


Tulokset

• Osallistavien ja yhteisöllisten 
keskustelu- ja kuulemis- ja 
aloitefoorumeiden kuvaus ja prosessin 
mallinnus. 

• Tutor- ja opiskelijakunnan 
toimintasuunnitelma, käsikirja, 
vuosikello, opinnollistaminen ja 
prosessikuvaus.  

• Kuvaus pilotoiduista 
vertaistoiminnoista. 

• Ryhmäytymisen vuosikello. 
• Ryhmäytymispankki ja 

keinovalikoiman kuvaus. 
• Toimintamallit nuorisotyön kanssa. 
• Nuorisotyön palvelutarjotin ja 

yhteistyömallit eri toimijoiden kanssa. 
• Huoli herää toimintamalli ja siihen 

liittyvä koulutus. 
• Tempaukset. 
• Itsenäistyvä nuorikurssi.  
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn 

kautta nousseiden 
koulutustilaisuuksien järjestäminen. 

• Hyvinvointia lisäävät tapahtumat. 
• Kampus uutiset. Digitaaliset 

yhteisölliset palvelut ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

• Asumisen ohjauksen yhteisöllisyyttä 
lisäävät toimintamallit. 

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden 
vaikutusmahdollisuuksia ja opiskelijakuntatoimintaa 

• Opiskelijoiden kuulemistilaisuuksia 
• Opiskelijoiden aloitetoimintaa 
• Opiskeluhuoltoryhmien tukea opiskelijakuntatoiminalle 
• Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan näkyväksi tekemistä, toimintaa osana opintoja, 

osana asuntolatoimintaa, osana yhteisöllistä toimintaa 
• Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan vuosikelloa ja prosessikuvausta sekä jatkuvan 

haun kautta tulleiden saaminen mukaan toimintaan myös etämahdollisuuksien tai 
virtuaalisen ympäristön kehittäminen kautta. 

• Vertaistoimintaa 
• Aikuisten opiskelijoiden osallistamista  

Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä toimintakulttuuria
  
• Läpi opintojen jatkuvaa ryhmäytymistä kaikille myös etänä 
• Yhteistyötä alueen ja valtakunnallisten verkostojen kanssa 
• Toimintamalleja alueen nuorisotyöntekijöiden, seurakuntien, työpajojen kanssa 

sekä oppilaitoksessa sekä asuntoloissa. 
• Yhteistyötä Nuoska verkoston kanssa. 
• Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ja oppilaitosyhteisöön 

kiinnittymistä 
• Huoli herää toimintamallia  
• Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa 
• Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittämistä 
• Ohjauspalveluiden karttoja ja digitaalisia palveluita. 
• Etäyhteyksien käyttöä ohjauksessa ja kuulemisessa. 
• Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen 
turvallisuuskulttuuria  

• Edistetään oppilaitoksen turvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuuria 
• Turvallisuuskoulutuksia 
• Pelastusharjoituksia 
• Turvallisuusvastuiden määrittelyä 
• Turvallisuushavaintojen prosessia 
• Oppilaitoksen oppilaitosyhteisön sitouttamista turvallisuusajatteluun 
• Kriisisuunnitelmien päivittämistä 
• Tiedottamista ja viestintää 
• Turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä 

• Päivitettyjä suunnitelma. 
• Ohjauspalveluiden kartta. 
• Yhteisöllisen toiminnan suunnitelma.  
• Opiskelijoiden ohjautumisen 

mallintaminen.
• Turvallisuustietoisuuden 

parantuminen. 
• Turvallisuuskoulutukset 
• Pelastusharjoitukset  
• Turvallisuusvastuiden määrittely tehty. 
• Pelastusharjoituksia 
• Kriisisuunnitelmia päivitetty 
• Sähköiset ilmoituskanavat 
• Varautumissuunnitelmat 
• Turvallisuuden vuosikello 
• Fyysinen, psyykkisen, sosiaalisen, 

pedagogisen turvallisuuden 
edistäminen mm. kiusaamisen ja 
häirinnän ehkäisy  

• Turvallisuuteen vaikuttavien ilmiöiden 
tunnistamien ja niihin varautuminen. 

• Turvallisuusteema mukaan 
opiskeluhuollon oppitunneille. 

• Oppilaitoksen ennaltaehkäisevä 
turvallisuusopas 

• Hyvien käytäntöjen jakaminen 
• Opiskelijakunta- ja tutor-toiminnan 

opinnollistaminen (toista tutkintoa 
tekevät) 
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