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Nuorisotakuu ja sen osana toteutettava koulutustakuu 
ovat olleet yksi hallituksen kärkihankkeista vuodesta 
2011 alkaen. Koulutustakuulla tarkoitetaan, että jokainen 
peruskoulun päättänyt nuori saa jatko-opintopaikan 
lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai oppisopimus-
koulutuksessa tai jotain muuta hänen tarvitsemaansa 
tukea joko työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. 

Käytännössä koulutustakuu tuli voimaan ensimmäistä 
kertaa syksyn 2013 yhteishaussa, mutta varsinaisesti 
vasta kevään 2014 yhteishaussa1. Useissa tarkasteluissa 
on nostettu esille, että koulutustakuu näyttäisi onnis-
tuvan tavoitteessaan. Koulutustakuun rinnalla nuoriso-
takuun osana on kiinnitetty erityistä huomiota vailla 
perusasteen jälkeistä tutkintoa oleviin nuoriin aikuisiin 
(20–29-vuotiaat). Heitä varten perustettiin erillinen 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Nuorten 
aikuisten osaamisohjelma (NAO), jonka tavoitteeksi ase-
tettiin 16 000 opintojen aloittajaa vuosina 2013–2016. 
Vuonna 2013 vailla toisen asteen koulutusta olevia 
20–29-vuotiaita oli Suomessa lähes 120 0002. NAO:n 
tuloksellisuus on ollut kohtuullisen hyvää, mutta samalla 
näiden nuorten parissa työskentelyn haasteellisuus on 
noussut vahvasti esille. Samalla kun osa näistä nuorista 
on hyvinvoivia ja elämässään eteenpäin pyrkiviä, on 
joukossa paljon myös niitä, joiden elämässä on paljon 
tuentarvetta koulu- ja työkuntoisuuden saavuttamiseksi.3

Nuorisotakuun ja koulutustakuun toteutumista on 
arvioitu paikallisesti, valtakunnallisesti sekä eurooppalai-
sella tasolla. Esimerkiksi EU-tason tarkastelussa Suomea 
on pidetty yhtenä nuorisotakuun mallimaana. Yleisesti 
on todettu, että koulutustakuun vuoksi entistä useampi 

1	 Ks.	esim.	Nuorisotakuu	työryhmän	loppuraportti	ja	suositukset	
jatkotoimiksi	2015.

2	 Tilastokeskus	2015a.	

3	 Katsaus	Nuorten	aikuisten	osaamisohjelman	(NAO)	toteutumiseen	
Uudellamaalla;	Ks.	myös	Nuorisotakuu	työryhmän	loppuraportti	ja	
suositukset	jatkotoimiksi	2015,	22.	

peruskoulun päättänyt nuori on siirtynyt eteenpäin joko 
suoraan toiselle asteelle, peruskoulun lisäopetukseen 
tai valmentavaan opetukseen. Lisäksi nuorten aikuisten 
osaamisohjelman toteutuksen nähdään onnistuneen 
varsin hyvin niin määrällisesti kuin laadullisestikin.4

Eurooppalaisella tasolla on noteerattu myös suoma-
lainen kynnyksetön Ohjaamo-toiminta, jota nuorisota-
kuun piirissä on kehitetty kotimaisin voimin ja Euroopan 
sosiaalirahaston rahoituksella. Ohjaamoiden tavoitteena 
on tukea koulutuspaikan löytymistä ja nuorten työllis-
tymistä. Nuoret ovat antaneet Ohjaamoiden palveluista 
hyvää palautetta.5

Juha Sipilän hallituksen (2015–) yhdeksi kärkihank-
keeksi on määritelty nuorisotakuu. Hallitusohjelman 
mukaisesti myös jatkossa kaikille peruskoulun päät-
täville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. 
Samanaikaisesti on kuitenkin käynnistetty myös toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Koulutuksen 
rahoitusta ja rakenteita uudistetaan poistamalla mm. 
päällekkäisyyksiä sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen 
koulutuksen raja-aidat. Tavoitteena on myös lisätä 
työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä uudistaa oppiso-
pimuskoulutusta. Uudistuksista huolimatta tavoitteena 
on huolehtia alueellisesti kattavasta koulutuksesta.6 
Tavoitteena on, että nuorten kokonaiskoulutuspolku on 
aikaisempaa lyhempi ja että he kouluttautuvat aloille, 
joilla työllistymisen edellytykset ovat hyvät7. Nähtäväksi 
jää, kuinka rakenteellisten uudistusten ja nuorisotakuulle 
asetettujen tavoitteiden yhdistäminen onnistuu. 

4	 Nuorisotakuu-työryhmän	loppuraportti	ja	suositukset	jatkotoimiksi	
(2015).

5	 Nuorten	ohjaamoja	tarvitaan	-blogikirjoitus.

6	 Ratkaisujen	Suomi.	Pääministeri	Sipilän	hallituksen	strateginen	
ohjelma	29.5.2015,	18.	

7	 Talousarvioesitys.	Ministeriön	ehdotus.	Opetus-	ja	
kulttuuriministeriön	hallinnonala,	2.	

1. Koulutustakuu osana 
nuorisotakuun toteutusta
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Yhdessä koulutustakuuseen -hanke on toiminut maa-
kuntatasolla, ja siinä on mukana kaksikymmentä toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää Uudel-
tamaalta. Hankkeessa on kartoitettu koulutustakuun 
toteutumista Uudellamaalla sekä jaettu tietoa, hyviä 
käytäntöjä ja toimintamalleja.  Hanketta koordinoi 
Uudenmaan liitto ja sitä on toteutettu Euroopan sosiaali-
rahaston rahoituksella vuosien 2015 ̶ 2017 aikana. 

Hankkeen koulutuksen järjestäjien verkosto on 
syntynyt osana Uudenmaan liiton vetämää Ammatilli-
sen kehittämisen suunnitelma -ryhmää, joka käynnisti 
toimintansa vuonna 2014 Opetushallituksen aloitteesta 
osana ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellista 
suunnitelmaa. Hankkeessa on mukana suurin osa ryh-
män jäsenistä, yhteensä 20 toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen järjestäjää alueelta. 

Hankkeen taustalla on huoli vailla toisen asteen kou-
lutusta olevien nuorten suuresta määrästä maakunnas-
sa. Tilastokeskuksen mukaan joka viides uusmaalainen 
nuori on vailla toisen asteen koulutusta8. Hankkeessa on 
selvitetty, miten maakunnan ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät Uudellamaalla toteuttavat nuorten koulutus-
takuuta, ja millaisia haasteita sen toteutumiseen liittyy. 
Hankkeessa on koottu tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
näkemyksiä sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia 
koulutustakuun toteuttamisen parantamiseksi. Hankkeen 
verkostossa on myös jaettu oppilaitosten hyviä käytäntö-
jä ja toimintamalleja. 

Hankkeen toiminta on lähtenyt toimijoiden ja alueen 
tarpeista. Näiden tarpeiden tunnistamisessa hankkeen 
projektiryhmällä sekä ohjausryhmällä on ollut keskeinen 
rooli. Hankkeen tilaisuuksia ja sisältöjä onkin luotu toimi-
joiden kanssa yhdessä pohtien, ja toimintaa on räätälöity 
toimijoiden tarpeisiin sopiviksi. Asiantuntijanäkemysten 
kokoamisessa on hyödynnetty verkoston laajoja yhteyk-
siä alan toimijoihin. 

8	 Tilastokeskus	2015a.

Koulutustakuun toteuttamisessa keskeisiä toimijoita 
on tuotu yhteen järjestämällä seminaareja, koulutus-
luonteisia tilaisuuksia ja opintomatkoja. Tilaisuudet ja 
toiminta on perustunut toimijoiden osallistamiseen ja 
nuorten äänen esiin tuomiseen. Tilaisuuksien osallistu-
jamäärät ovat vaihdelleet 30 ja 120 välillä. Palautteen 
perusteella tilaisuudet on koettu hyödyllisiksi, ja niitä on 
pidetty tärkeinä.  

Hankkeessa toteutetuissa selvityksissä on puolestaan 
tarkasteltu ohjauksen haasteita ja mahdollisuuksia 
Uudellamaalla. Selvityksissä kartoitettiin etsivä nuo-
risotyön ja peruskoulun oppilaanohjauksen käytänteitä 
ja haasteita sekä luotiin katsaus Nuorten aikuisten 
osaamisohjelmaan (NAO) ja maahanmuuttajataustaisten 
nuorten ammatilliseen koulutukseen.9

Hankkeen edetessä agendalle nousi myös nopeasti 
muuttunut turvapaikanhakijatilanne ja sen vaikutukset 
koulutussektorille sekä yhteistyö Suomenlahden yli 
Viroon. Hankkeessa toteutettiin suomalais-virolainen 
yhteisseminaari otsikolla Alaikäisten ja nuorten aikuisten 
turvapaikanhakijoiden tilanne, kotoutuminen ja koulu-
tuspolut, joka syntyi vuonna 2015 tehdyn opintomatkan 
tuloksena suomalaisten ja virolaisten toimijoiden 
yhteisestä tarpeesta.  

Hankkeen tilaisuuksien ja tapaamisten välityksellä 
koottuja aineistoja ja näkökulmia on hyödynnetty hank-
keessa tuotetussa sähköisessä ohjauskirjassa. Nuorten 
parissa toimiville suunnattuun ohjauskirjaan on koottu 
tilastoja, tutkimusta, asiantuntijanäkökulmia, suosituk-
sia sekä hyväksi koettuja käytäntöjä, joissa korostuu 
moniammatillinen ja sektorirajat ylittävä ote nuoren 
opintopolun eri vaiheissa. Ohjauskirjasta on tekeillä 
myös englanninkielinen tiivistelmä.  

9	 	Lue	selvitykset	yhdessäkoulutustakuuseen.fi

2. Yhdessä koulutustakuuseen -hanke 
– koulutustakuuta toteuttamassa 
Uudellamaalla
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Uudellamaalla on omat erityispiirteensä, jotka on otetta-
va huomioon koulutustakuun toteutumista tarkastelles-
sa. Uusimaa koostuu 26 kunnasta, joiden lähtökohdat ja 
toimintamahdollisuudet ovat hyvin erilaiset. Uudenmaan 
alue on monikielinen ja -kulttuurinen, ja alueella asuu 
huomattava määrä nuoria, joiden äidinkieli on jokin muu 
kuin suomi tai ruotsi. Suurin osa näistä nuorista asuu 
pääkaupunkiseudulla, samalla kun osassa alueen kuntia 
maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus on hyvin 
pieni.  

Toisen asteen oppilaitosverkko Uudellamaalla on pe-
rinteisesti ollut laaja. Vuonna 2015 alueella oli 57 toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää10, joilla on 
toimipisteitä 17:ssä alueen 26 kunnasta. Koulutuksen 
järjestäjät ovat yksityisiä tai kuntia ja kuntayhtymiä.11

Kun tarkasteluun otetaan lukiot ja 10. luokan opetus-
ta tarjoavat oppilaitokset, muodostuu oppilaitosverkosta 
vieläkin laajempi. Alueen koulutusvalikoima onkin 
moninainen ja monikanavainen. Samalla kuitenkin osalle 
alueen nuorista välimatka lähimpään toisen asteen 
oppilaitokseen voi olla turhankin pitkä. Alueen yhdeksän 
kunnan alueella ei ole tarjolla toisen asteen ammatillista 
koulutusta. Etäisyyksien lisäksi kouluun pääsyä vaikeut-
taa huonot liikenneyhteydet osassa Uuttamaata. 

Vuonna 2016 oli Uudellamaalla 20 ̶ 24-vuotiaita 
nuoria ilman toisen asteen koulutusta 22 753. Määrä 
on 21,8 % koko ikäluokasta. Vastaava luku koko Suomen 
osalta on 17,7 %.12

Uudenmaalla asui 309 289 15 ̶ 29-vuotiasta nuorta 
vuoden 2015 lopussa. Nuorista 15 ̶ 24-vuotiaita oli 
190 938, ja loput reilu 118 000 oli 25 ̶ 29-vuotiaita.13 
Maakunnan nuorista (15–29-vuotiaat) on ruotsinkielisiä 
yhteensä yli 22 000, mikä on lähes puolet (45 %) kaikista 
maan ruotsinkielisistä nuorista14. Uudenmaan kunnat, 
joissa vähintään joka kolmas nuori on ruotsinkielinen, 

10	 	Vipunen	2015.	

11	 	Tiedot	on	kerätty	Vipunen	2015	ja	koulutuksen	järjestäjien	
internetsivuilta.	

12	 	Tilastokeskus	2015a.	

13	 	Tilastokeskus	2015b.		

14	 	Tilastokeskus	2015c.

sijaitsevat Kauniaista ja Sipoota lukuun ottamatta länti-
sellä tai itäisellä Uudellamaalla. Läntisellä Uudellamaalla, 
Raaseporissa ja Inkoossa, ruotsinkieliset nuoret ovat 
enemmistönä (yli 60 %). Määrällisesti eniten ruotsinkie-
lisiä nuoria asuu kuitenkin ennen kaikkea Helsingissä, 
Espoossa, Raaseporissa ja Porvoossa.15

Vuonna 2015 Uudenmaan 15 ̶ 29-vuotiaista nuorista 
28 266 oli ulkomaan kansalaisia, mikä on noin 9 % 
ikäluokan nuorista16. Vieraskielisiä nuoria oli noin  
14 % samassa ikäryhmässä. Suurimmat kieliryhmät olivat 
venäjä, viro ja somali.17 Vieraskielisiä nuoria asui suh-
teessa eniten pääkaupunkiseudulla (16,7 %) ja vähiten 
läntisellä Uudellamaalla (5,7 %)18. 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten määrät Uuden-
maan oppilaitoksissa vaihtelevat merkittävästi. Osassa 
oppilaitoksia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
osuudet jäävät reilusti alle 10 prosenttiin, osalla osuudet 
ovat lähellä 20 prosenttia, ja joillakin opiskelualoilla jopa 
enemmistönä. Esimerkiksi Helsingin diakoniaopistossa 
(HDO) näyttötutkintona suorittavista lähihoitajaopiske-
lijoista 27 % sekä Valma ja Telma -opiskelijoista 58 % on 
maahanmuuttajataustaisia (läsnä 14.10.2015). 

Samalla oppilaitoksissa maahanmuuttajataustaisten 
nuorten määrä vaihtelee eri aloilla. Esimerkiksi Vantaan 
ammattiopisto Varialla hotelli-, ravintola- ja caterin-
galan perustutkinto (20 %), sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto (17 %) sekä logistiikan perustutkinto (11 
%) olivat vetovoimaisia aloja maahanmuuttajataustaisil-
le nuorille. Kaiken kaikkiaan suurimmat maahanmuut-
tajataustaisten nuorten osuudet ovat tähän tarkaste-
luun osallistuneilla Helsingin diakoniaopistossa sekä 
Varialla (noin 16 %). Porvoon International Collegessa 
nuorisopuolen opiskelijoista noin 16 % on maahan-
muuttajataustaisia johtuen erityisesti oppilaitoksessa 
suoritettavista QBA-opinnoista. 

15	 	Tilastokeskus	2015b.	

16	 	Tilastokeskus	2015d.	

17	 	Tilastokeskus	2015c.

18	 	Tilastokeskus	2015b.

3. Uudenmaan erityispiirteitä 
koulutustakuun toteuttamisen 
näkökulmasta
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Uusmaalaisista nuorista joka viides on vailla toisen 
asteen koulutusta19. Uudenmaan 26 kunnassa asuu 
monenlaisia nuoria, jotka tulevat hyvin erilaisista lähtö-
kohdista. Nuoren lähtökohdat vaikuttavat merkittäväsi 
peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittamiseen. 

Siirtymä koulutusasteelta toiselle on nähty yhtenä 
riskitekijänä koulumotivaation laskulle20. Perheellä, 
kaveripiirillä ja muulla sosiaalisella ympäristöllä on 
vaikutusta nuorten toiveisiin, asenteisiin ja käyttäyty-
miseen. Jokaisella nuorella on yksilölliset tarpeet, ja 
jokainen tarvitsee siksi omanlaistaan tukea ja ohjausta. 
Osalle riittävä tuki on tiedon jakaminen, kannustus 
ja vaihtoehtojen esiintuominen, mutta osa tarvitsee 
kokonaisvaltaista tukea arjenhallinnasta alkaen. Nuorten 
tukeminen, ja tilanteisiin puuttuminen ajoissa edellyttää 

19	 	Tilastokeskus	2015a.

20	 	Tuominen-Soini	ym.	2012.

ammattilaisten roolia ohjaustyössä, riittäviä resursseja ja 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Hankkeessa tunnistettiin koulutustakuun toteutu-
miseen liittyviä haasteita, jotka nousivat esiin hanketoi-
mijoiden näkemyksissä sekä julkisessa ja tieteellisessä 
keskustelussa. Tässä raportissa tuodaan esiin erityisesti 
sellaisia haasteita, joita koulutuksen järjestäjät ja oh-
jaustyötä tekevät kohtaavat työssään. Koulutustakuun 
toteutumisen haasteina nousivat esiin osattomuus ja 
syrjäytyminen, tarve varhaiseen puuttumiseen, maahan-
muuttajataustaisten nuorten erityistarpeet, ohjauksen 
tukipalveluiden aukot ja katkokset, sopivien koulutus-
paikkojen puute sekä pitkät välimatkat Uudellamaalla 
ja julkisen liikenteen harventuminen tai loppuminen 
kokonaan. 

4. Koulutustakuun toteutumiseen 
liittyviä haasteita

Ku
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Ratkaisuja haasteisiin esitetään luvuissa Hyviä 
toimintamalleja, Tutkijoiden näkökulmia sekä Kehittämi-
sehdotuksia.

4.1. Opintojen nivelvaihe - haasteena 
ohjauksen aukot, katkokset ja resurssit

Opinto-ohjaajilla on keskeinen rooli yläkouluikäisten 
ohjaamisessa opiskelu- ja työuraa koskevissa valinnoissa. 
He ohjaavat ja tarjoavat tietoa nuorille opiskelumahdol-
lisuuksista ja työelämävaihtoehdoista. Henkilökohtaiset 
tapaamiset ja yksilöllinen ohjaus ovat tässä merkittäväs-
sä roolissa. Myös TET-jaksot, koulutusmessuille osallistu-
minen ja asiantuntijavierailut tukevat nuorta opinnoissa 
eteenpäin.

Hankkeessa toteutetun peruskoulun opinto-ohjaajille 
suunnatun kyselyn vastauksissa henkilökohtaista ohjaus-
ta pidettiin toimivimpana ohjausmenetelmänä21. Toisena 
keskeisenä lähtökohtana pidettiin kokonaisvaltaista 
otetta, jossa huomioidaan nuoren perhe ja koti, erilaiset 
menetelmälliset otteet sekä moniammatillinen yhteistyö. 
Haasteeksi nousee kuitenkin resurssien riittävyys. Jos 
opinto-ohjaajalla on ohjattavana jopa 300 ̶ 400 oppilasta, 
kuinka yksilöllistä ja kokonaisvaltaista ohjausta kyetään 
silloin tarjoamaan. Puolet kyselyyn (53 %) vastanneista 
opinto-ohjaajista olikin huolissaan melko paljon tai 
erittäin paljon oman työaikansa riittävyydestä. 

Vuonna 2016 ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 
yhteishaussa aloituspaikkoja oli tarjolla 95 950 ja ensi-
sijaisia hakijoita 80 29622. Pelkkä koulupaikka ei kuiten-
kaan riitä takaamaan sitä, että peruskoulun päättävä saisi 
myös toisen asteen tutkinnon suoritettua. Opintojen 
keskeyttäminen onkin suuri haaste.

Etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista Uudella-
maalla ainakin 80 % on vailla toisen asteen tutkintoa23. 
Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita, jotka ovat 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai jotka tarvitse-
vat tukea tarvitsemiensa palveluiden saavuttamiseksi24. 

Nuorisolain 11 § mukaan opetuksen järjestäjän 
on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä 
nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin 

21	 	Hankkeessa	toteutettiin	neljä	selvitystä,	jossa	kartoitettiin	
koulutukseen	ja	ohjaukseen	liittyviä	käytänteitä,	haasteita	ja	
tulevaisuudennäkymiä	Uudellamaalla.	Selvitysten	tiedot	koottiin	
sähköisillä	kyselyillä	peruskoulujen	opinto-ohjaajille	ja	etsivää	
nuorisotyötä	tekeville	sekä	koulutuksen	järjestäjille	järjestetyissä	
tilaisuuksissa,	joissa	käsiteltiin	Nuorten	aikuisten	osaamisohjelman	
(NAO)	toteutumista	ja	maahanmuuttajataustaisten	nuorten	
koulutusta	ja	ohjausta.

22	 	Vipunen	2017.

23	 	Häggmann	2014a,	65.

24	 	Häggman	2014b.	

opintoihin. Myös toisen asteen järjestäjän on luovutet-
tava tiedot opintonsa keskeyttävästä nuoresta hänen 
kotikunnalleen. Koulutuksen järjestäjä voi jättää luovut-
tamatta tiedot, jos se arvioi, ettei nuori ole palvelujen tai 
muun tuen tarpeessa.25 

Hankkeen kyselyyn26 vastanneet etsivää nuoriso-
työtä tekevät raportoivat palveluihin liittyviä puutteita 
ja haasteita, joista useimmin nousi esille palveluiden 
pirstaleisuus, hajanaisuus ja byrokraattisuus. Käytän-
nössä palveluita koetaan olevan tarjolla, mutta kenttä 
on pirstaleinen ja jatkuvassa muutoksessa, työ osittain 
päällekkäistä ja verkostoyhteistyö paikoin heikkoa. 

Huolta esitettiin myös työpaja-, työkokeilu-, oppisopi-
mus- ja ryhmätoimintapaikkojen saatavuudesta. Haasta-
vaksi saattoi osoittautua myös koulutukseen pääsy, kun 
sopivia koulutuspaikkojaa ei löydy ja kulkuyhteydet ovat 
huonoja. 

Toisen asteen koulutusta vailla olevien nuorten 
tavoittaminen ja motivaation herättäminen voi myös 
osoittautua hankalaksi. Tämä kävi ilmi hankkeessa 
kerätyistä NAO-toimijoiden näkemyksistä. Myös etsivä 
nuorisotyötä tekevien toiveena oli, että ammatilliset 
oppilaitokset välittäisivät hyvissä ajoin tiedon nuoresta, 
joka on oppilaitoksissa kirjoilla, mutta ei käytännössä 
läsnä. Lisäksi yhteistyötä yläkouluihin pidettiin merki-
tyksellisenä. Eri toimijoiden yhteistyön sujuvuus onkin 
ensisijaista ohjauksen aukkojen välttämiseksi. 

4.2. Osattomuuden ja syrjäytymisen 
kohtaaminen 

Nuorten kanssa työskentelevät kohtaavat työssään 
erilaisista syistä johtuvaa osattomuutta ja syrjäytymistä. 
Haastavassa tilanteessa olevien nuorten taustalla on 
usein sosiaalisia ongelmia, mielenterveysongelmia, 
päihteitä ja rahallisia vaikeuksia. 

Hankkeen kyselyyn vastanneista opinto-ohjaajista yli 
puolet oli sitä mieltä, että he kohtaavat työssään syr-
jäytyneitä nuoria. Vaikka käsite ”syrjäytynyt” on vaikea 
ja monitulkintainen, näkyi syrjäytyminen vastaajien 
mukaan muun muassa henkilökohtaisen tuen runsaana 
tarpeena, koulunkäynnin laiminlyöntinä, mielenterve-
ysongelmina, koko perheen syrjäytymisenä ja kiusat-
tuna olemisena. Kasvavina haasteina nähtiin koulusta 
poisjäämiset, mielenterveysongelmat ja ”mikään ei 
kiinnosta” -tyyppinen ajattelu. Kaiken kaikkiaan oppi-
laiden hyvinvointi nousi opinto-ohjaajien suurimmaksi 

25	 	Nuorisolaki	1285/2016.

26	 	Hankkeen	selvitys:	Etsivä	nuorisotyön	käytänteitä	ja	haasteita	
Uudellamaalla.
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huolenaiheeksi heti oppilaiden opiskelutaitojen jälkeen. 
Myös etsivää nuorisotyötä tekevien mukaan nuorten 

tilanteet ja arjen haasteet ovat moninaisia. Nuorten 
tilanteiden taustalla oli koulukiusaamista, periytyvää 
köyhyyttä, lastensuojelua, peliriippuvuutta sekä puutetta 
luotettavasta aikuisesta. Nuorten arkielämän taidot 
voivat olla hukassa ja nuorilta puuttuu kokonaiskuva 
yhteiskunnan palveluista. Etsivän nuorisotyön asiakkaat 
ovat useammin miehiä kuin naisia. Toinen asiakkaita 
yhdistävä tekijä oli oppimisvaikeudet. Toisaalta etsivän 
nuorisotyön asiakkaina on myös hyvistä lähtökohdista 
tulevia nuoria, jotka kaipaavat hetkellistä apua tai tietoa. 

Myös nuorten aikuisten osaamisohjelman to-
teuttamiseen liittyi ylläkuvatun kaltaisia haasteita. 
NAO-toimijat identifioivat haasteina nuorten opintoihin 
sitoutumiseen sekä arjen- ja elämänhallinnan haasteita 
kuten päihteitä ja rahallisia vaikeuksia27. 

Nuorten kanssa toimivat kohtaavat nuoria, joiden 
ongelmat ja haasteet ovat moniulotteisia. Kyselyn 
mukaan etsivä nuorisotyö kohtaa ennen kaikkea 
vanhempien nuorten keskuudessa moniongelmaisia 
nuoria aikuisia. Toisaalta jo peruskoulussa erityistä tukea 
tarvitsevilla oppilailla voi olla moninaisia ongelmia kuten 

27	 	Hankkeen	selvitys:	Katsaus	Nuorten	aikuisten	osaamisohjelman	
(NAO)	toteutumiseen	Uudellamaalla.	

oppimisvaikeuksia sekä sosiaalisia tai mielenterveyson-
gelmia, jotka eivät ole enää koulun keinoin ratkaistavissa. 
Näiden nuorten oppimisille ja opiskelumotivaation 
ylläpitämiselle perinteisen kouluympäristön tarjoama 
tuki ei ole riittävää. 

Varhaisen puuttumisen merkitys saa tukea nuorten 
kanssa työskenteleviltä. Niiden opinto-ohjaajien vasta-
uksista, jotka eivät olleet kohdanneet työssään syrjäyty-
neitä nuoria (14 %) tai vastasivat ”vaikea sanoa” (33 %) 
nousi esiin, että osa nuorista on ennemminkin ”vaarassa 
syrjäytyä”. Näiden nuorten syrjäytymisestä ei vielä 
tiedetä, ja tilanne voi olla erilainen esimerkiksi kahden 
vuoden päästä. Etsivä nuorisotyöntekijät pitivätkin en-
nalta-ehkäisevää työtä tärkeänä juuri 15 ̶ 16-vuotiaiden 
keskuudessa. 

4.3. Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten erityisen tuen tarpeet

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Uudellamaalla ovat 
hyvin heterogeeninen ryhmä. Nuoria muuttaa Suomeen 
eri-ikäisinä, ja heillä on erilaisia lähtökohtia ja valmiuksia. 
Osa tarvitsee kokonaisvaltaista tukea, toisille taas riittää 
pelkkä kielikoulutus tai tutkinnon tai sen osan suoritta-
minen. 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjauksen 
haasteet liittyvät yleisimmin puutteelliseen suomen 
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kielen taitoon, joka asettaa haasteita oppimiseen sekä 
harjoittelu- ja työpaikan saamiselle. Ammatillisen 
koulutuksen suomen kielen opetuksessa koetaan olevan 
usein riittämättömät resurssit ja pulaa sopivista opetus-
materiaaleista.28 Peruskoulun opinto-ohjaajien kyselyssä 
nousi esiin, että yhteisen kielen puuttuminen hankaloit-
taa ohjaustyötä, sillä koulutuksen ja työelämän termien 
selittäminen vie aikaa, johon ei aina ole resursseja. 

Osalla maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista 
henkilökohtaisen tuen tarve on suuri. Tämä on seurausta 
kielellisistä vaikeuksista, mutta taustalla voi olla myös 
oppimisvaikeuksia, jotka tulee tunnistaa. 

28	 	Hankkeen	selvitys:	Havaintoja	maahanmuuttajataustaisten	
nuorten	ammatilliseen	koulutukseen	liittyviin	kysymyksiin	
Uudellamaalla	(2015).

Hankkeessa toteutetuissa selvityksissä tuli esiin 
nuoren perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkitys 
ohjauksessa. Yhteistyön haasteena maahanmuuttaja-
taustaisten perheiden kanssa on, etteivät vanhemmat 
aina puhu suomen kieltä eivätkä heidän tiedot suoma-
laisesta yhteiskunnasta ja koulutusjärjestelmästä ole 
ajan tasalla. Maahanmuuttajien suurta henkilökohtaisen 
tuen tarvetta selittää myös se, etteivät maahanmuuttaja-
nuoret aina saa perheeltä tukea koulutukseen liittyvissä 
kysymyksissä. Perheen asettamat tavoitteet eivät aina 
vastaa nuoren omia toiveita, ja taustalla voi olla kult-
tuurieroja. Joskus opinto-ohjaaja voi joutua sovittelijan 
rooliin perheen tehdessä päätöksiä oppilaan puolesta. 

4.4. Koulutuksen saatavuuteen ja 
saavutettavuuteen liittyvät haasteet 

Koulutustakuun toteutumiselle aiheuttaa haasteita myös 
sopivien koulutuspaikkojen puute ja huonot kulkuyhte-
ydet. Lähellä olevien koulutusvaihtoehtojen vähäinen 
määrä tai koulutuspaikkojen kilpailun seurauksena 
korkeaksi nousevat sisäänpääsyrajat rajoittavat nuorten 
koulutusvalintoja29. Kohtaanto-ongelma on suuri haaste, 
sillä aloituspaikkoja on useilla aloilla liian vähän suhtees-
sa ensisijaisiin hakijoihin. Väitöskirjatutkimus osoittaa, 
että rajoitteilla on seurauksia opinnoissa etenemiselle ja 
tutkinnon suorittamiselle30. 

Toisen asteen oppilaitosverkko Uudellamaalla on 
perinteisesti ollut laaja. Vuonna 2015 alueella oli yli 50 
toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, jotka 
tarjosivat opetusta 17 alueen 26 kunnasta31. Koulutus-
tarjonta ei kuitenkaan ole jakautunut tasapuolisesti. 
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeessa tuli esiin, että 
Loviisassa ja Lohjalla, kuten usein pienissä kunnissa, 
koulutustarjonta on erittäin kapea. Toiveena oli pienten 
kuntien koulutustarjonnan monipuolistaminen. Nuorien 
toivomaa alaa ei välttämättä ole kotikunnassa tarjolla, ja 
nuori voi olla liian nuori tai haluton muuttamaan opinto-
jen vuoksi toiselle paikkakunnalle.32 

Hankkeessa järjestetyn kyselyn mukaan myös etsivää 
nuorisotyötä tekevät ovat kokeneet, että huonot kulku-
yhteydet ja julkisen liikenteen puute ovat ongelmallisia 
erityisesti läntisellä Uudellamaalla. Tämä voi osaltaan 
vaikeuttaa opiskelupaikan vastaanottamista. 

29	 	Virtanen	2016a.

30	 	Virtanen	2016a,	b.

31	 	Vipunen	2015	ja	siellä	mainittujen	oppilaitosten	kotisivut.

32	 	Onnistunut	nuorisotakuu	-hankkeen	loppuraportti	2016,	17.	
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Koulutuksen nivelvaihe voi olla riskitekijä opiskelijan mo-
tivaatiolle ja hyvinvoinnille33.  Siirtymät koulutusasteelta 
toiselle sekä koulutuksesta työelämään ovat ongelmal-
lisia erityisesti sellaisille nuorille, joilla on erityisen tuen 
tarvetta34. 

Koulutussiirtymien käytännön toimenpiteenä on 
esitetty, että koulut työskentelisivät paremmin poten-
tiaalisten riskiryhmien tunnistamiseksi sekä tukisivat 
heidän sitoutumista kouluun ja luottamusta omiin 
kykyihin35.  Erityispedagogiikan professori Markku 
Jahnukainen on nostanut esiin, että siirtymäsuunnittelu 
tulisi saada takaisin lainsäädäntöön, josta se poistettiin 
1990-luvulla. Vuoden 1983 peruskoululaissa (85 §) todet-
tiin, että peruskoulun tehtävänä on pitää huolta entisistä 
erityisopetusta saaneista oppilaistaan, ja tukea heidän 
sijoittumistaan jatko-opintoihin ja työelämään36.  

Nivelvaihe tulisi paremmin huomioida myös maa-
hanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksessa. Toisen 
asteen koulutukseen valmistavan koulutuksen yhteyttä 
tutkintoon johtavaan koulutukseen ja opiskelijoiden 
mahdollisuutta suorittaa siihen kuuluvia opintoja jo 
nivelvaiheessa tulisi tukea. Ammatilliseen koulutukseen 
voitaisiin tarvittaessa luoda pidempi nivelvaihe, jolloin 
kielen opetus olisi kiinteä osa koulutusta integroituna 
tietylle ammattialalle. Myös maahanmuuttajataustaisten 
aikaisemman osaamisen tunnustamista ja tunnistamista 
tulee tukea ja käytäntöjä yhtenäistää.37 

Hyvän opiskelumotivaation, vähäisen koulu-uupu-
muksen ja ystävien on todettu lisäävän todennäköisyyttä 

33	 	Tuominen-Soini	ym.	2012.

34	 	Jahnukainen	14.10.2016.

35	 	Tuominen-Soini	ym.	2012.	

36	 	Jahnukainen	14.10.2016;	Ks.	myös	Peruskoululaki	476/1983,	85§.

37	 	Pirinen	2015,	231.	

suorittaa tutkinto tavoiteajassa38. Tutkinnon suorittami-
selle on merkitystä myös sillä, onko saatu koulutuspaikka 
nuoren toiveiden mukainen. Väitöskirjatutkimus osoit-
taa, että korkeimpaan hakutoiveeseen pääsy parantaa 
tutkinnon suorittamisen todennäköisyyttä. Vähemmän 
mieleiseen hakutoiveeseen sijoittuminen aiheuttaa 
ongelmia opintojen etenemiselle erityisesti niiden 
joukossa, jotka ovat menestyneet heikosti peruskoulussa 
tai hakeneet ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen.39

Tulevaisuudessa työmarkkinoiden ja ammattien 
muutosten ennakointi muuttuu yhä vaikeammaksi. 
Hyväkään koulutus ei välttämättä takaa enää elinikäistä 
työpaikkaa. Parhaaksi keinoksi varautua muutokseen on 
katsottu kansalaisten muutosvalmiuksien kehittäminen 
jo koulutusjärjestelmän alusta alkaen ja oppimistaitojen 
sisäistäminen.40 Työurien yllätyksellisyys lisää myös eli-
nikäisen ohjauksen tarvetta. Erilaisten ohjausmuotojen, 
vertaisohjauksen, kokemusohjauksen ja monikulttuuri-
sen ohjauksen, odotetaan yleistyvän.41 

Tulevaisuudessa kouluyhteisöt ovat entistä monikult-
tuurisempia. Koulujen ja oppilaitosten tuleekin huolehtia 
siitä, että kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikieli-
syyden arvostaminen ja kielitietoisuuden kehittäminen 
vakiinnutetaan osaksi toimintakulttuuria. Myös moni-
kulttuurisen osaamista tulee kehittää sisällyttämällä se 
kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.42

 

38	 	Määttä	26.11.2015.

39	 	Virtanen	2016a.

40	 	Ks.	Pentikäinen	(toim.)	2014,	11.	

41	 	Leminen	2016.	

42	 	Pirinen	2015,	232.

5. Tutkijoiden näkökulmia
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Hankkeen aikana on koottu olemassa olevia hyviksi 
koettuja palveluita, käytäntöjä ja toimintamalleja, 
miten ohjata ja tukea nuorta opintojen nivelvaiheessa, 
opiskelun aikana, opiskelujen loppuvaiheessa ja niiden 
jälkeen. Hyviä toimintamalleja on julkaistu hankkeessa 
tuotetussa sähköisessä ohjauskirjassa43 nuorten parissa 
toimiville. Ohjauskirjan näkökulma on Uudellamaalla ja 
toisen asteen oppilaitoksissa. 

Tässä raportissa nostetaan ohjauskirjasta erityisesti 
sellaisia toimintamalleja, jotka vastaavat hankkeen 
aikana esiin nousseisiin haasteisiin koulutustakuun to-
teuttamiseksi – henkilökohtaiseen ja kokonaisvaltaiseen 
tuen tarpeeseen, maahanmuuttajanuorten erityisten 
tarpeiden huomioimiseen, opintojen nivelvaiheeseen 
sekä ohjauksen aukkoihin ja katkoksiin. 

43	 	Lue	sähköistä	ohjauskirjaa:	https://yhdessakoulutustakuuseen.fi/
ohjauskirja/

6.1. Opintojen nivelvaiheessa 

Opintojen nivelvaiheen ohjauksen tavoitteena on tukea 
nuoria, joiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat epävar-
mat tai joiden kohdalla ajanjakso peruskoulun ja toisen 
asteen koulutuksen välillä on jostain syystä pitkittynyt. 
Lisätukea tarvitsevat myös nuoret, jotka ovat tulleet 
maahan vasta lähellä oppivelvollisuusiän päättymistä tai 
sen jälkeen. Nivelvaiheen ohjauksessa korostuu tarve 
nuoren henkilökohtaiseen ja kokonaisvaltaiseen sekä 
katkeamattomaan ohjaukseen.

Vantaalla osa peruskoulun opinto-ohjaajista ohjaa 
syksyn alkuun asti niitä peruskoulun päättäneitä nuoria, 
jotka ovat syksyllä ilman opiskelupaikkaa tai muuta 
suunnitelmaa. Käytäntönä on, että peruskoulun opin-
to-ohjaajat seuraavat oppilaitaan syksyyn asti, ja ovat 
tarvittaessa yhteydessä ilman opiskelupaikkaa jääneisiin. 
Nuorelle pyritään löytämään koulutuspaikka, mikäli 
kesän hakujenkaan jälkeen hänellä ei ole opiskelupaikkaa 
tai muuta suunnitelmaa. Jos nuori kuitenkin jää ilman 

6. Hyviä toimintamalleja
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koulupaikkaa, hänet ohjataan Nuorten ohjaus- ja tukikes-
kus Kipinään.  

Nuorten tukeminen onnistuu parhaiten silloin, 
kun eri toimijoiden välinen yhteistyö on sujuvaa, ja 
nuori tavoitetaan ajoissa. Yhteistyötä tarvitaan etsivän 
nuorisotyön ja oppilaitosten välillä kuin myös muiden 
palvelualojen toimijoiden välillä. 

Lohjalla Luksian ja etsivän nuorisotyön NAO-yhteis-
työn avulla on pyritty tavoittamaan vailla toisen asteen 
koulutusta olevia nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat paljon 
tukea ja kannustusta opintoihin hakeutumisessa. Luksian 
NAO-ohjaaja on tavoitettavissa etsivän nuorisotyön 
toimistossa joka toinen viikko kolmen tunnin ajan, ja 
etsivän nuorisotyön asiakkaita kutsutaan tuolloin opinto- 
ja uraohjaukseen. Ohjauksessa otetaan huomioon ohjat-
tavan tarpeet ja lähtötilanne siten, että opinto-ohjaus on 
asiakaslähtöinen ja räätälöity kokonaisuus. Ohjauksessa 
tehdään jatkosuunnitelma, jonka pohjalta asiat etenevät. 
Tarvittaessa yhteistyö voi jatkua myös opintojen aikana. 

Yhteistyö eri palveluiden välillä on pääroolissa 
myös Tajua mut! -mallissa. Malli toimii silloin, kun 
ammattilaisella herää huoli nuoresta, mutta hänen oma 
osaamisensa ei liity nuoren tilanteeseen. Ammattilainen 
voi pyytää nuorelta lupaa ilmoittaa hänen yhteystietonsa 
etsivälle nuorisotyöntekijälle sähköisen tietojärjestelmän 
avulla. Tieto nuoresta välittyy etsivälle nuorisotyönteki-
jälle, kun kaksi ammattilaista ovat tehneet ilmoituksen. 
Silloin etsivä nuorisotyöntekijä ottaa nuoreen yhteyttä, 
ja ratkaisuja nuoren tilanteeseen voidaan etsiä nuoren 
toivomien tahojen kanssa. 

Myös Ohjaamo-palvelumallissa hyödynnetään eri 
tahojen välistä yhteistyötä. Ohjaamojen tavoitteena on 
löytää polku koulutukseen ja työelämään alle 30-vuoti-
aille nuorille. Ohjaamot toimivat eri alojen toimijoiden 
voimin ja yhden luukun periaatteella, joten ne ovat 
toimivat hyvänä mallina palvelukentän sirpaleisuuden 
vähentämiseksi. 

Oppilaitosten välisellä yhteistyöllä voidaan tavoittaa 
erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Info-Omnian ja 
Keskuspuiston ammattiopiston ohjausyhteistyömallissa 
erityisoppilaitoksen opinto-ohjaaja neuvoo ja ohjaa 
säännöllisesti toisen koulutuksentarjoajan tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspisteessä. Opinto-ohjaaja neuvoo 
etenkin erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita koskevissa 
kysymyksissä ja kertoo erityisoppilaitoksen koulutuksista.

6.2. Opintojen aikana

Opiskelijan opinnoissa etenemistä, opiskelumotivaatiota 
ja hyvinvointia voidaan tukea toisen asteen opinnoissa 
monella eri tapaa. Oppilaiden erilaiset taustat ja valmiu-
det tulee huomioida tukimuodoissa, ja ohjausta ja tukea 

pitää pystyä tarjoamaan erityisesti niille oppilaille, joilla 
on riski opintojen keskeyttämiseen tai muutoin tuen 
tarve.

Oppilaitoksen olisi hyvä olla tietoinen jo opintojen 
alkuvaiheessa opiskelijan taustasta ja motivaatiosta, jotta 
se kykenee järjestämään varhaisen vaiheen tukea. Helmi 
Liiketalousopisto44 on järjestänyt tulohaastatteluja tuen 
tarpeen tunnistamiseksi kaikille oppilaitoksessa aloit-
taville uusille opiskelijoille. Tulohaastattelun toteuttaa 
ryhmän ohjaaja, ja siinä selvitetään opiskeluun liittyviä 
asioita kuten aikaisempaa opiskeluhistoriaa ja tuen 
tarvetta. Haastattelun pohjana on oppilaan täyttämä 
haastattelulomake. Tämän jälkeen ryhmät käydään läpi 
erityisopettajan kanssa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 
Oppimisvalmiuksia on kartoitettu puolestaan lähtötaso-
testillä. Oppilas saa palautteet kartoituksista, ja tukitoi-
mista sovitaan. 

Osalla oppilaista on kokonaisvaltaisen tuen tarve, 
joka voi johtua oppimisvaikeuksista, kielellisistä vaikeuk-
sista, oppilaan taustasta tai elämäntilanteesta. Porvoon 
International Collegessa käytössä olevassa Koko koulu 
ohjaa -mallissa oppilaitoksen henkilöstöllä on jatkuva 
kontakti opiskelijaan ja riittävät resurssit. Ohjaushenki-
löstön, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaaja, kuraattorin ja 
terveydenhoitajan tavoittaminen on tehty vaivattomaksi. 
Mallissa hyödynnetään myös verkostokumppaneita, ja 
tässä etsivällä nuorisotyöllä, kuntien nuorisopalveluilla, 
seurakunnalla, nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja muilla 
viranomaistahoilla on tärkeä rooli.  

Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja valmiudet 
voidaan huomioida myös joustavalla ja henkilökohtais-
tetulla tutkinnon suorittamisella. Mercuria Kauppiaitten 
kauppaoppilaitoksessa opiskelijalle laaditaan opintojen 
alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota voi-
daan myöhemmin muuttaa tai täydentää. Opintoryhmäs-
sä ei ole ryhmäkohtaista lukujärjestystä vaan jokaiselle 
laaditaan oma työjärjestys. Malli on tehty niille, jotka 
tarvitseva syystä tai toisesta joustoa opintoihin. Opinnot 
voi suorittaa omaan tahtiin tai pääosin tekemällä alan 
työtehtäviä. Erityistä tukea tarvitseva voi saada yksilöllis-
tä tukea. 

Erityisoppilaitoksissa erityistä tukea tarvitsevat nuo-
ret voivat saada monialaista tukea opiskeluidensa tueksi. 
Validia ammattiopistossa HOPS ja HOJKS-keskusteluissa 
selvitetään opiskelijan tuen tarpeet ja suunnitellaan yksi-
löllinen opintopolku. Opiskelijalla on opintojensa tukena 
laaja ja monialainen henkilöstö, joka koostuu esimerkiksi 

44	 	Tiedot	toimintamalleista	perustuvat	sähköiseen	ohjauskirjaan	
vuonna	2016	koottuihin	tietoihin.	Helmi	liiketalousopisto	on	
sittemmin	yhdistynyt	Ravintolakoulu	Perhon	ja	Haaga	Perhon	
kanssa	Perho	Liiketalousopistoksi.	
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asumisen ohjaajista, henkilökohtaisesta avustajasta, 
erityisopettajista, opinto-ohjaajista ja opiskeluhuollon 
henkilöstöstä. 

6.3. Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten erityinen tuki ja ohjaus45

Oppilaitoksilla on käytössään erilaisia menetelmiä 
maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamiseksi, 
missä huomioidaan tämän ryhmän erityistarpeet kuten 
esimerkiksi tuen tarve suomen kielessä.  Opetuksessa 
hyödynnetään muun muassa teknologisia ratkaisuja ja 
visuaalisuutta. Opintosuorituksia voi palauttaa esimer-
kiksi moodle-äänitiedostoin tai ohjeistukset annetaan 
sanallisesti46. Oppimateriaalit ovat selkokielisiä, ja niissä 
käytetään kuvia. 

Opetuksessa käytetään myös samanaikaisopetusta 
suomen kielessä ja muussa opetuksessa. Muun muassa 
Point Collegessa käytössä on samanaikaisopettajuus 
esimerkiksi suomen kielen ja ammatillisten tutkinnon- 
osien opiskelussa. Eiran aikuisopistossa on käytössä 
menetelmä, jossa kaikki opettajat opettavat suomea, ei 
ainoastaan suomi toisena kielenä -opettajat.  

45	 	Tiedot	perustuvat	hankkeen	selvitykseen	Havaintoja	
maahanmuuttajataustaisten	nuorten	ammatilliseen	koulutukseen	
liittyviin	kysymyksiin	Uudellamaalla	2015	ja	sähköisen	
ohjauskirjaan.

46	 	Ks.esimerkki	Kanneljärven	opisto	https://www.youtube.com/
watch?v=I9JnHZyCgyU

Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintoja 
seurataan usein eri tavoin, mikä mahdollistaa myös 
tukipalveluiden tarjoamisen nuorelle silloin kun niitä 
tarvitaan. Tukimuodoissa on erilaisia malleja: yksilöllistä 
tukea nimetyn vastuuhenkilön kautta, vertaistutorointia 
ja vertaisoppimista sekä tukiryhmiä ja yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä. Keskuspuiston ammattiopisto koulut-
taa yleisen ja perusopetuksen henkilöstöä maahanmuut-
tajien erityiseen tukeen ja ohjaukseen liittyen. 

Maahanmuuttajien koulutusmenetelmänä hyö-
dynnetään myös työssä oppimista, joka toimii väylänä 
ammattiin. Keuda aikuisopisto ja TE-toimisto järjestävät 
kotoutujille ja maahanmuuttajille koulusta, jossa yhdis-
tyvät kotoutuminen ja tutkintoon johtava ammatillinen 
koulutus. Koulutus on toteutettu siten, että se on 
mahdollista aloittaa heikollakin kielitaidolla. Opiskelija 
pääsee mukaan käytännön työelämään yhdessä vertais-
ryhmän kanssa. Myös tässä mallissa korostuu ohjauksen, 
tuen ja yhteistyön rooli. Ohjauksesta vastaavat kokeneet 
kouluttajat, joilla on hyvät työelämäsuhteet ja osaamista 
opiskelijan ja työpaikan tukemiseen ongelmatilanteissa. 
Toimintamalli edellyttää kulttuurien ymmärrystä, ja 
jatkuvaa keskustelua oppimisen kynnyksistä ja muista 
siihen liittyvistä ongelmista.  

6.4. Kun opinnot uhkaavat jäädä kesken

Joskus nuoren opinnot uhkaavat jäädä kesken. Syynä 
voi olla motivaation puute tai kokemus väärästä alasta 
ja halu vaihtaa alaa. Joskus opintojen keskeyttämisen 
taustalla ovat muut asiat, joiden selvittämiseen opiskelija 
tarvitsee selvitystä tai tukea. Keskeyttämisen yhteydessä 
puhutaan positiivisesta ja negatiivisesta keskeyttämi-
sestä. Negatiivisella keskeyttämisellä viitataan ei-tavoit-
teelliseen keskeyttämiseen, jolloin nuori ajautuu ulos 
opinnoista. Positiivinen keskeyttäminen puolestaan 
tarkoittaa sitä, että nuori on päässyt vaihtamaan alaa 
toivomalleen alalle.47

Luksiassa on käytössä varmistetun siirtymän malli, 
silloin kun opintoalaa vaihdetaan kesken lukuvuoden. 
Toimintamallissa opinto-ohjaaja kartoittaa opintoalan 
vaihtoa suunnittelevan opiskelijan kanssa motivaation ja 
tarpeet. Jos opintoalaa päädytään vaihtamaan, toteute-
taan alussa koejakso. Suunnitellun ja ohjatun koejakson 
avulla nähdään opiskelijan motivaatio ja soveltuvuus 
uudelle alalla ja perehdytetään uuteen opiskelupaikkaan. 

Helmi Liiketalousopistossa on ollut käytössä malli, 
jossa kaikkien keskeyttävien tai eroavien opiskelijoiden 

47	 	Lerkkanen	2010.	
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kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu48, ja koko 
prosessi tapahtuu oppilaitoksen nimetyn henkilön 
kautta. Keskustelun tarkoituksena on varmistaa seuraava 
etappi ja ohjata oikean tahon piiriin. Toisaalta voidaan 
tehdä suunnitelma opintojen jatkamisesta toisella alalla 
tai nykyisellä alalla siten että opintoihin tarjotaan lisä-
tukea. Jos eroavaa opiskelijaa ei tavoiteta keskusteluun, 
kuraattori ilmoittaa asiasta etsivä nuorisotyöhön.  

Kuraattoreille ja etsiville onkin luotu oma toiminta-
malli keskeyttämis- ja eroprosessissa olevien nuorten 
tukemiseksi49. Kun opiskelija harkitsee opintojen 
keskeyttämistä tai opinnoista eroamista, opinto-ohjaaja 
ilmoittaa riskistä etsivälle nuorisotyölle, josta nuorelle 
osoitetaan oma tukihenkilö prosessin ajaksi. Oppilaitok-
sen näkökulmasta uutta toimintamallissa on se, että tieto 
nuoresta voidaan välittää etsivälle nuorisotyölle hyvissä 
ajoin etukäteen. Etsivä voi olla yhteydessä nuoreen jo 
varhaisessa vaiheessa ja käynnistää asiakassuhteen, jos 
nuori niin haluaa. Etsivä voi olla saattamassa nuorta 
kuulemistilaisuuksiin, ja mikäli nuori ei saavu paikalle, 
etsivä voi tavoittaa nuoren muilla keinoin, kun oppilaitos 
luovuttaa yhteystiedot. 

Malli vastaa etsivän nuorisotyön kyselyssä esiin 
tullutta toivetta oppilaitoksille ilmoittaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa tiedot nuoresta, jolla on riski 
opintojen keskeyttämiseen.  Etsivän nuorisotyönteki-
jän näkökulmasta mallin hyöty on, että keskeytyksen 
sijaan voidaan yhdessä nuoren ja koulun kanssa pohtia 
vaihtoehtoisia tapoja jatkaa opintoja. Tällaisia ovat 
työssäoppiminen, tuettu työssäoppiminen työpajoilla 
(Tuettu TOP-malli) tai siirtymällä muihin opintoihin 
muihin oppilaitoksiin esimerkiksi Valma-koulutukseen tai 
räätälöityihin opintopolkuihin. Mallin ansiosta voidaan 
kartoittaa nuoren tarpeista lähtevä palvelutilanne ja 
ehkäistä syrjäytymistä. 

Keväällä 2016 Suomen Liikemiesten kauppaopisto, 
Stadin ammattiopisto ja Tiimiakatemia Global toteuttivat 
uuden ammattillisen koulutuksen innovaation, Pop up 
-collegen. Kahden oppilaitoksen oppimisympäristö siirret-
tiin keskelle Helsingin Kampin kauppakeskusta. 40 nuorta 
eri osaamisaloilta työskenteli siellä ideoiden ja tuottaen 
erilaisia palveluja ja tapahtumia kauppakeskusten yri-
tyksille. Malli on tarkoitettu toiminnalliseen oppimiseen 

48	 	Tiedot	toimintamalleista	perustuvat	sähköiseen	ohjauskirjaan	
vuonna	2016	koottuihin	tietoihin.	Helmi	liiketalousopisto	on	
sittemmin	yhdistynyt	Ravintolakoulu	Perhon	ja	Haaga	Perhon	
kanssa	Perho	Liiketalousopistoksi.	

49	 	Hyriassa	on	käytetty	vastaavanlaista	mallia.	Keudassa	
toimintatapaa	on	mallinnettu	ja	työstetty	edelleen	käyttöön	
otettavaksi.	Mallista	on	tehty	myös	opas	Keski-Uudellamaalla	
käynnissä	olevassa	kuntakokeilussa.	Tässä	on	osin	tehty	yhteistyötä	
Ohjaamo	Keski-Uusimaan	kanssa.	

opiskelijoille, joilla on paljon poissaoloja, motivaatiopulaa 
luokkaopetukseen ja keskeyttäminen todennäköistä. 

6.5. Opintojen loppuvaiheessa ja niiden 
jälkeen 

Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa nuoren pääsy 
työelämään. Toimintamallit, jotka tukevat työelämään 
sijoittumista tai opiskelijan jatkosuunnitelmia keskittyvät 
usein aikaan, jolloin opiskelijan opinnot ovat vielä kes-
ken. Opintojen päättövaiheessa ohjauksen tarkoituksena 
on antaa tietoja työmarkkinoista ja työllisyystilanteesta 
sekä mahdollisuuksista työllistyä tai jatkaa jatko-opintoi-
hin. Opintojen aikana tapahtuvassa ohjauksessa tuetaan 
työelämään sijoittumista tai opiskelijan jatkosuunnitel-
mia erilaisin keinoin. 

Keskuspuiston ammattiopistossa opiskelija, ammatil-
linen erityisopettaja ja opinto-ohjaaja käyvät keskustelun 
opiskelijan jatkosuunnitelmista, ja osana keskustelua 
laaditaan suunnitelma opiskelijan valmistumisen 
jälkeiseen työnhakuun. Keskustelussa peilataan omaa 
osaamista ja ammatti-identiteettiä, ja sen on tarkoitus 
olla tulevaisuuteen suuntautunut ja realistinen. Prosessi 
aloitetaan jo opintojen alkuvaiheessa, mutta sen paino-
piste on opintojen päättövaiheessa. 

Validia ammattiopistossa kaikkien erityisoppilai-
toksesta valmistuneiden opiskelijoiden uraohjausta 
jatketaan 2-4 kuukautta valmistumisen jälkeen. Ylipää-
tään erityisoppilaitoksissa opintojen jälkeinen ohjaus 
on huomioitu, mutta muissa ammatillisen koulutuksen 
oppilaitoksissa se on vähäisempää. 

Perhon ura- ja rekrypalveluissa50 on ollut kuitenkin 
mahdollista saada tukea ja tietoa ravintola-alan kou-
lutuksesta ja työllistymismahdollisuuksista opintojen 
suorittamisen jälkeen. Henkilökohtaisessa uraohjauk-
sessa etsitään ratkaisuja mm. työllistymiseen. Opintojen 
loppuvaiheessa ja niiden jälkeen järjestetään lisäksi 
alumnitoimintaa, korkeakouluyhteistyötä ja tuetaan val-
mistujaa jatko-opintoihin, työllistymiseen ja työnhakuun. 

Edellä puhuttiin nivelvaiheen ohjauksen katkoksista 
peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välillä. Jotta 
lopullinen tavoite työelämään sijoittumisesta toteutuisi, 
olisi paikallaan pohtia tarvitaanko koulutuksen ja työelä-
män nivelvaiheeseen omia, kaikille koulunsa päättäville 
avoimia toimintamalleja, jotka varmistavat sujuvan 
siirtymän työelämään. 

50	 	Tiedot	toimintamalleista	perustuvat	sähköiseen	ohjauskirjaan	
vuonna	2016	koottuihin	tietoihin.	Helmi	liiketalousopisto	on	
sittemmin	yhdistynyt	Ravintolakoulu	Perhon	ja	Haaga	Perhon	
kanssa	Perho	Liiketalousopistoksi.	
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Hankkeen aikana toteutettiin opintomatkat Hollantiin51 
ja Viroon. Opintomatkoilla tutustuttiin maissa käytössä 
oleviin ohjausmalleihin ja opintojen keskeyttämistä eh-
käiseviin toimiin. Tarkoituksena oli tuoda koulutustakuun 
ja ammatillisen koulutuksen tarkasteluun eurooppalaista 
näkökulmaa ja mahdollisia hyviä käytäntöjä kehitettäväk-
si oman järjestelmämme tueksi. 

51	 	Ks.	Yhdessä	koulutustakuuseen	hankkeen	opintomatka	Hollantiin	
9.-11.11.2016.Taustamateriaali	osallistujille.	

Hollanti sijoittuu hyvin koulutusta ja työllisyyttä 
mittaavissa kansainvälisissä tarkasteluissa. Hollan-
nissa on Euroopan alhaisin (5, 5 %) 15 ̶ 24-vuotiaiden 
NEET-nuorten (not in employment, education or 
training) osuus. Vastaava osuus on Suomessa 10,2 % 
ja koko EU:ssa 12,5 %.52  15 ̶ 29-vuotiaiden nuorten 
työllisyys Hollannissa on hyvällä tasolla: vuonna 2015  
68 % nuorista työskenteli, mikä on OECD-maista 

52	 	Eurofound	2016,	36.	

7. Opintomatkoilla opittua: nivelvaiheen 
ohjaus ja koulupudokkuuden ehkäisy 
Hollannissa ja Virossa

Opintomatkalla	tutustumassa	hollantilaisen	oppilaitoksen	ROC	van	Amsterdamin	
sähköiseen	opiskelijaseurantajärjestelmään.
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kolmanneksi korkein osuus53. Myös 15 ̶ 16-vuotiaiden 
nuorten PISA-tuloksissa Hollanti on menestynyt hyvin. 
Vuonna 2012 Hollanti oli 65 vertailumaan joukossa ma-
tematiikassa sijalla 10 (Suomi 12.), ja Euroopan maista 
paras (Suomi 3.). Lukutaidon osalta Hollanti oli Euroopan 
maista kuudenneksi paras (Suomi 1.).54   

Hollannissa on Euroopan pisin oppivelvollisuus: 
13 vuotta. Perusopetus aloitetaan jo 6-vuotiaana, ja 
12-vuotiaana oppilaat hakevat alempiin toisen asteen 
opintoihin, joissa painotukset vaihtelevat ammatillisista 
akateemisiin.  

Hollannissa on sitouduttu koulupudokkuutta eh-
käiseviin toimiin muun muassa lainsäädännön, tilastojen 
ja sähköisten järjestelmien, nopean puuttumisen ja 
poliittisen sitoutumisen keinoin. 

Osana koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisyyn 
liittyviä toimenpiteitä, oppivelvollisuuden yläikäraja 
nostettiin 16 ikävuodesta 18 ikävuoteen vuonna 2007. 
Valtakunnalliseksi tavoitteeksi asetettiin, että vuoteen 
2016 mennessä koulunkäynnin keskeyttäneiden nuorten 
osuus jäisi alle 25 000 nuoreen. Tähän saakka tulokselli-
suutta on pidetty hyvänä55.56

Hollannin koululaki vuodelta 2015 velvoittaa koulut 
huolehtimaan aiempaa paremmin opiskelijoistaan. Opis-
kelijoiden poissaolot vaikuttavat suoraan oppilaitoksen 
rahoitukseen, ja siksi tukitoimia ja henkilöstöä on lisätty. 
Kouluissa on meneillään myös erilaisia projekteja uusien 
tukimuotojen kehittämiseksi. Opettajan tehtävänä on 
täyttää päivittäin poissaolo-ohjelmaan tiedot opiskelijan 
poissaoloista. Järjestelmään liittyy toimenpiteitä, joilla 
puututaan nopeasti niihin tilanteisiin, joissa oppilaalle on 
kertynyt luvattomia poissaoloja.57 

Kuten Suomessa, myös Hollannissa on nähty kou-
lutuksen siirtymävaiheisiin nähty liittyvän haasteita. 
Siirtymävaiheessa alemmista ammatillisista opinnoista 
ylempiin ammatillisiin opintoihin suurin keskeyttäneiden 
osuus on ylempien ammatillisten opintojen ensimmäisen 
vuoden aikana. Hollannissa tähän on kehitetty muun 
muassa malli, jonka tarkoituksena on linkittää alemman 
ja ylemmän toisen asteen opinnot paremmin toisiinsa. 
Nuori voi jatkaa opintojen suorittamista vanhassa 

53	 	OECD	2016.		

54	 	OECD	2014.

55	 	Lukuvuonna	2015/2016	uusia	keskeyttäjiä	oli	yhteensä	22	948,	1,7		
%	kaikista	opinnot	aloittaneista.	Vastaava	osuus	vuonna	2001/2002	
oli	71	000,	5,5	%	(mukaan	on	laskettu	kaikki	toisen	asteen	linjat)		
(Rijksoverheid	2017).

56	 	Rijksoverheid	2017.

57	 	Ks.	Ambassador,	Ambulante	Guidance	ja	muita	keinoja	
opiskelijoiden	tukemiseen	–	Mitä	jäi	reppuuni	Yhdessä	
koulutustakuuseen	-hankkeen	opintomatkalta	Hollantiin	9.	–	
11.11.2016	-blogikirjoitus.

oppilaitoksessaan tutuissa puitteissa ja tuttujen opetta-
jien kanssa.58 

Ylemmissä toisen asteen oppilaitoksissa kiinnitetään 
myös huomiota myös ensimmäiseen opiskeluvuoteen, 
jota on pidetty kriittisenä opintojen jatkon kannalta. 
Opintovierailun yhdessä vierailukohteessa, Rijn Ijsselissä, 
joka on Arnhemissa sijaitseva 12 500 opiskelijan monia-
lainen ammatillinen oppilaitos, on havaittu, että 85 % 
opiskelijoista selviää ilman sen kummempia tukitoimia, 
15 % selviytyy kevyellä tuella ja 5 % tarvitsee suurta 
tukea.59 

Eniten tukea tarvitsevat pyritään tunnistamaan nivel-
vaiheyhteistyön avulla siirtymävaiheessa tai välittömästi 
sen jälkeen, jolloin tukitoimet voidaan aloittaa opintojen 
alussa. Koulun tavoitteena on laajentaa tuki koskemaan 
myös vähäistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Nivel-
vaiheyhteistyöhön on ammatillisessa oppilaitoksessa 
nimetty henkilö, joka tekee yhteistyötä alemman toisen 
asteen oppilaitosten kanssa. Rijn Ijsselissä toimii myös 
erityisopettaja, joka siirtyy aina sinne, missä lisäopetus 
on tarpeen.60

Sekä Hollannissa että Virossa on palveluita, jotka 
vastaavat myös Suomessa havaittuun kokonaisvaltaisen 
tuen tarpeeseen ja palveluiden pirstaleisuuden ehkäise-
miseen. Myös esimerkiksi Amsterdamissa toimii suoma-
laisten Ohjaamoiden kaltaisia yhden luukun periaatteella 
toimivia tukipisteitä, joissa pyritään löytämään nuorille 
opiskelu- ja työpaikkoja sekä auttamaan kaikissa mahdol-
lisissa ongelmissa.61 

Virossa puolestaan toimivat Rajaleidja-keskukset, 
jotka avattiin syyskuussa 2014 nuorisotakuun myötä. 
Keskuksia on kaikissa Viron maakunnissa, ja ne tarjoavat 
uraohjauksen lisäksi muun muassa erityispedagogista, 
logopedista, sosiaalipedagogista ja psykologista neu-
vontaa kouluille ja kunnille sellaisissa tapauksissa, joita 
koulut eivät itse pysty ratkaisemaan. 

58	 	Ks.	toimenpiteistä	koulutuksen	keskeyttämisen	ehkäisemiseksi	
Rijksoverheid	2017	ja	Yhdessä	koulutustakuuseen	–hankkeen	
opintomatka	Hollantiin	9.11-11.11.2016	Taustamateriaali	
osallistujille.

59	 	Ambassador,	Ambulante	Guidance	ja	muita	keinoja	opiskelijoiden	
tukemiseen	–	Mitä	jäi	reppuuni	Yhdessä	koulutustakuuseen	
-hankkeen	opintomatkalta	Hollantiin	9.	–	11.11.2016	-blogikirjoitus.

60	 	Ibid.

61	 	Ibid.
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Nuorten ohjaustyö painottuu pitkälti opintojen aikana 
tapahtuvaan ohjaukseen. Nivelvaiheen ohjausta tulisi 
kehittää edelleen niin, että nuoren siirtyminen koulusta 
opintoihin ja opinnoista työelämään ja jatko-opintoihin 
on joustavaa eikä yhteys nuoreen katkea. Erityisesti 
toisen asteen opintojen jälkeen tapahtuvaa nivelvaiheen 
ohjausta ja toimintomalleja tarvitaan nykyistä enemmän. 

Elinikäisen oppimisen myötä ohjauksen merkitys ko-
rostuu eri elämänvaiheissa. Ohjauksen tulisi olla henki-
lökohtaista, ja etenkin niiden kohdalla, joilla on erityisen 
tuen tarvetta, myös kokonaisvaltaista. Kokonaisvaltaista 
tuessa tulee huomioida opiskelijan perhe, tausta ja 
yksilökohtainen tilanne, erilaiset menetelmälliset otteet 
ja moniammatillinen yhteistyö.

  Nuoren tulee saada tarvitsemaansa tukea mahdol-
lisemman varhaisessa vaiheessa. Monialaiseen yhteis-
työhön tulee panostaa, jotta nuori pystytään ohjaamaan 
nopeasti oikeanlaisen tuen piiriin. Tätä varten tulisi 

kehittää moniammatillisia matalan kynnyksen palveluja 
kuten Ohjaamo-toimintaa sekä toimintamalleja, jotka 
tekevät eri toimijoiden yhteistyöstä sujuvaa. 

Kouluyhteisöt ovat tulevaisuudessa yhä monikult-
tuurisempia. Maahanmuuttajataustaisia nuoria tulee 
moninaisista kulttuuritaustoista, ja heillä on erilaisia 
lähtökohtia ja valmiuksia. Opettajien ja ohjaajien 
koulutukseen tulee sisällyttää osaamisen kehittämistä 
monikulttuurisuuskysymyksissä sekä maahanmuutta-
jataustaisten erityisten tarpeiden huomioimista kuten 
kielitaidon parantamista.

Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen 
vaatii riittäviä resursseja koulutukseen, nuorten ohjaa-
miseen ja palveluihin. Lisäksi kansainväliset kokemukset 
antavat syytä vakavasti pohtia tulisiko myös Suomessa 
nostaa oppivelvollisuuden yläikärajaa keinona koulupu-
dokkuuden ehkäisemisessä.  

8. Kehittämisehdotuksia
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Yhdessä koulutustakuuseen 
-hankkeessa mukana olleet tahot

http://www.uudenmaanliitto.fi
http://www.amisto.fi/
https://www.hdo.fi/
http://www.hyria.fi/
http://www.kannelopisto.fi/
http://www.keskuspuisto.fi/
https://www.keuda.fi/
https://www.businesscollege.fi/
https://www.luksia.fi/
http://www.hmak.com/
http://www.mbs.fi/
https://www.omnia.fi/
http://www.pointcollege.fi/
http://www.popjazz.fi/
https://www.seurakuntaopisto.fi/
http://www.skyo.fi/
http://www.tts.fi/
http://www.validia-ammattiopisto.fi/
http://www.vantaa.fi
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