


Kampuksia Lahdessa, 
Asikkalassa ja 
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ja muuta 
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Koulutuskeskus Salpaus 



Allianssin nuorisovaihto 

• Edistämme kulttuurien välistä oppimista ja globaalia

ymmärrystä tarjoamalla mahdollisuuksia

kansainvälistymiseen ja non-formaaliin oppimiseen nuorille

aikuisille. 

• Koordinoimme mm. EU-tuettuja vapaaehtois- ja 

työharjoitteluohjelmia sekä kansainvälisiä vapaaehtoisleirejä

• Vuosittain maailmalle lähtee Suomesta noin 200 nuorta ja 

Suomeen tulee noin 300 vapaaehtoista eri puolilta

maailmaa



Clue2Inclusion

• Erasmus+ strateginen kumppanuushanke, jossa kartoitettiin ja 

kehitettiin keinoja hyödyntää non-formaaleja oppimismenetelmiä 

toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa

• Tavoitteena löytää keinoja koulupudokkuuden ehkäisyyn, tukea 

opiskelumotivaatiota, edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tukea 

yhteisöllisyyttä ammatillisissa oppilaitoksissa tuomalla non-

formaaleja menetelmiä opetuksen rinnalle ja tueksi

• Kansainvälisen nuorisotyön lähestymistapa



Oppimisen eri muodot 

• Formaali oppiminen

Tyypillisesti opintosuunnitelmaan

sidottua, virallisissa oppilaitoksissa

tapahtuvaa opettajan ohjaamaa

oppimista

¨

• Informaali oppiminen

Jokapäiväisissä tilanteissa

spontaanisti tapahtuvaa

arkioppimista

• Non-formaali oppiminen

Tavoitteellista, oppijalähtöistä

oppimista, usein tekemällä

oppimista virallisen

oppimisympäristön ulkopuolella. 

Oppijan aktiivinen osallistuminen

oppimistavoitteiden ja 

opimisprosessin määrittelyyn

keskiössä



Järjestö tai julkisen

sektorin toimija

Ammatillinen 
oppilaitos

Tutkija

• Norja: Hordaland County Council ,  Årstad Upper Secondary 

School (Årstad VGS), Nordland Research Institute 

• Suomi: Koulutuskeskus Salpaus, Allianssin nuorisovaihto

• Espanja: Silla municipality, Amis de la Biblioteca Fonteta

• Alankomaat: Bloom Foundation + 2 vocational schools

Poikkisektoraalinen lähestymistapa



Taustaa - Hyvinvointi ja yhteisöllisyys ammatillisissa oppilaitoksissa  

• Opintojen keskeyttämisprosentti suhteellisen korkea hankemasissa

• Nuorten mielenterveysongelmat lisääntyneet ja tarve kehittää keinoja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen

kasvanut entisestään

• Yksi neljästä ammattiin opiskelevasta Euroopassa kokee, että heidän yksilöllisiä tarpeitaan ei tunnisteta

opetuksessa, mikä heikeintää opiskelumotivaatiota

• Hankkeessa kartoitettiin miten non-formaaleja menetelmiä voitaisiin hyödyntää ammatillisissa

oppilaitoksissa opiskelijoiden hyvinvoininnin tukemisessa. Erityisesti tarkastelun kohteena ollut

kansainvälisten liikkuvuusjaksojen hyödyntäminen.



Mitä tehtiin? 

1. Kartoitus non‐formaaleista menetelmistä

2. Tutkimusartikkeli

3. Opas kansainvälisessä kokemuksessa karttuneen non‐
formaalin oppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
oppimismerkkejä hyödyntäen



Scoping paper 

• Kartoitus non-formaalien menetelmien hyödyistä ja hyödyntämisestä

hankemaissa

• Miten voitaisiin edistää oppilaitosten ja järjestöjen välistä

yhteistyötä?

• Kartoitettiin välineitä non-formaalin oppimisen tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen

• Esim. Open Badge -osaamismerkkijärjestelmä



Towards a new paradigm in learning? The synthesis 
of formal, informal and non-formal learning

Tutkimuksen tavoitteet: 

1. Tutkia non-formaalien menetelmien hyötyjä opintojen keskeyttämisen ehkäisyssä

2. Kartoittaa keinoja hyödyntää non-formaaleja menetelmiä formaalissa oppimisympäristössä

• Aineisto kerättiin opiskelijoille, opettajille ja koulun johdolle + muille asiantuntijoille tehdyillä yksilö- ja fokusryhmähaastatteluilla

Tulevaisuudessa toivottavana pidettäisiin kolmen oppimisstrategian yhdistelmää

Kiinnostavat, joustavat, käytännönläheiset, innovatiiviseen ja luovaan toimintaan sekä yrittäjyyteen kannustavat oppimisrakenteet



Maakohtaiset haastattelut 

Silla, Valencia, Espanja: Miksi keskeytit opinnot?

- Pitkän prosessin tulos ja monen tekijän summa: motivaation puute, henkilökohtaisen elämän haasteet, oppimishaasteet – pitkään

jatkuneet haasteet johtavat keskittymisongelmiin ja vaikeuksiin käsitellä uutta tietoa - henkilökohtaisen neuvonnan ja kannustuksen

puute

 Professional skills certificate (vrt. erityisammattitutkinto Suomessa)

• Salpaus, Suomi: Millaisia ovat parhaat opetuksen toimintatavat? 

- Joustavuus, non-formaalien käytännönläheisten oppimismenetelmien hyödyntäminen, esim. työssäoppiminen, vertaisoppimisen

hyödyntäminen

Henkilökohtainen oppimissuunnitelma

 Kampusohjaajat



Maakohtaiset haastattelut 
Årstad, Norja: EVS:n vahvuudet ja heikkoudet? 

- Monipuolista non-formaali oppimista: itsestä oppiminen, kulttuurien välinen oppiminen, yhteistyötaidot, mukavuusalueen ulkopuolella

työskentely, yhteistyö kolmannen sektorin toimijan kanssa .

 Lyhytkestoinen ryhmävapaaehtoistyö ulkomailla + yhteistyö järjestökentän kanssa

• Studio Moio, Alankomaat (koulutusinnovaatioiden asiantuntijaorganisaatio)

Mitä ovat koulutuksen keskeiset haasteet nyky-yhteiskunnassa? 

- Opiskelioiden oppimista ohjaavat ja määrittelevät ennalta määritellyt kehykset ja kysymykset, opettajat ovat tiedon levittäjiä

 Opiskelijoita tulisi kannustaa ja voimaannuttaa kysymään itse itsestään ja yhteiskunnasta

(ei ainoastaan ohjata heitä vastaamaan ennalta määritettyihin kysymyksiin)



Handbook - international short term group volunteering 
projects under european solidarity corps 

• Opas lyhytkestoisten EU-tuettujen vapaaehtoisjaksojen hyödyntämiseen ammatillisissa

oppilaitoksissa opiskelijoiden osallisuuden, opiskelumotivaation ja hyvinvoinnin

vahvistamisessa

• Välineitä vapaaehtoistyössä karttuneen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

⚬ SHARE method / oppimismerkkijärjestelmän soveltaminen oppimisen

tunnistamisessa (erit. sosiaaliset, yrittäjyystaidot)



ESC toisen asteen oppilaitoksissa 

• ESC ei voi olla osa opiskeluja eikä formaalia opetusta eikä sillä siis voi korvata
opetussuunnitelmassa olevia harjoitteluja. 
⚬ Eli tarve toiminnalle ei saa nousta opetussuunnitelmasta vaan esim. nuoren

sosiaalisesta vahvistamisesta ja työelämätaitojen paranemisesta. 
⚬ Ryhmämuotoista vapaaehtoistyötä esim. kansalaisjärjestöjen projekteissa

• Vastaanottamisen näkökulmasta taas työtehtävät pitäisi järjestää niin, että ne ovat
formaalin opetuksen ulkopuolella (esim. kouluviihtyvyyden parantamisessa jne.)



Päätelmiä
• Opetusmenetelmät ja opetuksen järjestämistavat sekä olosuhteet vaihtelevat paljon hankemaiden välillä ammatillisessa

opetuksessa

• Suomessa ollaan muihin hankemaihin verrattuna varsin pitkällä non-formaalien opetusmenetelmien hyödyntämisessä

• Sektoreiden välistä yhteistyötä voitaisiin edelleen kehittää
• ESC:n mahdollisuuksista ei välttämättä tiedetä riittävästä

• Mahdollisuuksia opiskelumotivaatiota, hyvinvointia ja osallisuutta edistävään oppimiseen erityisesti laajasti erilaisista

taustoista tuleville nuorille

• Hanke oli varsin lyhyt, joten pitälle meneviä johtopäätöksiä haastava vetää

• Lisätietoja:  https://www.nuorisovaihto.fi/clue-2-inclusion


