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Sujuvien siirtymien kulmakivet

Henkilökohtaista-
minen, toimijuus ja 
osaamisidentiteetti

• itseohjautuvuus
• monipuoliset 

oppimisympäristöt
• oman osaamisen 

tunnistaminen
• osaamisen hankkimisen 

eri tavat
• suunnitelmallinen HOKS-

prosessi
• tulevaisuusorientoitunut 

uraohjaus
• yksilölliset opintopolut

• aito kiinnostus
• erilaiset ohjausmenetelmät
• jatkuva uraohjaus
• ohjauksen oikea-aikaisuus 

ja saavutettavuus
• oppijan kunnioittaminen
• oppijan voimavarat
• valmentava työote
• vahvuusperusteinen ohjaus

• kielitietoisuus
• oppijan elämäntilanteen 

huomioiminen
• selkeä kieli
• tiedon ajantasaisuus
• tiedon saavutettavuus

• motivaatio ja tavoitteet
• omat valinnat
• oppilaitoksen 

toimintakulttuuri
• palveluiden ja tuen 

saavutettavuus
• perustaidot ja 

opiskeluvalmiudet
• urasuunnittelutaidot
• vahvuudet ja voimavarat

• eri hallinnonalat
• eri koulutusalat
• henkilöstön työhyvinvointi
• moniammatillisuus
• selkeät vastuut ja roolit
• sujuva tiedonsiirto
• yhteistyön koordinointi

• antirasistinen työote
• inklusiivinen ohjaus
• kielitietoisuus
• kulttuuri- ja 

katsomussensitiivisyys
• saavutettavuuden eri 

ulottuvuudet
• sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöt

Kohtaaminen ja  
ohjausosaaminen

Oppijalähtöinen  
tiedotus

Oppijan hyvinvointi, 
osallisuus ja 
tulevaisuususko

Verkostotyö Yhdenvertaisuus ja 
inkluusio



1. TEEMA 

Siirtymät koulutukseen



Siirtymät koulutukseen

Hakeutuminen koulutukseen ja opintopolun suunta

Henkilökohtaistaminen, toimijuus ja  
osaamisidentiteetti

Kohtaaminen ja ohjausosaaminen Oppijalähtöinen tiedotus

joustavuus osaamisen hankkimisessa, koulutukseen hakeutumisen 
eri tavat, oma urasuunnitelma, oppijan tavoitteet, osallistava HOKS-
prosessi, tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt, yhdyskuntapalvelun 
opinnollistaminen

erilaiset taustat, lisäohjausta matalalla kynnyksellä, palveluiden ja tuen tarve, 
palveluiden saavutettavuus, toisiaan täydentävät ohjausmenetelmät, vierellä 
kulkeminen

ajantasaisuus, oppijan elämäntilanne, oppijan työ- ja koulutustausta, 
saavutettavuus, selkokielisyys, sopivat tiedotuskanavat, tieto ammateista, 
tieto opiskelumuodoista, tulevaisuuden mahdollisuudet, vuoropuhelu

• Huomioidaan eri tavat hakeutua 
koulutukseen, kuten esimerkiksi 
nivelvaiheen koulutusten tarjoamat 
mahdollisuudet.

• Mahdollistetaan 
yhdyskuntapalvelussa kerrytetyn 
osaamisen opinnollistaminen 
verkostoja laajentamalla ja 
käytänteitä päivittämällä.

• Ohjataan oppija asettamaan 
tavoitteensa työelämään              
ja/tai jatko-opintoihin jo opintojen 
alkuvaiheessa.

• Ohjataan vaihtoehtoisiin ja 
joustaviin tapoihin hankkia 
osaamista, kuten avoimet 
ammatilliset opinnot.

• Osallistetaan oppija HOKS-
prosessiin ja päivitetään HOKSia 
suunnitelmallisesti.

• Päivitetään osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen 
käytänteet ajantasaisiksi ja 
tarpeenmukaisiksi.

• Tuetaan oppijaa yksilöllisen 
urasuunnitelman tekemisessä 
tarjoamalla konkreettisia 
työkaluja omien vahvuuksien, 
tavoitteiden ja mahdollisuuksien 
yhteensovittamiseen

• Kartoitetaan ja tunnistetaan 
palveluiden ja tuen tarpeet jo 
opintojen alkuvaiheessa.

• Käytetään toisiaan täydentävästi eri 
ohjausmenetelmiä, kuten yksilö-, 
ryhmä- ja vertaisohjausta.

• Ohjataan oppija tarvittaessa 
palveluiden piiriin saattaen ja 
tuetaan palveluihin kiinnittymisessä.

• Tarjotaan lisäohjausta ja luodaan 
käytänteet lisäohjauksen 
pyytämiseen matalalla kynnyksellä.

• Toteutetaan tukea tarvitsevan 
oppijan siirtymävaihe 
vierellä kulkien ja tiiviissä 
yksilöohjauksessa.

• Tunnistetaan oppijoiden erilaiset 
taustat hakeutua koulutukseen.

• Helpotetaan oppijan 
yhteydenottomahdollisuuksia kertoa 
esimerkiksi omista tuen tarpeistaan 
ennen koulutuksen alkua.

• Kerrotaan oppijalle häntä 
kiinnostavan tutkinnon 
tarjoamista työ- ja jatko-
opintomahdollisuuksista 
valmistumisen jälkeen.

• Kohdennetaan tieto oppijan 
elämäntilanteeseen sekä työ- ja 
koulutustaustaan sopivaksi.

• Tarjotaan ajantasaista tietoa 
koulutukseen hakeutumisen eri 
vaihtoehdoista, kuten jatkuvasta 
hausta.

• Tiedotetaan erilaisista 
opiskelumuodoista ja eri tavoista 
kerryttää osaamista.

• Tiedotetaan 
koulutusmahdollisuuksista 
kohderyhmälle sopivalla tavalla, 
esimerkiksi selkokielisillä 
materiaaleilla.

• Tiedotetaan 
koulutusmahdollisuuksista 
kohderyhmälle sopivassa 
kanavassa, esimerkiksi videoilla ja 
vastausboteilla.

• Tiedotetaan saavutettavasti, 
asiakaslähtöisesti ja selkeästi eri 
koulutusvaihtoehdoista.

Kehitettyjä malleja 

Henkilökohtaistaminen - Muistilistat

HOKS- ja uraohjauksen malli

Maahanmuuttajien hakeutumisen ja 
opintojen alkuvaiheen tukeminen sosiaali- 
ja terveysalalla

Palvelupolku – Näin toimit Avoimet 
ammatilliset opinnot -palvelussa

Perehtyminen ravitsemuspalveluihin 
-siltakoulutus perustutkinto-opintoihin

Osaamisen hankkiminen – Opintopolut 
ammatillisessa koulutuksessa

Saattajamalli

Sampo-ohjaussivusto

Uraohjauksen malli ammatilliseen 
koulutukseen

Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Urheilijan urasuunnittelutyökalu

Valma-tietoisuuden lisäämistä verkostoilla 
ja yhteistyöllä

Yhdyskuntapalvelussa opinnollistaminen

Kehitettyjä malleja 

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena 
siirtymisissä peruskoulusta toiselle 
asteelle

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen 
ohjausmalli

VarmaStartti - nuoren tukena kohti 
koulutusta ja työtä

Kehitettyjä malleja 

Aikuisten koulutusneuvonnan 
asiakaslähtöistä, verkostomaista 
kehittämistä

Amisappi

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline 
CREAR

Jatko-opintopolut kuvina

Kotoutumiskoulutuksessa opiskelevien 
aikuisten maahanmuuttajien 
opiskelupaikan löytämisen ja hakemisen 
tuki

Maahanmuuttajien hakeutumisen ja 
opintojen alkuvaiheen tukeminen sosiaali- 
ja terveysalalla

Ohjaus ja tuki – Ohjauksella opiskelijaksi

Ota podcast pallot haltuun: Urajuttuja-
podcast

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Tutustujan perehdytys ja Tervetuloa 
tutustumaan koulutukseen -ohje

Yhdenvertainen Ohjaamo-malli

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisyOhjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  

jatko-opintoihin

• Tuetaan oppijan realistista 
ymmärrystä eri alavaihtoehdoista 
tarjoamalla ajantasaista 
ja konkreettista tietoa eri 
ammateista.
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Siirtymät koulutukseen

Oppijan hyvinvointi, osallisuus ja  
tulevaisuususko

Verkostotyö Yhdenvertaisuus ja inkluusio

kiinnittyminen opintoihin, palveluiden ja tuen tarpeet, palveluiden 
saavuttaminen, perustaidot, sitoutuminen osaamisen hankkimiseen, 
sitoutuminen, ryhmäytyminen, tuen tarpeen kartoitus

monialaisuus, monipuoliset verkostot, palveluiden yhteensovittaminen, 
palvelukokonaisuus, siirtymävaiheen yhteistyö, työelämäyhteistyö

alavalinnan osuvuus, aliedustetut ryhmät, eri koulutus- ja tukimuodot, 
ohjauksen yhdenmukaisuus

• Arvioidaan oppijan 
kokonaiselämäntilanne ja 
opiskelukuntoisuus hyödyntämällä 
oppijan omaa asiantuntijuutta.

• Kartoitetaan palveluiden ja 
tuen tarpeiden vaikutus alalle 
hakeutumiseen yhdessä oppijan 
kanssa.

• Mahdollistetaan perustaitojen 
kehittäminen opintojen alkaessa 
tarjoamalla perustaitojen 
kehittämisen opintoja.

• Tuetaan opintoihin kiinnittymistä 
ryhmäyttämällä oppijoita 
vertaistoiminnan avulla.

• Tuetaan oppijaa omien 
perustaitojensa tason 
selkiyttämisessä, esimerkiksi 
erilaisilla kielitesteillä.

• Tuetaan oppijaa palveluihin 
hakeutumisessa ja niihin 
kiinnittymisessä esimerkiksi 
tarjoamalla palvelut yhdessä ja 
samassa toimintaympäristössä.

• Tuetaan oppijan sitoutumista 
osaamisen hankkimiseen 
valmentavalla työotteella.

• Vahvistetaan oppijan 
itseohjautuvuutta, motivaatiota 
sekä tulevaisuususkoa tukemalla 
oppijaa hänen omien vahvuuksiensa 
ja tavoitteidensa selkiyttämisessä.  

• Huomioidaan yhteistyötahoissa 
monipuolisesti kaikki eri tahot, 
joista oppija voi hakeutua 
koulutukseen.

• Huomioidaan yhteistyötahoissa 
muut tahot, joihin oppijan voi 
tarvittaessa ohjata suorittamaan 
opintoja tai kerryttämään 
osaamistaan ja valmiuksiaan 
opintoja varten.

• Kehitetään siirtymävaiheen 
yhteistyötä perusopetuksen kanssa.

• Luodaan verkostotyöllä 
palvelukokonaisuus yhteen ja 
samaan toimintaympäristöön.

• Tehdään tiivistä työelämäyhteistyötä 
esimerkiksi täydennyskoulutuksia 
järjestettäessä.

• Tehdään yhteistyötä monialaisesti, 
kuten esimerkiksi kuntouttavan 
työtoiminnan kanssa. 

• Toimitaan tiiviisti 
moniammatillisessa yhteistyössä 
sovittamalla eri tahojen palvelut 
yhteen.

• Tarjotaan oppijalle realistista tietoa 
häntä kiinnostavien ammattialojen 
odotuksista suhteessa oppijan omiin 
valmiuksiin.

• Tuetaan aliedustettujen ryhmien 
mahdollisuuksia hakeutua 
koulutukseen tarjoamalla heille 
yksilöllistä lisäohjausta.

• Tuetaan oppijan valintoja 
tarjoamalla tietoa oppilaitosten 
tarjoamista eri palveluista ja tuen 
muodoista.

• Varmistetaan ohjauksen 
yhdenmukaisuus yhteisillä 
ohjeistuksilla ohjauksen sisällöistä.

Kehitettyjä malleja 

#Valmennus-pilotti
 
3+2-malli

Alkeisenglanti

Hyvinvoiva amis -työkalu

Kieli- ja opiskelutaitojen valmennus 
ammatilliseen koulutukseen hakeutuville 
maahanmuuttajille

Maahanmuuttajien hakeutumisen ja 
opintojen alkuvaiheen tukeminen sosiaali- 
ja terveysalalla

Maahanmuuttajien kieli- ja 
osaamistestaus

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena 
siirtymisissä peruskoulusta toiselle 
asteelle

Palvelupolku – Näin toimit Avoimet 
ammatilliset opinnot -palvelussa

Perustaitoja kohentava valmennusjakso 
Moodle verkko-oppimisympäristössä

Polkuja tukemassa – Vertaistukivalmennus 
nuorille

Ruori-erityisen tuen tarpeen 
arviointimenetelmä

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen 
ohjausmalli

Vertaisuus ja tutorointi Valmassa

Vetovoimalan vertaisryhmätoiminta 
nivelvaiheessa

YTO-opinnot

Kehitettyjä malleja 

A1-opiskelijan polku ammatilliseen 
koulutukseen

Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Monialaisten palvelujen kehittäminen 
-työkalupakki

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena 
siirtymisissä peruskoulusta toiselle 
asteelle

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Työelämän rajapinta -palvelusivusto

Valma-paja

Valma-tietoisuuden lisäämistä verkostoilla 
ja yhteistyöllä

VarmaStartti – nuoren tukena kohti 
koulutusta ja työtä

Kehitettyjä malleja 

A1-opiskelijan polku ammatilliseen 
koulutukseen

Hakeutuminen – Hakijan portaat

Kotoutumiskoulutuksessa opiskelevien 
aikuisten maahanmuuttajien 
opiskelupaikan löytämisen ja hakemisen 
tuki

Maahanmuuttajien hakeutumisen ja 
opintojen alkuvaiheen tukeminen sosiaali- 
ja terveysalalla

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena 
siirtymisissä peruskoulusta toiselle 
asteelle

Perehtyminen ravitsemuspalveluihin 
-siltakoulutus perustutkinto-opintoihin

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Tutustujan perehdytys ja Tervetuloa 
koulutukseen -ohje

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen 
ohjausmalli

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisyOhjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  

jatko-opintoihin

Hakeutuminen koulutukseen ja opintopolun suunta
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2. TEEMA 

Ohjaus koulutuksen aikana



Siirtymät koulutukseen

Opintoihin kiinnittyminen ja opinnoissa edistyminen

Henkilökohtaistaminen, toimijuus ja  
osaamisidentiteetti

Kohtaaminen ja ohjausosaaminen Oppijalähtöinen tiedotus

oma urasuunnitelma, osaamisen hahmottaminen, osaamisen hankkimisen 
eri tavat, suunnitelmallinen HOKS-prosessi, tunnistamisen ja tunnustamisen 
käytännöt, yhdyskuntapalvelun opinnollistaminen

eri ohjauksen menetelmät, lisäohjausta matalalla kynnyksellä, ohjauksen eri 
toimintaympäristöt, puuttumisen kriteerit, tuki opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Tämän kulmakiven sisältöä vastaavia malleja ei ole Ohjaus koulutuksen 
aikana -teemassa kehitetty.

• Mahdollistetaan vaihtoehtoiset ja 
joustavat tavat hankkia osaamista, 
kuten avoimet ammatilliset opinnot.

• Mahdollistetaan 
yhdyskuntapalvelussa kerrytetyn 
osaamisen opinnollistamisen  
verkostoja laajentamalla ja 
käytänteitä päivittämällä.

• Ohjataan oppijaa hahmottamaan 
ja dokumentoimaan omaa 
osaamistaan.

• Päivitetään osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen 
käytänteet ajantasaisiksi ja 
tarpeenmukaisiksi.

• Toteutetaan suunnitelmallinen ja 
oppijaa osallistava HOKS-prosessi.

• Tuetaan oppijaa yksilöllisen 
urasuunnitelman tekemisessä 
tarjoamalla konkreettisia 
työkaluja omien vahvuuksien, 
tavoitteiden ja mahdollisuuksien 
yhteensovittamiseen.

• Hankitaan tarvittaessa 
konsultatiivista tukea opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle esimerkiksi 
kuntoutuksen asioissa.

• Huomioidaan ohjauksen eri 
toimintaympäristöt, joita ovat 
oppilaitoksen lisäksi esimerkiksi 
työpaikat ja asuntolat. 

• Käytetään suunnitelmallisesti 
ohjauksen eri menetelmiä, 
esimerkiksi yksilö- tai 
ryhmänohjausta.

• Tarjotaan lisäohjausta ja 
mahdollistetaan sen pyytäminen 
matalalla kynnyksellä. 

• Tarjotaan tukea oikea-aikaisesti 
esimerkiksi luomalla yhteiset 
puuttumisen kriteerit. 

Kehitettyjä malleja 

Henkilökohtaistaminen – Muistilistat 

HOKS- ja uraohjauksen malli

Osaamisen hankkiminen – Opintopolut 
ammatillisessa koulutuksessa

Osaamismatka-konsepti

Palvelupolku – Näin toimit Avoimet 
ammatilliset opinnot -palvelussa

Toiminnallisen yhteistyön timantti

Urheilijan urasuunnittelutyökalu

Yhdyskuntapalvelussa opinnollistaminen

Kehitettyjä malleja 

#Valmennus-pilotti

Valtakunnallinen toimintamalli 2.asteen 
opintoihin kiinnittymiseksi, läpäisemiseksi 
ja pudokkuuden ehkäisemiseksi

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena 
siirtymisissä peruskoulusta toiselle 
asteelle

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

VeKe – asuntolaohjauksen 
vertaiskehittämisen työkalu

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisyOhjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  

jatko-opintoihin
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Siirtymät koulutukseen

Opintoihin kiinnittyminen ja opinnoissa edistyminen

Oppijan hyvinvointi, osallisuus ja tulevaisuususko Verkostotyö Yhdenvertaisuus ja inkluusio

motivaatio ja itseohjautuvuus, omat valinnat, opintoihin kiinnittyminen, 
opintoihin sitoutuminen, opiskeluvalmiudet, perustaidot, toimintakyvyn 
arviointi, vertaistuki

moniammatillinen yhteistyö, selkeä työnjako, työelämäyhteistyö, 
työntekijöiden vertaistuki, yhteistyö huoltajien kanssa, yhtenäinen 
palvelukokonaisuus

kielitaidon kehittäminen, monikulttuurinen ohjausosaaminen, perustaidot ja 
opiskeluvalmiudet, tuki ja lisäohjaus

• Ohjataan oppijaa tekemään 
omat ammatilliset tulevaisuuden 
suunnitelmansa tarjoamalla tapoja 
hahmottaa omia tavoitteitaan ja 
dokumentoida omaa osaamistaan.

• Osallistetaan oppija omien 
tuen tarpeidensa arvioimiseen 
esimerkiksi tarjoamalla työkaluja 
omien voimavarojen arvioimiseen.

• Tarjotaan opintoja 
opiskeluvalmiuksien ja perustaitojen 
kehittämiseen. 

• Tuetaan opintoihin kiinnittymistä 
ryhmäyttämällä oppijoita 
vertaistoiminnan avulla.

• Vahvistetaan oppijan 
itseohjautuvuutta, motivaatiota 
ja tulevaisuususkoa tarjoamalla 
työkaluja omien vahvuuksien, 
voimavarojen ja mahdollisuuksien 
kartoittamiseen.

• Vahvistetaan oppijan 
kiinnittymistä opintoihin tukemalla 
kaverisuhteiden muodostumista 
myös vapaa-ajantoiminnassa.

• Aloitetaan yhteistyö alaikäisen 
oppijan huoltajan kanssa heti 
opintojen alussa.

• Kehitetään työelämäyhteistyötä, 
esimerkiksi työpaikkaohjaajia 
kouluttamalla.

• Luodaan verkostotyöllä yhtenäinen 
palvelukokonaisuus yhteen ja 
samaan toimintaympäristöön.

• Tehdään yhteistyön osapuolten 
välillä selkeä työnjako ja 
määritellään jokaisen työtehtävät ja 
vastuut.

• Toimitaan tiiviisti 
moniammatillisessa yhteistyössä 
sovittamalla eri tahojen palvelut 
yhteen.

• Toteutetaan työelämässä oppiminen 
tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen 
kanssa.

• Tuetaan ja kehitetään samoissa 
tehtävissä toimivien yhteistyötä 
yli toimipiste- ja oppilaitosrajojen 
esimerkiksi yhteisillä materiaaleilla 
tai vertaisarvioinneilla

• Huomioidaan opetuksessa 
sisältöosaamisen lisäksi kielen ja 
erityisesti ammattikielen oppiminen.

• Mahdollistetaan oman oppilaitoksen 
palveluja laajempi tuki ja lisäohjaus 
yhteistyöverkostojen avulla.

• Tarjotaan opintoja perustaitojen ja 
opiskeluvalmiuksien kehittämiseksi.

• Ylläpidetään opetus- ja 
ohjaushenkilöstön monikulttuurista 
ohjausosaamista.

Kehitettyjä malleja 

#Valmennus-pilotti

Digitaalisen palvelutarpeen arviointiväline 
CREAR

Hyvinvoiva amis -työkalu

Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Osaamismatka-konsepti

Perustaitoja kohentava valmennusjakso 
Moodle verkko-oppimisympäristössä

Polkuja tukemassa – Vertaistukivalmennus 
nuorille

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

PYRY-lautapeli

Ruori-erityisen tuen tarpeen 
arviointimenetelmä

Siltoja siirtymiin

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen 
ohjausmalli

Vetovoimalan vertaisryhmätoiminta 
nivelvaiheessa

Kehitettyjä malleja 

#Valmennus-pilotti

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena 
siirtymisissä peruskoulusta toiselle 
asteelle

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Työelämän rajapinta -palvelusivusto

Työelämässä oppimisen opas erityistä 
tukea tarvitsevalle

Työpaikkaohjausta työparina - 
työpaikkakohtaistamista

Uraohjauksen malli ammatilliseen 
koulutukseen

Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Uudista yhteistyötä!

Valman yhteinen materiaalipankki

VarmaStartti - nuoren tukena kohti työtä

VeKe – asuntolaohjauksen 
vertaiskehittämisen työkalu

Kehitettyjä malleja 

Alkeisruotsin tukipaja

Koto-tietotekniikka

Selkokielikoulutus ammatillisen 
oppilaitoksen henkilökunnalle

Sujuvasti opin portailta työelämään

Yhdenvertainen Ohjaamo-malli

Yhteistyömalli ammattiopisto ja 
erityisammattiopisto

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisyOhjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  

jatko-opintoihin
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3. TEEMA 

Varhainen puuttuminen ja 
keskeyttämisen ehkäisy



Siirtymät koulutukseen

Opintojen eteneminen tai väliaikainen keskeyttäminen

Henkilökohtaistaminen, toimijuus ja  
osaamisidentiteetti

Kohtaaminen ja ohjausosaaminen Oppijalähtöinen tiedotus

HOKSin päivittäminen, joustavuus osaamisen hankkimisessa, keskeyttämisen 
vaihtoehdot, osaamisen näkyväksi tekeminen, suunnitelmallisuus 
väliaikaisessa keskeyttämisessä, yhtenäinen palvelukokonaisuus

ennakointi, eri ohjauksen menetelmät, luottamuksellinen ohjaussuhde, 
nopea reagointi, tarpeiden kartoitus, tukea tarvitsevan oppijan kohtaaminen, 
varhainen tunnistaminen

Tämän kulmakiven sisältöä vastaavia malleja ei ole Varhainen puuttuminen ja 
keskeyttämisen ehkäisy -teemassa kehitetty.

• Huolehditaan HOKSin 
suunnitelmallisesta ja tarpeen 
mukaisesta päivittämisestä.

• Hyödynnetään keskeyttämisen 
vaihtoehtoja, kuten kuntouttavaa 
työtoimintaa ja nivelvaiheen 
koulutuksia.

• Mahdollistetaan vaihtoehtoiset ja 
joustavat tavat hankkia osaamista, 
kuten avoimet ammatilliset opinnot.

• Ohjataan oppijaa huomaamaan 
jo kerryttämänsä osaaminen 
esimerkiksi osaamisportfoliolla.

• Ohjataan oppijaa väliaikaisessa 
keskeyttämisessä 
suunnitelmallisesti.

• Tarjotaan oppijalle kohdennettu, 
oikea-aikainen ja riittävän 
monipuolinen tuki luomalla 
yhtenäinen palvelukokonaisuus.

• Kartoitetaan palveluiden ja 
tuen tarpeiden vaikutus alalle 
hakeutumiseen yhdessä oppijan 
kanssa.

• Kiinnitetään huomiota poissaoloihin 
ja reagoidaan niihin nopeasti.

• Toteutetaan tarpeen mukaan 
erilaisia ohjauksen menetelmiä, 
kuten ryhmä-, vertais- ja 
yksilöohjausta.

• Tuetaan keskusteluyhteyttä ja 
luottamuksellista ohjaussuhdetta 
oppijan ainutlaatuisuutta 
kunnioittavalla kohtaamisella.

• Tunnistetaan palvelun ja tuen 
tarve ennakoiden esimerkiksi 
hyödyntämällä oppijoista saatavaa 
taustadataa.

• Tunnistetaan tuen tarve 
opiskeluvalmiuksissa ja arjen 
taidoissa heikkojen signaalien 
avulla.

• Varmistetaan hyvän ohjauksen 
kriteerien toteutuminen myös tukea 
tarvitsevan oppijan kohdalla.

Kehitettyjä malleja 

Digivinkit oman osaamisen esittelemiseen 

Henkilökohtaistaminen – Muistilistat

HOKS- ja uraohjauksen malli

Ohjaus ja tuki– Opintojen keskeyttämisen 
prosessi

Osaamismatka-konsepti

Palvelupolku – Näin toimit Avoimet 
ammatilliset opinnot -palvelussa

Valma-tietoisuuden lisäämistä verkostoilla 
ja yhteistyöllä

VarmaStartti – nuoren tukena kohti 
koulutusta ja työtä

Yhteistyömalli ammattiopisto ja 
erityisammattiopisto

Kehitettyjä malleja 

#Valmennus-pilotti

Valtakunnallinen toimintamalli 2.asteen 
opintoihin kiinnittymiseksi, läpäisemiseksi 
ja pudokkuuden ehkäisemiseksi

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena siirtymissä 
peruskoulusta toiselle asteelle

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Ryhmä opinnoissaan etenemättömille

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen 
ohjausmalli

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisy

Ohjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  
jatko-opintoihin

Opintojen eteneminen tai väliaikainen keskeyttäminen
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Oppijan hyvinvointi, osallisuus ja  
tulevaisuususko

Verkostotyö Yhdenvertaisuus ja inkluusio

arjen taidot, itseohjautuvuus, kannustava toimintakulttuuri, oman kokonais-
elämäntilanteen kartoitus, opiskelukuntoisuus, oppijan kiinnittyminen 
yhteisöön, osaamisen hahmottaminen, palveluiden saavutettavuus, perustaidot, 
opiskeluvalmiudet, turvallinen oppimisympäristö, vahvuudet ja tuen tarpeet

jaettu asiantuntijuus, moniammatillinen osaaminen, monipuolinen 
yhteistyöverkosto, työelämäyhteistyö, yhteistyö huoltajien kanssa, yhteistyön 
koordinointi

Tämän kulmakiven sisältöä vastaavia malleja ei ole Varhainen puuttuminen ja 
keskeyttämisen ehkäisy -teemassa kehitetty.

• Kehitetään henkilöstön 
valmiuksia ylläpitää kannustavaa 
toimintakulttuuria ja turvallista 
oppimisympäristöä.

• Mahdollistetaan oppijan 
perustaitojen ja opiskeluvalmiuksien 
kehittäminen tarjoamalla niitä 
tukevia opintoja ja lisäohjausta.

• Ohjataan oppijaa hahmottamaan 
ja dokumentoimaan omaa 
osaamistaan tulevaisuususkon 
vahvistamiseksi.

• Toteutetaan vahvuuksiin ja 
tuen tarpeisiin keskittyvä 
toimintakykyarviointi.

• Tuetaan oppijaa 
työssäoppimispaikan etsimisessä 
oppijan omaa vastuuta vähitellen 
lisäten.

• Tuetaan oppijan itsenäisyyttä, 
opiskelukuntoisuutta ja arjen taitoja 
tekemällä yhdessä ohjaajan kanssa 
vaikeilta tuntuvia arjen asioita.

• Tuetaan oppijan osallistumista 
ja kiinnittymistä yhteisöön 
vertaisohjauksen avulla.

• Tuetaan oppijan tulevaisuususkon 
ja resilienssin kehittymistä 
tarjoamalla työkaluja oman 
kokonaiselämäntilanteen ja tuen 
tarpeiden kartoittamiseen.

• Huolen herätessä otetaan herkästi 
yhteyttä alaikäisen oppijan 
huoltajaan.

• Hyödynnetään verkoston osaamista 
moniammatillisesti, kuten 
erityisnuorisotyön osaamista.

• Hyödynnetään 
yhteistyökumppaneiden osaamista 
ja voimavaroja, esimerkiksi 
yhteistyössä oppilaitosten ja 
erityisoppilaitosten välillä.

• Luodaan yhteistyöverkoston 
palveluista yhtenäinen kokonaisuus 
koordinoimalla verkostotyötä ja 
sanoittamalla jokaisen roolit ja 
vastuut.

• Tehdään ohjauksen ja 
erityisopetuksen yhteistyötä ja 
edistetään jaettua asiantuntijuutta.

• Tehdään yhteistyötä työelämän 
kanssa onnistuneiden 
työelämäkokemusten 
mahdollistamiseksi.

Kehitettyjä malleja 

#Valmennus-pilotti

3+2-malli

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline 
CREAR

Hyvinvoiva amis -työkalu

Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Valtakunnallinen toimintamalli 2.asteen 
opintoihin kiinnittymiseksi, läpäisemiseksi ja 
pudokkuuden ehkäisemiseksi

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena siirtymissä 
peruskoulusta toiselle asteelle

Osaamismatka-konsepti

Perustaitoja kohentava valmennusjakso 
Moodle verkko-oppimisympäristössä

PYRY-lautapeli

Ruori-erityisen tuen tarpeen 
arviointimenetelmä

Siltoja siirtymiin

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen 
ohjausmalli

Vetovoimalan vertaisryhmätoiminta 
nivelvaiheessa

Kehitettyjä malleja 

#Valmennus-pilotti

Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Nivelvaiheohjaaja, nivelvaiheessa 
opiskelijan ja verkoston tukena 
siirtymisissä peruskoulusta toiselle 
asteelle

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Työelämässä oppimisen opas erityistä 
tukea tarvitsevalle

Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen 
ohjausmalli

VarmaStartti – nuoren tukena kohti 
koulutusta ja työtä

Yhteistyömalli ammattiopisto ja 
erityisammattiopisto

Siirtymät koulutukseen

Opintojen eteneminen tai väliaikainen keskeyttäminen

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisy

Ohjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  
jatko-opintoihin

• Vahvistetaan oppijan opintoihin 
kiinnittymistä moniammatillisella 
yhteistyöllä esimerkiksi 
erityisnuorisotyön kanssa.

• Varmistetaan palveluiden 
saavutettavuus esimerkiksi 
jalkauttamalla opiskeluhuoltopalvelut 
oppijoiden pariin.

https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1919
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2101
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2138
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https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2044
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https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/2078
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/2078
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/2091
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1643
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1643
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hankkeet/2001
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1935
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1935
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1911
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1911
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1919
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1987
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2044
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2044
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2044
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2044
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2041
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2041
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1906
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1906
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1935
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1935
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1970
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1970
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1939
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1939


4. TEEMA 

Siirtymät työelämään 
ja jatko-opintoihin



Siirtymät koulutukseen

Opinnoista valmistuminen ja suunnan löytäminen jatkoon

Henkilökohtaistaminen, toimijuus ja  
osaamisidentiteetti

Kohtaaminen ja ohjausosaaminen Oppijalähtöinen tiedotus

kiinnittyminen ammattialaan, opintojen työelämävastaavuus, uraohjauksen 
suunnitelmallisuus, uraohjaus osana ohjausprosessia, väyläopintoihin 
ohjaaminen

moniammatillinen uraohjaus, oppijan tavoitteet, uraohjaus osana 
ohjausprosessia, uraohjausosaaminen

jatko-ohjauksen kanavat, mahdollisuudet jatko-opintoihin

• Kehitetään aktiivisesti opintojen 
työelämävastaavuutta esimerkiksi 
uraseurantatietoa hyödyntämällä.

• Ohjataan amk-opinnoista 
kiinnostuneita oppijoita 
suorittamaan väyläopintoja.

• Toteutetaan pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista uraohjausta koko 
opintojen ajan.

• Toteutetaan uraohjaus kiinteänä 
ja läpi opintojen jatkuvana osana 
oppilaitoksen ohjausprosessia.

• Tuetaan oppijan kiinnittymistä 
ammattialaan, esimerkiksi 
mentoritoiminnan avulla.

• Tuodaan uraohjaus osaksi 
osaamisidentiteetin rakentamista 
ja HOKS-prosessia läpi koko 
koulutuksen.

• Kehitetään ja ylläpidetään opetus- 
ja ohjaushenkilöstön ymmärrystä ja 
osaamista uraohjauksesta.

• Kytketään uraohjaus osaksi 
oppilaitoksen ohjausprosessia ja 
selkiytetään jokaisen työntekijän 
rooli opintojen läpi jatkuvassa 
uraohjauksessa.

• Ohjataan oppijaa työelämään, 
jatko-opintoihin ja tarvittaviin 
tukipalveluihin hänen tavoitteidensa 
mukaisesti.

• Toteutetaan moniammatillista ja 
holistista uraohjausta

• Tarjotaan selkeää tietoa eri 
tutkintojen tarjoamista jatko-
opintomahdollisuuksista esimerkiksi 
kuvien avulla.

• Toteutetaan jatko-ohjaus oppijat 
saavuttavissa kanavissa.

Kehitettyjä malleja 

Ammatilliset väyläopinnot

HOKS- ja uraohjauksen malli

Mestaripolun ohjausprosessi 
ammatillisessa oppilaitoksessa

OSAOn uraohjauksellinen 
henkilökohtaistaminen

Uraohjauksen malli ammatilliseen 
koulutukseen

Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Uraseurantatutkimus ammatilliseen 
koulutukseen

Kehitettyjä malleja 

Jatko-opintopolut kuvina

Monialaisen uraohjauksen 
verkkovalmennus

OSAOn uraojauksellinen 
henkilökohtaistaminen

Sujuvasti opin portailta työelämään

Uraohjauksen malli ammatilliseen 
koulutukseen

Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Uraohjausosaajan osaamismerkki

Kehitettyjä malleja 

HOKS- ja uraohjauksen malli

Jatko-opintopolut kuvina

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisyOhjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  

jatko-opintoihin

https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1947
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1924
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2110
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https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2133
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2133
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1918
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2131
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2131
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2120
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2120
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1925
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1958
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1958
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1740
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1711
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1924
https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/1918


Oppijan hyvinvointi, osallisuus ja  
tulevaisuususko

Verkostotyö Yhdenvertaisuus ja inkluusio

jatko-opintovalmiudet, oman osaamisen dokumentointi, työelämätaidot, 
urasuunnittelutaidot, valintojen oikea-aikaisuus, valmistumisen tukeminen

alumniyhteistyö, ohjaustyö muiden hallinnonalojen kanssa, ohjausyhteistyö 
amk:n kanssa, onnistuneet työelämäkokemukset, työelämäyhteistyö, yhteiset 
prosessit amk:n kanssa

ammattikorkeakouluopintoihin tutustuminen, jatko-opintovaihtoehdot, 
koulutusta työelämälle, lisäohjaus työhakuun, valmistumisen tukeminen, 
verkostojen hyödyntäminen, yhdenmukaiset toimintatavat

• Ohjataan oppijaa hahmottamaan 
ja dokumentoimaan omaa 
osaamistaan tulevaisuususkon 
vahvistamiseksi.

• Tuetaan oppijan jatko-
opiskeluvalmiuksien 
kehittymistä tarjoamalla 
mahdollisuuksia tutustua 
ammattikorkeakouluopintoihin.

• Tuetaan oppijan 
urasuunnittelutaitoja 
ja tulevaisuususkoa 
tarjoamalla välineitä oman 
osaamisen osoittamiseen 
ja uramahdollisuuksien 
kartoittamiseen.

• Tuetaan oppijan valintojen 
oikea-aikaisuutta riittävän 
henkilökohtaisella ohjauksella.

• Tuetaan oppijoiden valmistumista 
esimerkiksi tarjoamalla tukipajoja 
rästiopintojen suorittamiseen.

• Vahvistetaan oppijan 
itseohjautuvuutta ja 
työelämätaitojen kehittymistä 
suunnitelmallisella työssä oppimisen 
ohjaamisella.

• Edistetään ohjausyhteistyötä 
väyläopinnoissa muun muassa 
systemaattisella vuoropuhelulla ja 
yhteisillä koulutuksilla.

• Hyödynnetään alumneja ja 
muita alalle jo kouluttautuneita 
uraohjauksen tukena.

• Kehitetään yhteistyötä ja yhteisiä 
prosesseja ammattikorkeakoulujen 
kanssa.

• Kehitetään yhteistyötä 
uraohjauksessa 
koulutusorganisaatioiden 
ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten 
sosiaali-, työvoimahallinnon ja 
järjestöjen kanssa.

• Lisätään ammatillisten oppilaitosten 
ja ammattikorkeakoulujen 
molemminpuolista tuntemusta.

• Luodaan työelämän ja oppilaitosten 
välille yhteydenottokanavat 
yhteistyön edistämiseksi.

• Panostetaan onnistuneisiin 
työelämäkokemuksiin.

• Annetaan jokaiselle oppijalle 
sama tieto suoritetun tutkinnon 
tarjoamista mahdollisuuksista hakea 
jatko-opintoihin.

• Tarjotaan vieraskielisille lisäohjausta 
suomalaisen työnhaun käytänteissä 
ja työpaikkojen löytymisessä.

• Tuetaan aliedustettujen ryhmien 
jatko-opintomahdollisuuksia 
tarjoamalla mahdollisuuden tutustua 
ammattikorkeakouluopintoihin.

• Tuetaan aliedustettujen ryhmien 
sijoittumista työelämään 
tarjoamalla kulttuurisensitiivisyys- 
ja monikulttuurisuuskoulutusta 
työelämälle.

• Tuetaan kaikkien oppijoiden 
työelämään ja jatko-opintoihin 
sijoittumista hyödyntämällä 
moniammatillisia verkostoja.

• Tuetaan oppijoiden valmistumista 
esimerkiksi tarjoamalla tukipajoja 
rästiopintojen suorittamiseen.

• Varmistetaan yhdenmukainen 
toimintapa työelämässä tapahtuvan 
oppimisen jaksoille.

Kehitettyjä malleja 

AMK-opintoihin valmentava AMK-pajamalli

Ammatilliset väyläopinnot

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline 
CREAR

Digivinkit oman osaamisen esittelemiseen 

HOKS- ja uraohjauksen malli

Hyvinvoiva amis -työkalu

Osaamismatka-konsepti

OSAOn uraohjauksellinen 
henkilökohtaistaminen

Sujuvasti opin portailta työelämään

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja 
toiselta asteelta valmistuville (2020)

Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Urheilijan urasuunnittelutyökalu

Kehitettyjä malleja 

AMK-opintoihin valmentava AMK-pajamalli

Ammatilliset väyläopinnot

Mestaripolun ohjausprosessi 
ammatillisessa oppilaitoksessa

Monialaisen uraohjauksen 
verkkovalmennus

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä 
työelämään

Ota podcast-pallot haltuun: Urajuttuja-
podcast

Toiminnallisen yhteistyön timantti

Työelämän rajapinta -palvelusivusto

Työelämässä oppimisen opas erityistä 
tukea tarvitsevalle

Uraohjauksen malli ammatilliseen 
koulutukseen

Kehitettyjä malleja 

AMK-opintoihin valmentava AMK-pajamalli

Työelämässä oppimisen opas erityistä 
tukea tarvitsevalle

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja 
verkoston tukena

Sujuvasti opin portailta työelämään

Siirtymät koulutukseen

Opinnoista valmistuminen ja suunnan löytäminen jatkoon

Varhainen puuttuminen ja  
keskeyttämisen ehkäisyOhjaus koulutuksen aikana Siirtymät työelämään ja  

jatko-opintoihin
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