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Sisältö
•
•
•
•

SamPo -projektin esittely
Opiskelijan osallisuus ja toimijuus
Moniammatillinen yhteistyö ja opiskelijan osallisuutta tukeva ohjaus
Miten opiskelijan osallisuutta ja moniammatillista ohjausta edistetään yhteistä työskentelyä
• Yhteenvetoa

Merja Kurunsaari ja Seija Eskola

17.3.2022

SamPo opiskelijan saumaton opintopolku
1.2.2021- 31.8.2023 (ESR)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Hyvi, AOKK) - koordinoi
Osatoteuttajaoppilaitokset:
• Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä
• Jyväskylän palvelualan opisto JYPAO
• Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE
• Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
15 projektitoimijaa
Yhteistyötahot: Etelä-Pohjanmaan TE-palvelu keskus, Irti Huumeista ry, Jyväskylän oppilas- ja
opiskelijahuolto, Jyväskylän yliopisto (erityispedagogiikka), Kela (etuuspalveluiden lakiyksikkö,
kuntoutuspalveluiden ryhmä), Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (lääkinnällinen kuntoutus),
Mielenterveyden keskusliitto, Kuntoutussäätiö (oppimisen tuen keskus), Seinäjoen kaupunki
(opiskeluhuollon palvelut), lisäksi alueellisia yhteistyötahoja
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SamPo – opiskelijan saumaton opintopolku
Opiskelijat
(n=64)
Opiskelu-,
toiminta- ja
työkyky
Vahvuudet,
erityisen tuen
tarpeet ja
tavoitteet
Erityisen tuen,
opiskeluhuollon
palvelujen,
hoito- ja
kuntoutuspalveluja tarve
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Opiskelun aloittaminen
ja opiskeluun
kiinnittyminen

Työelämässä
oppiminen

Siirtyminen työhön tai
jatko-opintoihin

Opiskelijan osallisuuta ja toimijuutta tukeva
moniammatillinen ohjaus
Työntekijät (n=84): Moniammatillinen ohjaus
opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, ohjaajat,
työpaikkaohjaaja, hoito- ja kuntoutushenkilöstö: terapeutit, sosiaalityöntekijä, lääkäri,
sairaanhoitaja, työvalmentaja, työvoimaneuvoja, nuorisotyöntekijä ym.

Henkilökohtaistaminen,
Merja Kurunsaari jaHOKS,
Seija Eskola kuntoutus-, hoito-, palvelusuunnitelmat ym.

Toimintatutkimus kehittämisen ja vaikutusten
arvioinnin tukena - tutkimuskysymykset

OSALLISUUS
Miten opiskelijan
osallisuus on
muuttunut?

Tilannekartoitus
kehittämistarpeet

A-pilotit
Kehittämisen tulokset
Reflektointi ja
uudelleenmäärittely

B-pilotit
Tulokset
Reflektointi ja
johtopäätökset
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MONIAMMATILLINEN
YHTEISTYÖ
Millainen moniammatillinen
ohjaus ja yhteistyö edistää
opiskelijan osallisuutta ja
toimijuutta?

Opiskelijoiden osallisuus – mitä tarkoittaa?
1. Osallisuus omassa elämässä - mahdollisuus elää omannäköistä elämää;
mahdollisuus määritellä, mihin toimintaan tai palveluun osallistuu
2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
3. Osallisuus yhteisestä hyvästä (Isola ym. 2017.)

Projektitoimijoiden määritelmä osallisuudesta
Opiskelija
• on aktiivinen toimija, sitoutuu ja ottaa vastuuta, osallistuu opintopolkunsa
suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin, tietää opinnoista, mahdollisuuksista ja
palveluista
• tulee kuulluksi, on mahdollisuus vaikuttaa

Opiskelijan kokemus:
• opiskelijan osallisuuden huomioimisessa on
kehitettävää,
kokemukset
vaihtelevat
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Millaiset tekijät edistävät ja rajoittavat opiskelijan
osallisuutta?

Projektitoimijat

Edistävät tekijät

Rajoittavat tekijät

• Ohjaajan kannustus ja tuki, dialogitaidot, aika
• HOKS ja opintojen suunnittelu yhteistyössä
opiskelijan kanssa
• Opiskelijan motivaatio ja hyvät osallisuustaidot
• Opiskelijan kuulluksi tulemisen kokemus
• Matala kynnys ottaa yhteyttä ja saada tukea
• Oppilaitoksen opiskelijaa arvostava
toimintakulttuuri, asenne sekä resurssit
• Selkeä yhteistyötahojen rooli ja osallistuminen
yhteistyöhön

• Opiskelijan tilanteeseen liittyvät haasteet ja
ongelmat
• Ohjaajan ajanpuute, kiire
• Ohjaajan ohjaus- ja vuorovaikutusosaamisen
puute
• Opiskelijan ohjauksen tarpeen tunnistamisen
vaikeudet
• Oppilaitoksen asenne ja toimintakulttuuri
(arvoperustat, osallisuutta ei ole sanoitettu, eikä
ohjeistettu, ei näy työtavoissa, liian vähän
resursseja, byrokratia)
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Moniammatillinen ja –alainen yhteistyö
• Yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialainen yhteistyö
Pedagoginen moniammatillinen yhteistyö
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Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kokemus ohjaus- ja tukiverkoston
toimijoiden merkityksestä
• Merkittävimmiksi koettiin oma vastuuopettaja/ ryhmänohjaaja, erityisopettaja/
erva ja työpaikkaohjaaja

• Yhdellä opiskelijalla oli 6-12 tukea antavaa työntekijää
• Työntekijä (opettaja, ohjaaja, työpaikkaohjaaja, sosiaali- ja terveysalan
toimija) oli yhteistyössä 1-8 muiden opiskelijaa ohjaavien työntekijöiden
kanssa
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Moniammatillista yhteistyötä edistävät

Projektitoimijat
Työntekijät

• Verkoston kokoaminen ja koordinointi sekä jatkuva kehittäminen (opiskelijan verkostokartta)
• Opiskelijaa osallistava ja kannustava ohjaus sekä kuuntelu

• Opettajat ja muut työntekijät ovat motivoituneita ja vastuullisia
• Hyvä, luottamuksellinen ilmapiiri ja avoin keskustelu
• Yhteistyössä hyödynnetään eri näkemyksiä sekä vaihdetaan tietoja
• Tavoitteet, suunnitelmat, yhteydenpito, työnjako, toimintaperiaatteet ja arviointi suunniteltiin
yhdessä opiskelijan ja työntekijöiden kanssa
• Hyvä tapaamisten ja toiminnan koordinointi
• Opiskelijan tuki varhaisessa vaiheessa
• Opettajalla riittävästi aikaa yhteistyöhön ja ohjaamiseen työpaikalla
• Oppilaitoksella moniammatillisen yhteistyön toimintatavat on sovittu ja resurssoitu
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Moniammatillisessa yhteistyössä kehitettävää
• Aikaa ja resursseja yhteistyöhön lisää
• Työnjako ei toimi, vastuun sysääminen – oppilaitos voi jäädä yksin

Projektitoimijat
Työntekijät

• Moniammatillisen yhteistyön varhaisen tarpeen huomaaminen ja lisääminen
• Tiedonsiirron ja tietosuojan haasteet – esim. työpaikan tärkeä saada ennakkoon tietoa
opiskelijan valmiuksista, osaamisesta, miten ohjataan ja toimitaan.
• Palveluja ei ole saatavilla ja henkilöt vaihtuvat
• Kokoontumisten tavoite epäselvä.
• Opiskelijan huomioimista ja osallisuuden tukemista vielä enemmän
• Opiskelijaan liittyvät haasteet: kommunikointi, elämäntilanteen muutokset
• Miten tuetaan opiskelijaa, miten rohkaistaan puhumaan vaikeista asioista

• Toimintamalli yhteistyölle puuttuu
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• Verkostoihin tutustuminen ja ylläpitäminen ei toimi

Opiskelijoiden kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä
Opiskelijat
• voi luottaa siihen, että työntekijät eivät kerro asioista ilman lupaa
• pääsääntöisesti toimivaa
• haasteita osan kohdalla
– työntekijöiden välinen yhteistyö ei toimi kovin hyvin
– aikaa yhteistyölle toivottiin enemmän
– kaikki työntekijät eivät halua opiskelijalle hyvää
– ei ole tietoa, keneltä apua saa
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Hyviä käytäntöjä osallisuuden tukemisesta ja
moniammatillisesta ohjauksesta - työskentely pienryhmissä
• Aikaa keskustelulle 15 min
• Tuokaa yhteisesti jaettavaksi 2 asiaa

Miten opiskelijan osallisuutta voi edistää?
Kerro käytännön esimerkkejä.
Miten moniammatillisesta yhteistyötä ja ohjausta
voi toteuttaa? Kerro käytännön esimerkkejä
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Yhteenvetoa työskentelystä
• Työelämän edustajien päästävä tutustumaan erityisen tuen tarpeessa oleviin, työelämään
siirtyminen haastava
• Yleinen oppilaitos/ erityisoppilaitos – yhteistyön kehittäminen
• Opiskelijalähtöisyys
• Toimintatutkimuksellinen näkökulma hyvä
• Laaja monialainen verkosto käytettävissä – osataanko hyödyntää?
• Opiskelijan informointi, mutta onko informointi riittävää?
• Monialaisen työryhmän käyttäminen: yleisessä oppilaitoksessa ei niin käytössä,
erityisoppilaitoksessa tutumpaa
• Huoltajan näkökulmasta moniammatillinen verkosto on haastava
• Verkoston jatkuvuus varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen
• Resurssien huomiointi – moniammatillinen työskentely on tehokasta
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Moniammatillinen osallisuutta tukeva ohjaus
Muun palveluverkoston
toimija esim. sosiaali- ja
terveystoimen edustaja
Tarjouma

Opiskelija
osallisuus

Tarjouma

Eskola 2022,
sov. Nykänen 2010
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Tulkinta
Dialogi
Yhteistoiminta
Yhteinen työ
Tarjouma

Työpaikan
edustajat

Muun palveluverkoston
toimija esim. kuntoutus,
17.3.2022
TE-palvelut,
ohjaamo

Oppilaitoksen
eri toimijat
Tarjouma

Jokaisella organisaatiolla on
oma:
• Terminologia
• Palvelut
• Säädökset
• Tietosuojakäytännöt
• Toimintatavat
• Johtaminen
• Kulttuuri, asenteet

SamPo opiskelijan saumaton opintopolku
1.2.2021- 31.8.2023 (ESR)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Hyvi, AOKK)
projektipäällikkö Merja Kurunsaari, asiantuntija Seija Eskola, asiantuntija Tuukka Kivioja
merja.kurunsaari@jamk.fi ja seija.eskola@jamk.fi
www-sivut: www.jamk.fi/sampo
Osatoteuttajaoppilaitokset:
• Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä, projektikoordinaattori Maarit Sorjonen maarit.sorjonen@spesia.fi
• Jyväskylän palvelualan opisto JYPAO, projektikoordinaattori Riitta Rantamaa
riitta.rantamaa@jypao.fi
• Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, projektikoordinaattori Anna-Maija Koskenlahti
anna-maija.koskenlahti@poke.fi
• Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, projektikoordinaattori Elina Forslund elina.forslund@sedu.fi
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Sammon taonta III
• 23.5.22 klo 12.30-15.30
• webinaari, Zoom
• SamPo opiskelijan saumaton opintopolku –
alustavan toimintamallin esittely ja käsittely
• Avoin tilaisuus
• Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
– löytyy myöhemmin projektin sivuilta
www.jamk.fi/sampo

Tervetuloa!
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Kiitos!
Aurinkoista kevättä!
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