
Toisen asteen ja perusopetuksen välinen yhteistyö 

 

 

Ammatillisessa koulutuksessa on paljon alanvaihtajia tai ” väärän” alan valinneita opiskelijoita, 

jotka keskeyttävät opintonsa tai siirtyvät tutkinto-alalta toiselle jne. Näihin siirtoihin sisältyy usein 

suuri riski opiskeluihin kiinnittymisestä, kun kyseessä on ryhmänvaihto tai jopa toimipisteen vaihto 

ja joskus paikkakunnankin vaihto. Miten opiskelija kiinnittyy kesken vuoden opintoihin ja uusiin 

opiskelukavereihinsa? Samoin perusopetuksessa on myös oppilaita, joille jatko-opintopaikka on 

”hakusessa” vielä yhteisvalintahetkellä ja tuleva alan valinta on vaikeaa. 

 

Tämä oli lähtökohtainen ongelma, jota lähdettiin Oivassa kehittämään sekä luomaan toimintoja, 

jotka ehkäisevästi yhteistyössä perusopetuksen kanssa, auttaisi nuoria valinnoissaan.Tavoitteena 

on ollut siis auttaa ja ohjata perusasteelta ammatilliseen koulutukseen siirtyviä, tukea ja 

tehostettua ohjausta tarvitsevia nuoria sekä auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja 

valitsemaan itseään kiinnostava koulutusala. 

 

Oiva on tukenut nuorten sitoutumista ja motivoitumista opintoihin vaikuttamalla mm. ensimmäisen 

nivelvaiheen yhteistyön ohjaukseen. Tämä on toteutettu pääosin seuraavilla toiminnoilla; 

- räätälöidyillä 1. päivän tutustumisina ammatilliseen koulutukseen 

- toteuttamalla 3 pvä kestäviä Amis- leirejä 

- toteuttamalla opinto-ohjauksen lisäkurssi/Ammatinvalintakylpy valinnainen kurssi, 

19 tuntia 

- herättelytunnit opinto-ohjaajan tunneilla 7lk. oppilaille 

- ammattikorttien kehittäminen ja testaus 

 

Tämä tuettu ohjaus on toteutettu ja jäsennelty seuraaviin vaiheisiin sisältäen kaariajattelun alkaen 

7. luokalta jatkuen ammatillisen koulutuksen ensimmäiseen opiskeluvuoteen: 

 

1. Herättelyvaihe 

2. Tietämisen vaihe 

3. Päätöksenteonvaihe 

4. Toimeenpanovaihe 

5. Tiedonsiirto ja seurantavaihe  

 

 

1. Herättelyvaihe/ 7lk. 

 

Yhteistyö perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa aloitettiin pitämällä 7.lk oppilaille 

”herättelytunteja ”. Tunneilla tuotiin esiin eri ammatteja  ja mietittiin mitä ammatteja on ylipäätään 

olemassa. Nämä tunnit toteutettiin nuorisotyön keinoin ja menetelmin. Apuna käytettiin 

hankkeessa kehitettyjä ammattikortteja. 

 

 

2. Tietämisen vaihe/ 8lk. 

 



8.lk. oppilaille haluttiin tuoda lisää tietoa eri vaihtoehdoista ja erityisesti oppilaille, jotka sitä eniten 

tarvitsivat. Syntyi ajatus Amis-leirin järjestämisestä. Perusopetuksen Opinto-ohjaaja valitsi leirille 

osallistuvat oppilaat, koska hänellä oli tieto siitä kuka leiristä eniten hyötyy ja sitä tarvitsee. Kolme 

päivää kestävän leirin sisältö ja suunnitelmat pohjautuivat ohjaustarvearvioon 

(www.ohjaustarvearvio.fi). 

 

Oivan opinto-ohjaaja teki jokaisen oppilaan kanssa ohjaustarvearvion henkilökohtaisesti ja 

tuloksesta keskusteltiin yhdessä. Ohjauskeskustelussa keskusteltiin myös Tredun 

koulutustarjonnasta ja mahdollisista kiinnostuksen kohteista ja aloista, joista oppilas haluaisi 

lisätietoa. Näiden ohjaustuokioiden aikana tutustuttiin ja saatiin luotua luottamuksen pohjaa 

tulevalle leirille. Ohjaustarvearvion päätarkoitus oli herätellä oppilas ymmärtämään ja 

huomaamaan oma ohjauksen tarpeensa; onko se mahdollisesti päätöksenteon vaikeudessa, 

ulkoisissa tekijöissä vai sitoutumisen vaikeudessa. 

 

Amis- leirien sisältö koostui seuraavista; 

- tutustumisista työelämään; oppilaat olivat eri tutkintoaloilla tekemässä asioita; 

esim. opiskelijaravintolassa lounastarjoilussa jne.  

- Yritysvierailuista työelämään 

- tutustumista Tredun eri toimipisteisiin ja opiskelijoihin 

- yhteishaun pisteiden laskua 

- pohdittiin omia vahvuuksia, itsetuntoa sekä omia mahdollisuuksia 

- voimapuhetta ongelmakeskeisyydestä poispääsemiseksi 

 

 

AMIS -LEIREILLÄ TEHTYJÄ HUOMIOITA  

 

Hankkeen ohjaajat reflektoivat leirin kulkua jokaisen leiripäivän päätteeksi, jotta leirin kehittäminen 

mahdollistuu ja leiristä saataisiin entistä paremmin oppilaiden tarpeita ja toiveita palveleva 

toimintamuoto. Mikäli toimintamuotoa halutaan jalkauttaa, koettiin tärkeäksi kerätä yhteen asioita, 

joita on leiriä suunnitellessa ja sen aikana hyvä ottaa huomioon. Huomioita on kerätty sekä 

keväällä 2014, että keväällä 2015 toteutetuilla leireillä ja todettiin että hyvinvointi ja viihtyvyys 

tulevissa opinnoissa syntyy hyvinin pienistä ja arkisista asioista. 

 

Käytännön järjestelyt 

 

Ohjaustarvearvioinnin tekeminen toimii paremmin henkilökohtaisesti toteutettuna. Näin opinto-

ohjaajalla on mahdollisuus heti tutustua oppilaaseen hieman paremmin, verrattuna isossa 

ryhmässä tehtyihin arvioihin. Oppilaiden yhteystiedot olisi hyvä olla ohjaajilla etukäteen. Jos joku 

myöhästyy tai jättää tauon jälkeen tulematta, voi häneen olla suoraan yhteydessä. 

 

Ryhmien ollessa luokkatiloissa on tärkeää, että pöydät ovat yhtenäisesti. Yhteenkuuluvuuden 

tunne ja kaikki samalla asialla konkretisoituu näin ollen paremmin. Myös ohjaajien on helpompi olla 

mukana yhteisessä toiminnassa pöytien ympärillä. Jos leireille on käytössä materiaalia esimerkiksi 

aarrekartan tekemiseen (leikataan kuvia lehdistä), tulee huomioida kohderyhmä lehtien valinnassa. 

Pojat eivät ehkä löydä vanhoista naistenlehdistä mieleistä materiaalia itselleen. 

http://www.ohjaustarvearvio.fi/


 

Liikkuminen toimipisteiden välillä toimii sujuvasti Tredun autoilla. Autoihin mahtuu useampi nuori 

ja matkat ovat otollinen tilaisuus keskusteluun. Myös oppilaat ovat tunteneet olevansa osana 

Tredua, kun ovat päässeet koulun auton kyytiin. 

 

Ruokaileminen 

 

Aamupala koetaan tärkeäksi aloitukseksi. Moni oppilas on todettu nälkäiseksi aamupalaa 

tarjotessa. Energiat saadaan näin kohdilleen ja kahvien lomassa on mukava jutustella päivän 

tulevasta ohjelmasta ja suunnata oppilaiden ajatuksia päivän teemoihin. Perusopetuksen puolelta 

jälkikäteen tulleen palautteen mukaan aamiainen jäi mieleen positiivisena aloituksena. 

 

Ruuhka-aikana ruokailu saa aikaan sen, että usea tai kaikki oppilaat eivät halua tulla edes 

ruokalaan.  On jännittävää mennä syömään ”isojen oppilaitokseen”. Kun kyseinen reaktio 

huomattiin, siirrettiin ateriointi siihen kohtaan, jossa ruokalat ovat jo lähes tyhjillään. Oman 

porukan kesken ruokailu on turvallista ja aterioinnin lomassa on mukava keskustella ja tutustua 

oppilaisiin. 

 

Amis -leirin aloitus 

 

Oppilaiden tullessa TET-leirille, tulee heidän koulultaan olla joku saattamassa perille asti. Matka on 

turvallinen ja näin varmistetaan kaikkien perille löytäminen. Kenenkään ei tarvitse jännittää, että 

eksyisi matkalla. Myös matkan pituus ja kesto konkretisoituvat oppilaille. 

 

Leirin tulee aloittaa ryhmäytyksellä, vaikka ryhmä olisikin jo tuttu keskenään. Näin tunnelmaa 

saadaan kevennettyä ja ohjaajat mukaan oppilaiden ryhmään. Ryhmäytys tulee suunnitella tarkasti 

ja joustamisen mahdollisuudella, jos joku ohjausmenetelmä ei ole toimiva kyseiselle ryhmälle. 

 

Leirin alussa tulee tehdä myös yhdessä selväksi pelisäännöt, jotka sovitaan oppilaiden ja ohjaajien 

yhteistyönä. Koko porukka pitää yhdessä huolen, että sääntöjä noudatetaan. Säännöt ovat 

kaikkien turvallisuuden sekä mukavuuden takaamiseksi ja koskettavat myös ammattiopiston 

opiskelijoita. 

 

Pienen ryhmän kanssa ei ole kannattavaa osallistua kasiluokkaisten yleisiin tutustumispäiviin. Näin 

tehdessä pienryhmän merkitys katoaa ja saa helposti levottomuutta aikaan. On tärkeää ja 

turvallisempaa oppilaille olla omalla porukalla. 

 

Ohjelma 

 

Kierrettäessä eri tonteilla tutustumassa aloihin, tulisi hyödyntää alan opiskelijoita. Heidän ikänsä on 

kohderyhmää lähempänä ja näin ollen oppilaille kiinnostavampaa kuunnella heidän kertomanaan 

opiskeluista ja nimenomaan omakohtaisella kokemuksella.  

 

Jokaisen oppilaan tulee päästä tekemään itse asioita. Pakottaa ei ketään kuitenkaan saa. 

Kokeilusta jää parempi muistijälki ja näin myös konkreettisemmin tiedostaa, mitä sillä hetkellä 



ollaan tekemässä. Pajoilla, joilla on mahdollisuus kokeilla itse tekemistä (esim. hitsaus, leipominen, 

tarjoilu), oppilailla tulee olla mahdollisuus käyttää työvaatteita turvallisuuden takia. On todettu 

myös, että oppilaiden saadessa työasut ylleen nousee suurempi into työskentelyyn ja ylpeys hoitaa 

harjoitus kunnialla.  

 

Osallistava tekeminen pitää mielenkiintoa yllä niin pajoilla, kuin luokissakin. Siten oppilaiden on 

helpompi samaistua asioihin ja niiden sisäistämiseen. Ajatusta siitä, että kukaan ei ole seppä 

syntyessään ja kaikki asiat vaativat paljon harjoittelua tulee korostaa läpi koko leirin ajan. 

 

Yritysvierailuiden kesto tulee olla enintään 45 min, mieluiten n. ½h. Tämän jälkeen 

keskittymiskyky herpaantuu. Kaikki ohjelma tulisi rakentaa siten, että pitkiä odotusaikoja 

mihinkään ei syntyisi. Odottaminen lisää helposti levottomuutta, joka taas vie huomiota itse 

asiasta. 

 

TOP- jaksolla olevia opiskelijoita voisi olla hyvä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan siten, että 

oppilailla olisi mahdollisuus valita joku tietty ala ja TOP:ssa oleva opiskelija voisi häntä hieman 

perehdyttää alan saloihin ja kertoa omasta harjoittelustaan ja työpaikastaan. 

 

AMIS-leirin päättäminen 

 

Jokainen päivä tulee päättää selkeästi siten, että päivän tapahtumia kerrataan ja kuulostellaan 

kaikkien fiiliksiä päivän annista. Kaikki palaute vastaanotetaan ja mahdollisuuksien mukaan 

mahdolliset lisätoiveet toteutetaan. 

 

Viimeiselle leiripäivälle ei tule järjestää tutustumiskäyntiä iltapäivälle. Loppuaika on hyvä rauhoittaa 

yhteenvetoon koko leiristä. Aikaa on hyvä jättää myös mukavalle erilaiselle tekemiselle. 

Yhteenkuuluvuutta voi hitsata yhteen esimerkiksi yhteisellä pelillä. Leirin lopetus samaan paikkaan, 

jossa se on aloitettu. Näin tulee kaikelle toiminnalle selkeämpi alku ja loppu.   

 

Vielä muutamia huomioitavia asioita jatkossa 

 

• Multimedia –ja videot käyttöön. Esim. Kahoot 

• Palautetta koko leirin ajan – ei mutta sanaa! Olit oikein hyvä, mutta… 

• Listataan asioita, mitä on tehty tai otetaan niistä valokuvia – erityisesti onnistumisista 

• Työn tulos pitää näkyä konkreettisesti Esim.sorvattu sormus valmiina mukaan 

• Selkeä näkökulma siitä, että osaaminen vaatii harjoittelua – jos joku on taitava, hän 

on myös tehnyt paljon töitä onnistumisen eteen. (kotitöitä, harjoittelua) 

• Ei pidä heti osata – voi ja saa epäonnistua 

• Vaihtelevat metodit ja menetelmät käsitellä asioita 

• Sopivasti haastetta jokaiselle 

 

 

Amis-leirin lisäksi toteutettiin yhden päivä kestäviä tietylle pienelle ryhmälle ( max. 10 hlö ) 

räätälöityjä tutustumisia eri tutkinto-aloihin ja toimipisteisiin.  



Pääosin pienryhmiä tai jopoluokkia kuljetettiin toimipisteestä toiseen tutustumassa yhden päivän 

aikana eri aloihin. Päivä oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu ja näinollen resurssit olivat 

tehokkaassa käytössä. Opiskelijat esittelivät koulutusta ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelua 

oppilaille. Näin siirtyivät myös opiskelijoiden positiiviset asenteet ja arvot opiskelua kohtaan 

oppilaille. 

 

 

3. Päätöksenteon vaihe/ 9lk 

 

9lk. jatkettiin tiedon lisäämistä päätöksenteon (tuleva yhteisvalinta) tueksi. Tämä toteutettiin 

tarjoamalla valinnaisten kurssien tarjottimella opinto-ohjauksen lisäkurssia/Ammatinvalintakylpyä. 

Kurssin valitsi 35 oppilasta ja sen kesto oli 19h. Kurssin sisällöt suunniteltiin yhdessä 

perusopetuksen kanssa. Myös toteutukseen osallistuivat sekä perusopetus että Oiva-hanke. 

Kurssin sisällöt koostuivat toiminnallisista, mielekkäistä opetusmenetelmistä ja kokonaisuuksista, 

joissa oppilaat olivat itse osallisina. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat osallistuivat myös kurssin 

suunnitteluun ja kohtasivat oppilaita.  

 

Sisällöt muodostuivat seuraavista: 

- ohjaustarvearvio ja siihen liittyvä tehtävä 

- tutustumista ammatilliseen koulutukseen ammattikorttien kautta ( ryhmätöitä) 

sekä paikanpäällä tutustumalla 

- yhdistelmäopintoihin ja lukio-opintoihin tutustumalla paikanpäällä lukio-

opiskelijoiden kertomana. 

- Kahoot- peliä pelaamalla ( kysymykset eri ammattialoilta ) 

- omat vahvuudet ( ammattikorteilla) 

- Tredu Road; Päivän mittainen tutustuminen eri koulutusvaihtoehtoihin Tredun 

linja-autolla kiertäen eri toimipisteissä. Opiskelijat suunnittelivat päivän esitykset 

eri aloilla ja myös toteuttivat ne. Opiskelijat olivat mukana oppilaiden tutoreina 

koko päivän ja kertoivat opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa. 

- tutustumisia; Tampereen teknillinen yliopisto ja Varalan Urheiluopisto 

- mitkä asiat muuttuvat siirryttäessä ammatillisiin opintoihin? Jaksotukset, 

lukujärjestykset, arviointi, vastuu, oppimisympäristöt, opettajat, ystävät, 

työssäoppiminen jne. Näitä asioita käsiteltiin. 

 

9lk. oppilaille pidettiin myös ammattikorteilla opinto-ohjaus tunteja, joilla haluttiin herättää 

kiinnostusta ja sitoutumista Tampereella järjestettävien jatko-opintopäivien osallistumiseen. Näillä 

tunneilla oli perusasteen opinto-ohjaajat olivat mukana ja saivat samalla seurata malleja miten 

kortteja käytettiin. 

 

4. Toimeenpanovaihe/9lk 

- Valtakunnallinen yhteisvalinta 

 

5. Seurantavaihe/ 1. vuosi jatko-opinnoissa 

 



Tietoa siirtyy perusopetuksesta ammatilliseen ja opiskelijoilla on tuttuja kasvoja opiskelijoissa ja 

henkilökunnassa jo valmiiksi. Mahdollisesti ennestään tutut ja turvalliset nuorisotyöntekijät ovat 

tuttuina ihmisinä rinnalla kulkijoina ja tukijoina tarvittaessa opintojen alkaessa. Näin voidaan 

vahvistaa myös varhaista puuttumista huolivaiheessa monen tuen kautta. He ovat luotsaamassa 

nuorta, että hän jaksaa hyvin opinnoissaan ja kannustaa opiskelijaa olemaan ”kartalla” omista 

opinnoistaan.  

 

 

 

 


