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Tiivistelmä 
Raportissa kuvataan toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheita kehittävien 

valtakunnallisten Sujuvat siirtymät -osion hankkeiden (n=12) tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia 

koulutuksen toteuttamiseen ja lisäarvoa kansalliseen toimintaan ja rakennerahastotoimintaan. Kehittävän 

arvioinnin periaatteella toteutetun arvioinnin on tehnyt Owal Group Oy tammi-marraskuun 2021 välisenä 

aikana. Pääasiallisena aineistona ovat asiakirja-aineistojen lisäksi valtakunnallisten hankkeiden haastattelut, 

sidosryhmäkysely ja sidosryhmähaastattelut. 

Hankkeissa määriteltyihin kehittämiskohteisiin eli tarpeeseen, johon hankkeita on painopisteiden 

mukaisesti haettu, on tuotettu tai ollaan tuottamassa runsaasti valtakunnallisesti hyödynnettäviä malleja. 

Siirtymiä ammatilliseen koulutukseen on kehitetty eri tulokulmista ja kohderyhmille: Malleja on luotu erityisen 

ja vaativan erityisen tuen kohderyhmien nivelvaiheiden ohjaukseen ja tukeen (Vetovoimala), 

maahanmuuttajien ja laajemmin siirtymävaiheissa tukea tarvitsevien polutukseen (Siltoja siirtymiin) sekä 

vankien koulutussiirtymiin (Transit). SOPU-hankkeessa on kehitetty laajemmin eri kohderyhmät huomioiden 

ohjausta opintojen aikana sekä henkilökohtaistamisen ja joustavan sisäänoton käytäntöjä. Polkujen 

madaltamista koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja opintojen joustavaa suorittamista koulutuksen 

järjestäjien yhteistyössä on kehitetty Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa. Varhaisen puuttumisen ja 

keskeyttämisen ehkäisemisen malleja ja toimintakulttuurin muutosta on edesautettu Vamos 2.aste -

hankkeessa. RETU-hankkeessa on kehitetty arviointiväline ja toimintatapoja, joilla edistää opiskelijoiden 

opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella jatko-opintojaan ja työuraansa. Osaamismatkalla-hankkeessa 

kehitetään ohjaustyötä tekevien uraohjausosaamista erityisesti digitaalisissa palveluissa. Siirtymät 

työelämään ja jatko-opintoihin -teeman alla on tuotettu malleja ja työkaluja uraohjaukseen, 

työpaikkaohjaukseen ja korkeakoulujatkumoiden toteutukseen (OSATA, Ammattitaitoa yhdessä, NOPSA ja 

Smidiga Övergångar i Svenskfinland). 

Hankkeissa on kehitetty valtakunnallisia toimintamalleja, ja niitä on otettu käyttöön eri puolilla 

maata, mutta todellisesta laajuudesta ei ole tietoa. Päättyneiden hankkeiden tulosten ja toimintamallien 

levinneisyydessä on silti havaittavissa eroja. Tulosten laajempaan käyttöönottoon ja levittämiseen vaikuttavat 

muun muassa hankkeiden toiminta-aika, levittämistoimenpiteet ja verkostot, joiden kautta työn tuloksia 

jalkautetaan. Zoomi-koordinaatiohanke on tukenut hankkeita monella tapaa niin mallintamisessa kuin 

levittämistyössä. Hankkeissa tehty työ jää kuitenkin vielä täysimääräisesti hyödyntämättä. Tulosten 

vaikuttavuuden lisäämiseksi on tarve edelleen lisätä mekanismeja, joilla yksittäisten hankkeiden tulokset 

saadaan aidosti valtakunnalliseen käyttöön. Avoimien kansallisten alustojen, mukaan lukien menetelmäpankin, 

käyttö edesauttaa leviämistä, kunhan niiden tunnettuus ja käyttöönotto on riittävällä tasolla. Laajan 

kehittämistyön tuloksina syntyvien kansallisesti merkittävien tulosten ja mallien tunnistaminen tulee toteutua 

tasaisemmin eri tasoilla – käyttäjien ja ohjaavien viranomaisten esiin nostamana. Yksi kehittämistarve 

liittyykin eri hankkeiden tulosten kansalliseen esilletuontiin. 

Työtä entistä vaikuttavampien kokonaisuuksien kehittämiseksi on tarve jatkaa eri saroilla. Hankkeiden 

rahoitusvaiheessa tulisi jo selkeämmin arvioida, mitkä ovat valtakunnallisten toimintamallien kehittämisen 

realistiset mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hankkeiden kehittämistyö kytkeytyy 

tiiviimmin koulutuspoliittisen ohjauksen sisään, tai kehittämistyöhön kytketään toimenpideohjelmia tai muita 

toimia, kuten levittämis- ja laatutyötä, joilla tehtyä kehittämistyötä viedään kansallisesti eteenpäin. 

Valtakunnallisten hankkeiden tulee selkeämmin kytkeä arviointi omaa kehittämistyötä laajemmin tuloksiin ja 

vaikutuksiin sekä tunnistaa varhaisessa vaiheessa strategiset kumppanit ja tavat, joilla edesautetaan 

valtakunnallisten toimintamallien käyttöönottoa. Myös jatkossa tarvitaan koordinaatiohanke, joka tuo 

hanketoimijoita ja kehittämistyötä yhteen. Koordinaatiohankkeen tulisi edelleen vahvistaa toimia, joilla 

tuetaan hankkeita sekä levittämis- ja juurruttamistyössä että tulosten vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi on 

hyvä vahvistaa koordinaatiohankkeen roolia eri hallinnonalojen yhteistyön siltaajana, eli tiedon välittäjänä ja 

eri hallinnonalojen kehittämishankkeiden synergioiden tunnistajana. 
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1 Johdanto 
 

Vaikuttavuusarvioinnin kohteina ovat Sujuvat siirtymät -osion 

valtakunnalliset hankkeet. Hankkeet kuuluvat Suomen rakennerahasto-

ohjelman 2014–2020 Kestävää kasvua ja työtä valtakunnalliseen Osuvaa 

osaamista -toimenpidekokonaisuuteen. Sujuvat siirtymät -osiossa luodaan 

ja pilotoidaan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen valtakunnallisia, 

koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia siirtymävaiheiden palveluita 

ja toimintamalleja. Tässä luvussa kuvataan arvioinnin tausta, tehtävä ja 

toteutustapa. 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet  

 

Arvioinnin tehtävänä oli selvittää toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheita 

kehittävien valtakunnallisten hankkeiden tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia koulutuksen 

toteuttamiseen sekä lisäarvoa kansalliseen toimintaan ja rakennerahastotoimintaan. 

Vaikuttavuusarvioinnin kohteina ovat Sujuvat siirtymät -osion valtakunnalliset hankkeet (12) ja 

kokonaisuutta koordinoiva Zoomi– sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke (1.5.2019–31.12.2021).  

 

Vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena on selvittää, miten valtakunnalliset hankkeet ovat onnistuneet 

valtakunnalliseen toimenpidekokonaisuuteen kuuluvassa Sujuvat siirtymät -osiossa määriteltyjen 

kehittämiskohteiden kehittämisessä. Selvityksen pääkysymykset ovat seuraavat: 

 

• Tuovatko valtakunnalliset hankkeet toiminnallaan lisäarvoa kansalliseen toimintaan ja 

rakennerahastotoimintaan Sujuvat siirtymät -osiossa määriteltyjen tavoitteiden 

mukaisesti? Jos kyllä, millaista lisäarvoa hankkeet toiminnallaan tuovat?  

• Muuttavatko hankkeissa kehitettävät toimintamallit koulutuksen toteuttamista? Jos, niin 

miten?  

• Miten koordinaatiohanke on onnistunut tukemaan Sujuvat siirtymät -osion tavoitteiden 

saavuttamista ja onnistunut edistämään osion vaikuttavuutta?  

 

Arvioinnissa peilataan valtakunnallisten hankkeiden tavoitteita, toimenpiteitä ja tuloksia suhteessa 

Sujuvat siirtymät -osion kehittämiskohteisiin. Lisäksi arvioidaan, mitä lisäarvoa hankkeet ovat 

tuoneet kansalliseen kehittämistyöhön tavoiteltujen tulosten kautta: Onko hankkeissa luotu 

valtakunnallisesti käyttöön otettavia malleja, jotka edesauttavat sujuvia siirtymiä koulutukseen, 

siirtymien ohjausta koulutuksen aikana, varhaista puuttumista, keskeyttämisen ehkäisyä sekä 

sujuvia siirtymiä työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koordinaatiohanke Zoomin 

toimenpiteitä, joilla on edesautettu valtakunnallisten hankkeiden kehittämistyötä ja laajempaa 

vaikuttavuutta. Arvioinnissa tuotetaan tietoa sujuvien siirtymien kehittämisen tarpeista 

jatkotoimenpiteistä tulevalle ohjelmakaudelle. Arvioinnin lähtökohtana on tehty kehittämistyö ja 

tarve, johon kehitettävillä toimintamalleilla halutaan vastata. 
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Arvioinnin on toteuttanut Owal Group Oy tammi–marraskuun 2021 välisenä aikana. Arvioinnin 

pääasiallinen tiedonkeruu toteutui keväällä 2021. Arviointi on toteutettu kehittävän arvioinnin 

periaatteella. Tämä on tarkoittanut, että hankkeita on osallistettu tiedon keruuseen ja tulosten 

tulkintaan. Työn aikana on vuoropuhelussa Zoomi-hankkeen henkilöstön kanssa nostettu esiin 

alustavia havaintoja ja mahdollisia kehittämisen kohtia. Arviointi on siten sekä nykytilaa analysoiva 

että tulevaisuuden kehitystarvetta luotaava, sillä kehittävässä arvioinnissa arvioinnin kohteena 

oleva prosessi on kesken ja kehittämisen kohteena. 

 

Raportti etenee siten, että luvussa 1.2 kuvataan käytetyt menetelmät ja aineistot. Luvussa 2 

taustoitetaan enemmän arvioinnin kohdetta. Luvussa 3 kuvataan tarkemmin itse arvioitavia 

hankkeita ja vastataan arviointikysymyksiin. Luku 4 sisältää kokoavan yhteenvedon ja 

johtopäätökset sekä suositukset tulevalle ohjelmakaudelle. 

  

 

1.2 Menetelmät ja aineistot  

 

Pääasiallinen aineisto koostuu hankeasiakirjoista, valtakunnallisten hankkeiden haastatteluista, 

sidosryhmäkyselystä ja sidosryhmähaastatteluista. Lisäksi hankkeessa on toteutettu osallistavaa 

havainnointia sekä johtopäätöksiä testaava kysely hanketoimijoille. 

 

Haastattelut: Osana selvitystä toteutettiin pääosin maalis–huhtikuussa hanketoimijoiden 

haastattelut. Haastattelut kestivät keskimäärin 1,5 tuntia, ja niissä käytiin läpi hankkeen 

elinkaariajattelun mukaisesti hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä, tuloksia ja vaikutuksia. 

Haastatteluihin osallistui yhteensä 20 henkilöä, hankekohtaisesti 1–4 eri henkilöä. Hankekohtaista 

tietoa koottiin myös täydentävissä sidosryhmähaastatteluissa, joita kohdennettiin keväällä 2021 

Zoomi-hankkeen ohjausryhmälle sekä kansallista kehittämistyötä edustaville. Täydentäviin 

haastatteluihin osallistui seitsemän henkilöä. 

 

Sidosryhmäkysely: Valtakunnallisille hankkeille tarjottiin mahdollisuutta osallistua 

sidosryhmäkyselyyn. Kiinnostusta osallistumiseen kysyttiin hankekohtaisissa haastatteluissa. 

Hankkeet saivat kommentoida kyselyn muotoa ja sisältöjä ennen sen toteutusta. 10 hanketta 

(12:sta) osallistui kyselyyn. Yksi käynnissä oleva hanke oli vielä selkeästi kehittämisvaiheessa, eikä 

ajankohtaa nähty mielekkääksi. Yksi päättynyt hanke jättäytyi kyselyn ulkopuolelle, sillä hanke oli 

koonnut arviointitietoa sidosryhmiltään, eikä samoja kohderyhmiä haluttu rasittaa päällekkäisellä 

tiedonkeruulla. Tuloksia saatiin arvioinnin käyttöön.  

 

Kyselyn jakelu toteutui hankkeiden kautta, minkä lisäksi siitä lähti tieto Zoomin uutiskirjeessä 

kesäkuussa 2021. Kyselyyn saatiin yhteensä 73 vastausta touko–kesäkuun välisenä aikana. 

Vastaukset jakautuivat suuresti hankkeittain (1–18 vastausta/hanke). Täydentävää tietoa on 

hankekohtaisesti vaihdellen saatavissa hankkeiden omasta dokumentaatiosta. Kyselyn tuloksia on 

purettu hankekohtaisesti luvussa 3. 

  

Tuloksia testaava delfoi-kysely valtakunnallisille hankkeille: Arvioinnin keskeiset johtopäätökset ja 

suositukset tiivistettiin hankkeille testattaviksi siten, että hankkeet saivat ottaa kantaa 

kommentoimalla sähköisen kyselyn tai vaihtoehtoisesti sähköpostin kautta. Kommentoitava osuus 
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koski hankkeiden laajemman vaikuttavuuden näkökulmia. Vastauksia saatiin kolme. Kommentit on 

otettu huomioon raportissa. 

 

Keskustelua alustavista havainnoista ja johtopäätöksistä sujuvien siirtymien kehittämiseksi 

käytiin Sujuvat siirtymät -verkoston virtuaalitapaamisessa 17.9. 2021. Puolitoistatuntisessa 

tilaisuudessa esiteltiin valtakunnallisten hankkeiden haastatteluissa ja asiakirjoissa esitettyjen 

kehittämistarpeiden pohjalta keskeisiä teemoja sujuvien siirtymien kehittämiseksi. Osallistujat 

saivat ottaa kantaa siihen, tunnistivatko he teemat kehittämisen kohteiksi, ja tuottaa täydentäviä 

syötteitä. Tilaisuus oli avoin Zoomi-hankkeen kaikille kohderyhmille, eli ei vain valtakunnallisille 

hankkeille, joista osa pääsi paikalle. Tilaisuudessa oli läsnä etenkin alueellisten hankkeiden 

edustajia. 

 

Muu osallistava tiedonkeruu: Osana arviointia käytiin keskusteluja havainnoista Zoomi-hankkeen 

työntekijöiden kanssa, minkä lisäksi arviointi osallistui keväällä 2021 Zoomin järjestämille 

projektipäällikköpäiville ja levittämisseminaariin havainnoijan roolissa. 

 

Asiakirja-aineistona on hyödynnetty vapaasti verkosta saatavia tietoja hankkeista sekä 

hankkeiden toimittamia raportteja tai muita lisäaineistoja sekä Zoomi-hankkeen toimesta 

arvioinnin käyttöön toimitettuja asiantuntija- ja vertaisarviointeja. Arvioinnissa on voitu hyödyntää 

myös Zoomi-hankkeen keväällä 2021 toteuttaman ”Malleista oppilaitoksen toimintamalleiksi” -

kyselyn tuloksena saatua aineistoa. 

 

Arvio aineiston kattavuudesta: Kaikki hankkeet osallistuivat haastatteluihin, ja niiden perusteella 

yhdessä hankedokumentaation kanssa on saatu monipuolinen kuva kehittämistoimista. Tulosten 

levinneisyyden, juurtumisen ja laajemman vaikuttavuuden näkökulmasta aineisto ei kuitenkaan 

anna kattavaa kuvaa. Sidosryhmäkyselyllä tavoitettiin rajallinen joukko hankkeiden sidosryhmiä, ja 

vastaajamäärät vaihtelivat paljon hankkeittain.  

 

Kiitämme kaikkia tiedonkeruuseen osallistuneita! 
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2 Arvioinnin kohde 
 

Luvussa taustoitetaan Sujuvat siirtymät -hankkeille asetettuja tavoitteita ja 

valintaperusteita ja esitellään lyhyesti arvioinnin kohteina olevat valtakunnalliset 

hankkeet. Lisäksi tuotetaan yleiskuva koordinoivan Zoomi-hankkeen tavoitteista ja 

tuesta hankkeille.  

 

2.1 Rahoitettujen valtakunnallisten hankkeiden tavoitteet ja kansallinen lisäarvo 

 

Arvioinnin kohteina ovat 12 valtakunnallista Sujuvat siirtymät -osion ESR-hanketta, jotka ovat 

käynnistyneet vuosina 2016–2020, sekä Zoomi-koordinaatiohanke. Hankkeiden lähtökohdat sekä 

kehittämis-, juurruttamis- ja levittämistyölle käytettävissä ollut aika vaihtelevat paljon.  

 

Taulukko 1. Arvioinnin kohteina olevat hankkeet 

Hankkeen nimi Kesto Päätoteuttajan nimi 

Smidiga övergångar i Svenskfinland 8/2016–6/2020 

Svenska Österbottens förbund för 

utbildning och kultur 

Osaamispolkuja tulevaisuuteen 

(OSATA) 9/2016–12/2019 Turun yliopisto 

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä 

työelämään 10/2016–10/2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 

Vetovoimala – Erityisen ja vaativan 

erityisen tuen hakeutumisvaiheen 

palvelujen kehittäminen 2/2018–12/2020 Hengitysliitto ry 

Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja 

oppilaitokset tukemassa ammattiin 

oppijan sujuvia siirtymiä 3/2018–9/2020 Työväen Sivistysliitto TSL ry 

SOPU – Sujuvat omat polut 4/2018–10/2020 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 

Avoimet ammatilliset opinnot 4/2018–12/2020 Turun kaupunki 

Vamos 2. aste – opintoihin 

kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden 

ehkäisy 10/2018–12/2020 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 

Resilienssi ja tulevaisuususko (RETU) 10/2018–12/2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 

Siltoja siirtymiin 10/2018–3/2021 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 

Transit – Rikosseuraamusasiakkaat 

osaamisella työelämään 8/2019–12/2021 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Osaamismatkalla1 8/2020–4/2022 Turun yliopisto 

ZOOMI – sujuvia siirtymiä edistämässä 5/2019–12/2021 Opetushallitus 

 

Hankkeista neljä oli arvioinnin aikaan vielä aktiivisessa toteuttamisvaiheessa ja kuusi oli päättynyt 

tai loppuraportointivaiheessa. Hankkeista kolme (Smidiga övergångar, NOPSA, OSATA) oli 

 
1 Osaamismatkalla-hanke on rahoitettu Osuva ohjaus -toimenpidekokonaisuudesta, mutta hanke on mukana Sujuvat 

siirtymät -verkostossa. 
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käynnistynyt jo vuonna 2016, eli hankkeen toiminta-aikaa oli pidennetty. Kolme hanketta oli 

käynnistynyt uusina hankkeina, mutta niiden kehittämistyö oli suora jatkumo aikaisempaan 

valtakunnalliseen saman osion kehittämistyöhön: Avoimet ammatilliset opinnot -hanke jatkoi 

AAVA – avoin väylä ammattiin -hankkeen kehittämisen pohjalta, ja Osaamismatkalla-hankkeessa 

on jatkettu OSATA-hankkeen kehittämistyötä, vaikkakin uusia malleja rakentaen ja kohderyhmiä 

tavoittaen. Useissa hankkeissa on jatkettu edellisen kehittämishankkeen työn pohjalta, esimerkiksi 

SOPU-hankkeessa on jatkettu kehittämistyötä Sujuvat siirtymät -osioon kuuluneen SISU-hankkeen 

pohjalta. Yhtä lailla Zoomi-koordinaatiohanke on käynnistynyt vuonna 2015, mutta sen toiminta on 

jatkunut erillisinä hankkeina. 

 

Samalla on hyvä huomioida, että valtakunnallisten hankkeiden rinnalla on ollut käynnissä runsas 

määrä alueellisia Sujuvat siirtymät -osion hankkeita. Ne eivät ole olleet arvioinnin kohteina, mutta 

valtakunnalliset hankkeet toimivat usein yhteistyössä alueellisten hankkeiden kanssa. Alueellisissa 

hankkeissa kehitetään usein myös saman tyyppisiä teemoja kuin valtakunnallisissa hankkeissa, ja 

niiden tuloksia voi yhtä lailla hyödyntää usein myös valtakunnallisesti. Alueelliset hankkeet 

rahoitetaan eri ELY-keskuksista, eikä yhteyttä valtakunnalliseen ohjelmaan ole suunniteltu 

hakuvaiheessa, sillä rahoitustarve syntyy alueilla. Myös alueelliset hankkeet ovat Zoomi-

koordinaatiohankkeen toimenpiteiden kohteina, eli ne kutsutaan rahoituspäätöksen jälkeen 

mukaan verkostoon Zoomi-hankkeen taholta. 

 

Hankkeiden tavoitteet 

 

Arvioinnin kohteina olevia hankkeita ei voi tarkastella yhtenä loogisena kokonaisuutena, joka 

tuottaisi toisiaan täydentäen ratkaisuja sujuviin siirtymiin, vaan niillä on kaikilla omat erityiset 

tavoitteensa. Kaikkien erillishakujen painopisteet ja arviointikriteerit on täsmennetty erikseen. 

Hankkeita yhdistävät kuitenkin laajemmat ohjelmakokonaisuudelle asetetut tavoitteet. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman valtakunnallisen, Osuvaa osaamista -

toimenpidekokonaisuuteen kuuluvan Sujuvat siirtymät -osion toiminnan konkreettista sisältöä, 

tavoiteltavia muutoksia ja tuloksia kuvataan ESR-ohjelma-asiakirjoissa2 seuraavasti: 

 

Luodaan ja pilotoidaan valtakunnallisia, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia 

siirtymävaiheiden palveluita ja toimintamalleja. Keskeiset toimintamallit ovat opintonsa 

keskeyttäneiden välittömän eteenpäin poluttamisen yhtenäiset toimintatavat; koulutuksen 

henkilökohtaistamisen mallit; aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 

toimintamallien uudistaminen osana joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja sekä 

työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista tukevien toimintamallien ja palvelujen 

juurruttaminen osaksi oppilaitosten toimintaa. Valtakunnallisen kehittämistyön pohjaksi ja tueksi 

kootaan sekä olemassa olevat toimintatavat ja -mallit että alueellisissa hankkeissa kehitettävät 

mallit ja arvioidaan niiden valtakunnallinen hyödynnettävyys. 

 

Yllä olevan kappaleen viimeinen virke viittaa myös koordinaatiohankkeen tehtäviin. Sujuvat 

siirtymät -hankkeissa kehitettäviä toimenpiteitä ovat ohjelma-asiakirjojen mukaan koulutukseen 

 
2 https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/71746/Valtakunnallinen+teema+Osaaminen.pdf/8d300239-4039-

4887-940e-6acb1a61af4f  

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/71746/Valtakunnallinen+teema+Osaaminen.pdf/8d300239-4039-4887-940e-6acb1a61af4f
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/71746/Valtakunnallinen+teema+Osaaminen.pdf/8d300239-4039-4887-940e-6acb1a61af4f
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pääsy, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe ja koulutukseen kiinnittyminen, 

henkilökohtaistaminen, yksilöllisyyden toteutuminen, koulutuksen/tutkinnon suorittamisen aikana 

tapahtuvat siirtymät, valmistumisvaihe ja jatko-opinnot sekä työelämään siirtyminen. Tavoitteiden 

ja toimenpiteiden kirjo mahdollistaa laajan kehittämistyön. 

 

Arvioinnin kohteena olevien hankkeiden sijoittuminen valtakunnallisen kehittämistyön jatkumolle on 

havainnollistettu kuvassa 1. Arvioinnissa mukana olevat hankkeet on merkitty tummemmalla 

värillä.  

 

 
Kuva 1. Valtakunnalliset Sujuvat siirtymät -ESR-hankkeet hakujen mukaan 2014–2019 

 

Lisäarvo kansalliseen toimintaan 

 

Arvioinnin tehtävänä on arvioida hankkeiden toiminnan vastaavuutta tavoitteisiin ja hankkeiden 

tuomaa lisäarvoa kansalliseen kehittämiseen. Jotta lisäarvoa voidaan arvioida, tulee se ensin 

määritellä. Lisäarvoa kansalliseen toimintaan kuvataan ESR-ohjelmakuvauksessa siten, että 

ohjelmaosiosta kehitettäviä malleja luodaan ja pilotoidaan opintopolku.fi-verkkopalvelun tueksi. 

Ohjelmaosiossa tuotetaan valtakunnallisesti yhteneviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön 
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perustuvia siirtymävaiheen palveluita ja toimintamalleja, jotka vakiinnutetaan osaksi 

koulutusjärjestelmää ja koulutuksen järjestäjien toimintaa.  

 

Tavoitteita avaavissa asiantuntijahaastatteluissa ja -kuulemisissa valtakunnallista lisäarvoa on 

kuvattu myös siten, että hankkeissa tulee tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäviä ja siirrettäviä 

malleja, vaikka ensisijaisesti kehittämistyöhön lähdetään vastaamaan alueellisesti. Yhteyttä 

opintopolku.fi-verkkopalveluun on avattu myös siten, että hankkeiden tulisi hyödyntää olemassa 

olevia sähköisiä järjestelmiä tai kehittää niihin liittyviä toimintaprosesseja.3 

 

Rahoitettujen hankkeiden valintaperusteet 

 

Rahoitettujen hankkeiden valintaperusteilla luodaan edellytyksiä kansallisen lisäarvon 

tuottamiselle. Hakukierroskohtaisten painotusten lisäksi hakukierroksilla on niin sanotut yleiset 

arviointiperusteet, erityiset valintaperusteet ja valtakunnalliset tarkentavat valintaperusteet. 

Yleisillä arviointiperusteilla varmistetaan, että hankkeet täyttävät tietyt vähimmäisedellytykset, ja 

kohtia ei pisteytetä. Yleisissä arviointiperusteissa muun muassa edellytetään, että hankkeella on 

tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva, hankkeen etenemisen tarkastelun mahdollistava 

tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma. Lisäksi varmistetaan, että hakijalla on edellytykset 

vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se 

hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta. Samalla tulee varmistaa, ettei hankkeen saamaa tukea 

käytetä yleisenä toimintatukena ja että kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti 

hyödynnettävissä.  

 

Hankkeiden ”erityisissä valintaperusteissa” arvioitavat kohdat ovat pysyneet samoina, mutta 

painotusten pisteytys on hieman vaihdellut eri hakukierroksilla: Hankkeiden toimenpiteillä on 

pitänyt edistää välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä 

tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa. Hankkeen toimenpiteillä on pitänyt myös edistää 

koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta 

työllistymismahdollisuuksia. Hankkeissa on pitänyt kehittää uudenlaisia ratkaisuja, edistää 

ennakoivaa lähestymistapaa tai tuottaa erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. 

Hankkeen on myös pitänyt edistää toimijoiden yhteistyötä. Lisäksi pienemmällä painotuksella ovat 

olleet valintaperusteet, joissa edellytetään, että hanke kohdistuu erityisesti nuoriin ja tukee 

sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kestävän kehityksen periaatteita ja EU:n 

Itämeren alueen strategiaa.  

 

Valtakunnalliset tarkentavat arviointiperusteet toteutettaville hankkeille ovat myös pysyneet 

samoina eri hakukierroksilla. Arvioinnissa suurimman painon (40 %) saa hankkeen keskittyminen 

haun painopisteisiin. Seuraavat kolme arviointiperustetta on painotettu 20 prosentilla: Arvioinnissa 

otetaan kantaa siihen, että 1) hankesuunnitelma noudattaa OKM:n valtakunnallisten ESR-

teemojen toteutussuunnitelman Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -

osiota. 2) Hakija tekee laajaa, yli alueiden toteutuvaa yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien 

kanssa. 3) Hanke toteuttaa hakijan oman organisaation toiminnan ja toimintaympäristön 

kehittämistä ja organisaation omaa strategiaa. 

 
3 Valtakunnallisten hankkeiden tavoitteista ja odotuksista on kuultu myös osana aiemmin toteutettua arviointia (Sujuvat 

siirtymät – Valtakunnallisen osion ESR-hankkeiden ulkoinen arviointi. Huhtikuu 2018).  
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2.2 Zoomi-hankkeen ohjaus ja tuki Sujuvat siirtymät -hankkeille 

 

Zoomi-hanketta toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 

urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä. Sujuvat siirtymät -osion valtakunnallisen koordinaatiohankkeen 

(2019–2021) tavoitteena on verkoston hankkeiden kokonaisvaltainen tukeminen, mikä sisältää 

kehittämisen ja verkostoitumisen tuen, tulosten levittämisen ja juurruttamisen tuen, 

työhyvinvoinnillisen tuen ja vaikuttavuuden tuen. Koordinaatiohankkeen toiminta-aikaa on 

pidennetty 30.6.2022 saakka. Koordinaatiohankkeella on viisi tavoitekokonaisuutta: 

 

1) Sujuvat siirtymät -verkoston ylläpito ja vahvistaminen 

2) hankeverkostolle suunnattu ohjaus, neuvonta ja koulutus 

3) verkoston kehittämistyön tueksi tehtävät selvitykset 

4) ajankohtainen tieto hankekokonaisuuden toteutumisesta sekä 

5) Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden toteutumisen arviointi. 

 

Koordinaatiohankkeen toimenpiteillä vastataan koordinoitavien hankkeiden tarpeisiin sekä 

kehittämistarpeisiin, jotka nousevat kansallista koulutuspolitiikkaa suunnittelevien ja 

toimeenpanevien toimijoiden näkökulmasta. Koordinaatiohankkeen kautta tuodaan esille malleja 

siirtymien tukemiseksi, vahvistetaan toimijoiden projektiosaamista, luodaan pysyviä 

yhteistyöverkostoja ja edesautetaan yhtenäisen kuvan luomista sujuvista siirtymistä. Tavoitteena 

on, että valtakunnallisesti hyödynnettävät toiminta- ja palvelumallit tehostavat koulutuksen 

järjestäjien toimintoja, nopeuttavat prosesseja ja parantavat toiminnan laatua. Koordinointityöllä 

parannetaan hankkeiden kehittämistyötä kokoamalla kehittämistyötä teemoittain yhteen. 

Koordinoivan hankkeen toiminnalla tuetaan koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevien 

palveluiden ja toimintatapojen mallinnusta ja käyttöönottoa. Laajempana tavoitteena on parantaa 

erityisesti nuorten ja vailla ammatillista tutkintoa olevien osallistumista koulutukseen, koulutuksen 

laatua, läpäisyä ja ammattitaidon kasvua. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan hankkeen aikana sekä 

määrällisellä että laadullisella seurannalla.4 

 

Zoomi-hankkeen toimenpiteet 

 

Zoomin keskeisiä toimenpiteitä ovat alueellisille ja valtakunnallisille hankkeille yhteiset 

projektipäällikköpäivät sekä verkottumis- ja levittämistilaisuudet, joita on toteutettu myös 

jalkautumalla alueille ennen kuin koronavirusepidemia siirsi toiminnan vuoden 2020 keväällä 

kokonaan verkkoon. Zoomi on kerännyt ja seurannut palautetietoa tilaisuuksista ja kehittänyt 

toimintaansa jatkuvan kehittämisen periaatteella. 

 

 
4 Ks. tarkemmin päätösvaiheen tavoitteenasettelusta: OKM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus, 

Hankkeet 31.12.2019: 

https://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/2777223/Sujuvat+siirtym%C3%A4t+hankelistaus+2020-01-

22.pdf/9da6fc0e-665b-4a6f-866a-47659bc6e7cb  

https://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/2777223/Sujuvat+siirtym%C3%A4t+hankelistaus+2020-01-22.pdf/9da6fc0e-665b-4a6f-866a-47659bc6e7cb
https://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/2777223/Sujuvat+siirtym%C3%A4t+hankelistaus+2020-01-22.pdf/9da6fc0e-665b-4a6f-866a-47659bc6e7cb
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Osana Zoomi-hanketta on jatkettu Saku ry:n ylläpitämän menetelmäpankin kehittämistyötä5 ja 

tuettu hankkeita mallintamistyössä. Käynnissä oleva Zoomi-hanke on myös jatkanut hankkeiden 

välisten vertaisarviointien ja asiantuntija-arviointien toteutusta. Zoomi on toteuttanut hankkeille 

säännölliset seurantakyselyt, joiden tavoitteena on kerätä tietoa hankkeiden tavoitteista ja 

toteutumistilanteesta. Kysely toteutetaan puolivuosittain. Kevään 2021 kyselyn vastauksia saatiin 

yhteensä 16 hankkeelta kyselyn vastausasteen ollessa 57 prosenttia. Valtakunnallisista hankkeista 

vastasi 50 prosenttia ja alueellisista hankkeista 59 prosenttia.6 

 

Zoomi on koonnut ja teemoitellut keväällä ja syksyllä 2020 ”Malleja ja hyviä käytänteitä siirtymien 

sujuvoittamiseen”. Raporttien tarkoituksena on kuvata, millaisiin sisältöihin ja teemoihin hyviä 

käytäntöjä ja malleja koordinoitavissa hankkeissa on syntynyt ja vahvistaa siten verkostoitumista 

sekä lisätä hankkeiden välistä yhteistyötä. Tarkoitus on selkeällä tavalla havainnollistaa ja koota 

yhteen keinoja, joilla voidaan edistää sujuvia siirtymiä koulutuksessa ja koulutuksesta työelämään. 

 

Koordinaatiohanke toimittaa ja levittää Sujuvat siirtymät -uutiskirjettä, jolla oli kesällä 2021 969 

vastaanottajaa. Uutiskirjeen tilaajista suuri osa on hanketoimijoita, koulutuksen järjestäjien ja 

kuntien edustajia, mutta mukana on myös eri hallinnon alojen asiantuntijoita sekä säätiöitä, 

järjestöjä ja yhdistyksiä. Hankkeen tuotokset ja työstetyt materiaalit on pitkälti koottu 

Opetushallituksen alla olevalle hankesivulle, mutta uutiskirjeestä ei ole selattavaa arkistoa. Hanke 

on myös tuottanut blogitekstejä Opetushallituksen verkkosivulle. Sosiaalisen median viestintää 

varten ei ole hankekohtaista tiliä, vaan viestintää on tehty Zoomissa työskennelleen asiantuntijan 

tilin kautta. 

 

Koordinaatiohanke on toteuttanut verkoston kehittämistyön tueksi siirtymä- ja nivelvaiheisiin 

liittyviä selvityksiä. Hankekauden ensimmäinen selvitys "Siirtymät ammatillisen koulutuksen 

jälkeen" valmistui keväällä 2020 (Vehviläinen 2020). Selvityksessä pureuduttiin erityisesti jatko-

opintoihin ja työelämään siirtymisen tematiikkaan sekä niissä esiintyviin haastekohtiin. Vielä 

vuoden 2021 aikana toteutuu "Hyvistä käytännöistä oppilaitoksen toimintamalleiksi" -selvitys, 

jossa tarkastellaan, miten Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden hankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt 

ovat juurtuneet ja levinneet. Osana selvitystä Zoomi toteutti hanketoimijoille (n=31) kyselyn, jonka 

tulokset ovat olleet myös ulkoisen arvioinnin käytössä. 

 

Koordinaatiohanke on etsinyt synergiaetuja eri hankekokonaisuuksien ja toimijoiden kanssa. 

Esimerkiksi osatoteuttaja Saku ry on ollut mallintamassa ”Kiinni strategiaan” -toimintamallia, jolla 

pyritään edesauttamaan toimintojen juurtumista osaksi organisaation strategian mukaista 

toimintaa ammatillisen koulutuksen kentällä. 

 

Hanke on toiminut yhteistyössä opetushallinnon virkamiesten ja kehittämishankkeita koordinoivien 

tahojen kanssa ja tuottanut syötteitä hallinnonalan sisältä kansallisen koulutuspolitiikan 

ohjaukseen. Muiden kuin opetushallinnon osalta toimenpiteitä on vähemmän, mutta toimintaa on 

pyritty vahvistamaan koordinaatiohankkeen edetessä. Tästä on esimerkkinä lokakuussa 2020 

järjestetty ”Zoomi aamukahvi-infotilaisuus”, joka oli suunnattu erityisesti TE-hallinnon 

asiantuntijoille. 

 
5 Arjen Arkki -menetelmäpankki siirtyi Hyvinvoiva amis -sivun alle (www.hyvinvoivaamis.fi) vuonna 2020. 
6 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa#anchor-verkoston-seurantakyselyt  

http://www.hyvinvoivaamis.fi/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa#anchor-verkoston-seurantakyselyt
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3 Valtakunnallisten hankkeiden 

kehittämistyö 
 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto arvioinnin kohteena olevien 

valtakunnallisten hankkeiden kehittämistyöstä. Hankekokonaisuudet ja 

niissä tehty kehittämistyö on jaettu kolmeen alateemaan, jotka mukailevat 

hankehakujen pääteemoja: siirtymät koulutukseen ja siirtymien ohjaus 

koulutuksen aikana, varhainen puuttuminen ja keskeyttämisen ehkäisy sekä 

siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään. Lisäksi luku sisältää arvioita 

Zoomi-koordinaatiohankkeen toimenpiteistä hankkeiden työn tukena. 
 

Seuraavaksi esitetty jaottelu on vain suuntaa antava, sillä hankkeissa on usein kehitetty eri 

siirtymävaiheita ja niihin liittyviä toimintamalleja. Siirtymiä ammatilliseen koulutukseen on 

kehitetty eri tulokulmista ja kohderyhmille viidessä hankkeessa: Toimintamalleja erityisen ja 

vaativan erityisen tuen kohderyhmien nivelvaiheiden ohjaukseen ja tukeen on kehitetty 

Vetovoimala-hankkeessa. Nuorten ja aikuisten maahanmuuttajien sekä laajemmin 

siirtymävaiheissa tukea tarvitsevien polutukseen on kehitetty malleja Siltoja siirtymiin -hankkeessa. 

Vankien koulutussiirtymiin on keskitytty Transit-hankkeessa. Laajemmin eri kohderyhmät 

huomioiden ohjausta opintojen aikana sekä henkilökohtaistamisen ja joustavan sisäänoton 

käytäntöjä on kehitetty SOPU-hankkeessa. Ohjausta koulutukseen ja koulutuksen aikana on 

vahvistettu kaikissa valtakunnallisissa hankkeissa jostain näkökulmasta. Välillisesti polkujen 

madaltamista koulutukseen hakeutumisvaiheessa on kehitetty Avoimet ammatilliset opinnot -

hankkeessa ja Osaamismatkalla-hankkeessa, joista jälkimmäisessä kehitetään ohjaustyötä 

tekevien uraohjausosaamista digitaalisissa palveluissa. 

 

Varhainen puuttuminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen -teeman alle on sijoitettu Vamos 2.aste -

hanke ja myös RETU-hanke, jossa on kehitetty arviointiväline ja toimintatapoja, joilla edistää 

opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella jatko-opintojaan ja työuraansa. Siten 

hanke voisi sijoittua myös siirtymät työelämään ja jatko-opintoihin -teeman alle. Tämän teeman 

alla on kuvattu uraohjausta työpaikkaohjausta ja korkeakoulujatkumoita kehittäviä hankkeita: 

OSATA, Osaamismatkalla, Ammattitaitoa yhdessä, NOPSA ja Smidiga Övergångar i Svenskfinland 

-hanke. 
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3.1 Siirtymät koulutukseen ja siirtymien ohjaus koulutuksen aikana 

 

3.1.1 Vetovoimala 

 

Vetovoimala-hankkeessa7 on tehty kansallisesti kiinnostavaa palveluiden kehittämistyötä erityisen 

ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheisiin niin perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyville kuin 

myös jatkuvan haun kautta opintoihin hakeutuville. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat 

ohjauksen ammattilaiset ja tavoitteena heidän osaamisensa vahvistaminen vaativan erityisen tuen 

tunnistamisessa ja ohjauspalvelujen asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kehittämistyötä on tehty toimintakykylähtöisessä (ICF) viitekehyksessä. 

 

Hankkeen aikana kehitettiin edelleen erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamisen ja 

kuvaamisen työkaluja, toimintakykyarvio.fi-palvelua ja Ruori-arviointimenetelmää8. 

Toimintakykyarvio.fi-palvelua kehitettiin hankkeen aikana palvelemaan paremmin perusopetuksen 

erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden kirjoa, kiinnittäen huomiota myös käyttäytymisen ja 

mielenterveyden haasteisiin. Vaativan erityisen tuen tunnistamiseksi hankkeessa toteutettiin VETKI 

– Vaativan erityisen tuen kirjoa kuvaava animaatio. Animaation avulla tehtiin näkyväksi, kuinka 

erilaisia oppilaiden tilanteet ja tuen tarpeet ovat perusopetuksessa. EIKKA – erityisen tuen 

työkalupakki9 kehitettiin hankkeessa erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuen 

tunnistamiseksi. 

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Hankkeen aikana järjestettiin useita koulutuksia toimintakykyajattelun ja tuen tarpeen 

tunnistamiseen sekä perusopetuksen että toisen asteen toimijoille. Vetovoimala-hankkeen 

kehittämistyö ei käynnistynyt nollasta, vaan toimintakykyarvio ja Ruori-työkalu olivat jo hyvässä 

muodossa hankkeen alkumetreillä. Siten jo hankesuunnitelmaan oli kirjattu varhaiset 

koulutuskiertueet, ja pilotteja käynnistettiin eri puolilla Suomea. Yhteistyöfoorumitoiminta 

käynnistyi koulutusten jälkeen, ja hyviä käytänteitä on voitu jakaa alueiden välillä. Hankkeelle 

perustettiin oma verkkosivu, ja hanke on panostanut kokemukselliseen viestintään. Hankkeessa 

kehitettyjen toimintamallien ja työstä johdettujen suositusten arviointia on tukenut Koulutuksen 

arviointikeskus HEA:n toteuttama tutkimus.10 Materiaalia ja toimintamalleja on koottu muun 

muassa hankkeen verkkosivulle, ja kokemusperäistä tietoa muun muassa yhteistyömalleista on 

dokumentoitu erilliseen artikkelijulkaisuun.11 

 

Valtakunnallisen toimintamallin jalkauttamisen tueksi on koottu kehittämisehdotusten listaa, jota 

on käsitelty ministeriön, verkostojen (mm. VIP) ja tutkijoiden kanssa. Valtakunnallisten 

toimintamallien jalkauttaminen jatkuu verkosto- ja kehittämistyössä muun muassa OLO-

hankkeessa. RUORI-arviointimenetelmälle on saatu lisähuomiota hankkeen aikana sekä 

 
7 Ammattiopisto Luovin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteishanke 1.2.2018 - 

31.12.2020 
8 Mm. Kunniamaininta Suomen Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailussa 11/2020 ja innovaatioesittely WHO:n 

ICF-Symposium, Kuwait 4/2019 
9 https://sites.google.com/edu.hel.fi/eikka-erityisentuentunnistus/etusivu  
10 Rämö, Irene 2020. VETOVOIMALA-hanke. Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa. 
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2021/04/vetovoimala-loppuraportti-osa-1.pdf 
11 https://luovi.fi/wp-content/uploads/2021/03/vetovoima-kasvaa-yhteistyolla-1.pdf  

https://sites.google.com/edu.hel.fi/eikka-erityisentuentunnistus/etusivu
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2021/04/vetovoimala-loppuraportti-osa-1.pdf
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2021/03/vetovoima-kasvaa-yhteistyolla-1.pdf
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kotimaassa että kansainvälisissä toimintakykyfoorumeissa (mm. Kunniamaininta Suomen 

Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailussa 11/2020 ja innovaatioesittely WHO:n ICF-

Symposiumissa12). 

 

Osana ulkoista arviointia toteutettuun sidosryhmäkyselyyn vastanneista (n=16) suuri osa kertoi 

saaneensa uusia oppeja tai tulokulmia sujuvien siirtymien edistämiseen ja kertoi levittäneensä 

tuloksia ja oppeja eteenpäin. Yli puolet kertoi, että tuloksia on otettu käyttöön omassa 

organisaatiossa, ja puolet oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että mallit ovat juurtuneet 

omaan organisaatioon. Mainittuja tuloksia olivat Vetovoimalakortit, Ruori-työväline, 

toimintakykyarvio sekä laajemmin erilaiset työmenetelmät ja tuki nivelvaiheessa oleville nuorille. 

Kyselytuloksia vasten juurtumistyö on vielä paikoin kesken. Vastaajista lähes kaikki kuitenkin 

näkivät, että tuloksista on ollut helppo löytää tietoa. 

”Hankkeella on ollut suuri merkitys tiedon jaossa ja tukitoimissa.” 

 

 

3.1.2 SOPU – Sujuvat omat polut 

 

SOPU – Sujuvat omat polut13 -hankkeessa kehitettiin ammatillisen koulutuksen ydinprosesseja, 

mallinnettiin henkilökohtaistamiseen liittyviä ohjausprosesseja ja kuvattiin ohjauksellista 

hakeutumisvaihetta ammatilliseen koulutukseen. Hankkeen tuloksena kehitettiin ohjaukselliseen 

HOKS-prosessiin ja joustavaan sisäänottoon viisi valtakunnallista mallia ja viisitoista alueellista 

käytännettä. Henkilökunnan ohjausosaamista vahvistettiin materiaalien ja uusien toimintatapojen 

avulla. 

 

Päätuotteena syntyivät henkilökohtaistamisen HOKS-muistilistat14 (ml. opiskelijaohje), jotka 

tukevat konkreettisesti ohjaavan vastuuopettajan työtä sekä opiskelijan henkilökohtaisen 

osaamisen kehittämissuunnitelman laatimista, toteutusta ja päivittämistä aina opinto/urapolun 

päättövaiheisiin asti. Muistilistoja voidaan käyttää henkilökunnan 

perehdyttämiseen/kouluttamiseen, ja niillä voidaan myös arvioida oppilaitoksen HOKS-prosessin 

toimivuutta sekä työnjakoa. Muistilistoissa huomioidaan myös yksilöllisten opintopolkujen 

toteuttamisen suunnittelu ja toteutus. Kokonaisuus sisältää Opintopolut ammatillisessa 

koulutuksessa -mallinnuksen, jossa on 18 esimerkkiä yksilöllisistä urapoluista ja niiden sisällöistä 

(sisältäen myös opiskelijakertomuksia/videoita)15. Hanke kehitti toisena päätuloksenaan 

hakeutumisvaiheen prosesseja, joita on mallinnettu16. 

 
12 https://luovi.fi/2020/11/quality-innovation-award-kilpailun-kunniamaininta-luoviin/  
13 Toteuttajat: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Riveria), Seinäjoen 

koulutuskuntayhtymä (SEDU), Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan sekä Oulun Palvelualan Opisto (OPAO). 1.4.2018 -

31.10.2020. 
14 https://www.thinglink.com/scene/1369604655503376386?editor-closed  ja  

https://arjenarkki.fi/sites/default/files/attachments/projects/sopu_muistilistat_28s_final_25.9.pdf  
15 https://www.thinglink.com/scene/1311742527287590914  
16 Näitä ovat mm. ”Kohti Ammattia” (1 osp) -opintokokonaisuus toteutussuunnitelmineen ja arviointikriteereineen ja 

Minustako Amis -tehtäväkokonaisuus. https://www.thinglink.com/scene/1327507789412564993  

Paikallisesti on kehitetty hakeutumiseen liittyviä yhteistyömalleja ja käytänteitä muun muassa ohjaamoiden kanssa. Oulun 

alueella kokeiltiin eri kohderyhmille suunniteltua Be Pro -ohjausmallia (työttömät nuoret, ammatillisiin opintoihin 

hakeutuvat, aiemmin opintonsa keskeyttäneet alle 30-vuotiaat). 

https://luovi.fi/2020/11/quality-innovation-award-kilpailun-kunniamaininta-luoviin/
https://www.thinglink.com/scene/1369604655503376386?editor-closed
https://arjenarkki.fi/sites/default/files/attachments/projects/sopu_muistilistat_28s_final_25.9.pdf
https://www.thinglink.com/scene/1311742527287590914
https://www.thinglink.com/scene/1327507789412564993
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Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Eri toimintamallien kehittämistyössä on ollut oleellista osallistava kehittämistyö ja jatkuvan 

palautteen kerääminen. Kehittämistyön kytkeminen koulutuksen järjestäjän arkeen on 

edesauttanut mallien toimivuutta ja käyttöönottoa. Kehittämistyötä on asemoitu viiden mukana 

olleen koulutuksen järjestäjän strategisen kehittämistyön rinnalle, minkä nähdään tukeneen 

hankkeen toteuttamista ja myös hanketulosten levittämistä. Kehittämistyötä kuvattiin myös 

maanläheiseksi siten, että siinä on aina etsitty yhteys arjen opetustyöhön ja koottu palautetta 

toimintamallien kehittämiseksi. 

 

Hanke on jakanut runsaasti painettuja HOKS-muistilistoja (n. 4 000 kpl), jotka ovat myös 

sähköisesti saatavilla Hyvinvoiva amis -menetelmäpankissa. Ohjausosaamista on pyritty lisäämään 

yli 90 koulutustilaisuudessa. Hankkeen tuloksia on esimerkiksi paikallisesti otettu mukaan 

koulutuksen järjestäjän perehdytysohjelmaan sekä työnkuviin, kuten HOKS-tukihenkilön malliin, 

mikä on tarkoittanut ohjauksellisuuden lisäämistä koulutuksen kautta. Mallien on nähty 

edesauttavan koulutuksellisten siirtymien ohjaustyötä ja siten yksilöllisten opintopolkujen 

käynnistymistä. Hankkeen kehittämistyötä ja vaikuttavuutta on tukenut uusi lainsäädäntö, johon 

on pitänyt kehittää toimintamalleja. Haastattelussa on arvioitu, että hankkeen kehittämistyön 

myötä ohjauksellisuuden merkitys on korostunut kehittämistyöhön kytkeytyvissä organisaatioissa. 

Konkreettiset ja testatut työkalut edesauttavat laadukkaiden prosessien ylläpitoa. 

 

Osana ulkoista arviointia toteutettuun sidosryhmäkyselyyn vastasi kolme ammatillisen 

oppilaitoksen edustajaa, joiden tahoilla malleja oli otettu käyttöön mutta mallien juurtuminen oli 

kesken. Kaksi vastaajaa kertoi hyödyntäneensä etenkin HOKS-prosessin aineistoa ja työkaluja. 

Perusteluna sille, ettei toimintamalleja ole otettu käyttöön, esitettiin jo valmiiksi vahvat toimivat 

toimintatavat ja materiaalit, jolloin tarvetta SOPU-hankkeen tuotoksille ei ollut. Siitä huolimatta 

vastaaja kuvasi hankkeen vaikuttavuutta merkittäväksi. Yhdessä pohtiminen ja yhteisten toimivien 

käytäntöjen luominen ylipäänsä parantaa valtakunnallisesti laatua. Perustelut vastaavat hyvin 

ammatillisen koulutuksen reformin tilannetta selvittäneen raportin17 kuvaa siitä, että koulutuksen 

järjestäjien henkilökohtaistamisen käytäntöjen osalta tarvitaan vielä yhtenäistämistä ja 

laatutyötä. 

 

 

3.1.3 Siltoja siirtymiin 

 

Kolmen maakunnan alueella toimineen Siltoja siirtymiin -hankkeen18 päätavoitteena oli 

siirtymävaiheiden sujuvoittaminen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen, 

valmistavan koulutuksen, ammatillisten opintojen ja työelämän välillä. Kohderyhmänä olivat nuoret 

 
17 Selvitys ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. 16.3.2021. 
18 Toteuttajat: Sataedu, Satakunnan Koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon koulutus Oy Winnova, Tampereen 

kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oy EduVamia Ab ja Vaasan kaupunki/Vamia. 1.10.2018-31.3.2021. 
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ja aikuiset maahanmuuttajat sekä muut siirtymävaiheissa tukea tarvitsevat opiskelijat tai 

opintoihin hakeutuvat. 

 

Kokeilujen pohjalta kehitetyt toimintamallit on mallinnettu Polutustyökaluun, josta löytyvät mallit 

kolmen teeman alta: haku- ja aloitusvaihe, opiskeluaika ja siirtymät ammattia kohden. Suurin osa 

kokeiluista koskee opiskeluaikaista tukea; esimerkiksi tvt- ja matemaattisten taitojen tuki, suomi 

toisena kielenä -tuki ja yhteisten tutkinnon osien tukeminen. Hankkeen kehittämistyössä on 

huomattu muun muassa laajempi tarve selkokielistää yto-opintoja ja vahvistaa matemaattisia 

taitoja jo kotokoulutuksen aikana, ja taitoja on nähty tarpeelliseksi integroida 

opetussuunnitelmaan. 

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Hankkeen verkkosivut19 toimivat keskeisenä levittämisalustana. Sivulla esitellään laaditut mallit ja 

hyviä käytänteitä. Sivulta löytyy myös hankkeessa tuotettu ja kehittämistyötä ohjannut kartoitus 

koulutuksen siirtymävaiheiden tarpeista ja toimivista malleista. Keskeiset mallit löytyvät myös 

hyvinvoivaamis.fi-sivulta. 

 

Hankkeen yksi tavoite oli edistää verkostoyhteistyötä: Kolmen maakunnan alueella toimineen 

hankkeen projektitoimijat verkostoituivat keskenään, ja säännöllisissä tapaamisissa on edesautettu 

kehittämistyötä ja sovittu yhteisistä käytänteistä. Levittämistyötä on tehty hankeorganisaatioissa, 

verkostoissa, sosiaalisessa mediassa ja oppilaitosten verkkosivuilla. Mallit ovat valtakunnallisia, ja 

niitä on otettu käyttöön toteuttajaorganisaatioissa ja verkostossa, mutta niiden levinneisyydestä 

ei ole tietoa. Satakunnassa toimiva Koulutuspolut-verkosto jatkaa toimintaansa. 

 

Ulkoisen arvioinnin osana toteutettuun sidosryhmäkyselyyn saatiin seitsemän vastausta Siltoja 

siirtymiin- hankkeesta. Vastaajia oli kaikista mukana olleista kolmesta maakunnasta. Vastaajat 

olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä hankeyhteistyöhön ja kokivat saaneensa oppeja ja työkaluja 

siirtymien sujuvoittamiseksi. Osa vastaajista ei ollut varmoja, miten hyvin mallit tai työkalut ovat 

juurtuneet omaan organisaatioon. Hankkeessa tuotetuista malleista nostettiin esiin Valma-pajan 

malli ja S2-paja maahanmuuttajataustaisille liiketalouden opiskelijoille, saattajamalli, 

maahanmuuttajien tiiviimpi tukeminen kielellisesti, kielten yto-paja sekä selkokielinen sähköinen 

opiskelijan opas. Yksi vastaaja otti kantaa Satakunnassa käynnistyneeseen Koulutuspolut-

verkostoon ja arvioi verkostolla olevan merkitystä siirtymien tukemisessa myös tulevaisuudessa. 

 

Sidosryhmäkyselyyn vastanneilla mallien ja työkalujen jatkokehittämistä ei nähty vielä 

ajankohtaiseksi. Mallien kuvattiin edesauttaneen yksilöllisempää oppimista ja selkeyttäneen 

käytännön työskentelyä ja tavoitteita niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden kohdalla. Selkokielinen 

opas on auttanut maahanmuuttajataustaisten ohjaustyössä. Hankkeen tuloksia tullaan 

hyödyntämään maahanmuuttajien koulutushankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa yhden 

organisaation taholla. Tuloksia kuvattiin konkreettisiksi, ja esimerkiksi oppaan osalta arvioitiin, että 

sitä voisi hyödyntää myös muilla alueilla. Ylimaakunnallinen kehittämistyö sai kiitosta. 

 

 

 
19 www.siltojasiirtymiin.com  

http://www.siltojasiirtymiin.com/


 

 18 Sujuvat siirtymät -hankkeiden ulkoinen arviointi  

 www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

3.1.4 Avoimet ammatilliset opinnot 

 

Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeen20 fokuksena oli selvittää, mitä laaja valtakunnallisten 

avointen ammatillisten opintojen käyttöönotto edellyttää, sekä kehittää edelleen siirtymiä 

edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään avointen ammatillisten 

opintojen palvelua. Hankkeen kohderyhmänä olivat ammatillisten oppilaitosten opetus- ja 

ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien 

tahojen henkilöstö. Hanke pohjautuu vuosina 2015–2018 toteutettuun AAVA-hankkeeseen. 

Palvelun käyttöönottoa testattiin ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. 

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelukonseptia kehitettiin pilottiorganisaatioilta ja kohderyhmältä 

saadun palautteen pohjalta sekä itse palvelun että yhteistyösopimuksen näkökulmista. Palvelun 

käytettävyyttä kehitettiin edelleen, ja kiinnitettiin erityistä huomiota yhteisten ja ammatillisten 

tutkinnon osien opintokokonaisuuksien suorittamisen mahdollistamiseen. 21 Rinnan tehtiin 

käyttöönottoa tukevien toimintamallien ja yhteistyömuotojen arviointia ja mallintamista. 

 

Hankkeen ja palvelun käyttöönoton myötä voidaan pitkän aikavälin tuloksina odottaa 

koulutuksellisen tasa-arvon lisääntymistä, kun osaamisen hankkimistavat monipuolistuvat. Jo 

hankkeen aikana sujuvia siirtymiä tutkintokoulutukseen on edesautettu esimerkiksi VALMA ja 10-

luokka -yhteistyön kautta. Mallin nähdään edesauttavan elinikäisen oppimisen tehostumista ja 

älykkääseen resurssienhallintaan ja jakamiseen perustuvan oppilaitosyhteistyön lisääntymistä. 

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Hankkeen aikana Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönotto kasvoi ja tuottajaverkosto 

laajeni, eli palvelun tuottajaverkostoon tuli mukaan uusia kumppaneita sekä pilottiorganisaatioista 

että niiden ulkopuolelta. Palvelun käyttö ja verkoston toiminta perustuvat sopimuksellisuuteen, 

mikä itsessään kertoo sitoutumisen asteesta ja palvelun tarpeellisuudesta. Aivan kaikki 

pilotoinnissa mukana olleet eivät liittyneet palveluun. Taustalla on muun muassa, ettei 

opettajaresurssia edellyttäviä avoimia opintoja voida ylläpitää avoimella tarjottimella 

maksuttomina tai ettei palvelu ole tuonut lisäarvoa omaan tarjontaan tai tilanteeseen nähden. 

 

Valtakunnallisen markkinoinnin ja levittämisen konsepti oli rakennettu pääosin siten, että mukana 

olleet alueelliset avainorganisaatiot levittivät tietoa palvelusta ensisijaisesti oman oppilaitoksensa 

sekä alueensa ja maakuntansa yhteistyöoppilaitoksille ja kohderyhmän edustajille. Palvelun 

markkinoinnin tueksi työstettiin myös markkinoinnin prosessikuvaus, johon koottiin palvelun 

markkinoinnin parhaimmat käytännöt. 

 

 
20 https://www.aavo.fi/. Toteuttajaorganisaatiot: Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus, Koulutuskeskus 

Salpaus -kuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun 

ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto, 

Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia. 
21 Palvelussa on mahdollista tarjota niin yhteisten kuin ammatillisten tutkinnon osien opintokokonaisuuksia, minkä lisäksi 

hankkeen aikana tunnistetun tarpeen pohjalta palveluun lisättiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja näiden (pt, 

at, eat) verkko-opintoina suoritettavia tutkinnon osia. Käytännössä oppilaitoksen tulee tarjota kolmea avointa opintoa 

Opinnot-puolelle, minkä jälkeen omia verkko-opintoja voi tarjota ja omia koulutuksia markkinoida Tutkinnot-osiossa. 

https://www.aavo.fi/
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Rajapinta Opintopolku.fi-sivustolle ei toteutunut hankkeen aikana hankkeesta riippumattomista 

syistä. Laajemman avointen opintojen tarjonnan haasteena on tunnistettu se, ettei ammatillisen 

koulutuksen rahoitus kannusta opintojen järjestämiseen, ohjaukseen ja arviointiin muiden kuin jo 

oppilaitoksissa kirjoilla olevien opiskelijoiden osalta. Vaikuttavuuden arvioinnin ja laajan 

valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arvioinnin tuloksena ovat selvitys ja toimenpide-

ehdotukset Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun avointen opintojen laajan valtakunnallisen 

käyttöönoton edellytyksistä sekä palvelun kytkemisestä soveltuvin osin osaksi valtakunnallisia 

sähköisiä eHOKS-, Opintopolku- ja Koski-palveluja22. Työssä tunnistettiin siten toimet, joita tulisi 

viedä eteenpäin hankkeen päättymisen jälkeen.23 

 

Myös osana arviointia toteutetun sidosryhmäkyselyn kautta saadun arvion mukaan AAVO-palvelu 

on tuonut uuden vaihtoehtoisen tavan osaamisen hankkimiseen. Palvelu on käytössä, sitä on 

kehitetty ja palvelua ylläpidetään edelleen niin sanotusti normaalitoimintana. Yhtenä merkittävänä 

tuloksena oli verkostoitumisen ja yhteistyön vahvistaminen toimijoiden välillä. Sidosryhmäkyselyssä 

tuotiin esiin, että palvelun markkinoinnin näkökulmasta aikaisemmassa vaiheessa tuotetut sisällöt 

olisivat voineet auttaa palvelun markkinoinnissa. Hankkeen yhtenä ratkaistavana ongelmana onkin 

ollut, ettei avointen opintojen sisältöjä ole voitu toteuttaa AAVOn saamalla rahoituksella, vaan 

sisältöjen kehittäminen on tapahtunut yhteistyöhankkeissa ja muuna kehittämistyönä. 

 

 

3.1.5 Transit – Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään 

 

Arviointihetkellä vielä käynnissä olevassa Transit-hankkeessa24 tuotetaan toimintamalli, jolla 

tuetaan ja selkeytetään vankien koulutussiirtymiä. Erityisesti huomiota kiinnitetään toisen asteen 

siirtymiin. Hankkeessa tunnistetaan siirtymien kriittiset pisteet ja epäjatkuvuuskohdat, joiden 

pohjalta luodaan malli sekä kehitetään prosesseja ja tukitoimia. Keskiössä on vankien kanssa 

lähityötä tekevän henkilöstön ohjausosaamisen lisääminen, jotta henkilöstö voi tunnistaa opiskelun 

aloittamiseen/opiskeluun liittyviä esteitä ja tukea vankeja hakeutumaan koulutukseen. Toiminnan 

on tarkoitus juurtua vankiloiden arkeen toimintamallien, työkalujen ja henkilöstön osaamisen 

lisääntymisen myötä. Sitä myöten lisätään myös opiskelevien vankien määrää. 

Kohderyhmäpohjaisesti toimintaa suunnataan myös NEET-nuorten, 

yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja lyhytaikaisvankien siirtymiin, joille luodaan selkeä prosessi, 

joka myös pilotoidaan hankkeen aikana. 

 

Vankilaopetuksen siirtymien kehittämisessä on havaittu, että rakenteet mahdollistavat esimerkiksi 

avovankilassa työtoiminnan opinnollistamisen, mutta käytännössä on haasteita: jo vangin 

sijoitusvaiheessa pitäisi huomioida, miten siirtymiä edistetään ja minkälaiseen toimintaan vangin 

voi sijoittaa. Kehittämistyössä on myös tunnistettu, että yhtä yksittäistä mallia ei ole mahdollista 

 
22 Selvitys ja toimenpide-ehdotukset löytyvät osoitteesta: bit.ly/aavo2020  
23 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu on myös mukana Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 

toimenpidesitoumuksessa (Sitoumus2050). Taustalla on, että avoimilla ammatillisilla opinnoilla taataan kaikille 

yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen, ja liittymällä toimenpidesitoumukseen oppilaitos osoittaa 

yhteiskuntavastuullisuutensa ja osallistumisensa kestävän kehityksen tavoitteisiin. 
24 Hankkeen toteuttajat: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä koordinoi, osatoteuttajina Ammatillinen oppilaitos Hyria, 

erityisammattiopistot Spesia ja Live sekä Rikosseuraamuslaitos. Hankesivu: https://www.keuda.fi/hanke/transit-

rikosseuraamusasiakkaat-osaamisella-tyoelamaan/  

https://www.keuda.fi/hanke/transit-rikosseuraamusasiakkaat-osaamisella-tyoelamaan/
https://www.keuda.fi/hanke/transit-rikosseuraamusasiakkaat-osaamisella-tyoelamaan/
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tehdä, joten hankkeessa tuotetaan yksilöllisen ohjauksen malli ja prosessikuvauksia 

epäjatkuvuuskohtiin. 

 

Yksi keskeinen tavoite on siten RISEn henkilöstön digitaitojen ja ohjausvalmiuksien nostaminen 

pedagogisella valmennusohjelmalla, jotta he pystyvät paremmin tukemaan ja kannustamaan 

vankeja opintojen aikana. Osatavoite on luoda ”osaamotoiminnan” toimintamalli, jolla tarkoitetaan 

systemaattisia ohjaus- ja tukipalveluita, jotka kattavat siirtymävaiheet perusopetuksesta 

työelämään, huomioiden linkit TE-palveluiden, TYP-palvelun, Ohjaamoiden ja Kelan suuntaan. 

Hankkeessa on lähdetty kehittämään työtoiminnan ja avotoiminnan opinnollistamista, jotta 

osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa koulutukseen siirryttäessä. Tavoitteeseen liittyy myös 

työnantajaverkoston luominen, mikä on kehittynyt koronavirusepidemian aikana odotettua 

hitaammin. Tarkoituksena on luoda verkosto, joka tukee vankien harjoittelujaksoja sekä 

työllistymistä opiskelu- ja vapautumisvaiheessa. 

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Kehittämistyön tuloksena syntyy yksilöllisen ohjauksen malli ja prosessikuvauksia 

epäjatkuvuuskohtiin ja määritellään vastuut ja yhteistyötahot. Osaamo-toimintamallista on 

tuotettu verkkosivusto25, joka sisältää ohjausmateriaalia lähihenkilöstölle, ja työ on tarkoitus 

juurruttaa pysyväksi toimintamalliksi. Pedagogisen valmennusohjelman pilotointi oli 

arviointihetkellä vielä käynnissä ja siirtymässä valtakunnalliseen levitysvaiheeseen. Arviointihetkellä 

yhdyskunta-asiakkaiden opinnollistamista oli pilotoitu, ja tämän tueksi oli tuotettu opas. Toiminnan 

jatkuvuuden näkökulmasta on oleellista, että mallit saadaan tavoitteiden mukaisesti osaksi 

Rikosseuraamuslaitoksen rakenteita ja toimintamalleja. 

 

Hankesuunnitelmaan sisältyy yhteistyökäytänteistä sopimista, mallintamista, tiedottamista ja 

koulutustoimenpiteitä, joilla kaikilla edesautetaan työn juurtumista. Koulutuksellisia osia 

toteutetaan eri tyyppisinä, jotta luodaan erilaisia vaihtoehtoja osallistua (verkko-opintoja, 

webinaareja, lyhytkoulutuksia verkossa). 

 

 

 

3.2 Varhainen puuttuminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen 

 

 

3.2.1 VAMOS 2.aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy 

 

VAMOS 2.aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy26 -hankkeessa 

rakennettiin valtakunnallista toimintamallia, jolla pyritään tunnistamaan varhaisessa 

vaiheessa toisen asteen ammatillisten opintojen opiskelijoiden koulutuksen ja työelämän 

ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä. Hankkeessa mallinnettiin yhteiskehittämisen ja käytännön 

 
25 https://sites.google.com/inlive.fi/transit-osaamo  
26 Suomen Diakoniaopisto Oy, Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen koulutus, Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen sivu: https://www.sdo.fi/sdo/projektit-ja-hankkeet/projekti-hanke/vamos-2-aste-

opintoihin-kiinnittyminen-lapaisy-ja-pudokkuuden-ehkaisy-esr/  

https://sites.google.com/inlive.fi/transit-osaamo
https://www.sdo.fi/sdo/projektit-ja-hankkeet/projekti-hanke/vamos-2-aste-opintoihin-kiinnittyminen-lapaisy-ja-pudokkuuden-ehkaisy-esr/
https://www.sdo.fi/sdo/projektit-ja-hankkeet/projekti-hanke/vamos-2-aste-opintoihin-kiinnittyminen-lapaisy-ja-pudokkuuden-ehkaisy-esr/
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kokeilujen kautta sisältöjä valtakunnalliseen Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalliin27. 

Toimintamalli koostuu kolmesta osa-alueesta: valmentavasta työotteesta, tiedolla johtamisesta ja 

pudokkuutta ehkäisevästä toimintakulttuurista. 

 

Taustalla on ollut tarve tuoda lisätukea ja ymmärrystä oppilaitosten toimintakulttuuriin ja 

yhteistyön tapoihin vaikuttamiseen samalla tiedostaen, ettei kaikki tuen tarve edellytä pedagogista 

tukea. Vaikeudet eivät aina liity oppimiseen, ja oppilaitosten tulee huolehtia ammatin rajat ylittäen 

siitä, että opiskelija saa tarvitsemansa tuen. Kehittämistyön taustalla on hyödynnetty Vamos-

toimintamallia ja ideologiaa, joka perustuu intensiiviseen ryhmä- ja yksilövalmennukseen sekä 

nuoren tarvitsemien palveluiden kokoamiseen hänen ympärilleen. Oleellista on verkostojen kanssa 

tehtävä yhteistyö nuoren tilanteen selvittämiseksi ja nuoren asioiden eteenpäin viemiseksi. Vamos-

palveluiden toiminnassa vaikutusten mittaaminen ja arviointi on keskeisessä asemassa, jotta 

toiminnan tuottamat vaikutukset ja muutokset voidaan todentaa. 

 

Hankkeessa tuotettiin tiedolla johtamisen välineeksi analyysimalli toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen pudokkuutta ehkäisevien interventioiden kustannusvaikuttavuuden arviointiin. 

Analyysimalli sisältää kustannusvaikutukset oppilaitosten talouteen, kustannusvaikutukset kunnille 

ja myös arvion kustannusvaikutuksista julkiseen talouteen. Analyysimallissa huomioidaan, miten ja 

missä määrin voidaan olettaa, että kustannusvaikutukset ovat seurausta toteutetuista toimista, 

kuten yksilö- ja ryhmävalmennusmuotoisista tukikeinoista. Hankkeessa testattiin myös 3X10D-

elämäntilannemittaria palvelutarpeen kartoituksen välineenä ja osana mallinnettujen tukikeinojen 

vaikuttavuuden arviointia. 

 

Hankkeen toiminta-aikana arvioitiin tehtyjä toimenpiteitä, ja niiden perusteella havaittiin 

pudokkuusriskin pienentyneen mukana olleilla opiskelijoilla28. Myös mukana olleiden koulutuksen 

järjestäjien toimintakulttuurin arvioitiin vähitellen muuttuneen. Tavoitteena on, että 

valtakunnallisen mallin avulla pystytään jatkossa tunnistamaan koulutuksen ja työelämän 

ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä varhaisessa vaiheessa ja kohdentamaan tukitoimia niille 

opiskelijoille, jotka ovat putoamassa opinnoistaan tai tarvitsevat akuuttia tukea opintojensa 

edistämiseen. 

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Hankkeen valtakunnallinen toimintamalli, kuvaukset ryhmä- ja yksilövalmennuksista sekä 

kustannusvaikuttavuuden analyysimalli löytyvät Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilta ja 

menetelmäpankista29: Tietoa on jaettu monikanavaisesti ja tilaisuuksissa, mukaan lukien Zoomin 

levittämistilaisuudet. Hankkeen toiminta-aika on ollut verrattain lyhyt, kun on haettu 

toimintakulttuurin muutoksia. Eri työmalleja, kuten valmennukset ja Vamos-työote, voidaan ottaa 

käyttöön sellaisenaan, mutta strategisten mallien käyttöönotto edellyttää enemmän 

konsultaatiota. 

 

 
27 https://evermade-hdl.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/20124400/Kohdaten-ja-
kohdentaen-toimintamalli-Vamos-2.aste-hanke.pdf  
28 Hankkeeseen osallistui 211 opiskelijaa ja 29 oppilaitosten henkilökunnan jäsentä. Seurantatiedot saatiin kerättyä 146 

opiskelijasta, joista 80 %:n osalta pudokkuusriski pystyttiin ehkäisemään. 
29 https://www.hdl.fi/vamos/kohdaten-ja-kohdentaen  

https://evermade-hdl.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/20124400/Kohdaten-ja-kohdentaen-toimintamalli-Vamos-2.aste-hanke.pdf
https://evermade-hdl.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/20124400/Kohdaten-ja-kohdentaen-toimintamalli-Vamos-2.aste-hanke.pdf
https://www.hdl.fi/vamos/kohdaten-ja-kohdentaen/
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Eri toimintamalleja on otettu käyttöön tai ollaan juurruttamassa mukana olleiden koulutuksen 

järjestäjien taholla. Ylläpitoa on pyritty turvaamaan kumppanien taholla osin jatkorahoituksella. 

Tiedossa ei ole, missä määrin toimintamalleja on otettu käyttöön hankkeen jälkeen laajemmin. 

Tiedolla johtamisen konseptia ja kustannusvaikutusten mallinnusta on tehty NHG:n kanssa 

yhteistyössä, ja HDO on hankkeen jälkeen muotoilemassa mallia koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

 

Hankkeen itsearvioinnin havaintoja vahvistaa osana ulkoista arviointia toteutettu 

sidosryhmäkysely, johon saatiin Vamos 2.aste -hankkeelta viisi vastausta. Vastaajat olivat saaneet 

jossain määrin uusia tulokulmia ja oppeja sujuvien siirtymien edistämiseen ja ottaneet käyttöön 

toimintamalleja. Kaksi vastaajaa, jotka erittelivät tarkemmin käyttöön otettuja malleja, nostivat 

esiin ohjausmallit avoimeen ohjaus- ja oppimistoimintaan sekä valmentavan työotteen. Ryhmä- ja 

yksilövalmennuksen elementtejä on jo käytetty, ja uusia menetelmiä voidaan hyödyntää 

opiskelijoiden kohtaamiseen. Hankkeen myötä myös opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen 

lisääntyi, ja opiskelijoiden kannalta hankkeessa mukana olleiden opintoihin kiinnittyminen ja 

edistyminen parantuivat. Yhteistyön oppilaitoksen sisällä nähtiin vahvistuneen, mutta myös 

sidosryhmän näkemänä hankkeen kesto nähtiin liian lyhyenä toimintakulttuurin ja toimintatapojen 

muutokselle. 

 

 

3.2.2 Resilienssi ja tulevaisuususko RETU 

 

Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hankkeessa30 kehitettiin arviointiväline ja toimintatapoja, joilla 

edistää opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella jatko-opintojaan ja työuraansa. 

Keskeinen tuotos on varhaisen vaiheen palvelutarpeen arvioinnin digitaalinen arviointiväline 

CREAR31, joka on tarkoitettu varhaisen tunnistamisen työvälineeksi ohjaus-, opetus- ja 

opiskeluhuollon asiantuntijoille sekä muille tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden 

ammattilaisille. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen 

osaamista ja yhteistyön muotoja, jotta opiskelija saa oikea-aikaista ja kohdennettua ohjausta ja 

tukea. Työkalun kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuuteen: CREAR-

työkalusta on suomen, ruotsin, englannin ja selkokielen kieliversiot, esittelyvideo ja 

ääneenlukutoiminto. 

 

CREAR-työkalu on nähty kustannustehokkaana ja kokonaisvaltaisena varhaisen puuttumisen 

välineenä, jonka avulla voidaan muodostaa kuva yksilön tilanteesta. Työkalu soveltuu kohderyhmille 

9-luokkalaisista eteenpäin. Sitä nuoremmille työkalu edellyttäisi jatkokehittämistä. 

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Palvelutarpeen arviointivälineen käyttöä pilotoitiin lukuvuonna 2019–2020 kahdeksassa 

ammatillisessa oppilaitoksessa. Pilotoinnin aikana kehitettiin ohjaus- ja tukiprosesseja sekä 

yhteistyömalleja, joiden avulla opiskelijoille voidaan tarjota oikea-aikaisia ja kohdennettuja 

palveluja. Oppilaitoksissa tunnistettiin tilanteita, joissa voitiin hyödyntää palvelutarpeen 

 
30 Laurea-ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Ammattiopisto Spesia Oy, Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen 

tutkimuslaitos, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Hyria koulutus, Karelia 
Ammattikorkeakoulu ja Oulun Ammattikorkeakoulu. Hankkeen sivu: https://retu.fi/ (avoinna vuoden 2021) 
31 https://crear.fi/  

https://retu.fi/
https://crear.fi/


 

 23 Sujuvat siirtymät -hankkeiden ulkoinen arviointi  

 www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

arviointivälinettä varhaisen tunnistamisen apuna. CREARin käyttö integroitiin joissakin 

oppilaitoksissa osaksi HOKS-prosesseja, jolloin mahdollistui opiskelijoiden tilanteen systemaattinen 

seuraaminen ja palvelutarpeen tunnistaminen. Lisäksi arvioitiin oman oppilaitoksen toimintaan 

vaikuttavia tekijöitä ja kehitettiin prosesseja. 

 

CREAR on otettu käyttöön useissa hankkeessa mukana olleissa oppilaitoksissa32. Hanketyön 

loppuvaiheen levittämistyön aikana CREARista kerrottiin webinaareissa ja artikkeleissa, minkä 

myötä sen käyttö on laajentunut eri oppilaitosmuotoihin ja organisaatioihin. CREARin 

käyttöönoton tueksi on tuotettu käsikirja33. Oppilaitoksille tarkoitettu koulutuspaketti avattiin 

TAMK:n Moodle-ympäristössä34. Lisäksi hankkeen kotisivuille tuotettiin materiaaleja oppilaitosten 

henkilöstön työn tueksi. 

 

CREAR-työkalu on vapaasti käytettävissä. Sen käyttöönoton laajuudesta ei ole tietoa. Syksyllä 

2021 työkalulla oli yli 19 000 käyttökertaa. CREAR-käsikirja on tallennettu Theseukseen, joten se on 

verkossa saatavilla neljänä eri kieliversiona (FI, SV, EN, selkokieli).  Laurea-ammattikorkeakoulu 

huolehtii jatkossa siitä, että CREAR on käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. CREAR-

välineen ympärille on lähdetty rakentamaan koulutusta ja konsultaatiota oppilaitoksille ja niissä 

toimiville ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuollon asiantuntijoille, ja tämän koulutuksen ja konsultaation 

on määrä käynnistyä vuoden 2022 puolella35. 

 

Hankkeen aikana on pyritty aktiivisesti edistämään sitä, että työkalu liitettäisiin osaksi 

Opetushallituksen Opintopolku-palvelua, mutta yhteistyötä on haettu myös laajemmin, esimerkiksi 

Europassi-kehittäjien kanssa. CREAR lähetettiin myös kansalliseen Laatukeskuksen 

laatupalkintokilpailuun, ja se sai kunniamaininnan koulutusalan innovaatiot -sarjassa36. CREARiin 

kytkennäinen vertaisarvioitu artikkeli tullaan julkaisemaan Cedefopin ohjauksen vaikuttavuutta 

käsittelevässä EU-tason julkaisussa alkuvuodesta 2022. 

 

 

 

3.3 Siirtymät työelämään ja jatko-opintoihin 

 

 

3.3.1 Osaamispolkuja tulevaisuuteen (OSATA) ja Osaamismatkalla 

 

OSATA-hanke37 rahoitettiin haussa, jossa etsittiin hankkeita, joilla edistetään nuorten siirtymistä 

nopeammin jatko-opintoihin ja työelämään. Hankkeen kehittämistyön keskiössä oli koulutuksen 

 
32 Arvioinnin käyttöön saadun, hankkeen keräämän anonymisoidun palautetiedon (n=6) perusteella CREAR-mittari ja/tai 
sitä tukevat toimintamallit ja koulutusmateriaali on otettu yhteistyötahoilla käyttöön tai asiasta ollaan linjaamassa. 

CREAR-työkalua on esimerkiksi esitelty täydennyskoulutuksissa henkilöstölle ja opiskelijoille. 
33 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-593-1  
34 https://moodle.amk.fi/course/view.php?id=394  
35 Kehitteillä oleva CREAR-sivu asiantuntijoille: www.laurea.fi/tyoelamapalvelut/crear/ ja organisaatioille 

https://www.laurea.fi/tyoelamapalvelut/crear-organisaatioille/. Sivuilla mainittuja MOOCeja kehitetään vuoden 2021 

lopussa. 
36 Ks. esittelyvideo: https://youtu.be/6QYfPG7xT50, Uutinen 11.11.2021: 

https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/laurealle-menestysta-arvostetussa-quality-innovation-award--kilpailussa/ 
37 OSATA-hankkeen toteuttajat: Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun 

ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen ammattiopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-593-1
https://moodle.amk.fi/course/view.php?id=394
https://www.laurea.fi/tyoelamapalvelut/crear/
https://www.laurea.fi/tyoelamapalvelut/crear-organisaatioille/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6QYfPG7xT50&data=04%7C01%7C%7Ccce7588db30648dd807808d9849d8377%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C1%7C0%7C637686634309809487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dey9Rb0tyy3GSraO%2B4KauNQByQA4hBLfEF8DCR564eg%3D&reserved=0
https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/laurealle-menestysta-arvostetussa-quality-innovation-award--kilpailussa/
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uraohjauksen kehittäminen koulutusasteiden yhteistyönä. Keskeisenä kehittämisulottuvuutena oli 

osaamisidentiteetin rakentaminen, nuorten itsetuntemuksen lisääminen ja nuorten oman 

osaamisensa tunnistamisvalmiuksien lisääminen. Kantavana ajatuksena oli, että 

ammattikeskeisyyden sijaan tulee miettiä laajemmin, mitä taitoja opitaan ja miten niitä voi 

soveltaa. 

 

Hankkeessa syntyi oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan 

opintojen alkuvaiheesta lähtien jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka. 

Opiskelijoille tuotettiin aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja 

urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen. Hankkeessa tuotettiin Sampo-

ohjaussivusto, joka sisältää eri osioita ja harjoituksia (ml. osaamisen tunnistaminen, ammatillinen 

koulutus ja urasuunnittelu). Hankkeessa kehitetty osaamismatkalla-ohjauskonsepti tarkoittaa läpi 

opintojen kulkevaa ohjausta, joka tukee vahvan osaamisidentiteetin rakentumista ja kehittää 

opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia. Lisäksi tuotettiin toimintamalleja tulevaisuuden työelämässä 

tarvittavan osaamisen ja taitojen käsittelyyn ohjauksessa sekä hankkeen videot 

osaamisidentiteetistä. 

 

Arviointihetkellä käynnissä oleva Osaamismatkalla-hanke38 vastaa tarpeeseen kehittää ohjausta 

siten, että ohjaus tukee henkilökohtaistamista ja opiskelijoiden itseohjautuvuutta ammatillisen 

koulutuksen reformin edellyttämällä tavalla. Hankkeessa laajennetaan OSATA-hankkeen pohjalta 

tehtyä työtä ja laajennetaan kohderyhmää myös niille toimijoille, jotka ohjaavat opiskelijoita mutta 

eivät ole ohjauksen ammattilaisia. Tämä tarkoittaa erityisesti TE-palveluiden ja ohjaamojen ja 

myös järjestöjen, sosiaalityön toimijoiden ja muiden ohjauspalveluita tuottavien asiantuntijoiden 

osaamisen ja yhteistyön vahvistamista. Siten hankkeessa vahvistetaan moniammatillista 

toimijuutta oppilaitoksesta ulospäin. Keskeisenä ulottuvuutena on digiosaamisen ja 

digiohjauskäytäntöjen vahvistaminen, minkä tarve lisääntyi koronavirusepidemian poikkeusaikana. 

Ajatuksena on tavoitella uraohjauksen jatkumoa, jossa ohjausta on tarjolla kaikille sitä tarvitseville, 

olivatpa he koulutuksen piirissä, työelämässä tai työelämän ulkopuolella.  

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Konseptoituja toteutusmalleja on viety osatoteuttajien tahoilla käytäntöön hankkeen aikana.  

Toimintakäytäntöjä on kehitetty useiden koulutuksen järjestäjien tahoilla, mutta tietoa 

valtakunnallisesta käyttöönotosta tai tunnettuudesta ei ole saatavilla. Hankkeen tiedossa on, että 

mallinnettujen sisältöjen kautta on kehitetty valinnaisten opintojen sisältöjä ja opettajan 

koulutuksia myös kumppaniorganisaatioiden ulkopuolella. OSATA-hankkeen tuloksia on viety 

Sampo-ohjaussivuston lisäksi Avointen oppimateriaalien kirjastoon, ja niitä löytyy myös Hyvinvoiva 

amis -menetelmäpankista. Sampo-ohjaussivustolle on koottu harjoitteita siten, että sisällöt 

voidaan ottaa käyttöön suoraan ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaisesti.  

 

 

Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien 
Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK. 
38 Hanketta toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä, Oulun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu 

ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö. 
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OSATA-hankkeen myötä osaamisidentiteetin käsitteen käytön voi nähdä vakiintuneen39, vaikka 

siihen ovat toki voineet vaikuttaa myös muut tekijät kuin yksin hanke. Levittämistyötä tehdään 

myös hankkeen jälkeen opettajakorkeakoulujen taholla, avointen opintojen tarjonnassa ja 

opettajien täydennyskoulutushankkeissa. OSATA-hankkeen kehittämistyölle on jatkumoa myös 

Osaamismatkalla-hankkeessa.  

 

Osaamismatkalla-hankkeen toiminta-aika ja rahoitus eivät mahdollista laajaa levittämistyötä, 

joten työ keskittyy pilotointiin. Mukana on kolme valtakunnallista toimijaa, ja malleja voidaan 

hyödyntää pilottiorganisaatioiden, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen työssä hankkeen jälkeen. 

Osaamismatkalla-hankkeessa tuotetaan myös osaamismerkki, jonka osalta on tärkeää löytää 

hankkeen jälkeiset toimijat ja rakenteet, joiden puitteissa merkkiä ylläpidetään, turvataan ohjaus 

sekä merkin vastaanottaminen ja tarkastaminen. 

 

Sidosryhmäkyselyyn saatiin seitsemän vastausta. Lähes kaikki näkivät, että tuloksista on ollut 

helppo saada tietoa, ja hankkeen työn kautta vastaaja on saanut uusia oppeja tai tulokulmia 

sujuvien siirtymien edistämiseen. Lähes kaikilla vastaajilla tuloksia on otettu käyttöön, ne ovat 

juurtuneet organisaatiossa ja vastaajat ovat itse levittäneet niitä. Mainittuja tuloksia tai oppeja 

olivat ”osaamismatka”, urasuunnittelu, osaamisidentiteetti-käsite ja -ajattelu, tulevaisuusajattelu, 

Sampon työkalut tai sivusto sekä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia kehittävät opinnot. Alla on 

esimerkkejä vastauksista: 

”Osaamismatka on oppilaitoksen käytössä, siinä pohditaan omaa osaamista ja 

osaamisidentiteettiä. Sampon työkaluja käytetään lähiopetustunneilla, on hyviä 

harjoituksia osaamisen sanoittamisesta.” 

”Osaamisidentiteetti ja Sampon työkaluja. Työkalut tulivat tarpeeseen.” 

”Osaamisidentiteettikäsite, kiinnitetään huomiota osaamisen hankkimiseen ja 

kertymiseen sekä viestitetään opiskelijalle oman osaamisen havainnoinnin 

tärkeydestä. Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot -osa-alueen verkkokurssi.” 

”Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp verkkokurssi sekä työmenetelmiä 

osaamisidentiteetin rakentamiseen – ovat käytössä koko ajan.” 

 

Neljä vastaajaa kertoi myös mallien jatkokehittämisestä. Esimerkiksi valinnainen osa-alue 

"Orientaatio-opinnot" on otettu käyttöön opintojen alkaessa. Toisaalla Opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiudet -opinnot on siirretty uuteen digitaaliseen oppimisympäristöön ja sisältöjä 

on päivitetty.  

”Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opintoihin on tehty valinnainen paikallinen 

uusi opintokokonaisuus kaikille perustutkinto-opiskelijoille, orientaatio-opinnot 2 

osp, jotka suoritetaan opintojen alussa.” 

 

 
39 Ks. esim. Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2019:14. Osaamisrakenne 2035. Alakohtaiset tulevaisuuden 

osaamistarpeet ja koulutuksen kehittämishaasteet – Osaamisen ennakointifoorumin ennakointituloksia. 
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Mallien tai oppien vaikutuksia avattiin viidessä vastauksessa. Kahdella tämä on tarkoittanut 

hyötyjä verkkokoulutuksen toteutukseen. Vastausten perusteella sisältöjä on viety valinnaisiksi ja 

pakollisiksi tutkinnon osiksi. Vastauksissa nähdään urasuunnittelun merkityksen korostuneen ja 

ohjaustyön helpottuneen. 

”-- Työkalut ovat avuksi koko opetushenkilöstölle. Opinto-ohjauksessa 

menetelmät, konkreettiset harjoitukset sujuvoittavat siirtymiä.” 

”Opiskelijan saa helposti puhumaan itsestään, kun puhutaan hänen 

osaamisestaan.” 

”Olen saanut työkaluja opiskelijoiden kanssa työskentelyyn. Opiskelijat (ainakin 

osa) hahmottavat osaamisidentiteetin nyt paremmin.” 

 

Valtakunnallisten vaikutusten näkökulmasta arvioitiin, että kiinnostusta Osaamismatka-

verkkokoulutuksen käyttöön on herännyt laajemmin ja verkostoituminen samojen asioiden äärellä 

on hankkeen myötä parantunut. Alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta toivottiin lisäresursseja 

tulosten jalkauttamiseen. 

3.3.2 Ammattitaitoa yhdessä 

 

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen40 kehittämistyöllä on vastattu tarpeeseen syventää 

työelämäyhteistyötä ja vastata ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin haasteisiin 

työelämässä oppimisessa. Osana kehittämistyötä on selvitetty valmiuksia nuorten ohjaamiseen 

ammatillisen koulutuksen uudistuessa: Työterveyslaitos toteutti verkkokyselyn, jossa kartoitettiin 

työpaikkojen valmiuksia ja kehittämistarpeita, minkä lisäksi toteutettiin yhteistyössä OAJ:n kanssa 

kysely ammatillisille opettajille.41 Tarpeita on kartoitettu vuorovaikutuksessa kentän kanssa, ja 

niihin vastaamiseksi hankkeessa on kehitetty toimintamalleja, jotka edistävät sekä työpaikkojen 

valmiuksia ohjaamiseen että yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa.  

 

Hankkeessa lähdettiin vaikuttamaan paikallistasoa laajemmin ammattiliittojen kanssa tehtävällä 

yhteistyöllä siihen, että ammatillisen koulutuksen reformi sekä työpaikalla oppiminen ja ohjaus 

otettaisiin paremmin huomioon niin valtakunnan tason päätöksissä kuin myös työyhteisöissä 

luottamushenkilöiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tätä tukivat liittojen kanssa toteutetut 

koulutukset sekä kehittämistyöpajat. 

 

Hankkeessa on syntynyt materiaaleja (FI ja SV) ammattiin opiskelevien ohjaukseen työpaikalla, 

mukaan lukien oma koulutusmateriaali erityistä tukea tarvitsevien ohjaamiseen. Tietokortti 

työnantajille tarjoaa työpaikkaohjaajille vinkkejä ja neuvoja hyvinvointia tukevan opiskelijoiden 

ohjauksen ja perehdytyksen tueksi. Uudista yhteistyötä -opas tarjoaa käytännön työkaluja 

työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyön kehittäjälle. Tavoitteena on kiinnittää huomiota yhteistyön 

sisältöön ja rikastaa olemassa olevia yhteistyön käytäntöjä sisällöllisesti vastaamaan 

lähitulevaisuuden työn osaamistarpeita. Osana hanketta on toteutettu koulutuksia työpaikoille.  

 
40 Hankkeen toteuttajat: Työväen Sivistysliitto TSL (päätoteuttaja) ja osatoteuttajina Työterveyslaitos, Kiipula, JHL, PAM ja 

Teollisuusliitto. Materiaalit: https://ammattitaitoayhdessa.yhdistysavain.fi/materiaalit/  

TTL:n sivu: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/ammattitaitoa-yhdessa/  
41 https://ammattitaitoayhdessa.yhdistysavain.fi/kyselyt-tyopaikoille-ja-opettaji/oaj-n-kysely-ammatillisille-opet/ 

https://ammattitaitoayhdessa.yhdistysavain.fi/materiaalit/
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/ammattitaitoa-yhdessa/
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Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Hankkeen tavoitteita on jalkautettu hankkeen edetessä eri toimintojen kautta, kehittämispajoissa, 

tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Hankkeessa on kuvattu yhdistyneen valtakunnallinen vaikuttavuus, 

alueelliset keskustelut ja tutkimus, välitön alueellinen vaikutus toimijoiden kesken sekä välillinen 

vaikutus tietoisuuden nostoon ja asenteiden muuttumiseen työpaikoilla. Esimerkiksi hankkeessa 

toteutettujen koulutusten kautta on vaikutettu paikallisesti, ja valtakunnallista vaikuttavuutta on 

haettu yhteistyössä liittojen kanssa. Välillisesti yhteistyö liittojen kanssa voi edesauttaa 

työelämässä oppimisen huomioimiseen myös tulevaisuudessa TES-neuvotteluissa.  

 

Mallit ja materiaalit on testattu, ja ne kestävät aikaa nykyisen lainsäädännön puitteissa. Lisäarvo 

tulee osin syntymään siitä, miten niitä otetaan käyttöön. Oppaita on saatavilla valtakunnalliselta 

Ohjaan.fi-sivustolta, osa on viety Hyvinvoiva amis -menetelmäpankkiin ja tuotteita löytyy myös 

Työterveyslaitoksen sivustolta ja yhdistysavaimen sivulta. Kaikki kolme sidosryhmäkyselyyn 

vastannutta näkivät kyselyhetkellä, ettei tuloksista ole kuitenkaan ollut helppo löytää tietoa. Tähän 

on voinut vaikuttaa se, että tietoa on ollut hajanaisesti tarjolla42. Viestinnän ja tiedotuksen 

toimintojen osalta myös korona on vaikuttanut tilannetta heikentävästi.  

 

Tiedonkeruuseen osallistuneen yhteistyökumppanin taholta opasmateriaaleja on otettu käyttöön 

työpaikkayhteistyössä, ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen mallit ja näkökulmat on sisällytetty 

HOKS-työhön. Materiaaleja eri malleista on viety oppilaitoksille niin suoraan työpaikkaohjaajien 

koulutuksen kuin erilaisten hankkeiden kautta. Materiaaleja erityisen tuen näkökulmasta on 

levitetty käyttöön yleisille ammatillisille oppilaitoksille ja esimerkiksi ammatilliseen 

erityisopettajakoulutukseen.  

 

Tulosten käyttöönoton helpottamiseksi ohjauksen pääkohtia on tiivistetty niin sanottuun 

huoneentaulumuotoon sekä oppaaksi ja vinkeiksi, jotta esimerkiksi tuki, jota erityisen tuen 

opiskelijalle tarjotaan, pystyttäisiin toteuttamaan myös työpaikoilla. Eri toimintamallien ja 

materiaalien käyttöönotto edellyttää, että työpaikalla on aktiivinen toimija, ja sitä tuetaan 

oppilaitosyhteistyössä. Työpaikkojen koulutusmalli on olemassa Työväen Sivistysliiton 

koulutustarjonnassa, ja se voidaan ottaa käyttöön, mutta jatkumo edellyttää kysyntää. Toisaalta 

toimintamalleja ja oppeja voidaan sisällyttää laajemmin osaksi toteuttajatahojen muuta toimintaa 

ja hankkeita. 

 

3.3.3 NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään 

 

NOPSA-hankkeella43 haettiin ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen 

sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen. Kehittäminen perustui 

alueellisiin, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun välisiin kumppanuuksiin (NOPSA-tiimit) sekä 

 
42 Osa tuloksista on julkaistu hankkeen loppumetreillä, minkä lisäksi hankkeen omat nettisivut ajettiin alas, sillä niille ei ollut 

päivittäjää. 
43 Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Edupoli, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Turun ammatti-instituutti. 
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hankkeen muodostamaan valtakunnalliseen kehittämisverkostoon. Työpaketit jaettiin 

kehittämistarpeiden44 mukaan. Ne olivat 1) ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen 

yhteistyön kehittäminen, 2) yksilöllisten joustavien opintopolkujen rakentaminen kohti korkea-

astetta sekä 3) kielten oppimisen polkuopintomallit. Pilotointi tehtiin tekniikan ja liikenteen aloilla. 

HAMK ja TAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut toimivat NOPSA-tiimejä tukevina 

kehittämiskumppaneina. 

 

Mallit ovat eri tyyppisiä: osassa tunnustetaan toisella asteella saavutettua osaamista osaksi 

korkeakouluopintoja, ja osa malleista tähtää jatko-opintovalmiuksien parantamiseen tai motivoi 

korkeakouluopintoihin. Osa malleista sisältää hankkeessa kehitettyjä yksittäisiä kursseja, ja osassa 

malli mahdollistaa suoran väylän eli “pääsylipun” ammattikorkeakouluopintoihin. Malleja on 

tuotettu erilaisten alueellisten tarpeiden mukaan, ja niihin ovat vaikuttaneet esimerkiksi kilpailu 

korkeakouluopiskelijoista, oppilaitosten etäisyydet tai opiskelijoiden lähtökohdat siitä, onko 

tarkoitus herättää kiinnostusta vai tarjota suora väylä jo kiinnostuneille. Samalla on kehitetty 

uraohjauksen käytäntöjä, kuvattu uraohjauksen jäsentäminen jatkumona koulutusasteelta toiselle 

tai työelämään koulutuksen järjestäjien tueksi sekä tuotettu muun muassa uraohjauksen 

osaamismerkki, joka on otettu osaksi valtakunnallisia Open merkkejä.  

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Kehittämistyötä on toteutettu alueellisesti, minkä myötä toimenpiteitä ja tuloksia on jalkautettu 

ruohonjuuritasolla hankkeen työn edetessä. Alueellisten kehittämistiimien toimintaa on kuvattu, ja 

tunnistetut hyvät käytännöt (11) on mallinnettu ja kuvattu hankkeen raportissa45, minkä lisäksi ne 

on viety Menetelmäpankkiin. Tulosten levittämisen ja juurruttamisen jatkumoa edustavat HAMKin 

ja TAMKin opettajakorkeakoulut.  

 

Hankkeen tiedossa on, että yhteistyöoppilaitoksissa toimintamalleja on otettu käyttöön etenkin 

tekniikan aloilla, mutta toimintaa on laajennettu paikoin eri koulutuksiin. Tämän vahvistaa myös 

sidosryhmäkysely (n=18), jonka perusteella toimintamalleja on useilla tahoilla otettu myös 

odotettua laajemmin käyttöön. Suuri osa oli täysin samaa mieltä siitä, että on saanut uusia oppeja 

tai tulokulmia sujuvien siirtymien edistämiseen, ja niitä on myös levitetty vastaajien tahoilta. 

Siirtymävaiheiden kehittämistyö on paikoin vielä kesken, mutta niin hankkeen kuvaamana kuin 

myös sidosryhmäkyselyn perusteella tahtotila toimintamallien ylläpitämiselle ja jatkokehittämiselle 

on olemassa.  

 

Vaikutuksia kuvattiin erilaisten toimintamallien käyttöönoton lisäksi siten, että opiskelijat ovat 

valmistuneet nopeammin tai että mallit ovat lisänneet alan tai koulutusten vetovoimaa. 

Esimerkiksi ammattikorkeakoulu, joka on ottanut väyläopinnot käyttöön kaikkiin koulutuksiin, nosti 

esiin, että joustavat polut (väyläopinnot) on tunnistettu myös kilpailuvalttina. 

 
44 NOPSA-hankkeen kehittämistyön pohjana oli Karvin (Hintsanen ym. 2016) Liikettä niveliin -arviointiselvitys, jonka mukaan 

oli tarve kehittää nivelvaiheeseen ja uraohjaukseen liittyvää yhteistyötä, mm. selkeyttää ja systematisoida jatko-opintoihin 

ohjauksen toimintamalleja sekä kehittää ohjausta laadullisesti. Myös ohjauksen saatavuutta ja jatko-opintomahdollisuuksia 

koskevaa tietoa ja ohjausta kaivattiin enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi nähtiin tarpeelliseksi kehittää ura-, 

neuvonta- ja ohjauspalveluita alueellisessa yhteistyössä. 
45 https://www.hamk.fi/projektit/nopsa-nopea-ammatillinen-vayla-tyoelamaan/ Raportissa on myös kuvattu hankkeen 

arviointia ja sen tuloksia. 

https://www.hamk.fi/projektit/nopsa-nopea-ammatillinen-vayla-tyoelamaan/
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Ammattikorkeakoulun vetovoima on kasvanut, ja kiinnostus yhteistyöhön on virinnyt myös omaa 

lähialuetta laajemmin ammatillisen koulutuksen järjestäjän taholta. Korona-aikana 

odottamattomia hyötyjä on tunnistettu toisaalla, jossa hankkeen yhteydessä NOPSA-

opintokokonaisuus suunniteltiin verkko-opinnoiksi. Esimerkiksi yksi vastaaja kuvasi hyötyjä ja 

jatkuvuutta siten, että yhteistyö eri oppilaitoksissa työskentelevien oman alan opettajien kanssa on 

jatkunut kuukausittaisilla tapaamisilla ja ideoinnilla, ja myös tapaamisten välillä jaetaan osaamista 

ja vinkkejä. 

”Varsinainen opiskelijan siirtyminen II-asteelta AMK:hon on tehty selkeäksi ja 

sujuvaksi opiskelijalle. Samalla yhteistyökumppanit ovat ottaneet toiminnan 

vahvasti käyttöön.”  

”Ammattikoulun opiskelijoiden vierailut AMK:n tunneilla – huomaavat, että kyllä 

he pärjäävät. Kurssien hyväksiluku AMK:n vapaasti valittaviin opintoihin.” 

”Yhteistyö eri oppilaitoksissa työskentelevien oman alan opettajien kanssa on 

jatkunut kuukausittaisilla tapaamisilla ja ideoinnilla, myös tapaamisten välillä 

jaetaan osaamista ja vinkkejä. --” 

”Olen päässyt tutustumaan oman aineeni sisältöihin amk:ssa, ja se on lisännyt 

ymmärrystäni siitä, mitä oppeja amk:hon tähtäävät opiskelijat erityisesti 

tarvitsevat jo toiselta asteelta.” 

”Valtakunnallista vaikuttavuutta on haasteellista arvioida, mutta 

maakuntatasolla vaikutukset ovat olleet todella hyviä. Mukaan on tullut uusia 

toisen asteen oppilaitoksia, ja hankkeen aikana luotu malli on otettu käyttöön 

myös muilla koulutusalueilla.” 

Aivan kaikilla toimintamalleja ei ole saatu käytäntöön optimaalisesti, ja jatkokehittämistyön 

näkökulmasta esitettiin, että selkeämmät dokumentaatiot ja prosessikaaviot/toimintaohjeet 

olisivat helpottaneet käyttöönottoa ja että malli olisi pitänyt paremmin sitoa 

ammattikorkeakoulun järjestelmiin ja toimintaan. Eri koulutusasteiden käytäntöjen 

yhteensovittaminen tuo oman haasteen, ja tällöin opinto-ohjaajat joutuvat ratkomaan tapauksia 

yksitellen. Käyttöönoton näkökulmasta haasteeksi muodostuvat myös tekniset lukujärjestykset, 

joihin on paikallisesti vaikea sijoittaa opetusta. Reformin kerrottiin yhdessä vastauksessa myös 

hankaloittaneen todistuskäytäntöjä. Edelleen nähtiin tarpeelliseksi kehittää yhteistyötä eri 

oppilaitosten välillä (eri kulttuurit ja tavoitteet) ja vähentää byrokratiaa.  

 

 

3.3.4 Smidiga övergångar i Svenskfinland 

 

Smidiga övergångar i Svenskfinland -hankkeessa46 on kehitetty ruotsinkielisen koulutuksen 

korkeakoulutussiirtymiin opintopolkumalleja pilotoinnin ja mallintamisen kautta. Hankkeessa 

 

46 Yrkesakademin i Österbotten, Arcada, Novia, Optima, Prakticum, Vamia, Östra Nylands yrkesinstitut. 1.8.2016-30.6.2020. 

https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/smidigaovergangarsvenskfinland/startsida 
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lähestymistapana on ollut yksittäisten opiskelijapolkujen kautta testata ja tunnistaa kehittämisen 

tarpeita ja sitä kautta mallintaa polkuja. Testaamisessa on ollut mukana myös aiempina vuosina 

koulutuksen keskeyttäneitä ja pari vuotta työskennelleitä, jotka ovat kiinnostuneita jatko-

opinnoista. Mallissa on huomioitu opintojen ohjaus jo ennen toiselle asteelle siirtymistä, jotta 

opiskeluvalintaa tekevät nuoret saavat realistisemman kuvan ammatillisista opinnoista ja niiden 

mahdollisuuksista myös jatko-opintoja ajatellen. 

 

Kehitystyössä on kuvattu tutkinto- ja koulutusasterajat ylittäviä opintopolkuja: Yksi malli pitää 

sisällään kuuden kuukauden aikana suoritetun 30 opintopisteen 

ammattikorkeakoulukokonaisuuden opiskelijan ammatillisten perusopintojen lisäksi 

(samanaikaisesti muiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa), ja opiskelijat voivat jatkaa 

siirtymäsopimukseen perustuen ammattikorkeakoulussa. Toinen malli pitää sisällään kokeiluun 

perustuen matematiikan ja fysiikan suorituksia ammatillisessa koulutuksessa (10 osp). Kolmas 

malli sisältää ammatillisessa koulutuksessa toteutettavan TKI-tehtävän, joka voidaan myös 

sisällyttää osa-ammattikoulun ensimmäiseen harjoitteluun, mikä lyhentää opiskeluaikaa. Tämä 

edellyttää ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajien yhteistyötä. Yhtenä 

tavoitekokonaisuutena lähdettiin vahvistamaan yhteisiä tutkinnon osia sekä oppimistaitoja ilman 

siltaopintoja. Koulutus käsittää 10–15 osaamispistettä (sisältäen myös 0,5 osp 

ammattikorkeakouluopintoihin valmistavia opintoja). Lisäksi on tehty moduuli, joka kehittää 

tekstianalyysitaitoja, tekstin tuottamista, matemaattista ja loogista ajattelua sekä opintojen 

johtamistaitoja opintoja varten. Riittävällä arvosanalla suoritetun moduulin kautta opiskelijat ovat 

osoittaneet olevansa valmiita korkeakouluopintoihin, joten heidät vapautetaan (Arcadassa) 

valintakokeesta. Malli on kehitetty siten, että sitä voidaan soveltaa muihin korkeakouluihin ja muille 

aloille, ja sitä voidaan tarjota digitaalisesti, jolloin se kattaa koko suomenruotsinkielisen 

koulutuksen. 

 

Levittämis- ja juurruttamistyö 

 

Hanke on kattanut keskeiset ruotsinkieliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ja hanke on 

verkostossa tiedottanut ja levittänyt kokemuksia ja tuloksia kumppaneille, hankkeen toimijoille ja 

eri kohderyhmille. Tätä on tehty keskustellen, tiedotusvälineiden ja videoiden kautta, sekä 

seminaareissa, konferensseissa ja opintomatkoilla. Lisäksi on järjestetty tiedotus-, työpaja- ja 

keskustelumahdollisuuksia opinto-ohjaajille ja muulle henkilöstölle. Hankkeen arvioimana 

leviäminen on ollut riittävää ja mallit tulleet tunnetuksi koulutuksen järjestäjien keskuudessa.47 

Toimintamalleja on otettu käyttöön, mutta niitä ei ole sovellettu kaikille aloilla kaikilla järjestäjillä. 

Hankkeen arvioimana koulutusasteiden yhteistyö on parantunut, on havaittu muutosta asenteissa 

ja tunnistettu yhteiset hyödyt. Hanke on arvioinut, että koulutuksen vaikutus paranee ja 

opintoaikoja voidaan lyhentää. 

 

 

3.4 Zoomi-koordinaatiohanke 

 

 
47 Tietoja projektista, kehitystyöstä, malleista ja kokemuksista löytyy sivulta 

https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/smidigaovergangarsvenskfinland 

https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/smidigaovergangarsvenskfinland
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Arvioinnin kohteena ollut Zoomi-koordinaatiohanke käynnistyi toukokuussa 2019. 

Koordinaatiohankkeen työ ei käynnistynyt alusta, vaan työ on jatkumoa jo ohjelmakauden alussa 

toimineelle hankkeelle. Koordinaatiohankkeen tavoitteenasettelua päivitettiin, ja samalla vaihtui 

myös hankehenkilöstöä. Hankkeen toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin luvussa 2.2. Seuraavaksi 

avataan arvioita valtakunnallisilta Sujuvat siirtymät -hankkeilta kootun aineiston perusteella. 

Havaintojen tukena on käytetty sidosryhmien haastatteluja ja arvioinnin käyttöön annettuja 

tausta-aineistoja. 

 

Suuri osa haastatelluista on osallistunut useampiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin, ja niitä pidetään 

pääosin hyödyllisinä. Erityisesti tulosten mallintamiseen ja tuotosten jäsentämiseen ja 

levittämiseen liittyvät koulutukset saivat useamman kiittävän maininnan. Hanketoimijat, jotka 

olivat osallistuneet projektipäälliköille suunnattuihin tilaisuuksiin, kokivat ne tarpeellisiksi. Tuen 

merkitys on vaihdellut, ja toisille Zoomin tarjoama tuki projektipäällikkyydelle ja verkostojen 

luomiselle oli tärkeämpää kuin toisille. 

 

Zoomin tukipalveluiden tarjontaa on kuvattu runsaaksi, ja niihin on osallistuttu eri intensiteetillä. 

Osa hankkeista on ottanut aikataulujensa rajoissa ”kaiken irti”, ja osa on rajannut osallistumista 

vahvemmin. Useat kokivat, että tarjontaa on ollut selkeästi enemmän kuin mihin on ollut 

mahdollista osallistua. 

 

Haastateltavat tahot olivat osallistuneet alueellisiin tilaisuuksiin hyvin valikoiden. Tarjonnasta ei ole 

aina löydetty oman kehittämistyön näkökulmasta keskeistä kärkeä. Koronan poikkeusaika on 

joidenkin arvioiden mukaan vaikuttanut siihen, ettei osallistumista ole aina koettu yhtä antoisaksi: 

on eri asia keskustella kasvotusten verkostoitumistilaisuuksissa kuin etänä internetin välityksellä. 

Koordinaatiohanke on kuitenkin tavoitteellisesti pyrkinyt kehittämään vuorovaikutuksellisia 

etätilaisuuksia. 

 

Zoomi on tarjonnut mahdollisuuksia vertaiskehittämiseen: Lähes kaikki haastateltavat nostivat 

esiin tärkeänä elementtinä hanketapaamiset ja tilaisuudet, joissa on voitu tunnistaa 

kehittämishankkeita, teemoja ja tekijöitä yhteisten teemojen ympäriltä. Kaikki hankkeet eivät ole 

osallistuneet vertaisarviointiin, mutta ne, jotka ovat osallistuneet siihen, kokivat sen hedelmälliseksi 

ja hyödylliseksi. Parhaimmillaan vertaisarviointi on avannut silmiä omassa kehittämistyössä ja 

edesauttanut tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämiskohtia. Vertaisarviointiin valmistautumisen 

kuvattiin myös tuoneen pientä lisäpainetta, joka on kannustanut kiteyttämään omaa tekemistä. 

Asiantuntija-arvioinnit nostettiin esiin pääosin positiivisena mahdollisuutena, vaikka kaikki eivät 

niihin ole osallistuneet. Muutama hanke oli kokenut, ettei pelkkä kirjallinen palaute riitä eikä 

välttämättä avaudu riittävässä määrin. Siten palautteen yhteinen käsittely antaisi enemmän. 

 

Useammat hankkeet kokivat erityisesti Zoomin tarjoaman tuen levittämiselle tärkeänä. Sisältöjä 

on tuotettu ja esitelty henkilökohtaisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa mutta myös 

virtuaalityöpajoissa. Hankenostoja uutiskirjeissä pidettiin myös arvossa. Zoomin merkitys 

levittämisväylänä vaihtelee: esimerkiksi yksi hanke kuvasi Zoomin tuomia mahdollisuuksia yhdeksi 

keskeisimmistä keinoista, kun mukaan ottaa Arjen arkin/Hyvinvoiva amis -

menetelmäpankkipalvelun mahdollisuudet. 
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Menetelmäpankkia koskevat arviot jakautuivat jossain määrin: Pääosin nähtiin tärkeänä, että 

ylipäänsä on paikka, johon hankkeet voivat mallintaa tuotoksiaan. Osa hankkeista on levittänyt 

tietoa menetelmäpankista omissa verkostoissaan aktiivisesti, ja osa ei ollut täysin tietoisia 

menetelmäpankin mahdollisuuksista ja sitä koskevista muutoksista. Kaikki hankkeet eivät ole 

tunnistaneet menetelmäpankin tuovan merkittävää lisäarvoa. Moni on myös esittänyt kysymyksen 

siitä, hukkuvatko ajantasaiset ja parhaat käytännöt menetelmäpankin tietotulvaan. 

 

Zoomin tekemää kokoavaa työtä seurantakyselyiden muodossa sivuttiin joissain haastatteluissa: 

Parhaimmillaan kyselyt ovat virittäneet pohtimaan omaa hanketta osana laajempaa 

kokonaisuutta, ja ne ovat tuoneet perspektiiviä. Toisaalla annettuja luokituksia pidettiin osin 

epäonnistuneina, sillä oma hanke ei ole löytänyt luontevaa paikkaa luokituksesta. Zoomin roolia 

selvitystyön tekijänä ei useinkaan tunnistettu, mutta johdateltuna useampi muisti tutustuneensa 

Zoomiin ja levittäneensä tietoa eteenpäin. Vain pieni osa tunnisti hyödyntäneensä selvityksiä 

omassa kehittämistyössä, mikä on osin ymmärrettävää hankkeiden laajan kirjon huomioiden. 

 

Zoomin viestintää kuvattiin pääosin aktiiviseksi ja riittäväksi. Sujuvat siirtymät -verkoston 

ulkopuolelle viestinnässä tunnistettiin kehittämisen kohteita, jotta viestit tavoittavat laajemman 

kohderyhmän. Esimerkiksi Zoomin oman Twitter-tilin kautta voisi seurata tuloksia ja hankenostoja 

ja jakaa niitä eteenpäin. Sujuvat siirtymät -hankesivusto taas ei välttämättä tule tunnetuksi 

laajemmalle kohderyhmälle, eli puutteena on nähty heikko näkyvyys Opetushallituksen sivulla. 

Havainto koskee pitkälti viestintää menetelmäpankista, josta on heikosti tietoa verkoston 

ulkopuolisilla sivustoilla. 

 

Arviointitiedon perusteella on välittynyt varsin yhtenäinen näkemys siitä, että Zoomi on tarjonnut 

aktiivisesti erilaista tukea hanketoimijoille. Hankkeita on kuultu tuen ja toimenpiteiden 

suunnittelussa, ja tätä on pidetty arvossa. Myös henkilökohtaiseen konsultaatioon ja keskusteluihin 

on ollut mahdollisuuksia. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi yhteisen kehittämisagendan äärellä 

olleiden vertaishankkeiden tunnistamista. Osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja mahdollista 

tarpeen mukaan. 

 

Jo käsiteltyjä teemoja toivottiin vielä lisää, ja esitettiin myös uusia. Mainittuja teemoja olivat 

verkostojen johtaminen, tuotteistaminen, vaikuttavuuden arviointi ja hankinnat. Eri elementtien 

kehittämisen osalta mainittiin edellä esiin nostetut asiantuntija-arvioinnit, joiden palautteeseen 

toivottiin mahdollisuus henkilökohtaiseen läpikäyntiin. 

 

Zoomin taholta kaivattiin kuitenkin vielä vahvemmin temaattisen yhteistyön lisäämistä: Useampi 

koki, että eri tilaisuudet voisivat olla alue- tai teemakohtaisia. Samalla tunnistettiin, että tämä 

hajauttaisi osallistujajoukkoa vielä enemmän, ja alue- tai teemakohtaisuutta voi olla haastavaa 

toteuttaa niin hankkeiden kuin myös Zoomin näkökulmasta. Vahvempaa teemakohtaisuutta 

kaivattiin kuitenkin eri näkökulmista. Toisaalta kyse on omien resurssien käytöstä: Kun aikaa on 

priorisoitava, teemakohtainen yhteensovittaminen  auttaisi omaa kehittämistoimintaa. Eri toimijat 

ja teemat tulevat eittämättä tutuiksi ajan kanssa materiaaleihin tutustumisen ja eri tilaisuuksiin 

osallistumisen myötä, mutta siihen ei ole kaikilla resursoitu aikaa kehittämistyössä. 

 

Temaattisesti samankaltaisten hankkeiden saattamista yhteen toivottiin Sujuvien siirtymien mutta 

myös Zoomia laajemmin esimerkiksi seminaarien tai vertaiskahvien muodossa. Hanketyön rinnalle 
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esitettiin myös tietynlaista toimintafoorumia, johon kutsuttaisiin laajemmin sidosryhmiä, kuten 

yrityksiä, koulutuksen järjestäjiä ja säätiöitä, ja tarjottaisiin strukturoitu mahdollisuus tutustua 

toimintamalleihin. Valtakunnallisten hankkeiden näkökulmasta esitettiin myös tarve 

”metahankkeille”, jotka kokoaisivat samaa teemaa kehittäneiden ”helmet” yhteen ja jalostaisivat ja 

levittäisivät toimintamalleja. Laajempi kehittämistarve liittyy eri lähteistä rahoitettujen hankkeiden 

tulosten kansalliseen esilletuontiin ja koordinaatioon. Koordinaatiohanke on nähty tarpeelliseksi 

myös tulevalla ohjelmakaudella. Opetushallituksesta toimeenpannun koordinaatiohankkeen etuina 

ovat muun muassa välitön yhteys ja vaikuttamismahdollisuudet hallinnonalan sisällä, mutta 

koordinoivan hankkeen sijoittaminen kentälle esimerkiksi koulutuksen järjestäjän taholle on 

nostettu esiin vaihtoehtoisena toteutusmallina.  
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4 Yhteenveto, johtopäätökset ja 

suositukset 
 

Luvussa esitetään yhteenveto arviointikysymyksistä, tuotetaan yleiskuvaa sujuvien 

siirtymien kehittämistarpeista erikseen hanketoiminnan ja laajemmin 

koulutuspolitiikan näkökulmista ja esitetään suositukset hanketoiminnan lisäarvon 

kasvattamiseksi. 

 

4.1 Kehittämiskohteisiin vastaaminen ja muutokset koulutuksen toteuttamisessa 

  

Miten hankkeet ovat vastanneet määriteltyihin kehittämiskohteisiin? 

 

Sujuvat siirtymät -osion kehittämiskohteet on määritelty kunkin hakukierroksen 

valintaperusteissa.48 Määriteltyihin kehittämiskohteisiin, eli tarpeeseen, johon hankkeita on 

painopisteiden mukaisesti haettu, on tuotettu tai ollaan tuottamassa runsaasti toimintamalleja. 

Toimintamallien, ratkaisujen ja palveluiden tuottaminen on edellyttänyt koulutuksen järjestäjien ja 

muiden toimijoiden yhteistyön tiivistämistä, usein myös työnjaosta sopimista ja moniammatillisen 

yhteistyön rakenteiden ja toteutuksen pohdintaa. Hankkeiden on ollut tuotettava toimintamalleja, 

jotka jäävät elämään hankkeen jälkeen. Toiminta jatkuu hankkeissa eri muodoissa ja tasoilla, 

vähintäänkin yhteistyöverkoston sisällä. Hankkeiden tulokset ja toimintamallit kestävät aikaa 

vallitsevassa koulutuspoliittisessa viitekehyksessä. Hankkeissa on vastattu ajankohtaisiin 

koulutuksen kehittämistarpeisiin, ja niissä on kehitetty uusia ratkaisuja. Lopulta arvo riippuu 

pitkälti siitä, että tuotokset on helppo löytää ja ottaa käyttöön, ja että niitä päivitetään myös 

koulutuspoliittisten muutosten myötä. Valtakunnallista lisäarvoa ja juurtumisen näkökulmaa 

avataan myöhemmin lisää. 

 

Suurella osalla hankkeista aika on ollut otollinen, sillä kehittämistyötä on voitu toteuttaa aikana, 

jolloin uuden lainsäädännön askelmerkit ovat olleet tiedossa. Siten kehittämisaikaa ei ole 

tuhlautunut merkittävästi linjausten odottamiseen, kuten oli joissain tapauksissa vielä vuonna 2018 

ulkoiseen arviointiin osallistuneilla hankkeilla49. Monella aktiivinen kehittämistyö osui koronan 

poikkeusajalle, mutta hankkeet ovat pääosin keksineet tapoja sopeuttaa toimintaansa, ja osalle 

myönnettiin myös jatkoaikaa tilanteen korjaamiseen. Erityisesti hankkeissa, joissa on kehitetty 

 
48 Hankkeilla on haettu toimintamalleja 1) henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien käyttöönottamiseksi ja 
sujuvissa siirtymissä hyödyntämiseksi, 2) opintonsa keskeyttäneiden tai valmistumisvaiheessa olevien vaikeasti työllistyvien 

poluttamiseksi takaisin opintoihin tai työelämään sekä 3) moniammatillista yhteistyötä ja rakenteellisia prosesseja 
koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja muiden erityisryhmien siirtymiin koulutuksesta toiseen sekä koulutuksen loppuun 

saattamiseen yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen avulla. Lisäksi valtakunnallisissa hankkeissa on ollut määrä tuottaa 

toimintamalleja 4) opiskelijoiden urasuunnittelun tueksi ja jatkopolkujen turvaamiseksi valmistumisvaiheessa tai opintojen 

keskeytyessä sekä 5) korkeakouluopintoihin siirtymien edistämiseen joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen avulla, 

edellyttäen myös koulutusasteiden yhteistyön tiivistämistä. Lisäksi mukana olleessa haussa on haettu hankkeita, joissa 

pilotoidaan ja kokeillaan ESR-hankkeissa kehitettyjä, erilaisia sujuvia siirtymiä mahdollistavia ratkaisuja toimintamallien 

toimivuuden testaamiseksi ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten selvittämiseksi. Avoimet ammatilliset 
opinnot -hanke on toteuttanut tätä tavoitetta. 
49 Ks. Sujuvat siirtymät – Valtakunnallisen osion ESR-hankkeiden ulkoinen arviointi. Huhtikuu 2018. 
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digitaalisia tapoja toteuttaa koulutusta tai hakeutumisvaiheen toimintatapoja, koronan 

poikkeusaika on jopa tehostanut käyttöönottoa. Tämä on realisoitunut etenkin avointen 

ammatillisten opintojen tarjonnan ja eri hankkeissa tuotetun verkkotarjonnan hyödyntämisenä 

mutta myös esimerkiksi Siltoja siirtymiin -hankkeen sähköisen kielitaitokokeen paikallisessa 

käyttöönotossa. Koronan poikkeusajan negatiiviset vaikutukset ovat näkyneet etenkin tiedottamis- 

ja levittämistoimenpiteissä, mutta myös hanketyössä ne ovat näkyneet: Esimerkiksi Transit-

hankkeesssa poikkeusaika on hankaloittanut muutenkin haastavassa vankilatoimintaympäristössä 

pidettäviä koulutuksia, ja työnantajaverkoston kokoaminen on ainakin viivästynyt suunnitellusta. 

Lisäksi esimerkiksi Vamos 2.aste -hankkeessa aika on haastanut työtä, jossa on varsin lyhyellä 

toiminta-ajalla pyritty toimintakulttuurin muutoksiin. 

 

Muuttavatko hankkeissa kehitettävät toimintamallit koulutuksen toteuttamista? Jos, niin miten? 

 

Lähtökohtaisesti toimintamallien kehittämistyössä etsitään aina ratkaisuja johonkin tunnistettuun 

ongelmaan tai haasteeseen, ja tämä edellyttää toimintatapojen uudelleen tarkastelua. Tässä 

luvussa tarkastellaan muutoksen logiikkaa. Kaikissa hankkeissa on tavalla tai toisella pyritty 

vaikuttamaan oppilaitosten, korkeakoulujen tai yhteistyötahojen toimintakulttuuriin. Erillisillä 

työmenetelmillä ja työkaluilla itsessään on myös vaikutusta koulutuksen toteutukseen, vaikka 

käyttöönotto ei edellyttäisi merkittävää prosessien tai henkilökuvien muutosta. 

 

Opintoihin hakeutumisen ja valikoitumisen näkökulmasta on Vetovoimala-hankkeessa katsetta 

käännetty selkeämmin toimintakykyajatteluun ja ICF-luokituksen jalkauttamiseen (vaativan) 

erityisen tuen osalta. Tämä avaa erityiseen tukeen myös inklusiivisen näkökulman. Palvelutarpeen 

tunnistamisessa ja ohjauksessa painopistettä on siirretty oppijassa olevista erityisen tuen tarpeen 

syistä opiskelija- ja toimintakykyyn suhteessa oppimisympäristöön ja käytettävissä oleviin 

menetelmiin ja palveluihin. Oppijan opiskelukykyä kuvattaessa saadaan esille ja keskusteltavaksi 

sekä toimintakykyä rajoittavia tekijöitä että opintojen järjestämisen kannalta merkittävää tietoa 

toimintakyvyn vahvuuksista ja voimavaroista. Tämä tukee oppijan osallisuutta ja edistää myös 

verkostojen välistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa. 

 

RETU-hankkeen kehittämistyön osalta muutos koulutuksen toteuttamiseen voi tapahtua sitä 

kautta, että helposti käyttöönotettavan CREAR-työkalun ja siihen liittyvän prosessin myötä 

voidaan tunnistaa opiskelijan hyvinvoinnin ja urasuunnittelun tarpeita ja osataan reagoida tällaisiin 

tarpeisiin. Vamos 2.aste -hanke on lähestynyt samaa asiaa kokonaisvaltaisesti oppilaitosten 

toimintakulttuurin, palveluiden ja työotteen kehittämisen näkökulmista. Hankkeessa kehitettiin 

malleja tiedolla johtamiseen sekä opiskelijahuollon rooli- ja toimintamallien kehittämiseen siten, 

että toiminta perustuu avoimuuteen, kuitenkin tietoturva huomioiden. Oppilaitoksen rakenteessa 

ja toimintakulttuurissa tulee huomioida eri roolit ja toimintamallit myös silloin, kun kyse ei ole 

pedagogisesta tuesta. Opiskelijan asia on yhteinen, ja jotta tuki mahdollistuu, tämä edellyttää 

yhteistyötä ja yhteispeliä. 

 

Osaamismatkalla-hankkeessa pilotoitavien mallien kautta oppilaitosten ulkopuolisten 

ammattilaisten ohjausosaamisen vahvistumisen voi odottaa muuttavan ja tehostavan 

opiskelijoiden ohjautumista oikealle alalle. Siltoja siirtymiin -hankkeessa pilotoitujen mallien myötä 

opetuskielen taidossa puutteellisella tasolla oleville opiskelijoille lisätään valmiuksia edetä 
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opinnoissaan tukemalla heidän kielellisiä ja myös esimerkiksi matemaattisia valmiuksiaan. Samalla 

on kehitetty työnkuvia ja ohjausta oppilaitostasolla. SOPU-hanke taas on kehittänyt ja 

yhtenäistänyt henkilökohtaistamisen käytäntöjä, mikä tarkoittaa muutoksia yksilötasolla 

ohjauksen toteuttamisessa ja myös prosessien yhtenäistämistä. 

 

OSATA-hankkeen toimintamallien myötä on syvennetty ymmärrystä siitä, että ohjaus jatko-

opintoihin ja työelämään käynnistyy aikaisessa vaiheessa opiskelijan opintoja ja että opiskelijaa 

tulee osallistaa oman polkunsa rakentamiseen vahvemmin. Tällöin muutos tarkoittaa muutosta 

ajattelussa ja ohjaustyössä. Konkreettisina muutoksina koulutuksen järjestämiseen ovat 

esimerkiksi opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet valinnaisina tai pakollisina tutkinnon osina. 

 

Koulutuksen järjestäjien sopimuksellisen yhteistyön avointen ammatillisten opintojen (AAVO) 

tarjonnassa voi itsessään nähdä muuttaneen tapaa toteuttaa koulutusta järjestäjien verkostona. 

Hankkeen itse arvioimana opinnot eivät välttämättä muuta koulutuksen toteuttamista mutta 

helpottavat sitä. Kyseessä on vaihtoehtoinen tapa hankkia osaamista ja keino madaltaa kynnystä 

opintoihin. 

 

Korkeakoulusiirtymien osalta yhteistyömallit ovat edellyttäneet sekä ammatillisten oppilaitosten 

että korkeakoulujen puolelta merkittäviäkin muutoksia niin opintojen suunnitteluun, 

opintokokonaisuuksiin, yhteistyön tapoihin kuin myös työotteeseen. Koulutuksen järjestäjien 

yhteistyössä on esimerkiksi sovittu vastuista, jotta opiskelija saa riittävän tuen ja ohjauksen 

ammatillisen oppilaitoksen puolelta opiskelunsa (myös etäopetuksen) aikana. Useissa hankkeissa 

kantavana oppina nostettiinkin esiin se, että prosesseja ja toimintatapoja tulee tuottaa siten, että 

tunnistetaan yksilöllisen ohjauksen ja tuen paikat, joiden ympärille palvelut ja toimintatavat 

rakennetaan. Tämä nostettiin vahvasti esiin myös Transit-hankkeessa: Vankilaopetuksen 

kontekstissa keskeistä on ollut tunnistaa siirtymien epäjatkuvuuskohtia, joihin on tuotettu 

prosessikuvauksia – mitä tapahtuu, kuka tekee ja mitä eri toimijat tekevät yhdessä. Muun muassa 

henkilöstön osaamisen kehittämisellä toimintamallit pyritään saamaan osaksi arjen toimintaa. 

 

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa kiinnitettiin huomiota työpaikkojen tietoisuuteen 

ammatillisen koulutuksen uudistuksesta ja myös ohjausosaamiseen. Tällöin muutos onnistuessaan 

tarkoittaa opiskelijoiden parempaa ohjausta ja yhdenvertaisempaa osaamisen hankkimista. 

Kehittämistyössä on huomioitu erityisesti luottamushenkilöiden merkitys ja resurssi asioiden 

järjestelyssä ja esimerkiksi siinä, miten resurssi taataan ohjaajalle. Erityisenä tulokulman 

muutoksena tai oppina voidaan siis nostaa esiin luottamusmiesten ja liittojen huomioiminen 

työelämän ohjausosaamisen kehittämisen lisäksi. Välillisesti yhteistyö liittojen kanssa voi 

edesauttaa työelämässä oppimisen ohjauksen resurssin saatavuutta myös tes-neuvotteluiden 

kautta. 

 

 

4.2 Lisäarvo kansalliseen toimintaan 

 

Hankkeiden tuomaa lisäarvoa tulee peilata laajemmin suhteessa siihen, onko hankkeilla 

edesautettu kansallisesti koulutuspolkujen siirtymävaihteita, mutta toisaalta myös siihen, 

voidaanko hankkeiden toimintamalleilla vastata vielä tämänhetkisiin siirtymävaiheen haasteisiin ja 

miten tulokset ovat hyödynnettävissä niiden päättymisen jälkeen, eli miten ne kestävät aikaa. 



 

 37 Sujuvat siirtymät -hankkeiden ulkoinen arviointi  

 www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

Hankkeiden toiminta-aikana toimeenpannuista koulutuspoliittisista uudistuksista keskeisin oli 

ammatillisen koulutuksen reformi. Tulevaisuuden tarpeisiin vastattaessa ajankohtaisena on 

oppivelvollisuusiän pidentyminen sekä jatkuvan oppimisen uudistus ja siihen liittyvät 

palvelujärjestelmäuudistukset. 

 

Uuden lainsäädännön mukainen koulutus on vaikuttanut erityisesti henkilökohtaistamisen 

prosesseihin. SOPU-hankkeen kehittämistyö on edesauttanut uudistuksen toimeenpanoa ja 

opiskelijoiden yksilöllisen urapolun ohjausprosessien toteuttamista. Kehittämistyön teemat ovat 

relevantteja vielä hankkeen jälkeen: Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon 

tilannetarkastelussa nousi esiin, että henkilökohtaistamisen prosesseja oli kehitetty suurella osalla 

koulutuksen järjestäjiä mutta että käytännön työ oli vielä kesken. Henkilöstön osaamistarpeissa 

mainittiin useimmiten henkilökohtaistamiseen ja yksilöllisten opintopolkujen toteutukseen liittyvät 

tarpeet50. SOPU-hankkeessa on tehty laajaa levittämistyötä, mutta arvioinnissa ei voida ottaa 

kantaa siihen, mikä on hankkeen osuus valtakunnallisessa kehittämistyössä. Koulutuksen 

järjestäjät ovat eri puolilla maata kehittäneet käytäntöjään, ja valtakunnallista kehittämistyötä on 

tehty eri saroilla myös eri hankkeissa, eikä sitä ole tehty koordinoidusti. 

 

Erityisen ja tehostetun tuen toimintamalleja kehittäneessä Vetovoimala-hankkeessa on viety 

eteenpäin ja valtavirtaistettu toimintakykyajattelua ja palvelumalleja, joissa keskiössä on oppijan 

toimintakyky. Vetovoimalassa kehitettyjen toimintamallien ja konkreettisten työkalujen voidaan 

nähdä edesauttavan näkökulman viemistä arkeen, ja työtä jatketaan toimijaverkostossa. 

Hankkeen päätyttyä verkostossa pyritään vielä edesauttamaan vaativan erityisen tuen käsitteen 

tarkempaa kansallista määrittelyä, mikä edellyttää myös laajempaa koulutuspoliittista 

keskustelua ja muutoksia koulutuksen lainsäädäntöön ja valtakunnalliseen ohjaukseen. Mikäli 

viitekehys otetaan kansallisesti käyttöön vaativan erityisen tuen opiskelijavalintaa ohjaavana 

periaatteena, voi se parhaimmillaan selkeyttää ja edesauttaa siirtymiä yleisiin ja 

erityisoppilaitoksiin. 

 

Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa on edesautettu avointen ammatillisten opintojen 

laajempaa käyttöönottoa. Toteuttajaverkostoa on kasvatettu, sisältöjä on kehitetty ja palvelua on 

kohdennettu myös koulutuksen nivelvaiheen yhteistyötahoille. Avoimet ammatilliset opinnot 

monipuolistavat opiskelumahdollisuuksia erityisesti toteuttajaverkoston sisällä ja niihin ulottuvissa 

sidosryhmissä. Verkosto on sitoutunut ylläpitämään palvelua, joten jatkuvuus on siltä osin turvattu. 

Mukaan liittymisen periaatteet on kuvattu läpinäkyvästi, eli toiminta voi laajentua ajan myötä. 

Valtakunnallista käyttöönottoa rajoittaa vielä joukko tekijöitä: Laajemman hyödyntämisen esteeksi 

on tunnistettu, että opintojen maksuttomuus aiheuttaa haasteita koulutuksen järjestäjälle. Tämä 

tarkoittaa, että opiskelijoiden tulee olla jo kirjoilla oppilaitoksessa, jotta toiminta on kannattavaa. 

Tämän vuoksi hanke on myös esittänyt muutoksia ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmään. 

Kyseessä on luonnollisesti iso rahoitusuudistukseen nivoutuva asia, jonka eteenpäin vieminen on 

hankkeen laajempi kysymys. Rajapintaa Opintopolkuun neuvoteltiin koko hankkeen ajan, mutta se 

ei toteutunut Opintopolun sisäisen kehittämisaikataulun puitteissa. Avointen ammatillisten 

opintojen merkityksen voidaan arvioida kasvavan ajankohtaisten koulutuspoliittisten muutosten 

edetessä. 

 

 
50 Lähde: Selvitys ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. 16.3.2021. 
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Maahanmuuttajien opetusta ja siirtymiä kehittäneessä Siltoja siirtymiin -hankkeessa 

kehittämistyötä on tehty kolmen maakunnan alueella. Kotoutumiskoulutuksen ja VALMA-

koulutuksen ja niiden siirtymien kehittämiseksi on löydetty toimivia käytänteitä, joita on 

mallinnettu ja laitettu julkisesti saataville valtakunnallisesti käytettäviksi. Hankkeessa 

valtakunnallinen levittämistyö on jäänyt monia muita hankkeita vähäisempään rooliin, eikä 

käytettävissä ole tietoa siitä, missä määrin mallit ovat levinneet verrattain lyhyen hankeajan 

puitteissa. Jatkon kannalta olisi tärkeää, että toimivimmat toimintamallit saadaan leviämään 

osaksi TUVA-koulutuksia.  

 

Rikosseuraamusasiakkaiden työllistävien koulutuspolkujen kehittämistyö oli arviointihetkellä vielä 

vauhdissa. Transit-hankkeen lisäarvo kansalliseen kehittämistyöhön tulee näkymään myöhemmin. 

Jotta tulokset saadaan käyttöön, tulee niin ohjausmallit kuin henkilöstön osaamisen kehittämisen 

mallit vakiinnuttaa osaksi rakenteita. Kehittämistyötä on pyritty integroimaan rakenteisiin 

mahdollisimman hyvin, jotta jatkuvuus voidaan turvata. 

 

Siirtymämalleja ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluihin on kehitetty NOPSA- ja 

Smidiga övergångar i Svenskfinland -hankkeissa. Valtakunnallisella tasolla korkeakoulusiirtymien 

toimintamalleja on jo varsin laajasti otettu käyttöön, vaikka arvioinnissa ei voida ottaa suoraan 

kantaa siihen, missä määrin nyt arvioinnin kohteena olleet hankkeet ovat vaikuttaneet 

tilanteeseen. Loppuvuonna 2020 67 prosenttia (n=94) ammatillisen koulutuksen järjestäjistä kertoi, 

että opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja korkeakouluyhteistyön kautta. Useampi 

mainitsi erikseen NOPSA-mallin. 51 NOPSA-hankkeen valtakunnallisesti laaja verkosto, alueelliset 

tiimit ja suhteellisen pitkä toteutusaika ovat edesauttaneet sitä, että hankkeen mallit ovat 

juurtuneet jo varsin laajalle. Smidiga övergångar -hanke on puolestaan yhtä lailla kattanut 

ruotsinkielisen koulutuksen hyvin. Hankkeiden kehittämistyön voidaan arvioida tuoneen selkeää 

lisäarvoa kansalliseen toimintaan. Vielä ei kuitenkaan voida puhua yhdenvertaisista 

korkeakoulusiirtymien malleista, joten työnsarkaa on yhä. Edelleen on ilmennyt tarve kehittää ja 

laajentaa toimintamalleja siten, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat eri alueilla ja tutkinnoista 

saisivat yhdenvertaiset mahdollisuudet polku- tai väyläopintoihin. Koulutussiirtymien 

mahdollistaminen vaatii kulttuurin kehittämistä koulutusasteiden molemmin puolin. Tätä tukee 

myös koulutuspoliittinen ohjaus niin tahtotilan määrittelyn kuin myös rahoituksen osalta. 

 

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa työpaikkojen ja oppilaitosyhteistyön kehittämisen sekä 

työpaikkaohjauksen oppaat ja mallit ovat saatavilla valtakunnallisesti (ml. Ohjaan.fi-sivusto). 

Hankkeessa kehitetty koulutusmalli on käyttöönotettavissa tarpeen ja tilauksen mukaan. Mallit ja 

materiaalit on testattu, ja ne kestävät aikaa nykyisen lainsäädännön puitteissa. Lisäarvo tulee osin 

syntymään siitä, missä laajuudessa niitä otetaan käyttöön ja sovelletaan paikallisesti prosesseihin. 

Lähtökohtaisesti niin sanottu ylhäältä alaspäin -lähestymistapa on ollut tervetullut avaus, sillä 

työpaikkaohjaajat ovat hajanainen ja vaikeastikin tavoitettava kohderyhmä. Mikäli työ kantaa 

tulevaisuuteen, sen vaikutuksina voidaan arvioida olevan työpaikalla oppimisen ohjauksen 

kehittyminen ja siten yhdenvertaisempi osaamisen hankkiminen. 

 

RETU-hankkeessa kehitetyn CREAR-työkalun voidaan nähdä vastaavan tarpeeseen saada 

kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen työkalu palveluntarpeen arviointiin, ennaltaehkäisevään 

 
51 Ks. ed. 
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työhön ja urasuunnitteluun. Käytettävyyden osalta työkalu on ajan hermolla muun muassa 

digitalisaation ja saavuttavuuden näkökulmista. Hankkeen aikana työkalun ja toimintamallin 

käyttöönottoon ja levittämiseen on panostettu, työkalu on saatavilla ja työtä jatketaan 

päätoteuttaja Laurean taholta osana työelämäpalveluita. Työkalun osalta hankkeen aikana käytiin 

myös keskustelua mahdollisuudesta saada palvelu osaksi Opintopolku-palvelua ja laajemmin osaksi 

valtakunnallisia palveluita. 

 

Vamos 2.aste -hanke on tehnyt valtakunnallisesti kiinnostavaa työtä tiedolla johtamisen, 

palveluiden vaikuttavuuden ja kustannusarvioinnin kehittämiseksi. Lisäksi hanke on jalkauttanut 

muun muassa valmentavan työotteen käyttöönottoa ammatillisiin opintoihin. Yksittäiset 

toimintatavat ovat helpommin käyttöönotettavissa, mutta hankeaika on ollut lyhyt, kun 

tavoitteena on ollut toimintakulttuurin muutos, joka tarvitsee enemmän konsultoivaa yhteistyötä. 

Mallit on kuvattu, mutta yhteistyökumppaneita laajempi käyttöönotto edellyttää jossain määrin 

tukea käytäntöjen jalkauttamiseen. Kustannusvaikutusten arvioinnin työkalua ollaan edelleen 

tuotteistamassa hankkeen jälkeen. 

 

OSATA-hankkeessa on kiinnostavalla tavalla tuotettu toisaalta konkreettisia työkaluja ja opintoja 

uraohjaukseen ja -suunnitteluun ja samalla luotu ja valtavirtaistettu osaamisidentiteetti-

käsitteistöä, mikä on edesauttanut katseen kääntämistä reformin mukaisessa ohjaustyössä. 

Hankeaikana tehdyn levittämis- ja juurruttamistyön lisäksi lisäarvoa voidaan edelleen tuottaa 

työssä, joka jatkuu yliopiston itse toteuttamien täydennyskoulutusten mutta myös 

opettajakorkeakoulujen kautta. Lisäksi työtä on ollut mahdollista jatkaa Osaamismatkalla-

hankkeessa, jossa kohderyhmä laajenee edelleen kattamaan myös laajemmin eri tehtävissä 

ohjausta tekeviä tahoja, kuten TE-palveluiden asiantuntijoita. Hankkeen merkityksen voidaan 

arvioida korostuvan, kun oppivelvollisuuden laajentumisen myötä ohjausosaamista edellytetään 

entistä useammalta taholta. Osaamismatkalla-hankkeen sisälle ei ollut mahdollista kytkeä laajaa 

levittämistyötä. Jatkumon näkökulmasta on tärkeää saada hankkeessa kehitettävä 

osaamismerkki osaksi koulutusorganisaatioiden rakenteita, jotta osaamismerkin arviointi ja 

myöntäminen on mahdollista ilman erillisrahoitusta. 

 

 

4.3 Siirtymien kehittämisen kohteet tulevaisuudessa 

 

Osana arviointia on koottu tilannekuvaa ja kehittämisen tarpeita siirtymien sujuvoittamiseksi ja 

syötteiksi tulevalle rahoituskaudelle. Tietoa sujuvien siirtymien kehittämistarpeista on koottu 

valtakunnallisten hankkeiden ja sidosryhmien haastatteluissa sekä hankkeiden sidosryhmäkyselyllä. 

Lisäksi kehittämisen kohteista käytiin keskustelua syyskuussa järjestetyssä Zoomin 

verkkotilaisuudessa, johon osallistui alueellisia ja valtakunnallisia Sujuvat siirtymät -osion 

hanketoimijoita. 

 

Usein välittömät siirtymien kehittämisen tarpeet tunnistettiin oman hankkeen aihepiiristä ja 

jatkokehittämisen tarpeista. Lisäksi usein mainittiin ajankohtaiset koulutuspoliittiset muutokset ja 

tarve reagoida niihin, erityisesti varautuminen oppivelvollisuuden iän nostamisesta aiheutuviin 

muutoksiin. Varsin läpileikkaavasti nähtiin tarve kehittää edelleen ohjausosaamista, alueellista ja 

paikallista ohjaustyötä, eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä ja muun muassa tiedon siirron 
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käytäntöjä. Teemaan liittyy myös tarve selventää eri toimijoiden rooleja ja nivoa niiden osaamista 

yhteen. Tämä pitää sisällään tarpeen kehittää ja lisätä eri koulutusasteiden ja -muotojen, 

nivelvaihekoulutusten ja esimerkiksi kansalaisopistojen yhteistyötä. 

 

Ylipäänsä kehittämistarpeissa tunnistettiin yhteiskunnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin reagointi 

ja varautuminen, mikä tarkoittaa etenkin aikuisten työttömien ja työelämässä olevien osaamisen 

päivittämistä ja yleisemmin maahanmuuttajien koulutuspolkujen kehittämistä. Näiden tarve 

korostuu myös ikäluokkien pienentyessä. Yhtä lailla nostettiin esiin tarve toisaalta digitaalisuuden 

hyödyntämiseen koulutuksessa, osaamisen, oppimisen ja motivaation tunnistamiseen sekä 

verkkopedagogiikan kehittämiseen. Tämän merkitys on korostunut koronavirusepidemian myötä. 

 

Eri hallinnonalojen siiloutuneiden toimintatapojen uudelleen tarkastelua toivottiin useissa 

hankkeissa myös tulevaisuuden kehittämistyöhön. Käytännössä siiloutuminen tarkoittaa 

oppilaitosten kontekstissa sitä, katsovatko eri henkilöstöryhmät opiskelijan tilannetta yhä liikaa 

oman työnkuvansa kautta. Tätä murrosta on pyritty muuttamaan myös käynnissä olleissa 

hankkeissa. Hanketoiminnan tasolla ajatus pitää sisällään näkemyksen siitä, että hankkeiden 

rahoitus itsessään rajaa toimintaa liikaa eikä kannusta esimerkiksi sote-puolen toimijoiden 

yhteiskehittämistä. Siirtymiä tulisi katsoa myös työ-, opetus- ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

hallinnonaloilla kokonaisuutena. 

 

Vaikka kohdennetuille toimenpiteille on tarvetta, esimerkiksi maahanmuuttajien koulutuspolkujen 

edistäminen nähtiin asiana, joka tulisi integroitua kaikkeen tekemiseen. Sama tulokulma koski myös 

eri toimijoiden tekemisiä: ohjauksen ja ohjauksellisen roolin tulisi olla kaikkien asia. Kaikilla ei ole 

ohjausalan ammattilaisia, vaikka ohjaus on kiinteä osa onnistuneita siirtymiä. Tätä työtä tulisi siten 

edelleen vahvistaa. 

 

Yksi ajankohtainen kehittämistarve nousee esiin siitä, missä määrin nykyinen koulutusjärjestelmä 

mahdollistaa joustavia opintopolkuja. Mahdollistaako tutkintorakenne riittävästi valinnaisia 

opintoja ja lisäopintojen kehittämistä, tai miten opiskelijoille rakennetaan koulutuksiin poluttavia 

tai työllistäviä, täsmäosaamista tarjoavia opintokokonaisuuksia tutkinnon osaa pienemmistä 

opintokokonaisuuksista? Yhtä lailla tarve on kehittää työpaikoilla tapahtuvaa, vahvuuksiin 

perustuvaa työn muotoilua. Tällaiset ratkaisut on nähty tarpeellisina esimerkiksi vaativaa erityistä 

tukea tarvitseville mutta myös laajemmin opiskelijoille, joille tutkintotavoitteinen tai tutkinnon 

osittainkin etenevä koulutus ei ole ensisijaisesti palveleva vaihtoehto. 

 

Niiden opiskelijoiden siirtymät koulutuspolulla, joilla on heikko kielitaito tai puutteelliset 

oppimisvalmiudet, on tunnistettu vielä selkeäksi kehittämisen kohteeksi. Kyse on siitä, että 

koulutusjärjestelmä kannustaa siirtämään opiskelijoita tasolta toiselle, vaikka opiskelijan valmiudet 

eivät siihen riitä. Ongelmaa tulisi purkaa kahdesta suunnasta: osataanko ja kyetäänkö myös 

resurssien puolesta antamaan riittäviä valmiuksia, ja missä määrin on kyse koulutusjärjestelmän 

jäykkyydestä? Tällä hetkellä haasteeksi on tunnistettu, että kotoutumiskoulutus ei anna riittäviä 

valmiuksia, eikä VALMA/TUVA-vuosi riitä kaikille. On väliinputoajia, joille OPVA-opinnot nähtäisiin 

tarpeellisina ennen tutkintokoulutusta, mutta niiden rahoitus on sidottu tutkintokoulutukseen. 

Siirtymien kehittämiseksi on tunnistettu tarve kehittää opetusta, koulutussisältöjä ja polkuja sekä 

henkilöstön kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Lisäksi on nähty tarve viedä tätä osaamista vielä 

vahvemmin työpaikoille työpaikkaohjaajille. 
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Toimintakykyajattelua tuen tarpeen tunnistamisen viitekehyksenä on viety eteenpäin ja tunnistettu 

tarve määritellä vaativan erityisen tuen kohderyhmää ja käsitettä. Sen sijaan, että palvelutarpeen 

tunnistamisessa ja ohjauksessa keskityttäisiin vain oppijassa oleviin erityisen tuen tarpeen syihin, 

tarkistellaan opiskelu- ja toimintakykyä myös suhteessa oppimisympäristöön ja käytettävissä 

oleviin menetelmiin ja palveluihin, mikä tukee myös oppijan osallisuutta. Tämä tukisi ohjautumista 

ja opiskelijaksi ottoa erityisoppilaitoksiin mutta edellyttäisi myös valtakunnallisen ohjauksen 

muutoksia. Teemaan liittyy laajempi tarve asiakaslähtöisen toimintakyky- ja voimavara-ajattelun 

valtavirtaistamiseen sekä ohjauksen kehittämiseen kokonaisuutena, mukaan lukien oppilaitosten 

välisen opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen. 

 

Yhtenä teemana esiin nousevat myös siirtymät korkeakouluihin: Vaikka valtakunnallisissa 

hankkeissa on tehty merkittävää työtä korkeakoulusiirtymien edistämiseksi, opiskelijoiden 

yhdenvertaisuuden haaste on, ettei yhteisiä toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen 

välisiä siirtymien malleja ole syntynyt. Tarpeet vaihtelevat, ja polut perustuvat oppilaitosten 

yhdessä sopimiin käytäntöihin ja neuvotteluihin. Yhä on ilmeinen tarve jalkauttaa malleja 

"normaaliksi toiminnaksi" ympäri Suomea. Pilotointeja tulisi edelleen laajentaa 

ammattikorkeakouluissa, kehittää opintojen osana suoritettavia valmentavia opintoja ja panostaa 

myös yhteistyötä tekevien opettajien koulutukseen. Tämä tarkoittaa muun muassa 

osaamisperustaisuuden auki puhumista ja ammatillisella puolella panostamista osaamisen 

dokumentointiin, jotta osaamiset ovat helposti tunnistettavissa. Taustalla ovat osin 

ammattikorkeakoulujen autonomiasta kumpuavat perusteet sekä muun muassa eri koulutuksen 

järjestäjien erilaiset toimintakulttuurit. Kehittämistyössä on huomioitava myös 

ammattikorkeakoulujen edellytykset, sillä ammatillisen koulutuksen yksilölliset opintopolut eivät 

aina kohtaa ammattikorkeakoulun arkea. Jatkuva haku ja henkilökohtaistaminen ammatillisessa 

koulutuksessa on tuonut paineita myös korkeakoulupuolelle, eikä työhön ole välttämättä resurssia. 

Siirtymien mahdollistaminen vaatii kulttuurin ja toimintamallien kehittämistä molemmin puolin. 

 

 

4.4 Johtopäätökset ja suositukset vaikuttavaan kehittämistyöhön 

 

Ohjelma-asiakirjoissa esitetty laajempi tavoite tuottaa valtakunnallisia palveluita ja 

toimintamalleja rajapinnan kautta osaksi Opintopolku.fi-palvelua ei ole toteutunut toivotulla 

tavalla hankkeista riippumattomista syistä. Hankkeissa määriteltyihin kehittämiskohteisiin eli 

tarpeeseen, johon hankkeita on painopisteiden mukaisesti haettu, on tuotettu tai ollaan 

tuottamassa runsaasti toimintamalleja. 

 

Valtakunnalliset hankkeet vastaavat tavoitteeseen tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäviä 

malleja. Hankkeiden tulokset ja toimintamallit kestävät aikaa vallitsevassa koulutuspoliittisessa 

viitekehyksessä. Hankkeissa on kehitetty valtakunnallisia toimintamalleja, ja niitä on otettu 

käyttöön valtakunnallisesti eri puolilla maata, mutta todellisesta laajuudesta ei ole tietoa. 

Päättyneiden hankkeiden tulosten ja toimintamallien levinneisyydessä on kuitenkin eroja. Tulosten 

laajempaan käyttöönottoon ja levittämiseen vaikuttavat muun muassa hankkeiden toiminta-aika, 

levittämistoimenpiteet ja verkostot, joiden kautta työn tuloksia jalkautetaan. Siihen nähden, että 

ohjelmaosion laajana tavoitteena on ollut tuottaa palveluita ja toimintamalleja, jotka 
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vakiinnutetaan osaksi koulutusjärjestelmää ja koulutuksen järjestäjien toimintaa, hankkeissa tehty 

työ jää vielä täysimääräisesti hyödyntämättä.  

 

Zoomi-koordinaatiohanke on tukenut hankkeita monella tapaa niin mallintamisessa kuin 

levittämisessä. Koordinaatiohanke on itsekin kehittämishanke, jonka toimintapajoja on kehitetty 

hankeaikana, ja osa opeista ja malleista siirtyy tulevaisuudessa hyödynnettäviksi. Osa kehittämisen 

tarpeista on Zoomin verkostofasilitointiroolia laajempia, ja niihin tulisikin etsiä ratkaisuja 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 

Tulosten vaikuttavuuden lisääminen: Tulosten profiilin nostoon ja levittämiseen kaivattiin lisää 

tukea. Yksittäisen hankkeen vaikutusmahdollisuudet kansalliseen kehittämistyöhön ovat 

rajalliset, huolimatta siitä, että hankkeen verkostot voivat olla myös mittavia. Julkisella 

rahoituksella kehitetyille tuotteille ja malleille tulisi löytyä luonteva jatkumo hankkeiden päätyttyä. 

Hankkeiden tuotosten tuottaminen esimerkiksi osaksi avoimia oppimateriaaleja tai kansallisia 

sivustoja nähtiin tärkeänä, mutta pääsy eri sivustoille ei ole aina hankkeista itsestään kiinni. 

Avoimet oppimateriaalit -kotipesää ei ole vielä löydetty, tai sitä ei nähdä osuvaksi 

”tallennuspaikaksi”. Hyvinvoiva amis -menetelmäpankki koetaan tarpeellisena, mutta 

huolenaiheena tai kritiikkinä esitettiin, että menetelmäpankista tulee käytäntöjen ”hautuumaa”. 

Ylipäänsä ongelmana tunnistettiin, ettei menetelmäpankkia tunneta välttämättä riittävän laajasti 

eikä siten hyödynnetä. Yksi kehittämisteema liittyy siihen, että menetelmäpankkia tulisi tehdä 

laajemmin tunnetuksi. 

 

Menetelmän laajasta tietosisällöstä on myös haastavaa tunnistaa ”toimivimmat” käytännöt. 

Useampi haastateltava nosti esiin tarpeen jonkinlaiselle laatuleimalle. Vertais- tai asiantuntija-

arviointeja ehdotettiin sovellettavan myös tässä tarkoituksessa. Vertais- ja asiantuntija-arviointien 

hyödyntäminen voisi kuitenkin vesittää niiden alkuperäisen tarkoituksen: mahdollistaa kehittävän 

arvioinnin periaatteella syötteitä jatkokehittämiseen. Valtakunnallisen arvioijapoolin ja kriteerien 

työstäminen olisi myös ongelmallista. Kansallisesti merkittävien tulosten ja mallien poiminta 

tulisikin tapahtua eri tasoilla – käyttäjien ja ohjaavien viranomaisten nostamana. 

 

Kokonaisuuksien koordinointi: Yksi kehittämistarve liittyy eri hankkeiden tulosten kansalliseen 

esilletuontiin. Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuuden rinnalla on käynnissä lukematon määrä 

muita ESR-rahoitteisia sekä OKM:n ja OPH:n rahoittamia hankkeita, joissa on rinnakkaisia ja 

päällekkäisiä teemoja. Näiden tunnistamiseen käytettäviä resursseja ei käytännössä löydy 

hanketoimijoilta, saati käytännön työtä tekeviltä. Hankkeet toivat esiin onnistuneita linkityksiä 

hankkeiden välillä, ja esimerkiksi Parasta-hankeperhe on osaltaan ollut tässä tukena. Kansallisesti 

erilaisia koordinoivia rakenteita (kuten Oikeus osata) on jo vahvistettu, mutta koordinaatiota tulisi 

edelleen laajentaa valtakunnallisella tasolla, jotta hyöty kehittämistyöstä saadaan 

täysimääräisesti irti. Myös tarve eri hallinnonalojen kiinteämpään yhteistyöhön ohjauksen ja 

jatkuvan oppimisen näkökulmasta on noussut esiin. TEMin ja STM:n hallinnonalojen vuoropuhelua ja 

tiedonvaihtoa tarvitaan enenevässä määrin siirtymien kehittämiseksi. 

 

Tulosten ja oppien kansallinen hyödyntäminen: Kansallisen kehittämisen osalta yksi keskeinen 

teema liittyy siihen, miten hankkeissa syntyneet oivallukset, konkreettiset tuotteet ja 

koulutuspoliittiset kehittämisen tarpeet saadaan osaksi rakenteita. Keskustelua virisi usean 

hankkeen kanssa siitä, kuka ”ottaa kopin”? Jäävätkö hankeraportit vain rahoittajalle, vai meneekö 
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tietoa sitä kautta eteenpäin esimerkiksi ministeriöön tai Karviin? Riittääkö se, että koulutuksen 

järjestäjät ja ohjausryhmä tahoillaan (toivottavasti) vievät viestiä esimerkiksi osana 

koulutuspoliittisia lausuntoja ja hyödyntämällä muita vaikuttamiskanavia? Osa hankkeista on 

tunnistanut varhaisessa vaiheessa, ketkä ovat tiedon hyödyntäjiä ja niitä, jotka voivat ”ottaa 

koppia” myöhemmin. 

 

Viesti ja viestinviejä on usein pohdittu etukäteen, mutta hankkeissa on yhä vaara, että siirtymiin 

liittyvät laajemmat oivallukset hautautuvat arkistoihin ja kehittämistyössä mukana olleiden 

tietoisuuteen. Osana arviointia on mietitty sitä, mikä on valtakunnallisten kehittämishankkeiden 

rooli ja tehtävä tässä kokonaisuudessa. Koordinaatiohanke tuottaa osaltaan ylätason näkymää 

sujuvien siirtymien kehittämiseksi esimerkiksi selvitysten kautta ja osallistumalla kansallisella 

tasolla keskusteluihin, mutta se ei voi toimia yksittäisten hankkeiden edunvalvojana. Siten vastuu 

palautuu toisaalta hankeorganisaatioille mutta myös siihen, mitä hankkeilta odotetaan 

(rahoitusinstrumentin muotoilu) ja siihen, miten ne huomioidaan kansallisen koulutuspolitiikan 

ohjausprosessissa. 

 

Vaikuttavan hanketyön edellytysten edelleen kehittäminen: Työtä entistä vaikuttavampien 

kokonaisuuksien kehittämiseksi on tarve jatkaa eri saroilla. Zoomi-koordinaatiohanke on osaltaan 

tukenut sitä toimenpiteillään tarjoamalla koulutuksia ja tukea sekä mallintamalla toimintamallien 

käyttöönottoprosessia oppilaitoksissa. ”Mallien malli” -toimintamallia on kehitetty 

kehittämishankkeiden kanssa yhteistyössä, mutta osa työn hedelmistä tulee käyttöön vasta 

toimintakauden loppupuolella. Yhtälailla Saku ry:n tuottaman ”Kiinni strategiaan” -toimintamallin 

käyttöönoton voi nähdä edesauttavan toimintamallien juurtumista osaksi organisaation strategian 

mukaista toimintaa ammatillisen koulutuksen kentällä. Valtakunnallisten hankkeiden 

näkökulmasta toimintamallin käyttöönoton tuen tulisi kattaa laajasti niin kumppaniorganisaatiot 

kuin myös laajemmin potentiaaliset mallien käyttöönottajat. Valtakunnallisten hankkeiden 

toteutus edellyttää erityistä johtamisosaamista, sillä toimintamalleja tulee samanaikaisesti 

työstää organisaatioissa, joissa on hyvin erilaiset toimintakulttuurit, mutta niillä tulee olla myös 

jaettu näkymä siitä näkökulmasta, miten eri kumppaniorganisaatiot ja sidosryhmät ottavat mallit 

haltuunsa. Tällöin myös toimintamallien juurtumisen edellytysten luominen tulisi olla sisällä jo 

hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. 

 

Itse kehittämistyön osalta on peräänkuulutettu tietoon perustuvaa kehittämistä: useissa 

hankkeissa on jo ollut sisäänrakennettuna selvityksiä tai tutkimuksia, mutta tämän vahvistamista 

kaivattiin lisää, jotta tunnistetaan ilmiöiden taustalla olevat syyt ja osataan arvioida, missä 

vaiheessa palvelupolkua tai toimintaa ovat kriittiset pisteet ja mikä toimintaa ohjaa. 

Pureudutaanko ongelmaan esimerkiksi asiantuntijoiden vai asiakkaiden tarpeista? Tähän liittyy 

myös opetuksen ja koulutuksen analytiikkapuolen kehittäminen. 

 

Vaikuttavien kehittämishankkeiden toimintaedellytyksien kehittämiseksi on noussut esiin tarve 

vahvistaa vaikuttavuuden arviointia. Nyt osa hankkeista on ollut niin lyhyitä, että kehittämistyön 

vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi on haastavaa. Toisaalta osassa pidemmistä hankkeista 

hankesuunnitelma ei ole tätä tukenut. Tyypillistä on, että hankkeissa on koottu loppuraportoinnin 

yhteydessä seuranta- ja arviointitietoa kiinteiltä yhteistyötahoilta ja yhteiskehittäjiltä sekä tilastoa 

toteutuneista levittämistoimista, mutta tietoa siitä, miten mallit jäävät elämään tai miten laajalle 

ne ovat juurtuneet, ei ole saatavilla. 
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Suositukset 

 

Suositus 1: Aidosti valtakunnallisten hankkeiden mahdollistamiseksi tulisi hankkeiden 

rahoitusvaiheessa selkeämmin arvioida, mitkä ovat valtakunnallisten toimintamallien 

kehittämisen realistiset mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa käytännössä joko 1) riittävän 

pitkäaikaisia hankkeita, joiden kehittämistyö kytkeytyy tiiviimmin koulutuspoliittisen ohjauksen 

sisään, tai 2) hankkeisiin kytkeytyviä toimenpideohjelmia tai muita toimia, kuten levittämis- ja 

laatutyötä, joilla hankkeissa tehtyä kehittämistyötä viedään kansallisesti eteenpäin. Tämä 

edellyttää sitä, että hankkeissa tehdyt toimintamallit tai avaukset tunnistetaan nykyistä 

systemaattisemmin osana opetushallinnon kansallista kehittämistyötä. 

 

Suositus 2: Valtakunnallisten ESR-hankkeiden rahoituksen tulisi ohjata selkeämmin siihen, että 

tulosten juurtuminen on osa kehittämistoimintaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi 

rahoituksen tulisi mahdollistaa ja ohjata selkeämmin tulosten ja vaikutusten arviointiin. Tämä 

voi tarkoittaa myös vahvempaa tutkimusyhteistyön kytkemistä kehittämistyön suuntaamiseen 

ja tulosten ja vaikutusten todentamiseen. 

 

Vastaavasti valtakunnallisten hankkeiden tulee selkeämmin kytkeä juurruttamistyö ja arviointi 

omaa kehittämistyötä laajemmin tuloksiin ja vaikutuksiin, sekä tunnistaa varhaisessa vaiheessa 

strategiset kumppanit ja tavat, joilla edesautetaan valtakunnallisten toimintamallien 

käyttöönottoa. 

 

Suositus 3: Myös jatkossa tarvitaan koordinaatiohanke, joka tuo hanketoimijoita ja 

kehittämistyötä yhteen. Koordinaatiohankkeen tulisi edelleen vahvistaa toimia, joilla tuetaan 

hankkeita levittämis- ja juurruttamistyössä sekä tulosten vaikutusten arvioinnissa, vaikka 

hankkeet eivät niitä voikaan ulkoistaa. Lisäksi on hyvä vahvistaa koordinaatiohankkeen roolia 

eri hallinnonalojen yhteistyön siltaajana, eli tiedon välittäjänä ja eri hallinnonalojen 

kehittämishankkeiden synergioiden tunnistajana.
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