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TIIVISTELMÄ 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksessa 2010 tuotiin esille että, 

sosiaali- ja terveyspalveluissa siirretään painopistettä entistä enemmän ennalta 

ehkäisevään toimintaan. Tämä painopisteen siirrolla oli vaikutus oppilas- ja opis-

kelijahuollon lakimuutokseen, jossa oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnan pai-

nopistettä siirrettiin 1.8.2014 alkaen enemmän yhteisölliseen ja ennaltaehkäise-

vään opiskeluhuoltoon. Uuden lain tarkoituksena on tarjota oppilaille ja opiskeli-

joille matalan kynnyksen tukea hyvinvointiin ja oppimiseen.  

Tämän kehittämishankkeen aiheeksi valikoitui Validia ammattiopiston opiskelu-

huollon ja opetushenkilöstön välinen moniammatillinen yhteistyö. Moniammatil-

lisessa yhteistyössä pohdittiin opiskelijoiden huolitilanteita ja niiden ennaltaeh-

käisyä. Tuotoksena tästä kehittämishankkeesta saatiin huolen puheeksioton toi-

mintamalli Validia ammattiopiston käyttöön. 

Tämä kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksen mukaisesti. Tiedonhan-

kinta toteutettiin opiskelijoille suunnatulla kyselyllä sekä opetus- ja opiskeluhuol-

lon henkilöstön fokusryhmäkeskusteluilla. Kehittämishankkeen kyselyssä nousi 

esille, että Validia ammattiopiston opiskelijat eivät koe paljon suuria huolia, mutta 

pieniä huolia kokevat noin puolet opiskelijoista. Eniten huolen tunteita opiskeli-

joilla oli henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opetushenkilöstöä huolten 

puheeksiottamisessa helpottaviksi asioiksi nousivat opiskelijan tunteminen ja vuo-

rovaikutuksellisuus sekä moniammatillinen tuki. Fokusryhmäkeskusteluissa koet-

tiin, että opiskeluhuollon työntekijöiden käynnit opiskelijaryhmissä keskustellen 

opiskelijoita mietityttävistä asioista, voisivat toimia ennaltaehkäisevänä toiminta-

na.  

Asiasanat: opiskeluhuolto, moniammatillinen yhteistyö, huolen puheeksiottami-

nen, huolen vyöhykkeistö, ammatillinen kuntoutuminen  
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ABSTRACT 

 

In its Future Review 2010 the Ministry of Social Affairs and Health highlighted 

that, social and health services transferred their focus more and more on preven-

tive actions. This transfer of focus had an effect on the law change of students’ 

well-being, in which the focus of students’ well-being was shifted from 

08/01/2014 to more communal and preventive well-being. The purpose of the new 

law is to provide students easily available support for their well-being and learn-

ing. 

The theme of the thesis was selected as a multi-professional co-operation between 

student well-being and the educational staff in Validia Vocational College. In the 

multi-professional cooperation the worries of the students and their prevention 

were considered. The output of this development project was approach of talking 

about worries for Validia Vocational College use. 

This development project was carried out as an action research. The acquisition of 

information was carried out with a survey conducted for students and focus group 

discussions with the teaching and student service staff. The main point in the in-

formation of the development project was that Validia Vocational College stu-

dents do not experience a lot of great worries, but about half of the students feel 

small worries. The students had most feelings of worries with mental well-being 

issues. The faculty felt that knowing the students and interacting with them, as 

well as multi-professional support, makes it easier to speak about their worries. It 

was felt in the focus groups that the visits of the staff in the student group discus-

sion about worries could serve as preventive actions. 

 

Key words: student well-being, multi-professional co-operations, bringing up 

worries, the zones of subjective worry, vocational rehabilitation 
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1 JOHDANTO 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 2010, 11- 12) tulevaisuuskatsauksen mukaan 

sosiaali- ja terveyspalveluissa painopistettä siirretään entistä enemmän ennaltaeh-

käisevään toimintaan. Painopisteen muutoksella varmistetaan palvelujärjestelmän 

kyky auttaa varhain ja tehokkaasti silloin, kun asiakkaan omat voimavarat eivät 

riitä. Painopisteen muutoksella vahvistetaan eri ammattiryhmien ennaltaehkäise-

vän työn osaamista ja otetaan käyttöön yhtenäisiä toimintamalleja ja menetelmiä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuessa ja painopisteen muuttuessa enemmän 

ennaltaehkäisevään toimintaan pyritään myös saamaan käyttäjiä mukaan kehittä-

mään palveluita. 

Tässä tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa osallistetaan Validia ammattiopis-

ton opiskelijoita ja opiskeluhuollon jäseniä sekä opetuksen henkilöstöä kehittä-

mään moniammatillisesti huolen puheeksioton toimintamallia. Toimintamallin 

tehtävänä on tukea opetushenkilöstöä heidän kokiessaan huolta opiskelijoiden 

tilanteista. Toimintamallin käytöllä voidaan lisätä opiskelijan, opettajan, ohjaajan 

ja opiskelijahuollon välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Lisäksi sillä voidaan 

vastata osaksi uuden opiskelijahuoltolain ja ammatillisten oppilaitosten opetus-

suunnitelman yhteisen osan opiskeluhuollon suunnitelman mukaisia vaatimuksia 

opiskeluhuollon yhteisöllisestä toiminnasta ja ennaltaehkäisevän työn osaamisesta 

sekä yhtenäisten toimintamallien käytöstä. 

Huolen aiheet sekä niiden kohtaaminen ja käsitteleminen ovat Validia ammat-

tiopiston opiskeluhuollon ja opetushenkilöstölle lähes päivittäistä. Koskimies, 

Pyhäjoki ja Arnkil (2012, 7, 19) mainitsevat, että työntekijän kokema huoli on 

kontaktitietoa, jonka hän saa vuorovaikutussuhteesta käsin. Kokemus huolesta on 

aina kokijalleen tosi. Se on tunne, johon ihminen voi tarttua ja tutkia sitä yhteis-

työssä ja dialogissa toisen ihmisen kanssa. Huolen tunne on myös samalla enna-

kointia omista toimintamahdollisuuksista. Huolen tunne ilmaisee asioiden mene-

vän huonoon suuntaan, ellei muutosta saada aikaan. Validia ammattiopistossa 

opiskelijoiden elämäntilanteissa on vaiheita, jolloin he tarvitsevat tukea voidak-

seen jatkaa opiskeluaan. On opiskelijoiden etujen mukaista, että huolen puheek-

sioton tapahtuvat jo pienen huolen aikana. Opiskelijoiden tulee saada tukea tilan-
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teeseensa ajoissa, jolloin kriisin ennaltaehkäiseminen on mahdollisa. Opetushen-

kilöstön tehtävänä on opetuksen lisäksi myös ohjata opiskelijaa tarvittavan tuen 

piiriin. Tämä vaatii opetushenkilöstöltä hyvää vuorovaikutusta opiskelijan kanssa 

sekä ehkäisevän työn osaamista ottaa jo pieniä huolen aiheita puheeksi opiskelijan 

ja opiskeluhuollon kanssa. 

Tämän toimintatutkimuksena toteutetun kehittämishankkeen tavoitteena on selvit-

tää mistä asioista Validia ammattioppilaitoksen opetushenkilöstö ja oppilaat ko-

kevat huolen tunteita ja kuinka moniammatillinen opiskeluhuolto voi heitä tukea 

huolen puheeksiotossa sekä varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen antamisessa. Li-

säksi kehittämishankkeessa selvitetään miten opiskeluhuolto voi lisätä yhteisöllis-

tä toimintaa niin, että se tukisi huolitilanteita ja niiden ennaltaehkäisyä Validia 

ammattiopistossa. 

Kehittämishankkeen opiskelijoille suunnatun kyselyn avulla saamme tietää viiden 

ammatillisen erityisoppilaitoksen opintoryhmän opiskelijoiden opintojen aikaisis-

ta huolen tunteiden kokemuksista. Opiskelijoiden vastauksista nousseita asioita 

pohditaan moniammatillisesti opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon kesken kah-

dessa fokusryhmätapaamisessa. Fokusryhmäkeskusteluiden jälkeen kehitetään 

huolen puheeksioton toimintamallia, jonka hahmottamisessa käytettään Huolen 

vyöhykkeistöä.  
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT  

2.1 Kehittämishankkeen taustaa ja kohdeorganisaatio 

Valtion vuoden 2014 talous-arvioesityksessä ehdotettiin, että oppilas- ja opiskelu-

huoltoa kehitetään (Valtioneuvosto 2013). Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

(1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, jolloin lukioiden ja ammatillisten oppilaitos-

ten opiskelijat pääsivät peruskoulujen lisäksi kuraattori- ja psykologipalveluiden 

piiriin. Painopistettä laissa siirrettiin enemmän yhteisölliseen ja ennaltaehkäise-

vään oppilas- ja opiskeluhuoltoon. Oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan matalan 

kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.  

Peltosen ja Honkasalon (2013, 5,7) kokoama Opetushallituksen toukokuussa 2013 

julkistama terveydenedistämisaktiivisuuden tilannekatsaus kytkeytyy aikataululli-

sesti yhteen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämisen kanssa. Tilannekat-

saus pohjautuu Opetushallituksen sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen vuo-

sina 2011–2012 tekemään tiedonkeruuseen, jossa ilmenee millaisessa tilanteessa 

Suomen koulut ja oppilaitokset kohtaavat uuden lainsäädännön oppilas- ja opiske-

luhuollolle asettamat haasteet. Tilannekatsauksessa yhtenäinen oppilas- ja opiske-

luhuoltotyö todetaan tärkeäksi ja sen lisäävän koulu- ja opiskeluyhteisön hyvin-

vointia. Tilannekatsauksessa tarkastellaan psykologi-, kuraattori-, terveydenhoita-

ja- ja lääkäripalveluiden saavutettavuutta koulussa tai oppilaitoksessa sekä mo-

niammatillisen oppilas- ja opiskeluhuoltotyön eri tehtäviin käytettyä työaikaa.  

Validia ammattiopisto on erityisoppilaitos, joka tuottaa ammatillista koulutusta 

niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ammatin valinnassaan ja opiskelussaan. Va-

lidia ammattiopistossa erityisopiskelijat voivat opiskella ammatin monialaisesti 

tuettuna. Validia ammattiopisto oli mukana edellä mainitussa tilannekatsauksessa. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivuilla (THL, 2012) kuvataan tervey-

den edistämisen toimintaa termillä terveydenedistämisaktiivisuus eli TEA. TEA-

termi on johdettu englanninkielisestä käsitteestä health promotion capacity buil-

ding. Terveydenedistämisaktiivisuutta ammatillisissa koulutuksissa analysoitiin 

sitoutumisen, johtamisen, terveysseurannan, tarveanalyysin, voimavarojen, yhteis-

ten käytäntöjen ja osallisuuden osa-alueilta. TEAviisarissa ilmenee, että Validia 
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ammattiopistossa osallisuuden osa-alueelta saadut pisteet eivät yllä koko maan 

keskiarvon tasolle, kuten muut osa-alueet.  

Noin 600 opiskelijan Validia ammattiopistossa on ennakoitu uusien lakisäädösten 

tulemista, minkä vuoksi yhteisöllisyyden, osallisuuden ja moniammatillisen yh-

teistyön kehittämiseen on paneuduttu kehittämishankkein. Koulutuskeskuksen 

vuoden 2012- 2013 toimintakertomuksessa (IJKK 2013a, 4, 26) todetaan projekti- 

ja kehittämishanketoiminan painottuvan ammatillisen koulutuksen muutoshaastei-

siin. Koulutuskeskuksen henkilöstövisio vuoteen 2016 mukaan henkilöstölle tarjo-

taan mahdollisuuksia kehittää ja kehittyä ammatillisen erityisopetuksen asiantunti-

joiden kanssa. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on organisaation perustehtä-

vien vaatima osaaminen, jolloin osaamisen ylläpito ja jakaminen sekä moniamma-

tillinen yhteistyö ovat nousseet organisaation kehittämisen ja henkilöstösuunnitte-

lun kärkeen.  

Tämän kehittämishankkeen kohdeorganisaatio Validia ammattiopisto toimi 

aiemmin nimellä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. Uusi nimi otettiin 

käyttöön kehittämishankkeen aikana 1.8.2014 alkaen. Koska tämä opinnäytetyö 

valmistui Validia ammattiopiston nimen käyttöönoton jälkeen, puhutaan koko 

opinnäytetyön raportissa Validia ammattiopistosta. Validia ammattiopisto tarjoaa 

ammatillista erityisopetusta, valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta 

sekä tuottaa ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tuki-

palveluja. Validia ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa toimii 

opiskelijan tukena laaja moniammatillinen opiskeluhuolto. (IJKK 2013.)  Luku-

vuonna 2012- 2013 Validia ammattiopiston kaikki opiskelijat olivat erityisopiske-

lijoita ja heistä vaikeasti vammaisia oli yli 60 %. Ammatillisten erityisopetusten 

yleisimmät perusteet erityisopetukselle olivat psyykkiset pitkäaikaissairaudet sekä 

liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus. (IJKK 2013a, 5, 9.) 

Vuonna 2013 Validia ammattiopistossa toteutettiin ”Opiskelun aloituksen osallis-

tava tuki” – hanke. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ohjauksen toimintamalle-

ja, joiden avulla voidaan vähentää toisen asteen ammatillisen koulutuksen alku-

vaiheessa tapahtuvia opintojen keskeyttämisiä parantamalla opiskelijoiden opiske-

lukykyä. Hankkeen puitteissa toteutettiin useia opinnäytetöitä. Hirven (2013, 37) 
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opinnäytetyössä ohjauksen tärkeimmiksi keinoiksi opiskelun keskeyttämisen en-

naltaehkäisyssä nousivat varhainen puuttuminen ja tuki. Aikaisen vaiheen toimin-

nalla voidaan estää ongelmien syveneminen. Varhaisen tuen antamisessa toimiva 

yhteistyö nähtiin merkityksellisenä Validia ammattiopistossa.  

Haastatteluissa tuli esille, että opiskeluhuollon jäsenet näkevät parantamisen varaa 

huolitilanteissa tai nopeasti hoidettavissa asioissa. Opiskelijoiden huolten akuut-

tien tilanteiden hoidossa, hyviin opiskeluhuollon resursseihin vedoten opiskelija-

huollon henkilöstö ajattelee, että toisella työntekijällä on mahdollista hoitaa asia 

saman tien. Muiden opiskeluhuollon jäsenten työn ymmärtäminen ja arvostami-

nen ei Hirven (2013, 47) tutkimuksen mukaan ollut itsestään selvää, eikä mo-

niammatillisen työyhteisön jäsenten työtä tunneta työyhteisössä riittävän hyvin. 

Haastattelujen mukaan oppilaitoksessa on keskivertoa monipuolisempi moniam-

matillisen työn rakenne. Työ on organisoitu viisaasti, mutta ammattiryhmien kes-

kinäistä vuorovaikutusta voisi muuttaa enemmän toista arvostavaan suuntaan. 

Hirven (2013, 57) mukaan suuressa oppilaitoksessa toimintatavat vaihtelevat 

työntekijöiden kesken. Opiskelijoilla on oikeus vakiintuneisiin toimintatapoihin, 

minkä vuoksi tarkemmin mallinnetut ohjauksen toimintatavat auttavat yhdenver-

taistamaan opiskelijoiden ohjausta. 

Tämän kehittämishankkeen taustana toimii 1.8.2014 voimaan tullut oppilashuolto-

laki ja ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelman yhteisen osan opiskelija-

huollon suunnitelma. Lisäksi opetushallituksen tilannekatsauksessa esille nousi 

ilmi tarve kehittää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Validia ammattiopistossa. Myös 

Validia ammattiopiston henkilöstövision tavoite moniammatillisen yhteistyön 

kehittämisestä tukee kehittämishankkeen toteutumista. 
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2.2 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoite  

Tämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksena on tuoda opiskeluhuol-

lon henkilöstöä lähemmäs opetuksen henkilöstöä ja opiskelijoita hyviä käytäntöjä 

kehittämällä. Kehittämishankkeella lisätään opiskeluhuollon ja opetushenkilöstön 

välistä yhteistyötä.  

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää moniammatillisena yhteistyönä huo-

len puheeksioton toimintamalli Validia ammattiopistolle. Huolen puheeksioton 

toimintamallilla voidaan selkeyttää moniammatillista ja monialaista yhteistyötä 

Validia ammattiopistossa. Huolen puheeksioton toimintamallin käytöllä on mah-

dollista vastata uuden opetussuunnitelman mukaisiin vaatimuksiin opiskeluhuol-

lon yhteisöllisestä ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta erityisammattioppilaitokses-

sa.  
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3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA KUNTOUTUKSEN 

TUKIMUOTOJA 

 

3.1 Ammatillinen kuntoutuminen erityisoppilaitoksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksen 2020 (STM 2010, 8) mu-

kaan uudistamisen päälinjauksissa todetaan työn ja kansalaisten aktiivisen toimin-

tojen luovan kestävää sosiaaliturvaa. Tulevaisuuden linjauksessa todetaan, että 

kaikilla työikäisillä ja osittain työkykyisillä on oltava mahdollisuus omien voima-

varojensa mukaan osallistua työelämään. Ammatillisessa kuntoutuksessa asiak-

kaiden kanssa tehtävät työt liittyvätkin laaja-alaisesti työmarkkinakansalaisuuden 

vahvistamiseen, voimavarojen lisäämiseen, osaamisen vahvistamiseen, työkyvyn 

ylläpitämiseen ja sairauden jälkeiseen työhön paluuseen (Lindh 2007, 4).  

Validia ammattiopistossa opiskelijat ovat kaikki erityisopetuksen päätöksen saa-

neita opiskelijoita. Opiskelijoiden tavoitteina on joko valmistua ammattiin tai saa-

da valmentavaa koulutusta ja tukea itsenäiseen elämään. Tutkintojen avulla opis-

kelijoilla on paremmat mahdollisuudet päästä työelämään. Validia ammattiopis-

tossa opiskelijoiden tukena on koko koulutuksen ajan monialainen opiskeluhuolto. 

Opiskeluhuoltotyön tavoitteena on auttaa opiskelijoita heidän opintiellään, niin 

että heillä on mahdollisuudet saada ammatti ja sitä kautta päästä työelämään. Va-

lidia ammattiopistossa ammatillinen peruskoulutus tai ammattiin valmentavaa 

koulutus voi olla samalla ammatillista kuntoutumista, koska kaikilla opiskelijoilla 

on sairaus tai haitta, joka rajoittaa hänen ammatinvalintaansa. ( IJKK 2013). 

Järvikosken ja Härkäpään (2011, 215,) mukaan ammatillisen kuntoutuksen toi-

menpiteillä pyritään estämään syrjäytymisprosessin eteneminen ja auttamaan hen-

kilöä pääsemään työelämään, jotta hän saisi toimeentulonsa omilla taidoillaan ja 

kyvyillään. Koulutus on yksi ammatillisen kuntouksen keskeisistä menetelmistä 

Kelan, työeläkejärjestelmän sekä tapaturma- ja liikennevakuutuksen ammatillises-

sa kuntoutuksessa. Järvikoski ja Härkäpää (2011, 221) näkevät ammatilliseksi 

kuntoutukseksi kuntoutustoiminnan, jonka tavoitteena on työkyvyn parantaminen, 

työssä jaksamisen tukeminen, työmahdollisuuksien luominen ja työllistyminen. 
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Ammatillista kuntoutusta kohdistetaan varsinkin niihin henkilöihin, joilla on riski 

syrjäytyä työmarkkinoilta, joutua työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkäaikaistyöttö-

mäksi. 

Kotamäki, Niemi, Sirkiä, Virnes, Räisänen ja Hietala (2010, 22) näkevät onnistu-

neen kuntoutuksen vaativan moniammatillisuuta ja yhteistyötä kuntoutuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikka kuntoutus perustuu lääketieteelliseen arvi-

oon, kuntoutujan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen edellyttää moniam-

matillisuutta kuten esimerkiksi sosiaalityön palveluita.  Järvikosken ja Härkäpään 

(2011, 15) mukaan hyvään ammatilliseen kuntoutumiseen sisältyy aina lääkinnäl-

lisen kuntoutumisen toimenpiteitä. Lisäksi kuntoutusprosessiin sisältyy usein 

ammatillisia, kasvatuksellisia, sosiaalisia ja psykologisia osatekijöitä.  Järvikoski 

ja Härkäpää (2011, 16) määrittelevät ammatillisen kuntoutumisen prosessiksi, 

jonka avulla vajaakuntoiset henkilöt saavat tai säilyttävät sopivan työn ja etenevät 

työssään. Savukoski ja Kauramäki (2012, 124) puolestaan nostavat esille kuntou-

tuksen määrittelyissä keskeisin toimintaperiaattein tavoitteellisuuden ja asiakas-

lähtöisyyden. Myös Kotamäen ym. (2010, 21) mukaa kuntoutuksen tulee olla ko-

konaisvaltaista, toimintakykyä ja osallisuuden mahdollisuuksia edistävää ja ylläpi-

tävää toimintaa. Kuntoutuksen kokonaisvaltaisuuteen kuuluvat lääketieteellinen 

arvio asiakkaan tilasta, kuntouttavan hoidon lisäksi tarpeelliset terapiatoimenpiteet 

ja apuvälineet sekä kuntoutusohjaus ja sosiaalityön asiantuntijuuden hyödyntämi-

nen. 

3.2 Opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa  

Ammatillisessa koulutuksessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut 

opiskelijoiden tarpeiden vuoksi muutoksia, minkä seurauksena opiskeluhuollon 

merkitys on lisääntynyt. Opiskeluhuollon tavoitteet ovat laajat. Ne kattavat sekä 

turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön, oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyden, 

hyvinvoinnin ja viihtyvyyden, että opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaami-

sen. Opiskeluhuollon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää moniammatillista yh-

teistyötä, jota pidetään koko oppilaitosyhteisön yhteisenä asiana. Opiskeluhuolto-

työ kattaa kaikkien kouluyhteisön työntekijöiden tekemän, oppimisedellytyksiä 

lisäävän sekä turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, kuten yhteisöllisyyttä, edis-
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tävän työn. Jokainen siis tekee opiskeluhuoltoa osana omaa työtään. Opiskelu-

huollon palveluja ovat terveydenhoitajan ja -lääkärin, kuraattorin ja psykologin 

asiakastyö. Opinto-ohjaajat ovat keskeisessä asemassa opiskelijan hyvinvoinnin ja 

opintojen etenemisen kannalta. Lisäksi osaksi opiskeluhuoltoa kuuluvat myös 

oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy, erityisopetus ja tarvittavat muut tukimuodot. 

Opiskeluhuoltotyössä onnistuminen edellyttää toimimista yhteistyössä eri viran-

omaisten ja tahojen sekä opiskelijoiden huoltajien kanssa. Ryhmäohjaajat ja opet-

tajat toimivat tärkeinä sillan rakentajina opetuksen ja opiskelijahuollon välillä. 

(Kotamäki ym. 2010,15, 20.)  

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu toisen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa opiskeleville, lukiolaisille, ammattikorkeakoululaisille ja yliopisto-

opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon palvelut sisältävät terveyden- ja sairaan-

hoidon palvelut terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotoimintana, suun tervey-

denhuollon palvelut sekä lisäksi perusterveydenhuollon osana toteutettavat mie-

lenterveyspalvelut. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja asianmukaisiin tuki- tai 

hoitopalveluihin ohjaaminen kuuluvat kaikille opiskeluterveydenhuollon osapuo-

lille. (STM 2006, 3, 26.)    

Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä oppilaitosyhteisössä. 

Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 

mukaisen opiskeluhuollon sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelu-

huollon palveluja toteutetaan yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena. Lisäksi opiskelu-

huoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena, 

suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvitta-

essa muiden yhteistyötahojensa kanssa. (THL 2014.)  

Opiskeluhuollon toimintaa ohjaavat monet lait ja sitä toteutetaan yhteistyössä 

opiskelijan ja hänen huoltajiensa sekä muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstön 

kanssa. Opiskeluterveydenhuollosta säädetään neuvoloiden ja koulujen opiskelija-

terveydenhuoltoa koskevassa asetuksessa (380/2009), terveydenhuoltolaissa (L 
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1326/2010) (Laitinen & Hallantie 2011, 8.) ja sen nojalla annetussa asetuksessa 

sekä lastensuojelulaissa (L1287/2013). 

1.8.2014 voimaan astuneessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) yhtei-

söllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko 

oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, 

sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäris-

tön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtaisella opiskelu-

huollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja, mo-

nialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja koulutuksen järjestäjän järjestämiä 

sosiaali- ja terveyspalveluja.  

Lain (L479/2003) vammaisille opiskelijoille järjestetystä palveluista ja tukitoimis-

ta mukaan opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän 

psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 

ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Koulutuksen järjestäjän 

tulee toimia yhteistyössä palveluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja mui-

den tahojen kanssa sekä antaa opiskelijoille tieto näistä eduista ja palveluista. Tar-

vittaessa opiskelija tulee ohjata hakemaan näitä etuja ja palveluita. Riippumatta 

oppilaan kotikunnasta, opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää kunta tai kun-

tayhtymä, jonka alueella opiskelijan oppilaitos sijaitsee (STM 2009, 96). 

Vuoden 2003 opiskeluhuoltoa koskevia säännöksiä täydennettiin asetuksin 

(380/2009) vuonna 2009. Lakimuutosten yhteydessä opetussuunnitelman ja tut-

kintojen perusteisiin lisättiin opiskelijahuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön 

keskeiset periaatteet. Ammatillista koulutusta koskevien lakien mukaan Opetus-

hallitus päättää opetussuunnitelman perusteissa, mitkä ovat oppilaitoksen ja kodin 

yhteistyön ja opiskeluhuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan 

opiskeluhuollon tavoitteet. (STM 2009, 13.) 

Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman (28/011/2004) mukaan opis-

keluhuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö ja 

edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Lisäksi opiskeluhuollon 

tehtävänä on tukea opiskelijaa ja säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysis-
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tä ja psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskelu-

huollon tehtäviin kuuluu myös edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien 

varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeyty-

mistä. (Kotamäki ym. 2010, 23.) 

Opetustoimen keskeinen oppilashuoltotoiminnan ohjauksen väline on opetuksen 

järjestäjän hyväksymä paikallinen opetussuunnitelma, joka laaditaan moniamma-

tillisessa yhteistyössä. Moniammatillisuutta tarvitaan oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yhteistyöverkostotyöhön. Lisäksi mo-

niammatillisuus on tarpeen yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä ja hy-

vinvointia edistävien toimintamallien laatimisessa. Opiskeluhuolto edellyttää toi-

miakseen moniammatillista asiantuntijuutta sekä sille luotuja rakenteita koko or-

ganisaatiossa. Opiskeluhuollon palvelujen tulee toteutua kaikille oppilaille tasa-

puolisina ja yhtä laadukkaina. (Laitinen ja Hallantie 2011, 36- 38.)  

Kotamäen ym. (2010, 28) mukaan opiskeluhuoltosuunnitelma on osa koulutuksen 

järjestäjän opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmissa otetaan myös huomioon 

erityisopiskelijoiden ja maahanmuuttajien yksilölliset erityistarpeet. Erityistarpeita 

voivat olla apuvälineet ja henkilökohtaisen avustaja ja esteetön opiskeluympäristö. 

Erityisopiskelijoiden tarpeet kirjataan yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, hen-

kilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Myös 

Koskela (2013, 10, 13- 14) tuo esiin, että opiskeluhuollon laajana toimintatehtä-

vänä on myös säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä 

turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Lisäksi opiskeluhuollon 

tehtävänä on luoda opiskelijoille ja henkilökunnalle turvallinen ja terveellinen 

opiskeluympäristö. Opiskeluhuollolla on myös tehtävänään edistää oppilaitosyh-

teisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Erityisesti opiskeluhuollon tehtäviin kuuluu 

edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin 

puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.  

Nykäsen (2010, 24) mukaan opiskelijoiden ohjauspalvelut nivoutuvat läheisesti 

opiskelijoiden oppimisen ja elämänsuunnittelun edistämisen kanssa. Opiskelijan 

ohjauspalvelut muodostavat muiden tukipalveluiden, kuten oppilas- ja opiskelija-

huollon rinnalla verkostoituvat moniammatilliset ja monihallinnolliset palvelujär-
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jestelyt. Opiskelijoiden ohjauspalvelut ovat osallistavaa, oppimista ja elämän-

suunnittelua edistäväi palveluja. Nykäsen (2010, 25) mukaan ohjauspalveluiden 

ohuuden ja niukkuuden vuoksi opiskelijan eteneminen opinpolullaan hankaloituu, 

ja opiskelijat joutuvat usein hakeutumaan terveydenhuollon korjaaviin erityispal-

veluihin. Jotta opiskelijoiden tuen tarpeisiin voidaan vastata, ”joudutaan ylittä-

mään työntekijöiden välisiä moniammatillisia ja ohjausverkoston organisaatioi-

den monihallinnollisia rajoja.” Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on op-

pimisen ja opiskelun sekä muun hyvinvoinnin edistäminen.  

3.3 Moniammatillinen yhteistyö ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltotyössä 

Opiskelijoiden monenlaisten ongelmien hoitaminen edellyttää usean työntekijän 

yhteistyötä. On opiskelijoiden etu, että eri työntekijät ja viranomaistahot kokoavat 

voimansa ja hakevat yhdessä ratkaisuja sekä menettelytapoja opiskelijoiden vai-

keisiin tilanteisiin. Tällöin voidaan puhua moniammatillisesta yhteistyöstä. Mo-

niammatillisen yhteistyö vaatii työntekijöiltä asiantuntemusta, innostuneisuutta, 

innovatiivisuutta. Heillä olisi myös oltava riittävästi voimavaroja ja halua toteut-

taa yhteisiä tavoitteita. Lisäksi työntekijöillä tulisi olla hyvät yhteistyötaidot ja 

kyky kohdata erilaisuutta. (Kontio 2010, 19- 20.) 

Laitinen ja Hallantie (2011, 11) korostavat vuoden 2010 koululakien ja opetus-

suunnitelmien perusteiden muutoksissa ja täydennyksissä sektoreiden rajat ylittä-

vää yhteistyötä ja oppilaitosten sisäistä moniammatillista yhteistyötä. Kaiken yh-

teistyön tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen.  

Oppilaitoksissa moniammatillisuus jakautuu opetushenkilöstön sekä sosiaali- ja 

terveysalan henkilöstön asiantuntijuuteen. Lisäksi moniammatilliseen yhteistyö-

hön kuuluvat muut opiskelijan ympärillä toimivat tahot, kuten esimerkiksi kunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, joiden kanssa oppilaitosten opiskelu-

huolto tekee tarvittaessa yhteistyötä. Tämän asiantuntijuusverkoston tehtävänä on 

auttaa opiskelijaa saavuttamaan opiskelulle asetetut tavoitteet ja tukemaan opiske-

lijaa hänen kokonaisvaltaisessa elämässään.  

Laitisen & Hallantien (2011,36) mukaan opetustoimen organisaation sisällä mo-

niammatillisuus toteutuu opetuksen ja opiskelijahuollon yhteistyönä. Pelkästään 
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opettajien välinen yhteistyö ei täytä moniammatillisen yhteistyön kriteerejä ope-

tustoimen organisaatiossa. Opettajan arkinen huolenpito oppilaasta on opetuksen 

lisksi samalla myös opiskeluhuoltoa. Opettajan kannattaa hyödyntää opiskelu-

huollon asiantuntijuutta opetuksessa. Koskelan (2013, 10, 13) tutkimuksen mu-

kaan ammatillisen koulutuksen ryhmänohjaajan merkitys opetuksen ja opiskelija-

huollon välisenä sillanrakentajana on merkittävä. Ammatillisissa oppilaitoksissa 

aktiivisen opiskeluhuoltoroolin ottaminen on usein opettajille vielä vaikeaa, jol-

loin opiskelijan ongelmat siirtyvät helposti asiantuntijoille. Lisäksi Nurmi (2009, 

89) toteaa, että kaikkien opettajien ohjausosaaminen ei riitä tukemaan opiskelijaa 

heidän huolissaan ja monet opettajat kokevat tarvitsevansa lisää koulutusta yksi-

löllisen oppimisen tukemiseen. Isoherranen (2005,14, 2008, 35) toteaa toimin-

taympäristöstä riippumatta moniammatillisessa yhteistyössä korostuvan asiakas-

lähtöisyyden, tiedon ja eri näkökulmien yhteenkokoamisen, vuorovaikutustietoi-

sen yhteistyön, rajojen ylityksten ja verkostojen huomioimisen.  

Moniammatillisessa yhteistyössä on otettava huomioon monia asioita, jotta vuo-

rovaikutteinen yhteistyö toimii. Arnkil ja Seikkula (2005, 9) nostavat esiin toimi-

mattoman moniammatillisen työn, joka voi olla epätietoisuutta siitä, kenellä on 

vastuu hoitaa asiakkaan tilanne. Seurauksena voi olla turhia verkostokokouksia ja 

asiakkaan tilanteen pahentuminen. Auttajatahot myös voivat toimia asiakkaiden 

kanssa tietämättään muista auttajatahojen toimista, ja seurauksena voi olla pääl-

lekkäistä turhaa työtä, mikä näkyy myös kustannuksina. Yhteistyön esteenä voi 

olla myös salassapitovelvollisuus, joka monesti hidastaa toimintaa. Yhteistyön 

edellytykset estyvät myös, jos työntekijä pyrkii siirtämään vastuutaan muille työn-

tekijöille. Myös Laitisen ja Hallantien (2011,41) mukaan yhteistyötä rajoittavia 

asioita voivat olla tietosuojakysymykset sekä työntekijän epävarmuus oman toi-

mivallan rajoista. Halmetojan (2012, 39- 40) mukaan haasteita moniammatilliseen 

yhteistyöhön voi tuoda myös eri työntekijöiden työehtosopimusten mukaiset eri-

laiset työajat. Moniammatillisessa yhteistyössä myös työntekijöiden vaihtuvuus 

koettiin yhteistyötä heikentävänä asiana. 

D’amourin, Ferrada-Videlan, San Martin Rodriguezin ja Beaulieun (2005, 118, 

127) kirjallisuukatsauksen mukaan yhteistyö on välttämätöntä, jotta voidaan var-

mistaa laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kirjallisuuskatsauksen 
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tavoitteena tunnistaa yhteistyöhön liittyviä yleisiä käsitteitä, joita ovat jakaminen, 

kumppanuus, keskinäinen riippuvuus, valta sekä dynaaminen prosessi. Jakaminen 

nähdään jaettuna vastuuna ja päätöksentekoina sekä jaettuna tietona ja yhdessä 

suunnittelemisena. Kumppanuus määritellään kahden tai useamman tahon liitty-

misenä rakentavaan suhteeseen, joka vaatii avointa ja rehellistä viestintää ja kes-

kinäistä luottamusta sekä kunnioitusta. Kumppanuus nähdään myös yhteisten ta-

voitteiden tavoittelemisena.  

Yhteistyössä keskinäinen riippuvuus näkyy D’amour ym. (2005, 119) mukaan 

työntekijöiden riippuvuussuhteissa toisiinsa toimiakseen asiakkaan parhaaksi. 

Työntekijöillä on siis yhteinen halu toimia yhdessä asiakkaan hyväksi. Valta jae-

taan yhteistyötä tekevien kesken. Yhteistyössä jokaisen työntekijän vaikutusmah-

dollisuuksien tulee olla yhtä suuret. Vallan koetaan perustuvan tietoon ja koke-

mukseen, ei ammattinimikkeeseen tai työnkuvaan. Yhteistyössä vuorovaikutus-

suhteisiin täytyy panostaa erittäin paljon. D’amour ym. (2005, 19) näkevät yhteis-

työn dynaamisena ja vuorovaikutussuhteisena prosessina, jossa jokainen osallistu-

ja edistää asiakkaan tilannetta ottaen huomioon muiden työntekijöiden ammatti-

taidon.  

Myös Laitisen ja Hallantien (2011,36) mukaan moniammatillisessa yhteistyössä 

pyritään saavuttamaan yhteinen päämäärä jakamalla tietoja, taitoja, tehtäviä, ko-

kemuksia ja toimivaltaa. Heidän mukaansa moniammatillisuus on käsitteenä haas-

tava ja se voi toteutua monin tavoin. Opiskelijahuollossa moniammatillisen yh-

teistyön päämääränä on opiskelijan hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. 

Nummenmaa (2011, 178) puolestaan näkee moniammatillisen yhteistyön eri am-

mattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyönä, ja yhdessä työskentelemise-

nä työryhmissä tai verkostoissa. Ammatillisessa koulutuksessa moniammatillinen 

yhteistyö on organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä tapahtuvaa opiskelu-

työtä.  

Koskelan (2013) väitöskirja “Mie teen vaan oman työni” on toimintatutkimus 

moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Tutkimuksessa 

selvitettiin millaisena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä moniammatilli-

nen yhteistyö näyttäytyy ja miten sitä voidaan kehittää. Tutkimuksen mukaan mo-
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niammatillisen yhteistyön tarkoitus ja kokemus yhteistyöstä vaihtelee suuresti.  

Käsitteen moniammatillinen yhteistyö tulkintaerot johtuivat haasta-

teltavien erilaisesta koulutustaustasta, ammattialasta tai heidän 

käyttämästään kielestä. Jokainen haastateltava tulkitsi käsitettä 

omasta ammatti-identiteetistään, asiantuntijuudestaan tai työorien-

taatiostaan käsin. ( Koskela 2013,100) 

Koskelan (2013, 101) mukaan moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa opetuksen 

suunnittelua yhdessä, oppimateriaalien jakamista tai yhteistyötä, joka tehdään 

opiskelijan hyväksi. Moniammatillinen yhteistyöryhmä voi toimia hyvin, jos se 

ensin muodostaa yhteisen tulkinnan siitä, mitä on tapahtumassa ja tiedostaa, mitä 

ovat tekemisellään ja toiminnallaan tavoittelemassa.  

Isoherrasen (2008, 34) mukaan moniammatillinen yhteistyö on sosiaali- ja ter-

veysalalla asiakaslähtöistä työskentelyä. Työskentelyssä pyritään ottamaan huo-

mioon asiakkaan koko elämän kokonaisuus hoiva- ja hoitopolkuineen. Asiakas-

lähtöisessä tiedon käsittelyssä eri asiantuntijoiden tiedot ja taidot kootaan yhteen. 

Pärnä (2012, 216) toteaa moniammatillisen yhteistyön edellyttävän yhteistyötah-

toa, asiakaslähtöisen yhteistyön tarpeen tunnistamista, ammatillisten rajojen ylit-

tämistä sekä yhteistä asiantuntijuuden rakentamista. Myös Laitinen ja Hallantie 

(2011, 36) näkevät, että moniammatillisessa yhteistyössä pyritään saavuttamaan 

yhteinen päämäärä jakamalla tietoja, taitoja, tehtäviä, kokemuksia ja toimivaltaa. 

Nummenmaan (2011,184) mukaan moniammatillisessa toimintakulttuurissa työn-

tekijöiden ajatellaan pystyvän ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, sekä lisää-

mään omaa osaamistaan. Lisäksi moniammatillisessa asiantuntijuudessa ja osaa-

misessa on kyse myös uuden tiedon ja osaamisen luomisesta eikä ainoastaan eri-

laisen osaamisen käyttöönotosta.  

Isoherrasen (2005,160) mukaan moniammatillinen yhteistyö on tullut jäädäkseen 

yhteistyön kehittämisessä. Se vastaa moniin suuriin kehityshaasteisiin, joita ovat 

erityisesti kokonaisvaltainen lähestymistapa ja verkostojen huomioiminen, asia-

kaslähtöisyys, tasa-arvoinen ja joustava yhteistyö sekä työhyvinvointi. Pärnän 

(2012, 219) mukaan moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää, koska    
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moniammatillisena yhteistyönä toteutettu palvelu tukee parhaimmillaan asi-

akkaan omia voimavaroja ja antaa hänelle mahdollisuuden olla oman asi-

ansa asiantuntija.  

3.4 Monialainen opiskeluhuoltotyö Validia ammattiopiston opiskelijoiden am-

matillisen kuntoutumisen ja koulutuksen tukena 

Validia ammattiopiston hyväksymään opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunni-

telman mukainen opiskeluhuolto ja opiskeluhuollon palvelut. Näitä palveluja ovat 

psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.  Opiske-

luhuoltoa toteutetaan opetus- ja sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunni-

telmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa 

muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulutuksen järjestäjänä Validia ammattiopisto 

vastaa opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laadittavasta 

oppilaitoskohtaisesta opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Opiskeluhuoltosuunnitelma 

laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan, opiskelijoiden ja heidän huol-

tajiensa kanssa. Validia ammattiopistossa opiskeluhuollon kokonaisuus koostuu 

yhteisöllisestä oppilaitoksen sisäisestä opiskelun ja hyvinvoinnin tuesta ja palve-

luista. Lisäksi siihen sisältyy kunnan järjestämät opiskeluhuollon ja opiskeluter-

veydenhuollon palvelut. (Oppilaitoskohtainen opiskeluhuollon suunnitelma 2014, 

2) 

Validia ammattiopistossa toimii opiskelijan tukena laaja moniammatillinen opis-

keluhuolto. Opiskeluhuollossa toimivat mm. toimintaterapeutti, fysioterapeutti, 

kuntoutuksen ohjaaja, kuntoutuspsykologi, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, 

opiskelijahuollon tukihenkilö ja yhteisöpedagogi. Lisäksi opiskeluhuoltoon kuu-

luu Järvenpään kaupungin järjestämät terveydenhoitajan palvelut (IJKK 2013.) 

Opiskelijahuoltolaki uudistuksen myötä kunnan velvollisuus on järjestää myös 

kuraattorin ja psykologin palveluita opiskelijoille osana opiskeluhuoltoa.  

Validia ammattiopiston monialainen opiskeluhuoltotyön jakautuminen kolmelle 

eri tasolle on kuvattu kuviossa 1. Lähitaso toimii opiskelijan arjen tasolla. Sisäi-

seen monialaiseen työhön kuuluvat oppilaitoksessa opiskelijan hyväksi toimivat 

muut sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ja opetuksen henkilöt. Lisäksi monialai-
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seen opiskeluhuoltotyöhön kuuluvat monialainen verkostotyö ja palveluohjaus, 

jotka näkyvät kuvion ulkoreunalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Monialaisen opiskeluhuoltotyön tasot Validia ammattiopistossa. (mu-

kaillen Lumme, 2014) 

 

Validia ammattiopistossa opiskelijan ensisijainen ennaltaehkäisevä ja varhainen 

oppimisen tuki on rakennettu opiskelijan ja opetuksen lähitasolle (kuvio 2). Sitä 

toteuttavat ensisijaisesti ryhmän vastuuopettaja, ryhmässä työskentelevä ohjaaja 

tai avustaja, opiskeluhuollon yhdyshenkilö, opiskelijan huoltaja ja jos opiskelija 

asuu muulla kuin kodissaan, asumisen tukihenkilö tai asumisen yhdyshenkilö. 

(Validia ammattiopisto, Oppilaitoskohtainen opiskeluhuollon suunnitelma, luon-

nos 2014) 
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KUVIO 2. Validia ammattiopiston monialaisen opiskeluhuoltotyön lähitaso. (mu-

kaillen Lummetta 2014) 

 

Validia ammattiopistossa jokaisella opiskeluryhmällä on vastuuopettaja, joka 

opastaa ryhmänsä opiskelijoita, ja jonka kanssa laaditaan koulutuksen alussa hen-

kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, (HOJKS).  

Lain vammaisille opiskelijoille järjestetyistä palveluista ja tukitoimista 

(479/2003.) mukaan ”vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tun-

ne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai opiskelijahuollon 

palveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena.” Erityis-

opetuksessa olevalle opiskelijalle tulee laatia lain (479/2003) mukaan henkilökoh-

tainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa otetaan kokonaisvaltai-

sesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät tuen tarpeet. 

Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opiskeluterveyden-

hoidon lisäksi opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin 

opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. Erityis-

opiskelijoiden yksilölliset palveluiden tarpeet tulevat määritetyiksi 

yksilöllisen kuntoutussuunnitelman (HOJKS) avulla, jonka laatimi-

seen osallistuu moniammatillinen työryhmä, opiskelija itse ja tarvit-

taessa myös opiskelijan huoltajat. (Kotamäki ym. 2010,29.) 



20 

 

HOJKS on moniammatillinen työkalu, johon kirjataan tehtävät, vastuut ja roolit 

opiskelijan tukemiseen ja opiskelujen seurantaan. HOJKS laaditaan yhteistyössä 

opiskelijan, tarvittaessa hänen huoltajansa sekä vastuuopettajan ja opiskeluhuollon 

asiantuntijoiden kanssa. HOJKS tarkistetaan kaksi kertaa lukuvuodessa ja sen 

toteutumista seurataan säännöllisesti. HOJKS:iin sisältyy myös opiskelijan henki-

lökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), johon kirjataan opintojen tavoitteet ja 

erityiset tukipalvelut joiden turvin tavoitteisiin pyritään. (Eskola 2007, 24.)  

Validia ammattiopistossa opiskelijoiden opetuksen tukena ryhmissä on tarpeen 

mukaan ohjaaja tai avustaja, joka ohjaa opiskelijoita oppimisessa sekä neuvoo 

muissa opiskelijan arjen asioissa (IJKK 2013b, 20). Ohjaajat toimivat tukena koko 

opiskeluryhmälle ja avustaja toimii usein yksittäisen opiskelijan tukena. Opiskeli-

jaryhmissä toimivilla ohjaajilla on yleensä opiskelijaryhmän opintolinjaan sovel-

tuva tutkinto tai/ ja työkokemusta. He voivat olla myös sosiaali- ja terveyden alan 

koulutuksen saaneita. Avustajilla on usein koulunkäyntiavustajan tutkinto ja/ tai 

henkilökohtaisen avustajan työtehtävästä kokemusta. Myös muita koulutuksen ja 

työkokemuksen omaavia henkilöitä voi toimia avustajan tehtävissä. 

Tarvittaessa opiskelijalle järjestetään henkilökohtainen avustaja opetukseen osal-

listumiseksi. Vammaispalvelulain perusteella järjestetään henkilökohtainen avus-

taja päivittäisiin toimiin ja vapaa-ajalle. Validia ammattiopistossa on opiskelija-

asuntola, jossa asuminen on maksutonta. Asukkaan tukena on sosiaali- ja terveys-

alan koulutuksen omaava tukihenkilö. Validia ammattiopistossa opiskeluhuollon 

palveluina jokaisella opiskelijaryhmällä on opiskeluhuollon yhdyshenkilö, joka 

tiedottaa oppimista tukevista palveluista, ja jonka kanssa oppilailla on mahdolli-

suus käsitellä henkilökohtaisia kysymyksiään. Opiskeluhuollon jäsenet auttavat 

tarvittaessa viranomais- ja verkostoyhteistyössä. (IJKK 2013b, 20.)  

3.5 Huolen vyöhykkeistö ja huolen puheeksiottaminen  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen varhaisen avoimen yhteistoiminnan dialogi-

siin menetelmiin kuuluu yhtenä välineenä Huolen vyöhykkeistö, joka on alun pe-

rin kehitetty lasten, nuorten, perheiden ja heidän kanssaan työskentelevien yhteis-

työn välineeksi. Vyöhykkeistön tarkoitus on kannustaa työntekijöitä tarttumaan 
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omaan huoleensa kunnioittavasti, itselle apua pyytäen niin, että yhteistyön jatka-

minen on mahdollista. (Eriksson, Arnkil & Rautava 2006, 4). Keskeisenä käsit-

teenä Huolen vyöhykkeistössä on subjektiivinen, omakohtainen huoli, jonka työn-

tekijä kokee. ”Huoli on tunne, johon ihminen voi tarttua ja tutkia sitä yhteistyössä 

ja dialogissa toisen ihmisen kanssa”. Huoli on myös ennakointia omista toimin-

tamahdollisuuksista. (Koskimies, Pyhäjoki & Arnkil 2012, 18 -19.  

 

Verkostomaisen työskentelyn tarvetta ja menetelmiä voidaan jäsentää Huolen 

vyöhykkeistön avulla. Menetelmän avulla työntekijä voi tunnustella asiakasta ja 

perhettä koskevaa huoltaan. Menetelmän avulla työntekijä arvioi Huolen vyöhy-

keistössä omaa työskentelysuhdettaan asiakkaaseen ja pohtii keinoja asiakaan 

tukemiseksi. Lisäksi työntekijää pohtii riittävätkö omat tukikeinot vai tarvitaanko 

muuta asiantuntemusta. Työntekijä ei siis arvioi ongelmien laatua tai määrää, ai-

noastaan omia toimintamahdollisuuksiaan, työskentelysuhteita ja niissä selviämis-

tä. (Eriksson ym. 2006, 7-8, 11.) 

 

Taulukossa 1 Huolen vyöhykkeistö on jaettu neljään osaan työntekijän kokeman 

huolen mukaan: 1) ei huolta 2) pieni huoli, 3) tuntuva huoli eli harmaa vyöhyke ja 

4) suuri huoli. Ei huolta -vyöhyke kuvaa tilannetta, jossa työntekijä kokee, että 

asiakkaan ja perheen asiat ovat kunnossa. Pienen huolen alueella työntekijä, kokee 

voivansa auttaa, mutta hänellä voi olla pientä huolta tai ihmettelyä tilanteesta. 

Tuntuvan huolen, harmaalla vyöhykkeellä työntekijä kokee omat auttamiskeinon-

sa riittämättöminä. Tällöin työntekijä tarvitsee lisää tukea. Suuren huolen alueella 

on kyse kriisitilanteesta, joka pakottaa työntekijän nopeaan toimintaan. (Eriksso-

nin ym. 2006, 8) 
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TAULUKKO 1. Huolen vyöhykkeistö Arnkilin, Erikssonin ja Saikkun (1998) 

mukaan. (Koskimies ym. 2012, 22) 
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Työntekijän näkökulmasta kuormittavin ja epäselvin toimintamaasto on tuntuvan 

huolen vyöhykkeellä, jota kutsutaan myös harmaan huolen vyöhykkeeksi. Työn-

tekijällä herää paljon kysymyksiä: miten toimin tässä tilanteessa, keneltä saan 

lisäapua, onko tilanteessa mukana muitakin toimijoita? Tuntuvan huolen vyöhyk-

keellä voidaan vielä ehkäistä kriisitilanne. Se edellyttää yhteistyön käynnistämis-

tä, tilanteen selkiyttämistä ja tukitoimien suunnittelua. Jos omaan huoleen ei puu-

tuta, epäselvyys jatkuu ja vaikeudet kasautuvat. (Eriksson ym. 2006, 8.) Koski-

miehen ym. (2012, 23) mukaan tuntuvaa huolta aiheuttavissa työskentelysuhteissa 

työntekijä voi tuntea tyytymättömyyttä muita toimijoita kohtaan. Työntekijä voi 

kokea, että muut tahot eivät vastaa hänen kokemaansa yhteistyön tarpeeseen ja 

hän tuntee jäävänsä yksin. Suuren huolen tilanteissa ns. kriisivyöhykkeellä on 

helpompi toimia kuin tuntuvan huolen vyöhykkeellä. Yleensä suuren huolen tilan-

teisiin on selkeät hoitoketjut ja kriisityön välineet. ( Eriksson ym. 2006, 8.) 

 

Huolen eri vyöhykkeillä tarvitaan erilaisia työmuotoja. Ennakointidialogit ovat 

verkostomaiseen työskentelyyn soveltuvia palaverimuotoja. Ennakointidialogien 

tavoitteena on tuottaa mahdollisimman moniääninen, voimavarakeskeinen ja tasa-

vertainen vuoropuhelu, jonka tarkoituksena on rakentaa toivoa ja toimintamahdol-

lisuuksia. Ennakointidialogit parhaimmillaan avaavat asiakkaan tilanteeseen uusia 
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toimintavaihtoehtoja. Toimintavaihtoehtojen pohjalta kyetään sopimaan tarkoituk-

senmukaisesta yhteistyöstä ja lähitulevaisuuden toimista. Tukeen liitetty huolen 

puheeksiottaminen kuuluu ennakontidialogeihin ja sitä käytetään pienten sekä 

tuntuvan huolen vyöhykkeillä. Huolen puheeksiotto menetelmän avulla työntekijä 

voi ottaa puheeksi vaikeitakin asioita asiakkaan ja perheen kanssa. Samalla hän 

mahdollistaa yhteisen dialogin huolten vähentämiseksi ja verkostopalaverin tar-

peen arvioimiseksi. (Eriksson ym. 2006, 9-10, 18.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Huolen vyöhykkeistö ja huolia vähentävien menetelmien paletti (mu-

kaillen Eriksson 2006, 9) 

 

Kuviossa 3 näkyy Huolen vyöhykkeistö ja huolia vähentävien menetelmien paletti 

johon kuuluu pienen ja tuntuvan huolen kohdalla Huolen puheeksiottamisen me-

netelmä. Huolen vyöhykkeistön ja Huolen puheeksiottamisen menetelmän sovel-

taminen ovat keinoja lisätä opettajan, opiskelijan ja opiskeluhuollon välistä vuo-

rovaikutusta pulmatilanteissa. Opiskelijoiden pulmatilanteissa on tarpeen toimia 

silloin, kun tuen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on vielä runsaasti. Eriksonin ja 

Arnkilin (2012, 7-8.) mukaan huolen puheeksioton menetelmä on osa kunnioitta-

vaa ja varhaista puuttumista, jolla työntekijä voi ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. 

Kun huoli muodostuu osaksi työskentelysuhdetta, on työntekijän oman huolen 
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puheeksiottaminen perusteltua. Erityistilanteissa, on hyvä konsultoida asioista 

muita asiantuntijoita tai ottaa huoli puheeksi yhdessä heidän kanssaan. Kotamäen 

(2010, 36) mukaan opiskelijoiden tukeminen edellyttää puuttumista mahdollisiin 

opiskelijan ongelmiin. Oppilaitosyhteisössä on uskallettava puuttua opiskelijoiden 

ongelmiin. Vastuu opiskelijoista on koko yhteisöllä, joka edellyttää eri ammatti-

kuntien yhteistyötä. Opiskelijan ongelmiin puuttuminen merkitsee avointa keskus-

telua opiskelijan ja mahdollisesti hänen huoltajiensa kanssa. Nurmen (2009, 89) 

mukaan yli puolet opettajista koittaa ottaa selvää opiskelijan tuen tarpeesta jutut-

tamalla heitä ja neljäsosa opettajista ohjaa opiskelijan suoraan opiskeluhuoltoon 

huolitilanteessa. 

Huolen puheeksiottamisen menetelmän avulla voidaan ottaa hankalaksi koettu 

asia puheeksi kunnioittavasti ja samalla asianosaisille tukea tarjoten. Huolen pu-

heeksiottaminen toteutetaan kunnioittavana keskusteluna opiskelijan verkoston 

jäsenten kanssa. Päätehtävänä on saada aikaan liittouma opiskelijaa koskevan 

huolen poistamiseksi. Puheeksioton tavoitteena on opiskelijaa tukevan yhteistyön 

kehittyminen ja ylläpitäminen. Jos työntekijä on miettinyt puheeksiottoa jo pit-

kään, on huoltajia ja opiskelijaa kohtaa kunnioittavaa ja yhteistyötä edistävää, että 

hekin saavat mahdollisuuden valmistautua keskusteluun. Huolen puheeksiotolle 

on hyvä varata aika ja paikka etukäteen. Työntekijän on hyvä muistaa, että kes-

kustelut käydään rauhallisessa tilassa, jossa vaitiolovelvollisuus säilyy. (kts. 

Eriksson & Arnkil 2012, 12, 16.) 

Erikssonin ja Arnkilin (2009, 19) mukaan huolen esiin ottamisessa korostuu psy-

kososiaalisen ja opetus- ja kasvatustyön perusta, joka näkyy kontaktina lapsiin ja 

nuoriin sekä heidän vanhempiinsa. Heidän kanssaan työskentelysuhteissa toteutu-

va tuki voidaan nähdä luottamuksellisina keskusteluina, ohjauksena, neuvontana 

ja kannustuksena.  
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 

4.1 Toimintatutkimus 

Tämä kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena, joka on laadullinen tut-

kimusmenetelmä. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen tutkien kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2013, 161). Eskola ja Suoranta (2008, 16) mainitsevat osallista-

vuuden olevan laadullisissa tutkimuksissa keskeistä. Toimintatutkimuksessa pai-

nottuu samanaikaisesti tutkitun tiedon tuottaminen ja muutoksen aikaansaaminen 

käytännössä.  

Toimintatutkimukselliset kehittämisprosessit kestävät usein melko pitkään, koska 

niissä tavoitteena on muutoksen vieminen käytäntöön ja sen onnistumisen arvioin-

ti. Tavoitteena on ihmisten toiminnan muuttaminen mahdollistamalla heidän pro-

sessiin osallistuminen ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen prosessin onnistu-

miseksi. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on konkreettinen tuotos 

esim. tuote, tietojärjestelmä, ohje, käsikirja, toimintamalli, menetelmä tai suunni-

telma (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 38).  

Kanasen (2009, 22- 24) mukaan toimintatutkimuksessa tutkija on osa tutkittavaa 

ilmiötä ja toimii tutkittavan yhteisön jäsenenä. Kananen nostaa esille myös sen, 

että toimintatutkimus vaatii perinteistä tutkimusta enemmän tutkijalta perehtymis-

tä tutkittavaan aiheeseen ja ilmiöön, koska tavoitteena on muutoksen lisäksi sen 

kokeilu ja läpivieminen. Toimintatutkimuksella pyritään ongelmanratkaisuun ja 

muutokseen. Vaikka toimintatutkimus on laadullinen tutkimus, voi se sisältää 

myös määrällisiä tutkimusmenetelmiä esimerkiksi kyselyn. 

Toimintatutkimuksen lähtökohtana voi olla arjen työssä havaittu ongelma, jota 

ryhdytään toteuttamaan. Tutkimus voi alkaa jonkin asian ihmettelystä ja toimin-

nan reflektoivasta ajattelusta. Toimintatutkimus hahmotetaan usein monena erilai-

sena syklinä. Syklin vaiheet vuorottelevat kehämäisesti ja erilaiset peräkkäiset 

syklit muodostavat toimintatutkimuksen spiraalin. ( kts. Heikkinen, Rovio & Kii-

lakoski 2008, 78, 80) Spiraalimallissa kehittämistoiminnan tehtävät muodostavat 

kehän, jossa perusteluvaiheen jälkeen tulevat organisointi, toteutus ja arviointi. 
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Kehittämisprosessin spiraalimaista rakenteessa toistuu konkreettisen toiminnan 

(havainnointi ja toteutus) ja sitä käsittelevän diskurssin (suunnittelu ja reflektointi) 

välinen vuorovaikutus. Kehittämisen tuloksellisuus usein on johdannainen siitä 

montako kehää tai silmukkaa ehditään kehittämisprosessin aikana tekemään. 

(Toikko & Rantanen 2009, 66- 67.) Kuvio 4 mukaisesti spiraalimallissa prosessi 

jatkuu ensimmäisen kehän jälkeen, koska kehittämistoiminta on jatkuva prosessi, 

jossa tuloksia arvioidaan aina uudestaan. Tässä opinnäyteyössä ehdittiin toteutta-

maan yhden spiraalin kokonaisuus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Toimintatutkimuksen yhden spiraalin spiraalimalli (mukaillen Toikko 

ja Rantanen 2009, 67) 

4.2 Kehittämishankkeen aikataulu 

Kehittämishankkeen suunnittelu käynistyi syksyllä 2013 kun aloittaessani kuntou-

tuksen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot Lahden ammattikorkeakoulussa. 

Kehittämishankkeen aihe muokkautui yhdessä Validia ammattiopiston koulutus-

johtajan kanssa. Aiheen koettiin tukevan opettajia opiskelijoiden tilanteista nous-

seista huolista ja lisäävän opiskeluhuollon yhteisöllistä toimintaa muun henkilös-

tön kanssa. Työyhteisön ulkopuolisena tutkijakehittäjänä minulla oli ohjausvastuu 

hankkeesta. Vastuulleni kuului hankehenkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen 
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hankkeeseen. Kuten Heikkilä, Jokinen ja Nurmela (2008, 102- 103) toteavat kehit-

täminen vaatii osallistujilta hankkeen tavoitteiden hyväksynnän ja ymmärryksen. 

Hankehenkilöstön motivaatio riippui siitä, kuinka merkitykselliseksi he kokevat 

aiheen sekä oman panoksensa. Innostunut ja kehittämistyöhön uskova tutkijake-

hittäjä voi luoda myönteisen ja luottavaisen ilmapiirin.  

Kehittämishankkeen alustava aihe esitettiin 15.11.2013. Aihe muokkautui vähitel-

len joulukuun 2013 alussa yhdessä koulutusjohtajan kanssa keskustellen. Tällöin 

sain myös lisää informaatiota kehityshankkeeseen liittyvistä asioista ja materiaalia 

tietoperustan rakentamiseen. Koska opiskelijoiden kokemat huolet esittävät suurta 

osaa opiskeluhuollon työnkuvassa, ovat heidän kokemansa huolenaiheet keskei-

sessä roolissa kehittämishankkeen sisällössä. Opiskelijoiden huolenaiheita päätin 

kartoittaa opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Kehittämishankkeessa opiskelijoilla 

on myös oma roolinsa, koska oppilaitoksen hyvinvoinnin edistäminen on koko 

henkilöstön tehtävä ja toimintaa on hyvä organisoida niin, että myös opiskelijat 

tulevat kuulluksi ja he voivat osallistua heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja 

toteuttamiseen (kts. Ågren & Virtanen 2014,6). Kyselyn jälkeen toteutetaan opis-

keluhuollon ja opetushenkilöstön jäsenille kolme yhteistä fokusryhmäkeskustelua. 

Esitin opiskeluhuollon jäsenille kehittämishankesuunnitelman kokouksessa 

8.1.2014 ja pyysin neljää vapaaehtoista työntekijää mukaan hankkeeseen. Hank-

keeseen mukaan tulleet opiskelijahuollon jäsenet edustivat eri ammattikuntia ja 

hankkeen moniammatillisuuden näkökulmasta asetelma oli mielestäni paras mah-

dollinen. Kontion (2010, 20) mukaan ”kehittämishankkeeseen tulisikin valita tai 

valikoitua sellaiset henkilöt, joiden toimenkuviin kehittämishanke kaikkein eniten 

tulee vaikuttamaan, ja sellaiset, jotka ovat aidosti kiinnostuneita tämän tyyppises-

tä kehitystyöstä.” 

Opiskeluhuollon jäsenet toimivat yhdyshenkilöinä monelle opetusryhmälle. Yh-

dyshenkilöt sopivat vastuuopettajien kanssa kehittämishankkeeseen opiskelija-

ryhmät. Opiskelijaryhmien saaminen mukaan hankkeeseen oli suurelta osin hei-

dän opettajistaan kiinni. Sovimme, että toisen vuoden opiskelijat hankkeeseen 

osallistuvia, koska heillä on enemmän kokemusta opiskelusta ammattiopistossa 

kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ja kenties enemmän motivaatiota lähteä 
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kehittämishankkeeseen mukaan kuin kolmannen vuoden lopettavilla opiskelijoil-

la.  

Opiskeluhuollon kokouksessa kysyin myös opiskeluhuollon jäseniltä, mitä he ha-

luaisivat opiskelijoilta kyselyllä saada tietää. Opiskeluhuollon jäsenet lähettivät 

ehdotuksiaan sähköpostilla tammikuun aikana, joiden avulla laadin opiskelijoille 

suunnatun kyselyn kysymykset. Opiskeluhuollon kokouksessa pyydettiin huomi-

oimaan talvilomaviikon (viikko 9.). Suurin osa opiskelijoista lähti lomaviikon 

jälkeen työharjoitteluun, jonka vuoksi opiskelijoille suunnattu kysely toteutetaan 

viikolla seitsemän 2014. Opiskeluhuollon jäsenet toivat myös esiin, että huhtikuu 

on uusien opiskelijoiden valintojen vuoksi kiireistä aikaa. He toivoivat fokusryh-

mäkeskustelut pidettävän maaliskuussa 2014.  

Kun kolmen opettajan ja heidän ryhmänsä saaminen mukaan kehittämishankkee-

seen varmistui, lähestyin kaikkia hankkeeseen osallistujia sähköpostilla. Sähkö-

postissa kerroin kehityshankkeen tavoitteista, kulusta ja toiminnasta ja sovin opet-

tajien kanssa opiskelijoiden kyselyn toteutus ajankohdat. Samalla kysyin myös 

lupaa fokusryhmäkeskusteluiden nauhoittamiselle. Kuviossa 5 kuvataan kehittä-

mishankkeen eri vaiheet ja aikataulu.  

KUVIO 5 ”Yhteisesti jaetun huolen” kehittämishankkeen toiminnallinen ja ajalli-

nen aikataulu. 

Kehittämishankkeen 
aiheen esitys 15.11.2013

Valmis 
kehittämishankesuun-

nitelma 31.1.2014 
Esittäminen 21.2.2014

Opiskelijoille suunnatut 
kyselyt  10.- 13.2.2014

Opiskelijoiden 
kyselyiden aineiston 

analysointia     

17.2.- 1.3.2014

1.Fokusryhmäkeskus-
telu opetushenkilöstö ja 
opiskeluhuolto 5.3.2014

2.Fokusryhmäkeskus-telu
opetushenkilöstö ja 

opiskeluhuolto 19.3.2014

3.fokuryhmäkeskustelu 
opetushenkilöstö ja 

opiskeluhuolto  
30.4.2014

Yhteisesti jaettu huoli. 
Yhteinen tilaisuus 

hankkeeseen 
osallistujille 20.5.2014

Kehittämishankkeen ja 
tulosten arviointia ja 

raportointi kesä-
marraskuu 2014
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Edellä olevien tapaamisten lisäksi kävin tapaamassa opiskeluhuollon esimiestä, 

koulutusjohtajaa. Hänen kanssa kävimme läpi, miten opinnäytetyö eteni ja hän 

antoi minulle lisää tietoa ja informaatiota aiheeseen liittyen. Tapasimme 13.2. ja 

15.4.2014 opiskelijahuollon palavereissa, jossa esittelin opinnäytetyö ja sen ete-

nemistä sekä opiskelijahuollon ja opetushenkilöstön näkemyksiä aiheesta. Tapaa-

misten lisäksi olimme yhteydessä sähköpostiviestein. 

 

4.3 Kehittämisprosessin kehittämis- ja aineistonkeruumenetelmät 

Kehittämis- ja aineistonkeruumenetelmänä käytin työssäni fokusryhmäkeskuste-

lua sekä määrällistä aineistonkeruumenetelmää, lomakekyselyä. Tutkimustapana 

käytettiin siis monimetodista toimintaa eli triangulaatiota, mikä tarkoittaa sitä, että 

käytetään erilaisia aineistoja yhdessä tutkimuksessa. Monimetodinen toiminta voi 

tuoda luotettavuutta tutkimukseen sekä luo kokonaisvaltaisen kuvan tutkimuskoh-

teesta. (Ronkanen ym. 2013, 105.) 

Ojasalon ym. (2009, 22- 23) mukaan kehittämistyö kuvataan usein vaiheittaisena 

prosessina, mikä auttaa tutkijaa toimimaan järjestelmällisesti ja huomioimaan ne 

vaiheet, jotka tulee tehdä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Tällainen pro-

sessin kuvaus antaa kokonaiskuvan kehittämistyöhön liittyvistä vaiheista, vaikkei 

se usein käytännössä etenekään yhtä selkeästi esitettyjen vaiheiden mukaisessa 

järjestyksessä.  

Taulukossa 2. esitetään aineistomatriisina kehittämishankkeen kehittämisprosessin 

vaiheet, kehittämiskysymykset ja aineistonkeruutavat mukaillen Toikkoa ja Ran-

tasta (2009, 120). Lisäksi matriisiin on lisätty tuotososuus. 
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TAULUKKO 2. Kehittämisprosessin vaiheet ( mukaellen Toikkoa ja Rantasta 

2009, 120)  

 

Kehittämisprosessin havainnointivaiheessa keskityttiin saamaan tausta-aineistoa 

kehittämishankkeelle. Osallistamalla kyselyllä opiskelijat kehittämishankkeeseen, 

saatiin tietoa siitä, millaisia huolenaiheita opiskelijoilla on ollut opintojen aikana 

ja kuka on tukenut heitä huoliin liittyvissä asioissa. Vastausten pohjalta edettiin 

reflektointivaiheeseen eli ensimmäiseen fokusryhmäkeskusteluun. Ensimmäisessä 

fokusryhmäkeskustelussa pohdittiin opiskeluhuollon ja opetushenkilöstön kesken 

opiskelijoiden huolen aiheita sekä opettajien kokemuksia opiskelijoista nousseista 

huolista ja niiden puheeksiottamisesta. Suunnitteluvaiheessa eli toisessa fokus-

ryhmäkeskustelussa opiskelijahuollon ja opetushenkilöstön jäsenet pohtivat, kuin-

ka opiskeluhuolto voisi tukea opettajaa opiskelijoiden tilanteista nousseista huolis-

ta ja niiden puheeksiottamisessa sekä miten opiskeluhuolto tapaa ja on yhteydessä 

opiskelijoihin. Kahden ensimmäisen fokusryhmätapaamisen aiheet myös limittyi-

vät jonkin verran keskenään. 

Kahden kokuskeskustelun jälkeen toteutettiin kolmas toimintaan liittyvä tapaami-

nen opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon jäsenten kanssa. Tapaamisessa pohdit-

KEHITTÄMISPROSESSIN 

VAIHE  

KEHITTÄMISKYSYMYS AINEISTON KERUUTAPA 

HAVANNOINTI 

Olisi hyvä tietää… 

MITKÄ OVAT 

OPISKELIJOIDEN HUOLEN 

AIHEITA JA TUKI HUOLIIN? 

OPISKELIJOILLE SUUNNATTU KYSELY 

REFLEKTOINTI 

Mitä opiskelijat vastasi-

vat? 

MITKÄ ASIAT 

HELPOITTAISIVAT 

OPETTAJAA HUOLEN 

PUHEEKSIOTTAMISESSA? 

OPISKELUHUOLLOLLE, OPETTAJILLE 

JA RYHMÄN OHJAAJILLE 

JÄRJESTETTY FOKUSHAASTATTELU 

SUUNNITTELU 

Mitä ajatuksia fokushaas-

tattelusta nousi? 

MITEN OPISKELUHUOLTO 

TUKEE HUOLI TILANTEISSA? 

OPISKELUHUOLLOLLE, OPETTAJILLE 

JA RYHMÄN OHJAAJILLE 

JÄRJESTETTY FOKUSHAASTATTELU 

TOIMINTA 

Huolen puheeksioton 

toimintamallin koontia 

MILLAINEN OLISI TOIMIVA 

HUOLEN PUHEEKSIOTON 

TOIMINTAMALLI? 

YHTEINEN TILAISUUS FOKUSRYHMIIN 

OSALLISTUNEILLE  

TUOTOS 

Yhteisesti jaettu huoli 

 

MITEN JAETAAN 

YHTEISESTI HUOLEN 

TUNTEET? 

YHTEINEN TILAISUUS KAIKILLE 

KEHITTÄMISHANKKEESEEN 

OSALLISTUNEILLE 
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tiin asioita, joita on hyvä ottaa huomioon opiskelijoiden huolien ennaltaehkäisys-

sä. Pienryhmissä suunniteltiin millainen olisi hyvä huolen puheeksioton toimin-

tamalli. Neljäs kehittämishankkeeseen liittyvä tapaaminen toteutettiin yhteisenä 

tilaisuutena kehittämishankkeeseen osallistujille ja muille opiskelijahuollon jäse-

nille. Tapaamisen aiheena oli kehittämishankkeesta siihen mennessä saadut tulok-

set sekä alustavan Huolen puheeksioton -toimintamallin esittely. 

 

Kysely opiskelijoille 

Kehittämishankkeen aineistonkeruu alkoi helmikuussa 2014 kontrolloidulla kyse-

lyllä opiskelijoille. Kehittämisprosessin havainnointivaiheessa opiskelijoille suun-

natulla kyselyllä keskityttiin saamaan tietoa kehittämishankkeen pohjaksi. Lähetin 

tammikuussa kehittämishankkeessa mukana oleville opettajille sähköpostiviestin, 

jossa kerroin kehittämishankkeesta ja sen etenemisestä (liite 1). Opiskelijoista osa 

oli alle 18 vuoden ikäisiä, joten heidän huoltajiltaan pyydettiin lupa osallistua ky-

selyyn. (liite 2.) Kyselyyn osallistuminen oli opiskelijoille vapaaehtoista ja kyse-

lyyn vastattiin nimettömästi. 

Kyselyn perusjoukkona olivat Validia ammattiopiston perusopintojen opiskelijat. 

Kyselyn otoksena toimivat 31 opiskelijaa kolmelta eri koulutusalalta kolmelta eri 

vuosiluokalta viidestä eri opintoryhmästä. Kysymyksillä oli tarkoitus saada tietoa 

siitä, minkälaisia huolenaiheita opiskelijoilla on ollut opintojen aikana ja keiltä he 

ovat saaneet tukea niihin. Lisäksi selvitettiin kokevatko opiskelijat tuen pyytämi-

sen ja huolistaan puhumisen helpoksi vai vaikeaksi oppilaitoksessa. Vilkan (2007, 

28) mukaan kysely soveltuu aineiston keräämisen tavaksi, kun tutkittavia on pal-

jon sekä kun kysellään henkilökohtaisia asioita. Kysymyksillä saatiin taustatietoa 

siitä minkälaisten huolen aiheiden kanssa opetushenkilöstö ja opiskeluhuolto ovat 

tekemisessä. Kananen (2009,78) toteaakin, että kyselyt sopivat toimintatutkimuk-

sen alkukartoitusvaiheeseen ja vaikutusten arviointiin. Tässä kyselyä käytettiin 

alkukartoitukseen. 

Opiskelijoille suunnatut kysymykset muodostuivat opiskelijahuollon jäsenten eh-

dotuksista sekä omasta näkemyksestäni aiheeseen. Opiskelijahuollon jäsenistä 
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kaksi lähetti sähköpostitse minulle aiheita, joita he toivoivat kysyttävän. Kysely-

lomakkeesta tein mahdollisimman yksinkertaisen, jotta vastaaminen opiskelijoille 

olisi vaivatonta ja siten saataisiin tarvittavaa tietoa kehittämishankkeelle. Kysy-

myksiä myös muokattiin hankkeeseen kuuluvien työntekijöiden ehdotusten poh-

jalta. Kyselylomake (liite 3.) hyväksytettiin ennen käyttöä opiskeluhuollon jäse-

nillä ja organisaation vastuuhenkilöllä sekä opinnäytetyön ohjaajalla.  

Kysely koostui kolmesta eri teemasta. Opiskelijoiden ” Huolen aiheet”, ” Tuki 

huoleen” ja ” Huolten puheeksiottaminen”. Ensimmäinen teema ”Huolen aiheet” 

toteutettiin strukturoidulla monivalintakyselyllä taulukkona. Hirsjärven, Remek-

sen ja Sajavaaran (2013, 203) mukaan monivalintakysymykset auttavat vastaajaa 

tunnistamaan asian, eikä hänen pidä muistaa sitä, minkä vuoksi vastaaminen on 

vaivattomampaa. Monivalintakysymyksissä vastausvaihtoehtoina käytettiin huo-

len vyöhykkeistön neljää huolen kokemuksen tasoa, ei huolta, pieni huoli, tuntuva 

huoli ja suuri huoli. Kyselylomake löytyy liitteestä 3. Kysymysteemoiksi valikoi-

tui opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen elämään liittyviä asioita. Lisäksi taulukossa 

on sarake, johon opiskelijat saivat vastata kirjoittaen, keneltä opiskelijat ovat saa-

neet tukea huoliinsa.  

Toinen teema ” Tuki huoleen” kysely toteutettiin myös strukturoituna monivalin-

takyselynä. Kyselyn tarkoituksena oli saada selville kokivatko opiskelijat helpoksi 

vai vaikeaksi huoliensa puheeksi ottamisen opettajan, ohjaajan ja opiskelijahuol-

lon jäsen kanssa ja millaiseksi he kokivat tuen pyytämisen ja saamisen oppilaitok-

sessa. Kyselyssä sarake kohdassa oli kolme vastausvaihtoehtoa, helppoa, melko 

vaikeaa ja vaikeaa, joihin opiskelija laittoi X kirjaimen sopivaan vaihtoehtoon. 

Kolmantena kyselyssä oli kaksi avointa kysymystä liittyen teemaan ” Huolten 

puheeksiottaminen”, joihin opiskelijat kirjoittivat omia kokemuksiaan huolen pu-

heeksiottamisesta opiskelujensa aikana. Hirsjärven ym. (2013, 201) mukaan 

avoimet kysymykset antavat vastaajille mahdollisuuden ilmaista itseään omin 

sanoin ja samalla vastaukset voivat auttaa monivalintatehtäviin annettujen poik-

keavien vastauksien tulkinnassa. 

Ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin kertomaan jostakin opiskeluaikaisesta 

tilanteesta, kun opettaja on ottanut puheeksi jonkin huolen aiheen. Toisessa kysy-
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myksessä pyydettiin opiskelijaa kertomaan jostakin opiskelunaikaisesta kokemas-

ta huolen aiheestaan. Kyselyn ensimmäisen teeman ”Huolen aiheet” kysymysai-

heet toimivat myös samalla kyselyn kolmannen teeman ” Huolten puheeksiotta-

minen” avoimien kysymysten teemoittelun pääluokkateemoina. 

Kontrolloidun kyselyn mukaisesti ennen kyselyyn vastaamista kerroin opiskeli-

joille tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Li-

säksi selostin kyselyn teemat ja vastasin opiskelijoiden kysymyksiin, jotka liittyi-

vät kyselyn aiheisiin (kts. Hirsjärvi ym. 2013, 197). Normaalista kontrolloidusta 

kyselystä poiketen, kyselylomake täytettiin saman tien läsnäollessani. Kyselylo-

make täytettiin joko käsin tai tietokoneella ohjatusti, koska opiskelijaryhmissä oli 

opiskelijoita, jotka pystyivät helpommin vastaamaan kysymyksiin teknisiä apuvä-

lineitä käyttäen. Jokainen vastaaja palautti täytetyn kyselylomakkeen luokassa 

olleeseen kirjekuoreen, jotta lomakkeet sekoittuivat, eikä vastauksia voitu yhdis-

tää keneenkään yksittäiseen opiskelijaan.  

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kyselyn toteuttamiskertoja piti olla kolme, 

mutta kahdessa opiskelijaryhmässä paikalla olevien vastaajien vähyyden vuoksi 

teetettiin kysely vielä kahdelle opiskelijaryhmälle. Kaksi opiskelijaryhmää täytti 

kyselyn kehittämishankkeessa mukana olleiden ohjaajan ja opettajan tuella. He 

ohjeistivat kyselyn opiskelijoille ohjeistukseni mukaisesti. Hain täytetyt lomak-

keet samana päivänä niiden täytön jälkeen.  

Kun olin käynyt alustavasti opiskelijoiden vastaukset läpi, tein niistä nelisivuisen 

koosteen, jonka lähetin hankkeen fokusryhmäkeskusteluihin osallistuville. He 

saivat näin tutustua yhteenvetoon ennen ensimmäistä fokusryhmäkeskustelua. 

 

Fokusryhmäkeskustelut 

Fokusryhmät ovat laadullisia tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmä, jotka ovat käy-

tännössä puolistrukturoituja ryhmähaastattelu- tai ryhmäkeskustelutilanteita, joita 

ohjaa haastattelija (Parviainen 2005, 53, Valtonen 2005, 223).  
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Fokusryhmäkeskustelut olivat keino saada selville opettajien, ohjaajien ja opiske-

luhuollolta ideoita ja käsityksiä kehitettävästä asiasta, huolen puheeksiottamisesta 

ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä. Opiskelijakyselyn vastausten poh-

jalta edettiin fokusryhmäkeskusteluiden aiheisiin. Fokusryhmäkeskusteluihin osal-

listui kolme opettajaa, neljä ryhmäohjaajaa sekä kolme opiskeluhuollon jäsentä. 

Tapaamisissa oli jokaisella kerralla 8-9 osallistujaa 10:stä kehittämishankkeen 

fokusryhmäläisistä. Käytännössä on todettu, että 6-10 osallistujan ryhmät toimivat 

fokusryhmässä parhaiten (Toikko & Rantanen 2009, 145- 146, Parviainen 2005, 

57, Ojasalo ym. 2005, 100.) 

Kehittämishankkeen fokusryhmäkeskustelut toteutettiin spiraalimaisen kehittä-

mistoiminnan mukaisesti ottaen huomioon kehittämishankkeen laajuus ja kehit-

tämistoiminnan tarpeellisuus. Eskola ja Suoranta (2008, 15 -16) toteavatkin, että 

parhaimmassa tapauksessa laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma elää 

tutkimushankkeen mukana ja korostaa tutkimuksen eri vaiheiden kietoutumista 

yhteen. Fokusryhmäkeskusteluiden välissä teimme minä sekä fokusryhmäläiset 

myös tutkivaa ja kehittävää työtä ja niistä saadut kokemukset jaettiin seuraavissa 

tapaamisissa. 

Fokusryhmäkeskustelut toteutettiin 5.3.2014 ja 19.3.2014 sekä toimintamalliin 

liittyvä tapaaminen 30.4.2014. Tapaamiset toteutettiin kohdeorganisaatioin ryh-

mätyötilassa, joka oli viihtyisä, olohuonemainen tila. Yksi opiskeluhuollon jäse-

nistä toimi kehittämishankkeen aikana yhdyshenkilönä minulle. Hän hoiti tilan 

varaukset ja tarvittavat välineet valmiiksi tapaamisiin. Itse hoidin tapaamisiin aa-

mukahvit ja pientä syötävää.  

Ennen ensimmäistä fokusryhmän tapaamista lähetin kaikille ryhmään kuuluville 

sähköpostitse tietoa kehittämishankkeesta. Lisäksi muutamaa päivää ennen en-

simmäistä tapaamista lähetin heille sähköpostitse tietoa ensimmäisestä tapaami-

sesta (Liite 4.). Sähköpostiin laitoin myös liitteenä opiskelijoiden kyselyn vas-

tauksia taulukoin sekä tekstein. Lisäksi varmistin fokusryhmäläisiltä, että fokus-

keskustelut voidaan äänittää. 

Fokusryhmän tapaamiset dokumentoin osaksi kirjallisesti tapaamisten aikana ja 

lisäksi tapaamiset äänitettiin puhelimen äänityssovellukseen. Ensimmäisen fokus-
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tapaamisen alussa osallistujat esittäytyivät ryhmäläisille. Kaikki ryhmäläiset eivät 

tunteneet toisiaan, minkä vuoksi olikin hyvä antaa jokaisen kertoa vähän itsestään. 

Piirsin itselleni paperille fokusryhmäläisten istumapaikat ja numeroin jokaisen 

osallistujan heidän ammattinimikkeen ja istumajärjestyksensä mukaan esimerkiksi 

opet.1, ohj.2. jne. Tämä helpotti myöhemmin fokusryhmistä saadun aineiston lit-

terointia. 

Ensimmäisessä tapaamisessa oli mukana neljä ohjaajaa, kaksi opettajaa ja kolme 

opiskelijahuollon työntekijää. Lisäksi yksi fokusryhmän jäsenistä, joka ei päässyt 

ensimmäiseen fokusryhmäkeskusteluun, lähetti opiskelijoiden kyselyn vastauksiin 

sekä ensimmäisen tapaamisen aiheeseen kommenttinsa. Toisessa fokusryhmäta-

paamisessa oli mukana kolme ohjaajaa, kolme opettajaa ja kaksi opiskelijahuollon 

jäsentä. 

Ojasalon ym. (2009, 101) mukaan yksi fokusryhmätapaaminen kestää 1-3 tuntia ja 

organisaatioin ulkopuolinen vetäjä on usein parempi ja neutraalimpi, koska ryh-

mäläiset tuntevat tällöin itsensä vapautuneemmaksi kuin organisaation sisältä tul-

leen vetäjän kanssa. Fokusryhmäkeskustelut toteutettiin keskiviikkoaamuisin 8.-

9.45 välillä, jolloin opetushenkilöstöllä oli opetukseton aika. Fokusryhmät kesti-

vät noin 1,5 tuntia ja ne nauhoitettiin.  

Ojasalon ym. (2009, 101) mukaan teemaan liittyvät aiheet voidaan kirjata teema-

listaan, jota fokuskeskustelun vetäjä käyttää tukenaan ryhmää ohjatessaan. Vetä-

jän tehtävänä on virittää otollinen ilmapiiri ja ohjata keskustelua kehittämishank-

keen tavoitteiden mukaisesti. Fokusryhmäkeskustelut on hyvä suunnitella etukä-

teen tarkasti, koska vapaamuotoinen keskustelu ei välttämättä tuota teemaan liit-

tyviä vastauksia ilman avainkysymyksiä ja tarkentavia kysymyksiä (Ahola 2002, 

30). Valtosen (2005, 223- 224) mukaan ryhmäkeskustelussa vetäjä pyrkii tietoi-

sesti saamaan ryhmäläisten välille vuorovaikutusta ja tarjoilee ryhmäläisille erilai-

sia teemoja keskusteltavaksi ja kommentoitavaksi sekä rohkaisee ja kannustaa 

fokusryhmäläisiä käymään keskustelua keskenään. Fokusryhmässä avoimet ky-

symykset auttavat tuottamaan eniten tietoa teemoihin. Stewartin, Shamdasanin ja 

Rookin (2007, 63) mukaan suljetut kysymykset antavat vähemmän vastausvaihto-

ehtoja ja sen vuoksi myös vähemmän tietoa. Avoimet kysymykset antavat vastaa-
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jalle vapauden vastata omin sanoin ja tuottaa enemmän tietoa, minkä vuoksi 

avoimia kysymyksiä on suositeltavaa myös käyttää fokusryhmäkeskusteluissa. 

Opinnäytetyötäni tehdessäni olin organisaation ulkopuolelta oleva fokusryhmän-

vetäjä ja tein jokaiseen tapaamiseemme alustavan teemalistan keskusteltavista 

aiheista. Nostin teemalistan aiheita keskustelun aikana esille välillä kysyen ja vä-

lillä vieden keskustelua takaisin aiheeseen.  

Heikkisen (2008, 19) mukaan toimintatutkimus tavoittelee käytännön hyötyä, 

käyttökelpoista tietoa ja tutkija toimii aktiivisena vaikuttajana ja toimijana, eikä 

hänen odoteta olevan ulkopuolinen tai neutraali.  Toimintatutkimuksessa pyritään 

valamaan uskoa työntekijöiden omiin kykyihin ja toimintamahdollisuuksiin. Ala-

suutarin (2011, 155) mukaan ryhmäkeskustelun arvokkuus tutkimusaineistona 

perustuu siihen, että se saa keskusteluun osallistujat puhumaan niistä asioista, jot-

ka helposti jäävät muuten käsittelemättä keskustelemalla. Puhuttaessa asioista, 

joista yleensä ei puhuta, saadaan kiinnostavaa aineistoa. Parviaisen (2005, 55) 

mukaan fokusryhmä on hyvä keino saada selville osallistujien tarpeita. Jos osallis-

tujat eivät itse keksi toimintaan sopivia asioita, voidaan heille tarjota esimerkkejä 

ja ehdotuksia ja pyytää heitä kommentoimaan niitä. On epärealistista odottaa fo-

kusryhmän osallistujilta täysin tuoreita ideoita, mutta fokusryhmää voi käyttää 

uusien ideoiden kehittelyyn ja testaamiseen. Fokusryhmissä ulkopuolisena tutki-

jakehittäjänä ja fokusryhmän vetäjänä otin keskusteluissa puheeksi huolen vyö-

hykkeistön ja sen käytön. Lisäksi nostin esille opiskelijahuollon yhteisölliseen 

toimintaan liittyviä asioita.   

4.4 Aineiston analysointi 

Eskolan ja Suorannan (2000,137) mukaan laadullisen aineiston analyysin tarkoi-

tus on luoda aineistoon selkeyttä. Aineiston selkeyttäminen tapahtuu sen tiivistä-

misellä kuitenkaan kadottamatta sen sisällön tuomaa informaatiota. Näin saadaan 

uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Opinnäytetyön fokusryhmistä saatu aineisto ana-

lysoitiin teemoittain, jota Eskola ja Suoranta (2000, 176) suosittelevat kun pyri-

tään ratkaisemaan käytännön ongelmia. Opiskelijoille suunnatun kyselyn kaksi 

ensimmäistä tehtävää olivat monivalintakysymyksiä. Kyselyn analysoinnissa en 
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käyttänyt tietokonepohjaisia määrällisiä analysointikeinoja, koska koin että kah-

den kysymyskokonaisuuden tulosten saamisen pystyn tekemään myös manuaali-

sesti. Kirjasin käsin tyhjään kyselylomakkeeseen opiskelijoiden vastauksia ja las-

kin yhteen jokaisen kysymyksen erikseen. Tällöin sain yksinkertaisia mutta tärkei-

tä määrällisiä vastauksia. Vastauksista näkyi selkeästi mihin teemoihin opiskeli-

joiden huolen kokemukset sijoittuivat.  

Teemoittelussa laadullinen aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien 

mukaan. Teemoittelussa pyritään hahmottaan aineiston keskeiset aihepiirit eli 

teemat. Teemoittelussa korostuu teeman sisältö. ( www.Opinnäytetyöpakki ) 

Opiskelijakyselyn avoimet vastaukset kirjoitin sellaisenaan ylös ja numeroin vas-

taukset opiskelijoiden mukaan. Opiskelijakyselyn avointen vastauksien aineiston 

analysoinnin helpottamiseksi tummensin litteroidusta teksteistä huolen aiheet ja 

alleviivasin tuen antajan. Tämän jälkeen jaoin opiskelijoiden kokemat huolen ai-

heet niihin teemoihin mitä käytettiin opiskelijoiden ensimmäisen kysymyksen      

” Huolen aiheet” taulukon kysymysaiheina. Teemat olivat; opintojen eteneminen, 

fyysinen terveydentila, henkinen hyvinvointi, taloudelliset asiat, asuminen, per-

heasiat, asuminen, sosiaaliset suhteet, vapaa-ajan käyttö ja tulevaisuus.  

Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 173) mukaan analyysivaiheessa tarkastellaan ai-

neistosta nousevia asioita, jotka ovat yhteisiä usealle vastaajalle ja odotettavaa on, 

että ainakin lähtökohtateemat nousevat esiin. Näin myös kävi tässä opinnäytetyön 

analyysivaiheessa. Aineiston analyysissä Hirsjärven ja Hurmeen (2011,173) mu-

kaan esille nousseet teemat pohjautuvat usein tutkijan tulkintoihin, koska on erit-

täin epätodennäköistä, että vastaukset olisivat kaikki kerrottu samoin sanoin tai 

lausein. Kuvio 6 esittää yhden tulkintani teemoittelusta. 
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työn saanti 

pääsenkö työelämään 

saako töitä 

 

KUVIO 6. Esimerkki opiskelijakyselyn vastausten analysoinnista huolen aiheista 

huolen teemoihin 

 

Fokusryhmäkeskusteluiden aineiston käsittelyn aloitin kirjoittamalla melko pian 

keskustelujen jälkeen nauhoitukset teksteiksi eli litteroimalla. Litterointi tehtiin 

puhutun sisällön tasolla, koska tarkempi litterointi ei olisi palvellut hankkeen ta-

voitteita. (Ronkanen ym. 2013, 119.) Litteroitua tekstiä kahdesta fokusryhmäkes-

kustelusta tuli 12 sivua.  

 

Kolmas fokusryhmätapaaminen käsitteli puheeksioton toimintamallia, jolloin teh-

tiin ryhmätöitä fläppipaperille. Tästä tapaamisesta tein kirjallisia muistiinpanoja. 

Ryhmätyöt ja muistiinpanot kirjoitin auki ja tiivistin yhteenvedoksi. Kaikista kol-

mesta fokusryhmätapaamisista tein yhteenvedon, jonka lähetin kaikille fokusryh-

mään kuuluville sekä organisaation yhdyshenkilölle. Fokusryhmätapaamisista tuli 

yhteensä kahdeksan sivua yhteenvetoa.  

 

Fokusryhmän osallistujat saivat lähettää minulle sähköisesti yhteenvetoon lisäyk-

siä tai oikaisuja. Tällä tavalla sain muutamia asiaan liittyviä lisäyksiä tutkittavaan 

aineistoon. Oikaisuja ei lähetetty minulle yhtään, mutta pohdintaa kootusta aineis-

tosta kylläkin. Fokusryhmäkeskusteluiden yhteenvedoista ja fokusryhmäläisten 

lisäyksistä lähdin etsimään kehittämishankkeen tavoitteiden toteutumista tukevia 

asioita ja teemoja. Fokusryhmissä aineistonkeruu tapahtui valmiiden aihepiirien 

eli teemojen kautta, jolloin saatua aineistoa pilkotaan teemojen mukaan. Tällöin 

myös valmiit fokuskeskustelun aihepiirit eli teemat antavat valmiin jäsennyksen 

aineistolle.  (www.Opinnäytetyöpakki.) Fokusryhmäkeskustelujen teemat olivat: 

huoli tulevaisuudesta 
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opiskelijoiden huolen aiheet, huolen puheeksiottamista helpottavat asiat, huolen 

puheeksiottaminen, opiskeluhuollon tuki huolitilanteissa ja uusi opiskelijahuolto-

laki ja yhteisöllinen toiminta.  

 

Fokusryhmissä puhuttiin paljon samoihin aiheisiin liittyviä asioita eri kerroilla, 

jonka vuoksi yhteenvedossa oli monessa paikkaan samoihin teemoihin liittyviä 

asioita. Yhdistin samoja teemoja sisältäneet tekstit, mikä selkeytti aineistoa. Val-

miiden teemojen lisäksi fokusryhmänkeskustelujen aineistosta nousi esiin jäsen-

tämättömiä aiheita, jotka eivät vastanneet alkuperäisiä aihepiirejä, mutta olivat 

tärkeitä tuomaan esille opetushenkilöstön kokemia huolia, haasteita ja kokemuk-

sia. Nämä asiat kokosin kolmeen uuteen teemaan: työharjoittelu haasteena huoliti-

lanteissa, huoli kesätöistä ja työllistymisestä sekä opetushenkilöstön huolen vyö-

hykkeistön käytön kokemuksia.  

 

Kävin teemoitetun aineiston vielä läpi niin, että tummensin kaikki kohdat, jotka 

vastasivat kehittämiskysymyksiin. Esimerkki:  

Mitkä asiat helpottavat huolen puheeksiottamista? Opettajien ja ohjaajien sekä 

opiskelijoiden välinen vuorovaikutus nousi yhtenä helpottavana asiana huolien 

puheeksiottamisessa ja opiskelijoiden huolien havaitsemisessa. Fokusryhmäläiset 

olivat yksimielisiä siitä, että jokaisella opetusryhmällä olisi hyvä olla oma oh-

jaaja, koska he ovat päivittäin opiskelijoiden kanssa tekemisessä ja näkevät opis-

kelijoissa tapahtuvat muutokset helpommin kuin opettajat. 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

5.1 Opiskelijoille suunnatun kyselyn tulokset 

Opiskelijoille suunnattuun kyselyyn (Liite 3.) vastasi 31 opiskelijaa kolmelta eri 

koulutusalalta viidestä eri opiskelijaryhmästä. Kyselyn tarkoituksena oli saada 

tietoa opiskelijoiden huolenaiheita ja ketkä ovat auttaneet heitä huoli tilanteissa. 

Kyselyllä saatiin myös vastauksia siihen, kuinka helpoksi tai vaikeaksi opiskelijat 

kokivat tuen pyytämisen.  

Kuusi opiskelijaa vastasi ensimmäisen pääteeman ” Huolen aiheet” kaikkiin koh-

tiin ” En ole kokenut huolta laisinkaan”, joten 25 opiskelijaa 31:stä oli kokenut 

huolta jollain lailla opiskelunsa aikana. Taulukko 3 näyttää määrällisesti opiskeli-

joiden vastaukset yhdeksään teema-aiheeseen sekä kohtaan ” Jostain muusta”. 

Vastuskohtia oli siis yhteensä kymmenen. 

TAULUKKO 3. Opiskelijoiden vastaukset ” Huolen aiheet” teeman kysymyksiin. 

Opiskelijoiden  
huolen aiheet 
 
N= 31  

Ei ole koke-
nut huolta 
laisinkaan 

On kokenut 
pientä huolta, 
(ihmetteli, 
mietti)  

On kokenut 
tuntuvasti 
huolta 
(tarvitsi 
tukea) 

On kokenut 
suurta huolta 
(kriisi, tilanteel-
le piti tehdä 
heti jotain) 

Opintojen eteneminen 
 

16 (52%) 12 (38 %) 1 (3 %) 2 (7 %) 

Fyysinen terveydentila 
 

18 (58 %) 9 (29 %) 4 (13 %) 0 (0 %) 

Henkinen hyvinvointi 
 

12 (39 %) 13 (42 %) 5 (16 %) 1 (3 %) 

Taloudelliset asiat 
 

15 (48 %) 11 (36 %) 2 (6 %) 3 (10 %) 

Perheasiat 
 

17 (55 %) 11 (36 %) 2 (6 %) 1 (3 %) 

Asuminen 24 (78 %) 
 

6 (19 %) 0 (0,0 %) 1 (3 %) 

Sosiaaliset suhteet 22 (71 %) 
 

7 (23 %) 2 (6 %) 0 (0,0 %) 

Vapaa-aika 25 (81 %) 
 

6 (19 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Tulevaisuus 16 (52 %) 
 

14 (45 %) 0 (0,0 %) 1 (3 %) 

Jostain muusta 
 

28 (90 %) 2 (7 %) 0 (0,0 %) 1 (3 %) 

Yhteensä 193 91 16 10 
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Opiskelijakyselyn vastauksissa ilmeni, että opiskelijat eivät koe paljonkaan huo-

len tunteita. Taulukon 3 tummennettujen kohtien huoliin liittyvät aiheet nousivat 

eniten esille opiskelijoiden vastauksissa. Eniten huolenaiheita opiskelijoilla oli 

henkiseen hyvinvointiin liittyen. Tämä ei ollut tuloksen kannalta yllättävää, koska 

yleisin peruste noin kolmannekselle Validia ammattiopiston opiskelijoiden eri-

tyisopetukselle ovat psyykkiset pitkäaikaissairaudet. Yli puolet vastaajista oli ko-

kenut opiskelujen aikana henkisen hyvinvoinnin huolia, mutta ainoastaan yksi oli 

kokenut huolen tilansa suureksi, jolloin hänellä oli ollut tarve saada laajempaa 

apua tilanteensa hoitamiseen. Viisi vastaajaa oli kyselyn mukaan kokenut tuntu-

vaa huolta henkisen hyvinvointinsa tilasta. 

Vastaajista yli puolet oli kokenut huolia taloudellisista asioista. Näistä kolme 

opiskelijaa oli kokenut kriisitilanteen, johon oli tarvittu asiantuntijoiden apua. 

Huolet opintojen etenemisestä ja tulevaisuudesta nousivat opiskelijoiden kyselys-

sä kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi huolen aiheista. Lähes puolet vastaajista 

oli kokenut huolia näistä aiheista. Kaksi opiskelijaa oli kokenut opintojensa ete-

nemisessä suurta huolta, jolloin kriisityön tukitoimet oli jouduttu ottamaan käyt-

töön. Myös perheasioissa huolia opiskelijat olivat kokeneet melko paljon. Huolet 

fyysisestä terveydentilasta nousivat kuudenneksi suurimmaksi huolen aiheeksi. 

Fyysisestä terveydentilastaan neljä opiskelijaa oli kokenut tuntuvaa huolta, mutta 

kukaan ei suurta huolta. 

Vähiten huolia opiskelijat kokivat sosiaalisten suhteiden, asumisen ja vapaa-ajan 

aihealueilta. Tämä voi johtua osaksi siitä, että Validia Ammattiopistossa on opis-

kelijoiden asuntola, jossa asuntolan ohjaajat toimivat opiskelijoiden tukena ja il-

taisin opiskelijoilla on vapaa-ajanohjaajan järjestämää ohjelmaa. 

Vain kolme opiskelijaa oli vastannut kokeneensa huolta jostain muista asioista. 

Vastaajat eivät olleet kuitenkaan kirjoittaneet syitä näihin huoliin. Otin kuitenkin 

vastaukset mukaan yhteislaskentaan, koska kyselyn tulos ilmentää opiskelijoiden 

tuen tarpeita. 

31 opiskelijasta 25 oli kokenut huolitilanteita. Opiskelijat eivät vastauksissaan 

tuoneet jokaista kertaa esille kun he ovat kokeneet huolia, vaan määrittelivät huo-

len laadun. Näin ollen opiskelijoiden huolen kertoja on todellisuudessa voinut olla 
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enemmän, jos he ovat kokeneet samasta huolen aiheesta huolen tunteita useammin 

kuin kerran, tai ovat tunteneet huolen tunnetta samasta asiasta sekä pienen huolen 

vyöhykkeellä, että esimerkiksi tuntuvan huolen vyöhykkeellä. Taulukkoa 3 tarkas-

tellessa nousi esille, että huolen tunteita on ollut Validia ammattiopistossa melko 

vähän. Huolen tunteita on kuitenkin koettu. Taulukossa näkyy, että pieniä huolen 

tunteita 25 opiskelijalla on ollut ainakin 91 kappaletta. Tuntuvan huolen tilanteita 

ja kriisitilanteisiin saakka edenneitä huolitilanteita oli määrällisesti vähän verrat-

tuna pieniin huolen tunteisiin.  

Opiskelijoista kaikki 31 vastasivat toiseen kysymykseen, ” Tuki huoleen”. Taulu-

kosta 4 ilmenee, että melkein kaikki vastaajat kokivat saaneensa tukea ja tuen 

pyytäminen oli heille helppoa oppilaitoksessa. Yksi opiskelija vastasi kaikkiin 

kohtiin ”vaikeaa” ja 19 opiskelijaa vastasi kaikkiin kohtiin ”helppoa”. Vastaajista 

kahdeksasta kymmeneen opiskelijaa kokee, että heillä on melko vaikeaa tai vaike-

aa ottaa huoliaan puheeksi opettajan, ohjaajan ja/tai opiskeluhuollon jäsenten 

kanssa.  

 

TAULUKKO 4. Opiskelijoiden vastukset ”Tuki huoleen” teeman kysymyksiin. 

31 OPISKELIJASTA HELPPOA MELKO 

VAIKEAA 

VAIKEAA 

Tuen pyytäminen oppilaitoksessa on 29 1 1 

 

Tuen saaminen oppilaitoksessa on  

 

29 1 1 

Huolista puhuminen opettajille on  

 

21 7 3 

Huolista puhuminen ohjaajille on  

 

22 6 3 

Huolista puhuminen opiskeluhuol-

lon jäsenille on  

23 4 4 

 

 

Vertailin opiskelijoiden ensimmäisen teeman ja toisen teeman vastauksia. Keski-

näisessä vertailussa ilmeni, että 25 huolia kokeneiden opiskelijoiden joukosta oli 

seitsemän vain pieniä huolia kokeneita, joista kolmelle opiskelijalle oli melko 

vaikeaa tai vaikeaa puhua huolistaan opettajille, ohjaajille ja opiskelijahuollon 
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jäsenille. Kahdeksastatoista pientä ja/tai tuntuvaa ja/tai suurta huolta kokeneista 

opiskelijoista yhdeksän koki huolistaan puhumisen melko vaikeaksi tai vaikeaksi 

opettajille, ohjaajille ja opiskeluhuollon jäsenille. Eli 12 opiskelijaa 25:stä kokee 

huolistaan puhumisen melko vaikeaksi tai/ja vaikeaksi opettajille, ohjaajille ja/tai 

opiskelijahuollon jäsenille.  

Osa opiskelijoista oli ensimmäisen pääteeman vastauksiin myös laittanut tuenan-

tajan työnimikkeen sille kuuluvaan sarakkeeseen. Myös kyselyn teemassa 3 opis-

kelijoiden avoimien kysymysten vastauksissa nousi esille, ketkä työntekijöistä 

olivat ottaneet puheeksi huolien aiheet opiskelijan kanssa ja antaneet tukea opis-

kelijalle. 

Opiskelijoiden kokemia huolia opintojen etenemisessä tukivat vastausten mukaan 

opinto-ohjaaja/ ura-ohjaaja, opettaja, terveydenhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Opiskeli-

joiden fyysisen terveydentilan huolia tukivat fysioterapeutti, terveydenhoitaja ja 

kuntoutuksen ohjaaja. Henkisen hyvinvoinnin huolissa opiskelijoita tukivat kun-

toutuspsykologi, ohjaaja, terveydenhoitaja, opettaja ja sosiaalityöntekijä. Talou-

dellisissa asioissa opiskelijoiden huolia tukivat opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä 

ja kuntoutuksen ohjaaja. Vapaa-ajan käytössä tukena on ollut ryhmän ohjaaja ja 

tulevaisuuden asioista nousseita huolista opiskelijat ovat keskustelleet opinto-

ohjaajan kanssa.  

Opiskelijoille suunnattuihin avoimiin kysymyksiin opiskelijoiden huolten puheek-

siottamisesta vastasi 19 opiskelijaa 31:stä. Ensimmäiseen kysymykseen tuli vas-

tauksia 13 kappaletta ja toiseen kysymykseen tuli vastuksia 12 kappaletta. Yh-

teensä 25 vastausta.  

 

Teeman 3. ensimmäiseen kysymykseen, kerro tilanteesta, jossa opettajasi on otta-

nut kanssasi puheeksi opintojasi jollain tavoin vaikeuttavan asian, opiskelijoiden 

vastauksista nousi esille eniten opiskeluun ja niiden etenemiseen sekä työharjoitte-

lupaikkojen saantiin, poissa-oloihin ja myöhästelyihin liittyviä asioita. Yksittäiset 

puheeksiottamisen aiheet liittyivät mielenterveyteen ja parisuhteiseen. Opintojen 

eteneminen ja henkinen tai fyysinen hyvinvointi nousivat eniten esille ensimmäi-

sen avoimen kysymyksen vastauksissa. 
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Poissa-oloistani, johtuen sairasteluistani, puhumisella selvittiin, tun-

tui hyvältä. (opisk.8) 

 

Henkisen tai fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä huolen aiheista mainitaan masen-

nusoireet, henkinen jaksaminen ja sairastelut. Vastauksista esille nousi myös, että 

pelkästään oman ryhmän opettaja tai ohjaaja eivät ole välttämättä se, joka ottaa 

huolen aiheita puheeksi ja ohjaa opiskelijaa eteenpäin asioiden hoitamiseksi. Kun 

työntekijä tuntee opiskelijan, niin hän huomaa helpommin opiskelijassa tapahtu-

vat muutokset. 

 

 2013 luokan ohjaaja huomasi, että en ollut enää itseni työssäoppi-

misen jälkeen…masennusoireita alkoi näkymään taas ja ohjaaja tuli 

kyselemään onko kaikki varmasti hyvin ja menin juttelemaan tervey-

denhoitajalle ja sitten pääsin tapaamaan kuntoutuspsykologia ja ta-

pasimme muutaman kerran ja tilanne alkoi parantumaan. (opisk.3) 

 

 

Opintojen edistymiseen liittyvistä huolen aiheista esille nousivat opintojen edis-

tyminen, opiskelumotivaatio, erilaiset keskittymis- ja oppimisvaikeudet sekä työ-

harjoittelupaikkoihin liittyvät asiat. Opettajat ottavat eniten opintojen etenemiseen 

liittyviä asioita esille ja puheeksi, mikä on luonnollista heidän toimenkuvassaan. 

 

 Opettajani on ollut huolissaan merkonomi-opintojeni edistymisestä 

ja opiskelumotivaatiostani, sillä suurimpana haaveenani ei ollut työ 

merkonomina. (opisk.1) 

 

…minun ei ole helppo keskittyä tuntiin ja opettaja tietää sen siksi 

yritän olla pelkkänä korvana. (opisk.6) 

 

…olen saanut tukea opettajalta ja koulukavereilta. Pärjään nyt koh-

talaisesti tietokoneen käytössä…(opisk.9) 
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Työharjoittelupaikan mielekkyys on tullut puheeksi opettajan kanssa. 

Ei aivan täysin monipuolisesti opintoihin osuvaa työharjoittelupaik-

kaa löytynyt.(opisk.10) 

 

Myöhästelyn ja poissaolojen perimmäisiä syitä ei noussut vastuksissa esille, min-

kä vuoksi kategorioin ne liittymään opintojen etenemiseen, koska usein poissa-

olot haittaavat opintojen etenemistä.  Kuitenkin on muistettava, että poissaoloihin 

liittyy usein muitakin huolen aiheen tekijöitä kuten esimerkiksi sosiaaliset suhteet, 

henkinen hyvinvointi, fyysinen terveys, jaksaminen tai perhe-elämä. 

 

Opettaja oli huolissaan minun poissaoloistani, alan käymään aina-

kin toistaiseksi uraohjaajan/opinto-ohjaajan luona. (opisk.11) 

 

Opettaja on puhunut poissaoloista et niitä on liikaa. Eli siinä vähän 

on pitänyt tsemppaa.(opisk.14) 

 

Teeman 3 toiseen kysymykseen, kerro jostakin opiskeluaikana kokemastasi huo-

len aiheesta vastauksia tuli eniten tulevaisuuteen liittyvistä asioista, kuten valmis-

tuminen ja työelämään pääseminen. Myös taloudelliset asiat kuten raha-asiat nou-

sivat huolen aiheena esille. Huoleen opintojen etenemisestä liittyy opiskelu, työ-

harjoittelupaikkojen saanti ja myöhästely. Riittävä vapaa-aika harrastuksiin, mie-

lenterveys ja opiskelijatoverin kuolema nousivat myös huolen aiheiksi, joista ka-

tegorioin ensimmäisen vapaa-ajan ja jälkimmäisen henkisen hyvinvoinnin huolen-

aiheosioihin.  

 

Huoli tulevaisuudesta nousi kolmannen pääteeman vastauksissa erittäin paljon 

esille. Opiskelijat olivat huolissaan kuinka he työllistyvät koulutuksen jälkeen.  

 

 Koulutuksen jälkeen työn saanti. (opisk.5) 

 

 …pääsenkö työelämään, erityisesti unelma-ammattiin. Apua en ole 

pyytänyt, olen vain ajatellut, että pitää uskoa itseensä.(opisk.7) 
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Opiskelun etenemisessä opiskelijoita on huolestuttanut opinnäytetyöt, näyttöko-

keet, työharjoittelupaikan löytäminen sekä opintojen valmiiksi saattaminen. 

 

 

Vastuu-opettaja on ollut isossa roolissa monessa. Minulla on huoli 

siitä että saako kaiken valmiiksi opinnoissa. (opisk.2) 

 

Olin hieman huolestunut tässä kevään aikana kun hain työssäoppi-

mispaikkaa. Mistään ei tuntunut vapaata paikkaa löytyvän. Lopulta 

kuitenkin opettaja jonka kanssa selvitin asiaa, sai järjestettyä minul-

le sopivan paikan. (opisk.16) 

 

 

Taloudelliset huolet nousivat opiskelijoiden vastuksista esille ja erityisesti vaikeu-

det opintososiaalisten asioiden hoidossa. Vastauksista ilmeni, että raha-asioiden 

hoitamiseen tarvitaan paljon apua. 

 

Näin opiskelijana olen huolissani raha-asioista, myös kevään val-

mistuminen huolettaa, että saako töitä heti. (opisk.11) 

 

Raha-asioiden selvittäminen on ollut todella haastavaa…Kelassa ja 

työkkärissä saa juosta koko ajan ja pelkään, että en saa kuntoutus-

tukea tähän opiskeluun. Saan apua sos.ohjaajalta, opettajalta ja oh-

jaajalta. (opisk.17) 

 

Lisäksi opiskelijoiden vastuksista nousi useita eri huolen aiheita yhdistyen toisiin-

sa. Ajankäytön haasteellisuus nousi esiin ja aikataulujen keventäminen on nähty 

hyväksi jaksamisen kannalta. Lisäksi on huomioitu vapaa-ajalla tapahtuvien har-

rastusten merkitys henkiselle hyvinvoinnille. Vastaukset ilmensivät opiskelijoiden 

huolten käsittelyssä kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä.  

 

 Ajan käyttö on haasteellista, aikataulun pitää olla kevennetty ja harrastuk-

selle pitää jäädä aikaa, jotta mielenterveys pysyy kunnossa. (opisk.17) 
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5.2 Fokusryhmätyöskentelyn tulokset 

Tässä luvussa perehdytään fokusryhmäkeskusteluissa nousseisiin asioihin ja tu-

loksiin. Fokuskeskustelun vetäjänä olin tehnyt fokusryhmäläisille aiheeseen liitty-

viä kysymyksiä. Innokas keskustelu kulki osaksi valmiiden aiheiden piirissä, mut-

ta keskustelun tarkoituksena oli myös antaa osallistujien tuoda esille heille tärkeitä 

ja pohditettavia aiheisiin liittyvissä asioista. Tämän vuoksi fokusryhmäkeskustelut 

eivät kulkeneet täysin suunnitelmien mukaisesti. Välillä melko rönsylevienkin 

puheenvuorojen jälkeen jouduimme palaamaan alkuperäisiin aiheisiin uudestaan. 

Kahden fokusryhmäkeskustelun keskustelut myös limittyivät toisiinsa niin, että 

molemmissa tuli esille samaan aiheeseen liittyviä asioita, jonka vuoksi raportoin 

ne keskustelujen teemojen enkä ajallisen toiminnan mukaisesti. 

 

Opiskelijoiden huolen aiheet  

Ensimmäisenä keskustelun teemana olivat opiskelijakyselystä nousseet huolen 

aiheet. Fokusryhmäläiset olivat etukäteen perehtyneet opiskelijoiden vastauksiin. 

Opiskelijoiden vastauksista nousi runsaasti ajatuksia ja ne herättivät kysymyksiä 

sekä myös analysointia siitä, miksi opiskelijat olivat vastanneet tietyllä tavalla. 

Huomasin, että opiskelijoiden kyselyn vastaukset toimivat erittäin hyvin orientaa-

tiona aiheeseen ja fokusryhmäläisten omien ajatusten esiin tuomiseen. Se johdatti 

huolen puheeksiottamisen ja huolien aiheiden teemaan saman tien. 

Fokusryhmäläiset olivat tyytyväisiä siitä, että on paljon opiskelijoita joilla ei ole 

huolia. Fokusryhmässä nousi esiin, että noin kolmanneksella opiskelijoista mie-

lenterveyden ongelmat ovat suurimpana syynä erityisopetukseen minkä lisäksi 

muillakin opiskelijoilla löytyy mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Edellä maini-

tut asiat ovat selkeästi yhteydessä opiskelijoiden kyselyn vastauksiin. Keskuste-

lussa mainittiin myös, että edelliseen vuoteen verrattuna Validia ammattiopistossa 

on yksi kuntoutuspsykologi ja terveydenhoitaja vähemmän, mikä on koettu syyksi 

opiskelijahuollon ruuhkautumiseen.  
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Ilahduttavaa opiskelijoiden kyselyn tuloksissa oli se, että on paljon 

opiskelijoita, jotka eivät koe huolia. Pieniä huolia on, mutta isoja 

huolia on vähän. Opiskelijoiden huolet ovat linjassa opiskelijoihin. 

Talossa on eniten mielenterveyskuntoutujia, jonka vuoksi henkiseen 

hyvinvointiin liittyviä huolia on opiskelijoilla eniten. Erityisesti hen-

kiseen hyvinvointiin pitää jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota 

opiskelijahuollon ja opettajien sekä ohjaajien yhteistyössä. (opet.1) 

Vaikka henkiseen hyvinvointiin liittyviä huolia oli opiskelijoilla eniten, fokus-

ryhmäkeskustelussa nousi eniten esille opiskelijoiden talouteen liittyvät huolet. 

Opiskelijoilla oli kyselynkin mukaan paljon taloudellisia huolia. Kuntoutusrahan 

ja muiden tukien hakeminen työllistävät erittäin paljon esimerkiksi kuntoutusoh-

jaajaa. Opettajat sekä ohjaajat kokivat taloudellisten asioiden olevan paljon esillä 

myös opetuksen aikana ja esimerkiksi opiskelijat eivät tiedä, kuinka toimia kesä-

töiden aikana erilaisten tukien suhteen.  

Opiskelijat jotka saavat kuntoutustukea eivät halua hakea kesätöitä 

kun eivät halua tukiasioihin liittyviä ongelmia. Opiskelijat pelkää-

vät, että tuen saanti lakkaa kokonaan tai sen kanssa tulee muita on-

gelmia. Opiskelijoille on epäselvää, voiko ottaa töitä vastaa ja me-

nettääkö sitten kuntoutustuen kokonaan. (opet.2) 

Opiskelijakyselyn vastuksista esille nousi, että suurin osa opiskelijoista kokee 

helpoksi pyytää apua ja kokee myös saavansa tukea. Fokusryhmän opetushenki-

löstön mukaan opiskelijat eivät niinkään puhu henkisistä ongelmistaan opetushen-

kilöstölle, mutta taloudelliset ja perheasioihin liittyvät huolen aiheet puhututtavat 

paljonkin opiskelun arjessa. Opintojen etenemiseen liittyvien huolien esille tulles-

sa on hyvin luontevaa, että opettaja huolehtii opintojen etenemisestä ja työssäop-

pimisesta sekä poissaoloista. Henkiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset ja huo-

lenaiheet hoidetaan luontevimmin opiskeluhuollossa. 
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Teknisellä alalla nousee eniten huolen aiheita arjessa taloudellisissa 

ja perheasioissa. Henkisistä asioista ei niinkään puhuta opettajien 

kanssa. (opet.3) 

Huolien kohdalla on hyvin luonteva työnjako, että opettaja huolehtii 

opintojen etenemisestä ja työssäoppimisesta sekä puuttuu poissa-

oloihin. Henkiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset taas ovat erityi-

sen luontevasti opiskelijahuollon asioista. (opet.1) 

Fokusryhmässä nousi esille myös, että psyykkistä tukea tarvitsevista opiskelijoista 

osa on erittäin väsyneitä ja monilla opiskelijoilla on paljon arjen hallintaan liitty-

viä ongelmia. Opiskelijat voivat myös olla pitkiäkin aikoja sairauslomalla, jolloin 

he eivät ole opiskelijahuollon tai opetushenkilöstön tuen piirissä ja kun he palaa-

vat kouluun, tiedot heidän sen hetkisestä tilanteestaan eivät välttämättä tavoita 

tukea antavia tahoja. Toisaalta on myös opiskelijoita, jotka ovat koulussa, vaikka 

tarvitsisivat sairaalahoitoa.  

  Opiskelijat voivat olla pitkiäkin aikoja sairauslomalla. (ohj.2) 

Opiskelijoista voi osa olla sairaalakuntoisina koulussa. (op.1) 

Fokusryhmässä pohdittiin opiskelijoiden valintaprosessia. Vaikka keväällä valin-

toja tehdessä opiskelija olisi opiskelukunnossa, voi hänen terveydentilassaan ta-

pahtua ennen syksyä ja koulun alkamista rajukin muutos. Opetushenkilöstölle 

nämä asiat tulevat usein yllätyksenä ja esille vasta kun opinnoissa alkaa tulla on-

gelmia.  

…Vaikka on tutustumiset ja koulutuskokeilut keväällä ennen valinto-

ja, voi syksyllä tilanne opiskelijalla olla toinen. (ohj.1) 

Lisäksi pohdittiin, että kuka opiskelijoiden alanvalinnat loppujen lopuksi tekee. 

Fokusryhmäläiset kokivat, että moni opiskelija on väärällä koulutusalalla tai ei ole 

kiinnostunut alasta ollenkaan, mutta on kuitenkin hakeutunut kyseiseen koulutuk-

seen ja valittu siihen. Fokusryhmäläisten mukaan epämieluisa ala ei motivoi opis-

kelemaan ja se tuottaa paljon huolta opintojen etenemisessä. 
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…myös se, että kuka opiskelijavalinnat loppujen lopuksi tekee. Moni opis-

kelija on väärällä alalla, eikä ole kiinnostunut alasta ollenkaan, mutta on 

kuitenkin hakenut ja valittu. Epämieluisa ala ei motivoi opiskelemaan. 

(opisk.h.3) 

 

Huolen puheeksiottamista helpottavia asioita 

Kysyessäni ryhmäläisiltä, mitkä asiat helpottavat opiskelijoiden tilanteista nous-

seiden huolten puheeksiottamista opiskelijoiden kanssa, nousi ryhmien ohjaajien 

näkökulmasta esille se, että jos tuntee opiskelijan, on helpompi mennä hänen 

luokseen ja ottaa huolestuttava asia esille. Jos taas on opiskelija, jota ei tunne en-

tuudestaan, on huolista puhuminen vaikeampaa. Fokusryhmässä koettiin, että 

opiskelijan parhaiten tuntevan opettajan eli yleensä vastuuopettajan kanssa on 

hyvä keskustella, onko opiskelijalla kaikki hyvin.  

Fokusryhmäläisten mukaan vakavista asioista puhuminen väärään aikaan voi ai-

heuttaa opiskelijan ”lukkiintumista”, jolloin asioiden käsitteleminen vaikeutuu. 

Joidenkin opiskelijoiden kanssa voidaan asiat ottaa puheeksi saman tien, mutta 

toisten kanssa on hyvä miettiä milloin olisi sopiva ajankohta nostaa huolen aihe 

esille, milloin opiskelija olisi vastaanottavainen asioiden käsittelyyn. Tilannetaju 

koetaan tärkeänä, kun otetaan huolenaiheet puheeksi opiskelijoiden kanssa. Sopi-

van ajan ja paikan löytäminen antaa myös parhaimmat mahdollisuudet asioiden 

käsittelyyn. 

…jos sen opiskelijan tuntee. Mulla on monia opiskelijoita, ja voin 

mennä suoraan sen luo ja sanoo että nyt ei vaikuta hyvältä ja mä 

olen huolissani onko sulla kaikki hyvin. Jos on sellainen opiskelija, 

johon en ole enkä ole päässyt sen ryhmän sisään, jota ei tunne on 

vaikeampaa. Silloin on hyvä jutella vastuuopettajan kanssa onko sil-

lä opiskelijalla kaikki hyvin. Se opettaja tuntee sen. (ohj.2) 

Tämä on hyvä juttu, tämä tilannetaju. Se niin kun monta kertaa on 

siinä puheeksiottamisessa kaikki kaikessa sillä tavalla, että sen lu-

kon voi saada tiukemmaksi kun väärässä paikassa meet suoraan ky-
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symään, niin kun mä äsken mainostin sitä suoraa kysymistä, mutta 

täytyyhän siinä jonkunlainen taju olla, miltä se naama tänään näyt-

tää, kannattaako ottaa puheeksi juuri nyt. (opet.3) 

Fokusryhmässä pohdittiin myös sitä, että kun ryhmät ovat kolme vuotta opiskele-

massa, ohjaajat ja opettajat tutustuvat opintojen aikana opiskelijoihinsa hyvin ja 

huolien puheeksiottaminen ja niiden havaitseminen on helpompaa. Vuoden kestä-

vissä koulutuksissa opiskelijoihin ei välttämättä ehditä kunnolla tutustua ja heidän 

huolen aiheensa jäävät helposti myös havaitsematta.  

Fokusryhmässä koettiin opiskelijoiden luottamuksen saaminen haasteelliseksi ja 

tärkeäksi. Ohjaajan, opettajan ja opiskelijan välille täytyy saada kasvamaan heti 

opintojen alusta luottamussuhde. Opettajien ja ohjaajien pyrkimyksenä on olla 

opiskelijoille turvallinen aikuinen, koska monella opiskelijalla on mennyt aikai-

sempien kokemusten vuoksi luottamus aikuisiin. Tämä koettiin opetushenkilös-

tössä haasteellisena asiana.  

…niin kun meilläkin on nuoria opiskelijoita, sellanen turvallinen ai-

kuisen malli, opettajaan kuuluu luottaa. Luottamuksen luominen, oh-

jaajan opettajan ja opiskelijan välille on tärkee. On taustalla kai-

kenlaisia. Ovat pettyneitä aikuisiin. Sen mä koen haastavana ohjaa-

jana. (ohj.1) 

 

Fokusryhmäkeskustelussa nousi hyvin yksimielisesti esille, että arkityössä ryh-

mien ohjaajat ovat tärkeässä roolissa, koska he työskentelevät opiskelijoiden 

kanssa päivittäin tiiviisti ja heillä on opettajaa paremmat mahdollisuudet nähdä 

opiskelijan arjessa pieniä muutoksen merkkejä. Ohjaajien mukaan opiskelijoiden 

käytös usein muuttuu, kun heillä on jotain huolia. Ohjaajan ja opettajan välinen 

vuorovaikutus auttaa huolenaiheiden havaitsemisessa ja puheeksiottamisessa. 

Opettajien ja ohjaajien sekä opiskelijoiden välinen vuorovaikutus päivittäin nousi 

yhtenä tärkeimpänä helpottavana asiana huolien puheeksiottamisessa ja ongelmien 

havaitsemisessa. Keskustelussa tuli esille, että jokaisella opetusryhmällä olisi hy-

vä olla oma ohjaaja. Toisilla ohjaajilla on useampi opetusryhmä, jossa he toimivat 

ja kaikki vastuuopettajat eivät välttämättä pidä jatkuvasti tai eivät ollenkaan ope-
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tustunteja ryhmälleen. Jos opettaja ei pidä lähiopetustunteja oppilailleen ollen-

kaan, opettajan on vaikea havaita varhain opiskelijoiden käyttäytymisessä tai 

muissa asioissa muuttuvia asioita. Tällöin ohjaajien merkitys korostuu opiskeli-

joiden tukemisessa heidän huolitilanteissaan.  

Arkityössä ohjaaja on tärkeässä roolissa, koska hän työskentelee 

opiskelijoiden kanssa päivittäin tiiviisti ja hänellä on opettajaa pa-

remmat mahdollisuudet nähdä opiskelijan arjessa pieniä huolestu-

misen merkkejä. (opet.1) 

Meillä xx:llä on sillain et vastuuopettaja ei pidä opiskelijoille tunte-

jakaan, ja tosi etäisesti tuntee. Jos me ollaan hallinto ja myynti, niin 

vastuuopettajalla, joka opettaa talousasioita ole tunteja ollenkaan. 

(ohj.3) 

 

Fokusryhmässä esille nousi, että HOJKS tapaaminen koulutuksen alussa ja vuosit-

tain sekä säännölliset keskustelut auttavat opettajaa hahmottamaan opiskelijan 

tilanteen ja auttavat ottamaan huolia puheeksi. Esille nousi myös, että heti koulu-

tuksen alussa:  

Opiskelijoille on hyvä tehdä selväksi, että opettaja voi pyytää silloin 

tällöin opiskelijan keskustelemaan, joka ei automaattisesti tarkoita 

sitä, että jotakin negatiivista olisi luvassa. (opet.2) 

Opettajan ja ohjaajan säännölliset keskustelut opiskelijan kanssa heti koulutuksen 

alusta alkaen auttavat fokusryhmäläisten mukaan näkemään opiskelijan kokonais-

valtaista tilannetta ja havaitsemaan huolen aiheita, joihin pitäisi puuttua. Opiskeli-

joihin voidaan ottaa yhteyttä myös tekstiviestein. Moni opiskelija kertoo usein 

helpommin huolistaan kun ollaan yhteydessä tekstiviestein. He eivät kasvotusten 

välttämättä osaa tai uskalla kertoa huolenaiheitaan.  

 

 

 



53 

 

Huolen puheeksiottaminen 

Opettajat ja ohjaajat kokivat huolen puheeksiottamisen melko helpoksi opiskeli-

joiden kanssa. Täytyi vain löytyä asian esille tuomiselle sopiva aika ja paikka. Jos 

huoli opiskelijasta herää hänen työharjoittelunsa aikana, tilanteeseen puuttuminen 

on hankalaa, koska opettajat ja ohjaajat eivät tapaa opiskelijaa päivittäin. Huolen 

tunne voi suurentua, kun tilanteeseen ei pääse kiinni ja yhteydenotot voivat olla 

vaikeita, kun opiskelija ei välttämättä vastaa puheluihin tai viesteihin. Opiskelija 

voi myös huolen puheeksiottamisessa sanoa että ”mitä se sulle kuuluu”, jolloin 

tilanteeseen ratkaisun löytäminenkin vaikeutuu. Opiskelija ei välttämättä aina näe 

ja koe, että huoli hänen tilanteestaan on aiheellinen. 

Eniten fokusryhmäläisiä huolen puheeksiottamisessa huolestutti se, kuinka huolen 

puheeksiottamisen jälkeen toimitaan. Huoli oikeista toimintatavoista helpottuu 

kun huolen aiheen on jakanut ohjaajan tai opettajan kanssa, sekä ottanut asian 

puheeksi opiskeluhuollon yhdyshenkilön kanssa. Tällöin usein löytyy myös jokin 

ratkaisuehdotus tilanteeseen ja on helpompi lähteä käsittelemään asiaa opiskelijan 

kanssa. Keskustelussa tuli ilmi, että monille opiskelijoille voi olla parempi, että 

heille tarjotaan ensin vain yksi ratkaisuvaihtoehto eikä monia vaihtoehtoja.  

On helppoa mennä puhumaan, mutta jännittää mitä sitten kun on ot-

tanut asian puheeksi. Oman huolen jakaminen helpottaa. esim. opis-

kelijahuollolle. Helpottaa tieto, että sielläkin on huolta tunnettu, et-

tei itse ole ainoa. Asiasta puhuminen ei ole ongelma, mutta mitä ta-

pahtuu sen jälkeen. Mikä on opiskelijan hyvinvoinnin kannalta se 

oikea ratkaisu, nostaa taas huolen. (ohj.2). 

Fokusryhmässä huomioitiin, että valmis ratkaisuehdotus ei kuitenkaan välttämättä 

ole sellainen, joka olisi opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta paras 

mahdollinen esimerkiksi hoitotahon näkökulmasta.  

Se on ongelma, kun ollaan mietitty hyvä menetelmä, joka pidetään 

toimivana, niin muu hoitotaho voi olla jostain muun näkökulman 

syystä asiasta erimieltä ja kokonaistilanteen kannalta voi olla muita 

asioita, jotka tukee toisen tyyppistä ratkaisua. (opet.1) 
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Fokusryhmäläiset kokivat, että oikeiden ratkaisujen löytäminen nostattaa helposti 

uuden huolen aiheen. Tällöin yhteistyö kaikkien opiskelijan tukiverkostojen kans-

sa on erittäin tärkeätä. Ryhmässä oltiin sitä mieltä, että huolen ensimmäisen esille 

ottamisen jälkeen, ratkaisu pitäisi saada mahdollisimman pian aikaiseksi.  

 

Työharjoittelut haasteena huolitilanteissa 

Fokusryhmäläiset pitivät opiskelijoiden työharjoittelujaksoja haasteellisena ajan-

kohtana huolten havaitsemisessa ja niiden puheeksiottamisessa. Työharjoittelu-

paikoissa käydään ja opiskelijoilla on lähipäiviä työharjoittelun aikana oppilaitok-

sessa, mutta muuten yhteydenotot eivät aina toimi. On havaittu, että vain noin 

viidennes opiskelijoista vastaa puhelimella lähetettyihin tekstiviesteihin. Opiskeli-

joihin kuitenkin pyritään ottamaan puhelimitse yhteyttä viikoittain. Ulkopaikka-

kuntalaisiin opiskelijoihin, jotka tekevät työharjoittelujaksoaan omalla paikka-

kunnallaan, otetaan usein vain puhelimitse yhteyttä. Monella opiskelijalla on 

myös liikkuva työ harjoittelupaikassa, jolloin yhteydenotot vaikeutuvat.  

…ja kun yritin ottaa kiinni puhelimella niin ei vastannut. Kontaktin 

saaminen ja oikean ajan saaminen puheeksiotolle on vaikeaa. 

(opet.2) 

Fokusryhmäläisten mielestä työharjoittelupaikan ohjaajan tärkeys korostuu mah-

dollisten opiskelijoiden huolten aiheiden havaitsemisessa ja esille tuomisessa ope-

tuksen henkilöstölle. Työharjoittelupaikan ohjaajan opiskelijoita tukeva toiminta 

ei ole itsestään selvää. Vaikka opiskelijoille nimetään työpaikalta vastuuhenkilö, 

hän ei välttämättä ole se henkilö, joka ohjaa opiskelijaa päivittäin. Työpaikkaoh-

jaajat voivat vaihtua joka päivä ja välttämättä kukaan työpaikassa ei ole ajan tasal-

la opiskelijan tilanteesta. Työpaikkaohjaajat eivät myöskään välttämättä näe huoli-

tilanteita opiskelijan näkökulmasta, jolloin väärinymmärryksiä tapahtuu. Fokus-

ryhmäläisten kokemusten mukaan monelle opiskelijalle työharjoittelu on ensim-

mäinen kosketus työelämään, ja kokemus jää vahvasti mieleen. Jos tämä kokemus 

on opiskelijan mielestä epätyydyttävä, se voi heikentää jatkossa työmotivaatiota ja 

uskallusta kohdata työelämä. Tämän vuoksi opiskelijan olisi tärkeä saada positii-
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vinen työharjoittelukokemus. Fokusryhmäkeskustelussa nousi myös esille, että 

työpaikkojen ja ammattiopiston välinen yhteistyö on asia, jota täytyy tulevaisuu-

dessa kehittää lisää. 

…käydään sopimassa oppilaan kanssa työssäoppimispaikkahenkilön 

kanssa, joka on todella asiallinen ja ymmärtäväinen ja keskusteltiin 

pitkät keskustelut, mutta tämä henkilö, joka laittoi nimen paperiin ei 

ollut se, joka työskenteli tän opiskelijan kanssa. (ohj.2) 

Yhtenä henkilönä on työpaikka-ohjaaja, kun alkaa työssäoppimis-

jaksot, niin se henkilö on tärkeä. Työpaikka-ohjaajia on monen ta-

sosia ja tää on sellanen paikka jota pitää kehittää. Saada työpaikka-

ohjaajat yhteistyöhön enemmän meidän kanssa. (opet.2.) 

 

Huolen vyöhykkeistön käytön kokemuksia 

Ensimmäisessä fokusryhmätapaamisessa puhuttiin Huolen vyöhykkeistöstä ja sen 

käytöstä. Olin ennen fokusryhmätapaamista lähettänyt jokaiselle ryhmäläiselle 

kaksi THL:n nettilinkkiä Huolen vyöhykkeistöstä ja Huolen puheeksiottamisesta, 

jotta fokusryhmäläiset voivat tutustua niihin etukäteen. Kysyin opettajilta ja oh-

jaajilta haluaisivatko he kokeilumielessä käyttää huolen vyöhykkeistöä työssään 

kahden viikon ajan. Kerroin heille, että tehtävänä olisi kirjata omia subjektiivisia 

tuntemuksia ylös vyöhykkeistöön, arvioida huolen tunnetta ja miettiä omia toi-

mintamahdollisuuksiaan tilanteessa. Opettajat ja ohjaajat halusivat kokeilla vyö-

hykkeistön käyttöä.  

Osa opettajista ja ohjaajista oli fokusryhmäkeskuteluiden välillä pohtinut huolen 

vyöhykkeistön avulla omia tuntemuksiaan opiskelijoiden tilanteista nousseista 

huolista. Huolia tällä aikavälillä ei ollut montakaan ollut, mutta he saivat jonkin 

verran kokemusta siitä, miten vyöhykkeistöä voisi soveltaa omaan käyttöön. Kun 

fokusryhmäläinen tunnisti itsessään huolen tunteen opiskelijan elämäntilanteesta, 

kirjoitti sen konkreettisesti muistiin ja pohti asiaa, auttoi se omaa työskentelyä 

eteenpäin.  
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…ja kun yritin ottaa kiinni puhelimella niin ei vastannut. Kontaktin 

saaminen ja oikean ajan saaminen puheeksiotolle on vaikeaa. Vyö-

hykkeeseen merkkaamisesta on semmoinen hyöty, ei ainakaan tule 

syyllistettyä itseään kun yritti ottaa puheeksi. Enempää ei silloin 

voinut tehdä. (opet.2) 

Myös muiden opettajien ja ohjaajien kanssa keskusteleminen asiasta ja huolen 

tunteen jakaminen koettiin edistävän työssä jaksamista. Keskustellessa omalle 

tunteelle saatiin vahvistusta. Jos sama huolen aihe oli tunnistettu opiskeluhuollos-

sakin, oli helpotus tietää, että oma huolen tunne oli ollut aiheellinen. Huolen vyö-

hykkeistön käytöllä koettiin olevan opettajan tai ohjaajan huonoa omaatuntoa häl-

ventävä vaikutus. Huonon omantunnon tunne koettiin johtuvan siitä, että ei ole 

saanut otetuksi huolen aiheita puheeksi opiskelijan kanssa, vaikka olisi sitä yrittä-

nyt. Fokusryhmäläiset kokivat myös, että jos opiskelija tietää opettajan olevan 

huolestunut opiskelijan tilanteesta, voi se jo auttaa tilannetta parempaan suuntaan, 

vaikka huolen puheeksiottaminen ei ole varsinaisesti vielä tapahtunut. 

 

Huoli opiskelijoiden motivaatiosta mennä kesätöihin ja huoli opiskelijoiden 

työllistymisestä 

Kevään kynnyksellä opetushenkilöstöllä oli noussut suuri huoli opiskelijoiden 

motivaatioista mennä kesätöihin. Heidän mukaansa opiskelijat eivät välttämättä 

halua mennä kesätöihin, vaikka saisivat työpaikan. Opettajien mukaan joltakin 

opiskelijoilta puuttui motivaatiota mennä kesätöihin. Opettajat kertoivat, että kun 

opiskelijat saavat toimeentulonsa eri tukimuodoista kesän aikana muutenkin, niin 

lisätienistit eivät niinkään motivoi heitä ja he kokevat pärjäävänsä ilman niitäkin. 

Esille nousi, etteivät monet opiskelijat ymmärrä, että kesätyöstä saadun rahan voi-

si laittaa vaikka säästöön ja kesätyöstä saatu työkokemus on mahdollisuus verkos-

toitumiseen ja työllistymiseen. Opiskeluhuollon jäsen puolestaan nosti esiin, että 

erityisopiskelija ei välttämättä jaksa työskennellä kesällä ja tarvitsee loman le-

päämiseen.   
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Fokusryhmässä nousi huoli siitä, että on paljon opiskelijoita, jotka eivät itse viitsi 

toimia kun on paljon auttajia ympärillä. Monella erityisoppilaitoksen opiskelijalla 

on paljon ihmissuhdeverkostoa myös oppilaitoksen ulkopuolella. Opiskelijat ovat 

tottuneet siihen, että asiat hoituvat aina jotenkin, eivätkä näe tärkeäksi miettiä, 

kuinka itse voisivat vaikuttaa tilanteeseensa. Opiskelijat eivät välttämättä mene 

edes heille järjestettyyn työhaastatteluun. Oman panoksen merkitys on hyvin hä-

märä osalle opiskelijoista. Opiskelunsa päättävienkin ryhmien opiskelijoista osa 

ajattelee työnhakemisesta, että itse ei tarvitse tehdä mitään, vaan joku muu hoitaa 

asian hänen puolestaan. Useat opiskelijat eivät ymmärrä, että heidän täytyy itsekin 

tehdä asioiden ja tulevaisuuden eteen töitä ja päätöksiä.  

On paljon opiskelijoita jotka eivät itse halua nähdä mikä on oma 

panos kun on paljon auttajia ympärillä. Monella on paljon verkos-

toa oppilaitoksen ulkopuolella ja on paljon opiskelijoita, jotka on 

tottunut siihen, että asiat hoituu jollain tavalla. (opet.1) 

On kuitenkin otettava huomioon, että erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset tuet kuu-

luvat opiskelijoille ja niitä täytyy tarvittaessa auttaa hakemaan. Opiskeluhuollon 

jäsenet kertoivat, että suurin osa Validia ammattiopiston opiskelijoista saavat nuo-

ren kuntoutusrahaa ja myös opintotukea. Kuntoutustuki on määräaikainen eläke, 

jonka lisäksi voi hakea kuntoutusrahaa ja ammatillista kuntoutusta. Kuntoutustuki 

ja kuntoutusraha ovat kaksi eri etuutta, jotka opiskelija usein sekoittavat toisiinsa. 

Esille tuli myös, että kuntoutusrahan aikana voi tehdä töitä, mutta näin toimivat 

vain satunnaiset opiskelijat. 

Fokusryhmässä mainittiin myös, että kaikille ammattiopiston opiskelijoille työllis-

tyminen koulutuksen jälkeen ei ole tavoite. Koulutus on toiminut ammatillisena 

kuntoutuksena, mutta kaikki eivät kykene koulutuksen jälkeen vielä työelämään. 

Tutkintotavoitteisista opiskelijoista puolet työllistyy palkkatöihin, joista viidesosa 

palkkatukitöihin, työvalmennukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Työelä-

män ulkopuolelle jäävillä ammattiopistosta valmistuneille on jokin muu tavoite, 

kuten itsenäiseen elämään tai eläkkeelle pääseminen tai jääminen. Validia ammat-

tiopistossa seurataan opiskelijoita kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.  
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Fokusryhmästä nousi esille, että opettajille voi myöskin tulla tunne, että he teke-

vät turhaa työtä, jos opiskelija ei työllisty tai opiskelijalla ei ole edes tavoitetta 

työllistyä koulutuksen jälkeen. Tästä syystä onkin tärkeää, että opettajilla on rea-

listinen käsitys opiskelijan mahdollisuuksista ja tavoitteista. 

 

Opiskelijahuollon tuki huolitilanteissa 

Fokusryhmässä koettiin, että varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on asi-

oita, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea. Opiskelijoiden uusi elämänti-

lanne ja uudet haasteet tuovat uusia hoidettavia asioita. Myös uusille ammattiopis-

ton opetuksenhenkilöstölle opiskelijoiden huolen aiheet voivat olla uusia ja niiden 

hoitamiseen ei ole toimintatapoja, tällöin opiskelijat on hyvä ohjata saamaan tar-

vittava tuki asiantuntijoilta opiskelijahuollosta. Fokusryhmäkeskustelussa oltiin 

yksimielisiä siitä, että yhteistyö opetushenkilöstön ja opiskelijahuollon välillä on 

huoliin liittyvissä asioissa erittäin tärkeää. 

Paljon kyllä meillä ainakin tän ensimmäisen vuoden aikana on tullut 

sellaisia asioita, että kun on tullut puhumaan minulle ja se opiskelija 

luottaa minuun ja haluaa minulle jakaa niitä asioita. Tottakai mä 

kuuntelen niitä asioita, mutta mun pitää hienovaraisesti sanoa opis-

kelijalle että mä haluan auttaa suo sen avun luo. Tottakai ne odot-

taa, että kun ne on mulle puhunut, että mä otan sen taikasauvan ja 

autan, mutta mulla ei ole linkkejä niin kuin opiskelijahuollolla, tera-

peutteihin, avohoitoon, tai muihin henkilöihin. Se pitää vaan hieno-

varaisesti opiskelijalle sanoa, että se apu on, mutta minä en pysty, 

mutta tuen. (ohj.2) 

 

Fokusryhmässä nousi esille, että opiskelijoiden huolten laatu vaikuttaa siihen, 

kuinka niitä aletaan hoitamaan. Kun ohjaajat tai opettajat kokevat, etteivät heidän 

resurssinsa ja tietotaitonsa riitä auttamaan opiskelijaa, eikä tilanteeseen ole löyty-

nyt sopivaa ratkaisua ja tukea, niin he ottavat yhteyttä opiskeluhuollon yhdyshen-

kilöön, vaikka hänen asiantuntijuusalansa ei olisikaan huolen aiheeseen sopivin. 



59 

 

 Opiskelijahuollon yhdyshenkilöä ei voida ohittaa. (opet.2) 

Opiskeluhuollon yhdyshenkilö on yhteydessä opiskelijan muuhun tukiverkostoon 

tarvittaessa. Opiskeluhuollon yhdyshenkilöt edustavat eri ammattiryhmiä ja aina 

heidän oma tietotaitonsa ei välttämättä riitä opiskelijan huolien ratkaisemiksi, jol-

loin hänen täytyy pyytää apua esimerkiksi sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajal-

ta tai psykologilta. Erityisesti on muistettava, että alle 18 vuoden ikäisten opiskeli-

joiden huoltajiin täytyy olla yhteydessä, kun huolen aiheita on noussut ja niitä 

aletaan ratkoa.  

Monet opiskelijat ovat alaikäisiä jolloin vanhempien pitää olla mu-

kana kun mietitään ongelmin ratkaisuja. (opisk.h.2) 

 

Fokusryhmässä koettiin, että akuuteissa tilanteissa on vaikea saada aikoja muilta 

opiskelijahuollon asiantuntijoilta ja esimerkiksi kunnan sosiaalityöntekijöihin on 

melko vaikea saada pikaisesti yhteyttä, vaan heille pitää jättää yhteydenotto pyyn-

tö. Todettiin myös, että usein taloudellisiin ja mielenterveyteen liittyvissä huolissa 

vain niihin asioihin perehtynyt voi lopulta auttaa opiskelijaa. 

Akuuteissa tilanteissa, jossa itse ei voi auttaa, niin olisi hyvä saada 

alan asiantuntija. Se on vaikea tilanne. (opisk.h.3) 

Jos on akuuttia raha-asiaa niin ei yhdyshenkilöt auta. Minulla on se 

kokemus et jos tarvii terveydenhoitajaa tai psykologia on aika vai-

kea saada. (opisk.h.2) 

 

Erityisesti esille nousi, että erilaisten lomakkeiden täytöt ja yhteydet Kelaan ja 

muihin tahoihin ovat usein vaikeita opiskelijoille ja heidän huoltajilleen, jolloin 

myös opiskeluhuollon tietämystä tarvitaan. Opiskeluhuollossa on huomattu, että 

eri Kelan toimistojen kanssa asiointi sujuu eri tavoin. Yhtenäiset toimintatavat 

Kelassa auttaisivat myös opiskeluhuollon toimintaa sekä tuen ja ohjeistuksen an-

tamista opiskelijoille.  
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Opiskelijoiden huolen tilanteiden hoitamisessa on myös poikkeustapauksia, jossa 

vastuuopettaja on suoraan yhteydessä esimerkiksi hoitavaan tahoon ja toisin päin. 

Yleensä näin toimitaan opiskelijan hoitotahon pyynnöstä ja toimintatavoista sovi-

taan tilanteiden mukaan.  

Fokusryhmäläiset kertoivat, että opiskelijoiden ohjaaminen opiskeluhuoltoon voi-

daan tehdä heti soittamalla opiskelijahuollon työtekijälle, varaamalla aika tai me-

nemällä päivystysaikaan jonottamaan. Opettaja voi myös laittaa sähköpostia ja 

kertoa, että olisi hyvä saada tapaaminen aikaan. Myös opiskeluhuollon jäsen voi 

olla yhteydessä opiskelijaan ja pyytää käymään. Lisäksi pitää muistaa, että myös 

opiskelija itse voi mennä hakemaan tukea opiskeluhuollosta. Tämä tapahtuu 

yleensä päivystysaikana 12- 12.30. 

Ensin pitää varata opiskelijahuoltoon aika. Se on tosi työllistetty. 

Siellä voi olla jonoa” (opet.2) 

Joskus meille soitetaan ja kysytään onko milloin mahdollisuus tulla. 

(opisk.h.1) 

Meillä tulee tosi hyvin nää tilanteet hoidettua. Mulla on ollut kolme 

vastuuopettajaa ja ne ja opiskelijahuolto on pelannut tosi hyvin. 

(ohj.3) 

Ohjaajat ja opettajat ovat tarpeen mukaan mukana opiskelijan tukena opiskelu-

huollossa keskustelemassa huolitilanteesta. Useimmiten opiskelijalta kysytään 

haluaako hän ottaa ohjaajan tuekseen. Ohjaaja voi olla opiskelijan mukana tuke-

malla häntä läsnäolollaan, eikä hän osallistu keskusteluun kuin tarvittaessa. 

Opiskeluhuollon yhteydenpito opiskelijoihin voi tapahtua monella tavoin. Fokus-

ryhmäläisten mukaan tärkeintä on olla kiinnostunut opiskelijasta ja siitä mitä hä-

nelle oikeasti kuuluu. Opiskeluhuollon jäsenet näkevät opiskelijoita liikkuessaan 

oppilaitoksen alueella, jolloin kysellään mitä kuuluu. Fokusryhmässä nousi esille, 

etteivät opiskeluhuollon jäsenet pääse niin hyvin opiskelijaryhmän kanssa tekemi-

siin kuin ohjaajat, minkä vuoksi ohjaajien tiedot ja näkemykset ja yhteydenotot 

koettiin tärkeinä. Opiskeluhuollon jäsen toi esille, että yhtenä uutena hyväksi ha-

vaittuna keinona opiskeluhuollon ja opiskelijoiden yhteydenpidossa hän on koke-
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nut viikoittaiset opiskelijaryhmissä käymiset. Opiskelijoiden kanssa jutteleminen 

tavanomaisista aiheista ja tapahtumista auttavat luomaan vapaampaan ilmapiiriä, 

jolloin opiskelijoilla on helpompi nostaa myös omia huolen asioita esille.   

Ohjaajat tekee tosi hyvää työtä luokassa. Mä kanssa kokeilen uuden-

laista ja jalkaudun luokkaan ja siellä sitten oon pyrkinyt tutustu-

maan opiskelijoihin. Nyt on sitten se aika kun voidaan korjata satoa. 

Mä olen viikon aikana kerran pyrkinyt käymään. (opisk.h.3) 

Fokusryhmäläiset kokivat, että HOJKS- keskustelut ovat tilaisuus, jossa hankalia 

asioita voidaan ottaa laajemminkin esille, tällöin on myös muistettava antaa tilaa 

opiskelijan näkemyksille.  

…opettajat välittävät huoliaan keskustelun alle ja HOJKS:issa mä 

aina pyrin kysymään onks jokin asia joka huolestuttaa kouluasioissa 

tai perheen kanssa. Yritän nostaa eteen niitä mahdollisia huolen ai-

heita, mutta yritän antaa tilaa sille ilmaisulle mikä mietityttää. 

(opisk.h.1) 

Opiskeluhuollon jäsen voi myös lähettää tekstiviestin opiskelijalle ja pyytää otta-

maan yhteyttä tai tulla tapaamiseen opiskeluhuoltoon. Usein opiskelijat eivät saa 

tekstiviestiä luettua kuin vasta myöhemmin oppitunnin jälkeen, jolloin opiskelu-

huollon työntekijä ei enää välttämättä ehdi tapaamaan häntä.  

 

Uusi opiskelijahuoltolaki ja yhteisöllinen toiminta  

Validia ammattiopisto tuli uuden opiskelijahuoltolain piiriin syksyllä 2014 ja 

opiskeluhuoltoa koskeva uusi oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnitelma 

tuli voimaan. Tämä tarkoitti mm. sitä, että kaupungin tulee järjestää ammattiopis-

toon terveydenhoitajan lisäksi kuraattorin ja psykologin palvelut. Fokusryhmässä 

uuden lain tuoma muutos toivottiin helpottavan opiskeluhuollon tilannetta. Ope-

tuksen henkilöstöä ja opiskeluhuollon jäseniä pohditutti keväällä 2014, mitkä oli-

sivat psykologin ja kuraattorin resurssit todellisuudessa uuden lain myötä. Yhden 

opiskeluhuollon jäsenen mukaan opiskelijoiden taloudellinen ahdinko ja hätä ovat 
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melkoisia ja hän epäili, etteivät yhden kuraattorin resurssit riitä vastamaan opiske-

lijoiden tarpeisiin, käytännön neuvontatyöhön ja yhteisölliseen toimintaan. Lisäksi 

fokusryhmäläisiä mietitytti se, kuinka opiskeluhuollon työntekijöiden työnjako 

tapahtuisi ja onnistuisi. Kuraattorin ja psykologin fyysinen vastaanottopaikka 

myös mietitytti. Toimivatko kuraattori ja psykologi ammattiopiston tiloissa vai 

Järvenpään kaupungin tiloissa?  Fokusryhmän opetushenkilöstön mielestä asioilla 

ei ole merkitystä, jos vain opiskelijoiden huolet tulevat hoidettua. 

Opettajille se on sama, kunhan tietää kenelle ohjaa. Kunhan tulee 

asiat hoidettua. (opet.1) 

Moniammatillisessa fokusryhmässä mahdollisiksi opiskeluhuollon yhteisöllisiksi 

tukea antaviksi toiminnoiksi nähtiin opiskeluhuollon yhdyshenkilön opetusryh-

missä käynnit viikoittain ja vapaa-aiheiset keskustelut. Yhteiset ja yksilölliset 

keskustelut opiskelijoiden luokissa toimisivat yhteisöllisenä matalan kynnyksen 

toimintana. Näin opiskelijat tutustuisivat paremmin opiskeluhuollon yhdyshenki-

löön ja heidän olisi helpompi kertoa myös mahdollisista huolistaan työntekijälle.  

Yhteisöllistä toimintaa tukisi myös yleisesti tiedon jakaminen opiskelijoille heidän 

opiskeluarjessa luokkatiloissa käymällä. Opiskeluhuollon jäsenet, opiskeluryh-

mien yhdyshenkilöt edustavat eri asiantuntijuuden osa-alueita, jonka vuoksi fo-

kusryhmässä pohdittiin, olisiko opiskeluhuollon jäsenten mahdollista jakaa tieto-

aan asiantuntijuuden osa-alueeltaan ainakin kaikille aloittaville ryhmille.  

Fokusryhmäkeskustelussa puhuttiin, toimisiko esimerkiksi kuntoutusohjaajan ja 

sosiaalityöntekijän yhteisöllisyyttä lisäävänä ja huolten puheeksiottamista helpot-

tavana toimintatapana se, että kuntoutustukeen ja muihin raha-asioihin liittyviä 

opiskelijaryhmäkohtaisia tapaamisia, mitä olisi erityisesti syksyllä koulutuksen 

alussa. Tällöin työntekijät voisivat käydä läpi opiskelijaryhmien kanssa kuntou-

tustukeen ja muiden taloudellisiin asioihin liittyvien lomakkeiden täyttämistä ja 

vastata opiskelijoiden kysymyksiin.  Opiskeluryhmien tapaamiset voisivat vähen-

tää myös työntekijöiden yksittäisten opiskelijoiden tapaamisia. Fokusryhmäläiset 

uskoivat, että opiskelijan arjessa näkyminen tuottaa tulosta, koska opiskelijoiden 

kanssa keskustelut arjessa koetaan matalankynnyksen palveluna. 
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Kyllä mä uskon että se arjessa näkyminen tuottaa tulosta. Se on sil-

loin sitä matalankynnyksen tasoa. Joka kerta kysyn mitä kuuluun ja 

sieltä sitten tulee kaikenlaista mitä ne on touhunnut ja tehnyt. 

(opisk.h.3) 

Fokusryhmän osallistujien mukaan oppilashuoltolaki on tehty terveille opiskeli-

joille, joiden kanssa yhteisölliset asiat toimivat. Useilla Validia ammattiopiston 

nuorilla on taustalla koulukiusaamista opiskeluyhteisössä. Osallistujat pelkäsivät, 

että opiskelijoiden kanssa tehtävään yksilölliseen työhön jäisi vähemmän aikaa. 

Fokusryhmäläiset mainitsivat, että salassapitovelvollisuus rajoittaa tiedonkulkua 

ja samalla hidastaa opiskelijoiden huolten hoitamista. Esille nousi myös, että kii-

reinen työtahti vaikeuttaa asioiden hoitamista.  

Oppilashuoltolakihan on kuitenkin tehty terveiden opiskelijoiden nä-

kökulmasta. Yhteisölliset asiat siellä varmaan toimiinkin kyllä var-

maan meilläkin, mutta tää, että meidän nuorilla monilla on koulu-

kiusaamista siellä yhteisössä ja pidän yhtä arvokkaana sitä yksilöl-

listä työtä opiskelijoiden kanssa. Yhteisöllisyys on nyt esillä mutta 

kyllä se yksilöllinen tapaaminen on tärkeää. (opisk.h.1) 

 

Lokuksi fokusryhmässä keskusteltiin myös Validia ammattiopiston arvoista, roh-

keudesta, oikeudenmukaisuudesta ja luotettavuudesta sekä siitä, kuinka ne näkyi-

vät fokusryhmäläisten työssä. Erityisesti rohkeus koettiin näkyväksi työntekijöi-

den arjessa ja varsinkin huolten puheeksiottamisessa. Fokusryhmäläisten mielestä 

oikeudenmukaisuus ei välttämättä näy kaikissa tukea vaativissa tilanteissa. Luotet-

tavuus koetaan olevan koko ajan läsnä opiskelijoiden kanssa tehtävässä työssä. 
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN TUOTOS  

6.1 Huolen puheeksioton toimintamallin suunnittelua 

Viimeinen fokusryhmätapaaminen pidettiin 30.5.2014. Fokusryhmätapaamisessa 

oli kahdeksan osallistujaa, joista neljä oli opiskeluhuollosta, yksi opettaja ja kolme 

ohjaajaa. Aluksi tarjosin ryhmäläisille munkit ja simaa ja keskustelimme aikai-

semmista tapaamisista sekä päivän aiheesta. Vain osa osallistujista oli lukenut 

edellisten tapaamisten yhteenvedot, ja lisäksi yksi ei ollut ollut mukana aiemmissa 

tapaamisissa, minkä vuoksi kävimme läpi vielä edellisen kerran yhteenvedon. 

Osallistujat saivat antaa minulle palautetta ja vielä pohtia aiempia aiheita. Kirjoi-

tin huomiot muistiin, koska tällä kertaa en äänittänyt tapaamista, kun aihetta työs-

tettiin pienryhmissä.  

Kolmannen fokusryhmäkeskustelun aiheena oli huolen puheeksiottamisen toimin-

tamalli Validia ammattiopistossa. Huolen puheeksiottamisen toimintamallin tavoi-

te oli selkiyttää huoliin liittyvien asioiden moniammatillista hoitamista ja vastuun 

jakoa ja lisätä opiskeluhuollon yhteisöllistä toimintaa. Aluksi painotettiin huolten 

ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Kun huolia ilmaantuu, olisi huolten puheeksiottamisen 

toimintamallin hyvä olla selkeä ja toimiva sekä helposti ymmärrettävä. Moniam-

matillisen fokusryhmän näkemys oli, että opiskelijoiden pitäisi saada helposti tie-

toa häntä auttavista työntekijöistä. Kaikkien, myös opiskelijoiden lähiverkostoon 

kuuluvien olisi hyvä tietää oppilaitoksessa käytettävät toimintatavat- ja mallit. 

Nähtiin myös, että opiskeluhuollon fyysinen läheisyys madaltaa tuen pyytämisen 

kynnystä. 

Alun keskusteluiden jälkeen ohjeistin ryhmätyön teon. Jaoin ryhmäläiset kahteen 

eri pienryhmään niin, että kummassakin ryhmässä oli kaksi opiskelijahuollon jä-

sentä. Kaksi neljän hengen ryhmää hahmotteli puheeksiottamisen toimintamallia 

fläppipaperille, minkä jälkeen fläppipaperit vaihdettiin ryhmien kesken ja ryhmä-

läiset täydensivät toistensa malleja. Näin saatiin aikaiseksi kaksi erilaista toimin-

tamallia. Toinen malleista oli tehty huolen vyöhykkeistön neljää eri huolen tasoa 

hyödyntäen ja toinen oli tehty polkumaiseksi. Molemmista malleista löytyi aiem-

missa fokuskeskusteluissa nousseita asioita sekä uusia näkökulmia.  



65 

 

Ryhmät esittelivät huolen puheeksioton mallinsa, ja keskustelimme fläppipape-

reista löytyvistä asioista. Tein ryhmäläisille asiaa selventäviä kysymyksiä. Kirjoi-

tin selvennykset fläppipaperille, jotta pystyisin myöhemmin kirjoittamaan ne tii-

vistelmään sekä opinnäytetyöraporttiin. Esimerkiksi esille nousi, että opiskelijan 

tukemisessa minimoitaisiin mahdolliset päällekkäiset työtehtävät. Lisäksi opiske-

lijan sekä tukea antavan työntekijän ”luukuttamista” eli moniin eri paikkoihin 

yhteydenottoja vältettäisiin. Eli toimintamallissa moniammatillinen yhteistyö ja 

vastuun jakaminen oli hyvä tuoda selvästi esille. 

Fokusryhmätapaamisen lopuksi vielä varmistimme sopivan ajan yhteiselle tapaa-

miselle toukokuussa, johon lupasin tehdä yhteenvedon kehittämishankkeesta ja 

alustavan toimintamallin huolen puheeksiotosta. Opiskeluhuollon yhdyshenkilöni 

lupasi hoitaa tilavarauksen sekä tarjoilut tilaisuuteen. 

6.2 Huolen puheeksioton toimintamalli 

Aloitin huolen puheeksioton toimintamallin hahmottamisen mallien kirjoittamisel-

la auki. Kirjoitin molemmista fläpeistä esille tulleet asiat ensin ranskalaisilla vii-

voilla jakaen ne aiheiden mukaisesti eri paperille, jonka jälkeen tein niistä kirjalli-

sen koosteen. Kirjallisen toimintamallin koosteen ja viimeiset fokusryhmässä 

nousseet asiat lähetin fokusryhmäläisille sekä organisaation yhdyshenkilölle ja 

pyysin saamaan niihin viikon sisällä kommentteja. En saanut yhtään kommenttia 

viikon sisällä, joten jatkoin mallin kehittämistä.  

Koska olimme käyttäneet Huolen vyöhykkeistöä hankkeen aikana opiskelijoiden 

kyselyssä sekä opetushenkilöstön kanssa ensimmäisessä fokusryhmätapaamisessa, 

oli luonnollista, että aloin työstämään toimintamallia huolen vyöhykkeistön neljää 

huolen tasoa käyttäen. Kirjasin ensin jokaisen huolen tason asiat erikseen. Huolen 

tasot ovat; ei huolta, pieni huoli, tuntuva huoli ja suuri huoli.  Ennakointidialogina 

Tukeen liitetyt huolen puheeksiottamiset toimii pienen ja tuntuvan huolen vyö-

hykkeellä, joihin liittyviä asioita painotettiin fokusryhmäkeskusteluissa. Fokus-

ryhmäkeskusteluissa nousi myös esille asioita, jotka auttavat ennaltaehkäistä huol-

ten syntyä. Sijoitin näitä asioita ”ei huolta” vyöhykkeeseen. Ajatuksena oli se, että 

kun perusta opiskelijan hyvinvoinnin ja opetuksen tuesta on tehty huolella, niin 



66 

 

huoliakin on vähemmän. Suuren huolen tilanteissa ei varsinaisesti enää puhuta 

huolen puheeksiottamisesta vaan kriisitilanteen hoidosta. Fokusryhmäkeskuste-

luissa tähän vyöhykkeeseen emme kiinnittäneet paljonkaan huomiota, koska sil-

loin ovat kriisityömenetelmät käytössä ja toimintatavat sen mukaisia. Asioiden 

kirjaamisen jälkeen tiivistin ne taulukkoon 5, johon on tiivistetty lyhyesti tär-

keimmät huolen puheksiottoon liittyvät asiat. Taulukossa tummennetut tekstit 

kuvaavat mahdollisia ennaltaehkäisevää ja yhteisöllistä opiskelijahuollon toimin-

taa. Taulukkoa voidaan täydentää ja muokata tarpeen mukaan. Toimintamalleilla 

on tapana saada lopullisen muotonsa vasta käyttöönoton jälkeen toimintamallin 

käytön aikana saatujen kokemusten myötä. 
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TAULUKKO 5. Huolen puheeksioton toimintamalli 

Ei huolta 

Ennakointi ja ennal-
taehkäisy 

Pieni huoli Tuntuva huoli Suuri huoli 

Kriisityömene-
telmät 

- Kerrotaan toimin-
tatavoista.  

- Tehdään tuen 
tarpeen arviointi ja 
suunnitelma, 
HOJKS.  

- Tutustutaan opis-
kelijaan.  

- Vastuuopettaja 
keskusteleen opis-
kelijan kanssa 
säännöllisesti.  

- Opiskeluhuollon 
jäsenet pitävät 
ryhmä-ja yksilö-
keskusteluja.  

- Ohjaajan, vastuu-
opettajan opiske-
luhuollon yhdys-
henkilön toimivat 
arjen tukena yh-
teisöllisesti. 

- Tehdään yhteis-
työtä työharjoittelu-
paikkojen kanssa. 

-  Huolen havaitsija 
ottaa huolen pu-
heeksi sopivassa 
paikassa ja sopivaan 
aikaan.  

- Huolen puheeksiot-
taja selvittä tilanteen 
asianomaisten  ja 
tarvittaessa lähituki-
verkoston työnteki-
jöiden kanssa. 

-  Lähitukiverkosto 
antaa tarvittavaa 
tukea ja ohjausta. 

 - Vastuuopettaja 
ja/tai ohjaaja seuraa 
tilannetta ja keskus-
televat tilanteesta 
keskenään sekä 
opiskelijan kanssa. 

 - Yhteisöllisenä 
tukimuotona: 
Opiskeluhuollon 
asiantuntijat vierai-
levat luokissa. 

 

 -  Huolen havaitsija 
kertoo lähitukiverkostol-
le tilanteesta ja ottaa 
huolen puheeksi sopi-
vassa paikassa ja sopi-
vaan aikaan. 

- Vastuuopettaja selvit-
tää opiskeluhuollon 
yhdyshenkilön tuella 
tilanteen asianomaisten 
kanssa lähitukiverkos-
topalaverina, jossa 
sovitaan toimenpiteet ja 
tuki. 

- Vastuu tilanteen 
eteenpäin viemisestä 
on vastuuopettajalla ja 
opiskeluhuollon yhdys-
henkilöllä.  

- Nimetty vastuuhenkilö 
tukee ja seuraa opiske-
lijan tilannetta ohjaajan, 
opettajan ja/ tai opiske-
luhuollon yhdyshenki-
lön tuella. 

- Huoli on nostet-
tu esille. Verkos-
totapaamiset ja 
mahdollinen 
laajennettu 
HOJKS, jossa 
tuen tarpeen 
arvioiminen ja 
suunnitelma tuen 
antamisesta.  

- Käytetään krii-
sityömenetelmiä, 
kuten esimerkiksi 
kiusaamistilan-
teen toimintamal-
lia. 

- Vastuu tilan-
teen eteenpäin 
viemisessä vas-
tuuopettajalla ja 
opiskeluhuollon 
yhdyshenkilöllä 
tai muu sopiva 
henkilö.  

- Tuetaan ja 
seurataan tilan-
teen muuttumista 
nimetyn vastuu-
henkilön toimes-
ta. 

 

 

Ei huolta 

Ei huolta -tilanne toimii pohjana huolten ennaltaehkäisylle ja opiskelijoiden tuen 

tarpeen arvioinnille ja tarvittavan tuen järjestämiselle, mitkä kirjataan henkilökoh-

taiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Ei huolta 

tilanteessa moniammatillisen yhteistyön pitäisi toimia joustavasti ja luottamuksel-

lisesti tietosuoja huomioon ottaen. Opiskelijoiden ryhmä- ja yksilötapaamisia to-

Tukeen liitetyt huolen puheeksiottamiset 
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teutetaan heti koulutuksen alusta alkaen vastuu-opettajien, ohjaajien ja opiskelu-

huollon yhdyshenkilön kanssa. Tapaamisten tavoite on opiskelijaan tutustuminen 

ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen. Vastuu opiskelijoille toimintatavoista 

kertomisesta ja tarvittavan tiedon jakamisesta yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasol-

la on ensisijaisesti opiskelijaryhmän vastuuopettajalla. Opiskelijaryhmän vastuu-

opettajalla yhdessä opiskeluhuollon yhdyshenkilön kanssa on vastuu miettiä, 

kuinka heidän ryhmässä tarvittavan tiedon jakaminen toteutetaan ja kenen toimes-

ta. Ennaltaehkäisevään toimintaan sijoittuu myös aktiivinen yhteistyö muiden 

opettajien sekä työharjoittelupaikkojen kanssa. 

 

Pieni huoli 

Pienen huolen -tilanteissa opiskelija kohtaa työntekijän; vastuuopettajan, ohjaajan, 

opiskelijahuollon jäsenen tai mahdollisesti jonkun muun työntekijän sopivana 

aikana sopivassa paikassa. Huolen tunteen voi tuoda esille joko itse opiskelija tai 

työntekijä. Pieni huolen tunne on usein opiskelijan tai työntekijän ihmettelyä, 

puuttuvan tiedon tuomaa epävarmuutta ja epäselvyyttä jostakin toimintatavasta. 

Usein asiat selviävät keskustelemalla opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon yh-

dyshenkilön kanssa ja opiskelijan ohjauksella sekä muuta tarvittavaa tukea anta-

malla. Työntekijöillä on tieto ja varmuus kuinka toimia ja he pystyvät auttamaan 

opiskelijaa huoli tilanteessa. Tarvittaessa pyydetään apua huoleen liittyvän asian 

tuntevalta asiantuntijalta ja otetaan yhteys opiskelijan huoltajaan. Tilanne korjaan-

tuu tuen myötä, mutta huolen tunne voi myös muodostua suuremmaksi jos tuki ei 

ole oikea tai riittävä tai tukea ei oteta jostain syystä vastaan. Sen vuoksi tilanteen 

kehittymistä on hyvä seurata vastuuopettajan tai ohjaajan toimesta. 

 

Tuntuva huoli 

Tuntuvan huolen -tilanteessa koetaan kasvavaa huolta ja kaivataan lisää tukea ja 

kontrollia, jotka edistäisivät opiskelijan omaa toimintaa ja elämänhallintaa. Tun-

tuvan huolen tilanteissa toimitaan aluksi samoin kuin pienen huolten aikana. 

Työntekijä, joka on ottanut huolen puheeksi opiskelijan kanssa ensimmäisenä, 



69 

 

kokoaa mahdollisimman nopeasti tarvittavaa opiskelijan lähitukiverkostoa ko-

koon, jossa on mukana ainakin vastuuopettaja ja opiskeluhuollon yhdyshenkilö 

sekä lisäksi mukana voi olla ryhmien ohjaaja, asuntolan ohjaaja, henkilökohtainen 

avustaja sekä huoltaja, jos opiskelija ei ole täysi-ikäinen tai hänen läsnäolonsa 

koetaan tarpeelliseksi. Lisäksi opiskelijan muusta verkostosta voi olla mukana 

työntekijä, jos huolen laatu vaatii sen. Huolen määrä ja laatu määrittelevät kuinka 

monta lähitukiverkoston työntekijää ja toimijaa on mukana. Huolitilanteissa ote-

taan huomioon keitä asia koskee ja yritetään välttää liian isoja verkostoja. Opiske-

lijan kanssa sovitaan yhdessä, ketkä ovat asian hoitamisessa mukana ja kannuste-

taan opiskelijaa ottamaan omaa vastuuta tilanteensa muuttumisessa. Ensimmäises-

sä keskustelussa sovitaan mitä tehdään ja kuka tekee. Tilanteeseen löydetyn rat-

kaisun jälkeen seurataan opiskelijan tilanteen muuttumista ja tuetaan opiskelijaa 

tavoitteisiin pääsemisessä.  

 

Suuri huoli 

Suuren huolen tilanteessa henkilöstössä koetaan, että käytettävissä olevat normaa-

lit tukikeinot ovat lopussa. Koetaan, että opiskelijalle voi käydä huonosti, ellei 

hänen tilanteensa muutu välittömästi. Tällöin otetaan kriisityömenetelmät käyt-

töön. Menetelmät voivat olla käytössä olevia valmiita toimintamalleja, kuten kiu-

saamistilanteisiin tai päihteiden käyttöön ja hoitoon ohjaukseen liittyvät toimin-

tamallit. Vastuuopettajalla sekä opiskeluhuollon yhdyshenkilöllä on vastuun tilan-

teen hoitamisesta. Laajennettu HOJKS järjestetään tarpeen mukaan. Toimitaan 

yhteistyö koulun työntekijöiden (vastuuopettaja, opettajat, ryhmän ohjaaja, opis-

keluhuollon yhdyshenkilö, opiskeluhuollon työntekijät) ja opiskelijan verkostojen 

(asuminen, hoitotahot, huoltajat, tukihenkilöt) kanssa. Opiskelijan tilanne kartoite-

taan ja tehdään toimintasuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa, jossa kerrotaan 

kuka tekee ja mitä opiskelijan tilanteen rauhoittamiseksi. Opiskelijan tilanteen 

seuranta on suuren huolen tilanteissa ehdottoman tärkeää. 
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Kehittämmishankehenkilöstön yhteinen tilaisuus 

Esittelin taulukossa 5 kuvatun huolen puheeksioton toimintamallin 20.5.2014 ol-

leessa hankehenkilöstölle suunnatussa yhteisessä tilaisuudessa.  Mukana tilaisuu-

dessa oli fokusryhmäläisten lisäksi opiskeluhuollon henkilöstöä ja neljä kyselyyn 

vastannutta viimeisen vuoden opiskelijaa. Yhteisen tapaamisen ajankohtaa sovit-

taessa, huomioitiin opettajien ja oppilaiden mahdollisuus yhteiseen keskusteluun 

Huolen puheeksioton toimintamallista.  

Esittelin yhteisessä tilaisuudessa kehittämishanketta sekä siitä saatuja tuloksia. 

Kysyin opiskelijoilta esityksen aikana heidän näkemyksiään opiskelijoiden kyse-

lyn tuloksista. Opiskelijat vastasivat vaitonaisesti ja lyhyesti, mutta sain heiltä sen 

käsityksen, että tulokset olivat heidän mielestä mahdollisia ja oikeita. Huolen pu-

heeksioton toimintamallin esittelyssä kysyin opiskelijoilta toimintamallin toimi-

vuudesta. Opiskelijat nyökkäilivät hyväksyvästi. Otin puheeksi ei huolta ja pienen 

huolen alueelta opiskeluhuollon jäsenten käynnit luokissa (taulukossa lihavoituna) 

ja kysyin opiskelijoilta olisiko opiskeluhuollon työntekijöiden käynnit luokassa 

puhumassa esimerkiksi taloudellisista asioista hyvä keino ennaltaehkäistä huolia. 

Yksi opiskelija vastasi: ” Se olisi ollut ihan hyvä juttu silloin kun me aloitettiin 

koulutus ja muinakin vuosina.” 

Pyysin kaikilta läsnäolijoilta mahdollisia ideoita tai muutosehdotuksia toiminta-

malliin. Opiskelijahuollon jäsen mainitsi, että mallissa löytyy jo käytettävissä ole-

via asioita. Uutena asiana mallissa oli vain opiskeluhuollon käynnit ryhmissä. 

Hyvänä asiana koettiin, että toimintamallissa näkyi, kuka on vastuussa mistäkin 

asiasta ja kuka vie opiskelijan asiaa eteenpäin. Kerroin, että jo olemassa olevat 

käytännöt eivät välttämättä ole olleet huonoja tai, että niitä pitäisi oleellisesti 

muuttaa. Toimintamallin kehittämisen tarkoituksena oli tuoda esille hyväksi ha-

vaittuja ja koettuja toimintatapoja ja käytänteitä sekä nostaa esille mahdollisia 

uusia näkemyksiä aiheesta. Konkreettisessa toimintamallissa toimintatavat olisivat 

esillä ja käytössä samalla tavoin kaikilla työntekijöillä. Toimintamallissa olevat 

asiat olivat nousseet esille fokusryhmäkeskusteluissa ja sovitut yhteiset toiminta-

tavat toisivat toimivuutta moniammatilliseen ja monialaisen työskentelyn arkeen.  
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7 POHDINTAA KEHITTÄMISHANKKEESTA 

 

7.1 Johtopäätökset 

Kehittämishankkeen keskeisempiä johtopäätöksiä pohtiessani palasin kehittämis-

hankkeen alkuun ja muistelin, mikä oli tämän opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite ja 

muuttuiko tavoite matkan varrella. Luvussa 4.3 on aineistomatriisi, johon olin jo 

opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa kirjannut kehittämiskysymyksiä. Näihin ky-

symyksiin hain vastauksia tutkimuksen eri kehittämisvaiheissa, mitkä esittelen 

seuraavaksi. Fokusryhmäkeskusteluissa nousi esille myös asioita, jotka eivät täy-

sin vastanneet tutkimuksen asetteluun, minkä vuoksi en nosta niitä keskeisiin tu-

loksiin, vaan esittelen näitä ajatuksia luvussa 7.4. 

 

Opiskelijoiden huolen aiheet 

Opiskelijoille suunnatussa kyselyssä etsittiin vastausta siihen, millaisia huolen 

aiheita opiskelijoilla on, ja kuinka he kokevat saavansa niihin tukea. Opiskelijat 

saivat vastata kahteen monivalintakysymykseen sekä avoimiin kysymyksiin, jois-

sa he saivat omin sanoin kertoa huolen kokemuksistaan opiskelun aikana. Kyse-

lyllä saadaan Ojasalon ym. (2009, 108) mukaan helposti ja nopeasti tietoa, mutta 

usein kyselyn heikkoutena pidetään tiedon pinnallisuutta sekä sitä, voidaanko ar-

vioida, kuinka tosissaan vastaajat ovat vastanneet kysymyksiin. Tässä opinnäy-

teyössä haluan luottaa siihen, että opiskelijat vastasivat kysymyksiin totuudenmu-

kaisesti. Avoimien kysymysten vastaukset mielestäni tukivat monivalintakysy-

mysten tuloksia. Lisäksi yhteisessä tilaisuudessa kysyin opiskelijoilta opiskelijoil-

le suunnatun kyselyn tulosten totuudenmukaisuutta, jolloin opiskelijat kokivat 

tulokset täysin mahdollisiksi. Tulosten oikeellisuutta tukee myös fokusryhmäläis-

ten kokemukset opiskelijoiden huolitilanteista.  

Opiskelijoille suunnatun kyselyn perusteella voidaan todeta, että suurin osa Vali-

dia ammattiopiston opiskelijoista ei ole kokenut paljon huolia opintojensa aikana. 
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Noin puolet vastaajista oli kokenut huolia opiskeluidensa aikana henkisen hyvin-

voinnin osaalueella. Tämä ei ollut tuloksen kannalta yllättävää, koska Validia 

ammattiopiston opiskelijoiden yleisin primääri peruste erityisopetukselle ovat 

psyykkiset pitkäaikaissairaudet. Lisäksi yleensä muillakin opiskelijoilla on sekun-

daarisena perusteena henkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Opiskelijoiden 

avointen kysymysten vastausten mukaan psyykkisten huolien tilanteissa tarvitta-

vaa tukea saatiin tarvittaessa erityisesti terveydenhoitajalta ja kuntoutuspsykolo-

gilta. Tämän vuoksi terveydenhoitajien ja psykologien palveluita tarvitaan paljon. 

Fokusryhmäkeskusteluissa selvisi monien opiskelijoiden sairastavan pitkiä aikoja 

tai opiskelevan sairaalakuntoisina, mikä kertoo myös siitä, että henkiseen hyvin-

vointiin liittyviä asioita on Validia ammattiopistossa huomioitava erityisesti.  

Opiskelijoiden kyselyn vastaajista yli puolet oli kokenut taloudellisista asioista 

huolia. Taloudelliset huolet nousivat myös eniten pinnalle opiskelijoiden avointen 

kysymysten vastauksissa. Opiskelijat kokivat selkeästi taloudelliset tilanteet vai-

keimmin hoidettaviksi ja tuen saaminen niihin koettiin toisinaan erittäin haasteel-

liseksi. Taloudellisten tilanteiden nostattamat huolen tunteet nousivat myös ope-

tushenkilöstön mukaan esille opiskelutilanteissa. Lomakkeiden ja hakupaperien 

täyttämiset tuottavat monelle opiskelijalle ongelmia, minkä vuoksi niiden täyttä-

miseen ja oikeiden sosiaalisten etuuksien hakemiseen tarvitaan paljon tukea. Tu-

kea taloudellisten tilanteiden huoliin opiskelijat saivat pääsääntöisesti sosiaali-

työntekijältä ja kuntoutuksen ohjaajalta. Lisäksi esille tulivat myös kuntien ja Ke-

lan omat ohjauspalvelut, jotka auttavat opiskelijoita saamaan tukea taloudellisten 

asioiden hoitoon.  

Huolet opintojen etenemisestä ja omasta tulevaisuudesta nousivat opiskelijoille 

suunnatussa kyselyssä huolen aiheista kolmanneksi suurimmiksi ryhmiksi. Opis-

kelijat miettivät avointen kysymysten vastauksissa, kuinka he työllistyvät tulevai-

suudessa ja löytävätkö he mielekästä työpaikkaa. Opintojen etenemisessä opiskeli-

joiden suurimpina huolenaiheina olivat poissaolot, opiskelumotivaatio ja sopivan 

työharjoittelupaikan löytäminen sekä opiskelujen loppuun saattaminen. Opiskeli-

jat vastauksissaan nostivat esille poissaolojen suuret määrät, joihin opettajien on 

täytynyt puuttua. Opettajien ja oppilaanohjaajan tuen opiskelijat kokivat tärkeiksi 

poissaoloasioiden selvittelyssä.  



73 

 

Suurin osa opiskelijoista koki, että heidän oli helppo pyytää apua ja saada sitä 

Validia ammattiopistossa. Kolmasosa opiskelijoista koki melko vaikeaksi tai vai-

keaksi keskustella huoliasioistaan opettajan, ohjaajan tai opiskelijahuollon jäsenen 

kanssa. Tästä syystä Validia ammattiopiston henkilöstön haasteena onkin havaita 

ja tunnistaa opiskelijan hätä ja huoli ja ottaa itse asia puheeksi. Avointen kysy-

mysten vastauksissa opiskelijat kertoivat hakevansa tukea eri asiantuntijoilta tilan-

teen mukaan. Heitä myös ohjataan saamaan tukea eri tahoilta. Fokusryhmässä 

tiedostettiin, että opiskelijat puhuvat eri huoliaiheista eri ammattiryhmille. Esi-

merkiksi opiskelijat eivät puhu välttämättä opettajille henkisiin hyvinvointiin liit-

tyvistä asioista niinkään kuin opiskeluiden etenemisestä.  

 

Huolen puheeksiottoa helpottavia asioista 

Fokusryhmäkeskusteluissa etsittiin vastausta kysymykseen: mitkä asiat helpotta-

vat opettajaa ottamaan opiskelijan kanssa puheeksi opiskelijan tilanteista nouse-

van huolen? Koska opiskeluryhmissä toimivat ohjaajat toimivat aktiivisesti ja 

oleellisesti opetuksen tukena olen yhdistänyt opettajien ja ohjaajien näkemykset 

keskeisimpiin tuloksiin ja puhun heistä opetushenkilöstönä.  

Opiskelijan tilanteista nousseiden huolten puheeksiottamisen opetushenkilöstö 

koki melko helpoksi, kun aika, paikka ja opiskelijan mieliala ovat sopivat. Eriks-

son ja Arnkil (2012, 16) painottavat, että jos työntekijä on pohtinut puheeksiottoa 

jo pitkään, on asianomistajia kunnioittavaa ja yhteistyötä edistävää, että hekin 

saavat mahdollisuuden valmistautua keskusteluun. Huolen puheeksioton aika ja 

paikka kannattaa sopia etukäteen ja keskustelu on hyvä pitää rauhallisessa tilassa, 

jossa on paikalla vain asianomaiset. Opetushenkilöstö nosti esiin myös tilanneta-

jun, joka helpottaa opiskelijoiden kanssa toimimista. Tilannetaju vaatii kuitenkin 

opiskelijan tuntemista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Opetushenkilöstön mielestä 

opiskelijan tunteminen ja hänen luottamuksensa saaminen ovat hyvä lähtökohta 

huolen puheeksiottamiselle. Työntekijän kohtaamisen perustaidot ovat tarpeen 

kaikessa tukemisessa, vuorovaikutussuhteen muodostumisessa ja tuen tarpeen 

kartoituksessa. Tärkein perustaito on olla läsnä ja sen ilmaiseminen. (Lindqvist, 

Koskinen, Kähkönen, Pesonen, Kruskopf, Monto & Virtanen, T. 2008, 18.) Ope-
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tushenkilöstön ja opiskelijoiden välinen päivittäinen vuorovaikutus sekä heidän 

välisensä säännölliset keskustelut heti opiskelun alusta alkaen nähdään tärkeiksi ja 

tarpeellisiksi, jotta opiskelijoihin tutustuminen ja luottamuksen syntyminen on 

mahdollista. Nurmen (2009, 89) mukaan moniongelmaisten opiskelijoiden oh-

jauksessa opettajien ja ryhmänohjaajien merkitys on suuri. Hänen tutkimuksensa 

mukaan opiskelijoiden luottamuksen saavuttamiseen tarvitaan aikaa ja läsnäoloa, 

johon opettajat kokevat tarvitsevansa lisää resursseja. Myös Kemppainen (2012, 

60) kuvaa ryhmänohjaajan merkityksen opiskelijahyvinvoinnin tukijana tärkeänä. 

Opinnäytetyön eri vaiheissa opiskelijat toivat usein esiin ryhmänohjaajan tuen 

tärkeyden. Ryhmänohjaajan tukea heidän mielestään pitäisi olla saatavilla opinto-

jen ensimmäisistä päivistä alkaen. Opiskelijoiden mielestä ryhmänohjaajan tehtä-

vänä on ottaa ryhmä hallintaan sekä osoittaa luottamusta ja kiinnostusta opiskeli-

jaryhmää kohtaan. 

Opiskelun alussa monialainen HOJKS tapaaminen helpottaa opetushenkilöstöä 

saamaan opiskelijasta kokonaisvaltaisen kuvan ja auttaa opiskelijaa tiedostamaan 

omat tuen tarpeet ja hyväksymään ne. HOJKS moniammatillisena työkaluna jakaa 

tehtävät, vastuut ja roolit opiskelijan tukemisessa (Eskola 2007, 24). Fokusryhmä-

läiset kokivat yksimielisesti, että opetushenkilöstön välinen yhteistyö koetaan erit-

täin tärkeäksi ja jokaisella opetusryhmällä pitää olla oma ohjaaja.  

Arkityössä ohjaaja on tärkeässä roolissa. Hän työskentelee opiskelijoiden kanssa 

tiiviisti päivittäin ja näin hänellä on opettajaa paremmat mahdollisuudet havain-

noida opiskelijoita ja tunnistaa mahdolliset huolen aiheet. Ohjaajan ja opettajan 

väliset keskustelut auttavat huolten tunnistamissa ja huolen puheeksiottamisessa. 

Isoherranen (2008, 34) nostaa esiin, että moniammatillisessa vuorovaikutuspro-

sessissa rakennetaan tapauskohtainen yhteinen tavoite ja pyritään luomaan yhtei-

nen käsitys asiakkaan tilanteesta sekä tarvittavista tukitoimenpiteistä. Nykänen 

(2010, 24) painottaa oppilaitoksen yhteistyön perustana opiskelun, oppimisen ja 

hyvinvoinnin edistämistä.  

Työharjoittelut kuuluvat Validia ammattiopiston opiskelijoiden opintoihin. Kol-

mevuotiseen ammatillisen peruskoulutukseen kuuluu 20 opintoviikkoa työssä-

oppimista. Työssäoppimisjaksoista opiskelijat saavat kokemusta koulutusalan 
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työtehtävistä ja oppivat osan tutkintoonsa kuuluvasta ammattitaidosta, joka on 

määritelty opetussuunnitelmassa.  Työssäoppimisen tavoitteena on edistää opiske-

lijan työllistymistä ja työmarkkinoille siirtymistä, lisätä opiskelijan tietämystä 

työmarkkinoista ja työelämän pelisäännöistä sekä lisätä koulun ja työelämän yh-

teistyötä. (Lehtoranta, Leivo & Haapasalo 2003, 12.) Opetushenkilöstö koki yh-

teistyönsä työharjoittelupaikkojen henkilökunnan kanssa hyvin tarpeellisena, jotta 

opiskelijoiden huolen tilanteet tulevat mahdollisimman ajoissa havaituksi ja tarvit-

tava tuki annetuksi. Opetushenkilöstö kokee välillä vaikeaksi saada yhteyttä opis-

kelijoihin työharjoitteluiden aikana. Opiskelijat eivät välttämättä vastaa puhelui-

hin eivätkä tekstiviesteihin ja lisäksi he voivat olla liikkuvassa työssä, jolloin ope-

tushenkilöstö ei välttämättä tavoita heitä harjoittelupaikoiltakaan. Yhteistyö työ-

harjoittelupaikan henkilöstön kanssa ja työpaikkaohjaajan näkemykset opiskelijan 

tilanteesta auttavat opetushenkilöstöä tukemaan opiskelijan tilannetta. Opetushen-

kilöstön näkemyksen mukaan yhteistyötä työharjoittelupaikkojen kanssa tarvitaan 

lisää.  

 

Opiskeluhuollon tuki huolitilanteissa 

Fokusryhmäkeskusteluissa etsittiin myös vastausta kysymykseen, kuinka opiske-

luhuolto tukee huolitilanteissa opetushenkilöstöä ja opiskelijaa. Kun opettaja tai/ja 

opiskelijaryhmän ohjaaja kokevat, etteivät heidän resurssinsa ja tietotaitonsa riitä 

auttamaan opiskelijaa, on vastuuopettajan tai ohjaajan tehtävänä ohjata opiskelija 

opiskeluhuollon yhdyshenkilön luo. Opiskeluhuollon yhdyshenkilö on siis se, 

johon opettaja tai ryhmän ohjaaja yhdessä keskusteltuaan ensimmäiseksi ottavat 

yhteyttä huoliin liittyvissä asioissa, vaikka yhdyshenkilön asiantuntijuusala ei oli-

sikaan huolen aiheeseen sopivin. D’amour ym. (2005, 127) mukaan vuorovaikut-

teisessa yhteistyössä jokainen osallistuja edistää asiakkaan tilannetta ottamalla 

huomioon myös muiden työntekijöiden ammattitaidon. 

Opiskeluhuolto pystyy parhaiten toimimaan opiskelijoiden tukena moniammatilli-

sena työryhmänä. Moniammatillisen yhteistyön hyötynä on myös konsultaation 

mahdollisuus. Laitinen ja Hallantie (2011, 36) mainitsevatkin, että moniammatil-

lisessa yhteistyössä tietoja, taitoja, tehtäviä, kokemuksia ja toimivaltaa jakamalla 
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pyritään saavuttamaan yhteinen päämäärä. Kun opiskeluhuollon yhdyshenkilön 

omat tietotaidot eivät välttämättä riitä, hän pyytää esimerkiksi terveydenhoitajalta 

tai psykologilta apua. Opiskeluhuollon yhdyshenkilö on myös tarvittaessa yhtey-

dessä opiskelijan muuhun tukiverkostoon. Ammatillisen erityisoppilaitoksen 

opiskelija tarvitsee useamman asiantuntijan näkemystä hänen sen hetkisestä tilan-

teestaan. D’amoirin ym.( 2005, 119) mukaan työntekijät ovat riippuvaisia toisten 

kanssa tekemästään yhteistyöstä toimiakseen asiakkaan parhaaksi. Kontio (2010, 

19) mainitseekin, että on opiskelijan edun mukaista, että eri asiantuntijat ja viran-

omaiset kokoavat tietonsa ja voimansa yhteen ja löytävät yhteiset ratkaisut ja me-

nettelytavat opiskelijan vaikeisiin tilanteisiin. Akuuteissa huolitilanteissa on koet-

tu vaikeaksi saada aikoja opiskelijahuollon asiantuntijoilta. Tämä koettiin ongel-

maksi, jonka ratkaisuun pitää panostaa. Opiskeluhuollon tehtävänä on tukea ja 

ohjata opiskelijaa suuremmissa huolissa ja kantaa vastuuta niiden käsittelystä sekä 

eteenpäin viemisestä yhdessä opiskelijan vastuuopettajan kanssa.  

 

Opiskeluhuollon yhteisöllinen toiminta 

Opiskeluhuollon yhteisöllisen toiminnan yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäistä 

opiskelijoiden huolia. Yhteisöllinen työskentely mahdollistaa samalla uusien asi-

oiden oppimisen ja voimavarojen säästämisen. Manka (2011, 116) toteaakin että, 

yhteisöllisyys ja sen jäsenten välinen vuorovaikutus synnyttävät myös sosiaalista 

pääomaa, mikä vahvistaa yhteisön toimintaa edistävää luottamusta, vastavuoroi-

suutta ja verkostoitumista. Sosiaalinen pääoma toimii sekä yksilön että koko työ-

yhteisön voimavarana. Kehittämishankkeen fokusryhmäkeskusteluissa tuli myös 

esille, että yhteisöllisenä toimintana opiskeluhuollon jäsenten käynnit opiskelija-

ryhmissä keskustelemassa opiskelijoiden kanssa voivat vähentää opiskelijoiden 

pieniä huolen aiheita ja tukevat samalla opetushenkilöstöä opiskelijoiden tilanteis-

ta nousseiden huolten puheeksiottamisessa. Tavoitteena on, että opiskelijaryhmien 

opiskeluhuollon yhdyshenkilöt vierailevat luokissa viikoittain ja muut opiskelu-

huollon jäsenet käyvät varsinkin aloittavien opiskelijoiden ryhmissä keskustele-

massa oman asiantuntijuutensa aiheista. Usein opiskelijoiden pienet huolenaiheet 

liittyvät epätietoisuuteen ja epävarmuuteen, kuinka esimerkiksi taloudellisia asioi-
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ta hoidetaan opintojen aikana ja mistä saa apua tarvittaessa. Useimmat opiskelijan 

kysymykset ja pulmat voidaan kohdata ja ratkaista oppilaitoksen arkisissa tilan-

teissa. Tämä edellyttää oppilaitoksen henkilöstöltä kohtaamisen taitoa, kuuntelua 

ja läsnäoloa. Läsnäolo opiskelijan arjen tilanteissa antaa opiskelijalle mahdolli-

suuden pohtia hänelle merkityksellisiä asioita. Opiskelijan oman elämän merki-

tykselliseksi kokeminen edesauttaa hänen osallisuutensa vahvistamista. Opiskeli-

jan osallisuus omaan elämään luo yhteyden myös oppilaitosyhteisöihin ja opiske-

luihin motivoitumiseen. (Ågren & Virtanen 2014, 6). 

Opiskelijoiden kyselyn vastaukset puoltavat edellä mainittua opiskeluhuollon 

toimintaa. Opiskelijaryhmissä toimiminen edistää myös opiskelijoihin tutustumis-

ta ja opiskelijoiden tutustumista opiskeluhuollon jäseniin ja sieltä saatavaan tu-

keen, jolloin avun pyytämisen kynnys myös alenee. Tällöin puhutaan matalan 

kynnyksen tuesta, jota Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksessa 

(2010, 12) myös tavoitellaan.  

 

7.2 Kehittämishankkeen eettisyys 

Seuraavaksi pohdin kehittämishankkeen eettisiä näkökulmia. Tutkijan on toimit-

tava eettisesti ja mietittävä, kuinka tutkimus vaikuttaa tutkittaviin, tutkijoihin, 

tiedeyhteisöön, yhteiskuntaan sekä ihmiskuntaan (Heikkinen & Syrjälä 2008, 

158). Kehittämistyössä täytyy kiinnittää eettisyyttä arvioidessaan huomiota hy-

vään tieteelliseen- ja toimintakäytäntöön ja noudatettava hyvän tieteellisen toi-

minnan periaatteita. Lainsäädännöllä on asetettu tutkimus- ja kehittämishanketoi-

minnalle yksilön- ja yhteisön suojaavia rajoja, joita eettiset suositukset täydentä-

vät. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 43.)  

Kehittämishanke on toteutettu sosiaalialan eettisten näkemysten mukaisesti. Sosi-

aalialalla on erityinen suhde etiikkaan ja ihmisoikeuksiin. Koko sosiaalialan työ 

on saanut alkunsa juuri niihin liittyvien kysymysten pohtimisesta. Sosiaalialalla 

työskentelyn tavoitteena on ”hyväntekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja 

kärsimyksen vähentäminen, muutos ja kehitys.” Sosiaalialan ammattilaisen tehtä-

vänä on huolehtia heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien toteutumisesta ja 
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toimia heidän puolestapuhujana. Eettisyyden vaatimusta usein lisää työhön tai 

ammattiasemaan liittyvä valta sekä mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan elämään. 

Eettisyydellä pyritään hyvään elämään ja oikean ja väärän erottamiseen. Eettisyys 

tuottaa lisää vaatimusta sosiaalialan työhön oikeuksien ja vastuun pohtimisesta 

sekä riittävän ja kohtuullisen määrittämisestä. ( Talentia 2013, 5-6, 9) 

Tutkijakehittäjänä pyrin toimimaan koko hankkeen ajan avoimesti ja rehellisesti 

hyvien tutkimus- ja kehittämiskäytäntöjen sekä sosiaalialan eettisten periaatteiden 

mukaisesti. Hyvien tieteellisten tapojen mukaisesti hain kehittämishankkeelle tar-

vittavat luvat kohdeorganisaatiolta. Kehittämishankkeeseen osallistuminen oli 

kaikille vapaaehtoista ja jokaisen hankkeessa mukana olleen näkemyksiin ja aja-

tuksiin suhtauduin tasa-arvoisesti. Hankkeesta saatua tutkimusaineistoa säilytin 

hyvien tutkimuskäytäntöjen mukaisesti muilta henkilöiltä suojassa. Kehittämis-

hankkeessa pyrin toimimaan avoimesti. Avointa toimintaa kuvaa esimerkiksi se, 

kun jokaisen fokusryhmätapaamisen jälkeen kirjoitin yhteenvedon ja pyysin niihin 

oikaisuja tai muuta palautetta. Yhteenvedot ja opinnäytetyöraportti annettiin myös 

luettavaksi kohdeorganisaation yhdyshenkilölle. Kehityshankkeen aikana esille 

tulleet tutkittavat asiat kirjasin raporttiin niin, ettei niistä saatua informaatiota voi-

da yhdistää yksittäiseen henkilöön. (kts. Heikkinen & Syrjälä 2008, 158). Kaikki 

henkilöstölle esittämäni asiat myös tallennettiin kohdeorganisaatioin henkilöstön 

verkkosivuille, josta kaikilla henkilöstön jäsenellä oli mahdollista nähdä ne. Tämä 

osoittaa kehittämishankkeen läpinäkyvyyttä.  

 

7.3 Kehittämishankkeen validointi 

Heikkisen ja Syrjälän (2008, 147) mukaan vieläkin toimintatutkimuksen luotetta-

vuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. Validiteetissa arvioidaan 

tutkimusmenetelmien ja tutkimuksen kohteen yhteensopivuutta ja reliabiliteetillä 

arvioidaan tulosten pysyvyyttä sekä satunnaisvaihteluiden alttiutta. Heikkinen ja 

Syrjälä (2008, 147) kuitenkin käyttävät validiteetin sijasta validointia, jota Steinar 

Kvalen on ehdottanut käytettäväksi validiteetin sijasta. Validoinnilla tarkoitetaan 

prosessia, jossa ymmärrys maailmasta kehittyy vähitellen ja inhimillinen tieto 
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maailmasta perustuu kielen välityksellä tapahtuvaan tulkintaan. Tulkinta on si-

doksissa aikaan ja paikkaan sekä kieleen, jolloin jokainen tulkinta voidaan uudel-

leen tulkita. Totuus siis elää jatkuvasti neuvotteluissa, keskusteluissa ja dialogeis-

sa, jolloin se ei ole koskaan täysin valmis. Heikkinen ja Syrjälä (2008, 147) ehdot-

tavatkin Kvalen ajatusten pohjalta viittä periaatetta toimintatutkimuksen arvioi-

miseksi, jotka ovat historiallinen jatkuvuus, reflektiivisyys, dialektisuus, toimi-

vuus ja havahduttavuus. Monet näistä periaatteista limittyvät tutkimuksessa kes-

kenään, jonka vuoksi niitä ei arvioida erikseen vaan kokonaisuutena.  

Historiallista jatkuvuutta arvioin raportin lineaarisesti, ajallisesti eteneviä tapah-

tumia kehittämishankkeen alusta (tarkoituksesta) päätökseen (huolen puheek-

sioton toimintamalliin.) Toimintamalliin sulkeutuva loppu oli mahdollista rapor-

toida tässä opinnäytetyössä, vaikka itse sen kehittämistoiminta jatkuisikin kehit-

tämishankkeen jälkeenkin. ( kts. Heikkinen & Syrjälä 2008, 151.) Opinnäyteyön-

raportin alussa perehdyin yhteiskunnan ja organisaation näkökulmasta hankkeen 

taustaan sekä hankeen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin, jonka jälkeen määrit-

telin ja perustelin kehittämishankkeelle tarkoituksen ja tavoitteen. Tarkoitusta ja 

tavoitteita lähdin toteuttamaan kehittämismenetelmin, jotka koin tarkoituksenmu-

kaisiksi ja toimiviksi. Toimintaa kuvasin melko yksityiskohtaisesti jatkuen toi-

mintamallin suunnitteluun. Tämän jälkeen oli vuorossa analysointia, tuloksien 

pohdintaa sekä johtopäätöksiä. 

Reflektiivisyys on toimintatutkimuksen syklin yksi peruskäsite, joka käynnistää 

seuraavan tutkimussyklin. (Heikkinen ym. 2008, 78) Tutkijan tärkein työväline on 

hän itse. Tutkimus perustuu tutkijan ymmärrykseen ja tutkimuksen mukana kehit-

tyvään tulkintaan, jonka vuoksi hänen on tärkeä reflektoida omaa rooliaan tutki-

muksessa ja oman identiteettinsä rakennusprosessia. Tässä kehittämishankkeessa 

tutkittiin opiskelijoiden, opiskeluhuollolta ja opetushenkilöstöltä saatua tietoa 

huolen aiheista ja toimintatavoista. Aihe oli minulle suhteellisen uusi, mutta pää-

tin ottaa sen vastaan uusien tietojen ja kokemusten saamiseksi. Kehittämishank-

keessa toimin työyhteisön ulkopuolisena tutkijakehittäjänä. Reflektiivisenä tutki-

jana pyrin kehittämishankkeen aikana tiedostamaan tietämiseni mahdollisuuksia, 

ehtoja ja rajoituksia ja tulkitessani sosiaalista todellisuutta oli minun tarpeellista 

tarkastella suhteeni rakentumista tutkimuskohteeseen. Aikaisemman työ- ja elä-
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mänkokemukseni avulla minulla oli kyky ymmärtää tutkimuskohdetta ja myös 

opinnäytetyön prosessin aikana tietämykseni karttui ja näkökulmani aiheeseen 

laajentui. Avasin oman tietämykseni lukijalle tuottamalla tekstiä eli opinnäytetyö-

raportin kuvaten aineistoa, menetelmiä ja tutkimuksen etenemistä, josta tämän 

raportin lukija voi arvioida ajatukseni synnyn ja niiden pitävyyttä. (kts. Heikkinen 

& Syrjälä 2008, 153- 154.) 

Tutkijakehittäjänä minulla oli kaksoisrooli kehittämisprosessin alkuunpanijana 

sekä muutosagenttina. Seurasin prosessia ja keräsin siitä tietoa. Keskeistä on toi-

mia yhteistyössä kehittämishankkeen henkilöstön kanssa niin, että he saavat osal-

listua aktiivisesti toimintatutkimuksen valintoihin. (Ronkainen, Pehkonen, Lind-

blom-Ylänne & Paavilainen 2013, 69.) Dialektisuusperiaatteen mukaisesti opin-

näytetyöraporttini sisältää monia näkökulmia, vaikka ne olisivatkin olleet keske-

nään ristiriitaisia. Olen antanut tilaa erilaisille tulkinnoille ja olen tuonut esille 

moniammatillisen fokusryhmän jäsenten ja opiskelijoiden näkemyksiä niin, että 

he itse voivat tunnistaa ajatuksensa. (kts. Heikkinen & Syrjälä 2008, 154.) Mo-

niammatillisen fokusryhmän kokoamisella mahdollistettiin mahdollisimman hete-

rogeeninen aineisto. Fokusryhmäkeskusteluissa jokainen edustaja pääsi sanomaan 

oman näkemyksensä tutkittavasta asiasta, jolloin tutkittavan ilmiön kannalta tär-

keät asiat saatiin mukaan aineistoon (Ronkanen ym. 2013, 117). Isoherranen 

(2008, 34) toteaakin, että moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on, että jokai-

nen osallistuja voi vaikuttaa keskusteluun ja päätöksentekoon sekä tuoda oman 

näkökulmansa ja osaamisensa yhteisen käyttöön. Kun haetaan kokonaisvaltaisesti 

asiakaslähtöistä tietoa, on tärkeää tunnistaa kaikkien asiantuntijoiden erityistieto, 

erityisosaaminen ja asiantuntijuus.  

Toimivuusperiaatteen näkökulmasta toimintatutkimusta voidaan arvioida käytän-

nön vaikutusten, kuten hyödyn tai osallistujien voimaantumisen kannalta. Tutkijan 

tehtävänä on kuvata tutkimuskohteena olleen käytännön ja kehittämisprojektin 

vahvuudet ja heikkoudet. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 154, 157.) Kehittämishank-

keen hyödyn ja vahvuuden näkökulmasta voidaan todeta, että hyötynä kohdeorga-

nisaatiolle on jo ollut se, että fokusryhmäkeskusteluista saatuja tietoja sekä opis-

kelijoiden kyselyn vastauksia on käytetty oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuollon 

suunnitelmassa. Suunnitelma on voimassa lukuvuoden 2014- 2015.  
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Opiskeluhuollon ja opetushenkilöstön tapaamiset fokusryhmäkeskusteluissa an-

toivat työntekijöille myös mahdollisuuden jakaa omia näkemyksiään ja ajatuksi-

aan ja kuulla muiden mietteitä sekä tämän kautta uuden oppimisen mahdollisuu-

den. Tapaamisilla on voinut olla myös voimaannuttavia vaikutuksia lisääntyneen 

moniammatillisen yhteistyön ja toisiin tutustumisen myötä. Viitalan (2013, 201) 

mukaan kehittämisprojekteilla voidaan saada kahdenlaista hyötyä. Niillä voidaan 

kehittää oikein toteutettuna käytännön tasossa toimivia toimintamalleja sekä ke-

hittää prosesseja ja rakenteita. Lisäksi, jos kehittämisprojekti toteutetaan yhteis-

toiminnallisesti ja tutkivasti, oppivat kaikki projektissa olleet jotakin uutta. Toi-

von, että hankkeessa mukana olleet oppivat ja saivat siitä itselleen jotain uutta. 

Tutkijakehittäjänä tässä opinnäytetyössä sain uuden oppimiskokemuksen sekä 

kehittämishankkeen toiminnasta että tutkimuksen raportoinnista. Kokonaisuudes-

saan opinnäytetyöprosessi antoi minulle mahdollisuuden laajentaa näkökulmia 

oppilaitosmaailmaan ja perehdytti minua myös tutkimuksellisiin asioihin. 

Heikkoutena tässä kehittämishankkeessa mielestäni on se, ettei toimintamallin 

käyttöönottoa ehditty toteuttamaan hankkeen sisällä. Kuvasin raportissa toimin-

tamallin muodostumista, mutta sen käyttöönottoa ei kehittämishankkeen aikana 

tehty. Tämän kehittämishankkeen olisi ollut hyvä jatkua mallin käyttöönottoon 

asti. Nyt jää arvailun varaan, kuinka uuden toimintamallin käyttöönotto ja juurrut-

taminen todellisuudessa tapahtuu. Koskimiehen ym. (2012, 15) mukaan hyvien 

käytäntöjen juurruttaminen ja toimintakulttuurin muuttaminen vaativat esimiehiltä 

ja johtotasolta sitoutumista sekä rakenteiden muuttamista käytäntöä ja toimintaa 

tukevaksi. Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien pohtiminen, jakaminen kehittä-

minen, levittäminen ja juurruttaminen ovat koko työyhteisön vastuulla olevaa 

toimintaa.  

Hyvä tutkimus havahduttaa ajattelemaan ja tuntemaan asioita uudella tavalla. Tut-

kimuksen uskottavuus ei perustu raportissa oleviin väitelauseisiin eikä niiden pe-

rusteluihin vaan kokonaisvaltaiseen vaikutelmaan siitä kuinka lukija kokee sen 

todeksi omien kokemustensa avulla. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 159- 160.) Olen 

pyrkinyt kirjoittamaan tutkimusraportin mahdollisimman eläväksi ja totuudenmu-

kaiseksi. Halusin rakentaa raporttini mahdollisimman lineaariseksi ja helppolu-

kuiseksi, minkä koin haasteellisena. Tieteellinen kirjoittaminen on kerrontaa, ja 
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siinä otetaan myös huomioon kenelle kirjoitus on tarkoitettu. Opinnäytetyöni on 

erityisesti tarkoitettu kohdeorganisaatioin käyttöön, minkä vuoksi en tiivistänyt 

opinnäytetyöraporttiani pelkästään kehittämishankkeen tavoitteisiin liittyviin ky-

symyksiin, vaan halusin myös tuoda esiin niitä asioita, joita kohdeorganisaation 

fokusryhmäläiset pitivät tärkeinä. Tämän vuoksi opinnäytetyöraporttini on melko 

laaja. 

Tätä opinnäytetyöraporttia kirjoitellessani olen pohtinut monia asioita. Ajattelen, 

että kehittämishankkeen aikana suunniteltua vähäisempi yhteydenpito kohdeorga-

nisaatioon ja vähäiset opinnäytetyön ohjaustapaamiset ovat voineet heikentää ke-

hittämishankkeen kulkua ja raportin lopullista muotoa. Tutkijakehittäjänä en vält-

tämättä ole osannut nähdä kaikkia asioita, jotka olisivat voineet olla opinnäytetyön 

ohjauksella havaittavissa. Kehittämishankkeen ja sen sisällä tehdyn opinnäytetyön 

ohjauksen vähäisyys johtui pääsääntöisesti ohjauksen tarpeen ja ohjauksen saami-

sen aikatauluista, jotka eivät kohdanneet. Muutama sovittu tapaaminen opiskelu-

huollon esimiehen kanssa peruutui aikataulumuutoksien vuoksi. Myös oma aktii-

visuuteni hyödyntää ohjausta jäi turhan vähäiseksi. Monista hankalaksi koetuista 

tilanteista olisin päässyt helpommin eteenpäin, kun olisin pyytänyt apua. Kehittä-

mishankkeessa tuli esille, että kolmannelle osalle opiskelijoista on melko vaikea 

tai vaikea pyytää tukea opetushenkilöstöltä. Minä nähtävästi kuulun siihen kol-

mannekseen. Itselleni voin siis asettaa kysymyksen. ”Miksi minulle oli tämän 

opinnäytetyön aikana vaikeata hakea ohjausta ja tukea?” Jos olisin esittänyt tämän 

kysymyksen opiskelijoille, mitäköhän he olisivat vastanneet. 

 

7.4 Kehitysehdotuksia ja jatkokehittämisaiheita 

Kuten aiemmin totesin tutkimus voi havahduttaa ajattelemaan ja tuntemaan asioita 

toisin. Fokusryhmäläiset olivat aktiivisia keskustelijoita. Keskustelut ryhmissä 

alkoivat yleensä antamastani avoimesta kysymyksestä, mutta jatkuivat jonkin 

ryhmäläisen pohdinnasta. Välillä keskustelu siirtyi muihin kuin teemaan liittyviin 

asioihin. Näitä muita esiin nousseta asioita voidaan käyttää uusien kehittämistä 

vaativien asioiden tarkasteluun. Koska opinnäytetyö on tarkoitettu pääsääntöisesti 
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Validia ammattiopiston käyttöön, ja koen, että opinnäytetyön hyötysuhde voi kas-

vaa, kun nostan esille vielä muutamia asioita. 

 

Kehityssehdotuksia työharjoittelusta työelämään 

Erityisammattioppilaitoksen koulutuksella pyritään estämään mahdollisen syrjäy-

tymisprosessin eteneminen ja auttamaan opiskelijoita pääsemään työelämään ja 

saamaan toimeentulonsa omilla taidoillaan ja kyvyillään, minkä vuoksi koulutuk-

sen sisällöillä ja toimintatavoilla on iso merkitys. Jokisen ja Luoma-Keturin 

(2005, 2) mukaan, ammatillisen tutkinnon suorittamisen myötä työllistymisen ja 

työelämässä pitkään toimimisen edellytykset parantuvat. Tämä johtuu osaksi siitä, 

että kulttuurissamme arvostetaan tutkintoja ja todistuksia. Tutkinnot ja todistukset 

parantavat urakulkua ja antavat lisää mahdollisuuksia työmarkkinoilla.  

Fokusryhmässä keskusteltiin opiskelijoiden työllistymisestä koulutuksen jälkeen 

sekä työharjoittelupaikkojen merkityksestä opiskelijoiden työelämään tutustumi-

sessa. Fokusryhmäläisten mukaan työharjoittelupaikkojen kanssa on erittäin tär-

keää tehdä yhteistyötä ja työharjoittelupaikkojen ohjaajilla olisi hyvä olla koulu-

tusta ohjaamistyöhön. Fokusryhmässä tuotiin esille myös se, ettei työharjoittelun 

aikana saada opiskelijoihin välttämättä yhteyttä ja huolitilanteiden havaitseminen 

hankaloituu osaksi opiskelijoiden työpaikkaohjaajien vaihtuvuuden vuoksi. 

Nurmi (2009, 148) nostaa esille opettajien tarpeen olla työssäoppimispaikoilla 

ohjaamassa oppilaita. Tämän koettiin helpottavan työpaikkojen vastuuta oppimi-

sen järjestämistä ja samalla opettaja saisi vaihtelua työhönsä. Opettaja voisi myös 

suunnitella työharjoittelupaikalla yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa mielekkäitä ja 

oppimista edistäviä tehtäviä, jotka sopisivat hyvin opiskelijan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan.  

Mielestäni Nurmen näkemys opettajien toiminnasta opiskelijoiden harjoittelupai-

koissa on erittäin hyvä. Työharjoittelupaikkojen ja Validia ammattiopiston välistä 

yhteistyötä olisi hyvä tulevaisuudessa kehittää lisää ja systemaattisesti. Hyvänä 

käytäntönä voisi olla, että opettajat olisivat enemmän työharjoittelupaikoilla. Täl-

löin opettajat tekisivät työharjoittelupaikoilla yhteistyötä ja olisivat ajoittain mu-
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kana konkreettisessa työssä. Tällä tavalla tuettaisiin oppilaita saavuttamaan oppi-

mistavoitteensa ja ennaltaehkäistäisiin opiskelijan huolia. Lisäksi luotaisiin yhteis-

työtä työharjoittelupaikan kanssa ja tuotaisiin esille opiskelijan kanssa toimimi-

seen sopivia toimintatapoja.  

Fokusryhmäkeskusteluissa ilmeni, etteivät läheskään kaikki Validia ammattiopis-

ton opiskelijoista työllisty koulutuksen jälkeen. Myös tämän hetkinen yhteiskun-

nallinen tilanne ja asenne eivät helpota vammaisen tai osatyökykyisen palkkausta. 

Opiskelijat nostivat kyselyn vastauksissa useasti esille huolen tunteet tulevaisuu-

destaan ja työllistymisestä koulutuksen jälkeen.  Lukuvuonna 2012- 2013 Validia 

ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista valmistumisensa 

jälkeen puolen vuoden sisällä työllistyi palkkatyöhön noin kolmannes. Jatko-

opintoihin oli siirtynyt melko vähän valmistuneista ja työttömänä oli puolen vuo-

den jälkeen valmistumisesta melkein neljännes opiskelijoista. Lisäksi opiskelijois-

ta viidennes sijoittui kategorioihin jokin muu sijoittuminen ja muu työllistyminen 

(IJKK 2013a, 27.) Tämä kertoo erilaisten työllistymismahdollisuuksien tarpeelli-

suudesta.  

Kaye, Jans ja Jones (2011, 528 -536) yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tutkivat 

vuosikymmenen vaihteessa miksi vammaista tai osatyökykyistä työntekijää ei 

välttämättä haluta palkata tai pitää töissä. Kolmasosa työnantajista vastasi, että on 

vaikea arvioida vammaisen työnhakijan kykyä suoriutua työtehtävistä, mikä mah-

dollisesti aiheuttaa kuluja mm. ohjauksen ja valvonnan tarpeen vuoksi sekä ei-

vammaiseen työntekijään verrattuna vähäisemmän työpanoksen vuoksi. Tutki-

muksen tavoitteena oli myös selvittää millä keinoin vammaisten ihmisten palk-

kaaminen ja työssä pitäminen onnistuisi helpommin. Tuloksissa ilmeni että, 

vammaisten työllistymistä parantavia toimintatapoja oli palkkaavan henkilökun-

nan lisäkoulutus ja tietämys vammaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Erittäin 

tarpeellisena koettiin koko työorganisaation kattava yhtenäinen toimintatapa 

vammaisten työntekijöiden työllistämisestä, ohjauksesta ja niihin liittyvistä kysy-

myksistä. Tutkimuksessa vastaajat kokivat myös tarpeelliseksi ulkopuolisen avun, 

johon voi ottaa yhteyttä vammaisasioissa liittyvissä kysymyksissä. Valtion anta-

mat avustukset ja verohelpotukset koettiin myös edesauttavan vammaisten palk-

kausta. Vammaisten työntekijöiden koeaika tai työharjoittelu koettiin myös hyvä-
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nä työllistymisen keinona. Tutkimuksessa ilmeni, että ennakkoluulot vammaisia 

työntekijöitä kohtaan johtuu usein tietämättömyydestä. Kuten, että he olisivat 

huonoja tekemään töitä ja heillä on paljon poissaoloja ja että vammainen työnteki-

jä loisi ympärilleen epämiellyttävää sosiaalista olotilaan. 

Vaikka suomalainen ja yhdysvaltalainen työkulttuuri eroavat jonkin verran toisis-

taan, niin uskon, että vammaisiin työntekijöihin kohdistuvat tietämättömyydestä 

johtuvat ennakkoluulot ovat Suomessa melko samanlaisia. Oppilaitoksen ulko-

puolella tapahtuvat työharjoittelujaksot puoltavat erinomaisesti vammaisten ja 

osatyökykyisten mahdollisuuksia työllistyä tulevaisuudessa. On erittäin tärkeää 

kehittää yhteistyötä eri työpaikkojen kanssa ja viedä vammaisten kanssa työsken-

telystä tietoa eteenpäin ennakkoluuloja rikkoen. Tärkeää mielestäni on, että vam-

maiset näkyvät työelämässä ja rakentavat suomalaista työkulttuuria siinä missä 

muutkin. 

 

Kehitysehdotus opiskeluhuollolle 

Validia ammattiopiston henkilöstövision 2012- 2016 mukaan henkilöstölle tarjo-

taan mahdollisuuksia kehittää ja kehittyä ammatillisen erityisopetuksen asiantunti-

joiden kanssa. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on organisaation perustehtä-

vien vaatima osaaminen, jolloin osaamisen ylläpito ja jakaminen sekä moniamma-

tillinen yhteistyö ovat nousseet organisaation kehittämisen ja henkilöstösuunnitte-

lun kärkeen. Validia ammattiopiston henkilöstön hyvinvoinnin kulmakivinä on 

erityistehtävän mukaisen osaamisen lisäksi vaativassa työssä jaksaminen. (IJKK 

2013a, 4) 

Keskustellessani fokuskeskustelun jälkeen ryhmäläisien kanssa, kertoivat he huo-

lentunteistaan jotka johtuivat mahdollisista tulevista muutoksista ja niiden vaiku-

tuksista. Koin keskustelut mielenkiintoisina, mutta huomasin kuitenkin, että jos-

sakin vaiheessa myös itselleni nousi huolentunne. Huoli opiskeluhuollon ja ope-

tushenkilöstön jaksamisesta vaativan asiakaskunnan kanssa jatkuvasti muuttuvas-

sa työelämässä.  

Fokusryhmäläisten lähettämien sähköposteissa nousi esiin, että määräaikaisten 

työsuhteiden vuoksi henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta. Uusia työntekijöitä on 
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ollut sekä opiskeluhuollon, että opetushenkilöstön puolella. Uusien työntekijöiden 

perehdyttämiseen olisi hyvä panostaa enemmän. Myös opiskeluhuollon työnteki-

jöiden on ollut vaikea tietää kaikista mmattiopiston työtavoista, minkä vuoksi 

valmiita toimintamalleja pidetään hyvinä keinoina auttaa työssään toimimaan oi-

kein. Opiskeluhuollon kannalta koettiin hyväksi toteuttaa opettajille, ohjaajille ja 

opiskeluhuollon yhdyshenkilöille yhteisiä koulutuksia, jolloin voisi löytyä yhteisiä 

hyviä toiminta-, menettely- ja työtapoja.  

Koen, että monialaiselle työyhteisölle yhteiset koulutukset, jotka jatkuisivat sään-

nöllisesti koko lukuvuoden, tukisivat moniammatillista yhteistyötä paremmin kuin 

esimerkiksi yksittäiset koulutuspäivät. Koskelan (2013, 96) väitöskirjassa ilmeni, 

että henkilökunnalle järjestettävät yksittäiset koulutuspäivät eivät toimineet ratkai-

suna kehittää ohjausosaamista, eivätkä ne lisänneet oppilaitoksen organisaation 

sisäistä moniammatillista yhteistyötä. Tutkimus osoitti myös, että kehittämistyö ja 

muutosten aikaansaaminen suurissa organisaatioissa on myös hidasta. Tutkimuk-

sessa haluttiin tavoitteeksi, että työyhteisön itse kehittäisi omaa yhteisöään ilman 

kiirettä pitkällä aikavälillä. 

Fokusryhmäläiset kertoivat myös, etteivät opiskeluhuollon moniammatillisen työ-

ryhmän kaikki jäsenet tiedä toistensa osaamista. He kokivat, että olisi hyvä saada 

esimerkiksi ”osaamispankki”, jossa olisi esillä henkilöstön osaamisalueet, jotta 

kollegat voisivat hyödyntää toistensa tietotaitoa paremmin. Osaamisella on ihmi-

selle Viitalan (2013, 179) mukaan monia merkityksiä. Mitä paremmin ihminen 

osaa työtehtävänsä sen sujuvammin ja luotettavammin hän niistä selviytyy. Opis-

keluhuollossa koetaan myös, että jatkuva työntekijöiden vaihtuvuus hidastaa yh-

teisten työtapojen löytymistä. Myös yhdyshenkilöiden ja opetushenkilöstön väli-

sestä yhteistyöstä kaivattiin luontevampaa ja opiskeluhuollon keskinäistä yhteisöl-

lisyyttä toivottiin vahvistettavan. Manka (2011,120) nostaakin esille sen, että mitä 

kauemmin työyhteisön jäsenet ovat työskennelleet yhdessä, sen enemmän heillä 

on tietoa toistensa toiminnasta. Yhteinen tietopohja edellyttää yhteistä kieltä, jon-

ka avulla tulkitaan tapahtumia. Yhteisen kielen saaminen ja toisten työn arvosta-

minen olisi ensi sijaisen tärkeää kun opiskeluhuollon jäsenet tekevät moniamma-

tillista yhteistyötä opiskelijoiden huoliin liittyvissä asioissa. 

 



87 

 

 

Jatkotutkimusaiheita 

Tärkeimpänä jatkotutkimusaiheena koen huolen puheeksiottamisen toimintamallin 

käyttöönoton ja sen mahdollisen jatkotyöstämisen sopivaksi työvälineeksi mo-

niammatillisen ja monialaisen työyhteisön arjen tueksi Validia ammattiopistossa. 

Moniammatillisen fokusryhmän näkemyksen mukaan opiskelijalla olisi hyvä olla 

enemmän tietoa häntä auttavista työntekijöistä. Monelle opiskelijalle on epäselvää 

mikä on opiskeluhuollon työntekijöiden työtehtävät ja se kuka häntä voisi parhai-

ten auttaa. Yleensä opiskelijoilla on tiedossa vain oman opiskeluhuollon yhdys-

henkilön nimi ja toimenkuva. Opiskelijat käyttävät fokusryhmäläisten mukaan 

erittäin paljon internettiä puhelimessaan ja koulussa sekä kotona. Fokusryhmästä 

nousi esille, että olisi hyvä jos opiskelijat pystyisivät huolen tunteen syntyessä 

esimerkiksi mennä virtuaalisen profiilinsa kautta portaaliin. Portaalista opiskelija 

näkisi häntä auttavat työntekijät ja yhteydenoton kynnys voisi pienentyä. Tällöin 

myös opiskelijalla olisi helpompi ottaa myös vastuuta omasta tilanteestaan. Työn-

tekijät voisivat olla virtuaalisesti yhteydessä opiskelijaan. Yhtenä jatkotutkimus-

aiheena voisi olla siis virtuaaliset opiskeluhuollon ohjauspalvelut. Uskoisin, että 

ainakin fyysisesti vaikeavammaiset opiskelijat hyödyntäisivät virtuaalisia palve-

luita.  

Yhteisessä tilaisuudessa toivottiin myös, että opiskelijoiden opiskelumotivaatioin 

lisäämiseen tehtäisiin oma kehittämishanke. Tärkeintä mielestäni on kuitenkin 

onnistua opiskelijavalinnoissa ja valita opiskeluun motivoituneita opiskelijoita. 

Mielestäni kaikissa opinnoissa on hyvä miettiä realistisia tavoitteita ja hyötyjä 

opintojen loppuun saattamisessa sekä katsoa tulevaisuuteen päin. Positiiviset aja-

tukset tulevaisuudesta motivoivat toimimaan ja saamaan opintoja eteenpäin.  
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LIITE 1.     (1/2) 

Hei, 

Olen Komulaisen Eira, ja opiskelen sosionomi YAMK, kuntoutuksen koulutuoh-

jelmassa Lahden ammattikorkeakoulussa. Olen työskennellyt vuosina 2007-2009 

valmentavan koulutuksen puolella IJKK:ssa, joten olemme kenties tavanneet 

aiemminkin. 

 

Kiitos kun osallistutte kehittämishankkeeseen " Yhteisesti jaettu huoli", joka toi-

mii opinnäytetyönäni. 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on tuoda opiskelijahuollonhenkilöstöä yhtei-

söllisesti lähemmäksi opetuksen henkilöstöä ja opiskelijoita. Tavoitteena hank-

keella on kehittää toimintamalli, jolla voi osaksi vastata tulevan opetussuunnitel-

man (tulee voimaan 1.8.2014) mukaisia vaatimuksia opiskelijahuollon yhteisölli-

sestä toiminnasta oppilaitoksessa. Toimintamallin tavoitteena on tukea opiskeli-

jan, opettajan ja opiskelijahuollon välistä vuorovaikutusta opiskelijasta nousseista 

huolista. Toimintamalli tukee opettajaa hänen arvoidessa omaa selviytymistään 

opiskelijoista nousseissa huolitilanteissa. Samalla edistetään uuden opiskelijahuol-

tolain mukaisia tavoitteita tukea opiskelijan hyinvointia ja oppimista. 

Käytännössä kehittämishanke etenee seuraavanlaisesti: 
 

 

1. Alle 18 vuotiaiden opiskelijoiden huoltajilta lupa osallistumiselle kyselyyn (liit-

teenä lupakysely). Palautus vastuuopettajalle 10.2.2014 mennessä. 

2. Opiskelijoille suunnattu kysely viikolla 7. Eli tulisin pitämään kyselyn ma-to 

10.-13.2. välisenä aikana, mielellään jo alkuviikosta. Kyselyn voi täyttää tieto-

koneella. Opastan opiskelijoita kyselyssä paikanpäällä. Kyselyyn tarvitaan aikaa 

noin yksi tunti, mutta olisi hyvä varata 1,5 h.Tähän tarvitsisin mahdollisimman 

pian tiedon sopivista ajoista ja luokasta. Mukana on kolme opiskelijaryhmää, jo-

ten ehdottakaa useampi sopiva aika, ettei tule päällekkäisyyksiä. Ilmoitan sopivan 

ajan teille kun olen saanut kaikilta vastauksen ja tehnyt kyselyille aikataulun.  

3. Opiskelijoiden vastauksien pohjalta on kahdesta -kolmeen fokusryhmähaastat-

telua opiskelijahuollon (4 kpl) ja ryhmien opetushenkilöstön (vastuuopettajat 3 

kpl ja ohjaajat ?) kanssa. Näissä tapaamisissa pohditaa yhteisiä hyviä käytäntöjä 

huolen puheeksi ottamiselle. Käytämme Huolen vyöhykkeistöä pohjana huoliasi-

oita pohtiessa. Minä tutkijakehittäjänä toimin fokusryhmissä keskusteluiden vetä-

jänä ja lupaan tarjota aamukahvit. Ryhmän keskustelut joko videoin tai äänitän 

analysointia varten. Materiaalia käytän kehittämistoiminnan kuvaamisessa opin-

näytetyössä ja lupaan hävittää materiaalin opinnäytetyöni valmistuttua. Kaikki 

fokusryhmissä keskuteltu on luottamuksellista ja opinnäytetyössä ei tulla mainit-

semaan ketään henkilökohtaisesti eikä niin, että joku yksittäinen henkilö olisi tun-

nistettavissa. 
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(2/2) 

Ajat fokusryhmien tapaaisiin ovat keskiviikkoisin: 

5.3. kello 8-10, Mitä opiskelijoiden kyselyistä selvisi? Mikä helpottaisi opetta-

jaa huolen puheeksi ottamisessa? 

19.3. kello 8.30-10, Miten opiskeluhuolto voi tukea opettajaa huolen puheeksi 

ottamisessa? 

sekä 26.3. tai 2.4. tarvittaessa.  
( näihin tapaamisiin tarvittaisiin tila ?) 

4. Yhteinen " Yhteisesti jaettu huoli" tapaaminen toukokuussa (aika sovitaan yh-

dessä fokusryhmässä). Lopullinen yhteenveto toimintamallista. Millainen olisi 

toimiva huolen puheeksi ottamisen toimintatapa?  

Lähetin tämän viestin hankkessa mukana oleville vastuuopettajille. Joissakin mu-

kana olevissa ryhmissä on useampi ohjaaja. Toivottavaa olisi, että jokaisesta ryh-

mästä olisi mukana edes yksi ohjaaja. Jakaisitteko tiedon ohjaajillenne ja sopisit-

te ketkä ohjaajista olisivat mukana kehittämishankkeessa ja ilmoittaisitte siitä mi-

nulle. 

Tärkeää kehittämishankkeen toimintamallin kehittämiselle on, että osallistujat 

sitoutuvat olemaan tapaamisissa mukana. Toki elämä on inhimillistä ja aina ei 

tiedä mitä sattuu, mutta lähtökohtana olisi yhdessä kehittäminen. 

Ollaan yhteydessä hankkeen tiimoilta ja jaetaan huolet yhdessä. 

 

Talvisin terveisin, Eira Komulainen 

 

eira.komulainen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eira.komulainen@gmail.com
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LIITE 2.      

Hei, 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomi YAMK, kuntoutuksen kou-

lutusohjelmassa. Teen opinnäytetyöni, kehittämishankkeen ” Yhteisesti jaettu 

huoli” Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskukseen. Kehittämishanke liittyy 

opiskelijoiden tilanteista nousseiden huolten puheeksi ottamiseen. Kehittämis-

hankkeeseen tarvitaan opiskelijoiden näkemyksiä asiasta, joten kysely toteutetaan  

kolmen opiskeluryhmän opiskelijoille. Jos opiskelija on alle 18 vuoden ikäinen, 

pyydetään lupa kyselyyn osallistumisesta huoltajalta. 

Kysely toteutetaan viikolla 7. 2014. Kyselyssä ei kysytä henkilöllisyyteen liitty-

viä tietoja, ja kysely käsitellään niin, ettei vastauksia voida yhdistää kehenkään 

yksittäiseen henkilöön. Vastaukset käsitellään erittäin luottamuksellisesti. 

 

Kiittäen, Eira Komulainen, 

YAMK opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu 

LUPAKYSELY PALAUTETAAN VASTUUOPETTAJALLE 10.2.2014 MENNESSÄ. 

OPISKELIJAN NIMI:___________________________________________________ 

____ ANNAN LUVAN 

____EN ANNA LUPAA 

OSALLISTUA KEHITTÄMISHANKKEEN ” Yhteisesti jaettu huoli” LIIITTYVÄÄN 

KYSELYYN. 

ALLEKIRJOITUS:_______________________________________ 

NIMENSELVENNYS:____________________________________ 
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LIITE 3.     (1/3) 

”YHTEISESTI JAETTU HUOLI” -opiskelijoiden kyselylomake 

 

Tervetuloa osallistumaan kehittämishankkeeseen, jossa tavoitteena 

on kehittää toimintamalli, joka tukee opiskelijan, opettajan ja opiske-

lijahuollon välistä vuorovaikutusta opiskelijoiden tilanteista nousseis-

ta huolista.  

Kysely teetetään kolmelle perusopintojen opiskelijaryhmälle, eli noin 

30 opiskelijalle. Opiskelijoiden vastausten pohjalta ryhmien opettajat 

ja opiskelijahuollon jäsenet pohtivat yhteisissä tapaamisissa hyviä 

käytäntöjä opiskelijoiden huolten puheeksi ottamiselle.  Huolten pu-

heeksi ottaminen edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäisee syr-

jäytymistä ja opintojen keskeytymistä. 

Kyselylomake toivotaan täytettävän mahdollisimman rehellisesti. Jo-

kaiseen kohtaa toivotaan vastausta. Kyselyn ensimmäisellä ja toisella 

sivulla on monivalintakysymyksiä, joita voidaan täydentää. Lopuksi on 

kaksi avointa kysymystä, johon kirjoitetaan aiheesta omia kokemuk-

sia. Oheinen lomake voidaan täyttää tietokoneella tai käsin.  

Kyselyssä ei kysytä henkilötietoja, tällöin vastauksia ei voida kohden-

taa kehenkään yksittäiseen opiskelijaan. Vastauksia käsitellään luot-

tamuksellisesti ja ne ovat vain kehittämishankkeen käyttöön. Jos täy-

tät kyselyn tietokoneella, tallenna kysely itsellesi, vastaa, tallenna ja 

tulosta kysely kun se on valmis. Palauta kyselylomake luokassa ole-

vaan sille varattuun kirjekuoreen.  

Kevään aikana tulet saaman tietoa siitä kuinka kehittämishanke on 

edennyt. Kehittämishanke liittyy Eira Komulaisen sosionomi YAMK 

opinnäytetyöhön Lahden ammattikorkeakouluun. 

 

Kiitos yhteistyöstä! 

Eira Komulainen, opiskelija, sosionomi YAMK, 

kuntoutuksen koulutusohjelma, Lahden ammattikorkeakoulu  
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LIITE 3.     (2/3) 

1. Teema ” Huolen aiheet” 
Vastaa jokaiseen kysymykseen ”X” kirjaimella. Viimeisenä on kohta 

JOSTAIN MUUSTA, johon voit lisätä asian josta sinulla on ollut huolia, 

mutta siihen ei ole sopivaa kohtaa. Tummennettuun kohtaan laita 

henkilön ammattinimike esim. opettaja, terveydenhoitaja, ohjaaja 

tms., jos huolesi on otettu puheeksi. Ethän mainitse kenenkään hen-

kilökohtaisia nimiä.  

Oletko opintojesi aikana 

kokenut huolta? 

 

En ole 

kokenut 

huolta 

laisinkaan 

Olen koke-

nut pientä 

huolta, 

(ihmettelin, 

mietin)  

Olen ko-

kenut 

tuntuvasti 

huolta 

(tarvitsin 

tukea) 

Olen 

kokenut 

suurta 

huolta 

(kriisi, 

tilanteelle 

piti tehdä 

heti jo-

tain) 

Huoleni on  

otettu puheeksi 

oppilaitoksessa. 

Kenen kanssa? 

OPINTOJESI  

ETENEMISESTÄ 

 

     

FYYSISESTÄ  

TERVEYDENTILASTASI 

     

HENKISESTÄ  

HYVINVOINNISTASI 

     

TALOUDELLISISTA 

ASIOISTA, raha-asiat 

     

PERHEASIOISTA, isä, 

äiti, sisarukset ym. 

 

     

ASUMISESTA,  

kotona, asuntola, oma-

asunto, ym. 

 

 

    

SOSIAALISISTA 

SUHTEISTA,  

ystävät yms. 

 

 

    

VAPAA-AJAN 

KÄYTÖSTÄSI,  
harrastukset, päihteet 

 

 

    

TULEVAISUUDESTA, 

työllistyminen, jatko-

opinnot 

 

 

    

JOSTAIN MUUSTA? 
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LIITE 3.     (3/3) 

 

2. Teema ” Tuki huoleen” 
 

Laita ”X” kirjain kohtaan, jonka koet sopivaksi vaihtoehdoksi. 

 
ONKO SINULLE OLLUT? HELPPOA MELKO VAIKEAA VAIKEAA 

TUEN PYYTÄMINEN 
OPPILAITOKSESSA 

   
 

TUEN SAAMINEN 
OPPILAITOKSESTA  

   

HUOLISTASI PUHUMINEN 
OPETTAJALLE 

   

HUOLISTASI PUHUMINEN 
OHJAAJALLE 

   

HUOLISTASI PUHUMINEN 
OPISKELJAHUOLLON JÄSENELLE 

   

 

 

Koneella vastatessasi jatka kirjoittamista kysymyksien jälkeen, jolloin 
kysymys 2. liikkuu alaspäin sitä mukaan. Jos vastaat käsin kirjoitta-
malla voit aloittaa kysymyksen jälkeen ja jatkaa tarvittaessa paperin 
toiselle puolelle. Muista olla mainitsematta kenenkään nimiä. Kirjoita 
opettaja, ohjaaja, terveydenhoitaja, äiti, ystävä tms. nimikkeillä. Vas-
taa ainakin toiseen kysymykseen. 
 

 

3. Teema ” Huolen puheeksi ottaminen” 
 

Kysymys 1. 
KERRO TILANTEESTA JOSSA SINUN OPETTAJASI ON OTTANUT 
PUHEEKSI KANSSASI OPINTOJASI JOLLAIN TAVOIN VAIKEUTTAVAN 
ASIAN. ( Mitä on tapahtunut? Mistä opettaja oli huolissaan? Miten 
tilanne selvisi? Mikä oli lopputulos? Miltä sinusta tuntui?) 
 
 
 
Kysymys 2. 
KERRO JOSTAKIN OPISKELUAIKAISESTA KOKEMASTASI HUOLEN 
AIHEESTA. ( Mitä tapahtui? Mistä olit huolissasi?  Pyysitkö apua? Sait-
ko huoleesi apua ajoissa ja keneltä? Miten asia selvisi?)  
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LIITE 4.     (1/2) 

Hei, 

Hyvää viikon alkua. 

Yhteisesti jaettu huolen kehittämishankkeen ensimmäinen fokusryhmätapaaminen on parin päivän 

päästä keskiviikkoaamuna 5.3. kello 8-9.50. Tapaaminen pidetään Einolan 5. kerroksen ryhmäkes-

kustelutilassa. Tulen X kanssa paikan päälle ennen kahdeksaa ja laitan tulemaan meille aamukah-

vit ja teen sekä pientä syömistä. Olkaa paikalla ajoissa positiivisin ja avoimin mielin. Meillä on 

tulossa intensiivinen aamu mielenkiintoisten ja tärkeiden asioiden tiimoilta. 

Kehittämishankkeessa mukana ovat seuraavat henkilöt: 

Opettajat: xx, xx, xx 

Ohjaajat: xx, xx, xx, xx 

Opiskeluhuolto: xx, xx, xx 

eli yhteensä meitä on yksitoista kun kaikki ovat paikalla. Olemme erittäin moniammatillinen ryh-

mä, joten tiedossa on monia erilaisia näkökulmia asioihin, joka rikastuttaa yhteisöllistä kehittämis-

toimintaa. 

 

XX ja XX ovat ilmoittaneet, etteivät muiden työesteiden vuoksi pääse osallistumaan ensimmäiseen 

tapaamiseen. Pyydänkin heitä antamaan omia näkemyksiään käsiteltävään aiheeseen, jonkun kehit-

tämisryhmään kuuluvan tai minun kautta tuotavaksi ryhmätapaamiseen. Kaikkien näkemykset ovat 

tarpeen, kun kehitämme yhteistä toimintatapaa huolen puheeksi ottamiselle. Liitteeksi laitan teille 

opiskelijoiden kyselyn vastauksia. Olen analysoinut niitä jonkin verran. Keskiviikkona käymme 

opiskelijoiden vastauksia läpi ja nostamme esille asioita, joita koemme tärkeäksi kehittämishank-

keen suhteen. Keskiviikkona on myös aiheena opettajien/ ohjaajien huolten puheeksi ottamisen 

keinot ja minkälaisia kokemuksia asian tiimoilta on? Voitte jo etukäteen miettiä mikä voisi helpot-

taa opiskelijoiden tilanteista nousseiden huolten puheeksi ottamista? Voitte myös orientoitua ai-

heeseen etukäteen THL:n nettisivuilta (aiheesta on myös muitakin sivuja ja linkkejä) 

 

huolen puheeksi ottamiseen  

 http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-

fi/tyon/menetelmat/verkostodialogiset_menetelmat/huolen_puheeksi_ottaminen 

 

huolen vyöhykkeistö 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-

fi/tyon/menetelmat/verkostodialogiset_menetelmat/huolen_vyohykkeisto 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/verkostodialogiset_menetelmat/huolen_puheeksi_ottaminen
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/verkostodialogiset_menetelmat/huolen_puheeksi_ottaminen
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/verkostodialogiset_menetelmat/huolen_vyohykkeisto
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/verkostodialogiset_menetelmat/huolen_vyohykkeisto
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LIITE 4.     (2/2) 

Fokusryhmätapaamiset eivät ole minkään menetelmän koulutustilaisuus, vaan tilaisuus pohtia 

yhdessä moniammatillisesti minkälainen tapa opiskelijoiden tilanteista nousseiden huolten pu-

heeksi ottamiselle toimisi IJKK:ssa. Mitä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon, jotta siitä tulisi toi-

miva toimintamalli arjen työhön. Huolen vyöhykkeistöä voidaan soveltaa toimintamalliin ja se 

kehittämiseen. Myös esimerkiksi Helsingin sanomissa 21.2.2014 sivulla A8 on liputusmenetelmäs-

tä juttu. Liputusmenetelmä on lähiaikoina rantautunut Suomeen Hollannista ja sitä on alettu käyt-

tämään Mikkelin kaupungissa nuorten huolten puheeksi ottamisessa. Tästäkin voi saada jotakin 

ideaa huolen puheeksi ottamisen mallille. 

Fokuskeskusteluista nousseet asiat tallennetaan kirjallisesti sekä äänittämällä, jotta voin tarvittaes-

sa jälkikäteen täydentää muistiinpanoja. Jos joku osallistujista ei halua, että fokusryhmäkeskuste-

luja äänitetään, jätän sen pois ja kirjaan esille nousseet asiat. Voit ilmoittaa asiasta minulle sähkö-

postilla. Ennen seuraavaa 19.3.14 olevaa fokusryhmätapaamista saatte yhteenvedon ensimmäisestä 

tapaamisesta ja tietoa seuraavan tapaamisen sisällöstä. 

 

1. Fokusryhmätapaamisen 5.3.2014 alustava ohjelma  

8.00- 8.30 Kahvit ja tutustuminen, kehittämishankkeen ja aamun aiheen esittely 

8.30- 8.50 Opiskelijoiden kyselyn vastauksia, Mitä ajatuksia, mietteitä opiskelijoiden vas-

tauksista nousi esille? Tulostakaa tarvittaessa mukaan liite!!! 

8.50- 9.30 Mitkä asiat helpottaisi huolen puheeksi ottamista? Omat näkemykset esille!!!! 

9.30- 9.50 Yhteenveto aamusta ja mahdollisen kolmannen fokusryhmätapaamisen ja touko-

kuun yhteisen tilaisuuden aikojen sopiminen? 

Jos nyt nousi jotain kysymyksiä fokusryhmätapaamisen tai muuhun kehittämishankkeeseen liitty-

en, niin laitathan minulle viestiä. 

Terveisin, Eira Komulainen 


