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Vaikuttavuus on 
toiminnalla aikaansaatu 
muutos.
Vaikuttavuus voidaan 
määritellä asiakkaaseen 
kohdistuviksi halutuiksi 
lopputuloksiksi. 



NHG auttoi 2. asteen Vamos-hanketta kehitystarpeiden tunnistamisessa 
vaikuttavuuden edistämisen suhteen sekä mittareiden määrittelyssä
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Kysely oppilaitoksille 

Selvitettiin käytössä olevia 
menetelmiä 

koulupudokkuuden 
ehkäisemiseksi

Kartoitettiin miten tiedolla 
johtamista tehdään, mitä 

mittareita hyödynnetään  ja 
miten vaikuttavuus 

ymmärretään 

Selvitettiin minkällaiset ovat 
pedagogisen ja 

opiskeluhuollon polkujen 
yhteistyökäytänteet

Case ja opintopolku

Asiakaspolun kuvaamiseksi 
luotiin Matin tarina yhteisen 

asiakasnäkökulman 
löytämiseksi

Laadittiin kuvaus toisen 
asteen

Vamos-toiminnan
kytkeytymisestä Matin 

opintopolkuun

Opintopolut ovat hyvinkin 
yksilöllisiä, mikä hankaloittaa 

mittaamista

Määriteltiin mittarit

Työpajatyöskentelyn keinon 
tunistettiin keskeisimmät 
seurattavat näkökulmat ja 

nivelvaiheet opiskelijan 
opintopolulla 

Määriteltiin mittareita, jotka 
ennakoivat 

koulupudokkuutta ja 
opintoihin kiinnittymmistä 

sekä edistävät läpäisyä 

Määriteltiin alustavat 
huoliraja-arvot, herätteet ja 

mittausajankohdat

Tunnistettiin tietolähteet ja 
kehitystarpeet
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Käyttöönotto ja seuranta

Listasta tunnistettuja 
mittareita valittiin 

tärkeimmät ensivaiheessa 
toteutettavat

Mittareita otettiin käyttöön 
elokuulla 2019

Jatkopohdinnassa on 
mittareiden käyttönoton 

laajentaminen

Vaikuttavuuden seuranta

NHG Diakonissalaitos + muut oppilaitokset

Mittareiden käyttöönotto sekä seuranta tapahtuu oppilaitosten toimesta



Luotiin yksilötason tunnistamiseen mittareita, jotta 2. asteen Vamos 
toimintaa osataan kohdentaa eniten siitä hyötyville tahoille
Vaikuttavuutta lisätään oikea-aikaisella ja tarkoituksenmukaisella kohdentamisella
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§ Kehitettiin tunnistamisen 
toiminta- ja seurantamallia 
sekä siihen liittyviä mittareita
− Osa pohjaa kertyvään tieto-

aineistoon
− Osa vaatii uusia tiedonkeruita ja 

toimintamalleja

§ Kehitettiin herätepohjaista-
toimintamallia, jonka avulla 
ammattilaiset saavat oman 
työnsä tueksi tarvepohjaista 
tietoa opiskelijoiden tarpeista

§ Tunnistetiin tarve jatkokehittää  
opiskelijoiden omaan 
kokemuspohjaan ja edistymisen 
seurantaan liittyviä mittareita 
sekä opettajien käyttöön 
suunnattuja mittareita tai 
työkaluja
− Osa voi olla yhteisesti käytettävissä 

keskustelun ja arvioinnin tukena

Huoliraja ylittynyt, välittömät toimet

Kiinnitettävä huomiota, tuettava aktiivisesti

Kaikki ok

Toisen asteen Vamosmalli
Läpäisymittari
Keskeytys/ 
negatiivinen 
keskeytys
Sijoittuminen

Toisen asteen Vamos toiminnan 
vaikuttavuuden kasvua haetaan 
erityisesti siitä, että

• Mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa tunnistetaan 
kriittisimmät toisen asteen 
Vamos toiminnasta hyötyvät 
tahot

• Otetaan kertyvä tieto paremmin 
hyötykäyttöön

• Lisätään sivistys- ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden yhteisiä 
toimintamalleja 

• Pystytään jälkikäteisesti 
arvioimaan sitä, mitkä 
kohdennetuista toimista ovat 
tuottaneet halutun 
lopputuloksen

Jatkuva arviointi ja reagointi herätteiden pohjalta
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Matin tarina

18 vuotias 

Matin peruskoulukokemukset ovat huonot. Asioiden sanoittamisen vaikeus
ja oppimisvaikeudet ovat johtaneet syrjäänvetäytymiseen. Koulukiusaaminen on jättänyt
jälkensä. Matin lastensuojeluasiakkuus on alkanut yläasteella koulupoissaolojen seurauksena.
Nyt Matti asuu omillaan, yhteys vanhempiin on välttävä.

Kyvykkyydet

• Vahvat tietotekniset taidot
• Verkossa laajat sosiaaliset 

kontaktit
• Vahva englannin kielen taito
• Älykäs
• Hyvä kirjallinen ilmaisu

• Luottamus muihin hataralla 
pohjalla

• Omien vahvuuksien 
tunnistaminen vaikeaa

• Motivaatiota ammatin 
saamiseen, mutta 
epävarmuutta omasta 
osaamisesta

• Epärealistiset haavekuvat 
ammattiin sijoittautumisessa

• Viihtyy tietokoneen äärellä
• Syöminen unohtuu, 

energiajuomien käyttö 
suurta

• Valvoo pitkälle yöhön 
tietokoneen äärellä

• Harrastukset: Koodaus
• Sosiaalinen 

kanssakäyminen: Verkossa

Perhe
Vanhemmat ja pikkusisko

Ystävät
Ei läheistä ystävää, sosiaaliset 
kontaktit verkossa ympäri maailmaa

Ammattilaiset
Opettaja ja lastensuojelun 
sosiaalityöntekijä

Ei koulutusta Opiskelee Älypuhelin Vuokra-asuntoResurssit

Toimintatavat 
ja rutiinit

Tavoitteet 
ja ajattelumallit

Kontaktit 
ja verkostot
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Selvityksessä tunnistetiin useita hyödyllisiä tietolähteitä ja mittareita joiden 
seuraaminen ennen opiskelujen alkua ja opintojen aikana olisi hyödyllistä
Osa mittareista on helpompi toteuttaa; osa vaatii uusien toimintamallien luomista

25.9.2019

Orientaatio-
jakso

Ennen opiskelu-
paikan saantia

Ammatilliset 
opinnot = AO

Työssäoppimisjakso 
tai työharjoittelu

Työssäoppimisjakso 
tai työharjoittelu

Osaamisalan 
valinta + opinnot ValmistuminenAO AO AOLomaLoma

Matin 
opintopolku

Seurantamittarit

Hakukaavakkeen 
pisteytys -

Yhteishaun data -

Todistuksen 
arvosanat -

Haastattelun 
arviointi -

Soveltuvuus-
testit -

Pääsykoetulokset -

Valmius 
ammatillisiin 
opintoihin -

HOKS-tiedot -

Opintomenestys/
aikaisemmat 

opinnot +

Erityisen tuen
tarve -

3x10D -

Taustalomake -

Haastattelijan 
arvio -

S2-testi -

Lukiseula -

Matikkakartoitus -

Kiinnittyminen 
ryhmään -

Työelämän 
valmiuksien 

kartoittaminen -

Olemassaolevien sote-kontaktien kartoitus -

Opiskelijahuollon kyselyt, keskustelut ja tarkastukset + (ei kaikkien hyödynnettävissä ilman opiskelijan lupaa)

Negatiivinen / positiivinen keskeytys +

Opiskelujen edistyminen +

Poissaolot - / Läsnäolot +

Motivaation arviointi -

Työssäoppimisen jakson suorittaminen

Työharjoitteluun 
osallistuvien työssäolo-
valmiuksien arviointi -

Motivaation arviointi -

Työssäoppimisen jakson suorittaminen

3x10D - 3x10D -

Läpäisy +

Kiinnittyminen
työelämään +

Jatko-opinnot +

Tutkintojen 
suorittamisaika 

suhteessa 
mediaaniin -

Toisen asteen Vamos –toimintaan osallistumisen määrä (aktiivisuusaste)

Vamos toimintaan ohjautuminen myöhemmin opintojen aikana

Opiskelupaikan
haku

Haastattelu
(ei kaikille)

Opiskelupaikan
vastaanotto

Matti aloittaa 
opinnot

Elämäntaitokurssi 
(3op)

HOKS

Opettajan 
tapaaminen

Amispalaute

Matti käy koulua

Uraohjauksen 
käynnistyminen

Tarvittaessa 
tarkennettuja 
keskusteluja

HOKS tarkistukset

Fiilismittari +

Matti osallistuu 
1.TOP:n tai työ-

harjoitteluun 
riippuen työelämän 

valmiuksista

Näyttökoe tai arvio 
työharjoittelusta

Matti osallistuu 
2.TOP:n

Näyttökoe

THL:n kouluterveyskysely +

Fiilismittari +

Matti saa
uravalmennusta

Matti lopettaa 
opinnot

Amispalaute

Näyttökeskustelut

Näytöt 
tarvittaessa, jos 

puuttuvat

Käytössä oleva mittari
Toive käyttöön 
otettavasta mittarista
Toteutus pilotoinnin 
aikana

+
-

*
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Opiskelijan oma arvio Opettajan arvio Mittarit ja herätteet

Voimavarat

Riskitekijät Opiskeluhuollon 
käynti

Opiskeluhuollon käyntiPäihdekuntoutusjakso

Vamos ryhmätoimintaVamos yksilötuki Vamos yksilötuki

1. työssä
oppimis-

jakso

Orientaatio-
jakso

Ammatilliset
opinnot

= AO

Loma AO AO Loma AO 2. työssä
oppimis-

jakso

Oppimis-
alan valinta
+ opinnot

Valmis-
tuminen

Mittaamisen lisäksi on arvioitava mitkä tarjotut palvelut, interventiot tai 
toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia ja luovat haluttua loppuvaikuttavuutta
Miten pedagoginen, psykososiaalinen ja somaattinen toiminta kytkeytyvät toisiinsa? 

Oppilaitoksen tarjoama toiminta Oppilaitoksen tarjoamaan 
toimintaan osallistuminen

Palveluja, interventioita ja toimenpiteitä
Kuinka paljon? Minkälaisia? Mikä vaikutus?

Lähde: NHG-analyysi
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Opiskelijalle suunnitellut toisen 
asteen oppilaitospilotin 

Vamos-toimet
2-asteen Vamokseen osallistuminen

Opiskelijan lähtötilanteen 
kartoitus

Opiskelijan tilanteen 
lopputulema

Yksilölliset 
opintopolun 
vaihtelut

Mitä Vamos-
toimintaa 
opiskelija on 
saanut ja 
mikä on ollut 
vaikutus

Mitä 
palveluja 
opiskelija on 
saanut ja 
mikä niiden 
vaikutus on 
ollut

Onko 
syntynyt 
odotettua 
loppu-
vaikuttavuutta

Onko pudokkuus vähentynyt? Onko opintoihin kiinnittyminen lisääntynyt? 
Onko läpäisy parantunut? 

Opiskelijalle tarjotut palvelut Opiskelijan saamat palvelut

25.9.2019

Lähtötilanne Lopputilanne



2. asteen Vamos toiminnan ytimessä on yksilö- ja ryhmämuotoiset 
interventiot – opiskelijat saavat luottoihmisen sekä vertaistukea 
Ensimmäiset ryhmä- ja yksilömuotoistet pilotit on jo toteutettu Vamos toiminnan tukemana
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Tiedolla johtamisen kolme keskeisintä elementtiä ovat taustadatan hyödyntäminen, 
herätetoiminnallisuudet sekä muutoksen seuranta
Tavoitteena on toiminnan johtaminen vaikuttavuusperusteiseksi
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Taustadata

Suoritusdatasta
nousevat herätteet

Muutokset opiskelijan
hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä

Opintojen alussa

Aiemmat keskeytykset

Peruskoulun 
päättötodistuksen arvosanat

HOKS-keskustelun 
huomiot

Erityisopetuspäätös

Luottamukselliset 
keskustelut: opiskeluhuolto, 

ryhmänohjaaja, 
vastuuopettaja

Väliaikaiset keskeytykset

Suoritusten 
viivästyminen

Näyttöjen puuttuminen 
tai viivästyminen

Hakutoivejärjestys

Yksilöllistetyt oppimäärät

Työssäoppimisjakson 
keskeytyminen

Poissaolot

Opintojen aikana 08      13



Tiedon parempi hyödyntäminen edistää vaikuttavuusperäistä toimintaa 
Tiedon parempi hyödyntäminen edistää vaikuttavuusperäistä toimintaa
Hyödynsaajina ovat opiskelijoiden lisäksi oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi ja yhteiskunta 
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Opiskelijan taustadata

Opiskelijavalinta ja
opintojen aloitus

• Hakutoivejärjestys

• Päättötodistusarvosanat

• Aikaisemmat keskeytykset

• Erityisopetuspäätös

• Yksilöllistetyt oppimäärät

• Havainnot

Opinnot
eivät edisty Poissaolot Väliaikaiset

keskeytykset
TOP-jaksot

eivät toteudu Havainnot

Opintojen polkuun sidotut herätteet

Valmistuminen

• Kiinnittyminen 
työelämään

• Ohjautuminen jatko-

opintoihin

Osaamisalan valinta ja opinnot Loma-ajat

Ammatilliset opinnot Työssäoppimisjaksot

Tiedolla johtaminen parantaa opiskelijoiden hyvinvointia, sillä se varmistaa, että opiskelijan 
ongelmiin reagoidaan ajoissa ja hän saa tarvitsemaansa apua eikä hän jää yksin ongelmiensa kanssa. 

Toisekseen se parantaa oppilaitoksen sisäistä kustannusvaikuttavuutta, sillä se ohjaa 
kohdentamaan interventioita niille, jotka niistä hyötyvät sekä tekemään sellaisia toimenpiteitä, joista 
voidaan mitata olevan hyötyä. Lisäksi onnistuneet interventiot auttavat opiskelijoita suorittamaan 
tutkintonsa loppuun, josta oppilaitos hyötyy taloudellisesti. 

Kolmanneksi tiedolla johtamisen hyödyt vaikuttavat yhteiskunnallisella tasolla.
Sen tavoitteena on väestön koulutustason lisääminen ja tätä myöten nuorten syrjäytymisen ehkäisy.

1

2

3
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Opiskelijan hyvinvointia, toimintakykyä ja pudokkuusuhkaa kannattaa opiskelujen 
aikana seurata ja arvioida erilaisten mittareiden avulla
Opetushenkilöstö, opiskeluhuolto ja sosiaali- ja terveystoimi ovat keskeisiä tarpeen tunnistajia
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Haastattelut3X10D Suoritusten kertyminen 
suhteessa mediaaniin

Valmistuminen/
osatutkinnon 
suorittaminen 

Poissaolojen 
vähentyminen 

Ohjautuminen jatko-
opintoihin/työhön

Datan
seuranta 

ratkaistava 
oppilaitos-
kohtaisesti

Hyviä pudokkuusuhan seurantamittareita ovat:

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
seuranta

• Haastattelut interventioihin 
osallistuneille (otanta yhdistettynä 
seurantatietoon sekä tilastotietoon)

• Poissaolojen vähentyminen 
(hanketyöntekijä, RO, vastuuopettaja)

• Suoritusten kertyminen suhteessa 
mediaaniin

• Valmistuminen/osatutkinnon 
suorittaminen

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön
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Arki-
rutiinit

Rakenteet

Arvot ja
asenteet

ProsessitKULTTUURI

Pudokkuutta voidaan ehkäistä monilla toimintamalleilla – keskeistä on tiedolla 
johtamisen lisäksi panostaa yhteistyöhön sisoten kesken
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Tiedolla johtaminen Työote Tukirunko
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2. asteen opiskeluhuolto toimii usein melko irrallaan muusta toiminnasta

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 
sisoten kesken tulisi kehittää 

Opiskelijoilta tarvittaessa 
pyydettävä suostumus 

yhteistyöhön ja tiedonjakoon 
hyödyttäisi kaikkia osapuolia



Vesa Sarmia

vesa.sarmia@hdl.fi

+358 50 413 0718

@vesasarmia

www.hdl.fi

Virve Jokiranta
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