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Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen
Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen, Raportit ja selvitykset OPH 1:2019

Ilmenneitä selvitystarpeita 2019 tehdyn selvitystyön aikana:

• Jatko-opintoihin ja työelämään siirtymien tematiikka

• Selvitysten näkökulmasta hankeverkostoa puhuttaneita teemoja uudessa 
ammatillisessa koulutuksessa ovat esimerkiksi:

• Uraohjaus ja ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö

• Kehittämisehdotukset ja toimintamallit siirtymien sujuvoittamiseksi jatko-
opintoihin
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Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen, Raportit ja selvitykset OPH 1:2019

TYÖLLISTYMISEEN LIITTYVIÄ KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

• Hyvä työelämäyhteistyö

• Osaamistarpeiden ennakointi

• Työelämäyhteistyöstä saadun palautteen hyödyntäminen

• Opettajien työelämäosaaminen

• Työelämään valmentautuminen tai valmistautuminen

• Osaamisperusteisuus

• Tutkinnon osilla tai osalla työllistyminen

• Työllistämiseen sitouttaminen (Top-yritykset yhteistyötahoina)

• Yhteistyö työllisyys- ja rekrytointipalveluiden kanssa

• Työllistymisen seurannan järjestelmän kehittäminen > tutkintokohtainen seuranta
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Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamiseksi 
Hallituksen esitys eduskunnalle (luonnos 30.4.2020)

Ammatillinen koulutus ja opintojen aikainen uraohjaus

• Opiskelijan jatkosuunnitelmista keskustellaan ja opiskelijaa ohjataan suunnitelmaan sisältyvän 
uraohjauksen yhteydessä opintojen alusta alkaen. 

• Opintojen loppuvaiheessa käydään läpi suunnitelmaan kirjatut opiskelijan jatkosuunnitelmat 
tutkinnon suorittamisen jälkeen ja ohjataan opiskelijoita tarvittaessa opinto-ohjaajan puheille.

• Opiskelijaa uraohjataan siis ennakoivasti koko opintojen ajan ja tehostetusti opintojen 
päättövaiheessa. 
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Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamiseksi 
Hallituksen esitys eduskunnalle (luonnos 30.4.2020)

Ammatillinen koulutus ja päättövaiheen ohjaus

• Monet koulutuksen järjestäjät kohdistavat täsmäohjausta niille opiskelijoille, joilla ei opintojen 
päättövaiheessa ole vielä selvää kuvaa siitä, mitä tehdä valmistumisen jälkeen. 

• Ennakoivan ohjauksen ja päättövaiheeseen ajoittuvan täsmäohjauksen avulla halutaan vähentää 
jatko-ohjauksen tarvetta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

• Valmistuvia opiskelijoita tuetaan itseohjautuvuuteen, mutta samalla heille kerrotaan saatavilla 
olevista ohjauspalveluista. Jos arvioidaan, että opiskelija ei kykene itsenäisesti siirtymään 
työmarkkinoille tai jatko-opintoihin, heille pyritään järjestämään tuettu siirtymä TE-keskuksen tai 
Ohjaamojen palveluihin. 
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Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamiseksi 
Hallituksen esitys eduskunnalle (luonnos 30.4.2020)

Jälkiohjauksen määrällinen tarve

• Ammatillisesta koulutuksesta annettavaan lakiin lisättäisiin säännös koulutuksen järjestäjän 
velvollisuudesta antaa pyynnöstä ohjausta jatko-opintoihin ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneelle, joka ei ole saanut jatko-opintopaikkaa. 

• Vuonna 2018 korkeakoulujen yhteishaussa haki ammattikorkeakouluihin 7 803 sellaista hakijaa, 
jotka olivat suorittaneet ammatillisen tutkinnon tilastovuonna. Näistä koulutuspaikan sai 2 559. 

• Vastaavasti yliopistoihin haki 1 653 ammatillisen tutkinnon tilastovuonna suorittanutta opiskelijaa, 
joista 321 sai opiskelupaikan. 

• Yhteensä siis 6 586 hakenutta jäi ilman opiskelupaikkaa korkeakoulussa. 

• Laskelmassa on arvioitu, että ilman opiskelupaikkaa jääneistä hakijoista 50 prosenttia (n. 3 300) 
tarvitsisi keskimäärin kaksi tuntia jälkiohjausta.
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Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamiseksi 
Hallituksen esitys eduskunnalle (luonnos 30.4.2020)

Jälkiohjauksesta yleisesti ammatillisessa koulutuksessa

- Aiempaa systemaattisempi jälkiohjaus jatko-opintoihin ammatillisen tutkinnon suorittamisen 
jälkeen voisi lisätä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakeutumista ja pääsyä 
korkeakoulutukseen.

- Jälkiohjausta annettaisiin tutkinnon suorittaneen henkilön pyynnöstä. 

- Säännöksen perusteella ohjausta voisi pyytää, jos henkilö on hakeutunut tutkintotavoitteisiin jatko-
opintoihin, käytännössä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, mutta ei ole saanut opiskelupaikkaa.

- Säännöksen sanamuodon mukaan jatko-ohjausta annetaan sellaiselle perustutkinnon 
suorittaneelle, jonka tavoitteena on nimenomaan jatkaa opintojaan korkea-asteella 
ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

- Jos tutkinnon suorittaneen tavoitteena on siirtyä työelämään, nämä henkilöt saisivat 
tarvitsemaansa ohjausta TE-toimistoista ja ohjaamoista.
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Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportti 

Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja, Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta 
perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa, julkaisut 6:2020

• Lukiokoulutuksessa vastuu opintojen alkuvaiheen ohjauksesta kuului pääsääntöisesti opinto-
ohjaajille, kun taas ammatillisessa koulutuksessa ryhmän-ohjaajille. 

• Lukiokoulutuksen järjestäjät arvioivat alkuvaiheen ohjauksen resurssien riittävyyden hieman 
paremmaksi kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Mitä suurempi lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen järjestäjä opiskelijamäärältään on, sitä heikommaksi järjestäjät 
näkevät resurssien riittävyyden. 

• Ohjattavien määrä opinto-ohjaajaa kohden oli joissakin oppilaitoksissa hyvin suuri, 

• lukioissa enimmillään 450 ja 

• ammatillisessa koulutuksessa jopa 1 000 ohjattavaa yhtä opinto-ohjaajaa kohti. 
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18—64-vuotiaiden työllisyysaste koulutustason mukaan (2018): 
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perusaste toinen aste korkea-aste

Islanti 77 86 92

Norja 61 80 89

Ruotsi 67 87 90

Suomi 55 75 87

Tanska 65 75 88

Viro 65 80 85

OECD 59 76 85



Ohjauspalvelut ja pisteet 

Kohti jatko-opintoja ja työelämää, Raportit ja selvitykset 2020:7 OPH

• Jälkiohjauksen käytännön järjestämisessä kyse on enemmänkin nykykäytäntöjen laajentamisesta ja 
soveltamisesta. Osa koulutuksen järjestäjistä on kehittänyt ohjauspisteitä esim.:

 WinNovassa toimii työnhaun ohjauspiste Winkkari. 

Käytäntö on kehitetty Winkkari-hankkeessa (ESR-hanke, 2017–20)

 Koulutuskeskus Salpauksessa toimii Ohjauspiste Suunta. 

 Osao Ovi on Koulutuskuntayhtymä OSAOn hakijapalvelu 

 Ura- ja rekrytointipalvelut Duunittamo / Suomen Diakoniaopisto

 Opinto- ja uraohjausmalli / Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä – yhteistyötä Ohjaamon kanssa
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Ohjauspisteille yhteisiä toiminnan piirteitä, poimintoja

(Kohti jatko-opintoja ja työelämää, Raportit ja selvitykset 2020:7)

• Kyseiseen oppilaitokseen hakeutumisen neuvonta – ohjausta/neuvontaa osaamisen 
kehittämiseen

• Palvelut ovat monikanavaisia (tapaamiset, puhelin, sähköposti, chat)

• Oman osaamisen ja vahvuuksien esittely 

• Oppisopimus- tai työssäoppimispaikan etsiminen 

• Työnhaku ja yhteistyö TE-palveluiden kanssa

• Video CV:n tekeminen/ CV:n tekeminen

• Jatko-opintoihin hakeminen 
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Opinto-ohjauksen kehittäminen, OKM

• Ohjelma vahvistaa oppilaan- ja opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, 
systemaattisuutta sekä jatkumoa etenkin peruskoulusta toiselle asteelle, mutta myös siitä 
eteenpäin jatko-opintoihin tai työelämään.

• Oikeus oppia -ohjelma sekä Oikeus osata -ohjelma sekä valmistelussa oleva lukiokoulutuksen 
laatuohjelmaan.

• Kehittämisohjelman toteutukseen on varattu pysyvää rahoitusta 19 miljoonaa euroa vuodessa, 
josta 14,7 miljoonaa euroa on oppivelvollisuuden laajentamiseen varattua rahoitusta. 

• Lisäksi oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen on varattu 6,3 miljoonaa euroa.
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Opinto-ohjauksen kehittäminen

AMMATILLINEN KOULUTUS

 Keskeyttämisuhan alaisten tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden 
lisäohjaus, pysyvää rahoitusta 3,3 miljoonaa euroa/vuosi

 Tutkinnon suorittaneiden ohjaus jatko-opintoihin, pysyvää rahoitusta 0,2 
miljoona euroa/vuosi

 Oikeus osata -kehittämisohjelman toimenpiteet, hankerahoitusta 6,0 miljoonaa 
euroa
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OKM, Opinto-ohjauksen kehittäminen

Kehittämisohjelman esite:

• https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162326/Opinto-
ohjauksen%20kehitt%C3%A4misohjelma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Opinto-ohjauksen kehittämisohjelman etenemistä voi seurata: 
https://minedu.fi/opinto-ohjauksen-kehittaminen
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Oikeus osata -valtionavustushaku on avautunut 
1.9.2020 klo 9.00
Hakuaika: 1.9.–15.10.2020 klo 16:15

• Linkki hakutiedotteeseen: https://www.oph.fi/fi/funding-release/oikeus-osata-
valtionavustushaku-ammatillisen-koulutuksen-laadun-ja-tasa-arvon

Hakuryhmä 1. Opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytysten parantaminen ja 
ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen

Painopisteisiin 1.1 ja 1.2 haetaan erillisillä hakemuksilla.

1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen (6 MEUR)
1.2 Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen (2 MEUR)
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Kiitos!

jouni.jarvinen@oph.fi
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