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Alkusanat

Alkusanat 

Tämä julkaisu on syntynyt Worth the Work -projektin (Equal-yhteisö-
aloite) toimintana Forssassa vuosina 2003–2004 toteutetun MOI (Mo-
tivointi ja itseohjautuvuus) -kokeilun tuotoksena. Kokeilun kohderyh-
mänä olivat ammatillisessa koulutuksessa opiskelun aloittaneet nuoret. 
Keskeisinä teemoina kokeilussa olivat ohjaus opetuksen tukena sekä toi-
menpiteet, joiden avulla opiskelijat integroituvat entistä tehokkaammin 
koulutukseen ja opiskeluryhmäänsä. Tavoitteena oli uudenlaisen mal-
lin kehittäminen opinnoista syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä työllis-
tymisnäkökulman ja itseohjautuvuuden tuominen opintoihin jo niiden 
alkuvaiheessa. 

Kuuden toimijatahon yhteisessä Worth the Work -hankkeessa voimaan-
nuttaminen oli keskeinen perusajatus. Erilaisissa pilottihankkeissa voi-
maannuttavaa ajattelua sovellettiin käytäntöön. Myös tähän julkaisuun 
on pyritty löytämään esimerkkejä siitä, miten ohjaaja tai opettaja voi 
käytännössä ottaa työhönsä voimaannuttavia elementtejä. 

Julkaisu on laadittu siten, että kokeilun tuottamia näkökulmia ja malleja 
voitaisiin soveltaa mahdollisimman laajasti kaikessa ammatillisessa kou-
lutuksessa. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka kohtaavat erityisen tuen 
tarvetta ihmisten parissa työskennellessään. Erityistä tukea tarvitsevat 
opiskelijat nähdään kohderyhmänä, joka on edustettuna kaikilla koulu-
asteilla. Julkaisun ”oppeja” ei siis pyritä rajaamaan siten, että ne koski-
sivat ainoastaan nuoria. Voimaannuttavan prosessin kuvaus on siten to-
teutettu varsin yleisellä tasolla. 
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Kiitokset julkaisun syntymisestä ja moniammatillisesta yhteistyöstä 
kuuluvat Kiipulan aikuiskoulutuskeskuksen Worth the Work -tiimille, 
HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettaja Päivi Pynnöselle, 
Lauri Lähteenmäelle ja muulle Forssan ammatti-instituutin henkilökun-
nalle sekä opiskelijoille, erityisesti loistavalle KON03-ryhmälle.  

Hämeenlinnassa 15.2.2005

Virpi Hongisto 
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Projektijohtaja Pirjo Lampinen 
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Worth the Work -projekti 

Projektipäällikkö Petteri Ora 
Kiipulan aikuiskoulutuskeskus, Worth the Work -projekti

Worth the Work – Jokainen ihminen on työn 
arvoinen 2001–2005

Projektin idea ja tavoitteet

Worth the Work – jokainen ihminen on työn arvoinen, on kansainvälinen 
EQUAL-projekti, jossa kehitetään ammatillisen koulutuksen ja erityis-
työllistymisen koulutus-, ohjaus- ja palvelukäytäntöjä. Erityisesti huo-
miota kiinnitetään erityistukea tarvitsevien koulutus- ja työllistymispol-
kujen siirtymävaiheiden onnistumiseen.

WtW-projektin tavoitteena on 
- levittää erityisopetuksellista osaamista ammatillisessa 

koulutuksessa ja sen verkostoissa,
- kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllis-

tymisvalmiuksia tukevia opetus- ja ohjauskäytäntöjä,
- rakentaa alueellisen yhteistyön malleja erityistyöllistymi-

sen tueksi ja
- toteuttaa kansainvälisten kumppaneiden kanssa yhteis-

tä koulutusta, tehdä tutkimusyhteistyötä, opintomatkoja ja 
henkilövaihtoja.

Projektin kansainväliset kumppanit tulevat Belgiasta, Hollannista ja Tse-
kistä. Neljän maan yhteisen projektikumppanuuden nimi on Opportu-
nity 4eU, ja sen keskeiset teemat ovat empowerment ja itseohjautuvuus 
opettamisessa, ohjauksessa ja asiakastyössä. 



8
Ohjat oppijan käsiin

Toiminta projektissa

Projektin toteutuksessa yhdistyvät yhteinen osaaminen ja erilaiset tar-
peet kansainvälisellä, kansallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla. 
Kansallisen projektikumppanuuden muodostavat Hämeen ammattikor-
keakoulun (HAMK) ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kiipulan aikuis-
koulutuskeskus ja ammattiopisto, Invalidisäätiön Keskuspuiston ammat-
tiopisto, VATES-säätiö, Epilepsialiitto ja arvioinnista vastaava Net Ef-
fect Oy. Käytännön kokeilutyö on toteutettu Lahden, Forssan, Hämeen-
linnan seudun ja pääkaupungin seudun alueilla.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää ammatillisten eri-
tyisopettajien ja opinto-ohjaajien opetus- ja toteutussuunnitelmia siten, 
että työllistyminen nousisi oppilaitoksissa opetuksen ja ohjauksen tär-
keäksi päämääräksi. Tämä tapahtuu esim. suuntaamalla erityisopetta-
ja- ja opinto-ohjaaja-opiskelijoiden oppimistehtäviä alueelliseen verkos-
totyöhön keskittyväksi ja tuomalla lähiopetukseen teemoiksi työllisty-
miseen liittyviä aihekokonaisuuksia. Projektiin osallistuvat kaikki vv. 
2002–2004 erityisopettaja- tai opinto-ohjaajaopintonsa aloittavat opis-
kelijat.

Työllistävää ohjausta kehitetään myös ammatillisille opettajille suunna-
tun täydennyskoulutuksen kautta.

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun maanlaajuisen toiminnan 
ohella projektissa tehdään paikallista tuotekehitystyötä Forssassa, Hä-
meenlinnassa ja Lahdessa. Alueellisen toiminnan moottorina toimii Kii-
pulan aikuiskoulutuskeskus. Forssassa on mallinnettu motivoivaa ja työl-
listymisen huomioon ottavaa työtapaa yhdessä Forssan ammatti-insti-
tuutin kanssa. Lisäksi on kehitetty pienen kaupungin erityistyöllistämi-
sen tueksi omaleimainen verkostotyön malli. Verkostotyön osaamisen 
kehittäminen on yksi Kiipulan tärkeimpiä tavoitteita.

Hämeenlinnassa kehittämistyö kohdistuu peruskoulun ja ammatillisten 
opintojen välisen siirtymän tukemiseen. Kiipulan ammattiopiston johta-
massa toiminnassa ovat mukana Hämeenlinnan yhteiskoulu sekä Kalvo-
lan 7.–9.-luokat. Toiminnan tuloksena on Hämeenlinnan seudulle luotu 
siirtymäsuunnittelun malli, jota toteutetaan yhdessä koulujen, opetus-
viraston ja Kiipulan ammattiopiston kanssa.

Lahdessa on kehitetty ja toteutettu työvalmentajien koulutusta yhteis-
työssä paikallisten palvelutuottajien ja koulutuskeskus Salpauksen kans-
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sa. Yhteispalvelupiste Lyhdyn kanssa on kehitetty ryhmäkuntoutusmal-
lia kuntouttavassa työtoiminnassa oleville erilaisille oppijoille. Projektin 
myötä on löytynyt uutta intoa Lahden erityisryhmien työllistymisestä 
vastaavien organisaatioiden yhteistyöhön.

Pääkaupunkiseudulla Keskuspuiston ammattiopisto tarjoaa erityisope-
tuksen koulutus- ja konsultointipalveluja ammatillisille oppilaitoksille. 
Toiminnan kautta ammattiopisto rakentaa kehittämis- ja palvelukeskuk-
sen toimintamallia/palvelupalettia.

 VATES-säätiö ja Epilepsialiitto ovat projektissa erityisryhmien asian-
tuntijoita ja osallisina kaikessa toiminnassa. Molemmat ovat tuottaneet 
ohjaavaa verkkomateriaalia koulujen, opettajien, opiskelijoiden ja van-
hempien käyttöön. VATES-säätiön verkkosivuilta löytyy ammatillisil-
le opettajille suunnattu opas, johon on koottu tietoa erityistukea tarvit-
sevan opiskelijan ohjaamisen ja työllistymisen keinoista. Epilepsialiitto 
on koonnut sivuilleen tietoa epilepsian vaikutuksista opiskeluun ja työl-
listymiseen.

Tuotteet ja hyödynsaajat

Projektin tuotteet muodostavat ns. tuotekorit, jotka koostuvat pedagogi-
sista hankkeista, oppimateriaaleista, verkostotyön tuotteista, asiakasoh-
jauksen tuotteista sekä kansainvälisten tuotteiden tuotepaketista ”Op-
portunity 4 eU Kit”. Projektin alkuperäisen ajatuksen mukaan kehitetyt 
tuotteet vahvistavat erityisesti koulutus- ja työllistymispolkujen siirty-
mävaiheita. 
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Kuvio 1. WtW- tuotekartta

Projektin tuloksista hyötyvät koulutuksessaan ja työllistymisessään eri-
tyistä tukea tarvitsevat henkilöt, ammatillisen oppilaitosten henkilöstö, 
ammatillisiksi erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi opiskelevat opetta-
jat, perusopetuksen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä projektipaik-
kakuntien verkostotoimijat ja poliittisten päättäjät.

Jokainen ihminen on työn arvoinen

Jokaisella ihmisellä on oikeus yksilölliseen tukeen. Ammattilaisten vas-
tuulla on tuen tarjoaminen oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Täs-
sä projektissa on autettu ammattilaisia onnistumaan, osaamaan ja op-
pimaan.
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1 Johdatus aiheeseen

Ammattiopettajan roolin, työn tavoitteiden ja työskentelytapojen muut-
tuminen on nykypäivää. Muuttuva yhteiskunta asettaa opetukselle uu-
denlaisia haasteita. Käsillä olevat muutokset eivät ole helppoja tai itses-
tään selviä monille ammatillisille opettajille – sen paremmin aikuis- kuin 
toisen asteen koulutuksessakaan. Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoi-
ta on kaikkialla. Kuitenkin, jopa erityisoppilaitoksissa, opettajat toivo-
vat saavansa opetettavakseen niin sanottuja ”hyviä” opiskelijoita. Sen si-
jaan tuen tarpeessa olevat opiskelijat nähdään rasitteena, joka uuvuttaa 
oppilaitoksen henkilökuntaa. Käytännössä uupuminen johtuu siitä, että 
opettaja ei tiedä, mitä tehdä. 

Tässä julkaisussa tarjotaan mallia, joka omaksumalla voitaisiin löytää 
yksi tapa kohdata erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. Omak-
suttuaan ajattelutavan, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi voimaannutta-
misen ”sateenvarjon” alle, opiskelijan kanssa työskentelevä henkilö voi 
myös itse tehdä omia kokeilujaan ja sovellutuksiaan mallista ja siten löy-
tää oman ja itsensä näköisen tavan työskennellä. 

Voimaannuttaminen (engl. empowerment) tarkoittaa lyhyesti sitä, että 
ihmistä autetaan itse löytämään omat voimavaransa. Sanalle on esitet-
ty lukuisia erilaisia määrittelyjä sekä liiketaloudessa että sosiaalialal-
la. Myös suomenkielisiä käännöksiä on lukemattomia: valtaistaminen, 
voimavaraistaminen, valtuuttaminen ja niin edelleen. Käytännössä voi-
maannuttamista on hankala rajata tai esittää siitä mitään kovin selkeää 
määritelmää. Kappaleessa 4 tukeudutaan Juha Siitosen (1999) määritel-
miin ja esitetään, miten voimaannuttamista voisi soveltaa opetuksessa ja 
ohjauksessa. On helpompaa sanoa, mikä on tai ei ole voimaannuttavaa, 
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kuin sanoa, mitä voimaantuminen on. MOI-kokeilun toteuttajien näke-
myksen mukaan toimenpiteet, joita kokeilussa tehtiin, pyrkivät kaikki 
tavalla tai toisella voimaannuttamaan osallistujia.  

Kuvattaessa ohjauksen ja opetuksen yhdistämistä sekä muita siihen liit-
tyviä asioita rinnalla kuljetetaan kertomusta MOI-kokeilusta ja siitä, mi-
ten ohjaus ja opetus kokeilussa yhdistettiin. Lisäksi lukijalle esitetään  
erilaisia esimerkkejä sekä kommentteja, joita on kirjoittanut Forssan am-
matti-instituutin metallialan osastonjohtaja, erityisopettaja ja kasvatus-
tieteiden lisensiaatti Lauri Lähteenmäki. Julkaisun ajatukset ovat syn-
tyneet vain yhden kokeilun perusteella ja toivottavaa on, että esimerkki 
synnyttäisi lukijassaan ideoita siitä, miten mallia voisi soveltaa eri op-
pilaitostyypeissä. 

Erilaisissa tapahtumissa tai toimenpiteissä oli mukana vuosina 2003–
2004 yhteensä viisi opiskelijaryhmää, joissa kussakin 17–19 opiskeli-
jaa. Näistä yhden ryhmän kanssa toteutettiin ns. kummiluokkakokeilu, 
josta myöhemmin lisää. Lisäksi yhteistyössä Forssan ammatti-instituu-
tin kaikkien koulutusalojen kanssa toteutettiin elokuussa 2003 toimin-
tapäivä, johon osallistuivat koko tuhannen opiskelijan oppilaitoksen en-
simmäisen ja toisen vuoden opiskelijat. 

MOI toteutettiin osana Worth the Work -projektia, Kiipulan aikuiskou-
lutuskeskuksen ja Forssan ammatti-instituutin yhteistyönä. Näin synny-
tettiin moniammatillisia kokemuksia, joiden perusteella voidaan tode-
ta, että niin toisen asteen kuin aikuisoppilaitoksetkin tarvitsevat uusia 
malleja kohdatakseen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. MOI:n 
tukena kehittämisprosessissa oli myös HAMK Ammatillinen opettaja-
korkeakoulu, joka järjesti viiden opintoviikon laajuisen erityispedago-
giikan koulutuksen Forssan ammatti-instituutin opettajille. Koulutuk-
seen osallistui noin 25 opettajaa, ja se järjestettiin lukuvuoden 2002–
2003 aikana. 

MOI:n taustalla on siis pilottihanke, jossa työskenteli kaksi projektityön-
tekijää. Projektin työntekijät, joista julkaisussa puhutaan, olivat ohjaajia 
ja työskentelivät yhteistyössä opettajien ja oppilaitoksen muun henkilö-
kunnan kanssa. Käytännössä ohjauksellisuus liittyy kokeilusta saatujen 
kokemusten perusteella sekä opettajan että oppilaitoksen muun henki-
lökunnan työhön. Ei ole siis välttämätöntä, että ohjaajien määrää oppi-
laitoksissa lisättäisiin. Sen sijaan julkaisun tarkoitus on pyrkiä levittä-
mään kokeilussa tuotettua voimaannuttavan ohjaamisen mallia sellai-
senaan kaikkiin mahdollisiin käyttötarkoituksiin oppilaitosten tarpeis-
ta riippuen. 
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MOI-kokeilun tarkoituksena oli tut-
kia ammatillisessa koulutuksessa 
olevien alle 25-vuotiaiden nuorten 
motivaation ongelmia ja hakea nii-
hin ratkaisumalleja. Olettamuksena 
oli, että sellaiset opiskelijat, jotka ei-
vät kuuluneet varsinaisen erityisope-
tuksen piiriin mutta eivät myöskään 
olleet saavuttaneet hyviä arvosano-
ja, on kohderyhmänä haasteellinen 
eikä heihin ole kohdistettu riittäväs-
ti toimenpiteitä. Useat heistä olivat 
päässeet peruskoulusta ns. ”armovi-
tosilla” ja näin ollen he olivat aikai-
semminkin harvoin saaneet opiske-
luistaan onnistumisen kokemuksia. 
Uskottiin myös, että kyseisen kohde-
ryhmän edustajia oli eniten ammatil-
lisen koulutuksen keskeyttäjien jou-
kossa. Tavoitteena oli siis rakentaa 
malli, jolla tätä kohderyhmää voi-
taisiin paremmin tukea ja integroi-
da opintoihin.

MOI sisälsi erilaisia kokeiluja ja tem-
pauksia, joita toteutettiin yhdessä 
Forssan ammatti-instituutin eri alo-
jen opettajien ja opiskelijoiden kans-
sa. Kokeiluissa painopisteinä olivat 
opiskelijaryhmän ryhmäytyminen ja 
ohjauksellisten elementtien liittämi-
nen opetukseen. Kokeilun perusaja-
tuksena oli voimaannuttamisen (em-

powerment) tuominen opetukseen 
ja ohjaukseen. Voimaannuttamisen 
käsite määritellään tässä julkaisus-
sa myöhemmin. 

Ryhmäytymistapahtumia toteutet-
tiin ravitsemus-, metalli- sekä vies-
tintäalan opiskelijaryhmien ja opet-
tajien kanssa. Lisäksi projektityön-
tekijät olivat mukana toteuttamassa 
koko Forssan ammatti-instituutin yh-
teistä ensimmäisille luokille syksyllä 
2003 järjestettyä teemapäivää, jos-
sa aloittavat ryhmät tutustuivat toi-
siinsa rastirata-periaatteella. Raste-
ja olivat järjestäneet toisen vuoden 
opiskelijat. 

Kokeilun tuloksena voidaan tode-
ta, että motivaatio tai sen puute ei 
ole yksilön pysyvä ominaisuus vaan 
tapa suhtautua tiettyyn asiaan. Jos 
yksilö ei ole motivoitunut yhteen asi-
aan, hän saattaa olla erittäin moti-
voitunut johonkin toiseen. Motivaa-
tion tai kiinnostuksen kohteet myös 
muuttuvat kaiken aikaa. Siten ko-
keilussa lähdettiinkin kehittämään 
keinoja, jotka tukevat motivaation 
suuntautumista nimenomaan opis-
keluun. 

Tekstissä käytetyt esimerkit ovat peräisin kirjoittajan kokemuksista omas-
sa työssään. Niitä ei ole tarkemmin yksilöity, ja nimet sekä asiayhteydet 
on muutettu siten, että henkilöiden tunnistaminen on mahdotonta.

MOI – motivointi ja itseohjautuvuus
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2 Muuttuva opettajuus

Opettajuus ja opettajan rooli muuttuvat kaiken aikaa. Jos opettaja aiem-
min nähtiinkin asiantuntijana, joka tietää, mikä on opiskelijalle paras-
ta, nykyisten tutkimusten ja teorioiden mukaan kaikkitietävä opettajuus 
alkaa väistyä. Opettajan rooli on yhä vahvemmin toimia opiskelijan op-
pimisen tukijana ja auttaa häntä löytämään omat voimavaransa. Opet-
taja ei enää anna asioihin valmiita vastauksia, vaan tukee opiskelijoita 
tiedonhankintaprosessissa. Käsitys oppimisesta ei enää perustu vanho-
jen asioiden ulkoa opetteluun vaan siihen, mistä uutta tietoa saa ja mi-
ten sitä voi soveltaa.

2.1 Yksilölliset oppimistyylit

Vanhojen uskomusten mukaan opetus on parasta silloin, kun opiskeli-
jat istuvat selkä suorassa pulpeteissaan kirkkaassa valaistuksessa, hil-
jaisuudessa, aikaisin aamulla. Edelleen uskottiin, että oppilaat, jotka ei-
vät istu paikallaan, eivät myöskään opi. Uskottiin, että vanhemmat opis-
kelijat sopeutuvat opetustapaan tai -tyyliin paremmin kuin nuoremmat. 
Barbara Prashnig (1996, 41–45) kumoaa nämä kaikki väitteet vedoten 
tutkimuksiin, joiden mukaan vapaa oppimisympäristö, niukempi tai hä-
märämpi valaistus, taustamusiikki, oman rytmin mukainen vuorokau-
denaika, aktiivisuus ja liikkuminen sekä samanaikainen syöminen tai 
juominen ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat valtaosalla ihmisistä oppimi-
seen positiivisesti. Erot ovat yksilöllisiä. Voimme itse kukin kuvitella, 
miten oppisimme parhaiten vaikean asian: istumalla viivasuorassa asen-
nossa kovassa pulpetissa kahdeksalta aamulla täydessä hiljaisuudessa – 
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vai virkeimmillämme ollen, säkkituolissa löhöten, hiljaista musiikkia 
kuunnellen ja napostellen. 

Tutkimukset siis osoittavat, että perinteinen, kurinalainen käsitys oppi-
misympäristöstä ei välttämättä ole sellainen, joka edesauttaa todellista 
oppimista. Mikäli halutaan parhaita oppimistuloksia, opetusta tulisi yk-
silöllistää ja ottaa huomioon erilaisia tarpeita. Erilaisia oppimistyyliteo-
rioita onkin kehitetty, ja testejä oman oppimistyylin hahmottamiseksi on 
olemassa paljon (ks. esim. Prashnig 1996). Testejä voi käyttää tunnista-
misen apuna, mutta opiskelija itse on henkilö, joka tunnistaa parhaiten 
omat oppimisvaikeutensa ja -tyylinsä. 

2.2 Opetusryhmän merkitys

Opetusryhmään ei ennen vanhaan kiinnitetty huomiota. Kun suuret ikä-
luokat 50-luvulla kävivät koulua, opetuksen yksilöllistämisestä ei ollut 
kuultukaan. Ryhmät olivat homogeenisia joskus jopa sukupuolta ja pu-
keutumista myöten. Ryhmissä tapahtui varmasti tuolloinkin paljon asi-
oita, mutta sitä ei nähty relevanttina oppimisen kannalta. Nykyisin ryh-
mädynamiikkaa on alettu tutkia yhä enemmän varsinkin sosiaalipsyko-
logiassa. Opiskeluryhmän merkitys on noussut tärkeään asemaan oppi-
mistavoitteiden saavuttamisessa. Ryhmä sisältää erilaisia systeemejä: 
rooli-, normi-, valta-, kommunikaatio- ja tunnesuhdejärjestelmiä (Jau-
hiainen & Eskola 1994, 116). Ryhmän ohjaaja voi käyttää ryhmää ope-
tus- tai ohjaustyössään. Tämä antaa ohjaajalle tai opettajalle myös uusia 
mahdollisuuksia. Tässä työkirjassa esimerkkejä ryhmän käyttämisestä 
ovat ryhmäyttämistapahtumat, joiden tarkoitus oli nostattaa hallitusti 
myönteistä opiskeluilmapiiriä. 



17
Muuttuva opettajuus

Paineita ammatilliseen koulutukseen 
ja siten myös henkilöstöön tulee eri 
puolilta yhä enemmän. Yritysten ta-
holta kuuluu viestejä, että ammatil-
linen koulutus ei vastaa työelämän 
vaatimuksia. Opetushallitus edellyt-
tää jatkuvaa uusiutumista ja kehit-
tymistä. Opetussuunnitelmat pitäi-
si uudistaa, näytöt saada toiminaan 
vuodesta 2006 vaikka juuri vasta on 
saatu työssäoppiminen toimimaan ja 
järjestelmä sen ympärille luotua. Eri 
projektit pyörivät jatkuvasti ja henki-
löstön voimavaroja menee projektien 
eteenpäin viemiseen. Tosin hyvät, hy-
vin suunnitellut ja resurssoidut pro-
jektit myös antavat uusia näkemyksiä 
opetukseen ja opetusprosessin kehit-
tämiseen.

Suurin haaste toiselle asteelle kuiten-
kin on ehkä hyvinkin pian voimaan 
tuleva 18 vuoden  oppivelvollisuus. 
Haasteena tuovat opiskeluhaluttomat 
ja epäsäännöllistä opiskelua harras-
tavat opiskelijat, joilla on taustal-
la myös eri asteisia oppimiseen ja 
elämänhallintaan liittyviä ongelmia. 
Tämä on alue, joka myös eniten vä-
syttää opettajia. Joskus tuntuu, että 
työmäärä, joka näiden opiskelijoiden 
eteen tehdään, on kohtuuton saatuun 
hyötyyn nähden. Hyöty tosin voi nä-
kyä vasta myöhemmin nuoren pääs-
tyä polulle, joka johtaa yhteiskunnan 
täysivaltaiseksi jäseneksi. Yksi oppi-
laitoksemme arvoista on yhteiskun-
nallinen vastuu ja tämäkin edellyttää 
kaikkien opiskelijoiden huomioimisen 
yksilöinä. 

(Lauri Lähteenmäki)

Yhä useammat sekä toisen asteen että aikuiskoulutuksen opiskelijat ovat 
erityistä tukea tarvitsevia. Toisella asteella ilmiö johtuu siitä, että eläm-
me yhteiskunnassa, joka uskoo koulutukseen. Jokaiselle peruskoulun 
päättävälle koko ikäluokalle on kyettävä tarjoamaan ammatillista kou-
lutusta. Näin ollen koulutusta on järjestettävä myös niille, joiden valmi-
udet sen vastaanottamiseen ovat vähäiset. Sama ilmiö näkyy aikuiskou-
lutuksessa hiukan eri tavalla: työmarkkinoilta syrjäytyy todennäköisim-
min se väestöryhmä, jonka valmiudet yhä tiukkeneviin työelämän vaa-
timuksiin nähden ovat heikoimmat. 

Oppilaitosten tulee siis antaa koulutusta kaikille. Ilman koulutusta ole-
vien nuorten ja aikuisten pääsy avoimille työmarkkinoille on vähäistä. 
Joskus kuulee väitteitä, että opintoihin sitoutumisen ongelmat ratkais-
taisiin ”ottamalla oppilaitokseen ainoastaan hyviä opiskelijoita”. Tällai-
set väitteet ovat vailla mieltä sekä kansantaloudellisesti että yksilön oi-
keuksien kannalta. On turhaa olettaa, että joku muu aina hoitaa hanka-

2.3 Lisääntynyt erityisen tuen tarve
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lat tapaukset. Koulutus sisältää myös kasvatuksellisen puolen, ja oppi-
laitoksen tehtävä on valmistaa opiskelijoita ammattiin niin hyvin kuin 
se on mahdollista. Opettaja on aina myös kasvattaja. 

Joillekin opettajille koko muuttuva opettajuus saattaa olla vaikeasti kä-
sitettävissä. Jos asiaa on vaikea suhteuttaa omiin aiempiin käsityksiin, 
kokemuksiin ja uskomuksiin opettajuudesta, se käännetään helposti pää-
laelleen: nähdään ainoastaan, että opiskelija pitäisi ”ymmärtää kuoliaak-
si”. Helposti myös tehdään yleistyksiä siitä, että oppilasaines on huonoa. 
Opiskelijat halutaan nähdä pikemminkin samanlaisena massana kuin 
yksilöinä tai erilaisina oppijoina. 

Käytännössä voimaannuttava työote ei tarkoita sitä, että kaikki vanhat 
periaatteet heitetään romukoppaan ja tilalle omaksutaan uusi, yltiöpo-
sitiivinen asenne. Monet opettajat käyttävät tietämättään erittäin voi-
maannuttavia menetelmiä. On olemassa paljon ammattitaitoisia opet-
tajia ja muuta oppilaitoksen henkilökuntaa, jotka ovat omaksuneet voi-
maannuttavan työotteen ilman, että olisivat milloinkaan kuulleetkaan 
voimaannuttamisesta. 

Muutos – mikäli sitä tarvitaan – kohdistuu tapoihin toimia yksittäisissä 
tilanteissa. Uuden toimintatavan omaksumiseen tarvitaan sen sisäistä-
mistä. Mikään menetelmä ei ole sellaisenaan siirrettävissä paikasta toi-
seen. Sen sijaan menetelmän käyttäjän tulisi pohtia, mitä tarkoitusta me-
netelmä palvelee ja miten sitä kyseisessä tilanteessa tulisi soveltaa. Tär-
keää on myös, miten uudenlaiset työskentelytavat esitetään opiskelijoille. 
Myös opiskelijan tulee ymmärtää opetus- tai ohjausmenetelmän ”mieli” 
tai logiikka motivoituakseen työskentelemään sen mukaisesti. 

Opiskelijahuolto – mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?

Opettaja ei ole yksin ryhmänsä, opetettavien asioiden ja kasvattajuuden 
kanssa maailmassa. Tukiverkostoja on olemassa niin oppilaitoksen sisäl-
lä kuin sen ulkopuolellakin. Useimpien ammatillisten oppilaitosten si-
sältä esimerkiksi löytyy kuraattoria, opinto-ohjaajaa, terveydenhoitajaa 
tai nuorisotyöntekijää. Aikuiskoulutuksessa ja erityisoppilaitoksissa ni-
mikkeet voivat olla vielä eksoottisempia kuten ammatillinen valmenta-
ja, oppimisen ohjaaja tai jopa taideterapeutti. Opiskelijahuoltoon on pa-
nostettu kaikkialla – joko enemmän tai vähemmän. Toinen kysymys on, 
miten opiskelijahuolto on organisoitu, millainen on sen toimintakulttuuri 
ja miten suunnitelmallista sen toiminta on. Sen järjestäminen ei ole riip-
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puvaista ainoastaan resursseista vaan myös toiminnan periaatteista. Seu-
raavia kysymyksiä voi kukin asettaa omalle oppilaitokselleen:

Meneekö opiskelijahuollon henkilökunnan aika siihen, että se 
”puhaltelee pieniä nuotioita sammuksiin” siellä täällä?
Onko opiskelijahuolto se taho, jonka luo sysätään kaikki hanka-
lat tapaukset toivoen, että ne palaavat takaisin kuntoon hoidet-
tuina?
Onko opinto-ohjaajan rooli ainoastaan liikkua maailmalla oppi-
laitoksen maineen kohottajana ja ”hyvän oppilasaineksen” hou-
kuttelijana?
Uskotaanko oppilaitoksessa yleisesti, että ”kun meillä on nämä 
opiskelijahuoltohenkilöt, meidän muiden ei tarvitse välittää opis-
kelijahuollosta”?

Jos kysymyksiin vastaa myöntävästi, on todennäköistä, ettei kyseisellä 
oppilaitoksella ole valmiuksia erityisen tuen antamiseen. Se vaatii yh-
teistyötä, niin oppilaitoksen sisällä kuin muidenkin tahojen kanssa. Täl-
laisia muita tahoja ovat esimerkiksi kuntien sosiaalitoimet, muut koulu-
asteet, psykiatriset hoitotahot, työvoimatoimistot ja muut sidosryhmät. 
Oppilaitosten tulisi olla mukana poikkihallinnollisessa kehittämistyössä 
toimiakseen samaan suuntaan niiden tahojen kanssa, joilla on samanlai-
sia tavoitteita. Tällaisesta kokeilusta saatiin kokemusta myös Worth the 
Work -projektissa. Niistä kerrotaan mm. forssalaisen verkostotoiminnan 
julkaisussa. (Ks. Haiminen 2005.)

MOI-kokeilun perusteella uskotaan vahvasti siihen, että onnistunut ja 
tuloksellinen opiskelijoiden tukijärjestelmä syntyy vain ja ainoastaan 
asiantuntevan opiskelijahuollon ja oppilaitoksen muun henkilökunnan 
yhteistyöllä. Yhteistyön tulee olla suunnitelmallista, mikä tarkoittaa, 
että vähintäänkin vuositasolla suunnitellaan, millaista aktiivista toimin-
taa opiskelijahuolto pitää sisällään. Suunnitelmia ei tehdä sen vuoksi, 
että ne jätetään pöytälaatikkoon, vaan seuranta-ajan jälkeen niihin pa-
lataan ja tarkistetaan, miten suunnitellut toimenpiteet onnistuivat. Yk-
sittäisen opiskelijan kohdalla suunnitelmallisuus taas tarkoittaa sitä, että 
kaikki, jotka tämän kanssa työskentelevät, tähtäävät samaan tavoittee-
seen. Yhteisen tavoitteen määrittäminen edellyttää yhteistyötä opetta-
jan ja opiskelijahuoltohenkilökunnan välillä. Lisäksi kuuluisan ”varhai-
sen puuttumisen” onnistuminen nähdään tässä tapauksessa opiskelija-
huoltohenkilökunnan ja opettajien yhteistyönä toteuttamina ennaltaeh-
käisevinä toimenpiteinä. 
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Suunnitelmallinen toiminta MOI-ko-
keilussa lisäsi opetus- ja opiskelija-
huoltotyön kehittämismahdollisuuk-
sien etsintää ja uusien toimintatapo-
jen kokeiluja. Ryhmähengen ja yhteis-
työn merkityksen korostaminen ja toi-
menpiteet opetusprosessia tukevana 

toimintana olivat kokeilussa vahvas-
ti esillä. Prosessi toi mukanaan myös 
”pehmeämpiä” arvoja, näkemyksiä 
ja toimintoja muuten perinteiseen ja 
”kovaan” tekniikan opiskeluun. 

(Lauri Lähteenmäki)

Useilla Worth the Work -projektin al-
kuvaiheessa mukana olleilla nuorilla 
kokonaistilanne oli niin vaikea, että 
opiskelun jatkaminen ei ollut mah-
dollista. Opettajat ohjasivat projek-
tiin opiskelijoita, jotka olivat korjaa-
van työn tarpeessa ennaltaehkäise-
vän sijaan. Tällöin projektityönteki-
jät pyrkivät ohjaamaan heitä muihin 
palveluihin opiskelujen keskeytymi-
sen jälkeen. Erittäin vaikeassa tilan-
teessa olevien opiskelijoiden ”palaut-
taminen” normaaliopiskeluun osoit-
tautui mahdottomaksi. Projektityön-
tekijät pyrkivät kuitenkin korosta-
maan rooliaan ohjaajina eikä kriisi-
työntekijöinä. Tarkoituksena oli pa-
nostaa nimenomaan syrjäytymisen 
ehkäisyyn, joten ennaltaehkäisevä 
toiminta nähtiin ainoana vaihtoeh-
tona. Näin syntyi malli, joka koostui 
seuraavista toimenpiteistä:

- ryhmäytymistapahtumat sekä 
tutustumiset alan yrityksiin 
opiskelun alussa

- ohjaajien tutustuminen ryh-
män kaikkiin opiskelijoihin 
mm. erilaisten ryhmässä teh-
tävien harjoitusten avulla 

- henkilökohtaiset alkuhaastat-
telut

- ohjaajien mukana olo opiske-
lijoiden päivittäisessä arjessa 

- erityistä tukea tarvitsevien löy-
täminen em. toimenpiteiden 
kautta

- suunnitelma opintojen etene-
misen tukemiseksi:

- henkilökohtainen tavoitteen-
asettelu

- tavoitteiden saavuttamisen 
seuranta

- yksilölliset ohjauskeskustelut ja 
palautteen anto onnistumisista

Voimaannuttavaa työskentelytapaa 
sovellettiin koko lukuvuoden 2003–
2004 ajan metallialan ensimmäisen 
vuoden opiskelijaryhmään. Ryhmää 
alettiin kutsua kummiluokaksi. Kak-
si ohjaajaa toimi yhden lukuvuoden 
ajan opiskelijaryhmän ”kummeina”. 
Kummius ei sellaisenaan ollut kokei-
lun perusidea, vaan ainoastaan tapa 
kuvata tai esittää asiaa opiskelijoil-
le ja opettajille. Kummiluokkakokei-
lun takana ensisijaisina tavoitteina oli 
opintojen keskeytymisen ehkäisemi-
nen sekä opiskeluajan jälkeisten työl-
listymismahdollisuuksien parantami-
nen. Jälkimmäinen tarkoitti lähinnä 
sitä, että työllistymisasioita lähdettiin 
miettimään jo ensimmäisenä opiske-

Kummiluokka
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luvuotena ja opiskelijoille järjestettiin 
sellaisia tilanteita, joissa he saattoi-
vat luoda itselleen näkemyksen siitä, 
missä he olisivat työssä valmistuttu-
aan. Lisäksi muita tavoitteita oli vah-
vistaa tai lisätä seuraavia asioita:

-  motivaatiota ja itseohjautu-
vuutta

-  ryhmähenkeä

-  ryhmäytymistä

-  vertaistukea

-  sosiaalisia taitoja ja elämän-
hallintaa

-  ammatti-identiteettiä

-  opinnoissa menestymistä

Kummit (ohjaajat) järjestivät toimin-
nallisia tempauksia sekä teematunte-
ja eri aiheista. Alkusyksystä ryhmäl-
le järjestettiin retkipäivä, joka sisälsi 
tutustumiskäynnin metallialan yrityk-
seen sekä toiminnallisen iltapäivän. 
Päivän tarkoituksena oli tutustuminen 
oman alan työpaikkaan sekä hyvän 
me-hengen luominen ryhmään. Li-
säksi opiskelijoiden kanssa käytiin 
henkilökohtaiset keskustelut ensim-
mäisen syksyn aikana (kappaleessa 
6 lauseentäydennystehtävä keskuste-
lun pohjaksi) sekä muita ohjauskes-
kusteluja tarpeen mukaan. Ohjaajat 
olivat myös opiskelijoiden käytettä-
vissä kaiken aikaa eli mukana hei-
dän arjessaan. Kynnystä tulla puhu-
maan omista asioista pyrittiin madal-
tamaan järjestämällä mm. aamukah-
vituokioita, joihin koko osaston väki 
oli tervetullutta.  

Opiskelijoita, joilla oli poissaolojen 
määrän, keskustelujen ja muun opis-
kelijasta olemassa olevan tiedon pe-
rusteella riski tulevaisuudessa syrjäy-

tyä opinnoista, tuettiin intensiivisesti 
viikottaisten seurantojen ja keskuste-
lujen avulla. Erityisen tärkeää mene-
telmän onnistumisessa oli moniam-
matillinen yhteistyö, johon osallistui-
vat niin opettajat, kuraattori, tervey-
denhoitaja kuin koulun ulkopuoliset 
sidosryhmätkin tarpeen ja tilanteen 
mukaan. 

Kokeilun alussa ryhmässä oli 17 opis-
kelijaa. Viisi ryhmän opiskelijaa osal-
listui pienryhmätoimintaan (josta ker-
rotaan kappaleessa 4.3). Heistä yksi 
keskeytti opiskelun ensimmäisen syk-
syn aikana tukitoimista huolimatta. 
Ohjaajien näkemyksen perusteella 
kaksi tästä ryhmästä selviytyi opin-
noistaan kohtuullisesti pienryhmä-
palavereiden tukemana, sen sijaan 
kaksi tarvitsi lisätukea opintojensa 
eteenpäin viemiseen. Kuitenkin oh-
jaajat arvioivat, että etenkin kahden 
viimeksi mainitun opiskelijan kohdal-
la kokeilun tarjoama ohjaustoiminta 
esti opintojen keskeytymisen ensim-
mäisen vuoden aikana. 

Mallia on sovellettu eri tavoin myös 
muiden ryhmien kanssa, mutta kes-
keyttämiseen johtavia tekijöitä ei 
näissä ryhmissä ole seurattu niin tar-
kasti, että toiminnan tuloksia niiden 
osalta voitaisiin arvioida.

Malli edellyttää, että 

- työntekijä tuntee opiskelijan 
jo ennen kuin ongelmia tulee 
esille

- opiskelijaan on olemassa 
avoin keskusteluyhteys, jol-
loin hän voi turvallisesti tuoda 
esiin luottamuksellisia asioita
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- huonon palautteen sijaan on 
syytä kiinnittää huomiota en-
nemminkin onnistumisiin ja 
antaa niistä palautetta

- opiskelijan etenemissuunnitel-
ma on määriteltävä mahdolli-
simman tarkasti ja opiskelijan 
on itse sitouduttava suunnitel-
maan

- ongelmiin, esimerkiksi poissa-
oloihin, puututaan niin varhai-
sessa vaiheessa, että opintojen 
jatkaminen on vielä todellinen 
vaihtoehto.

Yksityiskohtaisia kertomuksia erilai-
sista mallin sisältämistä tapahtumis-
ta löytyy kappaleesta 7. 

Tärkeimpänä haasteena kummiluok-
katoiminnassa nähtiin todellisen kes-
kusteluyhteyden saaminen opiskeli-
joihin. Tyypillisellä ammatillisen kou-
lutuksen keskeyttäjällä ei ole koulun 
henkilökuntaan sellaista keskustelu-
yhteyttä, jossa asioita voitaisiin kä-
sitellä todellisen luottamuksen valli-
tessa. Keskusteluyhteyden puuttues-
sa tavoitteet ovat useimmiten muiden 
kuin nuoren itsensä asettamia. Opis-
kelija, jolta tällainen yhteys ja luotta-
mus koulun henkilökuntaan puuttuu, 
tyypillisesti katkaisee loputkin yhtey-
det eikä koulusta eroamisen tai erot-
tamisen jälkeen sitoudu minkäänlai-
seen ohjaukseen tai neuvontaan. Si-
toutumisen puute saattaa johtua esi-
merkiksi siitä, että nuori kokee yrityk-
set tukea häntä liian holhoavina. 
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3 Ohjaus

Ohjaus on syntynyt Yhdysvalloissa eräänlaisena vastaiskuna asiantun-
tija- ja diagnoosikeskeiselle psykoterapialle. Ohjauksessa on korostettu 
aina asiakkaan itsemääräämisoikeutta. (Esim. Spangar, Pasanen & On-
nismaa 2000). Ohjaukselle on olemassa lukemattomia erilaisia lähesty-
mistapoja tai viitekehyksiä. Vance Peavy (1999, 18) määrittelee ohjauk-
sen lyhyesti näin:

”Ohjaus antaa ihmiselle tilaisuuden tutkia sitä, mitä seurauksia on siitä, 
miten hän elämäänsä elää. Samalla se antaa mahdollisuuden pohtia 

sitä, miten hän voisi elää ja millaisia polkuja jatkossa kulkea.” 

Kuten opetukseenkin, myös ohjaukseen voidaan soveltaa konstruktivis-
tista näkökulmaa. Tällöin ohjaajalla ei ole olemassa valmiita malleja tai 
kaavoja, joilla opiskelijan ongelmat ratkaistaisiin. Ohjaajalla ei myöskään 
ole parempaa tietoa kuin asiakkaalla. Asiakas (tässä tapauksessa opis-
kelija) on itse oman elämänsä asiantuntija. Peavy (1999, 75) määrittelee 
ohjauksen yleiseksi prosessiksi tai menetelmäksi, jonka piiriin kuuluu 
monenlaisia näkemyksiä ja vaihtoehtoja. Konstruktivistinen ohjaus si-
sältää holistisen ohjauskäsityksen, jonka mukaan yksilö pyritään koh-
taamaan kokonaisuutena. Näin ollen konstruktivistisen ohjauskäsityksen 
mukaan ohjausta ei tulisi jakaa liian jyrkästi asiakkaan roolin mukaan, 
esimerkiksi ammatinvalinta- tai opinto-ohjaukseen. 

Bob Bertolino (1999) tarkastelee nuorten kanssa käytyjä keskusteluja 
terapian näkökulmasta. Myös terapiassa suuntaus on pois patologisoi-
vasta, yksilön vajavuuksia korostavasta mallista kohti yhteistyöpainot-
teisia keskustelumuotoja. Terapiasta tulee tällöin asiakaslähtöisempää, 
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kunnioittavampaa ja tavoitekeskeisempää. Bertolino korostaa paitsi ta-
voitteellisuutta ja muutoksen mahdollistamista, myös asiakkaan vastuun 
ja oman osallisuuden esiin tuomisen tärkeyttä keskusteluissa. (Bertoli-
no 1999, 43–45.)

Ohjauksessa suunta on sama kuin terapiassakin – pois ongelmakeskei-
syydestä kohti voimaannuttavaa ohjaustapaa. Kuten voimaannuttaminen-
kin, ohjaus on helpompi märitellä siten, mitä se ei ole, kuin mitä se on. 
Ohjaus ei ole oma ammattialansa siten kuin lääkäri tai sähkömies. Se ei 
myöskään ole tieteenala, sillä sen tutkimus sisältyy moniin eri tieteisiin. 
Vaikka terapiassa suuntaus kohti asiakaslähtöisempää työotetta on sama 
kuin ohjauksessa, ohjaus ei myöskään ole terapiaa. Ohjaus on pedago-
gista, mutta se ei kuitenkaan ole samaa kuin opetus. Edelleen neuvonta 
on eri asia kuin ohjaus. Ohjaaja ei jaa asiakkaalleen neuvoja, sillä ohjaa-
ja ei ole kaikkitietävä suhteessa asiakkaaseen. (Onnismaa 2003, 7–10.) 
Vaikka tässä julkaisussa onkin rajattu ohjaajan ja opettajan rooli, niiden 
ei tarvitse jakautua erilleen. Myös opettaja voi toteuttaa työssään ohja-
uksellista otetta. Vinkkejä ohjauksellisen otteen saavuttamiseen opetus-
työssä antaa Tarja Koskinen Worth the Work -julkaisussa Saattaen omil-
le teilleen (Koskinen 2005).

Ohjauksen tavoitteet liittyvät opetuksellisten tavoitteiden saavuttami-
seen, eivät yksilön hoitamiseen tai parantamiseen. Tämän julkaisun nä-
kökulmasta ohjaus on asiakkaan aitoa kohtaamista ja hänen tukemis-
taan koulutuksen polulla edettäessä. Liitettäessä ohjaus opetukseen se on 
eräänlainen tukirakenne, joka edistää oppimiselle asetettuja tavoitteita. 

3.1 Ohjauksen ja opetuksen yhdistäminen

Miksi ohjauksellisuus ja sen yhdistäminen opetukseen sitten on niin tär-
keää? Ohjaus tarjoaa aineksia, joista on apua, kun pyritään vastaamaan 
opiskelijoiden erityisiin tarpeisiin. Mitä nämä erityiset tarpeet kulloin-
kin sitten ovat? Perinteisesti tarpeet on nähty jonkin asiantuntijan ku-
ten psykologin tai lääkärin erityispalveluina. Perinteisesti niitä tarvitse-
va on ohjattu niiden pariin – mikäli tarve on tunnistettu. On kuitenkin 
olemassa paljon asioita, joista ei voi tehdä diagnoosia tai jotka eivät aina 
edes näy. Motivaatio on yksi tällainen asia. Ei ole tahoa, jonne opiskelija 
voitaisiin lähettää saamaan lisää motivaatiota. 
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Tämän julkaisun tarkoitus ei ole vähätellä asiantuntijoiden kuten erityis-
opettajien tai psykologien merkitystä. Monissa tapauksissa heidän tarjo-
amansa erityisosaaminen on erittäin tärkeää. Niissä tapauksissa, joissa 
vaikkapa erityisopettajan asiantuntemusta käytetään, hänen näkemyk-
sensä tulisi kuitenkin aina huomioida opetuksessa. Asiantuntijoiden – 
mukaan luettuna opettajien - tulisi siis oppia tekemään moniammatillis-
ta yhteistyötä. Vain siten saadaan käyttöön kokonaisvaltainen tuki, josta 
opiskelija parhaiten hyötyy. 

Ohjaus ei missään tapauksessa korvaa erityispalveluita. Niitä tarvitaan 
edelleenkin, yhä lisääntyvässä määrin. Sen sijaan ohjauksellisuudessa 
nähdään MOI-kokeilun perusteella eräänlainen avain, joka välittää nii-
tä tietoja tai toimintatapoja, jotka edesauttavat tuen saajan edistymistä 
omassa ympäristössään, tässä tapauksessa koulutuksessa. Menestyksel-
linen ohjaus tapahtuu siellä, missä ohjattava elää omaa arkipäiväänsä – 
ei erillisissä kammioissa. 

MOI-kokeilulla ohjaus haluttiin tuoda lähelle opetusta, jolloin ohjaaja ja 
opettaja yhdessä työskentelevät opiskelijan kanssa. Haluttiin päästä eroon 
perinteisestä ajatuksesta, että opettaja ohjaa tukea tarvitsevan opiskeli-
jan ”aina johonkin muualle”. Usein se konteksti tai tilanne, jossa ohjausta 
annetaan jää erilleen siitä tilanteesta, jossa ongelma on havaittu. Mikä-
li ongelma on opiskelussa, ei tukitoimenpiteitä voi antaa missään erilli-
sessä paikassa. Jos opiskelijaa esimerkiksi testataan, pitää olla tapoja ja 
keinoja, joilla testeissä todettuja vaikeuksia autetaan. Muutoin testeillä 
ei ole mitään merkitystä. 

Ohjauksen ja opetuksen yhdistämisellä pyrittiin muun muassa opettajan 
työssä jaksamisen lisäämiseen. Opettajat ovat perinteisesti mieltäneet, 
että kaikesta tulisi selvitä yksin. Kokeilussa pyrittiin sen sijaan niin oh-
jausalan henkilöstön kuin opettajienkin voimien yhdistämiseen. Ohjaajat 
ja opettajat kävivät reflektoivia keskusteluja keskenään. On syytä muis-
taa, että opettajalla on valtava määrä opiskelijaan liittyvää tietoa ja tun-
temusta. Opettaja osaa kuvailla käytännössä, millaisiin tilanteisiin tukea 
tarvittaisiin. Moniammatillisessa yhteistyössä opettajalla on siis tärkeä 
rooli tiedon välittämisessä. 

Ohjauksellisuus voi toteutua opetuksessa joko niin, että opettaja ja oh-
jaaja työskentelevät työparina, tai niin, että opettaja omaksuu opetuk-
seensa ohjauksellisia elementtejä. Työparityöskentelyssäkin opettajan 
rooli saattaa muuttua ohjauksellisempaan suuntaan. 
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Kokeilu lisäsi yhteisiä keskustelutuo-
kioita ja työtehtäviin toimintoja, jot-
ka auttavat työssä jaksamista. Eni-
ten opettajia rassaavat ja väsyttävät 
opiskelijoiden luvattomat poissaolot 
ja niiden edellyttämät toimenpiteet, 
jotka useinkaan eivät johda tavoi-
teltuun tulokseen. Toistuva, samois-
ta asioista samoille opiskelijoille an-
nettu tuki ja ohjaus soisi tuovan edes 
vähän edistystä poissaoloihin liittyvis-
sä asioissa, mutta näistä onnistumi-

sen kokemuksista ei kaikkien opiskeli-
joiden kanssa pääse nauttimaan. 

Nuorten elämänhallintaa tukevat toi-
minnot ja tukiverkostojen mahdolli-
suuksien hyödyntämien niitä tarvitse-
ville nuorille oli suuri tuki opettajien 
muuten kiireiseen opetus- ja kasva-
tustyöhön. 

(Lauri Lähteenmäki)
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4  Voimaannuttamisen ulottuvuuksia 
ohjauksessa ja opetuksessa

Tässä julkaisussa voimaannuttamis-käsitettä tarkastellaan eräänlaise-
na kattorakenteena, jonka alle voidaan sisällyttää erilaisia menetelmiä 
ja koulukuntia. Voimaannuttaminen (engl. empowerment) ei ole terapi-
aa, vaikka erilaiset ratkaisukeskeiset terapiamuodot saattavatkin sisältää 
voimaannuttavia elementtejä. Juha Siitonen kuvaa voimaannuttamisen 
määritelmää väitöskirjassaan (1999, 117–118) seuraavasti:

”Voimaantuminen on siten ihmisestä itsestään lähtevä prosessi ja se on 
yhteydessä ihmisen omaan haluun, omien päämäärien asettamiseen, 
samoin luottamukseen omiin mahdollisuuksiinsa sekä näkemykseen 
itsestään ja omasta tehokkuudestaan. Voimaantumisteoriassa ihmis-
tä pidetään aktiivisena, luovana ja vapaana toimijana, joka asettaa 
jatkuvasti itselleen päämääriä (pyrkimyksiä, toiveita, intentioita, halu-
ja) omassa elämänprosessissaan. Itseä ja omia mahdollisuuksia kos-
kevat uskomukset rakentuvat keskeisiltä osin sosiaalisessa kanssakäy-
misessä. Vaikka voimaantuminen on henkilökohtainen prosessi, siihen 
vaikuttavat toiset ihmiset, olosuhteet, ja sosiaaliset rakenteet. Haas-
teelliseksi ihmisten voimaantumisprosessien pohtimisen tekee se, että 
voimaantumista voidaan yrittää tukea monilla mahdollistavilla hieno-
varaisilla ratkaisuilla, vaikkakaan toinen ihminen ei voi antaa voimaa 

toiselle eikä yksipuolisesti päättää toisen voimaantumisesta.”

Voimaantuminen perustuu vuorovaikutukseen. Siihen vaikuttaa yksilön 
ulkopuolinen elämismaailma, mutta kuitenkaan ketään ei voi voimaan-
nuttaa ilman hänen omaa tahtoaan. Voimaantumisen kautta yksilö mo-
tivoituu saavuttamaan itse itselleen asettamansa tavoitteen, joka useim-
miten edellyttää erilaisten välitavoitteiden saavuttamista. 
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Voimaannuttaminen tässä yhteydessä käsittää kokonaisen elämänasen-
teen. Se sopii siten käytettäväksi kaikessa vuorovaikutuksessa ihmisten 
kanssa, kuten vaikkapa omassa perheessä. Voimaannuttamis-käsitettä 
voidaan verrata sateenvarjoon, jonka alla on erilaisia ohjaus-, opetus-, 
asiakastyö- ja terapiasuuntauksia. Näiden lisäksi ihminen voi voimaan-
nuttaa toisia pelkästään omalla tavallaan suhtautua asioihin. 

Useissa koulutuksissa, joissa muuttuvaa opettajuutta on käsitelty, on 
esiintynyt muutosvastarintaa opettajan uudenlaista roolia kohtaan. Ar-
gumenttina käytetään yleensä sitä, että opettajan ei pitäisi uusien oppi-
en mukaan nykyään antaa opiskelijalle lainkaan negatiivista palautetta. 
Mikäli voimaannuttava työote käsitetään näin, ollaan hakoteillä. Voi-
maannuttamiseen tai tavoitteellisuuteen ei kuulu ns. negatiivisen palaut-
teen puuttuminen. Sen sijaan sana negatiivinen voitaneen korvata sa-
nalla rakentava, haastava tai vastuuttava. Voimaannuttamisella ei näin 
ollen ole mitään tekemistä nuoren oman vastuun unohtamisen kanssa, 
päinvastoin. Tämän julkaisun eri osissa, joissa puhutaan voimaannutta-
vasta otteesta tai aidosta kohtaamisesta, ei milloinkaan tarkoiteta, että 
opiskelijan ei-toivottu toiminta pitäisi unohtaa eikä siitä saisi antaa hä-
nelle palautetta.

4.1 Voimaannuttava prosessi

Miten siis etenee se prosessi, jossa ”huonosta” opiskelijasta kehittyy mal-
likelpoinen ammattilainen? Tai että hän edes läpäisee opinnot kunnial-
la ja työllistyy? MOI-kokeilun tuloksena oletetaan, että voimaannuttava 
prosessi kulkee tässä julkaisussa kuvattujen ulottuvuuksien läpi. Aluk-
si on saavutettava keskusteluyhteys ja aito kohtaaminen. Ne ovat luotta-
muksen rakentamisen kulmakiviä. Kun luottamus on saavutettu, voidaan 
lähteä yhdessä asettamaan tavoitteita, sopivan kokoisia. Tavoitteiden saa-
vuttamisesta annetaan palautetta, joka sekä rohkaisee asettamaan uusia 
tavoitteita että vahvistaa itsetuntoa. Koko prosessi lisää motivaatiota uu-
sien tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Prosessi toistuu uudes-
taan ja uudestaan, kunnes kokonaistavoitteet on saavutettu. 
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4.2 Keskusteluyhteys ja aito kohtaaminen

Worth the Work -projektin alkuvaiheessa, jolloin MOI-kokeilua alettiin 
kehitellä, opettajat kokivat riittämättömyyttä kohdatessaan sellaisia opis-
kelijoita, joiden ”ammatillinen opintie oli noussut pystyyn” tavalla tai toi-
sella. Tähän olivat useimmiten johtaneet monet eri asiat. Saattoi olla, että 
opiskelijalle oli jo pitkään kertynyt poissaoloja koulusta ja tukitoimen-
piteet nähtiin ”viimeisenä oljenkortena”. Tavallista oli, että opiskelijalla 
oli erimielisyyksiä opettajan kanssa. Opiskelijat oli kyllästetty palaut-
teella ei-toivotusta käyttäytymisestä. Tyypillisesti opiskelijoihin oli ää-
rimmäisen vaikeaa saada todellista keskusteluyhteyttä. Luottamus kou-
lun henkilökuntaan oli mennyt jo ajat sitten, ja näin ollen kaikki, mikä 
liittyi kouluun tai opiskeluun, torjuttiin. 

Kun ryhdytään selvittämään opiskelussa vastaan tulleita ongelmia, opis-
kelijan status muuttuu opiskelijasta autettavaksi. Tässä yhteydessä tar-
kastellaankin siten auttajan ja autettavan välistä vuorovaikutusta. 

Opiskelijan suhtautumistapaan häntä auttavaan ihmiseen vaikuttaa aut-
tajan positio sekä sosiaalinen status. Auttajalla on auttajan rooli yksi-
lön elämässä – monille varsinkin miespuolisille henkilöille auttaja on 
yhtä kuin kontrolloiva huolehtija. ”Sosiaalitädin” habitus leimaa autta-
jaa. Nuorelle miehelle keskustelu toimistohuoneessa on epäluonteva tapa 
olla vuorovaikutuksessa. Henkilökohtaisten asioiden selvittäminen vie-
raalle ihmiselle on vaikeaa, jopa pelottavaa. 

Kokeilua aloitettaessa havaittiin, että ilman opiskelijan luottamusta työn-
tekijään ja ilman todellista keskusteluyhteyttä opiskelijaan mitään tu-
losta ei synny. Todellisella keskusteluyhteydellä tässä tarkoitetaan sitä, 
että opiskelija kertoo aidosti ja luottamuksella omista asioistaan ohjaa-
jalle tai opettajalle. Keskusteluyhteys vaatii myös ohjaajalta tai opetta-
jalta aitoa kohtaamista. Keskusteluyhteys jää syntymättä, jos opiskelija 
pidättäytyy kertomasta ohjaajalle tai opettajalle henkilökohtaisia asioi-
taan tai yleensä mitään asioita. Myös ohjaajan tai opettajan toiminta tai 
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käyttäytyminen voi johtaa siihen, ettei keskusteluyhteyttä synny. Mikä-
li ohjaajan asennoituminen opiskelijan tilanteeseen on autoritäärinen ja 
dominoiva ja hän asettuu määräävään asemaan suhteessa opiskelijaan, 
kohtaamista ei tapahdu. Kohtaamista ei tapahdu myöskään, jos ohjaaja 
ei lainkaan kuuntele opiskelijaa. Vuorovaikutus on tällöin yksisuuntaista 
– tai sitä ei ole lainkaan.  Kuuntelemisen taito sisältää valtavasti tilanne-
herkkyyttä ja kykyä ymmärtää myös nonverbaalista viestintää. Tavalli-
sin reaktio tilanteessa, jossa kohtaaminen jää tapahtumatta, on opiske-
lijan vetäytyminen tai asioiden sepittely. 

Voidaan puhua myös dialogista, joka tar-
koittaa ihmisten tasavertaiseen osallistu-
miseen perustuvaa yhdessä ajattelemista 
ja perehtymistä johonkin asiaan tai toi-
mintaan (ks. Aarnio & Enqvist 2001).

Aito kohtaaminen sisältää molempien osapuo-
lien tunteen siitä, että toinen on henkisesti läs-
nä tilanteessa. Aidosta kohtaamisesta seuraa 
luottamus siihen, että voi kertoa toiselle hen-
kilökohtaisia asioitaan. Kohtaamisessa syn-
tyy myös eräänlainen yhteinen ymmärrys. Ai-
dossa kohtaamisessa auttaja, tässä tapaukses-
sa opettaja tai ohjaaja, joutuu luovuttamaan 
myös itsestään jotakin toiselle. Auttaja ei pura 
kohtaamisessa henkilökohtaisia asioitaan au-
tettavalle, mutta hän voi silti tuoda vuorovai-
kutukseen jotakin itsestään – olla oma itsen-
sä. Autettavan tulee voida tuntea, että auttaja 
on hänen puolellaan. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, että auttajan pitäisi hyväksyä esimer-
kiksi autettavan syyllistyminen laittomiin te-
koihin. 

Muistele omaa menneisyyttäsi ja palau-
ta mieleesi joku henkilö, joka vaikutti 
omaan elämääsi tai uralla etenemiseesi 
positiivisesti. Vanhempien lisäksi tällaisia 
henkilöitä on ollut lähes jokaisella. Hen-
kilö voi olla opettaja, sukulainen, lääkäri, 
naapuri, työtoveri, esimies, pankkivirkai-
lija tai mikä muu henkilö hyvänsä. Hen-
kilö oli sellainen, joka auttoi ja rohkaisi 
sinua selviytymään vaikeasta tilanteesta. 
Tai muuten vain kuunteli ja lisäsi itseluot-
tamustasi. Tavallisesti tilanteet, joissa ku-
vatunlaisia kokemuksia on syntynyt, ovat 
sisältäneet aitoa kohtaamista. Siten voit 
pohtia ja kuvitella, mitä aito kohtaaminen 
omalla kohdallasi voisi tarkoittaa. Miten 
omasta menneisyydestä mieleen tullut 
henkilö rohkaisi sinua? Voisitko omalla 
käyttäytymiselläsi saada omissa opiske-
lijoissasi aikaan saman tunteen?
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Kohtaamista tarvitaan jopa liike-elämässä. Kenkäkaupan myyjän tulee 
nähdä kustakin asiakkaasta monenlaisia asioita. Hänen tulee myös toi-
mia tavalla, joka antaa asiakkaalle kokemuksen palvelluksi tulemisesta. 
Hyvä myyjä tervehtii asiakasta tämän liikkeeseen tullessa. Hän kuun-
telee, millaisia kenkiä asiakas on ostamassa. Hän ei voi tarjota samoja 
kenkiä kaikille asiakkaille. Hänen täytyy saada selville asiakkaan jalan 
koko. Hänen tulee myös nähdä asiakkaan olemuksesta, minkä tyylisiä 
kenkiä tämä kenties on etsimässä. Toisaalta myyjän pitää kunnioittaa 
sitä, ettei asiakas haluakaan apua kenkien valinnassa. 

Jopa niin arkipäiväinen tapahtuma kuin kenkien myynti on siis loppu-
jen lopuksi hyvin sensitiivinen kohtaaminen. Oppilaitosympäristössä 
opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta kohtaavat toisiaan päivittäin 
mitä moninaisimmissa tilanteissa. Oppilaitoksen henkilökunnalla tulisi-
kin olla samanlaista sensitiivisyyttä kuin edellä kuvatulla kenkäkaupan 
myyjällä. Kohtaamista ei tapahdu ainoastaan luokkahuoneessa ja ope-
tustilanteessa. Sitä tapahtuu joka paikassa kaiken aikaa. 

Erityisen tärkeää kohtaamisen ja luotta-
muksen synnyttämisessä on, että se ta-
pahtuu osittain epämuodollisissa tilan-
teissa. MOI-kokeilussa näitä epämuo-
dollisia tilanteita oli esimerkiksi ohjaaji-
en ja opiskelijoiden yhteiset aamukahvit. 
Opiskelijat kävivät ohjaajien luona kah-
vittelemassa aamun ensimmäisellä tau-
olla. Kahvin lomassa keskusteltiin milloin 
mistäkin, useimmiten melko arkisista asi-
oista. Joskus joku opiskelija saattoi jäädä 
istuskelemaan toisten lähdettyä ja kertoa 
ohjaajalle asian, jota ei halunnut muiden 
kuulevan. Aamukahvilla kävivät toisinaan 
myös opettajat. Niistä muodostuikin so-
siaalinen tilanne, jossa kaikki kohtasi-
vat toisensa epävirallisessa kontekstissa. 
Tämä varsin arkinen käytäntö loi pohjaa 
keskinäisen luottamuksen syntymiselle. 

Kohtaaminen tarkoittaa lopulta varsin pieniä 
asioita. Sitä on sekä vuorovaikutus, joka ta-
pahtuu ei-formaaleissa tilanteissa, että sellai-
nen vuorovaikutus, joka tapahtuu oppituntien 
aikana. Kohtaamisen ei aluksi tarvitse sisältää 
puhetta vaikeista tai arkaluontoisista asioista, 
vaan se voi olla johdatus puheeksiottoon. Ar-
kikielessä puhumme kevennyksistä, jotka va-
pauttavat kireän ilmapiirin. 
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4.3 Luottamus

Kohtaamisen aitoudesta riippuu, mikä on opiskelijan ja opettajan tai oh-
jaajan välisen luottamuksen määrä. Luottamus lisääntyy, kun opiskelija 
tuntee henkilön, joka hänen kanssaan työskentelee. Paradoksaalista on-
kin, että perinteisesti opiskelija on lähetetty oppilashuoltohenkilökunnan 
puheille silloin, kun ongelmat ovat kärjistyneet. Hän joutuu siis kriisiti-
lanteessa uskoutumaan itselleen täysin vieraalle ihmiselle. Opiskelijalla 
ei tällöin ole minkäänlaista luottamussuhdetta kyseiseen henkilöön. 

Niin sanottu varhainen puuttuminen tarkoittaa, että ongelmat havaitaan 
ja niihin tartutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pelkästään var-
haisen puuttumisen periaate ei kuitenkaan riitä siihen, että ongelmiin 
löytyisi ratkaisuja. Herää myös kysymys, mitä varhainen puuttuminen 
oikeasti tarkoittaa: miten asioihin puututaan? Tässä yhteydessä käyte-
tään mieluummin varhaisen tunnistamisen käsitettä. Tunnistaminen ta-
pahtuu ennen puuttumista. Tunnistettuaan jonkun asian opettaja voi joko 
pyytää apua muulta verkostolta tai seurata tilannetta. Hän voi myös ot-
taa asian puheeksi opiskelijan kanssa. 

Yksi varhaisen tunnistamisen mallia palveleva menetelmä on, että opis-
kelijahuoltohenkilökunta, keitä he eri oppilaitoksissa ovatkin, tuntee 
kaikki opiskelijat, oli näillä ongelmia tai ei. MOI-kokeilussa ohjaajat tu-
tustuivat opiskelijoihin toiminta- ja ryhmäytymispäivissä sekä luokille 
pitämillään teematunneilla. Lisäksi ohjaajien toimesta järjestetyt hen-
kilökohtaiset keskustelut opiskelun alkuvaiheessa auttoivat tutustumi-
sessa. Se, että ohjaaja tai opettaja on tuttu opiskelijalle, helpottaa myös 
kriisitilanteen purkamista. Tuttuus myös madaltaa kynnystä tulla kes-
kustelemaan asioista. 

Luottamus voidaan jakaa kahteen osaan: luottamiseen ja luotettavak-
si osoittautumiseen. Luottaessaan ihminen antautuu haavoittuvuudelle 
suhteessa ryhmän muihin jäseniin (myös opettajiin). Yksilö ottaa tietoi-
sen riskin olla avoin ja ottaa vastaan tukea toisilta. Luotettavaksi osoit-
tautuminen tarkoittaa, että toisen avoimuutta ei käytetä hyväksi. (Aalto 
2002, 6.) Luottamus ei siten ole ainoastaan yksipuolista, vaan se vaatii 
toiselta osapuolelta luotettavaksi osoittautumista. Ryhmän jäsenten vä-
linen luottamus synnyttää ryhmässä turvallisuuden tunnetta. Luottamus 
syntyy myös toisen hyväksynnästä sellaisena kuin tämä on. Edelleen 
luottamus kasvaa tuen antamisesta toiselle. On tärkeää, että ihminen ko-
kee, että hänen kykyynsä selviytyä edessä olevista haasteista luotetaan. 
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Luottamukseen ja turvallisuuteen ryhmässä kuuluu myös sitoutuminen 
ja halu tehdä yhteistyötä. (Aalto 2002, 7.) Ryhmäyttävillä toimenpiteillä 
ja harjoituksilla voidaan vahvistaa koko opiskeluryhmän välistä luotta-
muksen tunnetta. Ohjaajan tai opettajan ja ryhmäläisten väliseen luot-
tamukseen vaikuttaa sen lisäksi, miten paljon tilaa annetaan keskuste-
luyhteydelle ja aidolle kohtaamiselle. 

Kun olemme saavuttaneet aidon kohtaamisen opiskelijoiden kanssa si-
ten, että meihin luotetaan, niin mitä sitten? Luottamuksen vallitessa vai-
keitakin asioita on helpompi käsitellä. Opiskelija sitoutuu todennäköi-
semmin yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, mikäli luottamus ohjaajaan 
tai opettajaan on olemassa. Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten tavoit-
teellistaminen hyödyttää opintojen etenemistä. 

4.4 Tavoitteenasettelu

Keskusteluyhteyden ja luottamuksen saavuttamisen jälkeen voidaan ryh-
tyä tarkastelemaan tavoitteita. Hyvälle tavoitteelle voi asettaa monenlai-
sia kriteereitä: sen tulisi olla realistinen ja sisältää erilaisia välietappeja. 
Tavoitteen pitäisi olla niin selkeä, että voimme huomata tai todeta, kun 
se on saavutettu. Erityisen tärkeää onkin, että tavoitteen saavuttaminen 
todetaan ja siitä annetaan opiskelijalle palautetta. Esittelemme tässä te-
kijöitä, jotka vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen (Toivonen & Asikai-
nen 2000, 107–108):  

Motivaatio 

Voimakas motivaatio jotakin kohti, jostakin pois. Selkeästi määritelty 
tavoite, mihin pyritään.

Huono tavoite:
”En syö hampurilaisia tässä kuussa.”
Tämä tavoite saa minut ainoastaan ajattelemaan hampurilaisia. 

Parempi tavoite:
”Tässä kuussa harrastan liikuntaa ja lukemista enemmän kuin viime 
kuussa.” 
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Tässä tavoitteessa olen myös määritellyt, mihin vertaan toiminnan tu-
losta. 

Tavoitteen paloittelu 

Suurempi tavoiteltava asia jaetaan pienempiin palasiin eli välitavoittei-
siin. Välitavoitteet ovat helpompia käsitellä kuin kokonaistavoitteet.

Huono tavoite:
”Suoritan kaikki rästiin jääneet kurssit.”

Herää kysymyksiä:
Mitkä kurssit?
Millä aikataululla suorittaminen on mahdollista?
Mitä minun pitää tehdä saavuttaakseni tavoitteet?

Parempia tavoitteita:
”Ilmoittaudun ja menen tässä kuussa äidinkielen rästitenttiin.”
”Käyn torstaina sopimassa matematiikan opettajan kanssa tukiopetuk-
sesta.”

Nykyhetkeen keskittyminen 

Keskittyminen siihen, mitä voin tehdä tässä ja nyt tavoitteen saavutta-
miseksi. Nykyhetken tekemisen ja tavoitteen saavuttamisen välisen yh-
teyden mieltäminen. 

”Kun saan sovittua tilanteen, jossa suoritan puuttuvan kokeen, saan 
kurssista arvosanan. Menen siis tänään sopimaan, koska koe on. ”

Oma aktiivisuus  

Sen hahmottaminen, että vaikka muut voivatkin tukea, omaan elämään-
sä voi eniten vaikuttaa itse. 

”Opettajat voivat vain järjestää oppimistilanteita. Asettamani tavoitteet 
eivät toteudu, ellen toimi niin kuin olen tavoitteissa määritellyt. ”
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Vertailustrategia 

Oman tilanteensa vertaaminen vain siihen, miten on edistytty sen jäl-
keen, kun tilanne oli huonoimmillaan. Ei vertaamista muihin vaan it-
sensä voittamista.

”Viime syksynä minulla oli 50 tuntia poissaoloja. Tänä keväänä niitä 
ei ole kuin yksi päivä, ja silloin olin sairas. Olen myös saanut parem-
pia arvosanoja tänä keväänä kuin viime syksynä. En olisi uskonut, että 
pystyn tähän.”

Ammatillisessa koulutuksessa, etenkin nuorilla, oman tavoitteen hah-
mottaminen voi olla epämääräistä tai tavoitteita ei ainakaan näennäisesti 
ole. Voi olla, että ”onnistumisen avaimia” ei ole tai niitä ei tiedosteta. Ta-
voitteet saattavat myös liittyä johonkin muuhun kuin opiskeltavaan asi-
aan. Tavoite voi olla suurpiirteinen, vaikkapa valmistuminen kolmessa 
vuodessa tiettyyn ammattiin – tällöin se ei sisällä niitä välietappeja, joi-
den kautta valmistuminen ylipäätänsä toteutuu. Tavoitteet voivat myös 
olla niin sanotusti epärealistisia. Puhuttaessa ”epärealistisista tavoitteis-
ta” kysymys saattaa kuitenkin olla siitä, että opiskelija ei hahmota ky-
seisen tavoitteen saavuttamisen kannalta oleellisia välietappeja tai siitä, 
että juuri se, mikä ”epärealistisessa tavoitteessa” on opiskelijan kannal-
ta oleellista, saattaa sisältyä myös johonkin muuhun sellaiseen asiaan, 
jota hän ei ole pitänyt tavoitteenaan. Siten ohjaajan reflektoinnin avulla 
opiskelijaa voidaan kannustaa etsimään ”sitä jotakin” jostakin muusta, 
helpommin saavutettavasta päämäärästä.

Pyörätuolia käyttävä kehitysvammainen nuorukainen piti tavoitteenaan 
lentokapteenin ammattia. Ohjaaja yritti selvittää pojalle, ettei tämä 
täytä niitä vaatimuksia, joita edes pilotiksi opiskelemaan pyrkivältä 
edellytetään. Poika kuitenkin piti kiinni tavoitteestaan, jota ohjaaja piti 
epärealistisena. Lähdettiin selvittämään, mikä kyseisessä tavoitteessa 
oikeastaan oli ”se jokin”, mitä poika tavoitteli. Osoittautui, että poi-
ka on erityisen mieltynyt äänekkäisiin koneisiin, jollaisia hän haluaisi 
pystyä hallitsemaan. Hän rakasti junien katselua. Lopulta, monien ko-
keilujen jälkeen, löytyi työ, johon poika soveltui. Hän työllistyi valtion 
virastoon paperisilppurin käyttäjäksi. Silppurista lähtevä kova ääni ja 
mahdollisuus hallita laitetta oli ”se jokin”, mitä poika oli tavoitellut. 

(Tarina on kuultu kansainvälisessä Winter School -koulutusohjelmas-
sa, jossa Worth the Work -projekti on ollut yhtenä toteuttajakump-

panina.)
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Virtauksen kokemus ja tavoitteet

Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004) puhuvat virtauksesta (engl. flow), 
joka syntyy silloin, kun ihminen tempautuu syvästi mukaan opittavaan 
asiaan tai haasteelliseen tehtävään. Virtaus on huippuelämys, jossa yk-
silö voi tuntea saavuttavansa jotakin tai ylittävänsä itsensä ja aiemmat 
saavutuksensa. Oppiminen tai työskentely, joka tapahtuu oman suori-
tuskyvyn ylärajalla tuottaa virtauksen kokemuksen. Virtaus aiheuttaa 
tehtävään mukaan tempautumisen siten, että jopa aika tai paikka unoh-
tuu (Csikszentmihalyi 1993; 1996, ref. Hakkarainen, Lonka & Lippo-
nen 2004, 194–195). 

Hakkaraisen ym. luokituksen mukaan virtaus toteutuu silloin, kun haas-
te koetaan vaikeana mutta kuitenkin mahdollisena saavuttaa. Toisin sa-
noen, kun koettu kyvykkyys vastaa haasteen tasoa. Sen sijaan mikäli 
haaste on huomattavasti suurempi kuin koettu kyvykkyys siitä suoriu-
tumiseen, virtausta ei tapahdu vaan haasteen kohtaamisesta seuraa ah-
distusta. Tämä toimii myös päinvastoin: mikäli haaste on vähäisempi 
kuin koettu kyvykkyys, virtauksen sijaan yksilö reagoi ikävystymällä. 
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 196.) 

Tavoitteen tai haasteen tulisi näin ollen olla oppijan kykyjen ylärajalla, 
muttei kuitenkaan mahdoton saavuttaa. Mikäli huonosti menestyneet 
opiskelijat saisivat aikaan virtauksen kokemuksen edes jotakin opiske-
luun liittyvää asiaa kohtaan, se lisäisi heidän motivaatiotaan ja onnis-
tumisen tunnettaan. Virtaus liittyy nimenomaan itsensä voittamiseen. 
Opiskelija tulisi saada vertaamaan ”nykyistä itseään” ”entiseen itseen”, 
sillä ihminen elää jatkuvassa prosessissa. Sen sijaan oppilaitosympäris-
tössä vertailua tapahtuu turhan paljon oppilaiden välillä. Tällainen ver-
tailu voi olla sekä virallista (opettajien tekemä arviointi) että epävirallis-
ta (opiskelijoiden keskinäinen vertailu). Opiskelijoiden välinen vertailu 
on tuhoisaa varsinkin silloin, jos se kohdistuu oppilaan persoonallisuu-
teen enemmän kuin tiettyyn yksittäiseen tekoon tai suoritukseen. Sen 
sijaan hedelmällisempää olisi verrata opiskelijan suoritusta tai toimin-
taa nyt ja puoli vuotta sitten. 

Virtauksen synnyttyä tavoitteeseen pääseminen vaatii opiskelijalta silti 
ponnisteluja. Virtauksen herääminen ei tarkoita sitä, että opiskelija op-
pisi kuin itsestään. Tarvitaan onnistumisen kokemuksia, jotta opiskelija 
hahmottaa prosessin, joka johtaa tavoitteen saavuttamiseen. Tämä, sa-
moin kuin virtauksen tunne, motivoi ihmistä pyrkimään uusiin ja taas 
uusiin tavoitteisiin. 
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Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 
otettiin kummiluokasta mukaan ns. 
pienryhmätoimintaan. Syy pienryh-
mään valituksi tulemiseen olivat joko 
runsaat poissaolot, suorittamattomat 
kurssit tai molemmat. Kurssien suorit-
tamatta jäämiseen useimmiten syynä 
olivat nimenomaan poissaolot tun-
neilta. 

Pienryhmän opiskelijat osallistuivat 
muiden opiskelijoiden tavoin nor-
maaliopetukseen, mutta pienryh-
mä kokoontui ohjaajan tai opetta-
jan kanssa ”palaveriin” noin kerran 
viikossa tai kahdessa viikossa tunnin 
ajaksi. Ryhmässä opiskelijat laativat 
itselleen tavoitteet rästien suorittami-
seksi tai poissaolojen korvaamiseksi. 
Tavoitteet asetettiin seuraavaksi vii-
kon tai kahden viikon jaksoksi ja nii-
den toteutumista seurattiin jokaisen 
henkilön kohdalla seuraavissa pala-
vereissa. Tavoitteet olivat melko yk-
sinkertaisia: joku jäi tiettyinä päivi-
nä korvaamaan poissaolojaan pa-
jatunneilta, toinen asetti tavoitteek-
seen, että uusia selittämättömiä pois-
saoloja ei tule, kolmas päätti men-
nä neuvottelemaan tietyn opettajan 
kanssa puuttuvasta suorituksesta. 
Opiskelijoita myös kannustettiin roh-

kaisemaan toinen toistaan opintojen 
etenemisessä. Suoritetuista kursseista 
ja korvatuista poissaoloista annettiin 
myönteistä palautetta ja heitä roh-
kaistiin edelleen etenemään suunni-
telmissaan. 

Osallistuminen palavereihin sovittui-
na aikoina oli aktiivista. Opiskelijat 
suhtautuivat pienryhmään lukuvuo-
den päätteeksi tehdyn kyselyn perus-
teella erittäin positiivisesti. He koki-
vat, että palaverien avulla olivat saa-
neet jäsennetyksi opintojaan tehok-
kaammin ja hahmottivat paremmin, 
mitä heiltä odotetaan. Heidän mie-
lestään ilmapiiri pienryhmäpalave-
reissa oli erinomainen. 

Kahden pienryhmäläisen kohdalla 
riittävä tuki oli huomion kiinnittämi-
nen opintojen etenemiseen. Sen si-
jaan yksi ryhmäläisistä keskeytti opis-
kelut tuesta huolimatta, kaksi ryh-
mäläistä puolestaan tarvitsi pienryh-
män ohella lisätukea. Näiden kahden 
opiskelijan kohdalla huomio, rohkai-
seva ja positiivinen palaute sekä oh-
jaus ja neuvonta muissakin kuin opis-
keluun liittyvissä asioissa auttoivat 
eteenpäin. 

Esimerkki tavoitteellistamisesta: pienryhmäpalaverit 

Yksilöllinen ohjaus ja seuranta tuki 
joidenkin opiskelijoiden oikealle 
opiskelu-uralle pääsemistä, luvatto-
mien poissaolojen vähentämistä ja 
hylättyjen opintojaksojen täydentä-
mistä hyväksyttäviksi suorituksiksi. 
Pienryhmätoiminnan avulla pystyt-

tiin seuraamaan paremmin opiskeli-
joiden luvattomien poissaolojen kor-
vautumista ja korvausmahdollisuuk-
sien suunnittelua. 

(Lauri Lähteenmäki)



38
Ohjat oppijan käsiin

4.5 Palaute motivoivana tekijänä

Ammattilaiset, kuten oppilaitoksen henkilökunta, saattavat joskus to-
deta opiskelijan kanssa epäonnistuessaan: hänellä ei ollut motivaatio-
ta. Toteamus kertoo toisaalta siitä, miten tapahtunut on pakko selittää 
itselleen tavalla tai toisella. MOI-kokeilussa päädyttiin tarkastelemaan 
motivoitumista ja sen ongelmia, koska nimenomaan motivaation tai it-
seohjautuvuuden puute näytti olevan laajin opintojen etenemisen este. 
Arkiajattelussa miellämme, että opintoihin motivoitumisen puute johtuu 
esimerkiksi väärästä alavalinnasta. Myös opiskelija saattaa selittää moti-
vaation puuttumisen itselleen väärän valinnan tekemisellä. Selityksellä 
on toki olemassa todellisuuspohja, ja useita siirtymiä tapahtuukin vuo-
sittain ammatillisessa koulutuksessa koulutusalojen vaihtoina. Koska 
myös mm. kehittyvä teknologia ja globaali talous asettavat kansalaisil-
le nykyisin paineita useamman kuin yhden ammatin hankkimiseen elä-
män aikana, aikuiset ihmiset käyvät läpi useitakin siirtymiä ja vaihtoja 
työ- ja koulutusurallaan. Näitäkin siirtymiä sanelee osittain motivaati-
on kohdistuminen johonkin uuteen asiaan.  

On kuitenkin olemassa joukko nuoria, joilla ei näennäisesti ole moti-
vaatiota mihinkään. Mikäli nuori keskeyttää opinnot yhden kerran, on 
tavallista, että hän keskeyttää myös seuraavat ja sitä seuraavat opinnot. 
Näitä nuoria Katja Komonen (2001, 73–79) nimittää vaihtoehtoisten väy-
lien etsijöiksi kansalaiseksi kasvamisessa. Hänen tutkimuksessaan nuo-
ret suhtautuivat aiempiin kokemuksiinsa perustuen kouluun kielteisesti, 
mutta heillä oli sen sijaan vahva työorientaatio. Tulisi siis muistaa, että 
jos opiskelija ei ole motivoitunut opiskeluun, se ei tarkoita, että hän oli-
si motivoitumaton kaikkeen. 

Tilanteet houkuttelevat meistä esiin erilaisia puolia. Motivaatio ei asu 
ihmisen päässä, vaan siinä tilanteessa, jossa asiaa käsitellään. Asiayh-
teys vaikuttaa motivaatioon. Ihminen toimii tilanteessa sen ehdoilla ja 
sen ohjaamana. Eri tilanteissa asiakas kertoo eri tarinan, molemmat ovat 
kuitenkin totuuksia. Ei voida arvottaa, että vain toinen tarina olisi totta. 
(Särkelä 30.3.2004.) Mikäli opiskelija saa toistuvasti vain negatiivista pa-
lautetta, se houkuttelee hänestä esiin vain negatiivisia puolia. 
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Suurin osa opiskelijoista on motivoi-
tuneita ja tavoitteellisia nuoria. Hy-
vin paljon kuitenkin puhutaan nuor-
ten motivaatio-ongelmista. Mieles-
täni johtopäätökset tehdään kui-
tenkin suhteellisen pienestä opiske-
lijajoukosta, joka on vahvasti esillä 
opetustyössä ja jonka kanssa väki-
sinkin joudutaan tekemään hyvin pal-
jon työtä. Aina ei myöskään kyllik-
si huomata nuoren heikon motivaa-
tion taustalla olevia syitä. Syyt ovat 

usein hyvin moninaiset eivätkä kaik-
ki opiskelijasta johtuvia. Kun seura-
taan peruskoulun opiskelijamäärää, 
jolla on eri asteisia oppimisvaikeuk-
sia, voidaan sen nähdä olevan koko 
ajan kohoava. Kaikki vaikeudet eivät 
kuitenkaan johdu motivaatio-ongel-
mista, vaan syyt ovat syvällä ja osin 
yhteiskunnallisia sekä huoltajien val-
litsevasta elämäntilanteista johtuvia.

(Lauri Lähteenmäki)

Worth the Work -projektissa järjestetyistä koulutuksista ja tapaamisista 
saatujen kokemusten mukaan opettajilla on joskus taipumus suhtautua 
varovasti myönteisen palautteen antamiseen. Annettaessa hyvää palau-
tetta jollekin toiset oppilaat saattavat kokea sen olevan ikään kuin muilta 
pois. Edelleen opettajat ovat todenneet, etteivät voi antaa luokan ”huo-
noimmalle” oppilaalle hyvää palautetta. Kuitenkin, myös kokeilussa ha-
vaitun perusteella, erityistä tukea tarvitseva opiskelija, joka sitoutuu hy-
vinkin vähäiseltä näyttävään tavoitteeseen tai sopimukseen, pettyy tai 
lannistuu, ellei opettaja tai ohjaaja osoita huomanneensa toivottua toi-
mintaa tai tavoitteen toteutumista. Jotkut opettajat ehkä käsittävät po-
sitiivisen palautteen tarkoittavan ylenpalttisia huomionosoituksia. Pa-
lautetta voi kuitenkin olla hyvin pienikin osoitus siitä, että suoriutumi-
nen on huomattu. Ennen kaikkea opiskelijaan kohdistettu positiivissä-
vyinen huomio on onnistumisen lähtökohta. Huonoa palautetta ovat ar-
kiajattelussa haukut, mutta kaikkein pahinta voikin olla kokonaan huo-
miotta jättäminen. Behavioristisessa ajattelussa, jota sovelletaan nykyi-
sin mm. koiran koulutukseen, oppiminen perustuu reaktioon, joka suo-
rituksesta seuraa. Jopa koiran koulutuksessa tiedetään, että onnistumi-
sen, pienenkin, huomiotta jättäminen ei johda toivottuun oppimiseen. 
Tiedetään myös, että kehut ja palkinnot ovat tuloksekkaampi tapa opet-
taa kuin pelkät rangaistukset.  Jos siis ”keppiä” annetaan, ”porkkanaa-
kaan” ei pitäisi unohtaa.
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Palaute ja itsetunto

Suhtautuminen kouluun ja oppimiseen liittyy siis paljolti itsetuntoon ja 
omiin mahdollisuuksiin kohdistuviin uskomuksiin. Niin nuorella kuin 
aikuisopiskelijallakin on tietyt opiskeluun liittyvät kokemukset, joilla 
varustettuina hän saapuu opiskelemaan uutta ammattia. Ikääntyvillä 
aikuisopiskelijoilla oppimiskokemukset juontavat usein juurensa vuosi-
kymmenten taakse, jolloin henkinen paine ja ulkoa opettelu leimasivat 
tyypillisesti koulumaailmaa. Niin ikään sellaisella nuorella, jonka kou-
lukokemuksille ovat ominaisia toistuvat epäonnistumiset, haasteena on 
usein kaikkia opettajia kohtaan tunnettu yleistetty katkeruus.

Yksilölliset ohjauskeskustelut ovat luonteva tapa antaa palautetta ja sii-
hen voidaan sisällyttää myös kehittämiskohtia ns. hampurilaispalautteen 
malliin. Huonoja koulukokemuksia omaavan opiskelijan kohdalla palau-
te on erityisen tärkeää, koska kehittymisen edellytys on vanhojen usko-
muksien muuttaminen sekä uusien vahvistaminen. Näin ollen opinnois-
ta syrjäytymisvaarassa oleva nuori, jonka opiskeluun liittyvät uskomuk-
set ovat lähinnä negatiivissävyisiä, tarvitseekin menestyäkseen etenkin 
positiivisia opiskelukokemuksia. Positiivisten opiskelukokemuksien tar-
koituksena on, että nuori muuttaisi omia uskomuksiaan siten, että hä-
nen luottamuksensa sekä oppilaitoksen henkilökuntaan että omiin ky-
kyihinsä lisääntyisi. Tämä kehittäisi myös hänen itsetuntoaan siten, että 
hän pystyisi jatkossa suhteuttamaan tulkintojaan epäonnistumisista si-
ten, että ne ovat tilanteesta tai tietystä asiasta, kuten hetkellisestä lais-
kuudesta tai herpaantumisesta johtuvia – ei nuoren muuttumattomista 
persoonallisuuden piirteistä. 

Positiiviset opiskelukokemukset syntyvät itsensä ylittämisen kautta. Se, 
mikä kullekin on haasteellista, on persoonallinen asia. Itsensä ylittämi-
sen taso siis vaihtelee kunkin opiskelijan kohdalla. Opettaja tai ohjaa-
ja voi tunnistaa, milloin opiskelija ylittää itsensä ja voi antaa siitä pa-
lautetta. Opiskelijalle, jolla on paljon selittämättömiä poissaoloja, itsen-
sä ylittäminen voi olla aluksi vaikkapa sitä, että hän on ollut koko vii-
kon koulussa. Epäonnistumiskierteen varhainen tunnistaminen on oh-
jaajille ja opettajille suuri haaste. On erityisen tärkeää, että asiaan rea-
goidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tunnistamisen jälkeen 
opettajan tai ohjaajan tulisi pyrkiä kääntämään epäonnistumiskierre on-
nistumiskierteeksi. 
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Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004, 206–207) korostavat omaan it-
seen suhtautumisen merkitystä oppimisessa. Heidän mukaansa yksilön 
ei tulisi selittää epäonnistumisia itselleen siten, että se johtuu hänen per-
soonastaan. Pikkulasta ei tulisi leimata ”tuhmaksi” silloin, kun hän ai-
noastaan toimii väärin. Palaute on kohdistettava tekoon, ei yksilön per-
soonaan. Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2004, 207) mukaan epä-
onnistumisen tilanteessa sen hallinta menetetään, mikäli sen tulkitaan 
johtuvan sellaisesta yksilön sisäisestä ominaisuudesta, jota ei voi muut-
taa. Vastaavasti onnistumisen tulkitseminen johtuvaksi pelkästään ul-
koisista tekijöistä eikä lainkaan yksilön lahjakkuudesta ei vahvista suo-
riutujan itseluottamusta. Näin ollen he väittävät, että yksilön tulisi aina 
onnistuessaan tulkita sen johtuneen henkilökohtaisesta kyvykkyydestä, 
kun taas epäonnistuminen pitäisi tulkita ulkoisista tekijöistä tai omasta 
tilapäisestä laiskuudesta tai huolimattomuudesta johtuneeksi. Syrjäyty-
neet nuoret lankeavat Hakkaraisen ym. mukaan helposti ns. epäonnis-
tumisen ansaan, jossa epäonnistumiskierrettä vahvistetaan, koska uusia 
epäonnistumisia pelätään. Epäonnistumiset saattavat aiheuttaa itsetun-
non heikkenemistä, mikäli ne tulkitaan nimenomaan omasta persoonas-
ta johtuviksi. (Nurmi & Salmela-Aro 1992, ref. Hakkarainen ym. 2004, 
207.) On helpompaa suosiolla lintsata kokeesta kuin reputtaa se. Lintsa-
usta voi perustella jollakin itsestä riippumattomalla syyllä, kuten ”he-
rätyskellon pattereiden loppumisella”. Sen sijaan kokeessa epäonnistu-
minen on mahdollista tulkita opiskelijan persoonallisuuden muuttumat-
tomasta ominaisuudesta, kuten ”tyhmyydestä”, johtuvaksi. Epäonnistu-
misen ansassa siis nuoren kokemukset ja uskomukset ruokkivat käsitystä 
siitä, että hänen ei kannata uskoa itseensä ja että onnistuminen on kuin 
tilapäinen vahinko. Asiaa käsitellään myös Lahden kokemuksista nous-
seessa Worth the Work -julkaisussa Oppimisen välineet itsenäistyen – 
mitä ja miten (Heikkinen 2005).

Esimerkiksi työyhteisössä voidaan määritellä, että ”joku on tietynlainen 
tyyppi”. Tällöin unohdetaan konteksti: työyhteisön rakenne tuottaa hä-
nestä siihen tilanteeseen sellaisen kuin hän on, toisessa tilanteessa hän 
on toisenlainen. (Särkelä 30.3.2004.) Kukin toimii niin kuin toimii niis-
tä olosuhteista tai rakenteista käsin, jotka kulloinkin ovat hallitsevia. 
Myös oppilaitos tuottaa niin sanottuja ”tyhmiä” tai ”laiskoja” opiskeli-
joita – tapa toimia rakentuu niin vallitsevassa ympäristössä kuin ihmi-
sessä itsessäänkin.
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4.6 Muutos parempaan?

Prosessit ovat yksilöllisiä, niiden vaikeus vaihtelee ja ne kestävät kau-
an. Vaikka tässä julkaisussa mallinnettu prosessi johtaakin useissa tapa-
uksissa motivoitumiseen, tiedämme kaikki, ettei elämässä kaikki mene 
suunnitelmien ja kaavioiden mukaan. Putoamisia tapahtuu. Käytännös-
sä muutos parempaan kestää yleensä lähes yhtä kauan kuin muutos huo-
nompaan on kestänyt. 

Mallin tarkoitus on kuvata opiskeluympäristössä tapahtuvan vuorovai-
kutuksen yksittäisiä ulottuvuuksia. Sen tarkoitus on saattaa oppilaitok-
sen henkilökunta tietoiseksi näiden ulottuvuuksien olemassa olosta. Se 
ei ole ratkaisu ongelmiin, sillä ratkaisuja on vain ihmisillä itsellään. Li-
säksi opiskelija, joka käy läpi kuvatun kaltaista prosessia, käy samaan 
aikaan omassa elämässään läpi lukemattomia muita prosesseja, sekä tun-
nistettuja että tunnistamattomia. 

On harvinaista, että parilla ohjaustuokiolla tai käynnillä psykologin luo-
na saataisiin perustavaa laatua olevia muutoksia aikaan. Varsinkin, jos 
ohjaus irrotetaan muusta arkipäivästä. Sen sijaan tavoitteellistamisen ja 
ohjauksen tulisi jatkua tavalla tai toisella läpi opiskeluprosessin. Monis-
sa tapauksissa ohjaus tulee jatkumaan vielä opiskelun jälkeenkin, jon-
kun muun tahon toimesta. Joskus opinnot kahlataan läpi miten kuten. 
Todellinen kasvaminen edellyttää kuitenkin toistuvia onnistumisen ko-
kemuksia sekä itsensä ylittämistä. Oppiminen on ennen kaikkea kasvu-
prosessi niin aikuisilla kuin nuorillakin. Opettajan tai ohjaajan tehtävä 
on antaa kasvamiseen kunkin opiskelijan tarvitsemia välineitä. Suori-
tukset, jotka kasvamiseen johtavat, saavuttaa opiskelija itse. 

Opiskelu- ja kasvuprosessi on siis pitkä ja monivaiheinen. Se edellyttää 
nuoren henkistä sitoutumista asiaan ja valmiutta muutokseen. Opetta-
ja tai ohjaaja voi ainoastaan pyrkiä herättämään motivaation. Erityistä 
tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksen tarve ei yleensä lopu missään 
opiskelun vaiheessa. Paradoksaalista onkin, että perinteisesti asiantun-
tijoiden tarjoavat erityispalvelut on nähty korjaavina, ikään kuin eri asi-
antuntijat ”hoitaisivat opiskelijan kuntoon”. Vastuu omasta itsestään on 
kuitenkin aina yksilöllä. Asiantuntijoiden tulisikin yhdessä tukea opis-
kelijan etenemistä kaiken aikaa sen mukaan, millaista tukea opiskelija 
milloinkin tarvitsee.  
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5 Tapausesimerkki 

Case ”Jere”

Jeren peruskoulun päästötodistuksen keskiarvo oli 5.6, kun hän aloitti 
metallialan opinnot.  Jere kertoi peruskouluajoista, että huomio, joka hä-
neen peruskouluaikana oli kiinnittynyt, oli ollut pääasiassa negatiivista. 
Rehtori oli ottanut tavakseen soittaa joka perjantai-ilta Jeren vanhemmil-
le ja kertoa, mitä pahaa tämä milloinkin oli tehnyt. Alkusyksystä Jere 
käyttäytyi kovaäänisesti ja melko levottomasti. Opettajat alkoivat loka-
marraskuussa huomaamaan, että Jere oli usein poissa milloin minkäkin 
syyn varjolla. Poissaoloja alkoi kerääntyä yhä enemmän ja sitä mukaa 
myös kursseja jäi suorittamatta. Ohjaaja yritti keskustelemalla puuttua 
asiaan, mutta Jere ei tuntunut sitoutuvan poissaolojen vähentämiseen. 

Jere otettiin mukaan perustettavaan pienryhmään kevätlukukauden al-
kaessa. Ryhmän alussa hän laati itselleen tavoitteet, jotka olivat poissa-
olojen minimoimimen ja puuttuvien kurssien suorittaminen. Aluksi ryh-
mä kokoontui viikottain, ja joka viikolle tavoitteeksi asetettiin yksi tai 
kaksi asiaa. Aluksi pelkästään poissaolojen huomattava vähentyminen 
oli riittävän suuri tavoite. Ensimmäiseksi Jere suoritti ohjaajan valvon-
nassa puuttuvan äidinkielen kokeen, jonka hän läpäisi. Sen perusteella 
häntä rohkaistiin suorittamaan lisää puuttuvia kursseja. Sekä pienryh-
mässä että yksilökeskusteluissa ohjaajan kanssa Jerelle pyrittiin anta-
maan myönteistä palautetta jokaisesta onnistumisesta. Poissaolot vähe-
nivät aluksi jonkin verran. Häntä rohkaistiin toistuvasti jatkamaan sa-
maan malliin. Noin kuukauden kuluttua pienryhmätoiminnan alkami-
sesta Jeren koulunkäyntiä voitiin sanoa säännölliseksi. Lisäksi hän oli 
korvannut pajatöissä jonkun verran poissaolojaan. 
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Pienryhmän ja yksilökeskustelujen myötä Jere alkoi ottaa puheeksi oh-
jaajan kanssa myös muita asioita, kuten henkilökohtaisen elämänsä tai 
kesätyöpaikan hakemisen. Hän myös kertoi ohjaajalle sellaisia asioita, 
jotka halusi ehdottomasti pidettävän luottamuksellisina. Luottamus Je-
reen oli saatu. Kevään aikana poissaolot vähenivät huomattavasti syk-
syyn verrattuna. Jere sanoi itsekin muutaman kerran, ”ettei enää huvi-
ta olla pois koulusta”. 

Jeren tapauksen perusteella voidaan olettaa, että hänen aiemmin saa-
mansa kuva koulunkäynnistä oli melko negatiivinen. Hän oli mieltänyt 
koulun enemmän velvollisuutena ja pakkona kuin mahdollisuutena tai 
onnistumisen kokemuksina. Nyt hänelle osoitettu myönteinen palaute 
sekä yleisesti ottaen häneen kohdistettu huomio herättivät hänen opis-
kelumotivaationsa. Luultavasti hän ei ollut aikaisemmin saanut koulus-
ta rohkaisua, päinvastoin. Opettajien ja ohjaajien toistuva rohkaiseva 
palaute osoitti hänelle, että myös hänellä on mahdollisuudet ”ylittää it-
sensä” ja onnistua. Opiskelujen hoitaminen rästikursseineen ajan tasalle 
olisi vaatinut häneltä paljon itseohjautuvuutta. Selkeiden, seurattavissa 
olevien lyhyen tähtäimen tavoitteiden asettaminen auttoi häntä jäsentä-
mään omien opintojensa etenemistä. Selittämättömien poissaolojen seu-
raamukset pyrittiin myös osoittamaan selkeästi ja niihin puututtiin vä-
littömästi. Säännöllinen tuki ja seuranta, selkeät, yksinkertaiset tavoit-
teet sekä myönteinen palaute onnistumisesta olivat avainasioita tapah-
tuneessa muutoksessa. 
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6 Lauseentäydennystehtävä

Oheinen lauseentäydennystehtävä on tarkoitettu nuorille metallialan 
opiskelijoille. Se on vapaasti muunneltavissa omiin käyttötarkoituksiin. 
Tehtävä teetettiin tunnilla opiskelijoille. Tämän jälkeen sitä käytettiin 
keskustelun pohjana yksilöllisissä alkuhaastatteluissa. Tehtävä sisältää 
osittain sellaistakin tietoa, joka ei ole relevanttia opiskelun kannalta. 
Lomakkeen ei olekaan tarkoitus olla liian virallinen. Toisaalta se voi 
herättää ajatuksia ja kysymyksiä, mikäli vastaaja on kuvannut esimer-
kiksi välejä vanhempiinsa huonoiksi. Lauseentäydennys on tavallaan 
luova tapa tuottaa tekstiä. Opiskelijalla on mahdollisuus vastata kysy-
myksiin mitä vain – näin ollen keskustelut, joihin vastaajan kirjoitukset 
johtavat, ovat yhdessä tuotettu tulkinta asioista, ei mikään absoluutti-
nen totuus. Tehtävän ensisijainen tarkoitus on keskusteluyhteyden saa-
vuttaminen. Tehtävästä saattaa nousta jokin ohjaajaa kiinnostava asia. 
Se voi olla vaikkapa moottoripyöräily. Lauseentäydennystehtävän ei siis 
olekaan tarkoitus tuottaa totuuksia opiskelijoista vaan auttaa löytämään 
keskustelun aiheita. On oletettavaa, ettei ensimmäisessä keskustelussa 
vielä synny luottamuksellista suhdetta, jolloin voitaisiin puhua vaikeis-
ta asioista. Alkukeskustelun tarkoitus on tutustuminen, aito kohtaami-
nen ja keskusteluyhteyden rakentaminen. 

Jotakin viittellistä tietoa tehtävä toki antaa esimerkiksi suhtautumisesta 
opettajiin aikaisemmassa oppilaitoksessa. Mikäli se on ollut negatiivis-
ta, on kyseisen opiskelijan kanssa työskenneltävä enemmän, jotta luot-
tamus saadaan aikaan. Julkaisussa aiemmin kuvatut negatiiviset usko-
mukset on helpompi saada muuttumaan heti opiskelun alkuvaiheessa, 
jolloin samat uskomukset eivät vielä ole juurtuneet kohdistumaan ny-
kyiseen koulutukseen.
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Pohdi kysymyksiä, joilla saat voimaannuttavan prosessin käynnistymään 
keskustelun aikana.

LAUSEENTÄYDENNYSTEHTÄVÄ

Nimi: _______________________________

Ryhmätunnus: ________________________

Tässä lauseentäydennystehtävässä voit kertoa, mitä ajatuksia metallialan 
opiskelu on sinussa herättänyt. 

Kiinnostuin metallialasta, koska  _____________________________ 
_______________________________________________________ .

Mielestäni sovellun tälle alalle sen takia, että  ___________________ 
_______________________________________________________ .

Kun olin peruskoulussa, pärjäsin mielestäni  ___________________ .
Olin hyvä  _________________ . Vaikeuksia minulle taas aiheuttivat  
_______________________________________________________ . 
Peruskoulussa opettajat olivat mielestäni  _____________________ . 
Ongelmia peruskouluaikana minulla oli  ______________________ . 
Ensivaikutelma nykyisestä opiskelupaikastani on  _______________ 
______________________________. Mielestäni opiskeluryhmäni on 
  ____________________________ . Opettajista olen sitä mieltä, että  
_______________________________________________________ .
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(vedä yli väärä väittämä)  
Tiedän, että tämä on / En oikein tiedä, onko tämä … minulle oikea ala, 
koska  _________________________________________________ .
Opiskelu täällä on mielestäni  _______________________________ .
(vedä yli väärä)  
Asun vanhempien luona / avo- tai avioliitossa / yksin. Vanhempani/
puolisoni ovat ammatiltaan  ________________________________ . 
Välini perheeni kanssa ovat  ________________________________ . 
Tärkein ihminen elämässäni on  _____________________. Harrastan 
  ___________________________ . Harrastukseni merkitsee minulle 
  ______________________________________________________ .

Kun kuvittelen itseäni viiden vuoden kuluttua, voisin kuvitella olevani  
_______________________________________ . Silloin minulla olisi  
_______________________________________________________ , 
asuisin __________________________________________________ 
ja tärkeintä elämässä minulle varmasti olisi  ___________________ . 

Haluan kertoa itsestäni opettajille ja ohjaajille vielä, että  __________ 
_______________________________________________________ .

Tämän tehtävän tekeminen oli mielestäni _____________________ .

Lopuksi voit kirjoittaa tai piirtää aiheesta ”Minä ja opiskelu”
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 7 MOI:ssa kokeiltuja ryhmäyttämisen tapoja

Opiskeluryhmä on myös tärkeä tekijä opiskeluviihtyvyyden kannalta. 
Opiskeluryhmä on ns. tavoitteellinen ryhmä, jossa tietty tarkoitus sitoo 
sen jäsenet yhteiseen tavoitteeseen. Kuten Jauhiainen ja Eskola totea-
vat (1994, 49–53), jos tavoitteellisia ryhmiä ei käsitellä ryhminä, niissä 
vaikuttavat ryhmädynaamiset voimat saattavat olla este tuloksekkaalle 
toiminnalle. Heidän mukaansa tavoitteellisen ryhmän käytöstä voidaan 
hyötyä vain, jos mahdollisimman suuri osa sen toimintaenergiasta saa-
daan suunnattua yhteistyöhön. Tavoitteelliseen ryhmään edellytetään 
sitoutumista. Ilman sitoutumista toiminnan tehokkuus niinikään kärsii. 
Perinteisesti opiskeluryhmä on nähty ryppäänä ihmisiä, jotka vastaavat 
yksilöllisesti omien opintojensa etenemisestä. Tällöin ryhmän yhteistyön 
tavoitteellisuus on sattumanvaraista. Mikäli opiskeluryhmään kuuluu jä-
seniä, jotka sitoutuvat enemmän johonkin muuhun  kuin opiskeluun, se 
vaikuttaa kielteisesti koko ryhmän toiminnan tehokkuuteen. 

7.1 Ryhmäyttämispäivät

Ryhmädynamiikkaa voi säädellä ainoastaan tiedostamalla ryhmäytymi-
sen vaiheet, edistämällä ryhmäytymisprosessia myönteisesti sekä anta-
malla sille aikaa ja tilaa. Tämän vuoksi uusien opiskelijoiden ryhmäy-
tymistä lähdettiin tietoisesti ohjaamaan. Ryhmäytymistapahtumissa tai 
-päivissä opiskelijoilla oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä niidenkin kans-
sa, joihin eivät olleet vielä tutustuneet. Teematunneilla käsiteltiin mm. 
reilun pelin merkitystä opiskeluryhmässä. Siten opiskelijoita pyrittiin 
saattamaan tietoiseksi siitä, mikä kunkin oman panoksen merkitys on 
ryhmäytymisen ja me-hengen kannalta. 
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Ryhmäyttämispäivillä tarkoitetaan tapahtumia, joissa ryhmän yhteen-
kuuluvuuden tunnetta pyritään kohottamaan toiminnan kautta. Ryh-
mäyttämiseen riittää joskus asian tiedostaminen ja sen edistäminen ta-
valla tai toisella vaikkapa luokassa. Kuitenkin kummiluokkakokeilus-
sa päivistä pyrittiin tekemään erilaisia ja lähdettiin koulun ulkopuolelle 
retkeilemään. Ideana oli, että ryhmän jäsenet oppivat päivän aikana jo-
takin paitsi toisistaan, myös itsestään sekä ohjaajista tai opettajista ryh-
män jäseninä. 

Ryhmäyttämispäivä voi sisältää monenlaisia asioita. Se voidaan toteuttaa 
ostamalla ulkopuoliselta palveluntuottajalta vaikkapa elämyspalveluja – 
sitäkin kokeiltiin yhden ryhmän kanssa. Ryhmäyttämisen ei kuitenkaan 
tarvitse olla kalliita resursseja vaativa tapahtuma.  Ryhmäyttämispäivään 
sisältyi tutustumiskäynti sekä muu ”irti arjesta” -tempaus. Seuraavassa 
esitellään eri opiskelijaryhmien kanssa toteutettuja vaihtoehtoja. 

7.2 Tutustumiskäynti

ähes kaikkiin ryhmäyttämistapahtumiin sisältyi tutustumiskäynti oman 
alan työpaikkaan. Tutustumiskäynnin suunnitteluun pyrittiin sitoutta-
maan opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan. He saivat esimerkiksi toi-
voa, millaiseen tai mihin yritykseen halusivat lähteä tutustumaan. Opis-
kelijoita motivoivin vaihtoehto on, että he itse ottavat myös yhteyttä yri-
tykseen ja sopivat käynnistä. Toisaalta, esimerkiksi metallialan opettajal-
la usein on tiedossaan kaikki lähialueen yritykset, jolloin hän voi valita 
sellaisen työpaikan, jossa uskoo olevan eniten opittavaa tai mahdollisia 
työpaikkoja. Opiskelijoille voi olla myös kasvattavaa nähdä saman alan 
muita opiskelijoita työssäoppimisjaksollaan yrityksessä. 

Tutustumiskäyntiä voidaan reflektoida monella tavalla. Voidaan kysyä, 
vastasiko käynti niitä mielikuvia, joita opiskelijoilla oli ennestään oman 
alansa työpaikoista. Etukäteen kannattaa antaa ohjeistusta siitä, mihin 
asioihin käynnillä olisi syytä kiinnittää huomiota. Yhden ryhmän kans-
sa tehtiin yhteistyötä äidinkielen opettajan kanssa, jolloin opiskelijat kir-
joittivat äidinkielen tehtävänä raportin käynnistä. 

Nuorten kohdalla annettiin palautetta myös käyttäytymisestä tutustumis-
käynnillä. Pääosin palaute oli hyvää. Usein nuoret, jotka luokassa käyt-
täytyvät levottomasti, ovat siitä huolimatta tutustumiskäynneillä asialli-
sia. Erään ryhmän opettaja tunsi epävarmuutta lähteä tutustumiskäynnil-
le häiriköintiä peläten. Ryhmä ”haastettiin” tilanteeseen kysymällä oppi-
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lailta suoraan, ”kehtaavatko” ohjaajat viedä heitä yritykseen. Opiskelijat 
olivat innokkaasti lähdössä tutustumaan ja vakuuttivat ”osaavansa käyt-
täytyä”. Mitään vaikeita ongelmia ei kyseisenkään ryhmän kanssa tullut 
vastaan. Työparityöskentelystä oli hyötyä tässäkin, sillä opettaja ei jou-
tunut yksin ottamaan vastuuta ryhmästä. Käyttäytymisestä tutustumis-
käynnillä sovittiin etukäteen tarkoin: sovittiin esimerkiksi, että kukaan 
ei tupakoi yrityksen pihalla vaan tupakkataukoja pidetään muulloin. 

7.3 Leirikoulu metsässä 

Tutustumiskäynti tukee ryhmäytymispäivän ammatillisia tavoitteita. Hy-
väksi havaittu tapa yhdistää toiminnallinen osuus nimenomaan tutus-
tumiskäyntiin erotti päivän tehokkaimmin ns. normaalista opiskelusta. 
Toisaalta pelkkä toimintapäivä ei monien mielestä palvele ammatillisia 
opetustavoitteita lainkaan. Ravitsemusalan ryhmän kanssa ryhmäyty-
minen toteutettiin leirikouluna metsässä. Tällöin tapahtumaa valmis-
teltiin jo edellisinä päivinä suunnittelemalla ja esivalmistelemalla leirin 
ateriat. Kaikki ruoka valmistettiin itse paikan päällä, jolloin ammatilli-
set tavoitteet toteutuivat hyvin. Ryhmä yöpyi opettajan ja kolmen ohjaa-
jan kanssa metsässä puolijoukkueteltassa. Kokemus oli monille ainut-
laatuinen, sillä niin primitiivisistä olosuhteista ei useimmilla ollut ko-
kemusta. Ryhmä joutui kohtaamaan yhdessä myös epämiellyttäviä tun-
teita kuten kylmyyden ja pimeyden. Leirikouluun oli laadittu ohjelma, 
joka sisälsi ruuanlaiton lisäksi erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja on-
gelmanratkaisutehtäviä. Huolimatta siitä, että opiskelijat olivat osittain 
heppoisesti varustautuneita ja että kokemus ei ollut pelkästään mukava 
tai miellyttävä, leiristä saadut palautteet olivat hyvät. Kritiikkiä esitet-
tiin erityisesti kylmyyttä tai pimeyttä kohtaan, mutta kaiken kaikkiaan 
palautteen mukaan opiskelijat kokivat leirin positiivisena oppimiskoke-
muksena. Luokkakaverista tulee esiin erilaisia puolia teltassa keskellä 
yötä kuin luokkatilanteessa. Myös keskinäinen yhteistyö eri tehtävissä 
edellytti vuorovaikutusta kaikkien kanssa. Opiskelijat myös arvostivat 
sitä, että opettaja ja ohjaajat olivat ”jutussa mukana”. 

Projekti mahdollisti leirikoulun järjestämisen, sillä ohjaajaresursseja tar-
vittiin enemmän kuin mihin yksi opettaja riitti. Leirin järjestämiseen 
saattaa kuitenkin saada apua, vaikka projektia ei olisikaan. Sitä kannat-
taa tiedustella esimerkiksi kaupunkien nuorisotoimilta, seurakunnilta, 
partiolaisilta, kylätoimikunnilta, metsästysseuroilta tai vapaaehtoisilta 
maanpuolustusjärjestöiltä – ja miksei myös oppilaiden vanhemmilta. 
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- kaikki tai melkein kaikki puhuu 
toisillensa ja jotkut on jutellu sel-
lasen henkilön kanssa kenen 
kanssa ei oo ennen jutellu

- sai tutustua paremmin kaikkii, 
tuli parempi luokkahenki

- just se että kaikki tulee toimeen 
kaikkien kanssa

- hyvä, tuntee ihmisiä paremmin 
nyt ja ensi vaikutelmat muuttui 
paremmiksi

- se paransi luokkahenkeä ja oppi 
tuntemaan enemmän muista

Jos katsomme opiskelijaa vain omasta näkökulmastamme, emme ehkä 
näe hänessä sitä, mikä olisi näkemisen arvoista. Tilanteissa, joissa siir-
rytään tavanomaisesta ympäristöstä epätavalliseen, kuten metsään tai 
tehtäväradalle, ihmisistä paljastuu erilaisia asioita kuin normaaliympä-
ristössä. Myös opettaja voi havaita, että opiskelija, joka ei ole erottunut 
opiskeluryhmästä normaalisti, saattaa ottaa toisessa ympäristössä vas-
tuullisen roolin tai muuten osoittaa erityistä lahjakkuutta.

7.4 Ajatuksia ryhmäytymistapahtumista

Tunteet, joita opiskelijoilla ja opettajalla on toisiaan kohtaan, saattavat 
ryhmäytymistilanteessa muuttua. Harvemmin muutos on negatiivinen, 
sillä yhteiset ”irti arjesta” -kokemukset yleensä lisäävät ryhmän jäsen-
ten luottamusta toisiinsa. Ryhmää voi myös haastaa puhaltamaan yhteen 
hiileen valmistautumalla avoimesti siihen, että toiminnan onnistuminen 
on kunkin henkilökohtaisesta panoksesta kiinni. 

Opettajan ja ryhmän yhteisöllisyyttä lisää jonkin yhteisen asian löytämi-
nen. Kokeilun alussa ohjaajat tuottivat yhteisöllisyyttä järjestämällä eri-
laisia toimintaratoja luontoon. Radoilla harrastettiin ongelmanratkaisua 
kuten hämähäkinverkon läpäisemistä, lankkuhiihtoa tai seinäkiipeilyä 
(julkaisun lopussa on esimerkkejä toiminnallisista harjoituksista). 

Kokeilun edetessä opettajat ryhtyivät enemmän itse ja yhdessä ryhmän 
kanssa suunnittelemaan toimintaansa. Opettajan ja ryhmän tuottamat 
ideat olivat yllättävänkin yksinkertaisia. Esimerkiksi eräs ryhmä tiesi 
opettajiensa harrastavan sulkapalloa ja halusi haastaa heidät otteluun. 

Leirikoulun vaikutuksia nuorten arvioimana:
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Ryhmäytymispäivään sisällytettiin sulkapallo-ottelu koulun liikuntasa-
lissa. Ryhmässä sattui olemaan monia peleistä erittäin innostuneita poi-
kia, ja näin ollen iltapäivästä muodostui mielenkiintoinen. Opiskelijat 
saattoivat löytää opettajistaan uusia puolia, jotka eivät tule esille luokka-
tilanteessa: urheilullisuutta, taistelunhalua, reiluutta, kaverillisuutta jne. 
Myös ohjaaja, joka havainnoi tilannetta, havaitsi opiskelijoissa piirteitä, 
jotka jäävät luokassa huomaamatta. Saattoi myös käydä niin, että sellai-
nen opiskelija, joka esiintyy näkyvästi tai kovaäänisesti luokassa, ei saa 
yhtä vahvaa roolia toiminnallisessa tilanteessa. Tällöin ne, jotka normaa-
listi jäävät varjoon, voivat löytää erilaisia rooleja ryhmässä. 

Päivän päätteeksi oli tapana käydä palautekeskustelua siitä, miten päi-
vä oli sujunut. Yksi hyvä tapa on kysyä opiskelijolta: mitä opit? Opis-
kelijoilla oli myös mahdollisuus kertoa, mikä oli mukavinta, sekä antaa 
kriittistä palautetta. Myös opettajat antoivat palautetta – sekä kriittistä 
että myönteistä. Useimmiten opettajat kokivat, että ryhmä oli toiminut 
yllättävän mallikelpoisesti päivän aikana. 

Ryhmäyttäviin toiminnallisiin aktiviteetteihin liittyvää kirjallisuutta:

Aalto, M. 2002. Turvallinen ryhmä. Forssa: Aseman lapset ry.

Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Ryttylä: My Generation.

Leppilampi, A. & Piekkari, U. 1998. Nappaa nipusta: kun lusikalla antaa niin 
kauhalla saa. Lahti: Aike.
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8 Loppulause

Tätä julkaisua kirjoitettaessa käytiin samanaikaisesti läpi myös muita 
Worth the Work -projektin kokemuksista rakentuneita tuotoksia. Maa-
liskuussa 2005 ilmestyy tämän julkaisun ohella mm. julkaisut verkosto-
toiminnasta, siirtymäsuunnittelusta sekä oppimisvaikeuksisten kuntou-
tusmallista. Vaikka projektin alussa eri pilottien toimintaperiaatteilla ja 
kohderyhmillä tuntui olevan vähän yhteistä, loppuvaiheessa huomattiin, 
että samat periaatteet soveltuvat jokaiseen kokeiluun erilaisista kohde-
ryhmistä huolimatta. Ohjaus ulottuu kaikkialle. Haasteet, joihin sen tulisi 
vastata, ovat nekin valtavia. Erilaisia keinoja erityistä tukea tarvitsevien 
kohtaamiseen on kehitetty lukuisissa projekteissa, mutta onnistuminen 
myös jatkossa edellyttää panostusta. Erityisopettaja Lauri Lähteenmäki 
suhtautuu oheisessa kommentissaan tulevaisuuteen positiivisesti.

MOI-kokeilun toteutumisen edellytys oli hyvä yhteistyön ilmapiiri. Luot-
tamuksen tulee vallita paitsi ohjaajien ja opiskelijoiden välillä, myös opis-
kelijahuoltohenkilöstön keskuudessa. Tavoitteena tulisi ottaa myös oman 

Keskeisin asia mielestäni on se, että 
jokainen opiskelija elämäntilantees-
taan huolimatta pystyttäisiin otta-
maan opetuksessa huomioon ja an-
tamaan hänelle tasoaan vastaavia 
tehtäviä pienellä pinnistysvaralla va-
rustettuna. Näin toimimalla jokai-
sen opiskelijan on mahdollista saa-
da onnistumisen kokemuksia, jotka 
ovat tärkeitä itsetunnon ja ammatti-

ylpeyden kohottamiseksi. Opettajilla 
ja ohjaajilla tulisi olla riittävästi ai-
kaa jokaiselle opiskelijalle myös hen-
kilökohtaisella tasolla. Eriasteisia op-
pimisvaikeuksia ja elämänhallintaan 
liittyviä ongelmia omaavilla opiske-
lijoilla tulisi olla riittävä tukiverkosto 
hyvän opetusprosessin lisäksi. 

(Lauri Lähteenmäki)
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työyhteisön voimaannuttaminen: myös opettajan tai ohjaajan pitää olla 
voimaantunut voidakseen kohdata työssään vastaan tulevia haasteita. Tä-
män tavoitteen toteutumiseksi kunkin työyhteisön jäsenen tulee työsken-
nellä päivittäin. Tuloksekasta opetusta ja ohjausta syntyy vain silloin, kun 
työryhmässä vallitsee keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutus.  
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