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1. Opinto-ohjaus TAIssa 
Opinto-ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen, 
kehityksen ja ammatillisen kasvun tueksi. Ohjaus on meidän kaikkien oppilaitoksessa sekä eri-
laisissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä. Opiskelija on ohjausprosessissa 
aktiivinen ja osallistuva.  
 
Ohjauksen tarkoituksena on lisätä opiskelijan itsetuntemusta niin, että hän tunnistaa omat vah-
vuutensa ja kehittämiskohteensa. Tavoitteena on tukea opintojen aikana ammatillisen identi-
teetin kehittymistä sekä antaa valmiuksia työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä varten. 
Opinto-ohjaus toteutetaan TAIn opetussuunnitelman yhteisten osan periaatteiden mukaisesti 
Opetushallituksen Hyvän ohjauksen kriteerejä noudattaen. Hyvän ohjauksen kriteereissä on 
määritelty ammatillisen koulutuksen hyvää ohjausta määrittävät teemat. Yhteisillä teemoilla ko-
rostetaan ohjauksen jatkumon merkitystä opiskelijalle. Jokaisesta teemasta on laadittu erilliset 
hyvää ohjausta kuvaavat kriteerit ammatillista koulutusta varten.  

Opinto-ohjaus TAIssa perustuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. Humanistisessa ihmiskäsityk-
sessä ymmärrämme opiskelijan vapaana, itseohjautuvana ja tavoitteellisesti toimivana, joka 
luottaa itse omiin kehitysmahdollisuuksiinsa. Korostamme opiskelijan vastuullisuutta, yksilölli-
syyttä ja ainutkertaisuutta. Oppimisen ja opiskelun ohjauksella pyrimme muun muassa tuke-
maan opiskelijan valintoja opinnoissa. Opinto-ohjauksen jäsentäminen opintoajan mukaan ko-
rostaa opinto-ohjauksen jatkuvuutta läpi koko opiskeluajan. 

 

2. Opintojen ohjaus ennen ammatillisten opintojen alkamista 
TAI tekee tiivistä yhteystyötä alueen perusopetuksen ja lukioiden kanssa. TAIssa koulutetaan 
vuosittain opiskelijatutoreita toimimaan oman koulutalonsa vertaistukena uusille opiskelijoille 
sekä ammatillisen koulutuksen markkinoijina. TAIn opinto-ohjaajat kiertävät alueen perusope-
tuksen 9. luokan vanhempainilloissa sekä lukioissa kertomassa huoltajille ammatillisesta koulu-
tuksesta ja TAIn tarjoamista vaihtoehdoista. Infoa annetaan myös valintaa tekeville nuorille mo-
nin eri tavoin mm. esittelemällä aloja luokkatilanteessa, ns. ammattikirjastoinfoilla, koulutus-
messuilla ja erilaisilla markkinointitapahtumilla (esim. TAIStep ja Taitaja9). 

Ennen ammatillisen perustutkinnon aloittamista on mahdollista opiskella Turun ammatti-insti-
tuutissa järjestettävässä valmentavassa koulutuksessa (=Valma), jonka tavoitteena on lisätä 
opiskelijan opiskelun, työelämän ja elämänhallinnan valmiuksia, selkeyttää ammatinvalintaa 
sekä siirtyä tai palata tutkintoon johtavaan koulutukseen joko joustavasti tai yhteishaun kautta. 
Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa tai ovat pudonneet toisen 
asteen koulutuksista ja joiden tavoitteena on ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus. Val-
mentavassa koulutuksessa jokainen yhteishaku tehdään ohjatusti ja koulutus pitääkin sisällään 
paljon opintojen ohjausta ja ammattialoihin tutustumista. 

 

3. Opintojen ohjaus opintojen alkuvaiheessa 
Opintojen alkuvaiheen ohjaustarpeet yleensä liittyvät yleiskuvan saamiseen opiskeluympäris-
töstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Ohjauksella tavoitellaan myönteisen oppimisilmapii-
rin luomista, yleiskuvan muodostamista oppilaitoksen toimintakulttuurista, opiskelusta, henkilö-
kohtaisen ja aktiivisen otteen luomista tavoitteellisiin opintoihin, orientoitumista ammatillisiin 
opintoihin ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaprosessin käynnistämistä. Ohjauksella pyri-
tään vahvistamaan opiskelijan osallisuutta opiskelija- ja oppilaitosyhteisössä.   



Ryhmäyttämisen ensisijaisena tavoitteena on saada luokan opiskelijat tutustumaan toisiinsa, 
löytämään oma paikkansa yhteisössä, tekemään asioita yhdessä, jakamaan asioita ja tuke-
maan toisiaan. Pyrkimyksenä on luoda ryhmään turvallinen ilmapiiri, jotta kaikilla olisi mahdolli-
suus opiskella parhaansa mukaan. Ryhmäyttämisen tavoitteena on myös opintoihin sitoutumi-
sen kasvattaminen ja keskeyttämisten vähentäminen. 

HOPSin tai HOJKSin laadinta 

Opiskelija laatii ohjatusti opintojen alkuvaiheessa opintojensa etenemisen suunnitelman 
Wilmassa (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli hops). Opiskelijan HOPSin muodostavat 
opiskelijan valitsemat opinnot. Näistä opiskelijan kannalta tärkeitä tietoja ovat opintojen sisältö, 
tutkinnon osien tai opintojen suoritusajankohta ja opintojen arvioitu kesto. HOPSissa otetaan 
huomioon opiskelijan omia vahvuuksia ja tavoitteita opintojensa ja osaamisensa suhteen.  
Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnistaminen 
voidaan tehdä opintojen alussa, ennen uuden tutkinnon osan opintojen aloittamista tai 
opiskelun aikana.  

Konkreettisesti HOPS sisältää Wilmasta löytyvät Opiskelun henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman ja Valmistumisen jälkeen –lomakkeet, joka täytetään viimeisen lukukau-
den aikana. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen tukee opiskelijan 
urasuunnittelua ja itsearviointikykyä sekä pyrkii sitouttamaan hänet opiskeluunsa. HOPS 
pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Opiskelija osallistuu oman opiskelunsa 
suunnitteluun, opintojen valintoihin, yksilölliseen opinnoissa etenemisen seurantaan ja oman 
oppimisensa arviointiin. Opiskelija ja opettaja tekevät yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa 
opiskelijan omista tavoitteista lähtevän opiskelusuunnitelman, jossa otetaan huomioon 
opiskelijan osaaminen, tausta ja kiinnostuksen kohteet. Opiskelijalle selvitetään opiskelun 
alussa myös opinto- ja koulumatkatukiasiat. 

 

4. Opintojen ohjaus opintojen etenemisvaiheessa 
Opintojen edetessä ohjaus keskittyy opintojen etenemisen tukemiseen ja ohjaukseen. Luku-
vuoden alussa ryhmänohjaaja ja opiskelija päivittävät yhdessä aiemmin laadittu HOPSin ja 
HOJKSin. Keskustelujen tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen etenemistä, tutkinnon suo-
rittamista, urasuunnittelua, ammatillista kasvua ja selvittää erilaisia vaihtoehtoja. HOPSia ryh-
mänohjaaja, opiskelija ja opo päivittävät Wilmaan koko opintojen ajan. 

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja selvittää itselleen eri opintojaksojen tavoitteet, 
sisällöt, toteutusmuodot ja osaamisen tavoitetason. Opiskelija pohtii opintototeutuksen aloitus-
vaiheessa omia tavoitteitaan kyseiselle kokonaisuudelle ja menetelmiä tavoitteiden saavutta-
miseksi sekä myös omia oppimaan oppimisen valmiuksiaan. Opiskelijaa tuetaan elinikäisen op-
pimisen taidoissa.  Näiden oppimisen avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen 
kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja 
tulevaisuuden uusissa haasteissa. Tarvittaessa eri opinnoissa voidaan järjestää lisäopetusta tai 
tukiopetusta. Opiskelija hakeutuu opettajan, opinto-ohjaajan tai erityisopettajan vastaanotolle 
riittävän ajoissa, jos opiskelussa tai oppimisessa esiintyy haasteita ja hän pohtii keinoja opiske-
lunsa eteenpäin viemiseksi.  

Opintojen edetessä ryhmäytysprosessissa painottuvat osallisuuden tukeminen, vuorovaikutus- 
ongelmanratkaisutaitojen, luottamuksen ja yhteistyötaitojen vahvistaminen ja kehittäminen. 
Ryhmäyttämisharjoituksia tulisi tehdä myös pitkien lomien tai esim. työssäoppimisjaksojen jäl-
keen sekä ryhmien vaihtuessa. 



Opiskelijan tulee osallistua HOPSin mukaiseen työskentelyyn. Tarttumalla poissaoloihin mah-
dollisimman varhain saatetaan ehkäistä tulevia haasteita, opintojen etenemättömyyttä sekä 
monien eri tukipalvelujen tarvetta. Poissaolojen seurannan toimivuus edellyttää opiskelijoiden, 
huoltajien ja oppilaitoksen sitoutumista asian hoitamiseen, selkeitä pelisääntöjä ja koko koulu-
yhteisön ennalta ehkäisevää toimintaa. (Varhaisen puuttumisen malli ja tarvittaessa tehostetun 
tuen malli.) Runsaat poissaolot voivat johtaa oppimisen etenemättömyyteen ja seurauksena voi 
olla opiskeluajan piteneminen sekä omasta opiskeluryhmästä putoaminen. 

Opintojen edetessä opiskelijaa tuetaan ja ohjataan työssäoppimiseen ja näyttöihin liittyvissä 
asioissa. Työssäoppimiseen ulkomailla haluavalle opiskelijalle koulutalokohtainen kansainväli-
syysvastuuopettaja selvittää siihen liittyvät asiat. 

 

5. Opintojen ohjaus opintojen loppuvaiheessa 
Viimeisenä lukuvuonna ohjauksessa keskitytään tukemaan opiskelijaa suoritettujen opintojen 
loppuun saattamisessa sekä työllistymis- ja jatko-opiskelumahdollisuuksien selvittämisessä. 
Opiskelijaa motivoidaan opintojen loppusuoralla hyödyntämään työkokemustaan ja harrastu-
neisuuttaan opinnoissaan. Opiskelijaa kannustetaan toimimaan aktiivisesti ja ennakoimaan vii-
meisen vuoden opintojensa vaiheita (esim. valinnainen tutkinnon osan ja vapaasti valittavien 
tutkinnon osien sijoittuminen opintoihin, riittävät näytöt). 

Opiskelijalle selvitetään jatkossa toimivat ohjaustahot (työvoimatoimisto, Kela, Ohjaamo..) ja 
jatko-opintomahdollisuudet. Opintojen ohjaus toteutetaan sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. 

 
6. Kodin ja koulun välinen yhteistyö  

Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 

5 §  
Koulutuksen tavoitteet 

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavutta-
miseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. 

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmi-
siksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä per-
soonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elin-
ikäistä oppimista. 

Nuorille järjestettävässä koulutuksessa toimitaan yhteistyössä kotien kanssa. 

 

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen lukio ja ammattiopetusjaosto 2015, Sivistys-

toimialan ammatillisen koulutuksen palvelualueen johtoryhmä 2015. 

 

2.9.2 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630#a630-1998#a630-1998


 

Oppilaitos tekee yhteistyötä opiskelijoiden huoltajien kanssa. Oppilaitos järjestää kotiväeniltoja 
ja ryhmänohjaaja tai joku opiskelijahuoltoon osallistuvista henkilöistä on tarvittaessa Wilman 
välityksellä tai henkilökohtaisesti yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajiin. Myös täysi-ikäi-
sen opiskelijan huoltajiin voidaan olla yhteydessä, mikäli hän on antanut siihen luvan. Oppilai-
toksen henkilökunnan yhteystiedot löytyvät opiskelijan oppaasta ja oppilaitoksen nettisivuilta. 
Opettajiin ja muuhun henkilökuntaan saa yhteyden Wilman pikaviestillä, sähköpostilla ja puheli-
mitse. Huoltajia kannustetaan olemaan yhteydessä oppilaitokseen aina kun aihetta ilmenee. 
Mahdollisuuksien mukaan huoltajien edustajia voidaan kutsua osallistumaan talokohtaisiin ta-
pahtumiin tai opiskeluhyvinvointiryhmien kokouksiin. 
 

 

7. Opinto-ohjauksen arviointi ja kehittäminen 
Ohjauksen käytänteitä seurataan ja palautetietoa kerätään erilaisten kyselyjen avulla. Esimer-
kiksi kouluterveys-,yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-ja koulukiusaamiskyselyissä saadaan tietoa 
opinto-ohjauksen kehittämiseksi.  TAI:n laatujärjestelmän mukaisissa ryhmien edustajien pa-
lautetilaisuuksissa ja talokohtaisissa opiskeluhyvinvointiryhmissä opiskelijat voivat antaa pa-
lautetta ja kehittämisehdotuksia. 

Opinto-ohjausta kehittää yhteistyö ja verkostoituminen oppilaitoksen eri koulutalojen kesken ja 
muiden ohjaustahojen kanssa (esimerkiksi muut oppilaitokset, Kela, työvoimahallinto, kolmas 
sektori). Opinto-ohjaajat tarvitsevat jatkuvaa koulutusta muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. 

 

 

 



 

8. TAIn opinto-ohjausta antavan henkilöstön työnkuvat 
 

OPINTOJEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄT TOIMIJAT JA TEHTÄVÄT 
  

      

  RYHMÄNOHJAAJA OPINTO-OHJAAJA KURAATTORI PSYKOLOGI 
ERITYISOPETUK-
SEN VASTUUOPET-
TAJA 

Opiskelun ohjaus järjestää uusien opis-
kelijoiden ryhmäyttä-
minen  

antaa henkilökoh-
taista ja ryhmäoh-
jausta tarpeen mu-
kaan 

opiskelijoiden ohjaus 
ja neuvonta (mm. 
perhetilanteet, it-
senäistyminen, 
asunto-/ tukiasiat)  

opiskelijoiden ohjaus 
ja neuvonta (mm. hy-
vinvointi, stressinhal-
linta, jännittäminen ja 
oppiminen)  

on ryhmänohjaajan 
tukena/apuna 
HOJKSin laadin-
nassa 

  pitää opiskelijoille 
henkilökohtaiset tulo-
haastattelut ja käy 
läpi tulohaastattelulo-
makkeet 

valmistelee siirto-
opiskelijoiden HOPSit 

ohjaa nuoria oppilai-
toksen ulkopuolisiin 
sosiaalipalveluihin 

tarvittaessa antaa tie-
toa muista nuoria 
auttavista tahoista tai 
ohjaa niihin 

koordinoi kouluta-
lon/koulutusalan eri-
tyisopetusta (=seuraa 
HOJKSien laadintaa 
ja suunnittelee tarvit-
tavat tukitoimet sekä 
seuraa niiden toteu-
tumista) 

  antaa ohjausta ope-
tussuunnitelmista ja 
ammatillisista valin-
noista 

pitää luokkaohjaus-
tunteja kaikille ta-
soille 

ohjaa vertaistuki-ryh-
miä  

ohjaa vertaistuki-ryh-
miä  

antaa ohjausta esim. 
opiskelutekniikasta, 
esittää lukukauden 
alussa HOJKS-opis-
kelijat koulutuspäälli-
kölle, joka tekee pää-
töksen sekä erityis-
opiskelijoista että 
käytettävästä resurs-
sista  



  antaa henkilökoh-
taista ohjausta (hen-
kilökohtaiset keskus-
telut opiskelijan 
kanssa, pitää yh-
teyttä kotiin esim. 
poissaoloista) 

tarkistaa HOPSeja ja 
on tarvittaessa mu-
kana HOJKSien laa-
dinnassa 

ilmapiiritunnit tms. 
ryhmiin kohdistuvat 
toiminnot  

ilmapiiritunnit tms. 
ryhmiin kohdistuvat 
toiminnot 

tekee selvityksen 
koulutuspäällikölle lu-
kuvuosittain erityis-
opiskelijoiden mää-
rästä, annetuista tuki-
toimista sekä arvioi 
seuraavan lukuvuo-
den tarpeen  

  tekee ja ylläpitää 
opiskelijoiden HOPSit  

ohjaa opiskelijaa tun-
nustettavien opinto-
jen anomisessa ja 
kirjaa ne opiskelija-
hallintajärjestelmään 

on tarvittaessa yhtey-
dessä opiskelijan 
perheeseen 

on tarvittaessa yhtey-
dessä opiskelijan 
perheeseen 

perehdyttää uudet 
opettajat TAIn erityis-
opetuksen käytäntöi-
hin 

  selvittää erityistä tu-
kea tarvitsevat opis-
kelijat omassa ryh-
mässä (tulohaastatte-
lun, mahdollisten tes-
tien sekä muiden 
opettajien arvioinnin 
perusteella) ja esittää 
HOJKS-opiskelijat 
koulutuspäällikölle 

ohjaa toisen asteen 
yhteishaussa 

osallistuu päihteiden 
ja kiusaamisen vas-
taiseen työhön 

on tarvittaessa mu-
kana alkuhaastatte-
luissa (esim. erityis-
ryhmät) tai HOJKS-
palavereissa 

seuraa HOJKSin to-
teutumista ja vastaa 
sen päivittämisestä 

  tekee tarvittaessa eri-
tyistä tukea tarvitse-
ville opiskelijoille 
HOJKSit ja tiedottaa 
HOJKSista muille 
opiskelijaa opettaville 
opettajille 

tiedottaa, ohjaa ja 
auttaa jatko-opintoi-
hin hakeutumisessa 

  
tarvittaessa keskeyt-
tää/lopettaa HOJKSin  

  seuraa HOJKSin to-
teutumista ja vastaa 
sen päivittämisestä 

pitää yhteyttä kotei-
hin tarvittaessa 

 
    



  tarvittaessa keskeyt-
tää/lopettaa HOJKSin  

valmistelee/hyväksyy 
osaamisen tunnusta-
misen 

      

  seuraa poissaoloja ja 
puuttuu tilanteeseen 
tarvittaessa (keskus-
telu opiskelijan ja hä-
nen vanhempiensa 
kanssa) 

tiedottaa erilaisten 
yhteistyökumppanei-
den palveluista 

      

  ohjaa opiskelijan tar-
vittaessa tukitiimin 
palveluihin 

avustaa opiskelu-
haasteiden ratkomi-
sessa 

 
    

  seuraa opintojen 
edistymistä periodeit-
tain 

tiedottaa vapaasti va-
littavista opinnoista, 
osaamisalavalin-
noista ja valinnaisista 
tutkinnon osista 

      

      

  seuraa yhdessä ur-
heiluakatemian yh-
teyshenkilön kanssa 
urheilijan hopsin to-
teutumista  

tekee yhdessä opis-
kelijan ja urheiluaka-
temian yhteyshenki-
lön kanssa urheilijan 
hopsin 

      



Tiedotus ja markki-
nointi 

osallistuu tarvittaessa 
avointen ovien päi-
vän ja koulutusmes-
sujen järjestelyihin 

organisoi avointen 
ovien päivien, koulu-
tusmessujen, koulu-
tutustujien ohjelmat. 
Laatii opiskelijan op-
paan sisällön. 

opiskeluhuollollisten 
toimintamallien laati-
minen ja päivitys 
(päihdetoimintamalli, 
kriisiryhmän toiminta-
malli..) 

opiskeluhuollollisten 
toimintamallien laati-
minen ja päivitys 
(päihdetoimintamalli, 
kriisiryhmän toiminta-
malli..) 

  

    laatii hakuoppaan si-
sällön yhdessä vies-
tintäsuunnittelijan 
kanssa 

palveluista tiedotta-
minen opiskelijoille ja 
henkilökunnalle 

 palveluista tiedotta-
minen opiskelijoille ja 
henkilökunnalle 

  

    osallistuu oman kou-
lutalon kotiväen ilto-
jen järjestelyihin 

informoi henkilökun-
taa opiskeluhuoltoon 
liittyvissä asioissa, 
mm. kiusaamisky-
selyn tulokset 

    

    osallistuu peruskou-
lujen vanhempainil-
toihin 

 
    

  osallistuu avointen 
ovien-päivän ja TAIs-
tepin järjestelyihin 

vastaa avoimien 
ovien-päivän ja TAIS-
tepin järjestelyistä 

      

    vastaa eri kanavilta 
tuleviin tiedusteluihin 
oppilaitoksen käytän-
teistä 

      

    osallistuu infotilai-
suuksiin esim. kah-
den tutkinnon osalta 

      

    järjestää ja toteuttaa 
koulukokeilut 

      

    
 

      



Opiskelijavalinta osallistuu tarvittaessa 
harkintaan perustu-
van valinnan haastat-
teluihin 

valmistelee harkin-
taan perustuvan va-
linnan ja vie tiedot 
Opintopolkuun 

    osallistuu tarvittaessa 
harkintaan perustu-
van valinnan haastat-
teluihin 

  vuoden kestävien 
koulutuksien opetta-
jat osallistuvat opis-
kelijavalintaan 

vastaa kielikokeen 
järjestämisestä 

      

    tekee jälkivalintaa 
opintosihteerin 
kanssa 

      

Verkostoitumisen 
tukeminen 

pitää yhteyttä rehto-
riin, koulutuspäällik-
köön, opoon, tukitii-
min edustajiin 

osallistuu opo-tiimin 
toimintaan, opiskelu-
hyvinvointiryhmän 
toimintaan 

Osallistuu eri opiske-
luhuollon ohjausryh-
mien toimintaan (kou-
lutalot, TAI, 2.aste) 

Osallistuu eri opiske-
luhuollon ohjausryh-
mien toimintaan (kou-
lutalot, TAI, 2.aste) 

Osallistuu eri opiske-
luhuollon ohjausryh-
mien toimintaan (kou-
lutalot, TAI, 2.aste) 

  vastaa huoltajien 
kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä 

oppilaitoksen mo-
niammatillinen yhteis-
työ (tukitiimi, opiske-
luterveydenhuolto, 
opinto-ohjaajat, opet-
tajat, koulutuspäälli-
köt, rehtorit) 

oppilaitoksen mo-
niammatillinen yhteis-
työ (tukitiimi, opiske-
luterveydenhuolto, 
opinto-ohjaajat, opet-
tajat, koulutuspäälli-
köt, rehtorit)  

oppilaitoksen mo-
niammatillinen yhteis-
työ (tukitiimi, opiske-
luterveydenhuolto, 
opinto-ohjaajat, opet-
tajat, koulutuspäälli-
köt, rehtorit) 

  

  pitää yhteyttä opiske-
luhuollon henkilös-
töön 

tekee yhteistyötä 
muun henkilöstön 
kanssa 

ulkoinen verkostotyö 
(mm. terveys- ja sosi-
aalitoimi, tuettu asu-
minen, seurakunnat, 
nuorten turvatalo, 
nuoret aikuiset ver-
kosto) 

ulkoinen verkostotyö 
(mm. psykiatrian poli-
klinikat, nuori-
soasema, kriisikes-
kus, tuettu asuminen, 
koulupsykologiver-
kosto)  

  

    tekee yhteistyötä 
muiden oppilaitosten 
kanssa 

yhteistyö projektitoi-
miston kanssa 

yhteistyö projektitoi-
miston kanssa 

  

    tekee yhteistyötä työ-
hallinnon, ym.  
kanssa 

      



Opiskelija-tutorointi pitää yhteyttä ryh-
mänsä tutoreihin 

osallistuu tutoreiden 
valintaan ja koulutuk-
seen tarpeen vaa-
tiessa esim. aloitus-
päivien koulutukset, 
avoimet ovet yms.  

osallistuu tarvittaessa 
tutorkoulutukseen 

osallistuu tarvittaessa 
tutorkoulutukseen 

  

  kannustaa opiskeli-
joita tutortoimintaan 

        

Opiskelijakunta-toi-
minta 

  seuraa opiskelijakun-
tatoiminnan toteutu-
mista ja osallistuu 
sen toimintaan tar-
peen vaatiessa 

      

Muut toiminnat huolehtii omasta kou-
lutuksesta 

huolehtii omasta kou-
lutuksesta 

huolehtii omasta kou-
lutuksesta 

huolehtii omasta kou-
lutuksesta 

huolehtii omasta kou-
lutuksesta 

    osallistuu mahdolli-
suuksien mukaan eri-
laisiin työryhmiin 

muut mahdolliset työ-
ryhmät 

muut mahdolliset työ-
ryhmät 

  

      asiantuntijaluennot  asiantuntijaluennot   

      oppilaitoksen kriisityö 
ja sen kehittäminen 

oppilaitoksen kriisityö 
ja sen kehittäminen 
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