
Nuorisotakuusta toimeen
NOPO- malli



Nuorisotakuusta toimeen 2015-2017
• Hankkeen tavoite: Kehittää Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelutuotantoon pysyviä

toiminnallisia, hallinnollisia ja sisällöllisiä ratkaisuja nuorisotakuun edistämiseksi.

• Työpaketti 1: yrittäjät ja osallistujat
• 1.Perus- ja lukio-opetuksen yritysyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen
• 2. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisäävien toimintamallien

kehittäminen
• 3. Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja nuorisotakuutietoisuuden lisääminen.
• 4. Uusien oppisopimuskoulutusmallien kehittäminen

• Työpaketti 2: Nivelvaiheet kuntoon, tutkinnot valmiiksi
• 1. Tutkintojen läpäisyn tehostamiseen ja keskeytysten vähenemiseen tähtäävät toimenpiteet
• 2. Maahanmuuttajanuorten tuen organisointi johdonmukaiseksi ja vaikuttavaksi.
• 3. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opinto-ohjaajien yhteistyön vahvistaminen.

• Lisäksi hankkeessa on kehitetty uutta nuoren tuen palveluohjausmallia: Yhden aikuisen tuen mallia



Työnkuva
• Nuoret aloittavat Nopossa 8. luokan keväällä (2016) ja NOPO jatkaa heidän kanssaan nivelvaiheen yli ammatillisen

koulutuksen ensimmäisen vuoden jouluun 2017 asti.

• NOPO:n työaika jaetaan puoliksi oman ammatillisen koulutuksen OPO:n tehtävän ja NOPO -tehtävän kanssa.

• NOPO toimii yhteistyössä peruskoulun Opon kanssa ja tuo uudenlaisen toimintatavan ja lisäresurssin nuoren tukemiseen ja
ammatinvalintaan.

• NOPO tutustuttaa oppilaan ammatillisen oppilaitoksen koulutusaloihin.

• NOPO järjestää tutustumismahdollisuuksia työelämäverkostoonsa kuuluviin yrityksiin
.
• NOPO tukee nuorta TET -jaksoilla.

• NOPO tukee nuorta toiselle asteelle siirryttäessä erityisesti siinä, etteivät opinnot pääse keskeytymään.

• NOPO tukee nuoren arjenhallintaa ja työelämävalmiuksia.

• NOPO jatkaa syyslukukauden ajan myös sellaisen oppilaan kanssa, joka jäi vaille opiskelupaikkaa. NOPO tukee toimenpiteitä,
jotta jatkossa halutulle alalle pääsy mahdollistuu.



Nopo

Ø Nivelvaiheen opinto-ohjausmallilla tuetaan tutkintojen läpäisyä ja ehkäistään
opintojen keskeytymistä.

Ø Kaksi Nopo-opinto-ohjaajaa tekevät 40% ja 50% työpanosta Nopona. Viisi
perusasteen yhteistyökoulua: Kaakkuri, Merikoski, Terva Toppila, Rajakylä,
Myllytulli.

Ø Nopot aloittivat käytännöntyöt 2016 elokuussa.
Ø Nopo-mallissa mukana olevat nuoret: Alan valinta ei ole selkiytynyt,

oppimiseen liittyvät vaikeudet, syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita,
terveydellisiä rajoitteita, motivaation puute.

Ø Hankkeen mallissa aloitettu ohjaus 9-lk kanssa (varsinainen kesto 8-
lk→valmistuminen toiselta asteelta)



Nopo

Ø Esimerkkejä Nopon käytännön  toimenpiteistä nuorten kanssa:
Ammatinvalintaan suuntaava haastattelu, huoltajien tapaamisia, tet-
paikkojen hankkiminen, yhteishaun tekeminen yhdessä oppilaiden kanssa,
oppilaitosvierailut, ryhmätuntien pitäminen, kesätyönhaun tukeminen,
pääsykokeissa kaverina oleminen.

Ø Nopo jatkaa ohjausta sellaisen oppilaan kanssa, joka ei pääse syksyllä
opiskelupaikkaan.

Ø Nopo jatkaa toimimista nuoren tukena toisella asteella ja tekee yhteistyötä
toisen asteen opinto-ohjaajien kanssa.

Ø Nopot toimivat joustavasti, ottaen huomioon nuorten tarpeet. Tuttu aikuinen
helpottaa siirtymistä toiselle asteelle.

Ø Kokeilussa mukana 50 nuorta, nuorten palaute erittäin positiivista.


