
Hankekartoituksen 

tulokset 
Sujuvat siirtymät -kartoitus 

7.2.2017, Helsinki 



Yleistä hankeosuudesta 

• Kartoituskyselyyn vastanneet 
koulutuksen järjestäjät nostivat esille 
yhteensä 210 hanketta vuosien 2003–
2018 väliltä 

• Hankeosuudessa käsitellään 
hankkeita, jotka ovat päättyneet 
vuoden 2010 jälkeen 

• Hankkeita karsittiin myös sen mukaan, 
kuinka paljon niistä löytyi tietoa 
internetistä 

• Suuri osa vastaajista ilmoittanut 
pelkästään hankkeen nimen, joka 
hankaloitti tarkempien tietojen 
etsimistä. 

 



Yleistä hankeosuudesta 

• Vastaajat ilmoittivat pääsääntöisesti 
useamman kuin yhden hankkeen 
teemaan liittyen.  

• Perusopetuksen ja ammatillisen 
koulutuksen siirtymiseen sekä 
koulutukseen kiinnittymiseen liittyviä 
hankkeita ilmoitettiin yhteensä 113 
kappaletta. 

• Käsiteltävänä 82 hanketta  

• Henkilökohtaistamiseen liittyviä 
hankkeita ilmoitettiin 110 kappaletta. 

• Käsiteltävänä 86 hanketta  

• Yksilöllisyyden toteutumisen hankkeita 
ja tutkinnon aikaisia siirtymiä tukevia 
hankkeita ilmoitettiin 76 kappaletta. 

• Käsiteltävänä 58 hanketta 



Kartoituksesta nousi esille… 

• Erityisen paljon käytäntöjä on luotu: 

• perusopetuksen ja toisen asteen 
yhteistyöhön 

• Valma-koulutukseen, ammatillisen 
toisen asteen opintoihin 
kiinnittymiseen (erityisesti 

ryhmäyttämisen, orientaatioviikkojen, 
hyvinvointivuosikellojen ja tutoroinnin 
näkökulmasta) 

• joustaviin ja työvaltaisiin polkuihin 

• työssäoppimisten kehittämiseen, 
ohjaukseen 

• varhaiseen puuttumiseen (”time out” -

malleja, uudelleen polutuksia, hyvinvoinnin 
tukeminen, muut tukipalvelut).  



Kartoituksesta nousi esille… 
• Aikuiskoulutuksen puolella on mietitty 

paljon opintojen markkinointia opintotorien 
ja kohderyhmän tavoittamisen 
näkökulmasta. (Opinovi-hankkeet) 

• Tässä siirrettävää myös perusasteen ja 
toisen asteen nivelvaiheeseen 

• Yhteistyötä oppisopimuskoulutuksen ja 
näyttötutkintojen osalta on kehitetty 
vähemmän 

• Oppisopimuskoulutuksen ja 
perustutkintojen yhdistämiseen 
(oppisopimukseen siirtymiseen) on 
kehitetty malleja oppisopimuskeskuksissa.  

• Keskeyttämistilanteeseen, sen 
seuraamiseen, uudelleen kiinnittymiseen ja 
keskeyttämiseltä palaamiseen tarvitaan lisää 
tukea 

• Tähän on syntymässä käytäntöjä Sujuvat 
siirtymät -verkoston hankkeissa 



Kartoituksesta nousi esille… 

• Koulutusten ja oppilaitosten välisiin siirtymiin oli 
vähemmän hankkeita 

• Näitä on myös syntymässä Sujuvat siirtymät -
verkoston hankkeissa 

• Työelämään siirtymiseen on kehitetty käytäntöjä 
uraohjauksen ja työelämäyhteistyön 
näkökulmasta. 

• Siirtymää on pyritty tukemaan kehittämällä 
työssäoppimista ja työvaltaisia polkuja. 

• Vaatii käytäntöjä siirtymän seuraamiseen sekä 
uusia käytäntöjä yhteistyöhön opiskelun 
lopetusvaiheessa.  

• Yhteistyömallit TE-toimistojen kanssa ovat 
vanhahtavia. 



Johtopäätöksiä 

• Hanketyön vaikutus ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen on 
merkittävä 

• Kartoituksessa esiin nousseissa 
hankkeissa oli luotu kattavasti malleja, 
käytäntöjä ja työkaluja 

• Olennaista kuitenkin on, miten ne on 
levitettävissä 

• Parhaiten oli dokumentoitu hankkeita, 
joita oli koordinoitu 

• Läpäisyn tehostamisen ohjelma 
(lapaisy.fi) 

• Paremmat arjentaidot ja opintojen 
kautta töihin (www.arjenarkki.fi) 

• Koulutustakuu.fi-sivustolle 
koordinoidut hankkeet 

• Opinovi.fi  opinovi-projektit 

(aikuiskoulutus) 



Johtopäätöksiä 

• Hankkeiden tulokset oli kuvattu hyvin 
vaihtelevasti nettisivuille 

• Useimmista löytyi hankekuvaus ja 
hankkeen tavoitteet, varsinaisia 
tuotoksia oli hankalampi löytää 

• Hankkeiden ja syntyvien mallien 
kannalta on tärkeää panostaa 
tuotteistamiseen ja juurruttamiseen, 
jotta mallit ovat levitettävissä 

• Myös sisäinen levittäminen aktiivisesti 
koulutuksen järjestäjän omassa 
toiminnassa 

• Koordinointi ja tulosten kokoaminen 
tukevat tuotteistamista, edistää 
käytäntöjen leviämistä ja vähentää 
päällekkäistä työtä 

• Useissa hankkeissa oli luotu samanlaisia 
asioita. 



Mitä sitten? 

• Zoomin Sujuvat siirtymät –verkoston 
hankkeiden koordinoinnissa 
hyödynnetään www.arjenarkki.fi-
sivustolta löytyvää menetelmäpankkia 

• Menetelmäpankkiin voi kuvata 
hankkeen, mutta erityisesti sen 
tulokset. 

• Menetelmä kuvataan mahdollisimman 
yksinkertaisesti, että se on helposti 
sieltä omaksuttavissa ja 
hyödynnettävissä 

• Menetelmäpankkia ylläpitää SAKU ry 

• Koottuja hyviä käytäntöjä hyödynnetään 
Zoomin raporteissa 

http://www.arjenarkki.fi-sivustolta/
http://www.arjenarkki.fi-sivustolta/
http://www.arjenarkki.fi-sivustolta/


Kiitos! 

Susanna Ågren 
susanna.agren@sakury.net 

puh. 0207 55 10 17 
 

www.sakury.net 


