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Painopiste 2.1: 
Opiskelijakunta-, tutor- ja opiskelijatoiminnan kehittäminen

Osallisuuspeli

Ohjeistus ja materiaalipaketti 
opiskelijakunta-, tutor- ja muun 

opiskelijatoiminnan 
markkinointiin 

Opiskelijakuntatoiminna
n toimintamallit

Tule tutustumaan peliin Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin 
kehittämispäivät 23.11.2021



Painopiste 2.3: 

Opiskelijoiden kiinnittyminen opiskeluun ja yhteistyö nuorisotoimen kanssa

Opiskelijoiden 
kiinnittyminen 
oppilaitokseen

Opiskelijamanuaalit 
(tuen hakeminen, 

aikuisopiskelu 
etänä).

Opetus ja 
ohjaushenkilöstön 

vuorovaikutus-
osaamisen 

vahvistaminen

Nuorisopalveluiden 
kanssa tehtävä 

yhteistyö

Sosiaalisen ja 
kulttuurisen 

kestävän 
kehityksen ohjelma 

(TKO) 



Painopiste 2.3: 

Opiskelijoiden kiinnittyminen opiskeluun ja yhteistyö nuorisotoimen kanssa

Opiskelijoiden 
kiinnittyminen 
oppilaitokseen

Nuorisopalveluiden 
kanssa tehtävä 

yhteistyö

Sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävän 
kehityksen ohjelma 

(TKO) 

SSKKY, 
nuorisopalveluiden kanssa tehty yhteistyö
 Hyvinvointi virtaa -viikolla opiskelijat 

tutustuivat Nuorten keskus Steissiin, 
jonne ryhmät viettivät toiminnallisen 
iltapäivän.

 Etsivä nuorisotyö on oppilaitoksessa 
joka keskiviikko ja heidän kanssaan on  
otettu käyttöön etäohjaukseen discort
verkkotyökalu.



Painopiste 2.3: 

Opiskelijoiden kiinnittyminen opiskeluun ja yhteistyö nuorisotoimen kanssa

Opiskelijoiden 
kiinnittyminen 
oppilaitokseen

Nuorisopalveluiden 
kanssa tehtävä 

yhteistyö

Sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävän 
kehityksen ohjelma 

(TKO) 

TKO, kestävän kehityksen sertifikaatti

 Opistolla aloitettu itsearviointi OKKA-säätiön 
”Kestävän tulevaisuuden indikaattorit” –
sertifikaattia varten.

 Opetushenkilökunta ja johto arvioineet 
toimintakulttuurin ja johtamisen 
arviointialueet.

 Opetus arvioidaan koulutusaloittain.
 Opiskelijoiden arvioinnissa hyödynnetään

mm.  valtakunnallisia hyvinvointikyselyjä, 
joiden koontien pohjalta opiskelijoiden
opistoneuvosto ideoi toimenpide-ehdotuksia
TKO:n kehittämissuunnitelmaan.



Painopiste 2.3: 

Opiskelijoiden kiinnittyminen opiskeluun ja yhteistyö nuorisotoimen kanssa

Opiskelijoiden 
kiinnittyminen 
oppilaitokseen

Nuorisopalveluiden 
kanssa tehtävä 

yhteistyö

Sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävän 
kehityksen ohjelma 

(TKO) 

Sataedu, arabiankieliset Teams-infot

 Ryhmälähtöinen menetelmä, jossa 
tavoitteena osallisuus, verkostoituminen, 
kotoutumisessa tukeminen ja vertaistuki

 Matalan kynnyksen toimintamalli, jossa 
opiskelija saa tukea ja ohjausta omalla 
äidinkielellään. 

 Ohjausta antaa omakielinen 
kokemusasiantuntija 

 Ohjauksen aihealueita ovat mm. opiskelu, 
asuminen, suomalainen työelämä 
(työsopimus, palkka, verotus ja 
ammattiliitot), 



Painopiste 2.4: 
Turvallisuusosaamisen lisääminen

Vahva aloitus- ja Huoli kaverista -toimintamallit 

Turvallisuuskävelyiden erilaiset toteutusmallit ja opiskelijoille kehitettävät 
turvallisuutta käsittelevät Kahoot!-pelit

Yleinen turvallisuussuunnitelmamalli turvallisuussuunnittelun ja -johtamisen 
tueksi

Oppilaitosten päivitetyt turvallisuussuunnitelmat

Ennakoivan turvallisuusviestinnän mallit ja oppilaitoskohtaiset 
hätätilaviestinnän toteutusmallit 

Turvallisuuskysely vastuuhenkilöille
 Koko hankkeen yhteinen kysely 

esihenkilöille. Tavoitteena oli selvittää 
koettuun turvallisuuteen liittyvää 
nykytilaa ja tarpeita. 

 Vahvuudet: laaja-alainen keskustelu 
turvallisuusasioista, säännöllinen 
harjoittelu, järjestelmien 
hyödyntäminen ja tilojen 
pienimuotoinen kehittäminen. 
Turvallisuus ja sen parissa tehtävä työ 
koettiin tärkeäksi. 



Painopiste 2.4: 
Turvallisuusosaamisen lisääminen

Vahva aloitus- ja Huoli kaverista -toimintamallit 

Turvallisuuskävelyiden erilaiset toteutusmallit ja opiskelijoille kehitettävät 
turvallisuutta käsittelevät Kahoot!-pelit

Yleinen turvallisuussuunnitelmamalli turvallisuussuunnittelun ja -johtamisen 
tueksi

Oppilaitosten päivitetyt turvallisuussuunnitelmat

Ennakoivan turvallisuusviestinnän mallit ja oppilaitoskohtaiset 
hätätilaviestinnän toteutusmallit 

Turvallisuuskysely vastuuhenkilöille
Kehittämisalueet: 
 Väkivalta ja siihen johtavat tekijät 

muodostavat suurimmaksi koetun uhkan. 
 Turvallisuuden kehittämiseen halutaan 

etenkin lisää systemaattisuutta. 
 Laaja-alaiset kehittämistarpeet:

 tilannehallinta
 henkilöstön asennemuutos 

turvallisuuden osalta 
 koulutustarve (toiminta eri tilanteissa, 

yksilöiden haasteiden tunnistaminen, 
radikalisoituminen jne.)



Painopiste 2.4: 
Turvallisuusosaamisen lisääminen

Vahva aloitus- ja Huoli kaverista -toimintamallit 

Turvallisuuskävelyiden erilaiset toteutusmallit ja opiskelijoille kehitettävät 
turvallisuutta käsittelevät Kahoot!-pelit

Yleinen turvallisuussuunnitelmamalli turvallisuussuunnittelun ja -johtamisen 
tueksi

Oppilaitosten päivitetyt turvallisuussuunnitelmat

Ennakoivan turvallisuusviestinnän mallit ja oppilaitoskohtaiset 
hätätilaviestinnän toteutusmallit 

Turvallisuuskysely vastuuhenkilöille

 Turvallisuusjohtamisen mallien 
organisaatiokohtainen rakentaminen



Yhteystiedot:

Turun ammatti-instituutti
Miia Lehtonen
miia.m.lehtonen@turku.fi

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Jari Rontu
jari.rontu@sskky.fi

Turun kristillisen opiston säätiö
Eliisa Savola
eliisa.savola@tk-opisto.fi

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Johanna Rantalainen 
johanna.rantalainen@sataedu.fi

Peimarin kky, Ammattiopisto Livia
Karri Nurmi
karri.nurmi@livia.fi

Kiitos!


