
www.kpedu.fi 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.tyovalta.fi/tai_kauppa_rakennus.html


• 1.4.2008 – 30.09.2011 

 

OPH/ESR 

1.4.2008 – 30.09.2011 

 

 Projektin tavoitteena on  

 ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, 

 nuorten osallisuuden edistäminen  

 aktivointi ammatilliseen koulutukseen 

     

 



KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ 

     

 

• KOKKOLAN AMMATTIOPISTO 
 

• KOKKOLAN KAUPPAOPISTO/ 

• KARLEBY HANDELSINSTITUT 
 

• KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
OPISTO 
 

• KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO 

 

• KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIOPISTO 
 

• KESKI-POHJANMAAN OPPISOPIMUSTOIMISTO 

 

• KESKI-POHJANMAAN AIKUISOPISTO 

 

• RegiOnline – IT-PALVELUT 

 

• 2500 NUORISOASTEEN OPISKELIJAA 

 



MIKSI TÄLLAISTA TARVITAAN? 

 Koulutusyhtymässä 450 HOJKS opiskelijaa. 

 Negatiivinen keskeyttämisluku 2,1 ja 

 läpäisyaste 77 % 

 Erityisopetuksen resurssit ja toimintamuodot 

  eivät vastaa kaikkien opiskelijoiden  tarpeeseen 

 Osa opiskelijoista ei voi opiskella tavallisen  

   ryhmän mukana ja tarvitsee yksilöllisen ja     räätälöidyn         

koulutus-  ja tukimallin 

 HOJKS –opiskelijoista liian moni keskeyttää 

 



TOIMINNASSA MUKANA 

Toiminnassa mukana: 

• Kannuksen maaseutuopisto (maatalous,maatekno),  

• Kaustisen raviopisto (hevostenhoit.),  

• Perhon maaseutuopisto (metalli,maatalous),  

• Toholammin maaseutuopisto (sisustusalan 

artesaani,hopeaseppä),  

• Kulttuuriopisto Kälviältä (nuoriso-ja vap.ajan ohj.,audiovis.),  

• Kokkolan ammattiopisto (puu-,metalli- (8 opiskelijaa), auto-

,vaatetus-, pintakäsittely-,hotelli- ja ravintola-,catering-elintarvike-, 

rakennus-,lvi-,maarakennusala).  

• Aiemmin mukana ovat olleet kauppaopisto (liiketalous) ja 

sosiaali- ja terveysala, nämä mukana uuden opetussuunnitelman 

myötä myös tässä hankkeessa. 

 
www.kpedu.fi 



 Hankkeessa on/on ollut mukana yhteensä 60 nuorta, 

joista tutkinnon on suorittanut loppuun 14 opiskelijaa.  

 

 Lisäksi toukokuun loppuun mennessä valmistunee n.8 

opiskelijaa.  

 

 Yhteistyökumppaneiden kautta mukaan tulleita 

opiskelijoita  on 12, loput ovat siirtyneet oppilaitoksista 

hankkeen toimenpiteiden kohteeksi. 



Maatilatalous T1 taso työvaltainen  

Audit T1 taso työvaltainen 

Autoalan Ti taso työvaltainen 

Puualan T1 taso työvaltainen 

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen T1 taso 

työvaltainen 

Rakennusalan T1 taso työvaltainen 

Kone- ja metalliala T1 taso työvaltainen 

Kaupan- ja hallinnon ala T1 taso työvaltainen 

 

http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/1a63d10fde7447f6893f01e93497c00c.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/1a63d10fde7447f6893f01e93497c00c.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/1a63d10fde7447f6893f01e93497c00c.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/038709bb0e0a45cc966a47d58ef4c0a1.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/24d6f3e51d044de5bfc5743e984ecb79.xlsx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/dbe90f44387140ffb09cceea013429cc.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/dbe90f44387140ffb09cceea013429cc.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/dbe90f44387140ffb09cceea013429cc.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/b3ae846a71b249ddbce6f0dd9b395ff5.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/b3ae846a71b249ddbce6f0dd9b395ff5.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/b3ae846a71b249ddbce6f0dd9b395ff5.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/b3ae846a71b249ddbce6f0dd9b395ff5.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/b3ae846a71b249ddbce6f0dd9b395ff5.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/b3ae846a71b249ddbce6f0dd9b395ff5.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/8e8a363a048e45d68eca1d9acc34be0e.docx


Kurssit, jotka voi tehdä muualla kuin 

opistoissa 

 
 

• Fysiikka T1 taso 

• Kemia T1 taso 

• Ruotsi T1 taso 

• Englanti T1 taso 

• Liikunta ja terveystieto T1 taso 

• Yhteiskuntaoppi T1 taso 

• Äidinkieli T1 taso 

• Taide- ja kulttuuri T1 taso  

• Etiikka T1 taso 

• Ympäristötieto T1 taso 

• Tulossa matematiikka 

 

 

http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/01a4f67c04b349fb8ad3e1b724521737.ppt
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/2eb2782b0f614ac48fd8ad487638a530.pptx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/fba9f8dca54247398b5b4deac2a7af97.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/2278a51a58a8428d9f33bf1531606b00.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/0220c0a9a5aa4f5a96cdcee59e099401.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/4f251c57e2ec4f02b11a2ebcfbfb69a9.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/a748fb87af9c44e9a54406fc89d73de2.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/ff54b736b9284480a4ff16f357e4598b.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/ff54b736b9284480a4ff16f357e4598b.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/ff54b736b9284480a4ff16f357e4598b.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/ff54b736b9284480a4ff16f357e4598b.docx
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/b7f1b79fe2d1442eba2d6be09ba40cdb.doc
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/5310f60343dd47bb954f3bf25f919c13.doc


MITEN TOIMITAAN? 

 Kurssin tehnyt opettaja/oman oppilaitoksen opettaja ohjaa 

opiskelijaa. Saa korvausta 3h/kurssi. 

 Opiskelija voi tehdä opintoja  lisäopetustiloissa, Kokkotyö-

säätiöllä tai kotonaan.  

 Tavoite on saavuttaa T1, mutta opiskelija voi saada myös 

paremman arvosanan tekemällä lisätehtäviä. 

 Mahdollistaa yksilöllisen opinpolun toteuttamisen. Sopii niille, 

joilta puuttuu joitakin vaadittuja opintoja, ja jotka ovat 

keskeyttämässä kun eivät jaksa istua tunneilla tai eivät voi 

mennä ryhmän mukana (masennus, ahdistus, paniikkihäiriö) 

 Kokemukset ovat olleet hyvät.  

 Opiskelijat suorittavat opintoja omassa tahdissa nopeasti ja 

huolellisesti. 

 



AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJA 

• OPS:n löytäminen (Poluttaminen) 

•  Opintokortti 

•  TOP:n varmistaminen (Työvaltaisuus, työssäoppiminen) 

•  työturvallisuus 

•  riittävä osaaminen 

•  TPO 

•  Näytöt (verkostot) 

•  Arvioinnit ja Dokumentointi 

•  LOISTE-paja (pienryhmätyöskentely) 

•  ADHD tuki (eritystuki) 

 

 

 

 



 

 

 

KOUTSIN TEHTÄVÄT ? 

• Tiivis yhteydenpito opiskelijaan 

 - puhelut,tekstarit,s-postit,kotikäynnit 

• Rinnallakulkeminen ja elämänhallinnan tuki 

 - mm.herätykset, kuljetukset ja mukanaolo virasto- ym. 

verkostotapaamisissa. 

• Työssäoppimisen tukena 

 - opiskelijan ja opettajan tukena top-paikkojen etsimisessä, sekä 

yhteydenpidossa yritysten työpaikkaohjaajiin. 

• Loiste-paja 

 -  Loisteen opettajien tuurausta opiskelijoiden atto-aineiden 

ohjaamisessa 

• Saattaenvaihto 

 -  12 nuorta saattaenvaihdettu eri verkostojen (TYP, TE-toimisto, Etsivä 

työ, Telma-hanke) palveluista opiskelemaan Oma polku-mallin mukaan. 

 

 

 



OMA POLKU-HANKKEEN  LOISTE-PAJA 

 Kokkolan ammattiopiston asuntolan alakerrassa 

 Ma-to  klo 11.30-15.15 

        Opetushenkilöstönä vuorottelevat 

       KM Heli Mattila 

       Eo Jukka Tegelberg 

 Kohderyhmä  Oma polussa opiskelevat 

erityisopiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea 

yksilöllisen polun toteuttamisessa. Tekevät 

pajassa atto- aineita.  

 Tulevat pääsääntöisesti muualta kuin 

ammattiopistolta 

 



 

 

 

OPISKELUA TYÖPAIKOILLA 

 Projektin tavoitteena on mahdollistaa vaihtoehtoisia polkuja 

opintojen suorittamiseen 

 Ammattiaineet voidaan suorittaa työpaikoilla 

 Eri alojen opettajille resursoidaan 1ov/tutkintoala   

 Keskeistä on, että ammattiaineen opettajat purkavat 

opetussuunnitelmaa työvaltaista koulutusta ajatellen  

 Opettajat tekevät yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa, jotta 

tutkinnon tavoitteet voidaan saavuttaa pääsääntöisesti   

työpainotteisesti 

 



MILLAISIA OPISKELIJOITA? 

TAUSTAA 

Psyykkinen 

ongelma 

Lastensuojelu-

tausta 

Oppimisen 

vaikeudet 

Moniongel-

maisuutta 

Psykologin 

tutkimus 

tehty 

hankkeen 

aikana 

Tarvitsee 

psykolo-

gisen 

tutki-

muksen 

21/60 

35% 

16/60 

26% 

28/60 

46% 

17/60 

28% 

12/60 

20% 

30/60 

50% 

 

  

  

  

 

 
Opiskelijoista 20:lla vähintään kaksi seuraavista: psyykkinen ongelma, 
lastensuojelutausta, oppimisen ongelma. 
Opiskelijoista 9:llä kaikki kolme: psyykkinen ongelma, lastensuojelutausta, oppimisen 
ongelma. 
Keskeyttäneitä 16, 4 mennyt muuhun kouluun, 3 työhön, 
äitiyslomalle 1, armeijaan 2, psyykkinen pitkäaikaissairaus 1, 
Fyysinen pitkäaikaissairaus 1, päihteet/ yli 18-v/ LS ei ollut puuttunut 4 

 



MITÄ MAKSAA? 

MITÄ TÄMÄ MAKSAA? 

 Rahoitus 254 0000 E, kolme ja puoli vuotta  

 N. 30 000 E opsin purkua ja yksittäisten  opettajien kuluja 

 Lisäksi matkakuluja ja muita kuluja 

 Muut palkkakulut 190 000 E, josta Koutsi. erityisopettaja ja 

projektivastaava/kuraattori, kuukautta kohti palkkakulut noin 

4500 E/KK 

 HOJKS opiskelijoita 60 mukana, jos olisivat keskeyttäneet 

 Menetetty yksikköhinta 532 800 E 

 Menetetty HOJKS osuus 260 000 E 

 



 

 

 

 

VALMISTUNEET OPISKELIJAT 
• YHTEENSÄ 14 

 pukuompelija, puuseppä, 

 2 maataloustyöntekijää, 2 levyseppähitsaajaa, 2 lähihoitajaa, 2 

maarakennuskoneen-kuljettajaa, 2 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa, 

maalari ja hevostenhoitaja 

• Työmarkkinatilanne 29.4.2011 

 - työssä 4 

 - työelämävalmennuksessa 1 

 - työvoimakoulutuksessa 1 

 - kuntouttavassa työtoiminnassa 1 

 - työkokeilussa 1 

 - äitiyslomalla 2 

 - työnhaku katkennut 1 

 - työtön 3 

• Näistä 7 :llä on / on ollut Työvoiman palvelukeskuksen asiakkuus 



TYÖPAIKKAOHJAAJIEN TUEKSI 



MIKÄ KOROSTUU? 

Toiminta lähtee nuoren tarpeista käsin 

 Työpäivän pituus  

 Attoaineet vai työssäoppiminen 

 Opsit ajateltu työn kautta ja  

 Atto-aineista poimittu T1 tavoitteet, jotta voidaan tehdä  

 Omaa tahtia ja  

 Omassa tilassa 

 Yhteistyö Kelan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien kanssa,  

 Nuorella auttava verkosto-seminaari ja  

 Mahdollisuus viedä keskeyttämisvaarassa olevia nuoria asiakasyhteistyöryhmän 
kokoukseen. 

 Pitkäjänteinen tuki 

 Nuorta ei jätetä, ei luovuteta vaikka nuori katoaa välillä 

 Etsitään erilaisia ratkaisuja uudestaan  ja uudestaan 

 Tukeminen arjen toiminnoissa konkreettisesti mm. käydään yhdessä virastoissa 

  



 
 

 

 

OMA POLKU-OPISKELU 
 
 

 

 

ATTO-AINEIDEN KARTOITUS JA TUKI 1-6h

Puuttuvat ja täydennettävät Ohjaaminen

NYKYTILANNE ½-1 h haatattelu ja kartoitus

Opintomenestys, poissaolot, 
täydennettävät opinnot

Rajoitteet

TAUSTATIEDOT 1 h haastattelu

Saattaen vaihto, aiempi koulunkäynti, 
oppimisvaikeudet

Vahvuudet, osaaminen

NÄYTÖT JA ARVIOINTI 1-7 H 

TUTKINNONOSA , OPINTIJAKSO 10-35 OV 1--5 h, 

10 ov jaksoja 5, 20 ov jaksoja 1, 30-35 ov jaksoja 1Sopivan 
työssäoppimispaikan 

etsintä, käynti työpaikalla, 
sopiminen

Tutkinnon osien 
opinnollistaminen

Tehtävät

AMMATILLISTEN AINEIDEN KARTOITUS TUTKINNON OSITTAIN, 
AMMATILLISTEN VALINNAISTEN, VAPAASTI  VALITTAVIEN OPINTOJEN KARTOITUS TYÖPAIKOILLA TAPAHTUVAA OPPIMISTA 

AJATELLEN

ATTO-AINE OPETTAJA 3 h

Antaa tehtävät, ohjeistaa, Arviointi









MITÄ PITÄISI KEHITTÄÄ? 

 Erityisopetuksen toimintamuotoja 

  Erityisopettajan vetämiä pieniä ryhmiä 

   Yli oppilaitos rajojen koutsi ja erityisopettaja              

       toimintaa vakiintuneeksi 

Nuorten kokonaisvaltaista arviointia 

 psyykkisen ja  

 fyysisen tilan suhteen 

Oma polku-konseptia  

 enemmän pedagogiikkaa ja  

 oma laaja-alainen, suurisydäminen, joustava ryhmänohjaaja 



KIITOS ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitään pysyvää hyvää ei koskaan saavuteta pikakonstein ja 

nopeutetulla aikataululla, ja on itsestään selvää, että opiskeluihin 

sitouttaminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen vaativat runsaasti 

aikaa, panostusta ja työtä. Mutta se on mahdollista – pienin 

askelin, sitkeästi ja suunnitelmallisesti, kriittisesti tiettyihin 

asioihin kerrallaan keskittyen ja henkilöstön jokaisen jäsenen 

tuella ja suurella sydämellä. Jäppinen, A-K, 2007, 114 

 

  


