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Johdanto

Pudokkuuden ehkäisy ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen ovat tärkeitä teemoja, sillä toisen asteen tutkinnon suorittamisella on merkittävä yhteys työelämään ja yhteiskuntaan 
kiinnittymiseen. Yhteiskunnallisten muutosten, kuten oppivelvollisuuden pidentämisen myötä tulee yhä tärkeämmäksi kohdentaa resurssit aikaisen vaiheen tukeen, sillä tuen tarve 
kasautuu ja kasvaa nopeasti. Jotta oikeanlaista tukea voidaan ajoissa kohdentaa, tarvitaan myös keinoja tunnistaa tuen tarve järjestelmällisesti ja oikea-aikaisesti. Resurssien ollessa 
rajallisia tukikeinojen tulee olla vaikuttavia ja toimivia. Kun vaikuttavia toimia kohdennetaan ajoissa niitä tarvitseville, säästetään kustannuksissa ja opiskelijat saavat apua ennen 
haasteiden kasautumista. Varhaisen ja oikea-aikaisen tuen kohdalla on kyse sekä opiskelijalähtöisyydestä että kustannustehokkuudesta. 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa valtakunnallisessa Vamos 2. aste - opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeessa (10/2018-12/2020 - S21485) on
kehitetty valtakunnallinen Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalli. Hankkeen tarkoituksena oli edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä 
pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa. Kohdaten & kohdentaen! –toimintamallin tavoitteena on tarjota oppilaitosten käyttöön opiskelijalähtöisiä ja vaikuttavia keinoja, 
joita voidaan hyödyntää pudokkuutta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja seurannassa. Toimintamalli perustuu järjestelmälliseen tiedonkeruuseen 
ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin ja se koostuu kolmesta osa-alueesta: Valmentavasta työotteesta, tiedolla johtamisesta ja pudokkuutta ehkäisevästä toimintakulttuurista. 
Toimintamallin sisällöt perustuvat hankkeen aikana yhteistyöoppilaitoksissa toteutettujen kehittämispilottien kautta kerättyyn tietoon ja käytännön kokemuksiin. Toimintamallin avulla 
oppilaitokset kykenevät entistä paremmin tukemaan opiskelijoitaan suorittamaan opintonsa päätökseen ja siirtymään kohti työelämää tai jatko-opintoja sekä saattamaan jo pudonneita 
opiskelijoita takaisin opintoihin. Toimintamallin taustana on hyödynnetty Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden valmennusideologiaa ja vaikutusten mittaamisen käytäntöjä. 

Vamos 2.aste –hankkeen yhteiskehittämisessä ovat olleet osallisina oppilaitosten ja opiskelijahuollon henkilöstö, asiantuntijat sekä opiskelijat. Lisäksi mukana on ollut kolmannen 
sektorin toimijoita sekä palvelumuotoilun, fasilitoinnin ja analytiikan osaajia. Hankkeen päätoteuttajana on toiminut Diakonissalaitos ja osatoteuttajina Suomen Diakoniaopisto, Turun 
ammatti-instituutti sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. 



1.
VAMOS

Taustaideologian 
kuvaus



Kohdaten & kohdentaen! –toimintamallin taustaideologiana toimii Vamos-palveluiden toiminta-ajatus. Toimintamallissa on pyritty tuomaan soveltuvin osin Vamos-palveluiden hyväksi 
havaittuja käytäntöjä oppilaitosympäristöön. 

Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut on pääosin suunnattu koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 16-29 vuotiaille nuorille. Vamoksen toiminta perustuu intensiiviseen ryhmä-
ja yksilövalmennukseen sekä nuoren tarvitsemien palveluiden kokoamiseen hänen ympärilleen. Vamos-työotteen keskeinen vaikuttava elementti rakentuu kokonaisvaltaisesta 
kohtaamisesta ja rinnalla kulkemisesta. Vamoksessa nuori saa oman työntekijän, jolla on kokonaisvastuu hänen tilanteestaan ja yksilöllisten tarpeidensa tunnistamisesta. 
Oleellista on verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö nuoren tilanteen selvittämiseksi ja nuoren asioiden eteenpäin viemiseksi.

Vamos-palveluiden toiminnassa vaikutusten mittaaminen ja niiden arviointi on keskeisessä asemassa. Näin voidaan todentaa toiminnan tuottamat vaikutukset ja muutokset eri 
sidosryhmille. Vamos-toiminnan tavoitteena on auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään. 

Kohdaten & kohdentaen! -toimintamallissa on sovellettu Vamoksen valmentavaa ja kohtaamiseen perustuvaa työotetta sekä järjestelmällistä vaikutusten arviointia 
oppilaitoksiin sopivalla  tavalla. 

Vamos-palveluiden ideologia toimintamallin pohjana



2.
KOHDATEN & 

KOHDENTAEN! 

Toimintamallin 
kuvaus



Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalli rakentuu kohtaamiselle ja 
kohdentamiselle. Pyrkimyksenä on vaikuttava toiminta, joka perustuu 
järjestelmälliselle tiedonkeruulle ja arvioinnille. 

Pudokkuutta voidaan ehkäistä sekä osana oppilaitoksen perustoimintaa että 
tarpeen mukaan toteutettavilla toiminnoilla ja tukikeinoilla. Toiminnan olisi 
hyvä perustua oppilaitoksen johdon, opetushenkilöstön sekä opiskelijahuollon 
yhteiseen, selkeään ja tietopohjaiseen näkemykseen sekä aidosti vaikuttaviin 
ratkaisuihin. Toimintamallin avulla oppilaitoksessa voidaan lähestyä 
pudokkuutta ja sen ehkäisemistä valmentavan työotteen, tiedolla johtamisen 
ja pudokkuutta ehkäisevän toimintakulttuurin kautta. Näiden osa-alueiden 
dynaamisista suhteista syntyy kohtaamiselle ja kohdentamiselle rakentuva 
vaikuttava toiminta, jolla edistetään opintoihin kiinnittymistä ja ehkäistään 
pudokkuutta järjestelmällisesti. 

Toimintamallin kuvaus Toimintamalli

VALMENTAVA
TYÖOTE

TIEDOLLA-
JOHTAMINEN

TOIMINTA-
KULTTUURI
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LÄHTÖKOHTA & TAUSTAIDEOLOGIA:

KOHTAAMINEN KOHDENTAMINEN

KOHDATEN & 
KOHDENTAEN! -

toimintamalli

VAIKUTTAVUUS



Toimintamallin osa-alueet
1. Valmentava työote tarkoittaa rinnalla kulkevaa opiskelijan kohtaamisen 

tapaa, joka perustuu luottamuksen rakentamiseen ja arvostavaan 
vuorovaikutukseen sekä opiskelijan osallisuuden tukemiseen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että opiskelijan kanssa toimitaan ja viestitään tavalla, joka 
tavoitteellisesti vahvistaa, kannustaa ja tukee häntä.

2. Tiedolla johtaminen perustuu järjestelmälliseen tiedon keräämiseen ja –
analysointiin. Tarkoitus on saada tietoa siitä, kenelle ja milloin pudokkuutta 
ehkäiseviä tukikeinoja on syytä kohdentaa. Oikea-aikainen ja varhainen 
reagointi mahdollistuu tunnistamalla opintopolulta ja opiskelijan tilanteesta 
tekijöitä, jotka voivat kertoa kasvaneesta tuen tarpeesta. Lisäksi arvioinnilla 
ja seurannalla saadaan tietoa kohdennettujen tukikeinojen tuottamasta 
muutoksesta ja vaikuttavuudesta. Tämä käsittää sekä toiminnan tuottamat 
tavoitellut vaikutukset opiskelijan hyvinvointiin ja opintoihin kiinnittymiseen 
että taloudellisen näkökulman.

3. Oppilaitoksen toimintakulttuuri on ratkaisevassa roolissa valmentavan 
työotteen ja tiedolla johtamisen keinojen käyttöönotossa. 
Toimintakulttuuriin sisältyvät prosessit, rakenteet, arkirutiinit sekä 
oppilaitoksessa vallitsevat arvot ja asenteet määrittävät viime kädessä 
pudokkuutta ehkäisevän toimintakokonaisuuden rakentumisen sekä 
mahdollisuudet saada aikaan positiivisia muutoksia. 

Toimintakulttuuri
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3. VAIKUTUKSET

1. KOHTAAMINEN 2. KOHDENTAMINEN
Toimintakulttuuri
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Luottamus

Toimintamallin osa-alueiden suhteet
1. Kohtaaminen on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa 

syntyvä merkityksellinen kokemus, jonka laatuun vaikuttavat sekä yksilö- että 
yhteisötason tekijät. Kohtaamisen laadulla on merkittävä vaikutus siihen, 
miten opiskelija kokee tulevansa kuulluksi ja saavansa tukea sitä tarvitessaan. 
Tässä toimintamallissa kohtaaminen muodostuu sekä työotteesta että 
kohtaamista edistävästä toimintakulttuurista. Työtapa heijastelee arvoja ja 
asenteita, kun puolestaan rutiinit, rakenteet ja prosessit mahdollistavat 
työotteen mukaisen toiminnan.

2. Kohdentamisen kautta pyritään suuntaamaan tukiresurssit ajoissa niille 
opiskelijoille, jotka niitä tarvitsevat. Tiedolla johtamisen keinoin saadaan 
tarvittava tieto tukikeinojen kohdentamiseen. Toimintakulttuuriin sisältyvät 
rakenteet, prosessit ja johtamisen käytännöt puolestaan mahdollistavat 
tämän tiedon hyödyntämisen tarkoituksenmukaisesti käytännön tasolla.  

3. Vaikutukset toimintamallissa syntyvät kun kohtaamiseen perustuvat ja 
valmentavalla työotteella toteutuvat tukikeinot kohdennetaan 
tietoperusteisesti, oikea-aikaisesti ja varhaisessa vaiheessa. 
Tukikeinojen tuottamia muutoksia seurataan ja arvioidaan. Toimintamallin 
vaikutuksia voidaan arvioida, kun tukitoimiin osallistuneissa tapahtuneita 
muutoksia verrataan verrokkiryhmässä tapahtuneisiin muutoksiin. 

Toimintamalli



2.1. Vaikuttavaa kohtaamista valmentavalla työotteella

toimintamallin osa-alueena pohjaa Vamos-toiminnan hyviin kokemuksiin siitä, että 
kokonaisvaltainen kohtaaminen ja rinnalla kulkeva tuki ovat keskeisessä roolissa vaikuttavassa 
valmennuksessa.

Kokonaisvaltainen kohtaaminen on työotteen ydin ja sen keskeinen vaikuttava tekijä. Kohtaamisen 
laadulla on suuri merkitys siinä, mikä tekee joValmentava työote stakin tukikeinosta toimivan ja 
positiivisia muutoksia edistävän. Kohtaamiseen kiteytyy toimintamallin opiskelijalähtöinen 
arvopohja ja näkemys opiskelijasta keskeisenä toimijana. Tämä näkyy opiskelijan tarpeiden 
kokonaisvaltaisena huomiointina ja tarvittavan tuen kokoamisena opiskelijan ympärille sekä 
kannattelevana kulkemisena opiskelijan rinnalla opintopolun eri vaiheissa.

Valmennus tarkoittaa tässä yhteydessä työtapaa, jossa sovelletaan oppilaitosympäristöön 
tavoitteellista ja tarvelähtöistä lähestymistä opiskelijan tukitarpeisiin vastaamiseksi. 
Valmennuksessa keskeistä on luoda tunnetasoinen yhteys, joka nojaa vahvalle luottamussuhteelle 
ja josta välittyy arvostus ja aito läsnäolo. Tällainen työote kysyy kulttuurista tahtotilaa sekä riittävää 
aikaa ja resursseja pysähtyä opiskelijan asian äärelle. Se edellyttää myös konkreettisia 
mahdollisuuksia edistää opiskelijoiden osallisuutta itseä ja oppilaitoksen käytäntöjä koskevassa 
toiminnassa ja päätöksenteossa. 

Työote

Luottamus Arvostus

Vuoro-
vaikutus

Osallisuuden 
tuki

Tunne-
tason 
yhteys

Läsnäolo

VALMENTAVA 
TYÖOTE



Valmentavan työotteen elementit
Arvostus

Opiskelija kohdataan arvostavasti ja antamalla aikaa. 
Tämän toiveita kunnioitetaan ja kuullaan ja nostetaan 
näkyviin voimavaroja ja onnistumisia. Arvostus näkyy 

myös vuorovaikutuksen tasavertaisuuden kautta.

Vuorovaikutus 
Opiskelijaa kunnioitetaan aktiivisena toimijana. 

Vuorovaikutuksella luodaan myönteisesti vahvistava 
dialoginen suhde, jossa opiskelija nähdään omassa 

elämänsä tuntijana ja taitajana.

Tunnetason yhteys
Opiskelijan vierellä kulkemiseen ja tukemiseen 

sitoudutaan asenteen ja käytännön tasolla. Tämä 
käsittää konkreettisen avun tarjoamisen ja 

tunnetasolle yltävän saatavilla olon arjessa: Opiskelija 
kokee, että hänestä pidetään huolta ja hänestä 

välitetään. Tunnetasoinen yhteys välittyy sanoina, 
tekoina, ilmeinä ja eleinä. Se vaatii syntyäkseen aikaa, 

arvostusta ja luottamusta. 

Luottamus
Luottamus on kaiken toiminnan peruskivi. Sen 

syntyminen kysyy kykyä aidosti kuunnella ja välittää 
sekä olla kiinnostunut opiskelijasta ja tämän asioista. 

Osallisuuden tuki
Opiskelijan mahdollisuuksia vaikuttamaan 

tulee edistää sekä tätä itseään koskevissa päätöksissä 
että oppilaitoksen, opetuksen ja 

opiskelijahyvinvoinnin kehittämisessä ja 
toteuttamisessa. Opiskelijaa tuetaan hänen omista 

lähtökohdistaan käsin kiinnittymään 
oppilaitosyhteisöön sekä tarvittaviin palveluihin ja 
tukitoimiin vahvuuksia, voimavaroja ja vertaisuutta 

vahvistaen.

Läsnäolo
Opiskelija kohdataan tässä hetkessä, pysähtymällä 
tämän asian äärelle. On tärkeää, että läsnäoloa on 
tarjota, vaikka se voikin olosuhdetekijöistä johtuen 

olla haastavaa. Läsnäoloa on tärkeä viestiä 
kuuntelemalla ja huomioimalla opiskelija siinä 

hetkessä, kun hän tukea tarvitsee.

Luottamus Arvostus
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Tavoitteena yhtenäinen työote

Kohtaamiseen ja rinnalla kulkemiseen perustuva valmentava työote edustaa ja edistää toimintakulttuuria 
ilmapiiriä, jossa opiskelija voi kokea luottamusta, aitoa arvonantoa ja läsnäoloa. Nämä ovat merkityksellisiä 
tekijöitä opintoihin kiinnittymisessä. Niiden merkitys kasvaa erityisesti haastavissa tilanteissa ja opiskelijan 
tarvitessa apua ja tukea. Kokemus tuen saatavuudesta ja vierellä kulkemisesta luovat myönteisen ja 
kannattelevan ilmapiirin oppilaitokseen. Tämä vaikuttaa opintojen etenemiseen ja tukee opiskelijaa 
kiinnittymään ja sitoutumaan opintoihin. 

Käytännössä valmentava työote ja sen kohtaamista edistävät elementit ovat sovellettavissa käyttöön 
työroolista riippumatta. Työote itsessään ei siis ole sidottu johonkin tiettyyn tehtäväkuvaan. Työotteen kautta 
sekä oppilaitoksen henkilöstön että opiskelijahuollon työntekijöiden on myös mahdollista toimia entistä 
selvemmin samansuuntaisesti. Näin voidaan edistää tukikeinojen toteuttamisen tapaa, jossa opiskelijaa 
kyetään yhteisesti ja samalta arvopohjalta käsin kannattelemaan ja kannustamaan opintopolun ja elämänkulun 
eri vaiheissa. Toimintakulttuuri luo perustan ja puitteet valmentavalle työotteelle ja kohtaamisen laadulle. 
Käytännön toiminnan kautta valmentava työote vahvistaa kohtaamista edistävän toimintakulttuurin 
muodostumista. Yhtenäinen työote puolestaan edistää monialaista yhteistyötä ja –toimintaa opiskelijoiden 
tukemiseksi.

Työote



Tukikeinoja käyttöön: Vierellä kulkeva yksilövalmennus

Yksilövalmennus voidaan kohdentaa ensisijaisesti:
• akuuttia tukea tarvitseville tilanteen kartoittamiseksi ja purkamiseksi
• keskeytysriskissä oleville kokoamaan tarvittavia tukiratkaisuja kokonaisvaltaisesti opiskelijan ympärille tai
• edistämään opintonsa väliaikaisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden uudelleen kiinnittymistä opintoihinsa. 

Yksilövalmennusta voidaan toteuttaa esimerkiksi:
• pedagogisen henkilön toimesta
• oppilaitoksessa toimivan nuorisotyöntekijän, valmentajan toimesta
• erikseen valmentajaksi rekrytoitavan henkilön toimesta tai
• yhdistämällä yksilövalmennuksen toteutus johonkin olemassa olevaan työtehtävään/työrooliin

Yksilövalmennuksen kohdentamisen perustana toimii tiedolla johtamiseen perustuva järjestelmällinen tiedonkeruu. 
Hankkeen kehittämispilottien kautta koottuja esimerkkejä yksilövalmennuksen käytännön toteutustavoista löytyy 
kohdasta Liitteet. 

TyöoteYksilövalmennuksen avulla voidaan järjestää joustavasti opiskelijoiden ja oppilaitoksen tarpeiden mukaan painotettua valmennuksellista yksilötukea. Tämä on yksi tapa 
toteuttaa valmentavan työotteen mukaista toimintaa, , kun opiskelija tuen tarve on tunnistettu. Ajatuksena on edistää tuen saannin oikea-aikaisuutta tarjoamalla 
yksilövalmennusta. Sen kautta mahdollistuvat myös vierellä kulkemisen periaatteella toteutuvat tukiratkaisut. Yksilövalmennuksella tuetaan kokonaisvaltaisesti opiskelijan 
toimijuutta, hyvinvointia, sosiaalista vahvistumista sekä tarvittavia elämän/arjen taitoja. Yksilövalmennuksen kautta toteutuvat vierellä kulkemisen periaatteella toteutetut 
tukiratkaisut. Yksilövalmennusta toteuttava henkilö toimii opiskelijan äänitorvena ja asioiden edistäjänä palveluverkostossa ja saattaa hänet tarvittavan tuen piiriin. 



Tukikeinoja käyttöön: Ryhmävalmennus ja vertaistuki
Ryhmävalmennus on toinen tapa järjestää valmentavalle työotteelle pohjaavia tukikeinoja oppilaitoksessa. Samoin kuin 
yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta voidaan kohdentaa tuen tarpeen tunnistamisen pohjalta tietyille opiskelijoille tai tietyssä 
opintojensa vaiheessa oleville opiskelijoille. Ryhmävalmennukset voidaan myös suunnitella jonkin tarvelähtöisen teeman
ympärille, kuten työelämässä oppimiseen valmistautuminen, etuus- ja talousasiat, motivaatio- ja aikataulutus tai erilaiset 
psykososiaaliset teemat. Ryhmävalmennuksessa valmentavan työotteen elementit yhdistyvät vertaistukeen. 

Ryhmävalmennus on dialogisuuteen, yhteisöllisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja tavoitteellisuuteen perustuvaa toimintaa, jonka 
sisällöt rakentuvat ryhmävalmennukseen osallistuvien opiskelijoiden tarpeiden pohjalta. Ryhmävalmennuksessa on tärkeää luoda 
ryhmässä turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka tukee jokaisen voimavarojen ja taitojen vahvistumista. 
Ryhmätoteutuksen sisällöt voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä oppilaitoksen pedagogisen henkilöstön, opiskelijahuollon
ja esimerkiksi paikallisten verkostotoimijoiden kanssa. Ryhmävalmennus tukikeinona edellyttää ja edistää yhteistyötä toimijoiden
välillä ja tehostaa tarkoituksenmukaisen tuen järjestämistä opiskelijoille.

Ryhmävalmennusta voidaan toteuttaa esimerkiksi: 
• Opinnollistettuina toteutuksina, kuten rästipajoina, joissa on saatavissa myös tukea muihin elämänalueisiin 
• Vapaaehtoisuuteen perustuvana vertaisryhmätoimintana, jossa pääpaino on opiskelijoiden keskinäisessä tuessa
• Tietylle opiskelijaryhmälle kohdennettuna liittyen johonkin teemaan tai yleisemmin kyseisen ryhmän tukemiseen
• Johonkin tiettyyn opintopolun vaiheeseen kohdistettuna lisätukena (kuten ennen työelämässä oppimisen jaksoa)

Hankkeen kehittämispilottien kautta koottuja esimerkkejä ryhmävalmennuksen toteutustavoista löytyy liitteistä.

Työote



Yhteistyön tiivistäminen 
Yhteistyö on keskeinen osa valmentavan työotteen toteutumista. Sekä yksilö- että 
ryhmävalmennusmuotoiset tukikeinot nojaavat monialaiselle yhteistyölle. Yhteistyö mahdollistaa 
tarvittavan tuen toteuttamisen kokonaisvaltaisesti ja opiskelijalähtöisesti niin, että opiskelija saa 
tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja helposti. 

Opiskelijoille on tarjolla tukea sekä oppilaitoksen että kunnan ja kolmannen sektorin toimesta. Koska 
palveluverkosto on laaja, opiskelijalle voi olla haastavaa hakeutua oikeiden palveluiden piiriin ja hän ei 
välttämättä hahmota verkoston eri toimijoiden suhteita toisiinsa. Varsinkin, jos palveluja tarvitaan 
useammasta paikasta, on opiskelijaa tärkeää noudattaa ohjauksessa saattaen vaihdon periaatetta ja 
koota tarvittaessa monialainen tukiverkko opiskelijan ympärille. Myös oppilaitoksen sisäisistä ja 
ulkoisista tukipalveluista tiedottaminen on tärkeää, jolloin tuen tarpeen ilmetessä opiskelijat tietävät, 
mistä tukea saa ja kuka auttaa tarvittaessa löytämään tarvittavat palvelut. On myös keskeistä 
varmistaa, että opiskelija pääsee ja myös kiinnittyy tarvitsemiinsa tukipalveluihin. 

Käytännössä yhteistyön tiivistäminen voi tarkoittaa esimerkiksi edellä kuvatun yksilö- ja 
ryhmävalmennuksen kautta tapahtuvaa palveluohjausta ja yhteistyötä oppilaitoksen henkilöstön, 
opiskelijahuollon ja palveluverkoston toimijoiden kesken. Roolien selkeys on tärkeää, ettei synny 
päällekkäisyyttä. Roolirajojen ei pidä estää tarttumasta opiskelijan asiaan, vaan kannustaa 
yhteistyöhön. Käytännön yhteistoiminta on hyvä keino oppia tuntemaan palveluverkostoa, mikä 
palvelee opiskelijoiden tarkoituksenmukaista tuen saantia. Yhteistyö edellyttää siihen kannustavaa 
toimintakulttuuria, mahdollistavia rakenteita ja käytäntöjä sekä riittäviä resursseja, jotka oppilaitoksen 
johto määrittelee.

Vamos

Ohjaamo

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Opiskelijahuolto

Omaopettaja 
tai ryhmän-

ohjaaja

Erityisopettaja

Opinto-
ohjaaja

Nuorten 
työpajat

Etsivä 
nuorisotyö

3. Sektorin 
palvelut

Nuoriso-
palvelut

Aineenopettajat

Esimerkki verkostoista:

ULKOISET VERKOSTOT

SISÄISET VERKOSTOT

Työote



2.2. Kohti vaikuttavuutta tiedolla johtamisen 
keinoin Tiedolla 

johtaminen

Tässä yhteydessä tiedolla johtamisella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa järjestelmällisesti 
kerättävä ja analysoitu tieto tuodaan osaksi oppilaitoksen päätöksentekoa ja toimenpiteitä. 

Vaikuttavuudella puolestaan tarkoitetaan toimintaa, joka tuottaa toivottuja vaikutuksia ja 
jonka toimivuus voidaan todentaa mittaamalla toiminnan sekä inhimillisiä että taloudellisia 
hyötyjä suhteessa verrokkiryhmiin.

Kohdaten & kohdentaen! –toimintamallin vaikuttavuus nojaa tiedolla johtamiseen, jonka 
perustana on järjestelmällinen tiedonkeruu, tukikeinojen oikea-aikainen kohdentaminen sekä 
seuranta ja arviointi. Keskeistä on, millaisilla keinoilla ja käytännöillä oppilaitoksissa pystytään 
vastaamaan opiskelijoiden tuen tarpeisiin ja keille tukikeinot ja -palvelut kannattaa 
kohdentaa.  Lisäksi tulee arvioida, missä vaiheessa (oikea-aikaisuus) sekä millaisia käytännön 
vaikutuksia ja hyötyjä kohdennetuilla tukikeinolla todennetusti saadaan aikaan.

Tiedolla johtamisen keinoin voidaan myös edistää toiminnan tasalaatuisuutta ja siten 
opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, kun tukikeinojen ajoitusta ja kohdentamista ohjaavat 

rakenteet ja prosessit rakentuvat tietopohjaisesti.

Taustatiedot Herätteet

Tuki-
keinojen 

kohdennus

Oikea-
aikaisuus

Seuranta Riski-
pisteet

TIEDOLLA 
JOHTAMINEN



xxx

Vaikuttavuus 
pähkinänkuoressa

Kysymys on siitä, saavutetaanko asetettu tavoite käytetyillä keinoilla eli onnistutaanko tietoperusteisella tukikeinojen kohdentamisella ja käytetyillä tukikeinoilla 
vähentämään pudokkuutta ja vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia. Jos tässä onnistutaan,  toiminta on vaikuttavaa ja tulokset näkyvät positiivisesti myös 

oppilaitostaloudessa. 

PANOS 

Käytetty resurssi:

Henkilöstöresurssi
Kustannukset
Osaaminen
Verkostot

Mitattava tehty työ:

Toteutettavat tukikeinot, kuten 
tässä yhteydessä esimerkiksi 
yksilö- tai ryhmävalmennus

Konkreettinen muutos 
ihmisessä tai rakenteissa:

Tässä yhteydessä 
toteutetuilla tukikeinoilla aikaan 

saatu muutos opiskelijan 
tilanteessa, joka voidaan 

todentaa ja tehdä näkyväksi 
(seurantatiedot)

Uudet toimintamallit ja 
tapahtunut oppiminen

Ihmisten hyvinvointi ja 
yhteiskunnallinen hyöty:

Tässä yhteydessä muutoksen 
tuottama todennettu hyöty

suhteessa opiskelijoiden 
hyvinvointiin ja 

oppilaitostalouteen 
(vaikuttavuuden arviointiin 

kehitetty analyysimalli)

Uudet toimintamallit ja 
tapahtuva oppiminen

TEKO/TUOTOS 

VAIKUTUS 

VAIKUTTAVUUS 

Tavoitteena:
KUSTANNUS-

VAIKUTTAVUUS 

Lähde: Vaikuttavuusketju IOOI (Bertelsmann Stiftung, muokannut Sitra 2018, NHG – sisällöt sovellettu toimintamalliin)



Tiedolla johtamisen elementit

Taustatiedot Herätteet

Tuki
-keinojen 

kohdennus

Oikea-
aikaisuus

Seuranta Riski-
pisteet

TIEDOLLA 
JOHTAMINEN

Tiedolla johtamisen elementit liittyvät kerättävään tietoon ja sen analysointiin. Jotta voitaisiin 
ajoissa tunnistaa tuen tarve ja kohdentaa tarvittavat tukikeinot, esimerkiksi yksilö- ja 
ryhmävalmennus, tarvitaan tietoa, millaiset tekijät voivat lisätä pudokkuuden riskiä (taustatiedot) 
ja kertoa kasvaneesta tuen tarpeesta (herätteet). On myös tärkeää tunnistaa, missä opintopolun 
vaiheessa opiskelijoiden riski keskeyttää tai lopettaa opinnot on keskimäärin kasvanut 
(riskipisteet), jotta tukikeinot osataan käynnistää erityisesti näissä opintopolun kohdissa.

Seurantatietoja keräämällä tehdään näkyväksi muutos, joka tukikeinoilla on saatu aikaan. Näin 
voidaan varmistua tukikeinojen toimivuudesta ja perustella niiden käyttöä myös jatkossa. Tiedolla 
johtaminen edellyttää kerätyn tiedon tarkoituksenmukaista hyödyntämistä sekä käytännön 
toiminnassa että oppilaitoksen johtamisratkaisuissa. Tämä kytkee tiedolla johtamisen 
toteutumisenedellytykset oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja rakenteellisiin tekijöihin.

Tiedolla johtamisen elementit on tähän toimintamalliin valikoitu Vamos 2.aste -hankkeen 
tiedonkeruun ja kehittämistyön kautta. Taustatietoihin, herätteisiin ja riskipisteisiin liittyvät valinnat 
ovat nousseet tilastoista, opiskelijatietojärjestelmien tiedoista sekä opetushenkilöstön ja 
opiskelijoiden haastatteluista. Valinnoissa on huomioitu myös tiedon saatavuus ja 
tietosuojakysymykset.

Tiedolla 
johtaminen



Opintojen alkuvaiheessa kerätään tietoa opiskelijan opintoja edeltäneistä vaiheista. Peruskoulun 
päättötodistuksen arvosanat, hakutoivejärjestys ja mahdolliset aiemmat kesken jääneet opinnot 
voivat antaa viitteitä tuen tarpeesta ja kasvaneesta pudokkuuden riskistä. Näitä tietoja kutsutaan 
tässä toimintamallissa taustatiedoiksi. Niihin liittyvää tietoa voidaan saada tietojärjestelmien lisäksi 
myös opiskelijan kanssa käytävistä HOKS-keskusteluista ja arkipäivän havainnoista. 

Parhaimmillaan tuen tarve tunnistetaan heti opintojen alkuvaiheessa taustatietojen perusteella. On 
kuitenkin otettava huomioon, että kasvanut riski ei vielä tarkoita pudokkuutta. Vaikka opiskelijan 
tausta viittaisikin mahdolliseen tuen tarpeeseen ja pudokkuusriskin kasvuun paperilla, se ei 
välttämättä ole sitä käytännössä ja sama pätee toisinpäin. Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen on 
kuitenkin tärkeää, jotta mahdolliset haasteet eivät pääse kasautumaan, vaan tukikeinojen varhainen 
käyttö toimii ennalta ehkäisevästi.

Herätteet puolestaan perustuvat opintojen aikaisiin tapahtumiin. Ne kertovat opintopolulla 
etenemiseen liittyvistä merkityksellisistä muutoksista. Herätteitä on syytä seurata erityisesti silloin, 
kun taustatiedot antavat viitteitä kasvaneesta pudokkuusriskistä. Herätteisiin liittyvää tietoa voidaan 
saada oppilaitoksen opiskelijatietojärjestelmästä sekä myös opiskelijan kanssa käydyistä 
keskusteluista ja tehdyistä havainnoista. Herätteet kertovat tässä ja nyt mahdollisesta 
lisätuentarpeesta ja niihin tulee reagoida mahdollisimman nopeasti. Oppilaitoksen selkeät 
toimintaohjeet auttavat puuttumaan taustalla oleviin syihin välittömästi. 

Tiedon hyödyntäminen toiminnan perustana

TAUSTATIEDOT

HERÄTTEET

Hakutoive-
järjestys

Peruskoulun 
päättö-

todistuksen 
arvosanat

Kesken jääneet 
aiemmat 
opinnot

HOKS-
keskustelun 
huomiot ja 
arkipäivän 
havainnot

Väliaikaiset 
keskeytykset

Työelämässä oppimisen 
keskeytyminen

Näyttöjen 
puuttuminen tai 
viivästyminen Poissaolot Suoritusten 

viivästyminen

Havainnot: 
huoli 

opiskelijan 
tilanteesta

Opintojen aikana

Opintojen alussa Tiedolla 
johtaminen

?



Taustatiedot
Opiskelijoiden taustatiedoista nousevista tiedoista voidaan tehdä päätelmiä siitä, millainen riski 
opiskelijalla on keskeyttää/lopettaa opintonsa negatiivisista syistä. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon 
yksilötason erot verrattuna ilmiöiden tilastotasoiseen tarkasteluun. Mikään tiedonkeruu- tai tulkintatapa 
ei saa luoda yksiselitteisiä arvotuksia tai luokitella opiskelijoita leimaavasti.

Parhaimmillaan taustatiedot antavat viitteitä siitä, keille ennalta ehkäiseviä tukikeinoja kannattaa 
kohdentaa ja keiden kohdalla on erityisen tärkeää seurata herätteitä opintopolun eri vaiheissa. Näitä 
taustatietoja voidaan hyödyntää myös yksilöllisen opintosuunnitelman rakentamisessa.

 Peruskoulun päättötodistuksen matalat arvosanat voivat nostaa pudokkuusriskiä. 

 Hakutoivejärjestys voi ennakoida pudokkuusriskiä, jos opiskelija ei ole päässyt haluamalleen 
alalle/opintolinjalle.

 Kesken jääneet aiemmat opinnot ennakoivat kohonnutta pudokkuusriskiä. Riski on suuri, jos 
aikaisempia opintojen lopettaminen on toistunut kahdesti tai useammin.

 HOKS-keskustelut ja herännyt huoli opiskelijan tilanteesta voivat tuottaa sellaista tietoa opiskelijan 
tilanteesta, mikä ei näy paperilla. Huolen herätessä on tärkeää olla olemassa keinot reagoida huoleen 
mahdollisimman pian. Erilaisilla hyvinvointia kartoittavilla mittareilla, puheeksi ottamisen välineillä ja 
kyselyillä voidaan saada näkyviin tietoa, joka viittaa tuen tarpeisiin.

Taustatietojen perusteella suositellaan 
herätteiden seurantaa

Tiedolla 
johtaminen

TAUSTATIEDOT

Hakutoive-
järjestys

Peruskoulun 
päättö-

todistuksen 
arvosanat

HOKS-
keskustelun 
huomiot ja 
arkipäivän 
havainnot

Opintojen alussa

?

Kesken jääneet 
aiemmat 
opinnot



Herätteet ovat opintojen aikaisia tapahtumia, jotka voivat viitata kasvaneeseen pudokkuusriskiin. 
Mikäli huoli herää, oppilaitoksen selkeät toimintaohjeet herätteiden kautta saadun tiedon 
seuraamisesta auttavat puuttumaan varhaisessa vaiheessa herätteiden taustalla oleviin syihin. 
Herätteitä seuraamalla voidaan ennakoida ja siten myös ehkäistä ajoissa mahdollista opintojen 
väliaikaista keskeyttämistä ja koulupudokkuutta.

 Opiskelijan poissaolotietojen tulee olla ajan tasalla, jotta poissaoloja on mahdollista seurata 
reaaliaikaisesti ja reagoida niihin mahdollisimman nopeasti, jos opiskelija on poissa opinnoista 
ilman ilmoitusta/syytä tai jos poissaolo kestää kauan. 

 Työelämässä oppimisen jaksojen suorittaminen ja niitä seuraavat näytöt ovat tapahtumia, jotka 
kesken jäädessään tai viivästyessään hidastavat opiskelijan opintojen etenemistä ja voivat kertoa 
tuen tarpeesta.

 Opiskelijan suoritusten viivästyminen suhteessa tämän omaan opintosuunnitelmaan hidastaa 
opinnoissa etenemistä ja voi viitata kasvaneeseen tuen tarpeeseen. 

 Opiskelijan kanssa käydyistä luottamuksellisista keskusteluista ja havainnoista voi nousta esiin 
huolenaiheita ja tarve tuelle. 

Herätteet
Tiedolla 

johtaminen

HERÄTTEET

Väliaikaiset 
keskeytykset

Työelämässä oppimisen 
keskeytyminen

Näyttöjen 
puuttuminen tai 
viivästyminen Poissaolot Suoritusten 

viivästyminen

Havainnot: 
huoli 

opiskelijan 
tilanteesta

Opintojen aikana

Erityisesti Herätteiden kasautuminen eli edellä mainittujen esiintyminen toistensa yhteydessä on asia, johon on kiireesti 
reagoitava tilanteen ja tuen tarpeen selvittämiseksi. Haasteiden kasautumista on tärkeä pyrkiä ehkäisemään tarttumalla jo 
varhain yksittäisen herätteen herättämään huoleen.

?



Pudokkuuden riskipisteet opiskelijan polulla
Opiskelijan polun herätteitä ja riskipisteitä tulee seurata säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Niiden seuraamiseen on hyvä olla selkeät toimintaohjeet ja käytännöt, joista koko 
oppilaitoksen henkilöstö on tietoinen. Riskipisteillä viitataan tässä yhteydessä niihin tunnistettuihin opintopolun kohtiin, joissa opintojen keskeyttämis- ja lopetusluvut 
tilastollisesti tarkasteltuna ovat kohonneet. Riskipisteet ovat nousseet opiskelijatietojärjestelmän datasta sekä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluista.

Ensimmäisen lukukauden aikana on hyvä kiinnittää huomiota opiskelijaryhmien ryhmäytymiseen, ilmapiiriin ja ryhmän kehittymisen vaiheisiin sekä uudelleen muotoutumisiin, 
jos ryhmän kokoonpanossa tapahtuu muutoksia. Ensikuukausien jälkeen riski opintojen keskeytymiseen kasvaa lomien jälkeen opintoihin palatessa sekä työelämässä 
oppimisen jaksojen alussa tai niiden lopussa olevien näyttöjen aikana. Opiskelijan palatessa väliaikaiselta keskeytykseltä voi riski uuteen väliaikaiseen keskeyttämiseen tai 
opintojen lopettamiseen kasvaa. Näissä riskipisteissä opiskelijan kiinnittymisen tukemiseen kannattaa panostaa ja keskittää tukikeinoja näihin kohtiin hyvissä ajoin, esimerkiksi 
edellä kuvattua yksilö- ja ryhmävalmennusta.

HERÄTTEET Opinnot eivät 
etene

Poissaolot Väliaikaiset 
keskeytykset

Työelämässä 
oppimisen jaksot 

eivät toteudu
HAVAINNOT

RISKIPISTEET    OPISKELIJAN    POLULLAOpintojen ensimmäinen 
lukukausi

Työelämässä oppimisen jaksot

Väliaikaiselta keskeytykseltä 
palaaminen

Loma-ajat

Tiedolla 
johtaminen



Oikea-aikainen tukikeinojen kohdennus käytännössä 

Kuten edellä on kuvattu, taustatietojen ja herätteiden avulla voidaan tunnistaa ajoissa ne, joille 
kohdentaa tukikeinoja. Lisäksi riskipisteiden tunnistaminen oppilaitostasolla edesauttaa 
ennaltaehkäisevien tukiratkaisujen suunnittelua. 

Tärkeää on, että kerätyn tiedon kautta nousseisiin huolenaiheisiin tarttumiseksi on olemassa ennalta 
suunnitellut keinot. Tällöin toimintakulttuurin toiminnallinen, kulttuurinen ja rakenteellinen taso 
kohtaavat ja valmentava työote, toimintakulttuuri sekä tiedolla johtaminen yhdistyvät. Rakenteiden ja 
prosessien ennalta muotoilu on tärkeää, jotta huolen herätessä tiedetään kuinka tukikeinot saadaan 
ajoissa kohdennettua niitä tarvitseville. 

Tukikeinoja voivat olla edellä kuvatut yksilö- ja ryhmävalmennus tai muut oppilaitoksen sisäiset tai 
ulkoiset palvelut. Valmentavan työotteen mukaisesti nämä tukikeinot kootaan opiskelijalähtöisesti ja 
kokonaisvaltaisesti opiskelijan ympärille yhteistyössä. 

Tuen tarpeen tunnistamisen ja käytännön tukikeinojen toteutuksen lisäksi on tärkeää seurata tilanteen 
kehitystä eli saadaanko tukikeinoilla aikaan tavoiteltua muutosta. Tunnistamisen ja toiminnan lisäksi on 
siis seurattava ja arvioitava tiedonkeruun kautta tukikeinojen ja niiden kohdentamisen vaikuttavuutta. 

Tiedolla 
johtaminen



Pudokkuutta ehkäisevien interventioiden kustannusvaikuttavuuden 
analysoiminen 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa



Selvityksen yhteenveto ja rajaukset

Selvityksen yhteenveto

• Selvityksen tavoitteena oli luoda oppilaitosten johdolle kuvaus analyysimallista Vamos 2. asteen tapaisen 
interventiotoiminnan kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. Selvityksessä hyödynnettiin HDL:n
toimittamaa aineistoa ja haastatteluiden kautta kerättyä tietoa. Vaikuttavuuden mittaamiseen haettiin 
myös näkemyksiä oppilaitosten edustajilta työpajan kautta.

• Selvityksen lopputuotokset

• Näkemys siitä, miten ja millä mittareilla interventiotoiminnan vaikutuksia tulisi mitata 
oppilaitoskontekstissa. 

• Ehdotus siitä, miten oppilaitokset voivat edetä interventioiden vaikuttavuusmittauksen kanssa 
vaiheistetusti. Vaikuttavuuden mittaamista pohdittiin myös kuntien ja yhteiskunnan näkökulmasta.

• Selvityksessä tunnistettiin myös vaikuttavuusmittaamisen haasteita ja ehdotettiin lähestymistapoja 
näiden haasteiden selättämiseksi. Vaikuttavuusmittauksen suurimmiksi haasteiksi tunnistettiin 
seuraavat:

• Kontrolliryhmävertailun toteuttaminen käytännössä (esim. laskennan kompleksisuus, 
oppilaitosten resurssit ja kyvykkyydet analyysin toteuttamiseksi) 

• Tarvittavien tietojen saatavuus (mitä tietoja kerätään jo opiskelijatasolla?)

• Uusien tietojen keräämiseen liittyvät haasteet (esim. miten kerätään opiskelijoilta tietoa 
sijoittumisesta tutkinnon suorittamisen jälkeen? Kuinka motivoidaan opiskelijoita 
vastaamaan kyselyihin? Miten kyselyt toteutetaan teknisesti?)

Selvityksen rajaukset

• Selvityksessä luotu kustannusvaikuttavuuden malli on 
rajattu Vamos 2. aste – vierellä kulkevaa tukea 
opintojen etenemiseen ja läpäisyyn –hankkeen 
kaltaiseen ryhmä- ja yksilömuotoiseen 
interventiotoimintaan, jotka tähtäävät toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen pudokkuuden 
ennaltaehkäisyyn.

• Analyysimallia laadittaessa on tunnistettu, että 
interventiotoiminnalla pystytään vaikuttamaan vain 
rajallisesti opiskelijan opintojen jatkumisen 
edellytyksiin. Opintojen keskeyttämisen taustalla voi 
olla paljon tekijöitä, joihin interventiotoiminnan 
puitteissa on haastava vaikuttaa (esim. elämäntilanne, 
elämänhallintakyvyt, mielenterveys, päihdeongelmat).

• Kustannusvaikuttavuus on määritelty ensisijaisesti 
koskevan interventiosta aiheutuvien vaikutusten 
suhteuttamista intervention kustannuksiin. Vaikutuksia 
pohdittu myös rahoitusvaikutuksen kautta, jolloin myös 
mahdollista laskea intervention rahallinen nettohyöty

Lähde: NHG



Oppilaitoksen interventiomallin vaikutusten todentaminen vaatii kolmen eri näkökulman 
määrittelyä

Rakenteet Prosessit

Arvot & 
asenteet

Arki-
rutiinitMikä on interventio osuus opiskelijan 

suoriutumisesta?
Minkälaisia vaikutuksia pudokkuutta 

ennaltaehkäisevillä interventioilla on?

Miten ja missä määrin voidaan olettaa, 
että vaikutukset ovat seurausta 

interventioista?

Mitä vaikutuksia interventioilla on ja miten 
niitä voidaan mitata? 

Intervention kustannukset 
oppilaitokselle

&

Miten interventiolle kohdistuvat 
kustannukset määritellään?

Kustannus-
vaikuttavuus

Kustannusvaikuttavuuden mallintaminen

Lähde: NHG



Mittariston rakentaminen tulisi aloittaa mittareista, joista tietoa on jo saatavilla – näistä 
mittareista tulisi priorisoida pudokkuuteen ja rahoitukseen suoraan liittyviä mittareita

Must-have Negatiivisten erojen lukumäärä/osuus Kontrolliryhmä Takautuvasti

Must-have Tutkinnon suorittamisen jälkeen työllistyminen 
tai jatko-opiskelut Kontrolliryhmä Takautuvasti

Good-to-have Interventio-opiskelijan tavoitteiden (suoritusaika) 
toteutuminen N/A – ei tarvitse vertailuasetelmaa Takautuvasti

Good-to-have Opiskelijan koetun hyvinvoinnin muutos Ennen vs. intervention jälkeen/aikana Takautuvasti

Good-to-have Intervention koettu hyödyllisyys (esim. NPS) N/A – ei tarvitse vertailuasetelmaa Takautuvasti

Prioriteetti Vaikutuksia kuvaavat indikaattorit Parhaiten soveltuva 
vertailuasetelma*

Suoritetaanko laskenta 
takautuvasti?

Must-have Opintojen lopettaneiden lukumäärä/osuus 
(negatiiviset ja positiiviset erot) Kontrolliryhmä Takautuvasti

Must-have Opintojen väliaikaisesti keskeyttäneiden 
lukumäärä/osuus Kontrolliryhmä Takautuvasti

Must-have Tutkintojen / tutkintojen osien suoritettujen 
osaamispisteiden määrä Kontrolliryhmä Takautuvasti

Good-to-have Poissaolotuntien lukumäärä Ennen vs. jälkeen/aikana intervention Takautuvasti, mutta myös mahdollista 
intervention aikana

Good-to-have Osaamispisteiden kertymisen tahti Ennen vs. intervention jälkeen/aikana Takautuvasti

Ehdotus alustavista 
mittareista

Mittarit, joita voidaan 
ottaa sitä mukaan kun 
uutta tietoa on 
käytettävissä

Ehdotus mittariston rakentamisesta ja aikataulutuksesta

Lähde: NHG



Interventioiden vaikutuksia voidaan tarkastella joko kustannusten (A) tai rahoituksen (B) 
näkökulmasta

Vaikutuksia kuvaavat 
indikaattorit 

Interventioin vaikutusten 
mittaaminen Rahoitusimpakti

Tutkintojen / tutkintojen osien 
suoritettujen osaamispisteiden 
määrä

Kuinka paljon suoritettu 
osaamispisteitä?

Osaamispisteiden vaikutus 
suoritusrahoitukseen

Tutkinnon suorittamisen jälkeen 
työllistyminen tai jatko-opiskelut 
(lkm)

Kuinka moni työllistynyt tai siirtynyt 
jatko-opintoihin?

Pisteiden vaikutus 
vaikuttavuusrahoitukseen

Opinnot lopettaneiden 
lukumäärä

Kuinka paljon saatu vähennettyä 
lopettamisia?

Kyllä, mutta huomioidaan 
osaamispisteiden kautta

Opinnot keskeyttäneiden 
lukumäärä

Kuinka paljon saatu vähennettyä 
keskeytyksiä?

Negatiivisten erojen lukumäärä Kuinka paljon negatiivisten erojen 
lukumäärää pystytty vähentämään?

Suoritettujen tutkintojen osien 
lukumäärä

Kuinka paljon tutkintojen osia 
suoritettu?

Osaamispisteiden kertymisen 
tahti

Kuinka paljon osaamispisteiden 
kertymisen tahti nopeutui?

Opiskelijan koetun hyvinvoinnin 
muutos

Kuinka paljon opiskelijan koettu 
hyvinvointi muuttui?

Poissaolotuntien lukumäärä Kuinka paljon poissaolotunnit 
vähentyivät?

Intervention koettu hyödyllisyys 
(esim. NPS)

Mikä on opiskelijan NPS-arvio 
interventioille?

Interventio-opiskelijan 
tavoitteiden toteutuminen

Toteutuivatko interventio-opiskelijan 
tavoitteet?

Vaikutusten arviointi rahoituksen kautta

10 x 4000 € = 40 000€
Intervention 

vaikutus
Rahoitus-

kerroin
Vaikutus 

rahoitukseen

Kustannus-
vaikuttavuus

10
Intervention 

vaikutus*

15 000 €
Intervention 
kustannus 1 500€ / 

vaikutus

Vaikutusten arviointi suhteessa kustannuksiin

B

A

Havainnollistavat esimerkit vaikutusten tarkastelun vaihtoehdoista

Esimerkiksi kuinka 
moni suorittaa 

tutkinnon 
intervention 

ansiosta

Esimerkiksi yhden 
suoritetun tutkinnon 

kustannus

Lähde: NHG



Vaikuttavuusmittaamista tulee edistää oppilaitoksissa vaiheittain 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

Interventioiden vaikutusten mittaamisen 
valmistelu

Puuttuvien tietojen keräämisen suunnittelu 
ja käynnistäminen
• Pudokkuutta ennustavien tietojen keräämisen 

käynnistäminen (tarvitaan kaikilta opiskelijoilta)
• Mittareissa käytettävien puuttuvien tietojen 

keräämisen käynnistäminen 

Poissaolotuntien kertymistä ja intervention 
kertymistä mahdollista seurata heti alusta 
alkaen. Myös opiskelijan koetun hyvinvoinnin 
muutosta ja Intervention koettua hyödyllisyyttä 
(esim. NPS) mahdollista seurata heti kun dataa 
saatu ensimmäisiltä interventio-opiskelijoilta, 

Interventioiden vaikutusten mittaamisen 
suunnittelu ja käynnistäminen 
• Mitä tietoja kerätään ja mitkä mittarit ovat 

toteuttavissa nykyisellä tiedolla?
• Mitä mahdollisia puutteita nykyisissä tiedoissa 

on?
• Mitä mittareita halutaan käyttää tulevaisuudessa 

ja mitä uusia tietoja tätä varten tarvitaan 
opiskelijoilta?

• Miten uusien tietojen keräämisen prosessi ja 
kenen vastuulla se on?

• Mitä tietojen poiminta ja analyysi vaatii 
teknologisesta näkökulmasta?

• Kuka vastaavaa analyysin tuottamisesta?
• Millä prosessilla tulokset validoidaan?

Interventioiden vaikutusten mittaaminen 
ilman kontrolliryhmää tai vain huomioiden 

ikäryhmä, koulutusala ja tutkintotyyppi
Interventioiden vaikutusten mittaaminen 

myös kontrolliryhmää hyödyntäen

Ensimmäiset tulokset laskettavissa 
takautuvasti, kun päätetapahtumia kertynyt 
riittävästi sekä tarkasteltavassa 
opiskelijasegmentissä että kontrolliryhmässä 
(normaali tutkinnon kesto 3v)

Tulosten laskentaa tulee lähestyä 
itetariitivisesti (kts. Seuraava sivu)

Oppilaitokset voivat edetä omien valmiuksiensa mukaisessa aikataulussa – kaikilla kuitenkin tähtäin yhteinen

Lähde: NHG



Pudokkuuden ennaltaehkäiseminen vaikuttaa suoraan oppilaitoksen kykyyn maksimoida 
rahoituksensa, mutta pudokkuuden ennaltaehkäisy on myös yksilöiden ja yhteiskunnan 
kannalta arvokasta ja tärkeää

Löytämällä tehokkaita keinoja pudokkuuden 
ennaltaehkäisemiseksi, pystytään edistämään 
nuorten kiinnittymistä työelämään. Sen lisäksi, että 
tämä on itsearvoisen tärkeää, on onnistumisella 
myös merkitystä kunnan ja yhteiskunnan talouden 
kannalta.

Pudokkuuden ennaltaehkäisemisen vaikutuksia 
voidaan rahallisesti arvioida kytkemällä 
vaikuttavuuden laskentamalliin tutkimuksen kautta 
validoituja arvioita pudokkuuden 
vaihtoehtoiskustannuksista kunnalle tai 
yhteiskunnalle. 

Pudokkuuden vaikutusten arviointi kuntien tai koko 
yhteiskunnan näkökulmasta saattaa vaatia uusien 
tietojen keräämistä – esimerkiksi oppilaitoksilla ei 
välttämättä ole oppilastason tietoa, kuinka suuri 
osuus opinnot lopettaneista lopulta syrjäytyy ja jää 
kokonaan työelämän ulkopuolelle.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin kuuluvien osuus ikäluokittain vuonna 2018 (Tilastokeskus 2020)

Erityisesti nuoret ovat 
suuremmassa riskissä 

syrjäytyä.
Köyhyys- ja 

syrjäytymisriskin vaihtelu 
ikäluokittain puoltaa 

ikäryhmän huomiointia 
kontrolliryhmävertailussa

Lähde: NHG



Tiedolla johtaminen on monella tapaa käyttökelpoinen viitekehys pudokkuuden ehkäisyyn oppilaitoksessa ja sen monitasoiset hyödyt ovat omiaan yltämään 
yksittäisistä opiskelijoista aina yhteiskuntatasolle asti. Viime kädessä tiedolla johtamisen keinoin voidaan edistää hyvinvointia sekä opiskelijalähtöisesti että 
kustannustehokkaasti. Tässä yhteydessä tiedolla johtamista tarkastellaan opiskelijan-, oppilaitoksen- ja yhteiskunnan saaman hyödyn näkökulmista: 

1. Opiskelijan/yksilön saama hyöty: 
Varmistetaan, että opiskelijan haasteisiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa ja hän saa tarvitsemaansa tukea oikeaan aikaan. Tämä parantaa opiskelijoiden 
hyvinvointia ja vaikuttaa opintojen etenemiseen myönteisesti sekä edistää siirtymistä jatkopoluille.

2. Oppilaitoksen saama hyöty: 
Parannetaan oppilaitoksen toimintojen kustannusvaikuttavuutta kohdentamalla todennetusti toimivia vaikuttavia tukikeinoja siinä vaiheessa, missä niistä on 
eniten hyötyä ja heille, jotka niistä hyötyvät. 
Näin rajallinen tukiresurssi saadaan kohdennettua mielekkäästi. Onnistuessaan käytetyt tukikeinot, kuten yksilö- ja ryhmävalmennus, investointina maksavat 
itsensä lopulta takaisin, kun ne auttavat opiskelijoita suorittamaan tutkintonsa loppuun ja siirtymään elämässä eteenpäin. Tämä kannustaa panostamaan toimiviksi 
todettaviin ja kustannustehokkaisiin tukikeinoihin.

3. Yhteiskunnan saama hyöty: 
Onnistuneet tukitoimet vaikuttavat merkittävästi myös yhteiskunnallisella tasolla, sillä interventiot nostavat väestön koulutustasoa ja työllisyysastetta. Muutoksilla 
on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointivaltion rahoituspohjaan ja valtiontalouden kantokykyyn.

Tiedolla 
johtaminen

Tiedolla johtamisen monitasoiset hyödyt



2.3 Pudokkuutta ehkäisevä toimintakulttuuri 

Toimintakulttuurilla tarkoitetaan oppilaitoksen rakenteiden, prosessien, arkirutiinien sekä arvojen ja asenteiden 
muodostamaa kokonaisuutta. Toimintakulttuuri käsittää myös eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä johtamisen 
ratkaisut. Oppilaitoksen toimintakulttuuri vaikuttaa siihen, miten valmentavasta työotteesta tulee yhtenäinen ja 
yhteinen tapa tukea opiskelijoita. Toimintakulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten tiedolla  johtamisen keinot tuen 
kohdentamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi juurtuvat oppilaitoksen rakenteisiin. Toimintamallin 
käyttöönottaminen edellyttää sitä, että toimintakulttuuri mahdollistaa muutoksen. Muutos liittyy niihin 
rakenteisiin ja prosesseihin, joiden kautta tiedolla johtamisen elementit ja valmentava työote saadaan käyttöön ja 
toteutumaan. 

Tiedolla johtamisen avulla voidaan myös tunnistaa muutoksen tarvetta näissä rakenteissa ja kehittää niitä 
analysoidun tiedon avulla. Tämä tuottaa hyötyjä sekä opiskelijoille että oppilaitokselle. Tiedolla johtamisen 
keinojen käyttöönotto edellyttää toimintakulttuurin rakenteellisen tason edellytyksiä ja tahtotilaa. Toisaalta se 
toimii itsessään myös muutoksen välineenä. 

Valmentavan työotteen käyttöönotto yhtenäisesti edellyttää sen mukaista arvopohjaa ja asenneilmapiiriä. 
Käytännön työote myös muovaa arvoja, asenteita ja arkirutiineja, jolloin työote on itsessään toimintakulttuurin 
muutoksen ja käytäntöjen kehittämisen väline. 

Toiminta-
kulttuuri

Rakenteet

TOIMINTA-
KULTTUURI

Prosessit

Arvot & 
asenteet

Arki-
rutiinit



Pudokkuutta ehkäisevän toimintakulttuurin elementtejä

1. Opintoihin kiinnittymistä edistävät pedagogiset ja opiskelijoiden tukeen liittyvät rakenteet

Rakenteellisella tasolla on tärkeää huomioida, miten pedagogiseen- ja muuhun tukeen liittyvien 
ratkaisujen avulla voidaan ehkäistä pudokkuuden riskiä. Keskeistä on, ovatko ratkaisut 
opiskelijalähtöisiä ja kuinka niiden kautta mahdollistetaan oikea-aikainen tuki opintopolun eri 
vaiheissa. Tiedolla johtamisen keinot toimivat pohjana rakenteellisen tason tarkastelussa ja 
kehittämisessä.

2.   Pudokkuutta ja keskeytyksiä ehkäisevät sekä opintoihin kiinnittymistä edistävät prosessit

Prosesseilla tarkoitetaan sitä, miten pudokkuutta ehkäiseviin tukitoimiin ohjaudutaan ja miten 
tukitoimia suunnitelaan ja arvioidaan. Prosessit sisältävät mm. tehokkaan opiskelijatiedon 
hyödyntämisen käytännön tasolla, mikä kytkeytyy tiedolla johtamisen keinojen käyttöönottoon 
käytännön toimien perustana. Toimivat yhtenäiset prosessit oppilaitoksessa prosessit edistävät 
toiminnan sujuvuutta ja tasalaatuisuutta ja siten myös yhdenvertaisuutta.

1. Rakenteet

TOIMINTA-
KULTTUURI

2. Prosessit

3. Arvot & 
asenteet

4. Arki-
rutiinit

Toiminta-
kulttuuri



Pudokkuutta ehkäisevän toimintakulttuurin elementtejä 

3. Oppilaitoksen ja henkilöstön arvot ja asenteet 

Arvot ja asenteet luovat ilmapiirin ja tahtotilan, jossa pudokkuutta ehkäiseviä ja opintoihin 
kiinnittymistä tukevia keinoja toteutetaan ja opiskelijat kohdataan. Päätösten, roolien, käytäntöjen 
ja käytöksen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet, jotka heijastuvat kulttuurisen tason kautta 
toiminnalliselle ja rakenteelliselle tasolle. Pudokkuuden ehkäisyn kivijalkana toimii kohtaamiselle ja 
arvostavalle vuorovaikutukselle perustuva oppilaitoksen toimintakulttuuri. Tämä on sekä 
toimintamallin mukaisen toiminnan edellytys että sen vaikuttavuustekijä.

4.   Opiskelijoiden hyvinvointia, kiinnittymistä ja yksilöllisiä tarpeita tukevat arkirutiinit 

Arkirutiinit tarkoittavat konkreettista toimintaa ja vuorovaikutusta, joka näyttäytyy kaikissa 
käytännön tilanteissa esimerkiksi oppitunneilla, käytäväkeskusteluissa, ohjauksessa, opetuksessa ja 
opiskelijan asioiden hoitamisessa. Kohtaamisen kokemus ja rinnalla kulkeva valmentava työote 
toteutuu arjen kohtaamisissa, viestinnässä ja yhteistoiminnassa. 

1. Rakenteet

TOIMINTA-
KULTTUURI

2. Prosessit

3. Arvot & 
asenteet

4. Arki-
rutiinit

Toiminta-
kulttuuri



3.

KÄYTTÖÖNOTTO 

Aikomuksesta 
toiminnaksi!



1. Kartoita oppilaitoksen tilanne erojen, määräaikaisten keskeytysten, suoritettujen tutkintojen ja 
tutkinnonosien sekä suoritettujen osaamispisteiden osalta.

2. Selvitä erojen ja keskeyttämisten taustalla olevat opiskelijoiden taustatekijät ja herätteet. Jos joitain 
tietoja ei ole saatavilla, paranna seurantajärjestelmää.

3. Aseta tavoite pudokkuuden vähentämiselle ja varaa toiminnalle resurssit.
4. Käynnistä keskustelu oppilaitoksessa, millaista toimintakulttuurin muutosta tavoitten saavuttaminen 

edellyttää  käynnistä toimenpiteet.
5. Suunnittele ja muotoile interventio heille, joilla riski pudota opintojen ulkopuolelle on kasvanut.
6. Huomioi, miten oppilaitoksen muut tukitoimet voivat tukea intervention onnistumista.
7. Määrittele interventiolle systemaattinen seuranta ja johtamisrakenne.
8. Analysoi intervention onnistumista systemaattisesti ja kehitä sitä.
9. Analysoi intervention kustannusvaikuttavuutta investointi- ja rahoitusnäkökulmista.
10. Aloita alusta.

Ota malli käyttöön



4.

LIITTEET

Esimerkkejä käytäntöön



KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Akuuttia, lyhytaikaista 
tukea tarvitsevat 

opiskelijat – palvelutarpeen 
arviointi ja välitön reagointi

Opiskelijat, jotka 
harkitsevat opintojen 

väliaikaista keskeyttämistä tai 
opintojen lopettamista

Väliaikaiselta 
keskeytykseltä palaavat 
opiskelijat – uudelleen 

kiinnittymisen tuki

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

Omaopettaja 
& opinto-ohjaaja: 

ohjaavat opiskelijoita 
valmennukseen

Hankkeessa valmennusta 
toteuttanut työntekijä: 
Kartoittaa opiskelijan 

palvelutarpeen ja tarjoaa 
yksilövalmennusta sekä jatko-

ohjaa tarvittavan 
tuen piiriin/kokoaa 

tukiverkoston

TEEMAT
Mitä?

Hyvinvointi ja toimintakyky
Itsetunto ja mielenterveys

Talousasiat ja etuudet
Asuntoasiat

Työelämässä tapahtuvaan 
oppimiseen valmistautuminen

Motivaatio ja tavoitteet
Vahvuuksien 

ja voimavarojen tunnistaminen
Asioidenhoito

MENETELMÄT
Miten?

Yksilökeskustelut
3X10D-elämäntilannemittari

4W – neljän tuulen integroidun 
varhaisen tunnistamisen 

työväline
Mielipaikkaharjoitukset

Tietoisuustaidot
To Do -listat

Omat tavoitteet
Vahvuuskortit 

Käytännön asiointiapu
Tukipalveluihin saattaminen ja 

jalkautuminen
Monialainen verkostotyö

Esimerkki 1 yksilövalmennuksesta: 
Akuuttiapua ja uudelleen kiinnittymisen tukea

Toteutustapa: Oppilaitoksen tukipalveluiden saumakohtiin sijoitettu tukimuoto, joka toimintana sijoittuu 
pedagogisen tuen ja opiskelijahuollon rajapintaan



KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Opiskelijat 16-29v:
Keskeytykseltä palaavat 

Jatkuvan haun kautta 
aloittaneet

Opinnot eivät etene 
Huoli-opiskelijat

Työelämässä oppimisen 
haasteet

Oppimisen haasteet

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

Hankkeen valmentaja
Verkostoyhteistyö:

Vastuuopettaja
Ammatilliset ohjaajat

Erityisopettaja
Opiskeluhuolto
Opinto-ohjaaja

Kolmas sektori (esim. Vamos
Espoo)

Viranomaistahot
Huoltajat

TEEMAT
Mitä?

Oma hyvinvointi
Oman toimijuuden 

vahvistaminen
Itsetunto ja mielenterveys

Oppimisen tukeminen
Sosiaaliset suhteet

Työelämässä oppimisen 
vahvistaminen

Arjen haasteet, esim. korona

MENETELMÄT
Miten?

Yksilökeskustelut
3X10D-elämäntilannemittari

Voimavara- ja ratkaisukeskeiset 
menetelmät  
Dialogisuus

Voimakehävalmennus
Toiminnalliset menetelmät 

(Swot –analyysi,
Vahvuuskortit

työelämätaitojen ja 
ajanhallinnan harjoitukset)
Yhteistyö perheiden kanssa 

Esimerkki 2 yksilövalmennuksesta 

Toteutustapa: teams, puhelut, tekstiviestit, tapaamiset, esim. oppilaitoksen ulkopuolella (kahvilat ym.)



KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Työelämässä oppimisen jaksolle 
menevä 

ensimmäisen 
vuoden opiskelijaryhmä, jossa 

havaittu 
kasautunutta tuen 

tarvetta

Ryhmävalmennuksen 
tavoitteena ennaltaehkäistä 

TTO-jakson keskeytyksiä

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

Opiskelijaryhmän omaopettaja
ja 

hankkeessa 
valmennusta toteuttanut 

työntekijä

Vertaisopiskelijat

TEEMAT
Mitä?

Työelämässä oppimisen jaksoon 
valmistautuminen:

Opiskelijan rooli työpaikalla
Työpaikan odotuksen ja 

asenteet
Opiskelijan odotukset ja 

asenteet
Mitä jos kaikki ei suju – tuki 

työelämäjaksolla
Erilaisia kokemuksia ja 

kommelluksia 
Näytöt ja jännittäminen

MENETELMÄT
Miten?

Vertaisuus - kokemusten 
jakaminen

Ryhmäkeskustelut ja 
sosiaalinen vahvistaminen

Tietoisuustaidot ja 
rentoutumisharjoitukset apuna 

jännittämiseen

Tiivistetty yhteydenpito 
ja seuranta työelämässä 
oppimisen jakson aikana

Esimerkki 1 ryhmävalmennuksesta:
Työelämässä oppimisen varhainen tukeminen

Toteutustapa: Olemassa oleviin opintoihin ja oppitunteihin sisällytettynä – suunnattu tietylle, kokonaiselle opiskelijaryhmälle



KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Yksilöllisillä opintopoluilla 
kulkeville opiskelijoille, joiden 

opintojen etenemisessä 
esiintynyt haasteita

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

Kuraattori

Psykologi

Hankkeessa valmennusta 
toteuttanut työntekijä

Eri opintoalan vertaisopiskelija 
(teemana ravitsemus)

TEEMAT
Mitä?

Oman toimijuuden 
vahvistaminen - motiivit, arvot, 

rutiinit, tavoitteenasettelu

Oma hyvinvointi -
vuorokausirytmi ja ravitsemus

MENETELMÄT
Miten?

Vertaisuus- kokemusten 
jakaminen

Ryhmäkeskustelut ja 
sosiaalinen vahvistaminen

Toiminnallisuus – terveellisen 
välipalan valmistus, 

toiminnalliset 
keskusteluharjoitukset

Rentoutumisharjoitukset

Esimerkki 2 ryhmävalmennuksesta:
Tukea oman toimijuuden vahvistamiseen

Toteutustapa: Olemassa oleviin opintoihin (OPVA) sisällytetty viiden tapaamiskerran kokonaisuus



KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Opinnoissa etenemättömät 
opiskelijat,

Opiskelijat, joilla vaara jäädä 
tutkinnon suorittaminen kesken

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

TEEMAT
Mitä?

Oma hyvinvointi
Itsetunto ja mielenterveys

Talousasiat
Työelämässä oppimiseen 

valmistautuminen
Rästitehtävien loppuun 

saattaminen
Vertaisuuden tukeminen

Päihdetietous
Unitietous

MENETELMÄT
Miten?

Yksilökeskustelut
Ryhmäkeskustelut/ yhteisöllisyys

Vierasluennoitsijat
Yritysvierailut

3X10D-elämäntilannemittari
Voimavara- ja ratkaisukeskeiset 

menetelmät 
(mielenterveyden käsi (Mieli ry.), 
SWOT-analyysi, Oppimistaidot)

Tietoisuustaidot
1-2osp opetus-ja 

urasuunnitteluvalmiudet (nykyiset 
tutkinnonkriteerit)/ opiskelu- ja 

työelämävalmiudet 1-3osp 
(tutkinnonkriteerit siirtymäajalla)

Esimerkki 3 ryhmävalmennuksesta:
Oppilaitoksen rakenteisiin integroitu ryhmävalmennus

Toteutustapa: Opinnollistettu 2 viikon kokonaisuus

Vastuuopettaja
Hankkeen valmentaja/

valmennusta toteuttava 
hankkeen työntekijä

Opinto-ohjaaja
Kuraattori

Koulupsykologi



KOHDERYHMÄ
Kenelle?

Keskeytykseltä palaavat 
Jatkuvan haun kautta 

aloittaneet
Opinnot eivät etene  

Työelämässä oppimisen 
haasteet

Työelämässä oppimisen paikka 
puuttuu 

TOTEUTTAJAT
Kuka/Ketkä?

Hankkeen valmentaja
Vastuu/ammatillinen opettaja

Kuraattori
Psykologi

Erityisopettaja
Opinto-ohjaaja

Terveydenhoitaja
Työelämäopettaja

Yrittäjät
Liikkuva opiskelu hanke

Kolmannen sektorin toimijat 
(Vamos Espoo, Mieli ry.)

TEEMAT
Mitä?

Hyvinvointitaidot 
Elämänhallintataidot
Oman toimijuuden 

vahvistaminen
Itsetunto ja mielenterveys
Työelämässä oppimiseen 

valmistautuminen 
Työelämätaitojen 

vahvistaminen
Opiskelutaitojen vahvistaminen

Vertaisuuden tukeminen
Tiimityöskentely

MENETELMÄT
Miten?

Toiminnalliset menetelmät 
(ryhmäytyminen, vahvuuskortit

Kehoharjoitukset yms.)
Vertaisuus

Voimavara- ja ratkaisukeskeiset 
menetelmät  

Työelämätaitojen harjoitukset 
(ajanhallinta, tiimityöskentely, 

CV ja portfoliot)

Esimerkki 4 ryhmävalmennuksesta

Toteutustapa: Työyhteisössä toimiminen tutkinnon osa, elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissä pito tai työkyvyn ja 
hyvinvoinnin ylläpitäminen 



Opiskelijoiden kommentteja pilotoituihin malleihin

HOKS-
keskustelun 
huomiot ja 
arkipäivän 
havainnot

Suoritusten 
viivästyminen

Havainnot: 
huoli 

opiskelijan 
tilanteesta

”Olen saanut valmennuksesta paljon apua sekä 
opiskelun että yksityiselämän haasteissa.”

”Tuki auttoi minua pääsemää yli raskaasta kesästä, 
vähentämään myöhästelyä ja nostamaan 
koulumotivaatiota”

”Oli hyödyllistä ja kannatteli elämän hallintaani sekä 
mahdollisuutta käydä koulua”

”Sain apua akuutisti. Mun mielestä tämä valmennus on ollut 
hyvä, matalan kynnyksen paikka. Tämän kaltaisia pitäisi olla 
enemmän.”

”Pääsi rauhalliseen alkuun opiskelujen suhteen, jossa pääsi 
yksilöllisesti suunnittelemaan omat opinnot rauhassa. 
Tietopakettipäivät jotka pidettiin, niin sai hyviä uusia ideoita.”

”Ryhmä oli todella mukava ja rento eikä tuonut 
ylimääräistä stressiä.”

”Oppi paljon muuta ja uutta, kuiteski
mitä tarvitsee koulusta töihin.”

”Kiinnostavat aiheet esim. asumisneuvonta ja 
työhaastatteluneuvonnat yms.”

”Sain motivaatiota tästä”

”Saannut uutta energiaa opintoihin ja 
motivaatiota että valmistuisin suht ajoissa.” 

”Tästä on ollut minulle paljon hyötyä. Minua on 
kuunneltu ja autettu. Olen tuntenut itseni tärkeäksi :)”

”Super hyvä ote porukkaan. Oonodottanut tosi 
paljon näitä tunteja, KIITOS. Sain myös huoleeni 
vastauksen ja se oli tosi hyvä”

”Erittäin hienoa, tosin olisin toivonut vielä lisää näitä 
tunteja” & ”Erittäin mielenkiintoista ja painavaa asiaa. 
Pelkkää hyvää”

”Tykkäsin. Valmentaja oli rento ja helposti 
lähestyttävä. Tunnit ja tapaamiset olivat 
hauskoja ja mieltä avartavia. Kiitti ❤”

”Mulla oli vaikeuksia saada selvyyttä omista ajatuksista ja valmentaja 
auttoi sanoittamaan tunteita ja osasi kertoa mistä tunne purkaukseni 
tai ahdistukseni voisi johtua ja antoi hyvät eväät jatkoa varten. 
Muutenkin tämä hanke oli hyvä ja nopea ensiapu silloin kun kaikki 
kaatui päälle. Mielestäni tälläinentoiminta on muutenkin hyödyllistä 
ihan joka paikassa, sillä avun hakemisen kynnys oli itselleni ainakin 
todella suuri. Kiitos
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