
Tutkintoon
joustavilla, yksilöllisillä poluilla
Vahvuuspedagogiikan keinoin

Sirkku Ohvo, erityisopettaja MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos



JT-ryhmässä - yksilöllisesti yhdessä

• Vuosittain 130 - 170
opiskelee joustavasti JT-
ryhmässä yksilöllisillä
opintopoluilla
vahvuuspedagogiikan
keinoin

• Koko opiskeluajan sama
ryhmä ja samat opet!



Erilaiset samassa ryhmässä
´Opiskelijat opiskelevat eri vuosikursseilla ja eri osaamisaloilla

samassa ryhmässä.
´ Neljän opettajan tiimi ohjaa lähes kaikki kouluopinnot.
´ Lisäksi viikoittain opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua

pajaohjaukseen (esim. taloushallinto, visuaalinen myyntityö,
tietotekniikka, matematiikka, äidinkieli).

´Monenlaisia oppijoita: kognitiivisesti lahjakkaita, toiminnallisesti
lahjakkaita, putoamisvaarassa olevia, aktiiviurheilijoita,
erityisoppijoita, kaksoistutkinnon suorittajia, nuoria ja myös
aikuisia jne.



JT - tiimi

Sirkku-ope
30 – 40
opisk.

´ Soikku-ope

´ 30 – 40
opisk.

Raija-ope
30 – 40
opisk.

Anssi-ope
30 – 40
opisk.

Taloushallinnon
paja

3 – 10 opisk.

Visu-paja
3 – 10 opisk.

Matikka-paja
3 – 10 opisk.

Tietotekniikan
paja

3 - 10 opisk.
Äidinkielen paja

3 – 10 opisk.



Lukujärjestys

Opetus Opettajakeskeisyys

Tiukat aikataulut
Tiukat säännöt

Sanktiot

PakkoKoko luokalla samat
kurssit ja tehtävät



Luottamus
Työvaltaisuus

Vapaus ja vastuu

Keskinäinen arvostus
Oppijakeskeisyys

Onnistuminen ja
innostuminenVälittäminen,

Valmentaminen,
kannustaminen

Tiimioppiminen,
vertausohjaus

Eriyttäminen ja yksilölliset
menetelmät

Yksilölliset polut ja
eteneminen

Oppija osallistuu,
etsii ja oivaltaa

Toiminnalliset
Ilmiöpohjaiset
projektit

Yhteisöllisyys



Tavoitteet

´Hyvä itseluottamus
´Oppimaan oppiminen
´Hyvä ammatillinen osaaminen
´Hyvät työelämätaidot/jatko-

opintovalmiudet
´Työllistyminen (jo opiskelun aikana)
´Yrittäjämäinen asenne



Hidastajat

n. 15 - 20 %

Tiukat
säännöt ja
aikataulut
eivät auta

Normietenijät

noin 60 – 70 %

Eivät tarvitse tiukkoja sääntöjä tai aikatauluja

Nopeuttajat

n. 15 – 20 %

Eivät tarvitse
tiukkoja

sääntöjä ja
aikatauluja



Yhteisöllisyys ja ryhmään kiinnittyminen
´ Yhteisöllisyyden merkitys korostuu yksilöllisillä poluilla.
´ Nuori tarvitsee kasvunsa tueksi positiivisia, sosiaalisia verkostoja,

ryhmää, johon kuulua.
´ Koulun tärkeimpiä tehtäviä on tarjota näitä nuorelle.
´ Tämä ei tarkoita sitä, että oppimisen pitäisi aina tapahtua

ryhmässä tai sitä, että sosiaalisia taitoja ylikorostetaan.
´ Oma kokemus: yksin jääminen ja ulkopuolisuuden kokemus lisää

opintojen keskeyttämisiä.
´ Projektit, leirikoulu, tiimit, pajat, vertaisohjaus, opettajien valppaus
´ Tämä on tärkeimpiä tehtäviäni ja onneksi meillä on 4 open tiimi!



Oma polku (henkilökohtaistaminen) ja HOKS

´ Osaamisen tunnistaminen
´ Opiskelijan kiinnostuksen kohteet ja

uratoiveet, mahdollinen työpaikka
´ Elämäntilanne ja oppimisvalmiudet
´ Laaditaan Wilmaan eHops (eHOKS) ja

henkilökohtaistamislomake

Minun on tunnettava siis hyvin tutkinnon perusteet ja
työelämän ilmiöitä. Onneksi meitä on tiimissä 4 eri alan
osaajaa.



Vapaus ja vastuu

´Opiskelun ei tarvitse olla pakkopullaa.
´Opiskelija päättää, minä kannustan, ohjaan ja esittelen

vaihtoehtoja.
´ Useimmat pystyvät ottamaan vastuun heti tai melko pian.
´ Joskus sisäinen yrittäjä uinuu pidempään.
´ Tehtäväni on auttaa opiskelijaa ottamaan vastuu omasta

etenemisestään.
´ Luotan siihen, että hän haluaa päästä eteenpäin.
´ Luotan hänen sisäiseen yrittäjyyteensä.

Yleensä se löytyy jokaiselta J



Sinä olet hyvä!

Jokainen on rakastamisen arvoinen.
Jokaisella on vahvuuksia.
(huomaammeko/löydämmekö ne?)
Jokainen haluaa oppia ja onnistua.
Jokainen haluaa tulla näkyväksi ja olla
osallinen..
Jokaisen tulee voida tuntea itsensä
arvokkaaksi.



Huomaa hyvä



Kannustava
Yhteisöllinen
Turvallinen ilmapiiri

Vapaus valita
Arvostus

Luottamus

Onnistuminen
Oppiminen
Eteneminen

Luottamus
omiin kykyihin
Yrittäjämäinen

asenne

Motivaatio
Luovuus

Vastuunotto
Tavoitteellisuus

Oppimista onnistumisen
kehällä – vahvuuksien

kautta



Eriyttäminen

´ Emme ole oppimisenkaan suhteen kaikki samanlaisia, joten
en voi edellyttää, että kaikki tekevät samat tehtävät ja
oppivat samassa tahdissa.

´ Tehtäväni on sytyttää ja löytää sopiva tapa jokaiselle
´ ja tarjota jokaiselle mahdollisuuksia onnistumisen

kokemuksiin.
´ Tässä auttaa, että meitä on 4 opea tiimissä, paljon ideoita ja

yhteinen (valtava) materiaalipankki.
´ Sitä paitsi opiskelijoilla on itsellään paljon ideoita siitä, millä

tavalla mieluiten oppisivat tietyn asian.
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Arvosta itseäsi ja muita

´ Tämä riittää! Eikä muita sääntöjä ryhmässämme ole juurikaan
käytössä.

´ (ei ole ihan helppo sääntö)
´ (sisältää paljon pieniä asioita ja isoja arvoja)
´ Arvostus lähtee aikuisesta – siis minusta, meistä.
´ Niin metsä vastaa kuin sille huutaa!
´ Tässä helpottaa se, että kaikki nuoremme ovat uskomattoman

hyviä ja heillä on jokaisella upeita ominaisuuksia! Kuten kaikilla
nuorilla!



Arvosta itseäsi ja arvosta muita!



Huolenpito
´Kun ei ole tiukkoja sääntöjä, tarvitaan erityistä

huolenpitoa.
´Sopimuksia, soittoja, viestejä, luottamuksellisia

keskusteluja, yhteydenpitoa huoltajiin... ja joskus
kotikäyntejä!

´Tehtäväni on osoittaa välittämistä, antaa uusia
mahdollisuuksia, auttaa ottamaan vastuuta.

´Tehtäväni on myös herättää toivoa ja ylläpitää sitä…
´Tässä helpottaa se, että opiskelijalla on sama pieni ope-

tiimi koko opintojen ajan.



Ilmiöoppimisen projektit

Työelämälähtöiset projektit antavat mahdollisuuksia opiskelijoille
´ oppia yhteyksien solmimista ja ylläpitoa yrityksiin
´ oppia ”tosielämän tilanteissa”
´ kasvaa ammatillisesti
´ oppia vastuunottamista ja yhteistyötaitoja
´ oppia useampien tutkinnonosien sisältöjä samanaikaisesti
´ vahvistaa itseluottamustaan

ENNEN KAIKKEA PROJEKTEISSA OPPIMINEN ON YHTEISÖLLISTÄ
esim. popup-kauppakeskus Mercurius, yritysten toimeksiannot,
messut jne,



Kauppakeskus Mercurius



Vertaisoppiminen

Opiskelija ohjaa toista – molemmat oppivat  - yhteinen kieli



Mikä työssäni on muuttunut?

´Minulla ei ole lukujärjestystä, joka rytmittäisi päivää/viikkoa.
´Minulla ei ole yleensä oppitunteja, joita pitäisin, vaan

opiskelijoita, joita ohjaan.
´ En usein tiedä aamulla, ketä ohjaan tai mitä ohjaan tai mitä

yleensäkään teen.
´ Ennen olin ainoa ope luokassa, nyt meitä on monta.
´Oppitunti-välitunti –sykliä ei ole, tauot pidetään, kun siltä tuntuu.
´ Nykyään tunnen jokaisen opiskelijani paremmin ja suhde on

myös tiiviimpi.
´ Helpompi tunnistaa opiskelijoiden vahvuuksia osaamista.



´ Ei tarvitse huomauttaa kenellekään palauttamattomista
tehtävistä, myöhästymisistä  tai vaikkapa kännykän
käytöstä.

´ Helpompi eriyttää oppimista.
´ Helpompi ideoida, toteuttaa ja heittäytyä.
´ Työelämäyhteistyö on tiiviimpää.
´ Luokissamme on rauhallisempi ilmapiiri.
´Olen saanut laajentaa osaamistani.
´ Emotionaaliset ja vuorovaikutustaidot ovat korostuneet

suhteessa substanssiosaamiseen.
´ Ei enää koulutöitä kotona



Ennen kaikkea

´ Opiskelijat ovat motivoituneempia.
´ Nykyään kaikki opiskelijat ovat täydellisiä!

´Nautin työstäni enemmän kuin koskaan
aikaisemmin! J


