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Koulutuskuntayhtymä OSAO lukuina
• Opiskelijamäärä noin 10 000 eri opiskelijaa, vaihtelee
• 8 koulutusyksikköä Oulun seudulla ja Koillismaalla, 6 kunnan alueella
• Koulutusyksiköt eri kokoisia, opiskelijamäärä vaihtelee 180 – 2000 opiskelijan välillä

• Eri tutkintoja yli 100
• Tilastotarkasteluja varten olemme määritelleet perustutkintoa suorittavien perusjoukon, joka oli kooltaan
9860 opiskelijaa ajalla 1.1. – 31.12.2019 (opiskeluoikeus voimassa ja HOKS hyväksytty)
•

Äidinkieli muu kuin suomi 515 opiskelijaa, 52 muuta virallista kieltä, suurimmat kieliryhmät suomen jälkeen olivat
arabia (65), venäjä (49), somali (44) ja thai (30)

•

Alaikäisiä opiskelijoita oli yhteensä 2607; suurin osa opiskelijoista on alle 30 -vuotiaita

•

Vuoden 2019 aikana perusjoukon opiskelijoista erosi kokonaan opinnoista 6,9% ja negatiivisesti eronneita oli
3,44% (jäivät tyhjän päälle työttömäksi tai ei muuten tietoa, mihin siirtyivät)

Kasvatuksellisin keinoin…
• Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa painotamme ennaltaehkäiseviä, osallistavia, ohjauksellisia ja
esteettömiä toimintatapoja
• Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa yhteisöllistä
toimintakulttuuriamme
• Opiskeluhuollon yksilökohtaisten palvelujen järjestämisessä suosimme varhaisen puuttumisen
malleja ja ohjaamme opiskelijoita hakemaan mahdollisimman ajoissa tarvitsemaansa tukea tai
palveluja

• Ohjaamme opiskelijoita ensisijaisesti kasvatuksellisin keinoin, keskusteluin ja neuvoin siten,
että heillä on mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen

Opiskeluhuollon suunnitelma sisältää mm.

Suunnitelmassa kuvatut aihealueet on lisäksi erotettu lyhyiksi, parin sivun tiedotteiksi, esim. Asiallinen
kohtelu opiskeluyhteisössä ja Kiusaamiseen puuttuminen
Lisäksi toimintaa ohjaavat mm. Turvallinen opiskeluympäristö – sivulla (osao.fi) kuvatut Järjestyssäännöt
ja Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt, Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja muut
turvallisuuteen liittyvät ohjeet…
Päivitetään säännöllisesti – päivitetään taas tänä syksynä ☺ ja yhdessä opiskelijoiden kanssa

Osallisuuden vahvistaminen ja pedagoginen
osallisuus
Opiskelijoiden osallisuuden vahvistamisella tuemme heidän kasvuaan yhteiskunnan jäseniksi. Osallisuuden
vahvistaminen on myös tärkeä osa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.
Vaikutusmahdollisuudet:
•
•
•
•

Opiskelijayhteisön yhteisöllisyyden tukeminen
Opiskelijafoorumit ja –parlamentit, opiskelijakunnat
Kumppanuustaidot (vuorovaikutustaidot, ohjaustaidot, …)
Prosessit ja toimintamallit kuvataan ja toteutetaan siten, että jokainen opiskelija havaitaan ja tulee kuulluksi ja on oman
opiskelunsa omistaja – pedagogisesti osallinen. ”Mitä sinulle kuuluu?” Jatkuvan parantamisen periaatteet prosessien
kehittämisessä.

Kiinnittyminen koulutuksen ja työhön:
• Miten osallisiksi ne, jotka eivät luonnostaan osallistu tai eivät vielä osaa osallistua? Itseohjautuvuustaitojen oppiminen
• Ryhmäyttäminen, perehdyttäminen, opintojen henkilökohtaistaminen ohjauksellisena prosessina, opiskelijatuntemus
• Turvalliset puitteet ja rutiinit, eteneminen pienin askelin

Kunnioittava kohtaaminen
• Ihminen ihmiselle, pedagoginen herkkyys

Miksi pedagoginen osallisuus?
Koulutuksen tarkoituksena on ammatillisen osaamisen lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi,
tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien,
ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia
tietoja ja taitoja (L531/2017, 2§) eli tukea itseohjautuvuustaitojen kehittymistä.

Itseohjautuvuustaidot perustuvat motivaatiolle, minäpystyvyydelle sekä toteuttaville taidoille (Isomäki, H.).
Sisäisen motivaation kehittyminen perustuu kyvykkyyden (omasta osaamisesta tietoiseksi tuleminen, sopivat
haasteet ja onnistumisen kokemukset), autonomian (mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin) ja
yhteisöllisyyden (ryhmään kuuluminen) kokemuksille (Deci & Ryan).
Näiden tarpeiden estyminen saattaa heijastua negatiivisesti myös ihmisen sinnikkyyteen, suorituskykyyn tai mielen
hyvinvointiin. Autonomian vastakohtana on ihmisen itsensä ulkopuolelta tuleva ohjeistaminen ja normittaminen, joka
saattaa tuottaa voimattomuutta. Suorat neuvot ja ohjeet puolestaan saattavat olla esteenä sisäisen motivaation
heräämiseen. (Raatikainen, E.)

Esimerkkejä yhteisöllisyyttä tukevista toimenpiteistä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

alaikäisten huoltajia ja kotiväkeä kutsutaan mukaan yksikön tapahtumiin; tiedotetaan toiminnasta www-sivujen
ja Wilman kautta
huoltajilta pyydetään edustusta yksikön opiskeluhyvinvointiryhmään
opiskelijoita pyydetään mukaan suunnittelemaan toimintaa (samoin huoltajat)
toimivat opiskelijafoorumit
huoltajalle tiedotetaan opiskelijan asioista tarvittaessa ja erityisesti silloin, kun opiskelijan toimintaan on tarvetta
puuttua (selvittämättömät poissaolot, opintojen etenemättömyys, kurinpitoasiat, …)
opiskeluhuollon toimijoita otetaan mukaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta esim. työpaikalla oppimisen
infoon, aloitusvalmennukseen, uravalmennukseen
hyviä käytäntöjä jaetaan yksiköiden ja muiden toimijoiden välillä, esim. ”Mitä kuuluu” tapaamiset opiskelijoiden
kanssa
tapahtumia: opiskelijakunnan kahvit, hyvinvointipäivä, opiskelijakunnan tapahtumat, terkkapysäkki, opiskelijoille
mielenhyvinvointipäivä, päihdepilotit, Ryhmäilmiö, vanhempainillat
Hyvinvoiva OSAO(lainen); yhdistetään hyvinvointityö opintoihin (esim. yhteiset tutkinnon osat) ja
Ammattiosaajan työkykypassi
päihdeyhteyshenkilöille yhteisiä tapaamisia ja koulutusta ja jaetaan tietoa myös muille

seija.iwendorff@osao.fi

