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Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista 
tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

1. Osuvaa osaamista
2. Kotona Suomessa (poikkihallinnollinen)
3. Osallistamalla osaamista
4. ESR-nuorisotakuu (poikkihallinnollinen)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 
valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014 - 2020



Osuvaa osaamista - Sujuvat siirtymät
• Luodaan, pilotoidaan ja mallinnetaan valtakunnallisesti yhteneviä, 

koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia 
siirtymävaiheen palveluita, toimintamalleja ja pedagogisia 
ratkaisuja. 

• Palvelut ja toimintamallit vakiinnutetaan osaksi koulutusjärjestelmää 
ja koulutuksen järjestäjien toimintaa. 

• Keskeiset toimintamallit
1. opintonsa keskeyttäneiden välittömän eteenpäin poluttamisen

yhtenäiset toimintatavat
2. aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 

toimintamallien uudistaminen osana joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja 
tutkintopolkuja

3. koulutuksen henkilökohtaistamisen mallit
4. 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. 
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Sujuvat siirtymät:
kevään 2016 haun painopisteet

• Haussa haetaan rahoitettavaksi sujuvia siirtymiä 
tukevia hankkeita, joilla edistetään nuorten 
siirtymistä nopeammin jatko-opintoihin. 

• Hankkeissa on keskeistä
– toiselta asteelta korkeakouluopintoihin siirtymisen 

nopeuttaminen joustavien ja yksilöllisten 
opintopolkujen avulla

– erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen
– aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen 

parantaminen
– toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön 

tiivistäminen
– (sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen). 
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LIIKETTÄ NIVELIIN: Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun 
johtavien opintopolkujen ja koulutusasteiden yhteistyön toimivuus

• Opiskelijalähtöisyyden vahvistaminen: Varhainen informointi jatko-opintoihin
liittyvistä mahdollisuuksista ja opinnoissa tarvittavista valmiuksista. 
• Ohjauksen saatavuuden varmistaminen ja ohjausmuotojen kehittäminen:
Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjauksen saatavuus tulee varmistaa ammatillisen koulutuksen eri 
järjestämismuodoissa ja kaikilla koulutusaloilla.
• Ura-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestelmällinen kehittäminen: Ammatillisen
koulutuksen järjestäjien tulee kehittää alueellisia koulutusverkostoja ja olemassa olevia
hyviä käytäntöjä hyödyntäen ura-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kokonaisuutta.
• Ohjausresurssien käytön optimointi: Opintojen ohjaukseen suunnattava resursseja. On 

tärkeää käyttää myös perinteistä lähiohjausta sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet.
• Osaamisperusteisuuden hyödyntäminen: Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnin tulee 

perustua ainoastaan osaamisen arviointiin, ei siihen, miten osaaminen on hankittu.
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Liikettä niveliin

• Opiskelijahaun ja -valinnan kehittäminen: Ammattikorkeakoulujen uusien 
valintaperusteiden tulee tarjota aiempaa tasapuolisemmat mahdollisuudet 
koulutukseen hakeutumisessa.

• Opiskelijahakuun liittyvän tiedotuksen tehostaminen.
• Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen: Nivelvaiheen toimivuutta tulee 

edistää koulutusasteiden yhteisellä suunnittelulla ja 
ammattikorkeakouluopintoihin valmentavilla yhteistoteutuksilla. 

• Työelämäyhteistyön hyödyntäminen: Yritysten ja muun työelämän kanssa 
yhteistyössä toteutettavien oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteistyötä tulee lisätä.

• Kannusteiden lisääminen.
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Osuva ohjaus
• Vahvistetaan ensisijaisesti Ohjaamon ja Opintopolku.fi:n

palvelukykyä kehittämällä monialaista tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluosaamista ja toimintatapoja. 

• Toiminta kytkeytyy ESR-nuorisotakuu –
toimenpidekokonaisuuteen.

• Koulutusten kehittämistä ja koulutusta: moniammatillinen
yhteistyö, räätälöityä koulutusta kohderyhmän mukaa.

• Kohderyhmä Ohjaamoissa työskentelevät ja Opintopolku.fi-
verkkopalvelua hyödyntävät opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja 
muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat, 
palveluhenkilöstö
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Osuva ohjaus:
kevään 2016 haun painopisteet

1. Vahvistetaan Opintopolku.fi-palvelua hyödyntävien 
opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjaus- ja 
koulutuspalveluiden asiantuntijoiden kykyä käyttää 
aktiivisesti Opintopolku.fi-palvelua sekä muita 
digitaalisia palveluja opintojen suunnittelun tukena 
erityisesti koulutukseen hakeutumisvaiheessa
 Hakeutujalle muodostuu realistinen kuva tutkinnon 

ammattitaitovaatimuksista ja tulevista opinnoista. Tämä tukee 
opintojen loppuun saattamista ja työllistymistä opintojen 
jälkeen.

 Hankkeissa luodaan koulutukset tai muut osaamisen 
kehittämistavat ja vahvistetaan kohderyhmien osaamista eri 
tavoin. 

•
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Osuva ohjaus:
kevään 2016 haun painopisteet

2. Vahvistetaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa 
tarvittavaa monikulttuurista osaamista. 
 Hankkeissa luodaan koulutukset ja koulutetaan 

kohderyhmää. 
 Ohjaamoihin suunnatuissa koulutushankkeissa 

monikulttuurisen osaaminen kehittäminen tukee 
Ohjaamo-toimintamallin monialaista ohjausosaamista.

 Koulutuksen järjestäjille suunnatuissa hankkeissa 
toiminta tukee opinto- ja ohjausprosesseihin liittyviä 
toimintatapoja sekä opiskelukykyä ja -motivaatiota 
vahvistavia toimia, joilla voidaan tukea opintojen loppuun 
saattamista ja työllistymistä opintojen jälkeen.  
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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalan valtakunnalliset 
ESR-toimenpidekokonaisuudet

ESR-nuorisotakuu: Lukioiden 
työelämäyhteistyö

Helsinki 8.12.2015



Lukioiden työelämäyhteistyö

• Edistetään lukioiden työelämäyhteistyötä 
kehittämällä ja pilotoimalla lukion ja työelämän 
yhteistyön toimintamalleja sekä vahvistamalla 
yrittäjyysosaamista

• Työelämän konkreettinen mukanaolo hankkeissa
• Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja 

korkeakoulujen kanssa
• Kokemusten perusteella luodaan 

valtakunnalliset periaatteet lukioiden 
työelämäyhteistyölle

• Seuraava haku syksyllä 2016.
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Lisätietoa

www.rakennerahastot.fi

www.minedu.fi
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http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.minedu.fi/
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