kanssa” (r = .224) ja ”En tiedä keneltä pyytää apua” (r = .223). Tyytyväisyyteen mielialasta
kanssa korreloivat vahvasti kaikki osion kysymykset (35–40) (r = .503 – .730). Tyytyväisyyteen pärjäämisessä elämään yleensä sekä itseen korreloivat tilastollisesti merkitsevästi kaikki osion väittämät (41–46) (pärjääminen elämässä yleensä, r = .224 – .616, itseen r = .268 – .688).
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Helmi-hanke (Henkilökohtainen – ELämänhallinta – MInäpystyvyys) oli kolmen
ammatillisen oppilaitoksen; Ammattiopisto Spesian, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupolin ja Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymä Ekamin ja
Kuntoutussäätiön toteuttama yhteishanke erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen tehostamiseksi. Ohjauksessa hyödynnettäväksi työkaluksi
kehitettiin psykososiaalista hyvinvointia kartoittava POINT-kysely. Opiskelijan
psykososiaalista hyvinvointia tukevan ohjauksen periaatteet kuvattiin ohjauksen toimintamalliksi, jossa tavoitteena oli ohjata opiskelija onnistumaan ja
vahvistaa opiskelijan omaa toimijuutta. Hankkeessa kehitettiin myös verkkopeli
Helmi, jonka avulla nuori voi itsenäisesti arvioida omaa tilannettaan ja löytää
uuden näkökulman.
Hankkeen loppuraportissa kuvataan monipuolisesti opiskelijoiden erityisen
tuen tarpeita ja tukikeinoja ammatillisessa koulutuksessa, esteettömän
ohjauksen lähtökohtia ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia. Raportissa
esitetään keskeiset tulokset POINT-kyselystä ja ohjausmallin kehittämistyöstä
oppilaitoksissa.
Hankkeen tuloksiin, POINT-kyselyyn pohjautuvaan verkkopeliin ja nuorille
suunnattuihin harjoituksiin voi tutustua osoitteessa ohjaaonnistumaan.net.
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