
 

 

Juuli Hiipakka 

Vauhdittamosta tukea opintoihin 

Yksilöllisyys ja joustavuus ammatillisissa opinnoissa 

Opinnäytetyö 
Kevät 2019 
SeAMK Sosiaaliala 
Sosionomi AMK



2 

 

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU  

Opinnäytetyön tiivistelmä 

Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 

Tutkinto-ohjelma: Sosionomi (AMK) 

Tekijä: Juuli Hiipakka 

Työn nimi: Vauhdittamosta tukea opintoihin: Yksilöllisyys ja joustavuus ammatilli-
sissa opinnoissa 

Ohjaaja: Päivi Rinne 

Vuosi: 2019  Sivumäärä:  45 Liitteiden lukumäärä: 3 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa Seinäjoen koulutuskuntayh-
tymä Sedun Vauhdittamoiden toiminnasta opiskelijoiden näkökulmasta. Ammatilli-
sen koulutuksen uudistus astui voimaan vuonna 2018 tuoden mukanaan merkittäviä 
uudistuksia ammatilliseen koulutukseen, kuten nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen 
yhdistymisen. Uudistuksessa korostetaan muun muassa yksilöllisiä ja joustavia 
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1 JOHDANTO 

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuonna 2018. Uusi laki ammatilli-

sesta koulutuksesta toi merkittäviä uudistuksia sekä velvollisuuksia koulutuksen jär-

jestäjille. Reformin myötä ammatillisesta koulutukseen on tehty vuodesta 2017 al-

kaen suuria leikkauksia, mikä näkyy muun muassa lähiopetuksen vähenemisessä. 

Uudistuksen myötä opintoihin on kuitenkin luotu joustavuutta sekä yksilöllisempien 

opintopolkujen mahdollisuuksia.  

Tutkimuksessani vastaavaa tahoa edustaa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun 

Vauhdittamo. Vauhdittamo tarjoaa matalan kynnyksen ohjausta ja tukea opintoihin 

ja pyrkii ennaltaehkäisemään koulutuksen keskeytymisiä. Uudistuksen myötä Vauh-

dittamolla on tärkeä rooli yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttamisessa 

perinteisen luokassa tapahtuvan opetuksen vähentyessä. 

Määrällisen tutkimukseni tarkoituksena on kerätä tietoa Vauhdittamon toiminnasta 

opiskelijoiden näkökulmasta. Keskiöön nousevat kysymykset siitä, miten he kokevat 

saamansa avun ja ohjauksen. Vastavuoroisesti tutkimus tarjoaa mahdollisuuden 

Vauhdittamolle tarkastella toimintaansa tutkimustulosten näkökulmasta ja katsoa tu-

levaan kehityskohteita silmällä pitäen. Tutkimus toteutetaan alueellisesti katsottuna 

suhteellisen laaja-alaisesti ja mukana ovat kaikki Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 

Sedun toimipisteet.  
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Aiheen valinta  

Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi suorittaessani Johtamisen menetelmät -har-

joittelujaksoa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun Vauhdittamossa ja Parvessa 

parempi 2 -hankkeessa. Sedu Vauhdittamo oli juuri aloittanut Seinäjoen Kirkkoka-

dun toimipisteessä ja projektikoordinaattori, harjoittelun ohjaajani, toivoi saavansa 

palautetta sen toiminnasta. Keskiöön nousi erityisesti tarve saada tietoa Vauhditta-

mosta opiskelijoiden näkökulmasta ja samalla nostaa esille aiheita toiminnan kehit-

tämiseksi tulevaisuudessa.  

Sosionomiopintojeni harjoittelujaksot ovat painottuneet nuorten kanssa työskente-

lyyn sekä opintovalmennus- ja ohjaustehtäviin, joten aiheen valinta tuntui luonnolli-

selta ja kiinnostavalta. Lisäksi aihe on hyvin ajankohtainen niin ammatillisen koulu-

tuksen uudistuksen kuin myös Vauhdittamon toiminnan tuoreuden kannalta.  

2.2 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu  

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu järjestää ammatillista koulutusta maakunnal-

lisesti lähes kymmenessä eri kunnassa. Koulutuskuntayhtymässä työskentelee jopa 

750 päätoimista työntekijää. Opiskelijavirta vuodessa on yli 10 000, joista päätoimi-

sia opiskelijoita on 5000. Sedusta löytyy yli 200 erilaista koulutusta aina lyhytkoulu-

tuksista erityisammattitutkintoihin asti.  (Sedu, [Viitattu 17.4.2019])  

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on maksutonta. Sedun opiskelijoilla on 

mahdollisuus myös maksuttomaan opiskelija-asuntolaan, jossa nuori saa tukea 

asuntolaohjaajalta itsenäistymiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa. (Hakijan opas 

2019, [Viitattu 24.5.2019]) 
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Seuraavassa kuvassa on esitelty Sedun toimipaikkakunnat sekä perustutkinnot, 

jotka ovat mukana yhteishaussa 2019.  

 

Kuvio 1: Sedun toimipaikkakunnat ja perustutkinnot (Hakijan opas 2019) 
 

2.3 Vauhdittamo 

Vauhdittamo tarjoaa matalankynnyksen ohjausta opintoihin, auttaa ennaltaehkäise-

mään opintojen viivästymistä sekä vauhdittaa opintoja. Vauhdittamo toimii myös si-

sääntuloväylänä kesken lukuvuoden aloittaville opiskelijoille. (Ylihärsilä 2018) 

Vauhdittamo tarjoaa opiskelijoille rauhallisen oppimisympäristön ja henkilökohtaista 

ohjausta. Ohjaajina toimii erityisopettajia, ammattiohjaajia ja opettajia, jotka tekevät 

yhteistyötä vastuuohjaajien, opinto-ohjaajien, koulutusvastaavan sekä opettajien 
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kanssa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä Vauhdittamon toimintaa on ollut vuo-

desta 2017. (Ylihärsilä 2018.)   

Seuraavassa kuviossa on esitetty Vauhdittamon toimintaa.  Aiemmin Sedun eri yk-

siköissä on kokeiltu vastaavanlaista toimintaa kuten Jeesipolia painottuen yhteisten 

ja ammatillisten tutkinnon osien rästitehtävien ja -kokeiden tekemiseen (kuvion oi-

kea puoli). Aiemmat kokeilut osoittivat toiminnan tarpeellisuuden, joten reformin 

myötä toimintaa alettiin laajentaa ja palveluita lisätä (kuvion vasen puoli). Näin syntyi 

uusi konsepti Vauhdittamo. Syksystä 2018 lähtien Vauhdittamon toimintaa on käyn-

nistelty Sedun jokaisessa yksikössä. Toimintaa voidaan saman paikkakunnan si-

sällä myös yhdistää, mikäli se on mahdollista ja toimivaa. (Parantainen 2019 ; Yli-

härsilä 2018).  

 

Kuvio 2: Vauhdittamo-toiminta 
 

Kaikille tavanomainen luokassa ja isossa ryhmässä opiskelu ei ole tehokkainta. 

Vauhdittamo tarjoaa vaihtoehtoisesti rauhallisen oppimisympäristön ja laitteet teh-
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tävien tekemiseen. Vauhdittamoon voi tulla aina sen ollessa auki ilman erillistä so-

pimista ja toiminta on täysin vapaaehtoista. Vauhdittamo ei myöskään ole ’’rangais-

tuspaikka’’, jonne haastavat opiskelijat lähetetään suorittamaan tekemättä jääneitä 

tehtäviä.  

Ohjaajien näkökulmasta työ vaatii joustavuutta ja nopeaa mukautumista tilanteisiin, 

sillä eri aloilta tulevista opiskelijoista ei aina ole ennakkotietoa. Vauhdittamo-ohjaa-

jan selvittäessä opiskelijan tilannetta, hankkiessa tarvittavat materiaalit sekä aika-

tauluja suunniteltaessa ohjaajien aikaa kuluu paljon muuhun kuin itse ohjaustyöhön. 

(Parantainen 2019) 

Vauhdittamon kehittämisen koordinointi on myös osa Parvessa parempi 2 hanketta.  

Hanke on opetushallituksen rahoittama ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hal-

linnoima. Sen keskeisiä tavoitteita ovat oppilaitosten yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin 

sekä osallisuuden kehittäminen ja edistäminen. (Parvessa parempi 2, [Viitattu 

16.4.2019])  
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3 AMMATILLINEN KOULUTUS JA SEN VAIHEET 

3.1 Ammatillinen koulutus 

Suomen perusopetuslaissa (628/1998) määrätään oppivelvollisuudesta. Oppivel-

vollisuus alkaa sinä vuonna, kun Suomessa vakituisesti asuva lapsi täyttää seitse-

män vuotta. Oppivelvollisuus päättyy perusopetuksen oppimäärän suoritettua tai 

kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kymmenen vuotta. (Oppivelvollisuus ja kou-

lupaikka, [Viitattu 20.5.2019]) 

Ammatillinen koulutus Suomen koulutusjärjestelmässä luokitellaan toisen asteen 

koulutukseksi. Pohjakoulutusvaatimuksena toisen asteen tutkintoihin on perusope-

tuksen oppimäärä. Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perus-

tutkintoja, ammattitutkintoja sekä erityisammattitutkintoja. Perusasteen ja toisen as-

teen välistä vaihetta kutsutaan nivelvaiheeksi, jota käsittelen työssäni myöhemmin 

lisää. 

 

Kuvio 3: Suomen koulutusjärjestelmä 
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Ammatillisen koulutuksen tutkinnot koostuvat ammatillisista sekä yhteisistä tutkin-

non osista. Perustutkinnot valmistavat laaja-alaisiin ammatillisiin perusvalmiuksiin 

alan eri tehtäviin ja ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Ammattitutkinnot koh-

distuvat perustutkintoa syvällisempiin ja rajatumpiin työtehtäviin ja ovat 120 tai 150 

osaamispisteen laajuisia. Erityisammattitutkinto painottuu ammattitutkintoa syvälli-

semmin ammatin hallintaan ja monialaiseen osaamiseen ja on 180 osaamispisteen 

laajuinen. Toisen asteen koulutuksen suoritettua on mahdollista hakeutua korkea-

asteelle. (Ammatillinen koulutus, [Viitattu 16.4.2019]) 

 

3.2 Ammatillisen koulutuksen historiaa 

Ammatillisen opetuksen juuret Suomessa ulottuvat 1600-luvulle, jolloin nuoret ha-

keutuivat oppipojiksi mestareille. Oltuaan 3-5 vuotta oppipoikana, oli mahdollisuus 

suorittaa niin kutsuttu kisällinnäyte, jonka suorittaessaan hyväksytysti sai käyttää 

kisällin nimikettä. Mestariksi tullakseen opintoja tuli jatkaa vielä muutama vuosi li-

sää. Oppipoika-kisälli-mestari-järjestelmä jatkui 1800-luvulle asti ja ammatit painot-

tuivat lähinnä käsityö- ja teollisuusalalle. (Kuikka, 1991)  

Ammatillisen erityisopetuksen juuret Suomessa johtavat 1800-luvun lopulle, jolloin 

vammaisia, ’’pahatapaisia’’, tylsämielisiä sekä vajaakuntoisia alettiin kouluttamaan 

saadakseen heidät hankkimaan toimeentulonsa itse. Kasvatuksesta vastasivat al-

kuun yksittäiset henkilöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt, mutta myöhemmin perustet-

tiin myös kouluja ja kasvatuslaitoksia. (Honkanen, Kaikkonen, Kotila 2008, 16) 

1900-luvun taitteessa perustettiin erikseen tyttöjen ja poikien valmistavia kouluja, 

joiden tarkoituksena oli saada oppilaat työllistymään koulutuksen jälkeen. Sota-ajan 

jälkeen 1946 voimaan tullut invalidihuoltolaki takasi lyhyitä koulutuksia vammautu-

neille, jotta heidät saataisiin sijoitettua nopeasti työelämään ansaitsemaan elan-

tonsa. (Honkanen ym. 2008, 19) 

Vuonna 1958 ammattioppilaitoksia perustettiin lisää, mutta tutkintojen sisältö ja to-

teutus eri paikkakunnilla vaihtelivat suuresti. 1970- luvulla keskiasteen koulutus py-

rittiin saamaan mukaan koulutusjärjestelmään, ja keskiasteen uudistuksessa 1985 
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toteutettiin suunnitelma tarjota mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen koko ikä-

luokalle. (Honkanen ym. 2008, 20-21) 1980-1990 -lukujen vaihteessa saavutettiin 

nykyinen taso toisen asteen koulutuksen suorittaneessa 25-44 - vuotiaassa väes-

tössä.  

Ennen vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen reformia viimeisin koululainsäädäntö 

sisältäen lain ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan vuonna 1998. Suurimpia 

muutoksia yhteiskunnassa 2000-luvulla ovat olleet koulutustakuu, yhteiskuntatakuu 

sekä työssäoppiminen. (Honkanen ym. 2008, 22).  

2000-luvulla koulutuspolitiikka alkoi ajaa koulutuksen järjestäjien keskittämistä, 

jonka myötä oppilaitoksia on siirtynyt kuntayhtymiin tavoitteena vastata kustannus-

tehokkuuden vaatimuksiin ja alueiden väestökehitykseen. Vuonna 2002 ammatilli-

sia oppilaitoksia oli Suomessa 197 ja vuonna 2018 enää 84. (Enbuska 2018, 11.) 

Ammatillisen koulutuksen historiaa tarkasteltaessa on mielenkiintoista huomata en-

simmäisten opetusmenetelmien nousevan uudelleen trendeiksi nykyaikaisilla nimik-

keillä. Esimerkiksi 1600-1800 luvuilla käytettyä oppipoika-kisälli-järjestelmää voi-

simme verrannollistaa nykyiseen oppisopimuskoulutuksella suoritettavaan ammat-

titutkintoon edeten ammattikorkeakouluun mestariksi asti.   

3.3 Ammatillisen koulutuksen reformi 2018 

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Uusi laki am-

matillisesta koulutuksesta toi mukanaan merkittäviä uudistuksia, kuten aikuiskoulu-

tuksen ja nuorisoasteen koulutuksen yhdistymisen, jatkuvan koulutuksiin hakeutu-

misen, tutkinto-ohjelmien vähenemisen tehden niistä entistä laaja-alaisempia ja si-

sältäen erikoistumisen tutkinnon sisällä, oppimisympäristöjen muuttumisen sekä 

opintojen henkilökohtaistamisen. Näitä teemoja avaan työssäni myöhemmin lisää. 

Uudistuksen myötä koulutuksen järjestäjällä on myös velvollisuus ohjata hakijaa eri 

tutkintovaihtoehtoja miettiessä. Lisäksi opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen 

huomioidaan, ja opinnoissa painotetaan vain puuttuvien taitojen hankkimista. (Am-

matillisen koulutuksen reformi – Tietopaketti ohjaajille 2018, 3-4) 
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Ammatillisen koulutuksen uudistus vastaa myös opintojen nopeuttamisen tarpeisiin 

aiempaa paremmin. Nopeuttamista edistää henkilökohtaiset opintopolut ja aiem-

man hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen. Lisäksi opintojen nopeut-

tamiseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi älykkyys, aiemmin opittujen tie-

tojen ja taitojen hyödyntäminen, opiskeltavien asioiden omaksuminen nopeammin 

sekä valmius ja halu tehdä pidempiä koulupäiviä. (Parantainen 2019).  

Tilastokeskuksen (12.2.2019) mukaan vuonna 2018 ammatillisia oppilaitoksia Suo-

messa oli 84, joissa opiskeli yhteensä 189 100 opiskelijaa. Vielä vuotta aiemmin 

ammattioppilaitoksia oli 15 enemmän. (Tilastokeskus 2019). Reformin myötä toisen 

asteen koulutuksesta on leikattu 190 miljoonaa, mikä näkyy lähiopetuksen korvaa-

misessa itsenäisellä opiskelulla sekä opettajia ohjaajilla.  
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4 YKSILÖLLISYYDEN TARPEET OPINNOISSA 

4.1 Nivelvaihe 

Opetusministeriön työryhmä (2005, 10-11) määrittelee nivelvaiheen kahden koulu-

tusasteen välisenä siirtymävaiheena, jolloin nuori alkaa selkeyttää omia koulutus- ja 

uravaihtoehtoja. Tässä työssä nivelvaihetta tarkastellaan perusopetuksen ja toisen 

asteen välisestä näkökulmasta.  

Ilman perusopetuksen päättötodistusta jää yhä useampi nuori. Vuonna 2011 9. luok-

kalaisista ilman päättötodistusta jäi 0,28% (180 opiskelijaa), kun vuonna 2018 luku 

oli jo 0,75% (436 opiskelijaa). (Suomen virallinen tilasto 2019, [viitattu 23.5.2019]).  

Vuoden 2017 Nuorisobarometrin teemana olivat koulutus ja sen kehitykseen liittyvät 

haasteet. Barometriin vastanneista nuorista jopa 75% kannatti oppivelvollisuuden 

laajentamista peruskoulusta toiselle asteelle (Pekkarinen & Myllyniemi 2018). Näin 

perusasteen koulupudokkuutta voitaisiin ennaltaehkäistä.  

Sulanderin & Romppasen (2017, 24) mukaan yksi nivelvaiheen haasteista on opis-

kelupaikan peruuttaminen tai opintojen keskeyttäminen alkuvaiheessa. Nuorten it-

setuntemus ei ole vielä kehittynyt ja he voivat kokea hakemisen ’’pakkohakuna’’, 

koska osa heistä on hyvin epävarmoja, mitä tulisi opiskella. Tämä johtaa usein vää-

rään alavalintaan ja sitä kautta koulutuksen keskeytymiseen.  

Vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 51:lle koulutuksen järjestäjälle 

järjestämisluvan ammatilliseen koulutukseen valmentavalle koulutukselle, eli 

VALMA-koulutukselle. VALMA-koulutuksella tuetaan nivelvaihetta sekä pyritään 

varmistamaan jokaiselle perusopetuksen päättäneelle nuorelle tai tutkintoa vailla 

olevalle jatko-opintopolku toisen asteen koulutukseen. (Opetus- ja kulttuuriministe-

riö 2015, viitattu [23.5.2019]) Valmentavassa koulutuksessa nuori voi selkeyttää 

jatko-opintosuunnitelmiaan, vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan sekä korottaa perus-

koulun päättötodistuksen arvosanoja. (Ammatilliseen koulutukseen valmentava 

koulutus – VALMA, [Viitattu 23.5.2019])  
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Opetushallituksen (13.3.2019) tiedotteen mukaan perinteisessä yhteishaussa am-

matilliseen koulutukseen hakijamäärät ovat laskeneet. Syynä voi olla uudistuksen 

tuoma jatkuvan hakeutumisen mahdollisuus. Nykyään peruskoulun päättäneet ha-

keutuvat kuitenkin hyvin tasapuolisesti ammatilliseen koulutukseen (51%) ja lukio-

koulutukseen (49%). 

Nivelvaiheessa moniammatillisella yhteistyöllä on merkittävä rooli niiden nuorten 

löytämisessä, jotka ovat vaarassa pudota tukipalvelujen ulkopuolelle. Tehokkaalla 

tiedonsiirrolla nuoren siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle voidaan vaikuttaa 

tukitoimien järjestämiseen ja ohjaukseen panostamiseen.  

Tiedonsiirtoa tukee myös Nuorisolaki (1285/2016 § 11), jonka mukaan koulutuksen 

järjestäjän on luovutettava etsivälle nuorisotyölle tiedot nuoresta, joka ei ole sijoittu-

nut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tai keskeyttää opinnot ammatillisessa kou-

lutuksessa. Tiedonsiirrolla voidaan myös vaikuttaa positiivisesti nuoren kiinnittymi-

sessä toisen asteen opintoihin sekä estää negatiivisten asenteiden syntymistä opis-

kelua kohtaan (Hakkarainen, Holopainen, Mäkihonko 2017, 74).  

4.2 Oppimisympäristöt 

Ikosen ja Virtasen (2007, 241 - 255) mukaan oppimisympäristö voidaan jakaa 

psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen oppimisympäristöön. Oppi-

misympäristöllä voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia koulumenes-

tyksen, tehokkuuden sekä viihtyvyyden kannalta ja siksi oppimisympäristö tulisi ra-

kentaa niin, että opiskelija pystyisi käyttää kaikkia aistejaan oppimisen tehosta-

miseksi ja helpottamiseksi.  

Uusinoka (2008, 81) esittää turvalliseksi koetun oppimisympäristön olevan tärkeä 

perusta oppimiselle ja madaltavan haastavaa käyttäytymistä. Jos opiskelijalla on 

esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöitä, hänen täytyy tietää lähitulevaisuudessa tapah-

tuvien asioiden kulku selkeästi kokeakseen olonsa turvalliseksi: mitä tapahtuu nyt, 

kenen kanssa ja entä sen jälkeen? Uusinoka (2008) painottaa, että haastava opis-

kelija tarvitsee yksilöllistä ohjaamista, jotta oppiminen toteutuisi. Haasteellisuutta 

voivat lieventää myös pienetkin muutokset, esimerkiksi istumapaikan vaihtaminen 
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luokassa. Tärkeää on myös huomioida, että samassa ryhmässä voi olla opiskeli-

joita, joiden kypsyydessä saattaa olla useiden vuosien ero.  

Ammatillisessa koulutuksessa erilaiset oppimisympäristöt, niiden monipuolistumi-

nen ja joustavuus korostuvat uudistuksen myötä. Opiskelu tapahtuu edelleen myös 

oppilaitoksissa, mutta enemmän työpaikoilla sekä virtuaalisissa ympäristöissä. 

(Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalle? [Viitattu 4.2.2019].) Ti-

lastokeskuksen (2018) mukaan vuonna 2017 oppisopimusopiskelijoiden osuus am-

matillisen koulutuksen suorittaneista oli 18 prosenttia.   

Työpaikoilla tapahtuvalla oppimisella pyritään lisäämään opiskelumotivaatiota, vä-

hentämään koulutuksen keskeytymisiä sekä laskemaan kynnystä työllistyä valmis-

tumisen jälkeen. Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatillisen 

perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erityisammattitutkinnon osia tai jopa koko tut-

kinto. Oppisopimuskoulutus perustuu pääosassa opintojen suorittamiseen työpai-

kalla, josta opiskelijalle maksetaan myös palkkaa. (Oppisopimus, [Viitattu 6.5.2019]) 

Aiemmin työssä oppimisena tunnetulla koulutussopimuksella opiskelija hankkii ja 

vahvistaa osaamistaan työpaikalla. Koulutussopimuksella suoritetaan tutkinnon 

osa, sitä pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta. (Hakijan opas 

Sedu 2019, [Viitattu 2.5.2019].) 

4.3 Opintojen henkilökohtaistaminen  

Aiemman lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998) mukaan ammatilli-

sessa koulutuksessa vain vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, 

tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisopiskelijoiksi määritellylle opiske-

lijalle laadittiin HOJKS, eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suun-

nitelma.  

Uuden lain (531/2017) myötä jokaiselle ammatillisen koulutuksen aloittavalle laadi-

taan opintojen alussa HOKS, eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-

telma. Suunnitelmaan kirjataan tiedot opiskelijan yksilöllisestä osaamisen tunnista-
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misesta, tunnustamisesta, hankkimisesta, kehittymisestä ja osoittamisesta sekä oh-

jauksesta, tukitoimista ja mahdollisista erityisen tuen tarpeista. Opiskelijalle annet-

tavasta erityisestä vastaa koulutuksen järjestäjä.  

Tämä uudistus viittaa minusta selkeämmin itse opiskelijan tarpeiden kuulemiseen 

ja taitojen kartoittamiseen sekä niiden kehittämiseen. Uudistuksen myötä tavoitel-

tava yhdenvertaisuusnäkökulman toteutuminen nousee myös tärkeäksi jokaisen 

opiskelijan kohdalla.  

4.4 Haasteet opinnoissa  

Kaikkonen (2008, 41) esittää, että oppimisen vaikeus on opetuksen vaikeus, jonka 

muodostaa kokonaisuus oppijan, opetussuunnitelman, opettajan ja muiden oppi-

mista tukevien varojen välillä.  

Erityisen tuen tarpeet oppimisessa voivat Honkasen ym. (2008, 76) mukaan liittyä 

muun muassa haastaviin opiskelijoihin, lukivaikeuksiin, kielten ja matematiikan opis-

keluun, työssäoppimiseen, tuki- ja ohjauspalveluihin, työhön tai itsenäiseen elä-

mään. Taustalla voivat olla myös neurologiset tai mielenterveydelliset syyt, kuten 

masennus. Kun oppimisen vaikeus liittyy vain yhteen oppimisen alueeseen, puhu-

taan kapea-alaisesta oppimisvaikeudesta. Oppimisvaikeuksien tueksi on olemassa 

myös lukuisia apuvälineitä. (Haapasalo ym. 2009.) 

Kuten Rogers (2007) toteaa, ei opi eikä voi oppia, ellei ole motivoitunut. Usein mo-

tivaatio-ongelmat liittyvät opintojen haasteisiin ja korostuvat ensimmäisenä opiske-

luvuotena. Motivaatio-ongelmat ovat yhteydessä myös psyykkiseen hyvinvointiin. 

Hyvinvoinnin heikentyminen ja motivaation puute voivat muodostaa negatiivisen 

kierteen, jossa kielteiset ajatukset, tehottomuus ja saavutusodotuksien epäonnistu-

minen johtavat masentuneisuuteen ja tyytyväisyyden heikkenemiseen elämää koh-

taan. (Sulander & Romppanen 2017, 23.)  



20 

 

4.4.1 Oppimisvaikeudet ja psyykkinen hyvinvointi  

Korkeamäen (2010, 25-26) mukaan oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa niin nuoren 

kuin aikuisenkin psyykkiseen hyvinvointiin.  Nuorilla oppimisvaikeuksien on todettu 

olevan yhteydessä muun muassa masennukseen, huonoon itsetuntoon, koulukiu-

satuksi joutumiseen sekä korkeampaan itsemurhariskiin. Huonoon itsetuntoon taas 

on todettu vaikuttavan vanhemmilta ja opettajilta saatava vähäinen tuki, kiinnostuk-

sen kohteiden ja vapaa-ajan toiminnan puute sekä hankalat kaverisuhteet. Psyyk-

kinen hyvinvointi on yhteydessä myös henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen.  

Myös aikuisiällä oppimisvaikeudet voivat olla yhteydessä epävarmuuteen, huonoon 

itsetuntoon ja tunteeseen erilaisuudesta. Lisäksi nämä vaikuttavat tyytymättömyy-

teen elämää kohtaan sekä henkilökohtaisiin vaikeuksiin. (Korkeamäki 2010, 25.) 

Oppimisvaikeuksien negatiivisia seurauksia voidaan aiempien tutkimusten mukaan 

ennaltaehkäistä haasteiden varhaisella havaitsemisella ja tukitoimilla, yksilön arvos-

tuksella ja kannustamisella sekä oppimisvaikeuksien hyväksymisellä ja nimeämi-

sellä sekä niistä avoimesti puhumalla. (Korkeamäki 2010, 26.) 

 

4.4.2 Haasteet ja oppimisen vaikeudet aikuisena 

Haapasalon ym. (2009) mukaan aikuisten oppimisvaikeuksia tunnistetaan heikosti, 

eikä niihin tarjota riittävästi tukea ja palveluita. Monet aikuiset myös tunnistavat vai-

keuksia oppimisessaan, mutta eivät koskaan ole saaneet diagnoosia tai saavat sel-

vityksen vasta aikuisena ja omasta aloitteestaan. Aikuisten oppimisvaikeuksia ei 

myöskään ole välttämättä tunnistettu heidän ollessaan lapsia. Jotkut tulkitsevat op-

pimisvaikeutensa vain nuorena koettuna motivaationpuutteena. (Korkeamäki 2010, 

44.) 

Seulontakartoituksiin perustuvien arvioiden mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa 

yli 30 prosentilla opiskelijoista, mukaan lukien aikuisopiskelijat, on tarve oppimisvai-

keuksien lisäselvitykseen. Aikuisilla oppimisen erityisvaikeuksia näyttäytyy tarkkaa-
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vaisuushäiriöiden yhteydessä muuhun väestöön verrattuna keskimääräistä useam-

min. Myös kansainvälisen lukutaitoa tutkivan selvityksen mukaan aikuisten opiske-

luhaluja vähentää ja oppimista vaikeuttaa noin 15 prosentilla haasteet lukutaidossa. 

(Korkeamäki 2010, 17-19.) 

 

Kuntoutussäätiön tutkimuksen (2010, 81) mukaan aikuisopiskelijana oppimisen vai-

keudet on helpompi hyväksyä kuin lapsena ja omien vahvuuksien hyödyntämiseen 

on enemmän mahdollisuuksia, mutta he asettavat suurempia vaatimuksia oppimi-

sensa suhteen. 

4.4.3 Opintojen keskeytyminen ammatillisessa koulutuksessa  

Tilastokeskuksen mukaan (2018) ammatillisen koulutuksen lukuvuonna 2015-2016 

keskeytti 7,3 prosenttia. Opetushallituksen (2018) selvityksen mukaan puolentois-

tavuoden kuluessa opintojen aloittamisesta eroaa eniten opiskelijoita. Eroprosentilla 

äidinkielen mukaan ei ollut poikkeavuutta suomea puhuvien ja muuta kieltä kuin 

suomea puhuvien välillä.  

Selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä henkilöistä useim-

mat ovat yli 20-vuotiaita (OPH 2018). Honkanen (2008, 24) painottaa ammatillisen 

koulutuksen keskeyttämisen määrien tarvitsevan moniammatillista yhteistyötä oppi-

laitoksen sisällä, sillä nuorten sitoutuminen ja motivaatio opiskelua kohtaan ei ole 

itsestäänselvyys. Hän korostaa erilaisten opetusmenetelmien käyttöä, turvallisen 

ryhmän ja oppimisympäristön luomisen tärkeyttä. 

Ilpo Kuronen on aiemmin tutkinut ammatillisen koulutuksen keskeyttämiskokemuk-

sia. Kurosen (2011, 80) tutkimuksen mukaan koulutuksen keskeyttämisen syyt ovat 

yksilöllisiä ja moninaisia elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveydentilan ongelmia, 

jotka kasautuvat yhteen pitkäaikaisissa tapahtumasarjoissa. Usein myös työn ja 

opintojen yhteensovittaminen, taloudelliset huolet, rikollisuus sekä päihderiippuvuus 

altistavat koulutuksen keskeytymiselle.  
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Keskeyttämiskierteeseen ajautuneet nuoret kertovat Kurosen (2011, 81) tutkimuk-

sessa puutteista kouluhyvinvoinnissa sekä negatiivisista kokemuksista peruskou-

lusta. Keskeyttämiskierteiden taustalle kätkeytyy muun muassa kiusatuksi joutu-

mista, jännittämistä, oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, traumaattisia tapahtumia 

sekä menetyksiä. Usein opintojen keskeyttämisajatusta kypsytellään omassa mie-

lessä niin kauan, että päätös on jo syntynyt ennen kuin tilanne käy oppilaitoksessa 

ilmi ja päätökseen voitaisiin enää vaikuttaa.  
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5 OHJAUS 

5.1 Hyvä opiskelukyky 

Usein nuorista puhutaan koulun yhteydessä opiskelijoina. Koulu on kuitenkin vain 

yksi osa nuoren elämää, ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuuden vuoksi hyvinvoinnin 

tulisi rakentua niin koulussa kuin vapaa-ajallakin (Niskala 2013, 5). Sulander ja 

Romppanen (2007, 39) esittävät hyvän opiskelukyvyn muodostuvan useista eri te-

kijöistä, jotka ovat jaoteltu neljään pääkategoriaan: opiskelijan terveyteen ja voima-

varoihin, opiskelutaitoihin, opiskeluympäristöön sekä opetustoimintaan. 

 

 

Kuvio 4: Hyvän opiskelukyvyn pilvimalli (Sulander & Romppanen 2007) 
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5.2 Ohjaus ja tukitoimet 

Hyvän ohjauksen ja tuen lähtökohtana on oppilaan kokonaisvaltainen tuntemus. 

Kun ohjaaja tuntee ohjattavansa, on helpompi hyväksyä ja ymmärtää joskus myös 

vähemmän oikeita valintoja ja ratkaisuja. Ohjaajan suhtautumisella sekä toimimi-

sella ohjattavaa kohtaan on todettu olevan vaikutuksia ohjauksen toimivuuteen. 

Pohjaa turvalliselle ja luottamukselliselle suhteelle luovat muun muassa avoimuus 

ja reiluus, luottamusta lujittavat teot sekä aito välittäminen. (Kosonen 2017, 157; 

Parkkinen & Puukari 2017, 138.) 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan opiskeluhuolto on toimintaa, 

jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja tur-

vallisen oppimisympäristön syntymistä, mielenterveyden sekä oppilaitosyhteisön 

hyvinvoinnin edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä. Opiskeluhuollon avulla 

tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään oppimisen esteitä 

ja vaikeuksia sekä muita opiskeluun liittyviä ongelmia.  

Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskeluhuollon järjestämisestä. Opiskeluhuollon pal-

veluita ovat muun muassa kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollon palvelut. Ensisijaisesti opiskeluhuoltoa toteutetaan koko oppilai-

tosta yhteisöllisesti tukevana sekä ennaltaehkäisevänä toimintana. (Oppilas- ja 

opiskelijahuolto, [Viitattu 2.5.2019].) 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) turvaa jokaiselle opiskelijalle oikeu-

den saada henkilökohtaista ohjausta sekä muuta tarpeellista opinto-ohjausta. Hak-

karaisen ym. (2017, 76) mukaan itse opiskelija tulee olla kaiken tuen järjestämisen 

lähtökohtana. Tuen ja ohjauksen järjestäminen tulisi suunnitella yhdessä opiskelijan 

kanssa huomioiden hänen elämäntilanne, tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen koh-

teet.  

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä Sedussa opiskelijat ovat oikeutettuja sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluihin, jotka koulutuskeskus järjestää yhdessä sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa mukaan lukien koulupsykologin palvelut. Opiskelijalla on 

myös oikeus henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen ja kuraattoripalveluihin. (Hakijan 

opas 2019, 2018, 22.)  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tutkimuskysymykseni ja tavoitteeni ovat muotoutuneet Vauhdittamon toimijoiden 

toiveiden perusteella. Ennen prosessin aloittamista kävin keskustelua Vauhditta-

moissa ohjaavien erityisopettajien, ammattiohjaajien ja opettajien kanssa siitä, mitä 

asioita he kokevat tutkimukseni kannalta tärkeäksi ja mitä he haluaisivat toiminnas-

taan tietää.  

Opinnäytetyön tavoitteena on opiskelijakyselyn avulla selvittää, millaisia odotuksia 

opiskelijoilla on Vauhdittamon toimintaa kohtaan ja miten he kokevat saamansa oh-

jauksen ja avun Vauhdittamossa. Tutkimukseni avulla Vauhdittamon toimintaa pyri-

tään kehittämään jatkossa opiskelijoiden tarpeiden mukaiseksi entistä enemmän.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia odotuksia opiskelijoilla on Vauhdittamon toimintaa 

kohtaan?  

2. Miten opiskelija on kokenut saamansa ohjauksen ja avun 

Vauhdittamossa?  

 

6.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimukseni kohderyhmänä ovat Sedun opiskelijat, jotka ovat käyneet Vauhditta-

mon toiminnassa viikoilla 14-15/2019. Kyselyyn vastaaminen ei ollut pakollista, jo-

ten vastauksia kertyi huomattavasti vähemmän kuin kävijöitä arvion mukaan oli. Toi-

mijoiden mukaan Vauhdittamoissa, joissa on vakiintunutta toimintaa tai aloitettu 

syyslukukauden alussa, on elokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana käynyt 

500-1300 opiskelijaa. Suuria eroja Vauhdittamoiden kävijämäärissä voidaan selittää 

Sedun eri yksiköiden opiskelijamäärillä.  
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6.3 Tutkimusprosessi ja aineiston keruu 

Tammikuussa 2019 esittelin opinnäytetyön aiheeni ensimmäisessä seminaarissa. 

Tässä vaiheessa yhteistyötahoni oli jo selvillä ja innokas auttamaan tutkimuksen 

toteutumisessa.  

Kevään aikana työstin ensisijaisesti tutkimuksen teoriaosuutta valmiiksi saadakseni 

asiantuntevaa ja monipuolista pohjatietoa työlle. Aineistonkeruumenetelmäksi pää-

dyin valitsemaan sähköisen Webropol-kyselyn, jota suunniteltaessa otin huomioon 

Vauhdittamon toimijoiden toiveet tutkimuskysymysteni asettelusta sekä siitä, mitä 

he toiminnastaan haluaisivat tietää. Sen jälkeen lähetin alustavan kyselylomakkeen 

toimijoille testattavaksi sekä kommentoitavaksi ja saamani palautteen perusteella 

tein viimeiset muutokset.  

Huhtikuussa 2019 lähetin valmiin linkin kyselyyn sähköpostitse jokaisen Sedu Vauh-

dittamon toimijalle saatekirjeen kera. Toimijoita pyydettiin jakamaan linkki ja saate-

kirje Vauhdittamon kävijöille sekä mahdollisesti auttamaan heitä lomakkeen täyttä-

misessä. Tarkoituksena oli, että jokainen Vauhdittamossa viikoilla 14-15 vieraillut 

opiskelija vastaisi kyselyyn. Kaikista Vauhdittamoista en kuitenkaan saanut vas-

tauksia. Toukokuun aikana käsittelin ja analysoin tuloksia tekemieni taulukoiden ja 

kuvioiden avulla.  

Opinnäytetyöprosessin aikana olen tehnyt tiiviistä yhteistyötä ohjaajieni kanssa 

sekä tavannut Vauhdittamon toimijoita useamman kerran. Näillä tapaamisilla on 

mielestäni ollut suuri vaikutus opinnäytetyön etenemisen kannalta.  

6.4 Kvantitatiivinen tutkimus 

Opinnäytetyöni tutkimusmetodiksi valitsin kvantitatiivisen tutkimusotteen. Kvantita-

tiivisessa eli määrällisessä tutkimusmenetelmässä tutkittavia asioita ja niiden omi-

naisuuksia tarkastellaan yleensä numeerisesti. (Vilkka 2007, 14.) 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta tehdessä yleisin aineiston keruutapa on ky-

selylomake. Kyselylomakkeen kautta tapahtuva aineiston keruu soveltuu suurelle ja 
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hajallaan olevalle joukolle ja sen etuna on, että vastaajat pysyvät anonyymeinä 

(Vilkka 2015, 94.)  

Käyttäessäni sähköistä Webropol -kyselyä tutkimusaineiston keräämiseen, koros-

tuu myös tutkimuksen objektiivisuus minun ja vastaajien välillä, sillä emme tavan-

neet henkilökohtaisesti. Kysely aineiston keruutapana on myös vakioitu, eli kaikilta 

vastaajilta kysytään samat kysymykset samassa järjestyksessä. (Vilkka 2007, 15-

16) 

 

6.5 Aineiston purkaminen ja analysointi 

Tulosten keräämisen jälkeen jaoin tulokset taustatietoihin sekä Vauhdittamon toi-

mintaa koskeviin kysymyksiin. Taulukot ja kuviot on luotu Excel-ohjelmalla Webro-

polin kautta saaduista tiedoista. Koska vastaajien määrä oli suurehko, selkeintä oli 

esittää tulokset prosentteina. 

Tuloksissa on käytetty myös ristiin vertailua tulkittaessa esimerkiksi vastaajien taus-

tatietoja ja opinnoissa ilmentyneitä haasteita. Kyselylomakkeen avoimien kysymys-

ten vastaukset olivat mielestäni helppo jaotella eri kategorioihin, sillä vastauksista 

erottui selkeästi eri teemoja. Näin avoimista kysymyksistä saatiin muodostettua 

kvantitatiivista tutkimusotetta tukevia tilastoja. 

 

6.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimuksessani olen perehtynyt hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtiin ja pyrki-

nyt noudattamaan muun muassa yleistä huolellisuutta sekä tarkkuutta tutkimus-

työssä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä. Tutkimuksessani on käytetty vain 

luotettavia lähteitä. Aineisto säilytettiin myös asianmukaisesti koko tutkimuksen ajan 

salassa muilta.  
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Opinnäytetyössäni haluan toteuttaa sosiaalialan ammattietiikkaa ja kunnioitan jokai-

sen oikeutta päättää vastaamisestaan. Kyselyyn vastaaminen edistää myös opiske-

lijoiden osallisuutta sekä mahdollistaa mielipiteiden ilmaisun ja tarjoaa vaikuttamis-

mahdollisuuden heitä koskeviin asioihin. Kyselyyn vastaaville on myös kerrottu tut-

kimuksen tarkoitus saatekirjeessä. 

Aineisto kerättiin täysin anonyymisti verkkokyselyllä. Kyselyn aikana en ollut vas-

taajien kanssa samassa tilassa tai paikassa, joten en näe mahdolliseksi yhdistää 

vastaajia kerättyihin tuloksiin. Täten en myöskään voi olla varma, onko tutkimuksen 

vastaajat tehneet kyselyn yksin vai kenties kaverin kanssa. Vastausten todenmu-

kaisuutta tai huolellisuutta on myöskään mahdoton selvittää.  
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7 TULOKSET  

7.1 Taustatiedot  

Kaikki kyselylomakkeen kysymykset olivat pakollisia ja osa kysymyksistä sisälsi tie-

tyn vastausvaihtoehdon valitessa myös jatkokysymyksen. Kyselyyn vastasi yh-

teensä kahdeksankymmentä opiskelijaa, joilta seuraavaksi esittämäni tulokset on 

koottu. Kyselyyn vastaaminen ei kuitenkaan ollut pakollista. Tulokset on jaettu kah-

teen osaan; vastaajien taustatietoihin sekä kokemuksiin toiminnasta.  

 

Taulukko 1: Vastaajien ikäjakauma 
 
Vastaajien ikäjakauma. Ensimmäisessä taulukossa on esitettynä vastaajien ikäja-

kauma. Taulukosta on huomattavissa, että suurin osa Vauhdittamossa käyneistä 

opiskelijoista on 16-19 vuotiaita, mutta joukosta löytyy myös aikuisopiskelijoita. Vas-

taajista 40% opiskeli Sedu Lapualla, 40% Seinäjoella (Kirkkokatu 12%, Koulukatu 

8%, Rastaantaival 5% ja Törnäväntie 15%) sekä 20% Ähtärissä. Vauhdittamon toi-

mintaa on myös muilla Sedun koulutusta tarjoavilla paikkakunnilla, kuten Kurikassa 

ja Ilmajoella, mutta tuntemattomasta syystä vastauksia kertyi vain yllä mainituista.  
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Taulukko 2: Opintojen aloittamisvuosi 
 
Opintojen aloittamisajankohta. Lähes puolet vastaajista olivat aloittaneet opin-

tonsa kyselyä edeltävänä vuonna. Kuten jo aiemmin tutkimuksessani totesin, en-

simmäiset puolitoista vuotta opintojen aloittamisesta ovat tärkeimmät opiskelijan 

kiinnittymisen kannalta toisen asteen opintoihin sekä opintojen keskeyttämisen en-

naltaehkäisyssä. Vastaajista 14% oli käynyt myös VALMA-koulutuksen, eli amma-

tilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen. 

 

 

Taulukko 3: Keskeyttämiskokemukset tai alanvaihto 
 
Opintojen keskeyttäminen. Vastaajista 14% oli keskeyttänyt aiemmin jonkin tut-

kinnon tai vaihtanut alaa. Keskimäärin aiempia tutkintoja oli keskeytetty 1,1. Opis-

kelijat saivat myös vastata lisäkysymykseen koskien opintojen keskeytymisen syitä. 

Vastauksista nousi selkeästi esiin kolme teemaa, jotka olivat motivaation puute, jak-

saminen sekä tukiverkoston puuttuminen. 

0

10

20

30

40

50

2019 2018 2017 2016 2015 2014 tai aiemmin

Opintojen aloittamisvuosi 

% vastaajista

0

50

100

Kyllä En

Keskeyttämiskokemukset tai alanvaihto % 

Oletko keskeyttänyt aiemmin jonkin tutkinnon tai vaihtanut alaa?



31 

 

 

Kuvio 5: Vauhdittamossa käyneet opiskelijat, joilla on erityisen tuen suunnitelma 
 

Erityisen tuen suunnitelma. Vauhdittamossa käyvistä opiskelijoista 49% :lle on 

tehty erityisen tuen suunnitelma. Tuen tarve ja erityisopetuksen rooli on Vauhditta-

mossa suuri, mutta Vauhdittamoon tullakseen ei myöskään tarvitse olla erityisen 

tuen suunnitelmaa.  

80% opiskelijoista, joille oli tehty erityisen tuen suunnitelma, tulivat Vauhdittamoon 

tekemättä jääneiden yhteisten tutkinnon osien (YTO-) tehtävien vuoksi. Opiskeli-

joista, joilla oli erityisen tuen suunnitelma 64% oli keskeyttänyt aiemmin jonkin tut-

kinnon tai vaihtanut alaa. 

Kuvio 6: Aloittain opiskelijat, joilla erityisen tuen suunnitelma 
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Alakohtaisesti tarkasteltaessa opiskelijoita, joilla on erityisen tuen suunnitelma, ei 

ole merkittäviä eroja. Kuvio 6 kuitenkin korostaa mielestäni sitä, että Vauhdittamon 

ohjaajilta vaaditaan hyvää tuntemusta eri aloilta sekä opintokokonaisuuksista. 

7.2 Vauhdittamon toiminta opiskelijoiden näkökulmasta 

 

Kuvio 7: Opiskelijan ohjautuminen Vauhdittamoon 
 

Vauhdittamoon ohjaaminen. Moniammatillisella yhteistyöllä on merkittävä rooli 

koulutuskeskuksessa, joka korostui myös kysyttäessä opiskelijoilta, kuka ohjasi hei-

dät Vauhdittamoon. Vauhdittamon toiminnasta on pyritty jakamaan tietoa jokaiselle 

opiskelijalle eri tahojen sekä sähköisten kanavien kautta, mikä on toteutunut tulos-

ten perusteella hyvin.  

Eniten ohjautumisia Vauhdittamoon tapahtui vastuuohjaajan kautta (27%). Vas-

tuuohjaajan kautta ohjautuneista opiskelijoista lähes puolella (44%) oli erityisen tuen 

suunnitelma.  
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Taulukko 4: Mitä opiskelijat ovat tehneet Vauhdittamossa? 
 

Vauhdittamon toiminta. Vauhdittamon tavoitteena on tarjota monipuolisesti oh-

jausta ja tukea opintoihin liittyvissä asioissa. Tutkimuksen perusteella suurin tarve 

Vauhdittamossa käymiseen on rästitehtävien tekeminen sekä erityisen tuen tarve 

opinnoissa ja kokeissa. Reformin mahdollistama nopeutetulla aikataululla opintoja 

suorittaminen näkyy myös tuloksissa.  

Kyselyyn vastanneista suurin osa oli tullut Vauhdittamoon tekemään YTO-tehtäviä 

(66%). YTO- tehtävien, eli Yhteisten tutkinnon osien tehtävien tekijöistä 52% oli suo-

rittanut rästejä ja 43% tarvinnut erityistä tukea.  
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Toiseksi eniten (34%) vastaajat olivat tehneet Vauhdittamossa kokeita, joista 14% 

oli rästejä, 16% tarvitsee erityistä tukea, 17% henkilökohtaisen suunnitelman mu-

kaan ja 11% ositettuna kokeena. Kolmanneksi eniten (31%) vastaajista olivat teh-

neet Vauhdittamossa ammatillisia opintoja, joista jopa 19% nopeutetulla aikatau-

lulla.   

 

Taulukko 5: Miksi Vauhdittamoon tullaan?  
 

Tutkimuksen perusteella suurin syy siihen, miksi Vauhdittamoon tullaan, löytyy 

Vauhdittamon oppimisympäristöstä. 53% opiskelijoista vastasivat tulleensa Vauh-

dittamoon siksi, että Vauhdittamossa on rauhallisempaa kuin luokassa. 73% vas-

taajista on hakenut Vauhdittamosta apua ja ohjausta opintoihin ja 24% :lla on haas-

teita opinnoista suoriutumisessa. 
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Taulukko 6: Vauhdittamo oppimisympäristönä 
 

Vauhdittamo oppimisympäristönä. Taulukosta 6 voimme tulkita, että Vauhdit-

tamo tarjoaa vaihtoehtoisen oppimisympäristön myös niille, jotka kokevat luokkansa 

ryhmäkoon liian suureksi (11%) tai jotka kokevat Vauhdittamon turvallisemmaksi 

ympäristöksi kuin luokan (20%). Vauhdittamo pyrkii madaltamaan kynnystä myös 

olemalla avoinna mahdollisimman paljon ja 38% vastaajista on sitä mieltä, että 

Vauhdittamo on tarpeeksi usein avoinna.  

 

Aiemmin työssäni käsittelin ohjauksen toimivuuteen vaikuttavia tekijöistä. Ohjauk-

sen toimivuuteen on todettu vaikuttavan ohjaajan ja opiskelijan välinen luottamuk-

sellinen ja turvallinen suhde, jolle pohjaa luo reiluus ja avoimuus sekä aito välittämi-

nen. Kolmetoista prosenttia vastaajista kertoi, että paikalla olevalla ohjaajalla on 

merkitystä siihen, saapuuko opiskelija Vauhdittamoon vai ei.  
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Opiskelijoilta haluttiin myös kysyä kynnyksestä tulla Vauhdittamoon. Jopa 75% vas-

taajista antoi arvoksi 4 - 5 eli Vauhdittamoon tuleminen on mieluisaa.  

 
Taulukko 7: Miltä Vauhdittamoon tuntuu tulla? 

 

Vauhdittamon toimintaa on pyritty käynnistelemään Sedun jokaisessa yksikössä. 

Yhdeksänkymmentäyksi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Vauhdittamolla on 

vaikutusta opintojen edistymiseen.  

Taulukko 8: Vauhdittamon merkitys opintojen edistymisen kannalta 
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Taulukko 9: Mikä Vauhdittamossa on tärkeää?  

Sulander & Romppanen (2007, 92) nostavat yhdeksi opiskeluympäristön tärkeim-

mäksi tekijäksi viihtyvyyden. Tämä teoria tukee myös kyselyssä saatuja vastauksia, 

sillä 41% vastaajista nosti Vauhdittamon viihtyisän tilan tärkeäksi.  

 
Odotukset ja palaute. Kyselylomakkeen viimeisessä kohdassa opiskelijat saivat 

kertoa vapaasti toiveita ja odotuksiaan sekä antaa palautetta. Opiskelijoiden odo-

tuksissa toimintaa kohtaan korostui heidän omat tavoitteensa edetä opinnoissaan 

Vauhdittamon avulla. Toiminnan jatkuminen sekä tuen ja ohjauksen saaminen ovat 

vastausten perusteella hyvin odotettua tulevaisuudessakin.  

 

’’ Opintoja saadaan eteenpäin. Ohjaaja on tukena ja osaa auttaa tehtä-
vien tekemisessä. Ohjaaja tietää enemmän minun opiskelusuunnitel-
mista ja osaa tehdä päätöksiä sen mukaan, mutta vain tarvittaessa. ’’ 

’’Tykkään paikasta tällaisenaan, mielestäni täälä on riittävästi tietoko-
neita, tilaa ja mukava ympäristö. Ja mahtavat opettajat. Ei ole pahaa 
sanottavaa.’’ 
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Vastaajien mielestä Vauhdittamon oppimisympäristö on viihtyisä mukaan lukien va-

laistuksen, hyvät materiaalit ja laitteet, eivätkä kaipaa muutoksia. Ainoastaan yksi 

vastaajista toivoi suurempaa tilaa toiminnalle.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Vauhdittamon toiminnasta ja sen 

tarpeellisuudesta opiskelijoiden näkökulmasta. Koska Vauhdittamon toiminta on 

uutta ja tulosten avulla toiminnasta saadaan selkeää tietoa, koen tutkimuksen ole-

van merkittävä. Vauhdittamon toiminnalle on tulevaisuudessakin ilmeisen suuri 

tarve ja saadut tulokset auttavat kehittämään toimintaa opiskelijoiden tarpeiden mu-

kaiseksi.  

Noin joka seitsemäs kyselyyn vastanneesta opiskelijasta oli keskeyttänyt aiemmin 

jonkin tutkinnon tai vaihtanut alaa. Syinä koulutuksen keskeyttämiselle nousivat sel-

keästi esiin motivaation puute, jaksaminen sekä tukiverkoston puuttuminen. Nuor-

ten jaksamisesta on keskusteltu mediassa paljon. Salmela-Aron (2018) mukaan 

nuorten jaksamiseen vaikuttavat läheisiltä saatavan tuen lisäksi koulunkäyntiä koh-

taan kasvavat vaatimukset ja koulu-uudistukset.  

Uusinokan (2008, 81) mukaan oppimisympäristö luo tärkeän perustan oppimiselle 

ja lieventää opiskelijan haastavaa käyttäytymistä. Viihtyisällä oppimisympäristöllä 

voi olla positiivisia vaikutuksia koulumenestyksen ja tehokkuuden kannalta ja myös 

lähes puolet kyselyyn vastaajista nostivat Vauhdittamon viihtyisän tilan tärkeäksi. 

Tuloksista voidaan myös päätellä, että viihtyisä oppimisympäristö ja hyvät ohjaajat 

madaltavat kynnystä tulla Vauhdittamoon. Opiskelu tapahtuu yhä enemmän myös 

virtuaalisissa ympäristöissä, joten näen yhteyden opiskelijoiden korostamaan laittei-

den tärkeyteen Vauhdittamossa. 

Lähes puolelle (49%) kyselyyn vastanneelle opiskelijalle oli tehty erityisen tuen 

suunnitelma. Vauhdittamossa apua ja erityistä tukea saa kuitenkin jokainen opiske-

lija suunnitelmasta riippumatta. Eniten Vauhdittamoon tullaan tekemään YTO-teh-

täviä eli yhteisten tutkinnon osien tehtäviä, jotka ovat rästissä. Näiden osuus on mo-

ninkertainen verrattaessa ammatillisten opintojen rästitehtävien tekijöihin.  

Aiemmin työssäni käsittelin ohjauksen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Ohjauksen toi-

mivuuteen on todettu vaikuttavan ohjaajan ja opiskelijan välinen luottamuksellinen 
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ja turvallinen suhde, jolle pohjaa luo reiluus ja avoimuus sekä aito välittäminen. Kol-

metoista prosenttia vastaajista kertoi, että paikalla olevalla ohjaajalla on merkitystä 

siihen, saapuuko opiskelija Vauhdittamoon vai ei.  
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9  POHDINTA 

Tutkimuksen toteuttaminen oli minulle mielekästä, vaikka haasteita aiheuttivat opin-

näytetyön sivussa tehtävien opintojen ja kolmivuorotyön yhteensovittaminen. Tästä 

syystä halusin toteuttaa työn ilman paria. Työssäni halusin hyödyntää myös työko-

kemustani nuorten opintovalmennusyksiköstä sekä työharjoittelujaksoilta Sedu 

VALMA:ssa ja Parvessa parempi 2 -hankkeessa, jolle Vauhdittamon kehittämisen 

koordinointi kuuluu. Työharjoittelussa ollessani Vauhdittamon toimintaa oltiin käyn-

nistelemässä, joten nyt toiminnan jo vakiintuessa tutkimusta oli erittäin mielenkiin-

toista toteuttaa. 

Opin tuottamaan tieteellisen tutkimuksen alusta loppuun validilla tavalla, luomaan 

lisää yhteistyökontakteja alan toimijoiden kanssa ja hyödyntämään aiempaa työko-

kemustani. Saavutin tutkimukselleni asetetut tavoitteet hyvin ja koen yhteistyötahon 

hyötyvän opinnäytetyöllä saaduista tuloksista. Vielä aktiivisempi osallistuminen ky-

selyyn kaikissa Vauhdittamoissa olisi toki mahdollistanut entistä laajemman otan-

nan.  

Olen huolissani siitä, että mikäli ammatillisesta koulutuksesta leikataan lisää myös 

tulevaisuudessa, saattavat opiskelijoiden yksilölliset mahdollisuudet vastaavanlai-

siin opintopolkuihin pienentyä. Tämä näkyy nuorten syrjäytymisen lisääntymisenä 

ja yhteiskunnan sosiaalirakenteiden uhkana. Koen nuorten kouluttautumisen erittäin 

tärkeäksi, sillä he ovat tulevaisuuden tekijöitä. Siksi myös Vauhdittamon kaltaisten 

toimijoiden olemassaolo on turvattava ja nähtävä tärkeänä osana koulutusjärjestel-

mää ja opiskeluhuollon tukitoimia. Vauhdittamo tulee nähdä tärkeänä linkkinä pe-

ruskoulun ja jatkokouluttautumisen toteutumisen välillä.  

Jatkotutkimusaiheena minua kiinnostaisi laajentaa tutkimusta valtakunnalliseksi tai 

tarkastella Vauhdittamon kaltaisen toiminnan tarvetta esimerkiksi lukioissa, mikä 

edustaa myös toisen asteen koulutusta. Aikuisten oppimisen haasteita tulisi myös 

nostaa enemmän esille. Vastaava tutkimus olisi myös mielenkiintoista tehdä Vauh-

dittamon työntekijöiden näkökulmasta ja siitä, miten tärkeäksi he kokevat työnku-

vansa.  
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LIITE 2 

 
KYSELY VAUHDITTAMON TOIMINNASTA! 

 
Olen sosionomi AMK opiskelija Seinäjoen ammattikor-
keakoulusta ja teen opinnäytetyönäni kyselytutkimuk-
sen Vauhdittamon toiminnasta. Tutkimuksen tavoit-

teena on kehittää Vauhdittamoiden toimintaa vastaa-
maan opiskelijoiden tarpeita. 

 
Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaukset käsi-
tellään luottamuksellisesti. Tarvittaessa saat apua 

kyselyyn vastaamiseen Vauhdittamon ohjaajilta. 
 

Alla olevasta osoitteesta pääset vastaamaan kyselyyn 
millä tahansa mobiililaitteella. 

 
 

bot.fi/2yyh 
 
 

KIITOS VASTAUKSISTA!  
 
 
 

Juuli Hiipakka 
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LIITE 3  

Kysely Webropolissa:  

• Ikä 

• Yksikkö, jossa opiskelen 

• Ala, jota opiskelen 

• Opintojen aloittamisvuosi 

• Suoritatko kaksoistutkintoa? 

• Oletko keskeyttänyt aiemmin jonkin tutkinnon/vaihtanut alaa? 

• Montako tutkintoa olet keskeyttänyt aiemmin? 

• Mikä aiheutti aiemman koulutuksen keskeytymisen? 

• Oletko opiskellut VALMA-koulutuksessa? 

• Onko sinulle tehty erityisen tuen suunnitelma (entinen HOJKS)? 

• Kuka ohjasi sinut Vauhdittamoon? 

• Mitä olet tehnyt Vauhdittamossa? Voit valita enemmän kuin yhden vaihto-
ehdon. 

• Mitkä asiat vaikuttavat Vauhdittamoon tulemiseen? Voit valita useamman 
kuin yhden vaihtoehdon. 

• Milloin sinulle olisi paras aika tulla Vauhdittamoon? 

• Asteikolla 1-5, miltä Vauhdittamoon tuntuu tulla? 

• Vauhdittamossa on työrauha (vaihtoehdot) 

• Vauhdittamon ohjaajat osaavat auttaa minua (vaihtoehdot) 

• Vaikuttaako Vauhdittamon olemassaolo opintojesi edistymiseen? 

• Mikä on mielestäsi tärkeää Vauhdittamon toimitilassa? (laitteet, materiaalit, 
 työpisteet, valaistus, viihtyvyys..) 

• Millaisia toiveita ja odotuksia sinulla on Vauhdittamon toimintaa ja ohjausta 
kohtaan? 


