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SISULA-toimintamalli ammatillisessa peruskoulutuksessa 
toimintamalli kehitetty WinNovassa lukuvuonna 2016–2017 & SL 2017 

Kuvaus 

WinNovassa on kehitetty tuetun, yksilöllisen oppimisen ja ohjauksen toimintamalli. SISULA-toiminta tarjoaa 

lukuvuonna 2016–2017 ja syyslukukautena 2017 yksilöllistä ohjausta ja tuettua, yksilöllistä oppimista 

ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille, jotka ovat merkittävässä keskeyttämisvaarassa. Toimintamallin 

kohderyhmänä ovat vahvaa yksilöllistä tukea ja ohjausta tarvitsevat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, 

joiden tavoitteena on yksilöllisten tukitoimien jälkeen jatkaa jo aloittamansa tutkinnon opintoja tai vaihtaa alaa 

ja/tai koulutusmuotoa WinNovan sisällä tai muuhun oppilaitokseen.  

SISULA-toimintaa toteutetaan WinNovassa Porissa osoitteessa Luvianpuistokatu 1. Pieni luokkahuone on 

muunnettu SISULA-toiminnan tarpeisiin sopivaksi.  Työvälineinä luokkahuoneessa on viisi tietokonetta ja yksi 

tabletti sekä aulatilassa sijaitseva tulostin. Luokkatilassa on myös kahvinkeitin, vedenkeitin sekä pientä 

välipalaa opiskelijoille. Yhteinen aamun kahvihetki toimii mukavana orientaatio- ja juttelutuokiona päivän 

yksilöllisiin tavoitteisiin. SISULA-ohjaajat toimivat SISULA-toiminnan asiakkaiden ohjaajina ja tukijoina prosessin 

eri vaiheissa. SISULA tekee kiinteää yhteistyötä WinNovan oppipajan, eri tutkintojen ammatillisten opettajien 

sekä opiskelijahuollon henkilöstön kanssa. Oppipajalta löytyvät materiaalit ja ohjeet yhteisten tutkinnon osien 

oppimisjaksojen suorittamiseen. Näitä hyödynnetään tarpeen mukaan SISULA-toiminnassa siirtyvän ja 

tuettavan opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. SISULA on auki ma–pe 10.00–14.00, päivälle on tehty 

ohjeellinen aikataulurunko esim. ruokataukojen ja aamuorientoitumisen osalta. Ohjauskeskusteluja 

toteutetaan myös muina aikoina sekä muissa tiloissa.  

Sisula-toiminta on yksilöllisesti räätälöityä, se voi pitää sisällään mm. seuraavia asioita: 

 elämän- ja arjentaitojen vahvistamista 

 opiskelu- ja työelämätaitojen vahvistamista 

 tuettua oppimista (yhteiset tutkinnon osat, ammatilliset tutkinnon osat) 

 keskustelua, vertaistukea, läsnäoloa, pohdintoja 

 tulevaisuuden suunnittelua 

 tutustumiskäyntejä 

 koulutuskokeiluja 

 työssäoppimista 

 verkko-opintoja  

 tarvittaessa eteenpäin ohjaamista muille tahoille 
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SISULA-toiminta on suunnattu merkittävässä keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille, joille on usein jo 

kertynyt paljon poissaoloja ammatillisesta peruskoulutuksesta. SISULA-toimintaan ohjaudutaan aina opinto-

ohjaajan/ryhmänohjaajan/kuraattorin yhteydenoton pohjalta; useimmiten ohjausprosessi toteutetaan 

moniammatillisesti. Alla oleva kuvio kuvaa SISULA-toimintaan ohjautumista ja prosessin aloitusvaihetta.  

 

Kuvio: Sisula-toiminnan aloitusvaihe 

SISULA-jakson pituus on ollut useita viikkoja.  SISULA-jakson aikana opiskelija opiskelee yhteisten tutkinnon 

osien opintoja, mahdollisesti myös ammatillisia opintoja sekä työstää ohjaajan tuella jatkosuunnitelman (esim. 

mahdollinen alan ja/tai koulutusmuodon vaihto). Mikäli siirtymä uudelle alalle on mahdollinen heti SISULA-

jakson jälkeen, toteutetaan se yhteistyössä SISULAn työntekijöiden kanssa. Aloituskeskustelun lisäksi 

toteutetaan tarpeen mukaan SISULA-jakson aikana ohjauskeskusteluja. Kun opiskelija lopettaa SISUlassa, 

pidetään lopetuspalaveri, johon yleensä osallistuvat opinto-ohjaaja, SISU-hankeen työntekijä, opiskelija ja 

ryhmänohjaaja. Tarvittaessa SISU-hankkeen työntekijät tekevät lopetusvaiheessa yhteistyötä esim. etsivän 

nuorisotyön ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa. Jokaisen opiskelijan SISULA-toiminnan suunnitelma ja 

edistyminen tallennetaan viikoittain WinNovan opiskelijahallintajärjestelmä EDU-ERPiin, jonka ohjausvalikosta 

suunnitelma ja edistyminen näkyvät sisäisesti WinNovan eri toimijoille.  

Yksilöllisyys otetaan huomioon hyvin monilla eri tavoilla. Lähtökohtana on auttaa opiskelijaa ilmaisemaan omat 

tavoitteet ja toiveet. Yksilöllisessä suunnitelmassa huomioidaan opiskelukuntoisuus.  
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Esimerkkejä yksilöllisistä ratkaisuista:  

 Opiskelija on osittain mukana SISULA-toiminnassa, osittain opiskelee oman ryhmän mukana 

ammatillisia opintoja.  

 Opiskelija on SISULA-jakson aikana hankkinut työssäoppimispaikan ja siirtyy opiskelemaan 

tutkintoaan työssäoppimispaikalle.  

 Työssäoppimisen ja SISULA-toiminnan yhdistäminen  

(4 pv/vk työssäoppiminen, 1 pv/vk SISULA-toiminta).  

 Opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen huomioiminen, esim. alkuvaiheessa karsittu sisältö ja pääpaino 

rytmin löytämisessä, rytmin löytyessä enemmän opiskeluun/alanvaihtoon liittyviä asioita.  

 Räätälöidään oppimista yksilöllisesti esim. valitaan oppimisjaksoja opiskelijan 

oppimistyylin/kiinnostuksen mukaisesti. 

 Tuetaan opiskelijaa elämänhallintaan liittyvissä asioissa  

(esim. toimeentulo, asuminen, ruokailu, uni jne.).  

 

Tuotteen levitys ja tiedottaminen: Sisäisesti toimintamallista on tiedotettu laajasti niitä toimijoita, joiden 

käytettävissä toimintamallin tarjoama palvelu WinNovassa on. Alueellisesti toimintamalli on esitelty 

Sataedussa sekä alueellisessa levittämisseminaarissa.   

Rajoitteet, siirrettävyys: Toimintamalli on siirrettävissä ammatilliseen peruskoulutukseen yksilöllisemmän 

opintopolun tarjoamiseksi ja sujuvien sisäisten/ulkoisten siirtymien varmistamiseksi.  Sisula-toimintamalli 

soveltuu toteutettavaksi osana Valma-koulutusta/yhteistyössä Valma-koulutuksen kanssa tai sen pystyy 

integroimaan osaksi erityisopetuksen suunnittelua ja toteutusta. Sisula-toiminta soveltuu osaksi Sisu-

hankkeessa kehitettyä sisäisen siirtymän toimintamallia toimien paikkana, jossa opiskelija voi tehdä 

siirtymävaiheen opintoja ja yhdessä ohjaajan sekä moniammatillisen verkoston kanssa suunnitella 

mahdollista siirtymää ja sen edellyttämiä toimenpiteitä.  

Lisätiedot 

WinNova, SISU-hankkeen projektikoordinaattori Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, 

jonna.malmivuori(at)winnova.fi 

WinNova, SISU-hankkeen projektisuunnittelija Sirpa Koivunen, p. 044 455 7802, sirpa.koivunen(at)winnova.fi 

WinNova, SISU-hankkeen projektisuunnittelija Sirpa Etolin, p. 044 455 7900, sirpa.etolin(at)winnova.fi 

 


