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1. Johdanto 

 

Hankeverkoston kolmas seurantakysely toteutettiin 28.10.2021.-12.11.2021. Verkosto koostuu 

valtakunnallisista ja alueellisista hankkeista. Kysely lähetettiin Sujuvat siirtymät -verkoston koordinoimille 

hankkeille, jotka olivat käynnissä kyselyn lähettämisajankohtana sekä hankkeille, joiden päättymisestä oli alle 

puoli vuotta. Näin ollen kysely lähetettiin 22 hankkeelle, joista 1 on valtakunnallinen ja 21 alueellisia 

hankkeita. Alueellisista hankkeista yksi oli kyselyhetkellä päättynyt. Alueellisia hankkeita oli näin ollen 

kyselyhetkellä meneillään yhteensä 20. 

 

 Valtakunnalliset hankkeet Alueelliset hankkeet Yhteensä 

Lähetty 1 21 22 

Meneillään olevien 
hankkeiden lkm 

1 20 21 

Vastanneet 1 13 14 

%-osuus (lähetyistä) 100 % 62 % 64 % 

 

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa hankkeiden tavoitteista ja toteutumistilanteesta. Kysely toteutetaan 

puolivuosittain ja tämä kysely on viimeinen hankkeen aikana toteutettava seurantakysely. Vastauksia saatiin 

yhteensä 14 hankkeelta kyselyn vastausprosentin ollessa 64 %. Valtakunnallisista hankkeista vastasi 100 % ja 

alueellisista hankkeista 62 %.  

Varsinais-Suomessa toimii eniten kyselyyn vastanneita hankkeita. Varsinais-Suomessa toimii vastanneista 

hankkeista kolme. Tämän lisäksi Etelä-Savossa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa 

toimii vastanneista hankkeista kaksi. Muilla alla olevassa taulukossa mainituilla alueilla toimii yksi tai nolla 

hanketta (kuvio 1). Suurin osa vastanneista hankkeista on Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen rahoittamia (71,4% 10 kpl). Kaikki ELY-keskukset olivat rahoittamassa kyselyyn vastanneita 

hankkeita (kuvio 2). 
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Kuvio 1: Hankkeiden toiminta-alue (lkm) 

 

Kuvio 2: Hankkeiden rahoittajatahot (%). 
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Sujuvat siirtymät-verkoston hankkeet on jaettu kyselyssä viiteen eri ryhmään. Jako teemoihin on sama kuin 

Malleja ja hyviä käytäntöjä siirtymien sujuvoittamiseen -raportissa. Hankkeet saivat valita yhden tai 

useamman teeman, jonka parissa kehittämistyötä tehdään. Suurin osa seurantakyselyyn vastanneesta 

hankkeista tekee kehittämistyötä siirtymien edistämiseen koulutukseen tai työelämään ja jatko-opintoihin. 

• Sujuva siirtyminen koulutukseen (50 % vastanneista 7 hanketta) 

• Sujuvien siirtymien ohjaus koulutuksen aikana (7 % vastanneista 1 hanketta) 

• Varhainen puuttuminen, keskeyttämisen tuki ja jatkuva hakeutuminen (14 % vastanneista 2 

hanketta) 

• Sujuva siirtyminen työelämään ja jatko-opintoihin (29 % vastanneista 4 hanketta) 

2. Hankkeiden tavoitteet  

Hankkeita pyydettiin nimeämään annetuista vaihtoehdoista keskeisin tehtävä sujuvien siirtymien 

näkökulmasta: 

• Hankkeessa kehitetään opintonsa keskeyttäneiden tai koulutusalaa tai koulutuspaikkaa vaihtavien 

poluttamista välittömästi eteenpäin. (3 hanketta 21 % vastanneista) 

• Hankkeessa kehitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintamalleja ja pedagogisia 

ratkaisuja (ml. osaamisen tunnustaminen), joilla mahdollistetaan opiskelijoiden sujuva siirtyminen 

uuteen koulutukseen alan- tai paikkakunnanvaihtotilanteissa sekä koulutuksen järjestäjien omien 

organisaatioiden sisällä että erityisesti koulutuksen järjestäjien välillä. (3 hanke 21 % vastanneista) 

• Hankkeessa kehitetään palveluita, toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja, joilla edistetään 

koulutuksessa aliedustettujen ryhmien siirtymistä koulutuksesta toiseen ja koulutuksesta työhön 

sekä tuetaan ammatillisen koulutuksen loppuun saattamista joustavien ja yksilöllisten 

opintopolkujen avulla. (4 hanketta 29% vastanneista)  

• Hankkeessa kehitetään palveluita, toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja, joilla nopeutetaan 

toiselta asteelta korkeakouluopintoihin siirtymistä joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen avulla. 

(0 hanketta)  

• Hankkeessa kehitetään koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, toimintaprosesseja ja toimintatapoja 

sekä työnjakoa henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (HOKS, E-HOKS) 

käyttöönottamiseksi ja sujuvissa siirtymissä hyödyntämiseksi. (1 hanke 7% vastanneista) 

• Hankkeessa pilotoidaan ja kokeillaan ESR-hankkeissa kehitettyjä erilaisia sujuvia siirtymiä 

mahdollistavia ratkaisuja toimintamallien toimivuuden testaamiseksi ja laajan valtakunnallisen 

käyttöönoton edellytysten selvittämiseksi. (0 hanketta) 

Viidessä hankkeessa (36 %) keskitytään sujuvien siirtymien kehittämiseen muilla kuin yllä mainituin keinoin. 

Näitä keinoja on muun muassa organisaatiokohtaiset uraohjauskoulutukset ja verkkomateriaalit, joiden 

avulla mahdollistetaan sujuvat siirtymät koulutukseen ja työelämään. Vankennetaan nuorten opinnoissa 

edistymistä ja tutkintojen suorittamista kehittämällä moniammatillista tiimityöskentelyä vastaamaan 

ammatillisen koulutuksen reformiin. Kehitetään sekä perustutkinnosta valmistuvien ohjausmallia että 

työelämässä jo toimivien toimintamallia ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon siirtymisen 

sujuvoittamiseksi. 
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Valtakunnallisten hankkeiden tavoiteltavia konkreettisia tavoitteita ja tavoiteltavia tuloksia 
 

Valtakunnallisissa hankkeiden tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset on koonnissa jaettu neljään teemaan: 

sujuva siirtymä koulutukseen, sujuvien siirtymien ohjaus koulutuksen aikana, varhainen puuttuminen, 

keskeyttämisen tuki ja jatkuva hakeutuminen sekä sujuva siirtyminen työelämään ja jatko-opintointoihin. 

Jako teemoihin on sama kuin Malleja ja hyviä käytäntöjä siirtymien sujuvoittamiseen -raportissa. 

Valtakunnallisista hankkeista yks vastasi kyselyyn. Hankkeita pyydettiin valitsemaan teemakokonaisuus, 

johon hanke ensisijaisesti liittyy. 

Kyselyyn vastanneessa valtakunnallisessa hankkeessa Transit - Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella 

työelämään tehdään kehittämistyötä ennen kaikkea teemassa sujuva siirtymä koulutukseen. Alla on 

tarkasteltu hankkeiden tavoitteita ja konkreettisia tuloksia/tuotoksia. 

Tavoitteet: 

• Koulutussiirtymien mallintaminen perusopetuksesta aina työelämään saakka. Paikannetaan 

kriittiset vaiheet siirtymissä ja luodaan ohjaus- ja tukitoimenpiteet koulutusten keskeyttämisen 

ehkäisemiseksi. Laaditaan pedagogisen valmennuksen malli tukemaan henkilöstön toimintaa ja 

vankien kokonaisvaltaista kuntoutusta. 

• Vankien tietoteknisten, muiden digitaitojen sekä sähköisen asioinnin harjoittelu ja taitojen 

edistäminen osana koulutussiirtymiä, syrjäytymisen ehkäisyä ja integroitumista yhteiskuntaan. 

• Tunnistaa vankien 2. asteen opintojen aloittamiseen liittyviä esteitä 

Tulokset/Tuotokset: 

• Mallinnettu siirtymät perusopetuksesta työelämään. Tuotettu verkkoon tietoa erilaisista 

koulutuspoluista ja työllistymisen vaihtoehdoista. 

• Osaamo -malli. Verkkosivusto, jossa tuen ja ohjauksen työkaluja, -menetelmiä ja tietoa 

koulutuspolkujen eri vaiheisiin. Kokonaisvaltainen tuki. 

• Pedagoginen valmennusohjelma vankilahenkilöstölle, jossa opitaan vahvuuslähtöisyyttä, tuen 

menetelmiä ja ohjausta. 

Alueellisten hankkeiden tavoiteltavia konkreettisia tavoitteita ja tavoiteltavia tuloksia 
 

Alueellisten hankkeiden tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset on koonnissa jaettu valtakunnallisten 

hankkeiden tapaan neljään teemaan: sujuva siirtymä koulutukseen, sujuvien siirtymien ohjaus koulutuksen 

aikana, varhainen puuttuminen, keskeyttämisen tuki ja jatkuva hakeutuminen sekä sujuva siirtyminen 

työelämään ja jatko-opintointoihin. Alueellisista hankkeista 13 vastasi kyselyyn. Hankkeita pyydettiin 

valitsemaan teemakokonaisuus, johon hanke ensisijaisesti liittyy. Hankkeista kuusi valitsi esisijaiseksi 

teemakokonaisuudeksi sujuva siirtymä koulutukseen, yksi sujuvien siirtymien ohjaus koulutuksen aikana, 

kaksi varhainen puuttuminen ja keskeyttämisen ehkäisy ja neljä sujuva siirtyminen työelämään ja jatko-
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opintoihin. Alla on tarkasteltu hankkeiden tavoitteita ja konkreettisia tuloksia/tuotoksia 

teemakokonaisuuksittain.  

Sujuva siirtymä koulutukseen 

Kyselyyn vastanneista alueellisista hankkeista kuusi valitsi tämän teeman: Löydä polkusi, Perusta - 

perustaidot hallussa, Yhessä eteenpäin, Kaksoisurat Päijät-Hämeessä, #Hyvinvoiva amis. Peruskoulusta 

ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa ja AIKU - Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja 

mallintaminen Etelä-Savossa. Alla on tarkasteltu hankkeiden tavoitteita ja konkreettisia tuloksia/tuotoksia. 

Tavoitteita: 

• Tukea ja ohjata 16–25-vuotiaita nuoria oman ammatillisen identiteetin etsimisessä; kehittää, ohjata 

ja toteuttaa nuorten vertaistukitoimintaa yhteistyössä oppilaitosten tutortoiminnan kanssa; 

vahvistaa alueellista yhteistyötä hankkeen sidosryhmäkumppaneiden välillä. 

• Perusvalmiuksien kehittäminen; taitojen tunnistaminen ja osaamisen tunnustaminen; koulu- ja 

oppilaitosnuorisotyön työmuotojen kehittäminen ja mallintaminen, erityisesti nivelvaihetuen 

kehittäminen 9.luokalta toiselle asteelle. 

• Nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen mm. osallisuutta lisäämällä, yksinäisyyttä 

vähentämällä ja jaksamista tukemalla; henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työssä jaksamisen 

edistäminen sekä kasvattajayhteisön vahvistaminen. 

• Luoda alueelle eri alan asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan 

osatoteuttajien omaan toimintaan; luoda toimiva malli urasuunnittelutyökalusta; lisätä tietoisuutta 

ja osaamista urheilijoiden kaksoisurista. 

• Kehittää lappilaisten nuorten siirtymiä peruskoulusta ammattiopintoihin ja edelleen työelämään ja 

tukea nuorten ammatillisten opintojen edistymistä ja tutkintojen suorittamista kehittämällä 

moniammatillista tiimityöskentelyä vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformiin; vahvistaa 

nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten taitoja tunnistaa ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoiden hyvinvointiin ja sosiaalipalveluihin liittyviä tarpeita; löytää keinoja ja luoda malleja 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointia edistävään ennaltaehkäisevään työhön sekä 

varhaisiin interventioihin. 

• Selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle palveluohjausmallille, jolla 

voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja niille yli 25-vuotiaille aikuisille, jotka ovat 

hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen 

päivittämistä; pilotoida nivelvaiheen ohjausta; tuottaa materiaaleja koulutukseen ohjautumisen 

tukemiseksi sekä kohderyhmälle että sidosryhmille. 

Tuloksia/Tuotoksia: 

• Osallistujien ammatillinen identiteetti on hahmottunut, selkeytynyt tai kirkastunut. Osallistujien 

työnhakuun ja digitaitoihin liittyvät valmiudet ovat vahvistuneet toiminnassa käytettyjen 

työvälineiden ja menetelmien avulla; osallistujat ovat ryhmäytyneet vertaistuen piiriin ja oppineet 

keinoja omaan opiskeluun ja työhön liittyvään arjenhallintaan; hankkeessa on koottu 

digiympäristössä toimiva alusta, jossa osallistujien ohjaus ja vertaistuki toteutuvat. 
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• Materiaalit ja mallit perustaitojen testaamiseen; toimintamallit: aikuisten perustaitojen 

kehittämiseksi ja hyödynnettäviksi oppilaitoksissa, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 

koulutukseen pääsyn helpottamiseksi, perustaidoiltaan heikompien opiskelijoiden tukemiseksi; 

heikoista perustaidoista johtuvien opintojen keskeyttämisen vähentäminen 

• Asuntolatyö: VeKe-työkalu; oppilaitosnuorisotyön verkosto; näkökulmia nivelvaiheeseen nuorten 

näkökulmasta. 

• Urasuunnittelutyökalu www.urheilijanurapolku.fi; tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

urheilijoiden kaksoisurista; kaksoisurien toteuttamisen mahdollisuuksien kehittäminen 

ympäristökunnissa. 

• Uusia menetelmiä tukemaan ammatillisen koulutuksen läpäisyä ja edistämään ennaltaehkäisevää 

opiskelijahuoltoa sekä varhaisia interventioita; uudenlaisia kokemusasiantuntijaperustaisia 

toimintamalleja tukemaan nuorten elämänhallintaa sekä siirtymiä perusopetuksesta ammatilliseen 

koulutukseen ja edelleen työelämään; opiskelijoille, ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle sekä 

nuorten kanssa työskenteleville suunnattu online työkalu. 

• Selvitys aikuisten koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa 2020; 

aikuisten koulutukseen ohjauksen seudulliset, visuaaliset verkostokartat yhteystietoineen on 

laadittu ja julkaistu; lyhyet ja saavutettavat infovideot asiakkaille ja asiakastyön tueksi on tehty, 

julkaistu ja levitetty. 

 

Sujuvien siirtymien ohjaus koulutuksen aikana 

Kyselyyn vastanneista alueellisista hankkeista yksi valitsi tämän teeman: Ohjauksella eteenpäin. Alla on 

tarkasteltu hankkeen tavoitteita ja konkreettisia tuloksia/tuotoksia. 

Tavoitteet: 

• Ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä tai työttömyysjakson alkamista niiden nuorten osalta, 

joilla on haasteita 2.asteen koulutuksesta valmistumisessa; Nokialla 2.asteelta työttömäksi 

valmistuminen vähenee ja opintojen loppuun suorittaminen lisääntyy; luoda pysyvä malli, joka 

hankkeen jälkeen juurtuu elämään Nokian vuonna 2022 loppupuolella käyttöön otettavassa 

koulukampuksessa. 

Tulokset/tuotokset: 

• Toimintamalli toisen asteen oppilaitoksiin valmistuvien nuorten työllistymisen tukemiseen; 

tunnistaa nuoret, jotka ovat kevyen tuen tarpeessa; yhteistyöverkosto yrittäjien kanssa. 

Varhainen puuttuminen, keskeyttämisen tuki ja jatkuva hakeutuminen 

Kyselyyn vastanneista alueellisista hankkeista kaksi valitsi tämän teeman: Varustamo ja Tukipolku. Alla on 

tarkasteltu hankkeen tavoitteita ja konkreettisia tuloksia/tuotoksia. 

Tavoitteet: 

http://www.urheilijanurapolku.fi/
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• Kehitetään, pilotoidaan ja kuvataan Telakka-paja-malli; kehitetään, pilotoidaan ja kuvataan Telakka 

toimintamalli; kehitetään ja pilotoidaan ja kuvataan koulutus- ja työelämätulkki malli. 

• Nivelohjaus siirtymä- ja kiinnittymisvaiheen monipuolinen rinnalla kulkeva tuki; polunavaus 

Jatkuvan haun kautta tulevien tukitarpeiden kartoittaminen ja tuki; Yrkeskoutsi. Optiman 

nivelvaiheen tuki. 

Tulokset/tulokset: 

• Telakkapaja; Telakka-toimintamall; Koulutus- ja työelämätulkkimalli. 

•  Nivelohjaus-malli Kokkola ja Pietarsaari; Polunavaus-malli; Yrkeskoutsi-malli. 

Sujuva siirtyminen työelämään ja jatko-opintoihin 

Kyselyyn vastanneista alueellisista hankkeista neljä valitsi tämän teeman: Satauraa ammatillisesta!, 

Urahaku, Puhtaasti parempaan duuniin ja Mestaripolkua rakentamassa. Alla on tarkasteltu hankkeen 

tavoitteita ja hankkeiden konkreettisia tuloksia/tuotoksia. 

Tavoitteet: 

• Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen ja verkostojen 

monipuolistaminen; Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen Satakunnan ja Vakka-

Suomen alueilla; kohderyhmien (opiskelijat, valmistuneet, työpaikat) osallistaminen ammatillisen 

koulutuksen kehittämiseen. 

• Organisaatiokohtaiset uraohjauskoulutukset; verkkomateriaalia pilottiryhmiin opiskelijoille¸ 

joustava työelämän opintopolut suomen kielen, digitaitojen ja työkykyä ylläpitävien taitojen 

oppimisen integrointi tutkinnon osissa vaadittaviin osaamiseen. 

• Alojen vetovoimaisuuden lisääminen ja markkinointi; työelämän osaamistarpeet ja 

ohjausosaamisen kehittäminen. 

• Lisätä siirtymiä koulutuksesta koulutukseen; sujuvoittaa siirtymiä työelämästä koulutukseen; saada 

työuraohjaajia työpaikoille. 

 

Tulokset/Tuotokset: 

• Alumnitoiminnan käynnistäminen ja alumniverkoston muodostaminen (WinNova, Sataedu, 

Kankaanpään opisto) Satakunnan ja Vakka-Suomen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen; 

Seurantatutkimuksen (uraseurantatutkimuksen) suunnittelu ja toteutus, kohderyhmänä 

Kankaanpään opistosta, Sataedusta ja WinNovasta valmistuneet ja heidän työnantajansa; 

Digitaalinen infopaketti opiskelijoiden (sekä opettajien ja ohjaushenkilöstön) käyttöön, aihealueina 

opiskelijoiden työllistymistä tukevat teemat. 

• Uraohjauksen toimintamallit ja materiaalit organisaatioihin; opintojen aikaisen uraohjauksen 

kehittyminen, joka mahdollistaa sujuvat siirtymät koulutukseen ja työelämään; työelämälähtöisiä 

verkkomateriaaleja. 
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• Vetovoimaisuus ja markkinointi/Markkinointia eri tapahtumissa ja yhteistyöverkostoissa; yhteistyö 

käynnissä olevien hankkeiden kanssa/ puhtauspalveluala Riveria PUHKI-hanke. 

Osaamistarvekartoitus yhteistyössä. 

• Mestaripolku koulutuksesta koulutukseen -ohjausmalli; Mestaripolku työelämästä koulutukseen -

työelämäpolku; alueen työelämätoimijoiden työuraohjauksen osaaminen 

3. Hankkeiden toteuttamistilanne  

Vastausten perusteella verkoston hankkeet ovat sisällöllisessä toteuttamisessa suhteessa 

hankesuunnitelman tavoitteisiin onnistuneet hyvin. Neljä hankkeista (4kpl) on toteuttanut alle 50 % 

sisällöllistä tavoitteista. Kaksi hankkeista on puolestaan toteuttanut yli 50 % sisällöllisten tavoitteiden 

osalta. Uusia hankkeita (alle 25 % sisällöllisten tavoitteiden osalta) oli vastanneiden joukossa nolla 

kappaletta. 57 % eli kahdeksan hanketta on toteuttanut yli 75 % sisällöllisten tavoitteiden osalta.  

Kuvio 3: Hankkeen sisällöllisen toteutuksen eteneminen (%). 

 

 

4. Pilotointi, tulokset ja tuotokset  

Kyselyyn vastanneista kolme hanketta (21%) ilmoitti, ettei tavoitteiden mukaisia tuloksia ole vielä lainkaan 

valmiina, loput hankkeet ovat saaneet valmiiksi jo yhden tai useamman tavoitteiden mukaisista tuotoksista. 

64 % oli saanut valmiiksi hankkeen ensimmäisen, toisen ja kolmannen tuotoksen/tuloksen. Hankkeissa 

kehitettäviä toimintamalleja on pilotoitu 93% hankkeissa, mikä tarkoittaa, että melkein kaikki hankkeet 

(13/14) kyselyyn vastanneista ovat edenneet jo konkreettisiin käytännön kokeiluihin. Yhdessä hankkeessa 

ei ole vielä tehty pilotointeja. Pilotoinnin aloittaneista yhdeksän (75%) olivat sitä mieltä, että pilotointi on 

onnistunut odotetusti. Kolmessa hankkeessa (25%) pilotointi ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. 

Suurin osa hankkeista on ottanut jo vähintään yhden hankkeen suunnitelman mukaisista päätuotoksista tai 

tuloksista käyttöön. Kaksi hanketta ilmoitti, että yhtäkään hankkeen päätuloksista/tuotoksista ei ole otettu 
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käyttöön omassa organisaatiossa tai hankeverkostossa. Viisi hanketta puolestaan ilmoitti, että hankkeen 

kolme tulosta/tuotosta on otettu käyttöön. 

Hyvien käytäntöjen kokoamiseksi, arvioimiseksi ja levittämiseksi kyselyyn vastanneista hankkeista 5 (36 %) 

ilmoitti kuvanneensa hankkeen SAKU ry:n ylläpitämään Hyvinvoiva Amis –menetelmäpankkiin (ent. Arjen 

Arkki -menetelmäpankki). Vastanneista hankkeista (43%) ilmoitti kuvanneensa hankkeen tuotoksia 

menetelmäpankkiin. Vastanneista 86% ilmoittivat olevansa valmiita esittelemään hankkeen tuloksia ja 

tuotoksia seminaareissa, työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa.  

Hankkeiden tavoitteiden toteutumista seurataan tarkasti ja vaikuttavuutta arvioidaan. Hankkeiden 

seurannassa hyödynnetään tasaisesti palautekyselyitä, itsearviointia sekä ohjausryhmätyöskentelyä 

hankkeen seurannassa. Lisäksi useassa hankkeessa hyödynnetään projektiryhmätyöskentelyä ja 

vertaisarviointia. Neljä hanketta on myös hyödyntänyt haastatteluja ja kolme hanketta valitsi kohdan muu. 

Tässä kohdassa mainitaan tutkimus, opinnäytetyö sekä opiskelijan opintojen ohessa tekemä 

vaikuttavuusanalyysi. 

Kuvio 4: Tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä onnistumisen ja vaikuttavuuden arviointi (lkm). 

 

 

Hankkeet tekevät yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden kanssa. Yleisimpinä yhteistyökumppaneina 

mainitaan valtakunnallisen ja alueelliset ESR-hankkeet sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 

valtionavustushankkeiden kanssa. Muita kyselyssä esille tulleita yhteistyökumppaneista ovat alueella 

toimivat ohjaamot.  

Lopuksi hankkeilta kysyttiin sujuvat siirtymät -verkoston hankkeiden kanssa tehtävän yhteistyön lisäarvoa 

kehittämistyöhön. Yhteistyö muiden verkoston hankkeiden kanssa koettiin tärkeänä. Yhteistyön nähtiin 
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muun muassa mahdollistavan yhteiskehittämistä, tiedon jakamista, kehittämisideoita, mahdollisuuksia 

verkostoitumiseen, mahdollistanut eri malleihin tutustumisen, kokemusten jakaminen onnistumisista ja 

epäonnistumisista sekä hanketoimijoiden vertaistuen toisilleen. 

 

Kuvio 5: Hankkeiden yhteistyötahot (lkm). 

 

 

Verkoston hankkeiden tuloksista, malleista ja hyvistä käytännöistä löytyy lisätietoa Malleja ja hyviä 

käytäntöjä siirtymien sujuvoittamiseen uusimmasta kevät - syksy 2021 -raportista: 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Malleja%20siirtymien%20sujuvoittamiseen_kev%C3%A4

t2021_syksy2021.pdf 

 

Kyselyyn vastanneet hankkeet  

#Hyvinvoiva amis. Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa 

AIKU - Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa 

Kaksoisurat Päijät-Hämeessä 

Löydä polkusi 

Mestaripolkua rakentamassa 
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Ohjauksella eteenpäin 

Perusta - perustaidot hallussa 

Puhtaasti parempaan duuniin 

Satauraa ammatillisesta! 

TRANSIT - Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään 

Tukipolku 

Urahaku 

Varustamo 

Yhessä eteenpäin 


