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Perustietoa Seurakuntaopistosta

Seurakuntaopisto on laaja monialainen, yksityinen 

oppilaitos

Kampukset Järvenpäässä, Jaakimassa Ruokolahdella ja 

Pieksämäellä sekä opetustiloja Helsingissä. Vuoden 2017 

uudet kampukset Lapua ja Uusikaarlepyy (ruotsinkielinen 

koulutus)

Opiskelijoita pitkäkestoisissa koulutuksissa noin 1 800 ja 

henkilökuntaa noin 180

Koulutusta nuorille ja aikuisille sekä työyhteisöille

Perustutkinnot (sosiaali- ja terveysalan pt, nuoriso- ja 

vapaa-ajanohjauksen pt, lapsi- ja perhetyön pt sekä 

kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt), ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnot, VALMA, 10lk ja yleissivistävää 

koulutusta. 
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Lähtökohtia 

Riittävät tiedot koulutusvalinnan tueksi

Ammattiala ja sen vaatimukset

Terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset

Tarjolla olevat tukitoimet

Tuen tarpeen tunnistaminen varhaisessa vaiheessa 

koulutusmuodosta riippumatta

Läpäisyn tehostaminen

Opiskelijan hyvä vs. oppilaitoksen hyvä

Osallisuuden harha

Marjaana Salmi, 14.10. 2016



Mitä teemme toisin kuin ennen?

Ajattelun muutos johti toiminnan muutokseen

Olettamisesta sovittuihin toimintamalleihin

Koulutusmuodoista riippumatta mahdollisimman yhtenäiset 
toimintamallit

Suunnitelmallinen tiedonkeruu ja kirjaaminen hakuvaiheessa

Tutustumiset, koulutuskokeilut, vierailut

Aikuisten osalta opon kirjaukset > koonnit etukäteen

Hakuvaiheen tiedot (esim. ka, yksilöllistetyt oppiaineet, 
valintakokeiden tiedot, kielikokeet) > opon koonnit

Siirtotiedot

Oikeaan paikkaan ohjaamisen periaate 

Otetaan rohkeasti esille jos haasteita terveydentilan/toimintakyvyn 
suhteen tai jos emme pysty tarjoamaan riittäviä tukitoimia

Pääsykokeiden käytänteet

Opintotoimisto, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, vastuuopettajat, 
asuntola, opiskeluhuolto = hakeutumisvaihe kuuluu kaikille!
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Lukujen kertomaa ja arjessa kuultua 

Seuranta hakuvaiheen tiedoista suhteessa opintojen etenemiseen

Alle 6,5 ka, yksilöllistämiset, tiedot pääsykokeista

Seurannassa 75% näistä tullut haasteita opinnoissa (mm. opintojen 
viivästyminen, negatiivinen keskeyttäminen)

Muutosten jälkeen nämä luvut 30-40% 

”Eräässä koulutuksessa monet toivat esille, että eivät saa tietää 
erityisen tuen tarpeesta hakuvaiheessa, eivätkä vielä opintojen 
aloittamisvaiheessakaan. Tajusin, että me emme edes ymmärrä 
miten hyvät käytänteet meillä on. Nuorisopuolen opolla pyörii koko 
ajan tutustujia ja aikuispuolen opo haarukoi hakijalta taustatiedot 
viimeistä murua myöden. Minä sitten vaan nuolen lautasen. 
Useimmiten saan valmiiksi kartoitetun opiskelijan hojksattavaksi.” 

Erityisopettaja

”Mulle tuli sellainen olo, että noita oikeesti kiinnostaa se et onko tää
mulle oikee paikka ja tapa opiskella. Et sä haluut mun hyvää etkä 
vaan opiskelijaa tänne kouluun.”

Alanvaihtaja aikuisopiskelija
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