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Hyvä kyselyn vastaanottaja,  

Olemme Zoomi - sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeessa aloittaneet laadullisen selvitystyön teemalla 

”Malleista oppilaitoksen toimintamalleiksi”. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksella on vuosina 

2014-2020 on kehitetty sujuvaa siirtymää -osion hankkeissa useita oppijoiden koulutuspolkua varmentavia 

ja sujuvoittaneita malleja ja hyviä käytänteitä. Osa malleista ja hyvistä käytänteistä on kehitetty 

valtakunnalliseen tarpeeseen ja osa alueellisista lähtökohdista. Selvityksen lähtökohtana ovat koko 

ohjelmakauden 2014-2020 aikana rahoitettujen Osuvaa osaamista – toimenpidekokonaisuuden Sujuvat 

siirtymät -osion hankkeet.  

Malleista oppilaitoksen toimintamalleiksi -selvityksessä tullaan vastamaan seuraaviin kysymyksiin:  

• Miten hankkeiden tulokset ovat juurtuneet ja levinneet hankkeiden aikana ja niiden päättymisen 

jälkeen? Tuloksilla tarkoitetaan hankkeissa kehitettyjä malleja ja hyviä käytäntöjä. 

• Miten hanketoimijat arvioivat omien hanketulostensa merkityksellisyyttä, juurtumista ja leviämistä 

sujuvien siirtymien edistämisen näkökulmasta? 

• Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että tulokset ovat juurtuneet/levinneet ratkaisuina 

siirtymien sujuvoittamiseen koulutukseen, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen? 

• Mitkä koordinaatiohankkeen toimet edistävät hankkeiden tulosten juurtumista ja leviämistä? 

Selvityksen tavoitteena on lisäksi osaltaan tuoda yhteen ohjelmakauden keskeisiä valtakunnallisesti 

hyödynnettäviä yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä. Lisäksi kyselyn tuloksia käytetään 

koordinaatiohankkeen mallinuksessa ja koordinaatioon liittyvien kehittämisehdotuksien muodostamisessa.  

Tiedonkeruu toteutetaan kaikille ohjelmakauden 2014-2020 aikana rahoitettujen Sujuvat siirtymät -osion 

hankkeille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja sitä täydentävillä haastatteluilla. Laadulliset haastattelut 

tullaan toteuttamaan verkon välityksellä kevään 2021 aikana osalle sujuvat siirtymät toimijoista. Hankkeet 

kutsutaan haastatteluihin alueellisen kattavuuden ja hankekoon perusteella.  

Nyt avoinna oleva kyselylomake on lähetetty kaikille Zoomin koordinoimille päättyneille ja käynnissä 

oleville valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden projektipäälliköille. Pyydämme tarvittaessa jakamaan 

kyselyä eteenpäin omassa organisaatiossanne/hankeverkostossanne. Käynnissä olevissa hankkeissa 

toivomme, että vastaus laaditaan projektihenkilöstön yhteistyönä. Projektipäällikkö vastaa vastauksen 

kirjaamisesta sähköiselle lomakkeelle. Yksi vastaus/hanke. 

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä ja osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Analyysi ja 

raportointi toteutetaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaamalla kyselyyn annatte luvan 

käyttää vastauksianne selvityksessä. 

Selvitys tehdään osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -

hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 

urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.  

Kyselyyn pääsee tutustumaan ja vastaamaan tästä linkistä:  

https://link.webropolsurveys.com/S/464A8B54433384A6 

 

Lisätietoa: Osuvaa osaamista –toimenpidekokonaisuuden kuvaukseen voi tutustua osoitteessa: 

http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/osuvaa-osaamista  

Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen toimintaan voi tutustua osoitteessa: 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa  

https://link.webropolsurveys.com/S/464A8B54433384A6
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/osuvaa-osaamista
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa
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Kiitos osallistumisestasi! Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin koskien selvitystä. 

 

Lisätietoa: 

OPH Inka Ruokolainen inka.ruokolainen@oph.fi puh. +358 29 533 1580 

Saku Ry. Essi Hirvikoski essi.hirvikoski@sakury.net puh. +358 41 730 8585 
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