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ALKUSANAT
Nyt tehty selvitys Kohti jatko-opintoja ja työelämää – Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen
luo kuvaa ammatillisen koulutuksen aikana annettavan jatko-ohjauksen ja jälkiohjauksen
nykytilasta. Selvityksessä esitellään koulutuksen järjestäjien kehittämiä malleja ja hyviä
käytänteitä kaikkien koulutuksen järjestäjien kehittämistyön tueksi sekä tuodaan esille jälkiohjauksen kehittämistarpeita. Selvityksen loppuun on koottu aineiston pohjalta nousevia
kehittämisehdotuksia.
Selvitys toteutettiin osana Zoomi-hanketta. Zoomi on valtakunnallinen ESR-koordinointihanke, joka koordinoi sujuvien siirtymien edistämiseen tähtääviä hankkeita. Zoomin aiempien
selvitysten pohjalta on todettu, että siirtymävaihe ammatillisen koulutuksen jälkeen vaatii
erillistä tarkastelua selvityksen muodossa. Selvityksen aihe on myös ajankohtainen lainsäädännön muutoksien ja uraohjauksen näkökulmista.
Oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi hallitusohjelman keskeisimmistä toimista. Sen
yhteydessä on hallitusohjelman kirjausten mukaisesti tarkoitus toteuttaa myös jälkiohjausvelvoitteen ulottaminen koskemaan ammatillista koulutusta. Selvityksessä tuotettiin pohjatietoa säädösmuutosten valmistelun tueksi. Jälkiohjausvelvoitetta koskeva säädösmuutos on
tulossa lakiin ammatillisesta koulutuksesta, ja sen ehdotettu voimaantuloaika on 1.8.2021.
Lukiolaissa säädetään jo nyt tutkinnon suorittaneiden jälkiohjausvelvoitteesta. Jatko-ohjausvelvoitteen ulottuminen ammatillisen perustutkinnon suorittamisvuotta seuraavaan vuoteen
ja jatko-opintoihin liittyvään hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvän ohjauksen säätäminen velvoittavaksi kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille parantaisi toisen asteen
tutkinnon suorittaneiden nuorten yhdenvertaisuutta.
Vuoden 2018 alusta voimaan astuneessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sisällytettiin ammatillisissa perustutkinnoissa pakollisina
oleviin yhteisiin tutkinnon osiin. Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuudessa on kehitetty toimintamalleja laajemmin opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien toteuttamiseen sekä tukemaan urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Urasuunnitteluvalmiuksien kehittyminen on koko
opintojen kestävä jatkumo, ja se tukee osaltaan myös ammatillisen koulutuksen jälkeisiä
siirtymiä.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on tuottanut julkaisun Kannatteleeko koulutus? Yhteenveto kansallisen koulutuksen arviointitoiminnan tuloksista. Arviointikaudella 2016–
2019 kerätyn aineiston valossa keskeisiksi jatko-opintoihin ohjauksen kehittämistarpeiksi
on noussut jatko-opintojen ohjausmallien selkeyttäminen ja systematisointi järjestäjätasolla
sekä mallien laadullisen kehittämisen ja toimijuuden varmistaminen. Zoomi-hankkeen selvitys vastaa osaltaan tähän tarpeeseen tuomalla esiin koulutuksen järjestäjätasolla kehitettyjä
malleja.
Selvitys kehittämisehdotuksineen tarjoaa koulutuksen järjestäjälle välineen oman toiminnan
kehittämiselle. Lisäksi selvitys antaa myös tilannekuvan laajemmin ammatillisen koulutuksen urasuunnittelun parissa työskenteleville ohjaajille ja tutkijoille. Kokonaisuus tukee
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verkoston hankkeiden kehittämistoimia, jotka liittyvät erityisesti ammatillisen koulutuksen
valmistumisen jälkeisten siirtymien sujuvoittamiseen. Toivommekin, että selvitys luo pohjaa
entistä systemaattisemman ammatillisen tutkinnon jo suorittaneiden jatko-ohjauksen luomiselle.
Jouni Järvinen
Opetusneuvos
Opetushallitus
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Tiina Kärkkäinen
Zoomi-hankkeen projektiasiantuntija
Opetushallitus
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Inka Ruokolainen
Zoomi-hankkeen projektipäällikkö
Opetushallitus

TIIVISTELMÄ
Kohti jatko-opintoja ja työelämää -selvitys on tehty osana ESR-rahoitteista Zoomi – Sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta. Zoomi-hankkeen koordinoimalla Sujuvat siirtymät
-ESR-hankeverkostolla kehitetään koulutuspolun aikaisia siirtymiä perusopetuksen ja toisen
asteen nivelvaiheessa, ammatillisten opintojen aikana sekä valmistumisvaiheessa. Opintojen
päättövaiheen kehittämistoimilla tuetaan opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työelämään tai
jatko-opintoihin. Selvityksen toteutti DiaLoog-tutkimuspalvelut Zoomi-hankkeen toimeksiannosta.
Laadullisessa selvityksessä tarkastellaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille tarjottavan jatko-ohjauksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Selvitys kartoittaa jatko-ohjauksen nykyisiä käytäntöjä, niiden vaikuttavuutta ja kattavuutta sekä kehittämistarpeita. Lisäksi selvitys
nostaa esiin opintojen aikaisia tukikäytäntöjä ja prosesseja, joilla lisätään itseohjautuvaa
sijoittumista työhön tai jatkokoulutukseen.
Selvitysaineisto on kerätty kehittämistyön menetelmin. Keväällä 2020 vierailtiin 10 ammatillisen koulutuksen järjestäjän luona (etäkokoukset). Ryhmäkeskusteluissa kuultiin 75:tä
ohjaustyön asiantuntijaa ja oppilaitosjohdon edustajaa. Etävierailuiden keskustelut toimivat
selvityksen pääasiallisena aineistona. Lisäksi tehtiin lyhyt www-kysely, johon osallistui 22
koulutuksen järjestäjää.
Keväällä 2020 tutkinnon suorittaneille tarjottava jatko-ohjaus perustui yleensä ohjaushenkilöstön omiin työkäytäntöihin. Jatko-ohjauskäytännöistä sovitaan yhdessä (esim. opotiimit) tai
ohjausta tehdään itsenäisesti. Yleisin linjaus on se, että ohjaushenkilöstö lupaa olla käytettävissä, mikäli valmistunut opiskelija tarvitsee myöhemmin ohjausta. Muilta osin opiskelijoita
kehotetaan olemaan yhteydessä esimerkiksi TE-toimistoon tai Ohjaamoon.
Jatko-ohjaus yhdistetään ura- ja päättövaiheen ohjaukseen. Tutkinnon suorittaville annetaan valmiuksia (tietoa, taitoa, suuntaviivoja), joilla ohjautua eteenpäin erilaisissa ohjausta
vaativissa elämäntilanteissa (työttömyys, jatkokoulutukseen haku, koulutuksen ulkopuolelle
jääminen). Ohjaushenkilöstö pyrkii tunnistamaan lisäohjausta tarvitsevat opiskelijat, ja näille
tarjotaan henkilökohtaisempaa ohjausta valmistumisvaiheessa tai heti valmistumisen jälkeen.
Jatko-ohjauksen nykyistä systemaattisempi ja kattavampi järjestäminen olisi mahdollista
nykyisten ohjauspalveluiden ja -pisteiden yhteydessä. Hakijoille ja opiskelijoille tarjottavat
ohjauspalvelut ja -rakenteet voisivat olla entistä laajemmin myös valmistuneiden käytettävissä.
Jatko-ohjauksen toimijakenttä on laaja ja moniammatillinen. Opinto-ohjaajat ja vastuuopettajat tekevät jatkosijoittumista tukevaa HOKS- ja uraohjausta opintojen aikana. Tutkinnon
jälkeisen jatko-ohjauksen osalta oppilaitokset nojaavat ulkoisiin verkostokumppaneihin
(TE-toimistot, Ohjaamot, hankkeet). Koska jatko-ohjauksen tarpeen uskotaan kasvavan, verkostoyhteistyön kehittämistarpeet nousevat entistä vahvemmin esiin (koordinointi, rajapinnat, työnjako).
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Selvitysaineiston ja muiden lähteiden (koulutustilastot, valtakunnallinen Amispalaute) perusteella voidaan arvioida, että noin kolmannes opiskelijoista tarvitsee jatko-ohjausta ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen ja/tai valmistumisvaiheessa. Osa jatko-ohjausta
tarvitsevista ei kuitenkaan saa riittävästi ohjausta. Osa jää tavoittamatta, osa ei ota tarjottua
ohjausta vastaan. Jatko-ohjaustarpeen tunnistaminen ja ohjattavien tavoittaminen nousivat
keskeisiksi osaamisen ja käytäntöjen kehittämisen kohteiksi.
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat antavat useammin myönteistä palautetta ammatillisia
jatkosuunnitelmia tukevan ohjauksen riittävyydestä. Yli 24-vuotiaiden opiskelijoiden palaute
on parempaa kuin nuorempien. Koulutusalojen erot ovat melko suuret. Jatko-ohjaus tukee
paremmin opiskelijoiden työllistymistä kuin jatkokoulutukseen sijoittumista (valtakunnallinen Amispalaute).
Jatko-ohjauksen kehittäminen on koulutuksen järjestäjien keskeisiä tavoitteita. Toiminnan
mallintamista, prosessikuvauksia ja ohjauskäytäntöjä mietitään paljon. Systemaattinen jatko-ohjausmalli turvaisi yksittäisten käytäntöjen toimivuutta, auttaisi jatko-ohjauksen resursoinnissa ja tukisi hankekäytäntöjen vakiintumista.
ESR-hanketoiminnalla on ollut keskeinen merkitys (ennakoivan) jatko-ohjauksen kentällä.
Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa kehitetyt ohjaus- ja opetuskäytännöt ovat kuin tukikäytäntöjä jatkosijoittumisen näkökulmasta. Monet hankekäytännöt tarjoaisivat myös jatkokehittämisen aihioita. Tukikäytäntöjen kehittäminen on tärkeää, koska hyvät tukikäytännöt lisäävät
opiskelijoiden itseohjautuvaa jatkosijoittumista ja vähentävät jatko-ohjauksen tarvetta.
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SAMMANDRAG
Utredningen Mot fortsatta studier och arbetslivet ingår i projektet Zoomi –Främjande av
smidiga övergångar, som finansieras av ESF. Genom ESF-projektnätverket för smidiga
övergångar, som koordineras av Zoomi-projektet, utvecklas övergångarna längs
utbildningsvägen i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och andra
stadiet, under yrkesstudierna samt i utexamineringsskedet. Genom utvecklingsåtgärderna
i slutskedet av studierna stöder man studerandenas smidiga övergång till arbetslivet eller
fortsatta studier. Utredningen genomfördes av DiaLoog forskningstjänster på uppdrag av
Zoomi-projektet.
I den kvalitativa utredningen redogör man för nuläget och framtiden för den fortsatta
handledning som erbjuds dem som avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Utredningen
kartlägger de nuvarande rutinerna för fortsatt handledning, dess genomslagskraft och
omfattning samt utvecklingsbehov. Dessutom lyfter utredningen fram stödrutiner och
processer som används under studietiden och som ökar studerandenas förutsättningar att
på egen hand söka sig till arbete eller fortsatta studier.
Utredningsmaterialet har samlats in med hjälp av metoder för utvecklingsarbete. Våren
2020 besöktes 10 anordnare av yrkesutbildning (distansmöten). I gruppdiskussionerna
hördes 75 experter på handledningsarbete och representanter för läroanstalternas ledning.
Diskussionerna under distansbesöken utgör utredningens huvudsakliga material. Dessutom
genomfördes en kort webbenkät där 22 utbildningsanordnare deltog.
Den fortsatta handledning som erbjöds dem som avlagt examen våren 2020 utgick i
allmänhet från handledningspersonalens egna arbetsrutiner. Man kommer överens om
fortsatt handledning tillsammans (t.ex. studiehandledarteam) eller så erbjuds handledning
självständigt. Den vanligaste riktlinjen är att handledningspersonalen lovar att stå till
förfogande om en utexaminerad studerande senare behöver handledning. I övrigt uppmanas
studerandena att kontakta till exempel arbets- och näringsbyrån eller Navigatorn.
Den fortsatta handledningen kopplas till karriärhandledningen och handledningen i slutet av
studierna. De som avlägger examen får stöd i att utveckla sina förutsättningar (kunskaper,
färdigheter, riktlinjer) för att söka sig vidare i olika livssituationer som kräver handledning
(arbetslöshet, ansökan till fortsatt utbildning, då man hamnar utanför utbildning).
Handledningspersonalen strävar efter att hitta de studerande som behöver ytterligare
handledning, och erbjuda dem mer personlig handledning i slutskedet av studierna eller
genast efter att de blivit utexaminerade.
Det skulle vara möjligt att organisera den fortsatta handledningen på ett mer systematiskt och
heltäckande sätt i samband med de existerande handledningstjänsterna och serviceställena. De
handledningstjänster och -strukturer som erbjuds till sökande och studerande skulle kunna var
mer tillgängliga också för de utexaminerade.

Aktörsnätverket för fortsatt handledning är omfattande och mångprofessionellt. Under
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studietiden ger studiehandledarna och de ansvariga lärarna PUK- och karriärhandledning
som stöder den fortsatta placeringen. I fråga om den fortsatta handledningen efter examen
stöder sig läroanstalterna på externa nätverkspartner (arbets- och näringsbyråerna,
Navigatorerna, projekt). Eftersom behovet av fortsatt handledning förväntas öka blir
utvecklingsbehoven inom nätverkssamarbetet allt tydligare (koordinering, gränssnitt,
arbetsfördelning).
Utgående från utredningsmaterialet och andra källor (utbildningsstatistik, nationell
studeranderespons inom yrkesutbildningen) kan man uppskatta att cirka en tredjedel av
studerandena behöver fortsatt handledning efter avlagd yrkesinriktad grundexamen och/eller i
slutskedet av studierna. En del av dem som behöver fortsatt handledning får ändå inte tillräckligt
med handledning. En del lyckas man inte nå och en del tar inte emot den handledning som
erbjuds. Att identifiera behovet av fortsatt handledning och nå dem som behöver handledning
lyftes fram som centrala områden för utveckling av kompetens och rutiner.
Studerande med invandrarbakgrund ger oftare positiv respons om tillgången till handledning
och stöd för deras fortsatta yrkesplaner. Responsen från studerande över 24 år är bättre än
responsen från yngre studerande. Skillnaderna mellan olika utbildningsområden är ganska
stora. Den fortsatta handledningen stöder studerandenas sysselsättning bättre än deras
placering i fortsatta studier (nationell studeranderespons inom yrkesutbildningen).
Att utveckla den fortsatta handledningen utgör ett centralt mål för utbildningsanordnarna.
Man funderar mycket på modellering av verksamheten, processbeskrivningar och
handledningsrutiner. En systematisk modell för fortsatt handledning skulle kunna trygga
enskilda handledningsrutiner samt stödja resursallokeringen för den fortsatta handledningen
och etableringen av projektmodeller i verksamheten.
ESF-projektverksamheten har haft en stor betydelse för den fortsatta (förutseende)
handledningen. De handlednings- och undervisningsrutiner som utvecklats i nätverket för
smidiga övergångar utgör ett slags stödmodeller med tanke på den fortsatta placeringen.
Många av projektmodellerna kan också fungera som underlag för den fortsatta utvecklingen.
Utvecklingen av stödrutiner är viktig, eftersom goda stödrutiner stärker de studerandes
förutsättningar att på egen hand söka sig vidare och minskar behovet av fortsatt handledning.
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1.

JOHDANTO

ZOOMI on ESR-rahoitteinen opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, jota toteutetaan Opetushallituksen ja
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä 1.5.2019–
31.12.2021.1
Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuuden tavoitteet on määritelty seuraavasti
(https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa):

Hankekokonaisuudessa kehitetään oppijoiden koulutuspolkua varmentavia sekä sujuvoittavia, kokonaisvaltaisia ja valtakunnallisesti levitettäviä sekä käyttöönotettavia palvelu- ja toimintamalleja. Kehittämistyöllä edistetään oppijoiden koulutuspolun aikaisia
siirtymiä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa, ammatillisen koulutuksen
aikana tapahtuvia siirtymiä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden sujuvaa
siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin.

ZOOMI-koordinaatiohankkeen tavoitteita ovat seuraavat:
1)
2)
3)
4)
5)

Sujuvat siirtymät -verkoston ylläpito ja vahvistaminen,
hankeverkostolle suunnattu ohjaus, neuvonta ja koulutus,
verkoston kehittämistyön tueksi tehtävät selvitykset,
ajankohtainen tieto hankekokonaisuuden toteutumisesta sekä
Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden toteutumisen arviointi.

ZOOMI-hankkeen tavoitteena on tukea verkoston hankkeita kokonaisvaltaisesti. Tuki sisältää
kehittämisen ja verkostoitumisen tuen, hankeosaamisen tuen, tulosten levittämisen, mallintamisen ja juurruttamisen tuen sekä vaikuttavuuden tuen.
Helmikuussa 2020 Zoomi-koordinaatiohanke tilasi DiaLoog-tutkimuspalveluilta nyt käsillä
olevan laadullisen selvityksen. Selvitysraportissa tarkastellaan toisen asteen ammatillisen
tutkinnon suorittaneelle tarjottavan jatko-ohjauksen nykytilaa ja tulevaisuutta Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuuden tavoitteiden viitekehyksessä.
Laadullisen selvityksen aineisto on kerätty kehittämistyön menetelmin. Keväällä 2020 vierailtiin 10 ammatillisen koulutuksen järjestäjän luona (etäkokoukset) ja kuultiin 75:tä ammatillisessa koulutuksessa annettavan ohjauksen asiantuntijaa. Etävierailuiden ryhmäkeskustelut toimivat selvityksen pääasiallisena aineistona.
Selvitysraporttia lukiessa on hyvä huomioida, että vaikka selvitys- ja kehittämistyötä tehtiin
yhteistyössä Zoomi-koordinaatiohankkeen kanssa, raportin viimesijaisista valinnoista, tulkinnoista ja muotoilusta vastaa selvityksen tekijä (Jukka Vehviläinen / DiaLoog).

1

ZOOMI ja Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuus sijoittuvat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
toimintalinjan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoitteen 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasaarvoa tukevien palveluiden parantaminen valtakunnalliseen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät
-osioon. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
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2.

SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1.	

Tausta ja tavoitteet

Tarjouspyynnön mukaan Opetushallitus pyysi asiantuntijapalvelua laadullisen selvitystyön
Kohti jatko-opintoja ja työelämää – Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen toteuttamiseksi.
Tavoitteena oli selvittää ESR-hanketoimijoilta, miten toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa huolehditaan jatko-ohjauksesta tällä hetkellä.
Selvitystyön taustalla ja lähtökohtana olivat Osuvaa osaamista -toimenpidekokokonaisuuden
Sujuvat siirtymät -osion hankkeissa tuotetut, jatkosijoittumisen (työllistyminen, jatkokoulutus) tueksi kehitetyt polut ja käytännöt sekä uraohjauksen ja -suunnittelun tueksi kehitetyt
menetelmät.2 Selvityksessä huomioitiin myös muissa hankkeissa ja koulutuksen järjestäjien
sisäisen työn tuloksena syntyneitä kehittämistoimia.
Laadullisen selvityksen oli tarkoitus tukea Sujuvat siirtymät -verkoston hankkeiden kehittämistoimia, jotka liittyvät erityisesti jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen sujuvoittamiseen. Lisäksi kartoitettiin ESR-hanketoiminnan ja muiden hankkeiden merkitystä ammatillisen koulutuksen järjestäjien työn tukena sekä selvitettiin hankekäytäntöjen vakiintumisen
tilannetta.
Selvityksessä haluttiin myös tietää, kuinka vaikuttavaa valmistumisen jälkeinen jatko-ohjaus
on ollut opiskelijan jatkosijoittumisen näkökulmasta. Tämän näkökulman sisällä kartoitettiin
myös kattavuutta ja jatko-ohjauksen ulkopuolelle jäämisen problematiikkaa.
Selvitys rakennettiin siten, että tuloksien toivotaan olevan hyödynnettävissä kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa.
Selvitystyön eräänä tavoitteena oli tukea hallitusohjelmaan kirjattua jatko-ohjausvelvoitteen
ulottamista ammatilliseen koulutukseen ja tähän liittyvää lainvalmistelua (ns. jälkiohjausvelvoite). Tähän liittyen arvioitiin tutkinnon jälkeisen jatko-ohjauksen vaatimia resursseja (työmäärä ja rahallinen resurssi).
Lainvalmistelun aikataulun vuoksi tätä tarkoitusta varten tehtiin jatko-ohjauksen nykytilaa ja
kehittämistarpeita koskeva kysely. Tässä kyselyssä pyydettiin myös arvioita jatko-ohjauksen
vaatimista resursseista. Helmi-maaliskuussa tehdyn kyselyn tuloksista kirjoitettiin sisäiseen
käyttöön tarkoitettu väliraportti.3
Selvitystyön taustalta voidaan hahmottaa myös aikaisempien selvityksen tuloksia. Havaintojen mukaan ohjauskäytännöt toimivat suhteellisen hyvin perusopetuksen ja toisen asteen
nivelvaiheessa sekä ammatillisten opintojen alussa. Nämä opinpolun vaiheet ovat olleet
vahvan hankekehittämisen ja -huomion kohteena jo vuosikausia, ja niiden tueksi on kehitetty
2

Selvitystyön tukemassa osiossa tehdään kehittämistyötä, jossa luodaan ja pilotoidaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen
valtakunnallisia, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia siirtymävaiheiden palveluita ja toimintamalleja. Osuvaa
osaamista -toimenpidekokonaisuuden kuvaukseen voi tutustua osoitteessa http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnallisetteemat/osuvaa-osaamista

3

Selvityksen aikana jälkiohjausvelvoitetta koskevan lain valmistelu oli vasta vireillä. Aineistoa kerättäessä (helmi–huhtikuu 2020) ei
ollut tarkkaa tietoa velvoitteen tarkemmasta määrittelystä ja kohdistumisesta.
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paljon hyviä toimintatapoja (Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen, 2019). Karvin arvioinnissa puolestaan todetaan, että ohjauksen saatavuus on ammatillisten opintojen alkuvaiheessa pääosin hyvällä tasolla (Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja, 2020).
Opintojen päättövaiheen ohjauskäytännöt ovat sen sijaan jääneet vähemmälle huomiolle
(esim. Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen, 2019). Nyt tehdyn selvityksen taustalta
löytyy siis havaintoja, että jatko-ohjaukseen liittyvässä tiedossa ja kehittämistoiminnassa on
ollut aukkokohtia.

2.2.	

Selvityskysymysten täsmentäminen

Selvitystyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuutta koordinoivan Zoomi-hankkeen projektihenkilöstön kanssa.
Työsuunnitelmassa jatko-opintoihin ja työelämään siirtyminen määriteltiin tavoitteeksi, johon
pyritään erilaisten käytäntöjen ja voimavarojen turvin (prosessit, resurssit, reunaehdot).
Käytäntöjä ja voimavaroja on mahdollista arvioida, jolloin selvitykseen tulee myös kehittävän
tavoitearvioinnin viitekehys.
Jatkokoulutukseen tai työelämään siirtyminen voidaan ajatella erillisproblematiikaksi ja
-teemaksi, mutta se ei ole irrallinen ”edeltävistä” koulutuspolun vaiheista ja siirtymistä;
opintojen yleinen sujuminen tukee jatkosiirtymää. Edeltäviä vaiheita kehittävät käytännöt
määritellään jatkosijoittumista tukeviksi toiminnoiksi. Päättövaiheen ohjausmallit ja tutkinnon suorittamisen jälkeisen ohjauksen mallit (jälkiohjaus) asemoituvat tässä aikajanassa siis
ohjausprosessin viimeisiksi vaiheiksi.
Laadullista selvitystä lähdettiin tekemään neljän osakokonaisuuden tai -teeman koosteena.
Teemat ja niihin sisältyvät selvityskysymykset esitellään alla:

SELVITYKSEN TEEMAT
Jatko-opintoihin ja työelämään siirtyminen hyvänä käytäntönä
Tässä osiossa selvitettiin seuraavaa kysymystä: mistä elementeistä ja prosesseista
sujuva jatkosiirtyminen koostuu?
Tavoitteena oli myös rakentaa mallinnus ja tavoitteisto, joka kuvaa tutkinnon jälkeistä
ohjausta ja sitä edeltäviä tukikäytäntöjä (esim. uraohjaus, päättövaiheen ohjaus) eräänlaisena metakäytäntönä ja prosessikuvauksena. Tässä osiossa keskeisessä roolissa
ovat Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuudessa kehitetyt käytännöt.
Mallintamisen avulla kehitetään tavoitteistoa ja kriteeristöä, joka tukee jatkosiirtymien
(tulevaa) kehittämistä, seurantaa ja arviointia. Tuotetaan tietoa erilaisten osakäytäntöjen tarpeellisuudesta. Hyviksi osoittautuneet jatko-ohjausta tukevat käytännöt nostetaan esille kokonaisuuden tärkeäksi osaksi.
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Nykytilanteen kuvaus
Osiossa tehdään kartoitusta nykytilanteesta. Nykytilaa koskeva kartoitus käsittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
• Miten tutkinnon suorittaneiden jatko-ohjausta toteutetaan tällä hetkellä?
• Millaisia käytäntöjä ja hyviä ohjauspalveluita on käytössä?
• Millainen on jatko-ohjauksen kattavuus, vaikuttavuus ja hyödyllisyys?
• Millaisen kehittämistoiminnan kautta nykyiset käytännöt ovat syntyneet?
• Millaisia resursseja tutkinnon suorittaneiden jatko-ohjaus vaatii?
• Miten jatko-ohjattavien sijoittumista seurataan?
• Mikä on jatko-ohjauksen kehittämisprosessin nykytila?
• Millaisia kehittämistarpeita jatko-ohjaukseen liittyy?
Sujuvaan jatkosiirtymään vaikuttavat asiat
Osiossa korostuu arviointi ja vaikuttavien tekijöiden etsiminen. Kysytään seuraavaa:
mitkä käytännöt, prosessit, olosuhteet ja yksilölliset tekijät tukevat hyvää jatkosijoittumista?
Tässä osiossa huomio on paljolti tutkinnon suorittamista edeltävissä opinpolun vaiheissa. Tuotetaan tietoa, joka tukisi itseohjautuvaa jatkosijoittumista. Mitä enemmän
opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen sijoittumista pystytään tukemaan jo
opintojen aikana, sitä vähemmän tarvitaan tutkinnon jälkeistä jatko-ohjausta.
Jatkosiirtymien kehittäminen ja tulevaisuus
Nykytilanteen kartoittamisen lisäksi selvityksessä huomioidaan kehittämis- ja tulevaisuusnäkökulma. Selvitys nostaa esiin kehittämistarpeita, jotka ovat esimerkiksi uusien
kehittämishankkeiden aihioita. Tämän teeman sisällä keskeisenä selvitys- ja kehittämistyökaluna toimi Sinisen meren strategia (Kim & Mauborgne, 2005), jolla haettiin
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä voidaan vähentää?
• Mitä pitäisi vahvistaa?
• Mistä voitaisiin luopua?
• Mitä kokonaan uutta tulisi luoda?

2.3.	Aineisto
Selvityksen laadullinen tiedonkeruu aloitettiin Sujuvat siirtymät -verkoston ESR-hanketoimijoille kohdistetulla kyselyllä. Pääasiallinen aineisto kerättiin ammatillisen koulutuksen järjestäjien luokse tehtyjen etävierailujen yhteydessä.
Lisäksi hyödynnettiin Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa tehtyjä ESR-hankkeiden hyvien
käytäntöjen koonteja. Zoomi-koordinaatiohankkeen aikana erilaisia jatkosijoittumista (työllistyminen, jatkokoulutus) tukevia käytäntöjä on kirjattu ainakin 70 kappaletta. Joukossa on paljon
esimerkiksi uraohjauksen kehittämiseksi luotuja menetelmiä. Käytäntöjä on koottu raporttiin:
Loppuraportti Sujuvat siirtymät -kokonaisuudessa syntyvistä hyvistä käytännöistä (2019).
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Selvityksen tekemistä varjosti keväällä edennyt koronavirus ja sen aiheuttama poikkeustila.
Henkilökohtaisiksi tapaamisiksi suunnitellut järjestäjävierailut muutettiin etäkokouksiksi,
joita käytiin Teams-ohjelman avulla. Käytäntö osoittautui toimivaksi, esimerkiksi alustavia
selvitystuloksia pystyttiin esittelemään kokoukseen osallistuville Power Pointin välityksellä.
Poikkeustila aiheutti myös sen, että erilaiset tietopyynnöt (mm. kyselyt) rajattiin mahdollisimman vähiin. Oppilaitoksilta tuli selkeä signaali tilanteen kuormittavuudesta, joten ylimääräistä kuormittamista haluttiin välttää. Alkuperäiseen suunnitelmaan nähden työssä lisättiin
esimerkiksi valtakunnallisen tilasto- ja kyselyaineiston käsittelyä (Tilastokeskus, Opetushallituksen Vipunen-tietokanta ja valtakunnallinen Amispalaute).

2.3.1.	

Jatko-ohjausta koskeva kysely

Selvityksessä tehtiin yksi kysely, jolla kartoitettiin ammatillisen tutkinnon suorittaneille tarjottavan jatko-ohjauksen nykytilaa ja kehittämissuunnitelmia. Kyselyssä selvitettiin jatko-ohjauksen käytäntöjä koulutuksen järjestäjien keskuudessa, jatko-ohjauksen kattavuutta ja
vaikuttavuutta sekä resurssitarpeita.
Kyselyä suunniteltiin Opetushallituksen työkokouksessa 7.2. yhdessä Zoomi-hankehenkilöstön kanssa. Kommenttikierrosten jälkeen kysely käynnistettiin 18.2. Kyselystä kertovaa etukäteistiedotetta ja vastauslinkkiä välitettiin Sujuvat siirtymät -hankeverkoston toimijoille ja
sitä kautta ESR-hankkeiden osatoteuttajille. Koulutuksen järjestäjiä ohjeistettiin vastaamaan
yhteisöllisesti tiiminä.
Vastausten ensimmäinen määräaika oli 9.3. (väliraportin aikataulu), kyselyyn oli kuitenkin
mahdollista vastata 18.3. saakka. Vastauksia tuli 22:lta koulutuksen järjestäjältä, muutamalta järjestäjältä tuli useampia vastauksia. Osallistuneet koulutuksen järjestäjät ovat liitteessä 1.
Vastaajat olivat enimmäkseen (85 %) Sujuvat siirtymät -hankeverkoston toimijoita tai yhteistyökumppaneita. Vastaajat nimesivät myös muita hankkeita yhteistyötahoiksi. Vastaajien mainitsemat hankkeet (25 kpl) esitellään liitteessä 2.

2.3.2

Etävierailut koulutuksen järjestäjien luona

Pääasiallinen aineisto kerättiin koulutuksen järjestäjien luona tehdyillä etävierailuilla. Vierailujen kohteiksi valittiin esimerkiksi sellaisia järjestäjiä, joiden kyselyvastaukset herättivät
jatkokysymysten tarvetta. Tällaisia syitä olivat esimerkiksi maininnat hyvistä käytännöistä tai
kehittämisprosessin käynnistämisestä.
Koulutuksen järjestäjille lähetettiin vierailupyyntö. Järjestäjien kanssa haluttiin keskustella
jatko-ohjauskäytännöistä ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista. Keskusteluaiheiksi esiteltiin
myös jatko-ohjauksen vaikuttavuus ja kehitettyjen toimenpiteiden juurtuminen.
Järjestäjävierailut haluttiin tehdä ”kenttää” osallistavina. ESR-hankeyhteyshenkilön ja johdon
edustajien lisäksi tilaisuuksiin haluttiin työntekijöitä, jotka tekevät siirtymä- ja nivelvaiheisiin
liittyvää käytännön työtä organisaatiossa (opetus- ja ohjaushenkilöstö).
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Tapaamisen kestoksi suunniteltiin 3 tuntia. Tilaisuuden perusrakenne säilyi pääpiirteissään
samanlaisena:

Järjestäjävierailujen sisältö
•
•
•
•

OPH:n johdanto ja ajankohtaisten asioiden esittely
alustavien selvityshavaintojen esittely
koulutuksen järjestäjien omien mallien ja käytäntöjen esittelymahdollisuus
ryhmäkeskustelut kahteen osioon jäsennettynä:
– tutkinnon suorittamisen jälkeinen jatko-ohjaus (painotettu)
– jatko-ohjauksen tukikäytännöt ja itseohjautuva jatkosijoittuminen
• kehittämistarpeiden ja tulevaisuuden ideointi (Sinisen meren strategia)

Etävierailukäyntejä tehtiin kaikkiaan 10 koulutuksen järjestäjän luona. Yhdessä vierailussa
oli mukana myös ammattikorkeakoulun edustajia. Vierailuihin osallistuneet järjestäjät esitellään alla:

Vierailuihin osallistuneet koulutuksen järjestäjät/oppilaitokset
Ammattiopisto Luovi
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Koulutuskeskus Salpaus
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
OSAO Koulutuskuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Suomen Diakoniaopisto
Turun ammatti-instituutti
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (mukana myös Savonia-ammattikorkeakoulu)

Vierailuihin osallistui kaikkiaan 75 henkilöä. Vähimmillään osallistujia oli 4 ja enimmillään
15. Työnkuvan perusteella osallistujissa oli paljon esimerkiksi opinto-ohjaajia, keskijohtoa ja
kehittämishankkeiden edustajia. Myös rehtoreita ja opetuspuolen ihmisiä osallistui ryhmäkeskusteluihin.
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3.

JATKOSIJOITTUMINEN TILASTOJEN VALOSSA

3.1.	

Tutkinnon vuonna 2017 suorittaneiden jatkosijoittuminen

Tuoreimmat koulutustilastot kertovat vuonna 2017 ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisesta. Tarkasteluajankohta on vuoden 2018 lopussa.4 Kuvassa 1 esitetään
sijoittuminen sukupuolen mukaan eroteltuna.

KUVA 1. JATKOSIJOITTUMINEN TUTKINNON JÄLKEEN (SUKUPUOLEN MUKAAN EROTELTUNA)
Tutkinnon suorittaneista valtaosa (76 %) oli työllistynyt tai opiskelemassa. Työttömien tai
luokkaan Muut kuuluvien osuus on vajaa neljännes (24 %).5 Naisten sijoittuminen työelämään
tai jatkokoulutukseen on yleisempää kuin miesten.
Työllisten osuus on lisääntynyt vuodesta 2015 lähtien; tuolloin työllisiä oli 51 prosenttia
ammatillisen perustutkinnon edellisenä vuonna suorittaneista. Päätoimisten opiskelijoiden
määrä on pysynyt suunnilleen samana (8–9 %) vuosina 2009–2017. Työttömien osuus on puolestaan alentunut huippuvuodesta 2015, jolloin noin neljännes (23 %) oli työttömänä.
4

Tiedot ovat saatavilla Tilastokeskuksen tietokannasta (www.stat.fi). Tilastokeskuksen luokittelussa ammatillisiin perustutkintoihin
sisältyvät myös näyttötutkinnot. Vipusen tilastoissa on mahdollista erotella opetussuunnitelmaperusteiset tutkinnot erikseen.

5

Luokkaan Muut kuuluu esimerkiksi varus- tai siviilipalveluksessa olevia ja työvoiman ulkopuolella olevia. Vipusen tilastoissa tämä
kaatoluokka on eroteltu tarkemmin; suurin osa (6–8 %) kuuluu rekisterien ulkopuolella oleviin ”kadonneisiin”.
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JATKOSIJOITTUMINEN KOULUTUSALOITTAIN
Koulutusalojen väliset erot ovat huomattavat (kuva 2).

KUVA 2. TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN (KOULUTUSALOITTAIN)
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Työllistyminen on yleisintä terveys- ja hyvinvointialalla. Työttömyys ja rekistereistä ”katoaminen” puolestaan on suhteellisen yleistä esimerkiksi tekniikan alalla.
Miesten työttömyys on naisia yleisempää kaikilla muilla koulutusaloilla paitsi maa- ja metsätalousalalla, jossa naisten työttömyys on hieman yleisempää (16 %) kuin miesten (13,5 %).
Sukupuolten väliset erot työttömyydessä ovat suhteellisesti kaikkein vähäisimmät tekniikan
alalla.
Naiset jatkavat opintojaan miehiä yleisemmin lähes kaikilla koulutusaloilla, erityisesti maaja metsätalouden alalla, palvelualalla sekä tekniikan alalla. Sukupuolten väliset erot ovat
pienimmällään kaupan ja hallinnon alalla sekä terveys- ja hyvinvointialalla.
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ALUEELLISET EROT
Maakuntien väliset erot jatkosijoittumisessa ovat suuret (kuva 3).

KUVA 3. TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN (MAAKUNNITTAIN)
20
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Uudellamaalla työllistytään kaikkein parhaiten. Itä-Suomen maakunnissa työttömien osuudet ovat suhteellisen korkeat.

JATKOSIJOITTUMINEN TUTKINNON MUKAAN
Opetushallituksen tilastotiedot (Vipunen) mahdollistavat sijoittumisen tarkastelun taustatietojen mukaan eroteltuna. Tuorein tilastovuosi koskee vuoden 2017 aikana tutkinnon suorittaneita (sijoittuminen vuoden 2018 lopussa).6
Jatkosijoittumisessa on selviä eroja eri tutkinnon mukaan. Opetussuunnitelmaperusteisen
tutkinnon suorittaneista noin puolet (52 %) oli päätoimisesti työllisiä vuoden 2018 lopussa.
Muissa tutkinnoissa työllisten osuus oli korkeampi (kuva 4).

KUVA 4. JATKOSIJOITTUMINEN (TUTKINTOTYYPIN MUKAAN)
Tutkintojen väliset erot selittävät osin myös ikäryhmien välisiä eroja. Tilastokeskuksen tietokannan mukaan alle 24-vuotiaiden työllisyys on heikointa vanhempiin ikäryhmiin verrattuna.
Iän mukainen ero säilyy myös ammatilliseen perustutkintoon vakioituna.7

6

Vipusen tilastoissa ei ole sukupuolen mukaisia tietoja. Tilastokeskuksen tietokannoissa sukupuolitieto on, mutta Tilastokeskuksen
tietokannasta puuttuvat puolestaan monet muut taustamuuttujat.

7

Tilastokeskuksen aineistossa ei pysty erottelemaan opetussuunnitelmaperusteista tutkintoa ja näyttötutkintoa. Tämän erottelun
pystyy tekemään Vipusessa, mutta Vipusessa ikäryhmät on korvattu luokittelulla ”nuori/aikuisopiskelija”. Nuorten ryhmässä
työllisyys on heikompaa, siellä myös jatko-opiskellaan ja kadotaan useammin.
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JATKOSIJOITTUMINEN ÄIDINKIELEN MUKAAN
Kuvassa 5 esitetään jatkosijoittuminen äidinkielen mukaan.

KUVA 5. TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN (ÄIDINKIELEN MUKAAN)
Ruotsinkieliset opiskelijat työllistyvät ja/tai jatkokouluttautuvat muita yleisemmin. Muu kieli
-ryhmään kuuluvilla opiskeleminen on harvinaisempaa ja työttömyys yleisempää.

3.2.	

Valtakunnallisen Amispalautteen tuloksia

Selvityksessä tarkasteltiin myös valtakunnallisen Amispalautteen tuloksia.8 Jatko-ohjauksen
kannalta mielenkiintoisin kysymys koskee ammatillista jatkosuunnitelmaa koskevan ohjauksen riittävyyttä.9 Kysymys suuntaa huomion oppilaitosten ura- ja jatko-ohjauksen toimivuuteen. Järjestäjävierailujen perusteella valmistumista edeltävän uraohjauksen toimivuus on
erittäin tärkeää jatkosijoittumisen kannalta.

8

Valtakunnallinen Amispalaute otettiin käyttöön 2018. Palautteeseen kuuluvat alkuvaiheen opiskelijoille tarkoitettu alkukysely
ja valmistumisvaiheessa tehtävä päättökysely. Lisätietoa löytyy osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/
ammatillisen-koulutuksen-opiskelijapalaute.

9

Kysymyksen tarkka sanamuoto on seuraava: Sain riittävästi ohjausta ammatilliseen jatkosuunnitelmaani (liittyen työelämään ja/
tai jatkokoulutukseen). Tulokset koskevat ammatillisen perustutkinnon kokonaan suorittaneita. Mukana ei ole opiskelijoita, jotka
suorittavat tutkinnon menemällä suoraan näyttöön (eivät osallistu Amispalautteeseen).
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Tämän selvityksen aineisto koostuu syksyllä 2019 ja alkuvuonna 2020 (tammi–helmikuu) ns.
päättökyselyyn vastanneiden opiskelijoiden mielipiteistä.
Kuvasta 6 nähdään ammatilliseen perustutkintoon valmistuvien opiskelijoiden arviot jatko-ohjauksen riittävyydestä.

KUVA 6. JATKO-OHJAUKSEN RIITTÄVYYS (SUKUPUOLEN MUKAAN)
Suurin osa vastaajista (67 %) arvioi saaneensa riittävästi jatko-ohjausta. Kolmannes valmistumisvaiheen opiskelijoista ei ole kuitenkaan varauksettoman tyytyväinen jatko-ohjauksen
määrään. Miesten tyytyväisyys on hieman suurempaa kuin naisten.
Jatkuvan haun kautta tulleista 68 prosenttia on samaa mieltä jatko-ohjauksen riittävyydestä,
yhteishaun kautta tulleet ovat aavistuksen harvemmin samaa mieltä (65 %).
Oppisopimuskoulutuksessa olleiden arviot ovat parempia kuin muiden: 72 prosenttia on
täysin tai jokseenkin samaa mieltä jatko-ohjauksen riittävyyttä koskevan väittämän kanssa.
Edeltävän koulutuksen mukaiset erot näkyvät kuvassa 7.
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KUVA 7. JATKO-OHJAUKSEN RIITTÄVYYS (AIEMMAN KOULUTUKSEN MUKAAN)
Ammatillisen tutkinnon jo aiemmin suorittaneet ovat hieman tyytyväisempiä jatko-ohjauksen riittävyyteen. Lukio tai ylioppilastaustaisten opiskelijoiden ja perusopetuksesta tulleiden
väliset erot ovat suhteellisen pienet.
Kuvasta 8 nähdään, että tyytyväisyys jatko-ohjaukseen on suurinta vanhemmissa opiskelijaryhmissä.

KUVA 8. JATKO-OHJAUKSEN RIITTÄVYYS (IÄN MUKAAN)
24
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Ikäryhmien eroja tarkasteltiin myös edeltävä koulutus vakioiden, koska iältään vanhemmissa
on enemmän aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Edeltävän koulutuksen vakiointi
ei kuitenkaan poista eroja, eli jatko-ohjausta koskeva tyytyväisyys kasvaa iän mukana.
Oppisopimuksen vakiointi kaventaa aavistuksen ikäryhmien eroja, mutta tulos on silti samanlainen.
Äidinkielen mukaiset erot näkyvät kuvassa 9.

KUVA 9. JATKO-OHJAUKSEN RIITTÄVYYS (ÄIDINKIELEN MUKAAN)
Äidinkielen mukaiset erot ovat huomattavan suuret. Kieliryhmässä Muu on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Tässä ryhmässä tyytyväisyys jatko-ohjauksen riittävyyteen
on kaikkein suurinta. Suomenkielisten opiskelijoiden tyytyväisyys on muihin verrattuna kaikkein heikointa.10
Äidinkielen mukaiset erot säilyvät, joskin hieman pienenevät, kun arvioita vakioidaan iän
kanssa. Esimerkiksi alle 25-vuotiaiden kieliryhmässä Muu täysin samaa mieltä olevien osuus
on 47 prosenttia, suomenkielisten ryhmässä vastaavasti 29 prosenttia. Oppisopimuksen
vakiointi (ei-oppisopimusta) ei vaikuta kieliryhmien eroihin.

10 Amispalautteen taustatiedoissa vaihtoehtoina ovat myös saamen kieli ja romanikieli. Näihin kieliryhmiin kuuluvia kyselyyn
vastanneita oli kuitenkin niin vähän, ettei tuloksia voi pitää luotettavina.
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Koulutusalojen väliset erot näkyvät kuvassa 10.

KUVA 10. JATKO-OHJAUKSEN RIITTÄVYYS (KOULUTUSALOITTAIN)
Palvelualan opiskelijat olivat muita useammin täysin samaa mieltä jatko-ohjauksen riittävyyttä koskevan väittämän kanssa.
Koulutusalojen opiskelijaprofiilit ovat erilaisia (esim. äidinkieli, ikäjakauma). Tästä syystä
koulutusaloja tarkasteltiin vakioituna (suomen- tai ruotsinkielinen, alle 25-vuotias, peruskoulutausta). Vakiointi säilyttää muiden koulutusalojen erot ennallaan, mutta pudottaa terveys- ja hyvinvointialat alemmaksi ”rankingissa”.
Päättövaiheen opiskelijoiden Amispalautteessa kysyttiin opiskelijan omaa arviota tulevaisuudestaan. Kysymyksen vastaukset olivat saatavilla taustatietona.
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Kuvassa 11 esitetään jatko-ohjausta koskevan tyytyväisyyden ja tulevaisuusarvion yhteys.

KUVA 11. JATKO-OHJAUKSEN RIITTÄVYYS (OMAN TULEVAISUUSARVION MUKAAN)
Melko harva valmistumisvaiheen opiskelija suunnittelee yrittäjäksi ryhtymistä. Tässä ryhmässä jatko-ohjauksen riittävyyteen ollaan kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä. Työhön
suuntautuvien opiskelijoiden arviot ovat selvästi paremmat kuin jatko-opintoihin aikovilla.
Työttömyysjaksoa ennakoivien tai arvelevien opiskelijoiden ryhmässä on muita useammin
jatko-ohjaukseen tyytymättömiä. Oppisopimuksen vakiointi (ei-oppisopimusta) ei vaikuta
tuloksiin.

3.2.1.	

Amispalautteen tulkintaa

Valtakunnallisen päättökyselyn tuloksia esiteltiin loppuvaiheen järjestäjävierailuissa, ja vastaajaryhmien eroille haettiin selitystä.
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat antoivat muita parempaa palautetta jatko-ohjauksen
riittävyydestä. Tätä selittänee se, että ohjaustarve on keskimääräistä suurempi ja ohjauspalveluita käytetään aktiivisesti. Ohjausta tarvitaan myös konkreettisissa ja arkisissa asioissa,
yleisen kotoutumisen haasteet näkyvät myös oppilaitoksissa. Ohjausta tarvitaan paljon, sitä
saadaan paljon ja sitä osataan arvostaa. Lisäksi maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat
usein sitoutuneita opiskeluun ja työllistymissuunnitelmat ovat selkeitä.
Yleistävän tulkinnankin voi tehdä. Jos opiskelijan tausta (kieli, ikä) poikkeaa valtavirran opiskelijoista, niin yksilöllisyys ja ohjaustarve tulee paremmin huomatuksi. Henkilökohtaistamiseen pyrkivä ammatillinen koulutus kohtaa jokaisen opiskelijan yksilönä, mutta taustaltaan
ja elämäntilanteeltaan ”tyypillisen” opiskelijan yksilöllisyyden ja ohjaustarpeen havaitseminen vaatinee enemmän työtä. Tämä alustava tulkinta sai tukea järjestäjävierailuissa, mutta
tematiikan laajuuden vuoksi tulkintaa ei voi pitää lopullisena.
Merkittävä havainto oli myös se, että työllistymistä tavoitteena pitävät opiskelijat antoivat
paremmat arviot jatko-ohjauksesta kuin jatkokoulutukseen haluavat. Järjestäjävierailuissa
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tulosta tulkittiin yksinkertaisesti siten, että työllistymisen ohjaaminen on perinteisesti ollut
ammatillisen koulutuksen ensisijainen tavoite. Jatkokoulutukseen ohjaamisen käytännöt
tunnistettiin kehittämiskohteiksi. Toisaalta jatkokoulutukseen hakeutuvissa on suhteellisen
paljon itseohjautuvia opiskelijoita.

3.3.	

Jatkosijoittumistiedot jatko-ohjauksen näkökulmasta?

Jatkosijoittumistilastoja voidaan lukea myös tutkinnon jälkeisen jatko-ohjauksen näkökulmasta. Työelämän ja jatkokoulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuudet auttavat arvioimaan
sitä, kuinka moni tutkinnon suorittaneista olisi tarvinnut jatko-ohjausta tai sijoittumisen
tukea valmistumisen jälkeen.
Ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 suorittaneista vajaa neljännes (23,5 %) oli työn
tai koulutuksen ulkopuolella vuoden 2018 lopussa, miehistä noin 30 prosenttia ja naisista 17
prosenttia. Jos katsotaan pelkästään opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon suorittaneita,
ulkopuolisten osuus kasvaa entisestään (27 % vuonna 2017 tutkinnon suorittaneista).
Aikajänne on suhteellisen pitkä – tutkinnon suorittamisesta seuraavan vuoden loppuun. Osa
seuranta-ajankohtana työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista on ehkä jatkosijoittunut tilapäisesti heti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Toisaalta moni seuranta-ajankohtana työssä tai
opiskelemassa olevista on ehkä tarvinnut jatko-ohjausta aiemmin.
Käytettävissä olevat tilastot sisältävät siis paljon epävarmuutta ja kätkevät ohjaustarpeen
syklimäisen vaihtelun. Karkeita arvioita voidaan kuitenkin tehdä.
Ammatillisen perustutkinnon suorittaa vuosittain noin 50 000 opiskelijaa. Näistä vajaa neljännes on työn ja jatkokoulutuksen ulkopuolella (seuraavan vuoden lopussa) eli noin 12 000
tutkinnon suorittanutta. Näistä osa on kuitenkin esimerkiksi armeijassa, äitiyslomalla tai
muuttanut maasta.
Jos huomioidaan työllistymisen ja jatkokoulutukseen sijoittumisen viive, niin vuoden sisällä
tutkinnon suorittamisesta ”ulkopuolella” olleiden osuus on luultavasti enemmän. Voidaan
arvioida, että noin kolmannes tutkinnon suorittaneista on jatko-ohjauksen tarpeessa ainakin jossain vaiheessa. Työllisyystilanteen ennakoidun heikkenemisen vuoksi arviota voi vielä
vähän korottaa.
Lisäksi on huomioitava, että jatko-ohjauksen tarpeellisuus vaihtelee eri opiskelijaryhmissä.
Esimerkiksi sukupuolen, koulutusalojen, alueiden ja äidinkielen väliset erot näkyvät selvästi
sijoittumistilastoissa.
Tilastojen takana näkyy myös koulutuksen järjestäjien ja tutkintojen välisiä eroja. Lisäksi
erityisoppilaitoksista valmistuvien työllistyminen on huomattavasti keskimääräistä vaikeampaa, ja silloin jatko-ohjausta tarvitaan enemmän. Yleistävän valtakunnallisen prosenttiarvion
lisäksi on hyvä miettiä jatko-ohjaustarpeiden vaihteluja erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten
taustatekijöiden osalta.
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4.

JATKO-OHJAUKSEN NYKYTILA JA TAVOITTEET

4.1.	

Taustoittava tiivistys

Helmi–maaliskuun kyselyssä selvitettiin oman organisaation nykytilannetta tutkinnon suorittaneille tarjottavan jatko-ohjauksen osalta. Kuvassa 12 nähdään vastausten jakauma.

KUVA 12. JATKO-OHJAUKSEN NYKYTILA
Tutkinnon jälkeinen jatko-ohjaus perustuu valtaosin ohjaushenkilöstön yhteisiin tapoihin ja
sisäisiin ohjeisiin tai ohjaajan omiin itsenäisiin työkäytäntöihin.
Kyselyvastauksista erottuu muutamia linjauksia ja toimintatapoja. Yksi linjaus perustuu
opiskelijan omaan aktiivisuuteen: oppilaitos tarjoaa jatko-ohjauspalveluita niitä kysyville.
Valmistuville opiskelijoille tiedotetaan esimerkiksi oppilaitoksen hakupalveluiden käyttömahdollisuudesta, ohjaajat kertovat olevansa käytettävissä ja oppilaitoksen verkkosivuilla
saattaa olla ajanvarausmahdollisuus. Muilta osin opiskelijoita ohjeistetaan olemaan jatkossa
yhteydessä esimerkiksi TE-palveluihin.
Järjestäjävierailut vahvistivat tulkintaa: valmistumisen jälkeinen jatko-ohjaus on enimmäkseen satunnaista ja hajanaisin käytännöin tehtyä ohjaustyötä:

Enemmän opojen keskenään sovittu asia, että miten jatko-ohjataan. Ei ole koulun virallista toimintamallia tai sabluunaa. Jokainen kehittänyt oman tavan toimia tai pienemmissä opoporukoissa tehty yhteistyössä.
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Jatko-ohjausta tapahtuu esimerkiksi silloin kun valmistuneet opiskelijat ottavat yhteyttä
entiseen opinto-ohjaajaansa tai ohjaaja yrittää tavoitella valmistuneita puhelimella. Toisinaan
opettajat tapaavat entisiä opiskelijoitaan työpaikoilla. Jotkut koulutuksen järjestäjät tekevät
yhteistyötä Ohjaamojen kanssa ja ohjaavat entisiä opiskelijoita oppilaitoksen hakijapalveluihin.
Systemaattisia, kokonaisvaltaisia jatko-ohjausmalleja ei juurikaan ole. Keskusteluissa esitetyn mielipiteen mukaan ei olla herätty siihen. Jatko-ohjausta tapahtuu erilaisten palveluiden ja
ESR-hankkeiden yhteydessä, mutta pelkästään tutkinnon suorittaneille annettavaan ohjaukseen keskittyviä kehittämishankkeita ei vierailuissa tullut esiin.
Jatko-ohjaus yhdistetään saumattomasti ura- ja päättövaiheen ohjaukseen. Tässä korostuu
ennakoinnin, valmistelun ja tutkinnon jälkeisen elämän ”simuloinnin” merkitys. Opiskelijoille
annetaan erilaisia valmiuksia (tietoa, taitoa, suuntaviivoja), joilla ohjautua tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valmistuvia tai juuri valmistuneita opiskelijoita tuetaan itseohjautuvuuteen,
samalla kun heille kerrotaan saatavilla olevista ohjauspalveluista.
Monet koulutuksen järjestäjät kohdistavat täsmällisempää ohjausta niille, joiden tulkitaan
olevan erityisen tuen tarpeessa. Ohjaushenkilöstö pyrkii tunnistamaan jatko-ohjaustarpeessa
olevat opiskelijat (esim. ilman työpaikkaa olevat) yksilöllisemmän ohjauksen käynnistämiseksi.
Tehostettu ohjauskin painottuu valmistumisvaiheessa oleviin tai juuri valmistuneisiin:

Tukea tarvitseville valmistuville tarjotaan oppilaitoksen tiloissa verkostopalvelu, jossa
Kelan, TE-toimiston ja aikuissosiaalityön edustus.

Ennakoivilla ohjaus- ja tukitoimenpiteillä pyritään vähentämään valmistumisen jälkeisen jatko-ohjauksen tarvetta.
Järjestäjävierailujen perusteella tutkinnon jälkeisen jatko-ohjauksen kehittäminen on vahvasti ja ajankohtaisesti asialistalla. Vierailuajankohtana (huhtikuu 2020) järjestäjillä oli tiedossa jälkiohjausvelvoitetta koskeva lainvalmistelu. Ulkoisia kehittämissyötteitä tuli lisäksi
vaikuttavuusrahoituksesta, joka kannustaa tutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisen tukemiseen.
Tämä nykytilan epäsystemaattisuuden ja vahvan kehittämistarpeen yhdistelmä johti usein
siihen, että keskusteluja käytiin tavoitelähtöisesti. Nykytilaa luonnehtivat näkemykset liittyivät
siihen, miten asioita voisi kehittää ja miten tästä edetään. Tästä syystä selvitysaineisto raportoidaan nykytilaa ja tavoitteita rinnakkain tarkastellen.

4.2.	

Ohjauspalvelut ja -pisteet

Tutkinnon suorittaneille annettavan jatko-ohjauksen laajempi toteuttaminen olisi mahdollista
nykyisten ohjauspalveluiden yhteydessä. Uusien erillisten jatko-ohjauspalveluiden rakentamisen sijaan kyse on enemmänkin nykykäytäntöjen laajentamisesta ja soveltamisesta.
Samat ohjauspalvelut ja -pisteet voisivat ohjata hakijoita, opiskelijoita ja tutkinnon aiemmin
suorittaneita (entisiä opiskelijoita).
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Järjestäjävierailujen aikana perehdyttiin muutamaan ohjausmalliin, jotka soveltuvat myös
jatko-ohjaukseen. Esimerkiksi WinNovassa toimii työnhaun ohjauspiste Winkkari. Käytäntö
on kehitetty Winkkari-hankkeessa (ESR-hanke, 2017–20).

WINKKARIN OHJAUSPISTE

Winkkarin ohjauspiste / WinNova Oy
Ohjauspisteestä on mahdollista saada yksilöllistä tukea ja ohjausta työnhakuun (esim.
mahdollisten työpaikkojen ideointi, työhakemus, ansioluettelon tekeminen, haastatteluun
valmistautuminen tai TE-palveluiden hyödyntäminen.
Palvelu on avoinna kaikille WinNovan opiskelijoille (pois lukien työvoimakoulutuksessa
opiskelevat). Ohjauspisteen palveluissa on mahdollista pysyä myös valmistumisvaiheen yli.
Winkkarin ohjauspisteet sijaitsevat Raumalla ja Porissa.

Ohjauspisteeseen on hakeutunut aiemmin valmistuneita, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi
tilapäisen työsuhteen päätyttyä. Paikalliset TE-toimistot ovat ohjanneet asiakkaitaan ohjauspisteeseen. Opinto-ohjaajien ohella eri alojen opettajat osallistuvat ohjaustyöhön ja työnhaun
avustamiseen.
Ohjausta tuetaan erilaisilla mobiilisovelluksilla, jotka saattavat työnhakijoita ja työelämän
edustajia yhteen (Duuniin WinNovasta -rekrytointipalvelu). Näitä palveluita käytetään opiskelun aikaisten koulutus- tai oppisopimuspaikkojen hakuun, mutta ne ovat sovellettavissa myös
valmistuneiden työllistymisen tukemiseen.

OHJAUSPISTE SUUNTA
Koulutuskeskus Salpauksessa toimii Ohjauspiste Suunta. Työllistämisen sijaan mallissa keskitytään ammatilliseen koulutukseen ohjaamiseen.

Ohjauspiste Suunta / Koulutuskeskus Salpaus
Ohjauspisteestä saa koulutukseen hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Palvelu
on avoinna ammatilliseen koulutukseen hakeutuville, nuorten hakijoiden huoltajille, työelämässä tai sen ulkopuolella oleville aikuisille, oppilaitosten opoille ja opettajille sekä
ohjaustyötä tekeville yhteistyötahoille.

Ohjauspiste Suunnassa voi keskustella koulutusvaihtoehdoista, sieltä saa yksilöllistä
ohjausta ja neuvontaa koulutusvalintoihin, hakeutumiseen ja osaamisen kehittämiseen.
Ohjauspiste Suunnan opinto-ohjaajat (Suunta-opot) toimivat Lahden keskustakampuksella ja Salpauksen Opo-chatissa. Ohjauspiste Suuntaan voi tehdä ajanvarauksen tai
saapua paikalle ilman ajanvarausta.
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Ohjauspiste Suunta on syntynyt koulutuksen järjestäjän sisäisen kehittämisen tuloksena.
Vierailuaikana (huhtikuu 2020) Suunnan katsottiin soveltuvan myös valmistuneiden systemaattiseen ohjaukseen. Suunta-opot antavat ohjausta henkilökohtaisesti tai etänä Opo-chatin avulla.

OSAO OVI
Osao Ovi on Koulutuskuntayhtymä OSAOn hakijapalvelu. Osao Ovi palvelee Oulun keskustassa Business Asemalla, verkossa tai puhelimitse.

OSAO Ovi -hakijapalvelut / Koulutuskuntayhtymä OSAO
Hakijapalvelussa saa OSAOon hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. OSAO Ovi on
avoinna kaikille, jotka ovat kiinnostuneet ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsevat lisätietoa sinne hakeutumisesta.
OSAO Ovi -hakijapalveluissa tarjotaan tietoa kaikista koulutusvaihtoehdoista sekä yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koulutusvalintaan, hakeutumiseen ja osaamisen kehittämiseen
liittyen.
Ohjauspalvelua saa monella tavalla: henkilökohtainen tapaaminen ohjaajien kanssa, puhelinkeskustelu, sähköposti tai chat-palvelu. OSAO Oveen voi tulla joko ajanvarauksella tai
ilman.

OSAO Oven toimintaperiaatteita ovat nopeus ja matalan kynnyksen tavoite. OSAO Ovi on periaatteessa avoin myös tutkinnon suorittaneille. Aiemmin valmistuneiden osuus käyttäjistä on
ollut kuitenkin suhteellisen vähäinen. Suurimman asiakaskunnan muodostavat jatkuvan haun
koulutuksista kiinnostuneet. Tyypillisiä asiakkaita ovat myös opinnot kesken jättäneet, jotka
haluaisivat jatkaa entisiä opintojaan.
OSAO Ovi -hakijapalveluilla on tiivis yhteys OSAOn työelämä- ja yrityspalveluihin. Molempien
palveluiden toimipisteet sijaitsevat BusinessAsemalla, joka on kaikille avoin työllisyyttä edistävä kohtaamispaikka. BusinessAseman palvelut ja kohtaamiset ovat tarkoitettuja niille, jotka
miettivät uusia työmahdollisuuksia, kouluttautumista tai yrityksen perustamista. OSAO Ovea
voidaankin kutsua ohjauspalveluksi, joka tukee sekä koulutukseen hakeutumista että työllistymistä.
Järjestäjävierailun yhteydessä keskusteltiin myös yhteistyön laajentamisesta Ohjaamon
kanssa. Yhteistyökuvio toisi lisätehoa esimerkiksi työttömyyden aikaisen jatko-ohjauksen ja
tukipalvelun järjestämiseen.
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URA- JA REKRYTOINTIPALVELU DUUNITTAMO
Suomen Diakoniaopistossa tarjottava ohjaus on mallinnettu systemaattiseksi kokonaisuudeksi ja malliin sisältyy myös jatko-ohjaukseen sopivia elementtejä. Alla kuvataan ura- ja
rekrytointipalvelu Duunittamoa.11

Ura- ja rekrytointipalvelut Duunittamo / Suomen Diakoniaopisto
Duunittamo tarjoaa opiskelijoille ohjausta, tietoa ja työkaluja urasuunnitteluun ja työnhakuun. Duunittamo tarjoaa tukea esimerkiksi seuraavissa asioissa:

•
•
•
•
•

oman osaamisen ja vahvuuksien esittely
oppisopimus- tai työssäoppimispaikan etsiminen
työnhaku
video CV:n tekeminen
jatko-opintoihin hakeminen

Duunittamo järjestää avoimia pajoja yllä kuvatuista aiheista ja jalkautuu tarvittaessa ryhmämuotoiseen ohjaukseen.

Duunittamon toiminta on yksi elementti Suomen Diakoniaopiston avoimessa ohjaus- ja oppimisympäristössä. Tsempin nimellä kulkeva ohjausprosessi jäsentyy opintojen aloitusvaiheen
ohjaukseen, etenemisvaiheeseen ja opintojen päättövaiheeseen. Etenemisvaiheessa Duunittamo tarjoaa tukea esimerkiksi keikka- ja kesätyöpaikkojen haussa.
Duunittamon ja ohjausprosessin tukena on digitaalinen ura- ja työnhakusovellus (Tiitus), joka
mahdollistaa työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamisen. Opiskelijat pystyvät luomaan sähköisen portfolion omasta osaamisestaan (netti-CV) ja saavat tietoa avoimista työpaikoista.
Tiitus on kehitetty opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden rekrytointia varten. Tiituksen kaltaiset mobiilipalvelut toimivat usein treffipalveluiden tapaan, eli opiskelijat ja työnantajat hakevat ”matcheja” toisistaan.
Ohjausprosessin tärkeänä osana on ohjaustarpeiden tunnistaminen. Duunittamon palveluita
kohdistetaan ja markkinoidaan etenkin niille aloille tai opiskelijoille, joilla on keskimääräistä
enemmän ohjaustarpeita.

OPINTO- JA URAOHJAUSMALLI
Myös Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on selkeä palvelumalli jatko-ohjauksen laajempia tarpeita varten. Opinto- ja uraohjausmallia on kehitetty ja toteutettu vuosien saatossa
usean eri hankkeen voimin.12

11

Duunittamoa on kehitetty UraOn- Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi -hankkeessa (2018–19, OPH) ja Avoimet ohjaus- ja
oppimisympäristöt -hankkeessa (2018–2020, OKM).

12

Vierailuaikana (huhtikuu 2020) Opinto- ja uraohjaus-mallia toteutettiin Ohjuri-hankkeen (ESR, 2015–20) ja Yhdessä ohjaten
-hankkeen (ESR, 2019–21) tuella.
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Opinto- ja uraohjausmalli / Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Ohjauspalvelu tukee tilanteissa, joissa ollaan vailla ammatillista koulutusta, halutaan vaihtaa koulutusalaa tai tarvitaan ohjausta koulutuksen valinnassa ja sinne hakeutumisessa.
Opinto- ja uraohjauspalveluihin kuuluu esimerkiksi

•
•
•
•

henkilökohtaista ohjausta oman polun ja uran rakentamiseen
koulutus ja työllistymisvaihtoehtojen selvittämistä
kiinnostuksen ja osaamisen arviointia
opiskelun rahoitusmahdollisuuksien kartoittamista.

Palveluun pääsee ajanvarauksella ja esitietolomakkeen täyttämällä. Henkilökohtaista
ohjausta antavat opinto- ja uraohjaajat.
Pääasiallisia asiakkaita ovat työttömät työnhakijat. Asiakasta tavataan tarpeen mukaan
uudestaan. Keskustelut käydään joko ammatillisen oppilaitoksen tai esimerkiksi Ohjaamon
tiloissa.

Aiemmin valmistuneita opiskelijoitakin on ohjattu opinto- ja uraohjauspalvelun kautta. Tyypillisesti ohjauspalveluihin tullaan noin 1–3 vuoden kuluttua valmistumisesta.
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on kokemusta myös mallista, jossa TE-toimiston
työntekijä työskenteli oppilaitoksella. Työllistymisessä tukea tarvitsevat opiskelijat ohjattiin
tälle työntekijälle – tieto valmistuvasta opiskelijasta oli näin ollen heti TE-palveluiden hallinnossa.

4.2.1.	

Ohjauspalveluiden jatkokehittäminen

Tutkinnon suorittaneille annettava jatko-ohjaus on siis luontevaa yhdistää hakijoille ja opiskelijoille tarjottavaan ohjaukseen.
Ohjauspalveluiden ja -pisteiden laajentamisen hyödyt ovat ilmeiset ja moninaiset. Jatko-ohjaus on yleensä helposti saavutettavissa, ohjauspalveluihin on helppo tulla. Matalan kynnyksen ihannetta tukee se, että samasta paikasta saa henkilökohtaista ohjausta, voi hyödyntää
ohjauspisteiden materiaaleja tai käyttää erilaisia digipalveluita. Ohjauspisteet tukevat siis
hyvin erilaisia ohjaustarpeita.
Erityisen tärkeää on myös se, että ohjausta antavat henkilöt ovat ennestään tuttuja. Järjestäjävierailujen aikana puhuttiin siitä, kuinka hyvä ohjaussuhde ”kantaa” myös valmistumisen
yli; tutulta ohjaajalta on helppo tulla kysymään neuvoja. Luottamuksen ja tuttuuden rakentuminen opiskelun aikana on yksi tärkeä jatko-ohjauksen tukipilari. Vanha ohjaussuhde on yksi
kynnystä madaltava asia.
Paikallisten ohjauspisteiden kohdalla on huomioitava se, että valmistuneet opiskelijat eivät
aina jää opiskelupaikkakunnalle. Fyysisten ohjauspisteiden palvelujen täydentäminen erilaisilla etäohjauksen käytännöillä on erittäin tärkeää:
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Etäohjausta voi lisätä, esim. helposti toimiva chattilinja oppilaitoksen sivuilla, josta
voi nopeasti kysyä, vaikka ei olisikaan enää oppilaitoksessa opiskelijana. Pitäisi olla
”matala kynnys” ottaa yhteyttä.

Edellä esiteltyjen ohjausmallien lisäksi koulutuksen järjestäjien hakijapalvelut (hakutoimistot) toimivat paikoin jo nyt tutkinnon suorittaneiden jatko-ohjauksen palvelupisteinä. Ohjausta
tarvitsevat opiskelijat voivat ottaa yhteyttä hakijapalveluihin ja pyytää ohjausta esimerkiksi
jatko-opintoihin hakeutumisen tueksi.
Hyville ohjauspalveluille on tyypillistä ketjuuntuminen ja kokonaisuuden yhteensovittamisen
tavoite; opiskelijalle tarjottava uraohjaus rakentuu systemaattiseksi poluksi, jota tuetaan erilaisten palvelupisteiden avulla.

4.2.2.	

Opiskelija-asiakkuuden jatkamisen tavoite

Tutkinnon suorittaneiden tehokkaamman ohjaamisen tarpeet eivät liity pelkästään lainsäädännön tai vaikuttavuusrahoituksen kannusteisiin. Monen koulutuksen järjestäjän tavoitteena
on opiskelija-asiakkaan palvelupolun pidentäminen. Erään keskustelijan sanoin: tavoitteena
(meillä, JV) oivaltaa se, että amiksen opiskelijan polku ei pääty missään vaiheessa vaan että saa paperit, siirtyisi töihin tai jatko-opintoihin ja saataisiin heidän yrityksensä asiakkuuden kautta (meille, JV)
takaisin kiinni.
Valmistuneiden ohjaaminen ja tavoittaminen määrittyy kehittämisen ydinprosesseissa kuvatun asiakashankinnan osaksi. Tutkinnon suorittanut opiskelija halutaan pitää koulutuksen järjestäjän ”hallussa”. Entiset opiskelijat ovat monessa roolissa toiminnan kohteena: ohjattava
ja tuettava, hankittava asiakas ja koulutusvalinnan kohde. Ohjauksen lisäksi entiset opiskelijat ovat myös markkinoinnin ja myynnin kohteita. Tästäkin syystä valmistuneiden jatko-ohjaus on loogista, järkevää ja luontevaa yhdistää esimerkiksi hakijapalveluihin.
Tavoitteena on asiakkuuden jatkaminen ja entisten opiskelijoiden tiiviimpi kontaktointi. Monet
koulutuksen järjestäjät puhuvat alumnitoiminnan kehittämisen tärkeydestä. Valmistuneita
opiskelijoita tulisi tavoitella muutenkin kuin sijoittumisen seurannan vuoksi, erilaiset tapaamiset ja tilaisuudet pitäisivät entiset opiskelijat mukana oppilaitosyhteisössä. Yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen alumnikäytännöt halutaan levittää myös toiselle asteelle.
Keväällä 2020 alkanut poikkeustila ja ennakoitu lama lisännee jatko-ohjauksen ja asiakashankinnan yhteyden tärkeyttä. Uusien koulutuspalveluiden tarjoaminen, tutkinnon täydennykset tai kokonaan uudet tutkinnot nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

4.3.	

Jatko-ohjaus paikallisesti yhteisenä tavoitteena

Jatko-ohjauksen tavoitteet liittyvät kuitenkin laajemmalle kuin oman asiakashankinnan tarpeisiin. Ohjaus nähdään paikallisesti yhteisenä tavoitteena, koulutuksen järjestäjien, kunnan
sekä elinkeinoelämän yhteisenä haasteena. Kysymys on alueellisen osaamisen kehittämisestä eli käänteisesti myös työttömyyden ja syrjäytymisen torjunnasta.
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Koulutuksen järjestäjät istuvat samaan (kehittämis) pöytään esimerkiksi ELY-keskusten,
TE-toimistojen, hankkeiden ja työnantajien kanssa. Erään vierailun yhteydessä puhuttiin,
ettei jatko-ohjausta voi tehdä pelkästään opiskelijan ohjaustarpeen mukaan, vaan oppilaitoksessa pitää olla hyvä käsitys ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista ja tarpeista. Opiskelijatuntemuksen lisäksi tarvitaan hyvää ympäristötuntemusta. Opiskelijan ja ympäristön
tarpeet täytyy yhteensovittaa, ja tämän balanssin hallinta sekä tasapainottaminen on yksi
jatko-ohjauksen ”ison kuvan” onnistumisen edellytys.
Seudullisesta yhteistyöstä ja kokonaisvastuusta puhuttiin esimerkiksi Turussa, jossa strategiatason yhteistyöhön ovat osallistuneet kaikki koulutusasteet. TE-palveluiden kanssa
tehtävä yhteistyö perustuu asiakaslähtöisyyteen: oppilaitoksilla ja organisaatioilla tulee olla
hyvä käsitys alueen yleisestä koulutustarjonnasta, ei pelkästään omasta tarjonnasta.
Seudullisen yhteistyön tuloksia ovat esimerkiksi yhteiset opopäivät, asiantuntijavaihdot ja
yhteiset tapahtumat. Verkosto itsessään on jo vahvuus sinänsä, sen kautta saa tietoa oman
työn tueksi (materiaalit, tieto työ- ja koulutuspaikoista), lisäksi verkosto rakentaa kattavaa
ohjaus-, tuki- ja palveluverkkoa asiakkaalle. Vierailuaikana (huhtikuu 2020) odotuksia asetettiin kuntakokeilun tarjoamiin lisämahdollisuuksiin. Yhteisenä konkreettisena ohjausmallina
voidaan pitää Varsinais-Suomen OpinOvea:

Varsinais-Suomen OpinOvi
Oppilaitosten ja TE-hallinnon yhteinen palvelupiste. Palvelu on tarkoitettu kaikille koulutuksesta kiinnostuneille. OpinOvi tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Keskustelun ja ohjauksen tavoitteena on antaa tietoa koulutus- ja uramahdollisuuksista sekä
auttaa omalla polulla eteenpäin.
Ohjausalan asiantuntijat eri organisaatiosta menevät sovittuina aikoina tarjoamaan
ohjausta. Palvelua saa oppilaitosten opinto-ohjaajilta ja TE-toimiston koulutus- ja uraohjauksen asiantuntijoilta.
OpinOven fyysinen sijainti on Varsinais-Suomen TE-toimiston Turun toimipaikan yhteydessä.

Paikallisen yhteistyön eräs tavoite on päällekkäisyyden vähentäminen. Järjestäjävierailuissa
puhuttiin etenkin TE-palveluiden, Ohjaamojen ja koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista. Tällä hetkellä ohjauspalveluita tarjotaan monella taholla,
ja toiminnassa on päällekkäisyyttä.
Jatko-ohjauksen laajentamisen tulkittiin lisäävän koordinoinnin tarvetta. Ohjausverkoston
erilaiset rajapinnat, vastuualueet, roolit ja toimijoiden ydinosaamiset tulisi määritellä tarkasti. Haasteita tulee myös saavutettavuuden ja kattavuuden parantamisesta.
Oppilaitosten ja Ohjaamojen yhteistyö
Jatko-ohjauksen toteuttamistapa voisi rakentua myös Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyön
varaan. Esimerkiksi Ylä-Savon ammattiopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian
opinto-ohjaajat työskentelevät osin Ohjaamojen tiloissa.
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Opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita muistutetaan Ohjaamon palveluista ja ammattiopiston (tutun) opon paikalla olosta. Opinto-ohjaajan työparina voi olla TE-palveluiden
työntekijä, joka tuo ohjausyhteistyöhön työvoimahallinnon ja työllistämisen asiantuntijuutta.
Työparityöskentely mahdollistaa palveluiden monipuolisen ja vastavuoroisen tarjonnan,
yhteistyön hyödyt näkyvät myös tiedon ja ajatusten vaihdossa. Ohjaamossa työskentelevät
opinto-ohjaajat kokevat työnkuvansa muuttuneen aiempaa laajemmaksi.
Saatujen kokemusten perusteella toimintamalli syntyy yhteisen kehittämisen ja tahtotilan kautta. Rajapinnat määritellään yhdessä ja asiakkaiden ohjaaminen on vastavuoroista;
Ohjaamosta ohjataan oppilaitokseen ja oppilaitoksesta Ohjaamoon. Työtä pohditaan yhdessä
ohjauksen näkökulmasta, taustalla on vahvojen verkostojen tuki sekä tieto erilaisista palvelu- ja jatkosijoittumismahdollisuuksista.
Tehtiinpä jatko-ohjausta sitten koulutuksen järjestäjien omissa ohjauspisteissä tai Ohjaamoyhteistyön keinoin, niin oppilaitosten vahvuutena on ammatillisen koulutuksen ja yksittäisten
opiskelijoiden tuntemus. Entisten opiskelijoiden osaaminen ja opinpolku on dokumentoitu tietokantoihin, yleensä se on myös ohjaushenkilöstön muistissa. Tämä vahvuus viedään yhteistyöverkostoihin ja hyödynnetään jatko-ohjauksessa.

4.3.1.	

Palvelukartta ja jatko-ohjauksen tarjotin

Osa hyvistä jatko-ohjauskäytännöistä tukee sekä ohjaushenkilöstöä että valmistunutta
opiskelijaa. Yksi esimerkki on palvelukartta, joka hahmottelee ja piirtää kaikki mahdolliset
ohjaus- ja tukipalvelut systemaattiseksi kokonaisuudeksi. Palvelukartta auttaa suunnistamaan erilaisten ohjaustarpeiden ilmetessä.
Palvelukartta auttaa opiskelijaa ja ohjaushenkilöstöä valitsemaan oikean palvelun. Tarjontakattauksen laaja kuvaaminen saattaa lisätä myös palveluiden kysyntää, mikä vähentää osaltaan ohjaus- ja tukipalveluiden alikäyttöä. Samaa laajan kattauksen ideaa kuvataan joskus
myös jatko-ohjauksen tarjottimen nimellä:

Jatko-ohjauksen tarjotin – jos valmistunut opiskelija tulee jatko-ohjaukseen ja haluaisi hakeutua esim. ammatilliseen täydennyskoulutukseen, niin selkeä ajatus – mitä
hänelle voidaan tarjota...

Jatko-ohjausta on helpompi tarjota, jos on jotain tarjottavaa. Oman oppilaitoksen mahdollisuudet ovat yleensä hyvin tiedossa (asiakkuuden jatkamisen tavoite), mutta yhtä tärkeää on
tietää muista mahdollisuuksista ja niiden tarjoajista. Palvelukartta ja sen jatkuva päivittäminen auttaa tiedon jäsentämistä.
Palveluverkoston tärkeys ja asiakkuuden jatkamisen tavoite perustelevat sitä, miksi jatkosijoittumisen seurannan kehittäminen koetaan tärkeäksi. Tutkinnon suorittaneiden seurantaa
tulisi kehittää siten, että sijoittumistiedon (esim. työllinen, opiskelija, työtön) lisäksi saadaan
tietoa syistä ja tarpeista. Esimerkiksi työttömyyden syiden tietäminen auttaa kehittämään
niitä käytäntöjä ja palveluja, jotka voisivat (ennakoivasti) vähentää työttömyyttä. Ohjaus- ja
tukitarpeiden kartoittaminen selventää puolestaan sitä, millaisia käytäntöjä tulee kehittää,
laajentaa ja kohdistaa jatkosijoittumisen ulkopuolelle jääneille.
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Jatkosijoittumisen seuranta syy- ja tarvenäkökulma huomioiden toimisi siis selkeänä työvälineenä ammatillisten oppilaitosten ohjauksen ja opettamisen kehittämisessä. Lisäksi hyvä
seurantatieto tukisi oppilaitoksen ulkopuolisen palveluverkoston toimintaa.

4.4.	

Jatko-ohjaus pitkän ohjausprosessin osana

Tutkinnon suorittaneiden jatko-ohjaus nähdään opintojen aikaisen uraohjauksen luontevana
jatkeena. Hyvä ja laadukas ohjausprosessi koko opintopolun aikana on samalla hyvää jatko-ohjausta. Lisäksi hyvä ohjausprosessi tukee opiskelijan itseohjautuvuutta valmistumisen
jälkeen.
Tässä alaluvussa jatko-ohjausta tarkastellaan etenkin niiden opiskelijoiden osalta, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän ohjausta.

4.4.1.	

HOKS-ohjaus ja huoliseula

Hyvän ohjausprosessin keskeisiin elementteihin kuuluvat toimiva HOKS-ohjaus sekä opintojen alusta alkava uraohjaus. Järjestäjävierailuissa puhuttiin siitä, kuinka jatkosuunnitelmia
pidetään koko ajan ohjauksessa mukana. Tulevaisuuden tavoitteet kulkevat kuin punaisena
lankana opintojen alusta saakka.
Selvitysaineistossa toistuu koulutuspolun varhaisvaiheiden merkitys. HOKS-työskentely kytkeytyy ura- ja jatkosuunnitelmien työstämiseen:

Ura- ja jatkosuunnitelmaa työstetään koulutuksen alusta alkaen, ja sitä päivitetään
HOKS päivitysten yhteydessä. Ura- ja jatkosuunnittelu voi alkaa jo ennen opiskelijaksi
valitsemista. Ura- ja jatkosuunnitelma sisältää myös suunnitelmat työelämään siirtymiseksi tai työuralla etenemiseksi

Pitkä ohjausprosessi mahdollistaa sen, että jatko-ohjauksen tarvetta pystytään ennakoimaan
ja arvioimaan. Oppilaitoksissa toimii huoliseula, joka poimii osan opiskelijoista tuen tarpeen
kartoittamisen ja tehostetun ohjaamisen pariin. Huoliseulakäytännöt ovat yleisiä jo nykyään,
mutta niihin liittyvien prosessien ja käytäntöjen kehittäminen koetaan tärkeäksi.
Huoliseulan toimivuus edellyttää hyvää yhteistyötä etenkin opinto-ohjaajien ja vastuuopettajien kanssa. Opettajat välittävät viestiä esimerkiksi niistä opiskelijoista, joilla ei ole työpaikkaa eikä jatkosuunnitelmia. Tärkeitä käytäntöjä ovat esimerkiksi HOKS-päättökeskustelut
sekä opintomenestyksen seurantapalaverit. Opinto-ohjaajien ammattitaito tulee apuun silloin, jos opettajien omat ohjaus- ja tukikeinot eivät riitä.
Huoliseula on siis ennakoinnin väline, joka kohdistuu yksittäisiin opiskelijoihin. Opetus- ja
ohjaushenkilöstöllä on kuitenkin tietoa myös yleisistä signaaleista, jotka ennakoivat tehostetun jatko-ohjauksen tarvetta.
Jatko-ohjauksen tarvetta ennakoivat merkit ovat yhtäläisiä opinnoista eroamiseen liittyvien
merkkien kanssa. Työllistymisen kannalta voidaan korostaa ammattialan kiinnostavuuden ja
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työelämätaitojen merkitystä. Jos opiskelija kokee löytäneensä oman jutun ja saa hyviä kokemuksia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, niin omaehtoisen työllistymisen ennuste on
hyvä. Asiat liittyvät myös toisiinsa: ammatinvalinnan koettu oikeellisuus lisää työelämässä
pärjäämisen todennäköisyyttä ja hyvät kokemukset työpaikoilla vahvistavat alan kiinnostavuutta.
Järjestäjävierailujen perusteella keskeinen ennakoiva indikaattori on se, kuinka opiskelija
rakentaa ”työelämäuskottavuutta” ja kokonaisvaltaista pärjäämistä. Tämä havainto siirtää
esimerkiksi sosiaalisesti arat ja hiljaiset opiskelijat jatkosijoittumista koskevan huolen alle.
Tai ainakin sen pitäisi siirtää – erääksi ongelmakohdaksi tunnistetaan se, että hiljaisten ja
ohjausta pyytämättömien opiskelijoiden ohjaustarve jää usein piiloon.

4.4.2.	

Jatko-ohjaustarpeisiin liittyviä eroja

Jatko-ohjauksen tarve on usein yhteydessä yleiseen ohjaustarpeeseen. Vaikka opiskelijaryhmien kohdalla on hyvä korostaa heterogeenisyyttä ja välttää yleistyksiä, niin joitakin havaintoja voidaan nostaa esiin.
Jatko-ohjaustarpeen erot liittyvät esimerkiksi opiskelijoiden lähtötasoon ja jatkosuunnitelmien sisältöön (yrittäjä, freelancer, työntekijä, jatko-opiskelija). Tässä on koulutusalakohtaisia eroja sekä ohjaustarpeessa että ohjaustarpeen havaitsemisessa.
Ikäryhmien erot näkyvät lähinnä siinä, että vanhempien opiskelijoiden kohdalla ohjausprosessit ovat usein monimutkaisempia elämäntilanteen (esim. perhe, taloudelliset tekijät)
vuoksi. Nuorten ohjaaminen on usein konkreettisempaa, selkeämpää ja suoraviivaisempaa.
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisen erityispiirteet tunnistettiin vierailuissa. Ohjaustarve on keskimääräistä suurempi ja ohjauspalveluita käytetään aktiivisesti.
Ohjaustarpeet liittyvät myös konkreettisiin ja arkisiin asioihin, yleisen kotoutumisen haasteet
näkyvät myös oppilaitoksissa. Toisaalta maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat usein
sitoutuneita opiskeluun ja työllistymissuunnitelmat ovat selkeitä.
Armeijan merkitys tuli myös esille järjestäjävierailuissa. Osa opiskelijoista tulkitsee armeijan riittäväksi jatkosuunnitelmaksi, ja omaa tulevaisuutta mietitään tarkemmin sen jälkeen.
Joskus armeija muuttaa aikaisempia suunnitelmia. Joka tapauksessa armeijasta palaavat
entiset (jo valmistuneet) opiskelijat tunnistetaan erääksi erityiseksi jatko-ohjattavien ryhmäksi. Ohjauksen kannalta armeija on selkeä välietappi, ajanjakson tärkeyden vuoksi armeija-aikana saadun jatko-ohjauksen määrää pyritään lisäämään. Oppilaitokset tekevät paikoin
yhteistyötä varuskuntien kanssa.
Jatko-ohjauksesta puhuttiin myös yleisellä tasolla: jos opinto- ja ohjauspolku oli aiemmin
kuin ”putkeen” ohjaamista, niin nykyään kyse on enemmänkin aaltoliikkeistä tai siksak-tyylisestä jatkumosta. Suunnitelmien muutokset, kokeilut ja takaisin paluut ovat yhä yleisempiä.

4.4.3.	

Tukiverkostot ja ulkopuolelle jäämisen problematiikka

Jatko-ohjauksen toimenpiteet voimistuvat opintojen päättövaiheessa. Selvitysaineiston
perusteella noin 20–30 prosentista opiskelijoista herää huoli valmistumisen lähestyessä.
Näiden opiskelijoiden ohjaustarpeisiin pyritään usein vastaamaan palvelu- ja ohjausverkoston avulla. Oppilaitosten ohjaushenkilöstö on tapauskohtaisesti yhteydessä esimerkiksi
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TE-toimistoon, sosiaali- ja terveystoimeen, Ohjaamoon tai erilaisiin hankkeisiin. Poluttamisen ja saattaen vaihtamisen käytännöt tunnistetaan tärkeiksi.
Verkostojen tärkeys korostuu valmistumisvaiheessa, mutta hyvät opiskelijakohtaiset verkostot tulisi rakentaa jo opintojen aikana. Varhainen rakentaminen helpottaa valmistumisvaiheen
ohjaustyötä. Aikaisin luoduilla verkostoilla on siis myös resursseja säästävää vaikutusta:
opiskelijan ohjaamiseen tarvittavat työvälineet (ulkopuoliset palvelut, ohjauskumppanit) ovat
jo valmiiksi tiedossa, ja niitä on totuttu käyttämään.
Aikaisemman ohjaustyön laadukkuus ja opintojen aikana luodut verkostot rakentavat siis
hyvän pohjan jatko-ohjaukselle.
Kaikkia ei kuitenkaan tavoiteta ohjaukseen. Myös jatko-ohjauksen kentällä tunnistetaan, että
osa tutkintoon valmistuvista ei ota ohjausta vastaan, vaikka tukea ja ohjausta olisi riittävästi
tarjolla. Ulkopuolelle jääminen on tyypillisintä niille, joiden tulkitaan olevan kaikkein eniten
ohjauksen tarpeessa.
Opinnoista eroamisen problematiikasta tuttu ”kadonneiden” ilmiö näkyy myös jatko-ohjauksen kentällä. Opiskelija on saattanut saada töitä heti valmistumisen jälkeen, mutta työttömäksi jäätyään on jo irtaantunut oppilaitosyhteisöstä ja ohjaajista. Vaikka tutkinto antaa
paremmat valmiudet työllistymiseen, erilaisen ulkopuolisuuden riskit ovat silti olemassa.
Oppilaitosten keinot kadonneiden tavoittamiseen ovat rajalliset, etsivän työn kanssa tehtävä
yhteistyö painottuu vailla tutkintoa olevien tavoittamiseen. Tähän problematiikkaan kaivataan
yleisesti uudenlaisia työtapoja.

4.4.4.	

Vaikeasti työllistyvien ohjaaminen

Järjestäjävierailujen keskusteluissa tuli esiin, että jos opinnot ovat sujuneet keskimääräisesti
ja vailla suurempia ongelmia, päättövaiheen ohjaustarpeet jäävät herkemmin piiloon. Erityisopiskelijat ja (näkyvistä) opiskeluvaikeuksista jo kauan kärsineet opiskelijat saavat usein
parempaa ohjausta. Tätä selittää se, että jatko-ohjaustarpeeseen on osattu varautua ja tarvittavat käytännöt ovat olemassa (verkosto, jatkopalvelut).
Vaikeasti työllistyvien ohjaamiseen on kehitetty malleja esimerkiksi Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymän ja Ammattiopisto Luovin Varustamo-hankkeessa. Työelämätulkit tarjoavat
apua valmistumisvaiheessa: opiskelijoita autetaan löytämään työpaikkoja ja myös pysymään
niissä. Mallissa huomioidaan työllistymisen jälkeinen ohjaus työpaikalla, hankkeessa tuetaan
työnantajia työllistymistä tukevien mallien ja kokeilujen käyttöönotossa.
Vaikeasti työllistyvien opiskelijoiden kohdalla kyse ei ole siis pelkästään jatkosijoittumisesta,
ohjausta ja tukea täytyy kohdistaa myös sijoittumisen laatuun ja pysyvyyteen. Käytäntöjä
toteutetaan etenkin erityisoppilaitoksissa, esimerkiksi työkokeiluilla ja niihin liittyvillä ohjaajien työpaikkavierailuilla. Työllistyneen opiskelijan lisäksi tukea tarjotaan työnantajalle.
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4.5.	

Jatkosijoittumisen ajankohtainen problematiikka

4.5.1.	

Poikkeustila ja muut reunaehdot

Järjestäjävierailut tehtiin etäkokouksina, koska maa oli (huhtikuussa 2020) poikkeustilassa
koronaviruksen takia. Poikkeustilasta ja sen heijastusvaikutuksista keskusteltiin ohjauksen
nykytilan ja tulevaisuuden näkökulmasta.
Huolet liittyivät etenkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen vaikeutumiseen. Näyttöjen suorittaminen ja valmistuminen uhkasivat viivästyä, poikkeustila vaikeutti kesätyöpaikkojen saantia ja loi uhkakuvaa myös syksylle: yhä suurempi osa valmistuneista joutuu varautumaan
työttömyyteen. Poikkeustila leikkaa opiskelijan työllistymisen kannalta tärkeää asiaa eli työkokemuksen ja työssä pärjäämisen osoittamista jo opiskeluaikana.
Kevät 2020 merkitsi myös etäopetuksen ja -ohjauksen määrän lisääntymistä. Voidaan puhua
pakotetusta digiloikasta, jossa nähtiin myös hyviä puolia: ohjaushenkilöstö on oppinut uusia
käytäntöjä ja digiosaaminen on kehittynyt. Tämä kokemus on hyödynnettävissä myös jatkossa.
Etäopetuksen ja -ohjauksen vaikutukset opiskelijoihin nähtiin osin eri tavalla. Osa keskustelijoista koki, että etäkäytännöt tukevat niitä opiskelijoita, jotka ovat muutenkin aktiivisia
ja motivoituneita. Toisaalla nähtiin, että etäopetus- ja ohjaus nostaa esiin uusia onnistujia,
esimerkiksi sosiaalisesti arat opiskelijat hyötyvät etäkäytännöistä. Yhteinen näkemys on kuitenkin se, että etäyhteyksillä toteutettu ohjaus ja opetus ei tavoita kaikkia opiskelijoita. Osa
opiskelijoista uhkaa kadota oppilaitosyhteydestä ja myös jatko-ohjauksesta.
Poikkeustilan heijastusvaikutukset olivat näkyvissä jo keväällä, tai ainakin niitä osattiin
ennakoida. Ohjauksen tarve tulee lisääntymään: opiskelijat vaihtanevat alaa entistä herkemmin, työvoiman kysyntä ohjaa opiskelijoita. Jos esimerkiksi ravintola-alan työtilanne näyttää
heikolta ja hoitoalalla ennustetaan työvoimapulaa, niin sisäiset siirtymät ohjautuvat tämän
mukaan.
Poikkeustila tulee vaikuttamaan myös koulutuksen järjestäjien ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyöhön. Keskinäinen keskustelu lisääntyy, täytyy ennakoida työvoiman kysyntää ja
eri ammattialojen tarpeita. Yhteisen keskustelun avulla parannetaan oppilaitosten kykyä vastata työelämän tarpeisiin, intressinä tietenkin myös opiskelijoiden työllistymisen tukeminen.
Poikkeusolot vaativat järjestäjiltä vahvaa ennakointia, reagointia ja erilaisiin tilanteisiin
varautumista. Oppilaitokset varautuvat sisäisten siirtymien kasvuun ja työvoiman kysynnän
äkillisiin vaihteluihin. Kyse on kuin normaalista koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista,
jota tulee tehdä entistä nopeammalla syklillä ja reagointikyvyllä.
Työllisyystilanteen heikkeneminen lisännee tarvetta siihen, että valmistuville ja tutkinnon
suorittaneille pystytään tarjoamaan tukea, ohjausta tai koulutusta. Ammatilliset oppilaitokset joutunevat monipuolistamaan tarjontaansa: on operoitava ammattikorkeakouluväylän ja
työllistymisen välisellä vyöhykkeellä, tarjottava työvoimapolitiikan kentältä tuttuja koulutusja tukipaketteja sekä otettava suhteellisesti vahvempaa roolia syrjäytymisen estäjänä ja sosiaalipoliittisena toimijana.
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Poikkeustilan ohella vierailuissa keskusteltiin myös muista paikallisista reunaehdoista. Keskustelun voi tiivistää näkemykseen: ohjaus sinänsä on samanlaista, ympäristö vaihtelee.
Alueiden ja paikkakuntien väliset erot näkyvät jatko-ohjauksen kentällä ensinnäkin työllistymiseen liittyvinä. Jos työllisyystilanne on hyvä, niin opiskelijat saavat riittävästi valmiuksia jo
opiskeluaikana ja tutkinnon jälkeinen työllistyminen on todennäköisempää. Osa opiskelijoista
työllistyy jo ennen valmistumista.
Paikkakuntien välillä on eroja myös oppilaitoksen ulkopuolisen ohjaus- ja tukiverkoston
osalta. Selvitysaineistossa erot näkyvät siinä, miten oppilaitokset ovat rakentaneet yhteistyöverkostonsa TE-toimistojen, Ohjaamoiden, erilaisten hankkeiden ja etsivän työn kanssa.
Opiskeluhuollossa yleiset yhteistyökuviot esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveystoimen tai
nuorisotyön kanssa eivät tulleet juurikaan esille jatko-ohjauksen kentällä. Päättövaiheen
opiskelijoiden kanssa opiskeluhuollollista ja moniammatillista yhteistyötä toki tehdään.
Koulutuksen järjestäjät rakentavat paikallisen ja seudullisen yhteistyönsä omien tarpeidensa
mukaan. Lisävirtaa laajemmalle yhteistyölle saadaan esimerkiksi ESR-hanketoiminnan
myötä. Tässä yhteydessä on syytä mainita myös kuntakokeilut, joihin asetetaan paikoin vahvoja odotuksia:

TE-palvelun vahvin osaaminen on työllistämistä tukevissa toimissa ja niihin liittyvissä
välineissä. Jatkossa tämä tulee olemaan kuntakokeilussa kaupungin työllisyyspalveluiden vastuulla. Ohjaamopuolella toimijat ovat hyvin eri tyyppisiä: on nuorisopuolen
ja terveyspalveluiden toimijoita esimerkiksi…me koulutuksen järjestäjänä toisimme
sinne lisäarvoa opinto-ohjauksellisesta näkökulmasta. Kuntakokeilussa tullaan rakentamaan kolmikantaista palvelua. Kaupungilla on selkeä tahtotila ottaa asia itselleen
hoidettavaksi

Reunaehtojen osalta nykytilanne tiivistyi epävarmuuteen ja nopean reagoivuuden tarpeen
tunnistamiseen. Poikkeustilan lisäksi tähän vaikuttivat odotukset oppivelvollisuuden laajentamisen ja jatko-ohjausvelvoitteen tarkemmista sisällöistä. Vierailuajankohtana kyseisten
lakien sisältö ei ollut vielä tiedossa.

4.5.2.	

Jatko-ohjauksen vaikuttavuus?

Jatko-ohjauksen vaikuttavuuden arviointi osoittautui suhteellisen vaikeaksi. Koska tutkinnon
suorittaneiden ohjausta ei ole mallinnettu eikä ajateltu kokonaisuudeksi, jatko-ohjauksen
vaikuttavuus ei erotu ohjauksen tai koulutuksen yleisestä vaikuttavuudesta.
Vaikuttavuuden ja hyödyllisyyden teemaa käsiteltiin vierailujen keskusteluissa. Puhuttiin
opiskelijakohtaisista tekijöistä, jotka liittyvät ohjausprosessin sisältöön. Jatko-ohjaus on
vaikuttavinta silloin kun opiskelijaan on syntynyt tuttu ja luottamuksellinen suhde. Tällöin:
monet heistä tulevat vielä myöhemminkin moikkaamaan opoa, ja olen jopa saanut palaavia täydentämään tutkintoa.
Ohjauksen vaikuttavuutta lisää se, että ohjaustarve nousee opiskelijan omasta motivaatiosta:
kun henkilö on itse motivoitunut asiaan, on se puoli voittoa, ja tällainen tilanne on todella hedelmällinen, jos on hakijan omasta aloitteesta yhteydenotto.
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Lisäksi on varattava aikaa ja resursseja. Ylitöitä tehdään yleisesti, akuutin ohjausongelman keskellä elävät opiskelijat tai valmistuneet ottavat usein yhteyttä virka-ajan jälkeen, mutta ohjauskeskustelua ei kovin helposti siirretä. Akuutit ohjaustarpeet menevät ns. perusohjattavien ohi.
Jatko-ohjauksen epäonnistumisen riskiä lisäävät elämäntilanteessa ja terveydessä olevat
ongelmat, kun ei riitä voimavaroja viedä suunnitelmia eteenpäin. Lisäksi ohjaushenkilöstö tuo
toistuvasti esiin, että eniten ohjausta tarvitsevia ei aina edes tavoiteta ohjaukseen.
Myös verkostoyhteistyön vaikutus on keskeinen. Hyvä verkosto tukee jatko-ohjauksen vaikuttavuutta: ohjattavan tarpeesta lähdetään liikkeelle, avoimin mielin lähdetään liikkeelle yhteistyöhön ja pidetään ohjattavan tarve lähtökohtana.

4.5.3.	

Jatko-ohjauksen resurssitarve

Helmi–maaliskuun kyselyssä pyydettiin arviota siitä, kuinka moni tutkinnon suorittaneista
on jatko-ohjauksen tarpeessa. Tähän kysymykseen vastasi 21 henkilöä, ja arviot vaihtelivat
10–80 välillä. Arvioiden molemmat ääripäät poistettiin vastauksista. Poiston jälkeinen keskiarvo oli 32 prosenttia. Mediaanin mukaan laskettuna jatko-ohjauksen tarpeessa olevien
osuudeksi arvioitiin 30 prosenttia.
Alkukyselyssä selvitettiin myös jatko-ohjauksen arvioitua resurssitarvetta (esim. vuosityömäärä, jatko-ohjauksen osuus työajasta). Näitä tuloksia esiteltiin sisäiseen käyttöön tarkoitetussa väliraportissa.
Valmistumisen jälkeisen jatko-ohjauksen resurssitarpeita käsiteltiin myös järjestäjävierailuissa. Nykyisen työmäärän ja resurssitarpeen arviointi koettiin erittäin vaikeaksi. Jatko-ohjauksesta ei ole tehty seurantaa, jatko-ohjattavien määrästä ei ole tarkkaa tietoa ja ohjaukseen hakeutuminen on hyvin satunnaista.
Tutkinnon suorittaneille annettava jatko-ohjaus voi käsittää yksittäisen kohtaamisen ja palveluohjauksen esimerkiksi ammatinvalintapsykologille. Tai se voi olla vuoden kestävä ohjausprosessi Ohjaamossa. Joskus tutut valmistuneet kertovat kuulumisiaan tai tulevat kysymään
asioista, jotka löytyisivät Googlesta. Helpot kysymykset ovat tosin usein aasinsiltoja, joiden
takaa löytyy syvällisemmän ohjauskeskustelun tarvetta.
Ohjaustarpeen vaihtelut ovat paljolti yksilökohtaisia. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden jatko-ohjauksen tulkitaan vaativan enemmän resursseja. Ohjaushenkilöstön arvioiden
mukaan nämä opiskelijat työllistävät noin 2–3 kertaa enemmän kuin muut. Lisäksi aikuiset
valmistuneet vaativat usein enemmän ohjausresursseja kuin nuoremmat.
Voidaan arvioida, että noin kolmannes opiskelijoista tarvitsee jatko-ohjausta ammatillisen
perustutkinnon suorittamisen jälkeen ja/tai valmistumisvaiheessa. Osuus vastaa ohjaushenkilöstön antamia arvioita ja niiden osuutta, jotka jäävät seurantatietojen perusteella ainakin
tilapäisesti jatkosijoittumisen (työllistyminen, jatkokoulutus) ulkopuolelle.
Noin kolmannes opiskelijoista ei ole myöskään varauksettoman tyytyväinen ammatillisia
jatkosuunnitelmia tukevan jatko-ohjauksen riittävyyteen (Amispalaute 2019–20). Suunnilleen sama määrä tulee opintojensa aikana poimituksi jatko-ohjauksen huoliseulaan tai jää
tarpeesta huolimatta seulan ulkopuolelle. Arvio vastaa myös niiden määrää, jotka tekivät
ammatinvalintansa ainakin osin epävarmalta pohjalta (Sakki ry:n Amisbarometri 2019).
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Noin kolmannes on yleistävä arvio. Jos koulutusalojen ja opiskelijaryhmien erot huomioidaan,
vaihteluväli on ehkä 20–40 prosenttia. Tarkempi ja luotettavampi taustatietojen mukainen
erittely vaatisi tarkempaa ja pitempää selvitystä.
Tutkinnon jälkeinen jatko-ohjaus on satunnaisuuden ja vähäisyyden ohella myös erittäin
vaihtelevaa. Ohjauksen vaatimassa työmäärässä on hyvin paljon hajontaa. Mitään tyypillistä
tai keskimääräistä jatko-ohjattavaa ei ole, mutta arvioiden mukaan yksi ohjaustunti per jatko-ohjattava mahdollistaisi jo suhteellisen hyvän jatko-ohjauksen.
Tilastokeskuksen viimeisempien tilastojen (vuosi 2018) mukaan ammatillisen perustutkinnon
suorittaneita oli 54 507. Jos jatko-ohjausta tarvitsevien määrä olisi aiemmin esitetyn mukaan
noin kolmannes valmistuneista, yksi ohjaustunti per jatko-ohjattava tarkoittaisi siis runsaat
17 000 tuntia. Arviota on syytä hieman korottaa, koska poikkeusolojen heijastusvaikutusten
tulkittiin lisäävän jatko-ohjaustarvetta.
Järjestäjävierailuissa tuli esiin myös se, että tutkinnon jälkeisen jatko-ohjauksen hyvä mallintaminen ja prosessikuvaus helpottaisi resurssien arviointia. Tällä hetkellä jatko-ohjausta
ei ole yleisesti ”sijoitettu” omaksi systemaattiseksi prosessiksi, jonka toteutumista ja kustannuksia seurattaisiin omana kustannuspaikkana.

4.5.4.	

Kehittämistarpeen tunnistaminen

Tutkinnon suorittaneille annettavan jatko-ohjauksen kehittäminen on koulutuksen järjestäjien keskeisiä tavoitteita. Toiminnan mallintamista, prosessikuvauksia ja ohjauskäytäntöjä
mietitään paljon.
Jatko-ohjauksen tärkeyttä ei perusteltu pelkästään lainsäädännön vaatimuksilla.13 Opiskelijoiden työllistyminen tai jatkokoulutukseen sijoittuminen on tärkeä tavoite muutenkin. Tulosrahoitus ohjaa hyvään jatkosijoittumiseen, mutta rahan ohella on hyvä miettiä laajempaa taustaa.
Koulutuksen järjestäjien kehittämisajatuksissa jatko-ohjaus nähdään ammatillisen koulutuksen ydintavoitteen varmistamisena. Eräs keskusteluun osallistunut tiivisti asian seuraavasti:

Opinnot eivät pääty valmistumiseen, vaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin. Tämä on
koko filosofia. Emme ole täällä sitä varten, että opiskelijat vain suorittavat tutkinnon.

Jatko-ohjauksen tärkeyden painottaminen on kuin looginen jatke esimerkiksi valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman (2011–15) tavoitteille. Tuossa ohjelmassa kehittämisen
painopiste oli läpäisyssä eli tutkinnon suorittamisessa. Nyt päämäärä on astetta pitemmällä:
koulutuksen yksilöllisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa.
Jatko-ohjauksen mallintaminen on siis yleensä kesken. Seuraavat johtohenkilöstön ajatukset
tiivistävät kehittämisvaiheiden etenemistä ja mallintamisen hyviä vaikutuksia. Systemaattinen jatko-ohjausmalli turvaa yksittäisten käytäntöjen toimivuutta, auttaa jatko-ohjauksen
resursoinnissa ja tukee hankekäytäntöjen vakiintumista:

13 Järjestäjävierailujen aikana jälkiohjausvelvoitetta koskevan lain valmistelu oli vasta vireillä. Koulutuksen järjestäjillä ei ollut
tarkkaa tietoa uuden lain tarkemmasta sisällöstä eli velvoitteen määrittelystä.
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Olemme tunnistaneet (jatko-ohjauksen) kriittiset pisteet ja meillä on yhteinen aika
hyväkin käsitys siitä, mitä sen pitäisi olla. Mutta että se olisi kuvattu riittävällä tarkkuudella kokonaisuudessaan meidän prosesseihin, niin sitä ollaan kehittämässä.
Meillä on yksittäisiä toimivia käytäntöjä, mutta ns. meidän malli puuttuu …käytännöt
haavoittuvaisia jos mallia ei ole, resurssitarpeen määrittely ja kohdistaminen paranisi.

…lisäksi tiedon hyödyntäminen ja keräämmekö riittävästi tietoa ja oikeista asioista ja
miten hyödynnämme jatko-ohjauksessa. Lisäksi yhteistyön mallintaminen. Ja henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen takaaminen niin, että jatko-ohjauksen osaaminen
on käytössä niillä ihmisillä, ketkä sitä tekee. Lisäksi käsitteiden määrittely on kriittinen
piste. Hanketoiminta… kun meillä on loistavia hankkeita, että niissä kehitettävät asiat
tulevat suoraan arkeen. Näissä pitää onnistua, ovat kriittisiä pisteitä.

Jatko-ohjauksen kehittämistä ei nähdä irrallisena elementtinä vaan jatko-ohjaus linkitetään
osaksi opintojen aikaista henkilökohtaistamisen prosessia. Kyse on yleisestä ohjausprosessista, jonka perusrakenteita ovat HOKS-suunnitelmat ja uraohjaus. Ohjausprosessin
pitkäkestoisuuden ymmärtäminen ja kehittäminen on kuin läpileikkaava ja kaikkialla näkyvä
tavoite.
Vaikka ohjaus nähdään yhtenäisenä jatkumona, tutkinnon suorittaneille annettava ohjaus
pyritään määrittelemään ja asemoimaan omaksi erilliseksi prosessiksi ja rakenteeksi. Tämä
erillismäärittely ja tulosyksikköihin sijoittaminen on selkeästi kehittämislistalla. Tutkinnon
jälkeiselle ohjaukselle halutaan määritellä prosessinomistajat ja konkreettiset tekijät.
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5.

ITSEOHJAUTUVA JATKOSIJOITTUMINEN

5.1.	Taustaa
Sujuva siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään voidaan nähdä tavoitteena, johon pyritään
erilaisten käytäntöjen ja voimavarojen turvin (prosessit, resurssit, reunaehdot). Siirtymä
jatkokoulutukseen tai työelämään ei ole irrallinen edeltävistä koulutuspolun vaiheista ja
siirtymistä, vaan opintojen yleinen sujuminen tukee jatkosijoittumista. Esimerkiksi Sujuvat
siirtymät -hankeverkostossa kehitetyt opintoja edistävät käytännöt ovat kuin tukikäytäntöjä
jatko-ohjauksen näkökulmasta katsottuna. Päättövaiheen ohjaus ja tutkinnon suorittamisen
jälkeinen jatko-ohjaus ovat opintopolun viimeisiä vaiheita tämän prosessi- ja opintopolkuajattelun mukaan.
Tukikäytäntöjen kehittävä arviointi on tärkeää ennakoinnin ja resurssien kohdistamisen takia.
Mitä enemmän opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen sijoittumista pystytään
tukemaan jo opintojen aikana, sitä vähemmän tarvitaan tutkinnon jälkeistä jatko-ohjausta.
Hyvät tukikäytännöt lisäävät opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja tukevat omaehtoista jatkosijoittumista.
Järjestäjävierailuissa käytyjen keskustelujen eräänä teemana olikin opiskelijoiden omaehtoisen ja itsenäisen jatkosijoittumisen problematiikka. Haluttiin tietoa niistä asioista,
käytännöistä, prosesseista ja reunaehdoista, jotka tukevat valmistumisen jälkeistä itseohjautuvuutta. Selkeät itsestään selvyydet, kuten ammatillisen osaamisen laatu tai opinnoissa
pärjääminen, rajattiin kuitenkin tarkastelusta pois.
Vierailukeskustelujen ohella tämän luvun aineistona käytetään Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa kehitettyjä jatko-opintoihin siirtymistä ja työllistymistä edistäviä käytäntöjä. Kirjallisena taustalähteenä on hankkeessa vuonna 2019 tehty hyvien käytäntöjen koontiraportti.14
Käytäntökuvauksia on koottu liitteeseen 4.

5.2.	

Opiskelijan itseohjautuvuus

Opiskelijan hyvä itseohjautuvuus opintojen aikana ennustaa ja tukee itsenäistä jatkosijoittumista. Selvitysaineisto toistaa jo aiemmin tehtyjä havaintoja, että ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden itseohjautuvuuden tukeminen koetaan tärkeäksi ja hyödylliseksi (esim. Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki, 2015).
Järjestäjävierailuissa puhuttiin myös siitä, että opiskelija tarvitsee omia tukiverkostoja
(perhe, kaverit, yms.). Jos verkostoja ei ole, yhteiskunnan olisi tultava apuun. Päättövaiheen
opiskelijoilta puuttuu usein tiedonhakutaitoja ja keskustelukumppaneita. Ohjaushenkilöstön
tunnistama keskustelun tarve näkyy usein aasinsiltojen kautta: opiskelija tiedustelee yksinkertaista asiaa, mutta taustalla on syvällisempiä kysymyksiä.

14 LOPPURAPORTTI 2019: Loppuraportti Sujuvat siirtymät -kokonaisuudessa syntyvistä hyvistä käytännöistä (SAKU ry, Susanna
Ågren ja Maria Käkelä).
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Päämäärätietoisuus ja vahva tulevaisuusorientaatio nousi myös esiin. Osa opiskelijoista
tietää hyvin vahvasti, mitä haluaa tehdä valmistumisen jälkeen ja suuntautuu siihen suoraviivaisen motivoituneesti. Tämä orientaatio ja asenne ennustaa hyvää jatkosijoittumista, vaikkakin opiskelun loppuvaiheessa saattaa tulla suunnitelmanmuutoksia. Päämäärätietoisuudessa nähtiin myös koulutusalakohtaisia eroja.
Ammatillisen koulutuksen kentällä on usein puhuttu siitä, kuinka ”hyvät tyypit” työllistyvät
parhaiten. Tämä vanha hokema nostettiin keskusteluihin. Ennestään tutut asiat ovat edelleen
vaikuttavia: reipas asenne, säntillisyys, sosiaalinen rohkeus ja vahva itsetunto. Teemaan liittyvä kysymys on, miten ammatilliset oppilaitokset pystyvät jatkossakin kasvattamaan hyviä
tyyppejä. Kyse on paljon muustakin kuin ammatillisen osaamisen ja pystyvyyden tuottamisesta.

5.3.	Ohjauskäytännöt
Järjestäjävierailuissa tuli toistuvasti esiin, että hyvä HOKS-ohjaus sekä opintojen alusta
alkava uraohjaus tukevat opiskelijan omaehtoista jatkosijoittumista. Seuraava pohdinta tiivistää ajatuksen melko osuvasti:

Miten opiskelijalle voisi koko opintojen aikana ihan alusta alkaen tuoda tavoitteellisuutta ja työllistymisen näkökulmaa. Kun tuotaisiin vahvemmin esiin, lisäisi opiskelijan
motivaatiota. HOKS-lomakkeeseen tämä on rakennettu sisään ja on vastuuopettajan
vastuulla käydä tätä urasuunnitelmakeskustelua opiskelijan kanssa, mutta tätä ei ole
osattu varmaankaan vielä tarpeeksi tehokkaasti tehdä.

HOKS-ohjauksen hyödyntäminen liittyy opettajien osaamiseen. Esimerkiksi YTO-opintoihin
kuuluva opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet jakso (1 osp) tarjoaa yhden työvälineen ohjauksen tekemiselle. Opintojakson tehokas käyttö edellyttää hyvää yhteistyötä, jossa opettajille
tarjotaan työvälineitä opinto-ohjauksen kentältä.
Voidaan esitellä myös ohjauksen tarjottimet, joissa tarjotaan valinnaisia ohjauksen mahdollisuuksia opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti:

Luotu opinto-ohjaajien kanssa ohjauksen tarjotin Wilmaan, jossa tarjotaan opiskelijoille erilaisia ohjauksen toteutuksia opintojen aikana (näkökulmana etenkin ammatillisen tutkinnon jälkeinen aika). Toteutuksia on erilaisia erilaisille opiskelijoille. Jatko-opintoihin suuntautuneille omia, työelämään suuntautuville omanlaisia sekä ”vielä
suuntaa etsiville” omanlaisia ohjauksellisia toteutuksia.

Järjestäjävierailuissa puhuttiin opintojen päättövaiheeseen keskittyvien ohjauskäytäntöjen
tärkeydestä. Esimerkiksi HOKS-päättökeskustelu tarjoaa sekä opiskelijalle että ohjaajalle
hyvän viimeisen kartoituksen tilanteesta ja jatkosuunnitelmista. Kaikille opiskelijoille tarjottava päättökeskustelu tukisi ohjauksen tasalaatuisuutta ja tasa-arvoisuutta. Jatkosijoittumisen näkökulmasta se olisi viimeinen tilaisuus havaita erityisen jatko-ohjauksen tarpeita.
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Päättövaiheen ohjaukseen kaivataan lisää resursseja. Tämän ohjausvaiheen työllistävyys on
kasvanut jatkuvan haun ja työmarkkinoiden muutoksen takia:

Tätä vaihetta pitäisi kehittää etenkin nyt, kun meiltä valmistuu jatkuvasti opiskelijoita.
Ainakin ennen, kun painottui keväälle toukokuun loppuun, valmistuneiden infoaminen oli
selkeämpää. Mutta nyt ei ole tiettyä aikaa, vaan valmistutaan jatkuvasti eikä aina pystytä
tarjoamaan kaikille valmistujille sitä infopakettia, joka olisi tarpeen.

Ohjauksen muutosta selittää myös työmarkkinoiden muuttuminen ja pirstaloituminen. Työurat ovat muuttuneet katkonaisemmiksi ja vaihtelevammiksi. Jatkuvan kouluttautumisen ja
oppimisen vaade on koko ajan taustalla:

Ohjaustyö on muuttunut, se ei ole enää niin suoraviivaista. Tämä on monimutkaisempi
prosessi. Aikaisemmin pystyi opinto-ohjauksen alkutaipaleella luomaan kuvan, että
kun saa tutkinnon kasaan, se luo tiettyä statusta. Mutta (nyt) tavoitteet valmistumisen
jälkeen ovat hyvin erilaiset. Jälkiohjaus on ollut putkeen ohjaamista, mutta nyt se on
paljon monimutkaisempi.

Ohjaukseen liittyvänä tavoitteena voidaan korostaa hyvän opiskelijatuntemuksen tärkeyttä.
Opiskelijan osaaminen, valmiudet ja kiinnostukset tiedetään ja tallennetaan. Tämä tietokanta
on osa oppilaitoksen ja ohjaushenkilöstön ydinosaamista, jonka tulisi välittyä myös tutkinnon
jälkeisen ohjauksen tueksi.
Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa on kehitetty runsaasti ohjauskäytäntöjä, joista monet
sijoittuvat ura- ja päättövaiheen ohjauksen kentälle. Käytäntöjen lyhyitä kuvauksia on liitteessä 4. Osa käytännöistä voisi olla sovellettavissa ja laajennettavissa myös tutkinnon suorittaneille annettavaan jatko-ohjaukseen.

5.4.	

Jatko-opintoihin sijoittumisen tukeminen

Jatkokoulutukseen sijoittumista tukevia ohjauskäytäntöjä ovat ensinnäkin jatko-opintoinfot,
joita järjestetään kaikille opiskelijoille. Lisäksi opinto-ohjaajat antavat neuvontaa korkeakoulujen hakuaikoina. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut tekevät paikoin ohjauksellista yhteistyötä, esimerkiksi AMK-opettajat vierailevat ammattiaineiden
tunneilla kertomassa alan jatko-opinnoista.
Sujuvat siirtymät -hankkeissa kehitetyistä käytännöistä on syytä mainita esimerkiksi väyläopinnot, jotka mahdollistavat AMK-opintojen suorittamisen toisella asteella. Opintojen
hyväksi lukemisen mahdollisuus kohdistaa käytännön hyödyn suoraan ja selkeästi jatkokoulutuksen hankkimiseen.
Jatko-opintoja tukevat käytännöt madaltavat ja paikoin poistavat koulutusasteiden välistä
porrasta. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin esimerkiksi
verkko-opintojen ja monimuotoisen opetuksen avulla.
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Jatkokoulutussiirtymää helpotetaan myös toisen asteen opiskelijoille varatuilla kiintiöpaikoilla. Hyvinä esimerkkeinä toimivat tutkinnosta toiseen johtavat polut, jolloin tietyn koulutusalan tai tutkinnon opiskelijoille rakennetaan suoraa väylää AMK-opintoihin (esim. ”sähköväylä”). Alakohtainen yhteistyö konkretisoituu usein yhteiseen oppimiseen ja opettamiseen:
eri koulutusasteiden opiskelijat voivat opiskella samoissa oppimisympäristöissä.
Vaikka käytännöissä korostuu opetus ja oppiminen, niin usein mukana on myös ohjauksellisia
elementtejä. Käytännöt tutustuttavat, perehdyttävät ja houkuttelevat opiskelijoita jatkokoulutukseen; ohjauksellisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen avaamista.
Osa käytännöistä painottaa enemmän valmiuksien parantamista kuin oppimista. Opiskelijoille tarjotaan erilaisia tukimateriaaleja, tietoa opintovaatimuksista tai vaikkapa tukipajatoimintaa.
Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa kehitettyihin jatko-opintoihin sijoittumista tukeviin käytäntöihin voi tutustua tarkemmin liitteessä 4.
Jatkoväyläopinnoista keskusteltiin etenkin Ylä-Savon ammattiopistoon ja WinNovaan tehtyjen etävierailujen yhteydessä. Ylä-Savon ammattiopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun
yhteistyötä on kehitetty Uraohjaus 2020 -hankkeessa, WinNovan ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyötä puolestaan NOPSA-hankkeessa.
Jatkoväyläopintojen rakenne on yleiskuvaltaan selkeä. Esimerkiksi WinNovassa:

Tarjotaan tekniikan alan opiskelijoille pääsylippua korkeakouluopintoihin. Opiskelemalla 15 op Satakunnan AMK:n opintoja, saavat he pääsylipun tälle alalle. Esim. koneja tuotantotekniikan opiskelija voi jatkaa samaa alaa AMK:ssa. Noin 80 opiskelijaa
mukana (Pori–Rauma–Laitila-akselilla).

Pääsylippuopinnoista tiedotetaan kaikille, ja kiinnostus niihin on ollut alakohtaista. Enimmillään noin 30 prosenttia aloittavista opiskelijoista on kiinnostunut jatko-opinnoista.
Opiskelijoiden rekrytoimiskäytännöt vaihtelevat hieman. Yhteistä on se, että opiskelijoiden
valmiudet ja motivaatiot halutaan selvittää suhteellisen luotettavasti. Jatkoväylistä halutaan
tehdä sitoutumisväyliä, vaikka myös erilaisia kokeilumahdollisuuksia ja -väyliä pidetään mahdollisina.
Jatkoväyläopintojen taustalle vaaditaan tiivistä kumppanuutta. Laajimmillaan kyse on seudullisesta yhteistyöstä ja yhteisistä tavoitteista. Esimerkiksi Uraohjaus 2020-hankkeen
tavoitteissa jatkoväyläopintojen tavoite määritellään seuraavasti:

Uraohjaus 2020 -hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä,
opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja
palvelumalli.
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Toiminnan konkreettinen kehittäminen ja toteuttaminen vaatii ydinporukkaa. Keskusteluissa
mainittiin sitoutunut, avarakatseinen päällikkö (esim. koulutusalavastaava). Lisäksi tarvitaan
opinto-ohjaajien ja vastuuopettajien tiivistä yhteistyötä organisaatioiden välillä ja sisäisesti.
Yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen lisäksi onnistumisen elementteihin kuuluvat esimerkiksi opetussuunnitelmien joustavoittaminen ja opintojen hyväksiluvun kehittäminen.
Valtakunnallisten perusteiden lisäksi tarvitaan paikallista sovittelua sekä kykyä suunnitella
ja tehdä uudella tavalla. Yhteiset keskustelufoorumit ja tiedonkulku organisaatioiden välillä
ovat myös tärkeitä taustavoimia.
Järjestäjävierailujen perusteella jatkoväyläopinnoista on saatu hyviä kokemuksia ja niiden
vakiinnuttamis- ja levittämisennuste on myönteinen. Ammattikorkeakouluväylää haluttaisiin
markkinoida entistä enemmän jo perusopetuksen päättäville nuorille. Tällä olisi ammatillisen koulutuksen vetovoimaa lisäävää vaikutusta.

5.5.	

Työllistymisen tukeminen

Työllistymistä tukevat käytännöt(kin) liittyvät vahvasti osaksi uraohjausta. Sujuvat siirtymät
-hankeverkostossa on kehitetty erilaisia ura- ja työllistymissuunnitelmien malleja. Tavoitekeskeisyyden lisäksi mallit toimivat ohjaavina välineinä. Ne auttavat hahmottamaan, millaisia
työnhakutaitoja tarvitaan, millaisiin työpaikkoihin suunnata oppimaan sekä miten verkostoitua potentiaalisten työnantajien kanssa.
Urasuunnitelmien lisäksi tarvitaan konkreettista tietoa. Keskeistä on myös työnantajakohtaamisten järjestäminen rekrytoinnin tueksi. Työnhaku-infot ja erilaiset messutapahtumat
ovat tyypillisiä esimerkkejä, joissa nämä kaksi tavoitetta (tiedotus, kohtaava verkostoituminen) pystytään yhdistämään.
Monet käytännöt pyrkivät opiskelijoiden valmentamiseen ja valmiuksien parantamiseen.
Opiskelijoiden tulee pystyä tunnistamaan oma osaamisensa, heillä tulee olla hyvät työnhakutaidot ja heidän tulee hallita työelämän edellyttämät perustaidot. Järjestäjävierailuissa
puhuttiin työllistymistaidoista ja niiden tunnistamisen sekä kehittämisen tärkeydestä.
Työllistymisen tukemisen taustatyö tehdään jo ennen ammatilliseen koulutukseen hakeutumista. Ammattialan vetovoimaisuutta lisäävissä hankkeissa työelämän intressit ja opiskelijoiden koulutuspäätökset yhdistyvät molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla:

Teknologiateollisuusalan vetovoimaisuuden lisääminen. Yritysten nettisivuja brändättiin uudelleen, sillä vanhat sivut pitivät yllä vanhanaikaista kuvaa metallialasta: ne
olivat ”likaiset ja raskaat”. Yhteistyöyrityksiin järjestettiin yläkoululaisille yritysvierailuja. Yläkoululaisille järjestettiin teemapäiviä ammattiopistolla. Lisäksi oppilaitoksessa
järjestettiin avointen ovien päivät huoltajille (PURE STEEL -hanke)

Ammatinvalinnan onnistuminen ennustaa hyvää (itseohjautuvaa) työllistymistä. Järjestäjävierailuissa keskusteltiin siitä, kuinka kokemus oikealla alalla opiskelusta on yhteydessä
hyviin työkokemuksiin ja työelämässä pärjäämiseen. Opintojen aikainen työssä pärjääminen
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on puolestaan yhteydessä siihen, kuinka todennäköisesti tutkinnon suorittanut haluaa ja
pääsee töihin omalle alalle.
Sakki ry:n valtakunnallisen Amisbarometrin mukaan kolmannes opiskelijoista teki ammatinvalintansa epävarmalta pohjalta.15 Sama kolmannes määriteltiin jatko-ohjauksen tarpeessa
oleviksi aiemmin tässä selvityksessä. Amisbarometrin havainnot vahvistavat siis osaltaan
ammatinvalinnan ja itseohjautuvan työllistymisen yhteyttä.
Ohjauksella on oma tärkeä roolinsa työssä pärjäämisen lisääjänä. Hyvä opiskelija- ja työpaikkatuntemus mahdollistaa sen, että oikea opiskelija voidaan ohjata oikeaan paikkaan.
Tämä matchaaminen koetaan tärkeäksi, koska huonot työkokemukset käynnistävät ainakin
tilapäisen laskusuhdanteen sekä opiskelijan mielentilassa että jatkoennusteissa.
Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa kehitettyihin työllistymistä tukeviin käytäntöihin voi
tutustua tarkemmin liitteessä 4. Monet käytännöt voisivat olla sovellettavissa myös tutkinnon
suorittaneille annettavan jatko-ohjauksen tueksi. Esimerkiksi opiskelijoiden ja työnantajien
yhteiset tapahtumat (rekrytointikohtaamiset, messut) voisivat olla vakiintuneesti avoimia
myös aiemmin valmistuneille opiskelijoille. Selvitysaineiston perusteella tällaisia laajennuksia on jo paikoin käytössä tai ainakin kehitteillä.

15

Vuonna 2019 Amisbarometriin osallistui 9 584 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa. Koulutusvalinnan taustaa kartoittavassa
kysymyksessä minulla ei ollut varmaa tietoa siitä, mitä alaa haluan opiskella kolmannes opiskelijoista (33 %) vastasi olevansa samaa
mieltä väittämän kanssa. (https://sakkiry.fi/amisbarometri-2/).
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6.

JATKO-OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

6.1.	

Jatko-ohjauskäytäntöjen tausta

Helmi–maaliskuun alkukyselyssä selvitettiin nykyisten jatko-ohjauskäytäntöjen ja toimintatapojen syntyhistoriaa (mikäli vastaajaorganisaatiossa oli yhtenäisiä käytäntöjä). Kuvasta 13
nähdään vastausten jakauma.

KUVA 13. JATKO-OHJAUSKÄYTÄNTÖJEN TAUSTA JA KEHITTÄJÄT
Vastaukset esitetään prosenttilukuina, koska ne kertovat kehittämistyön moninaisuudesta
(kokonaisprosentti reilusti yli 100).
Jatko-ohjausta on kehitetty enimmäkseen hankkeiden ja koulutuksen järjestäjien sisäisen
kehittämisen yhteistyöllä. Muuta-vastausluokassa mainittiin muun muassa (pienen) koulutuksen järjestäjän perinteiset käytännöt, työelämäyhteistyö sekä palveluverkostojen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Liitteessä 3 listataan kehittämistyössä mainitut
hankkeet.
Osa koulutuksen järjestäjistä on kehittämässä yhtenäistä mallia jatko-ohjauksen toteuttamiseen tai vakiintunut malli on jo olemassa. Tämänkin kehittämistyön taustalla on usein hanketoimintaa:
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TEDDY-työllistymisen edistäminen yhdessä- hankkeessa kehitettiin työllistymisen
ohjaus- ja tukimalli sisältäen myös valmistumisen jälkeisen ohjauksen. Tällä hetkellä
työskentelemme mallin jalkauttamisen ja jatkokehittämisen äärellä. jatkokehittämisessä on mukana myös Lakeuden portaat-hanke, jossa toteutettiin syksyllä 2019 työttömiksi jääneille opiskelijoille jatkosijoittumiskysely. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden tarvetta/kiinnostusta tehostettuun jatko-ohjaukseen.
Jatko-ohjausta tehdään osittain satunnaisesti vastuuohjaajien ja opinto-ohjaajien
toimesta, mutta Uraohjaus 2020 -hankkeen aikana on koetettu luoda selkeämpiä
koko organisaatiota kattavia malleja jatko-ohjaukseen. Ohjaamo-yhteistyössä on oltu
mukana alusta alkaen, mutta Ohjaamon olemassaolosta tiedottamista ja muistuttamista tarvitaan koko ajan.

Jatko-ohjausmallien kehittäminen vaikuttaa olevan kaikkein pisimmällä erityisoppilaitoksissa. Tätä selittänee se, että opiskelijoiden työllistyminen on usein keskimääräistä vaikeampaa ja erityisoppilaitoksilla on pitkät perinteet yksilöllisen jatko-ohjauksen toteuttamisessa.

6.2.	

Kehittämisvirtauksen synnyttäminen

Kevään etävierailujen aikana keskusteltiin hankekehittämisen ja koulutuksen järjestäjän
sisäisen kehittämisen eroista. Sisäinen kehittäminen on vahvasti tarvelähtöistä: kehittäminen lähtee koetusta tarpeesta tai ongelmasta, kehittämisprosessi ohjaa tämän jälkeen itse
itseään.
Erään kommentin mukaan virta vie eteenpäin. Kehittämisvirtaus nostaa esiin uusia kysymyksiä ja tarpeita pinnan alta: avaintoimijoiden kuuleminen vie eteenpäin ja ohjaa hyvien ratkaisujen äärelle. Yhtenä esimerkkinä mainittiin HOKS-prosessin läpivieminen; opettajilla oli
kysymyksiä, joita toteuttajat (keskijohto) eivät olleet osanneet aiemmin ajatella.
Sisäistä kehittämistä tehdään usein ilman aikatauluja ja selkeitä suunnitelmia. Se on toisinaan ad hoc -tyyppistä epävirallista työtä, omaehtoista, oman työn, tiimin tai yksikön kehittämistä.
Hyvät kehittämishankkeetkin perustuvat tarpeeseen, mutta hankkeiden voimavarat ja virtaukset perustuvat enemmän kehittämistyön logiikkaan ja rakenteisiin (suunnitelmat, verkostot, resurssit, byrokratia).
Molemmissa kehittämislajeissa olisi hyvä määritellä kehittämistyön taustalla oleva laajempi strategia ja ”iso kuva”. Strateginen taso on myös se, jossa hankekehittäminen yhdistyy
sisäiseen kehittämiseen. Iso kuva ja tarve määritellään sisäisesti, tähän tarpeeseen haetaan
sitten hanketta. Eräs keskusteluun osallistunut kuvasi hankesuunnittelun seuraavasti:
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Lähtisin ison kuvan selkeyttämisestä, pitää olla selkeä tarve. Jos vain velloo puheessa,
että ehkä tarvitaan… Pitää selvittää, mitä pitäisi ratkaista, sitten löytyisi hankkeen tarve…
tiedetään, että tätä pitää penkoa enemmän, kun iso kuva saadaan piirrettyä. Me ollaan
pitkällä ison kuvan piirtämisessä… kun kuva selkeää, voi tämä olla hankkeenkin asia.

Edellä esitetty selittää osin sitä, miksi tutkinnon jälkeiseen jatko-ohjaukseen keskittyviä
hankkeita ei juuri ole. Kyseinen teema ei ole ollut esillä omana erillisongelmana. Vaikka jatko-ohjauksen tarve on tunnistettu, (entisten) opiskelijoiden ohjaaminen on nähty kuin laajemman ohjausprosessin loppuviitteenä.
Keväällä 2020 jatko-ohjaus on noussut vahvemmin kehittämislistalle. Selvitysaineiston
perusteella kehittämishankkeiden rakentamisen tulisi lähteä liikkeelle jatko-ohjauksen laajemmasta strategiasta, isosta kuvasta ja konkreettisista tarpeista.
Päällikkötason ja keskijohdon toimijat ovat avainasemassa kaikessa kehittämistyössä. Työnkuvat sijaitsevat usein strategisten linjausten ja konkreettisen ohjaustyön välissä, keskeisillä
rajapinnoilla. Keskijohto toimii kuin välittävänä linkkinä ohjaushenkilöstön ja ylimmän johdon
välillä. Hyvät hankkeet kytkeytyvät usein ydinprosesseihin ja prosessinomistajien työhön.
Keskijohdon tehtävänä on huolehtia myös hanketulosten sisäisestä juurruttamisesta.
Jos jatko-ohjauksen kehittämistä ajattelee hyvien käytäntöjen benchmarkkauksen näkökulmasta, niin erityisoppilaitosten, VALMA-koulutuksen tai työpajatoiminnan kentällä on soveltamiskelpoisia käytäntöjä.
Vierailuissa tuli esiin myös työvoimakoulutuksen ohjauskäytäntöjen kopioiminen, esimerkiksi
koulutuksen päättäneille tehtävä jatkosuunnitelma nähtiin hyvänä mallina. Lukioiden ohjauskäytännöistä nostettiin esiin abeille tehtävät päättöhaastattelut. Vastaavaa päättöhaastattelua toivottiin myös ammatilliselle puolelle, osaksi siksi, että kyseinen tapa on myönteinen
(päättö) tilaisuus. Ohjauksen kentälläkin päähuomio on usein negatiivissävytteinen, huolet ja
ongelmat ohjaavat asiakasvirtaa ja työtä.

6.3.	

Sinisen meren strategia

Kevään etävierailuissa käytiin noin kahden tunnin mittaisia keskusteluja jatko-ohjauksen
teemasta. Keskusteluja voi luonnehtia myös ryhmähaastatteluksi. Vierailun päätteeksi tehtiin
Sinisen meren strategiaan perustuva tulevaisuusideointi.16 Sinisen meren kehittämistyökalu
sopii tilanteisiin, joissa mietitään toiminnan uusia suuntia ja haetaan innovatiivisia ratkaisuja
erilaisiin muutoshaasteisiin (Kim & Mauborgne, 2005).
Ehdotukset, ideat tai toiveet saattoivat koskea koulutuksen järjestäjän omaa sisäistä toimintaa tai muita toimijoita (yhteistyötahot, valtakunnalliset toimijat yms.).

16
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Koska vierailut järjestettiin etäkokouksina, perinteinen pienryhmäideointi ei ollut kovin helposti toteutettavissa. Osallistujat
ideoivat asioita yksin tai esimerkiksi työparin kanssa tehdyn (oman) puhelinkokouksen avulla. Aikaa annettiin noin 15 minuuttia.
Ajatukset kirjoitettiin nettikyselylomakkeeseen, josta ne saatiin kaikille jakoon ja katsottavaksi yhteisen loppupohdinnan ajaksi.
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Sinisen meren strategian kysymykset esiteltiin seuraavalla tavalla:

SINISEN MEREN STRATEGIA JATKO-OHJAUKSEN KEHITTÄJÄNÄ
1. Mitä voidaan vähentää?
– tehdään nykyisin liikaa, päällekkäin ja/tai väärällä tavalla
2. Mitä pitäisi vahvistaa?
– kannattaisi tehdä enemmän, useammin tai laajemmin
3. Mistä voidaan luopua?
– turhaa, ylimääräistä, päällekkäistä; ei kannata tehdä tai olla ollenkaan
4. Mitä kokonaan uutta tulisi luoda?
– auttaisi, mahdollistaisi, järkevöittäisi
– uusi idea, jota olisi hyvä testata

Sinisen meren ideoinnissa kuvatut asiat toistivat osin jo ryhmäkeskustelussa käsiteltyjä
asioita, eli teemoja ja näkemyksiä on jo esitelty aiemmin tässä raportissa.
Koska yksin tai työparin kanssa tehty ideointi toi tuttuihin teemoihin erilaisia näkökulmia,
mielipiteitä on hyvä nostaa esiin. Raportoinnista jätetään kuitenkin pois sellaiset asiat, jotka
kuuluvat ammatillisen koulutuksen perustehtäviin ja ovat kuin välttämättömiä ehtoja hyvän
jatkosijoittumisen kannalta (esim. hyvä ammattitaito).

6.3.1.	

Mitä voidaan vähentää?

Vähentämisehdotuksissa näkyy käänteisesti systemaattisen ja kokonaisvaltaisen jatko-ohjausmallin tarve. Ideat koskevat irrallisen ja päällekkäisen työn vähentämistä ja toimintojen
kytkemistä kokonaisuuteen. Samaan teemaan liittyvät myös koordinoinnin lisäämisen, työnjaon kehittämisen ja ohjausroolien selkeyttämisen toiveet:

Vähentää ei varmaan ole oikea sana, mutta työnjako on tärkeää. Erityisesti valmistuneiden
kohdalla ohjausverkosto on laaja: Ohjaamot, TE-toimisto, Nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö jne. Mikä on kunkin toimijan rooli tällä kentällä? Mikä on ammatillisen koulutuksen järjestäjän rooli, missä me ollaan parhaita, jos ajatellaan jälkiohjausta.

Monet ehdotukset viittaavat palvelukartan tarpeeseen. Mahdollisuuksien kirjo tulisi kuvata
selkeästi ja kattavasti, niin että jatko-ohjattavan olisi helppo valita oikea palvelu. Kommentit
viittaavat myös valmistuneille annettavan infopaketin hyödyllisyyteen:
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Suomessa on valtavasti erilaisia ohjauspalveluja näidenkin teemojen puitteissa. Joskus
opiskelijan/ asiakkaan on ehkä vaikea tietää, mikä on hänelle sopivin palvelu. Joskus
saatetaan tehdä myös päällekkäistä työtä ja samaa asiaa uudelleen.
Epäsystemaattisuus: ohjausta on tarjolla, jos sitä osaa hakea tai on aktiivinen verkosto
takana. Jatkossa sitä pitäisi olla tasaisesti kaikille tarjolla riippumatta opiskelijan
tilanteesta, koulutusalasta tai koulutuksen rahoituksesta.

Tiedon kulun sujuvoittamista ja esteiden poistamista toivotaan myös. Toive on tärkeä, koska
oppilaitosten tulisi pystyä välittämään oma ”vahvuutensa” (tutkinnon suorittanutta koskeva
tieto) ohjausverkoston hyödyksi. Tiedon kulku lisää myös ohjauksen yhden- ja johdonmukaisuutta:

Eri hallinonaloilla on omat työtavat ja tietojärjestelmät, jolloin tieto asiakkaan tilanteesta ei aina siirry oikea-aikaisesti tai oikeanlaisena. Tästä syystä asiakas joutuu
kertomaan samoja asioita moneen kertaan tai kertoo asiat niin, kuin ajattelee olevan
sopivin juuri tälle taholle. Ohjausta ja neuvontaa voi tulla siis useita kertoja ja välillä
ristiriitaisena.

6.3.2.	

Mitä pitäisi vahvistaa?

Vahvistamisehdotuksissa tulee esiin asiakkuuden jatkamiseen liittyviä toiveita. Valmistuneet
opiskelijat halutaan kiinnittää tiiviimmin aiempaan oppilaitosyhteisöönsä. Entisten opiskelijoiden tavoittamisen tärkeys viittaa myös seurannan kehittämisen tarpeisiin:

Koulutuksen jälkeistä markkinointia, jolloin opiskelijan osaaminen kehittyy ja asiakkuus oppilaitokseen jatkuu.
Rakentaa malli tai tapa, jolla säännöllisesti kontaktoidaan meiltä valmistuneita opiskelijoita. Alumnitoiminnan käynnistäminen varmasti tuo tähän lisää mahdollisuuksia.
Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen: esim. lähetetään opiskelijoille automaattisesti jollain aikajänteellä tekstiviesti tms. jossa 2–3 nopeaa kysymystä esim. jatko-ohjauksen tarpeesta ja siinä samassa opiskelijalla/valmistuneella on mahdollisuus
pyytää yhteydenottoa
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Valmistuneiden ohjauspalvelut olisi hyvä kytkeä nykyisiin ohjauspalveluihin. Matala kynnys,
helppous ja digitaaliset ohjausvälineet toistuvat useissa toiveissa:

Ohjauksessa hyödynnetään samoja kanavia, mitä hakeutumisessa eli Osao Oven / Työelämäpalveluiden hyödyntäminen tässä. Jatko-ohjaus voisi sopia luontevasti osaksi
Oven/Työelämäpalveluiden toimintaa ajatuksella Oven kautta sisään ja Työelämäpalveluiden tuella työelämään.
Etäohjausta voi lisätä, esim. helposti toimiva chattilinja oppilaitoksen sivuilla, josta voi
nopeasti kysyä, vaikka ei olisikaan enää oppilaitoksessa opiskelijana, pitäisi olla matala
kynnys ottaa yhteyttä, helposti lähestyttävät yhteydenottomuodot.

Monet ehdotukset koskevat palveluverkoston kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä. Tähän
yhteistyöhön olisi hyvä saada lisää sopimuksellisuutta:

Palveluverkostojen kanssa tehtävän yhteistyön mallintaminen ja sopimuksiin perustuvan yhteistyön vakiinnuttaminen.
Yhteinen sopiminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen. Sopimusten pohjalta
prosessin kuvaaminen. Vahvistaa pitäisi vielä Ohjaamo-yhteistyötä. Mukaan opinto-ohjauksen asiantuntijoita eri organisaatioista.

Opintojen aikainen toiminta on erittäin tärkeä tulevan jatkosijoittumisen ja mahdollisen myöhemmän ohjaustarpeen kannalta. Hyvä ennakointi säästää jatko-ohjauksen resursseja:

Opiskelijan itseohjautuvuutta pitäisi vahvistaa koko koulutuksen aikana.
Ohjauspalveluihin ohjaus tulisi olla tiiviimpää jo opiskeluaikana, ennakoivaa työtä olisi
tehtävä mahdollisimman paljon jo opiskeluaikana.
Osaamisen lisäämistä tunnistaa ne opiskelijat, joiden on haastavaa sijoittua työelämään tai jatko-opintoihin.
Ymmärrys siitä, mitä ovat työllistymistaidot (itsearviointitaidot, työelämätaidot,
urasuunnittelutaidot, työhakutaidot, tiedonhakutaidot) ja miten opiskelija oppii niitä
opintojen aikana – ja miten ohjaamme tätä oppimista.
Opintojen päättövaiheessa tarkemmat tsekkaukset jatkopolusta... aikoo hakea töitä ei
riitä jatkosuunnitelmaksi:)

Monet esittävät yleisen tason kehittämis- ja vahvistamisajatuksia (osaamisen kehittäminen,
yhteistyön vahvistaminen, resurssien lisääminen). Yhteistyötä toivotaan lisää koulutuksen
järjestäjän oman organisaation sisälle, ulkopuolisten verkostojen kanssa ja työelämän suuntaan.
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Yhteistyötoiveiden taustalla on myös toiminnan yhtenäistämisten tarpeita, esimerkiksi samat
uraohjauskäytännöt voisivat olla kaikilla koulutusaloilla. Yhtenäistämisen tavoitteeseen liittyy läheisesti hyvien käytänteiden vaihtaminen, eli yhteistyökin on yksi keino päällekkäisyyden vähentämiseksi:

Alueen ammatillisten koulutusten järjestäjien kanssa lisää yhteistyötä: samat toimintatavat ja periaatteet?
Yhteistyötä esim. Ohjaamoiden kanssa ja eri koulutusasteiden välillä. Selkiyttää ja
ehkäpä yhdenmukaistaa = yksinkertaistaa toimintatapoja opiskelijoiden näkökulmasta

6.3.3.	

Mistä voidaan luopua?

Poistettavien asioiden ideointi osoittautui kaikkein vaikeimmaksi tehtäväksi. Monet kertoivat,
ettei mitään tehdä tällä hetkellä liikaa tai ettei mikään ole turhaa tai ylimääräistä. Tämä kertonee siitä, että valmistuneiden jatko-ohjaus on ”uusi” asia, johon ei liity vanhoja huonoiksi
osoittautuneita käytäntöjä.
Muutamat suuntasivat toiveensa kehittämistyön suoraviivaistamiseen ja konkretisointiin:

Pitäisi- ja pyritään -kielestä ja -asenteesta luopuminen ja tilalle kehittämistyöhön selkeät ja konkreettiset tavoitteet, joiden saavuttamista voidaan mitata ja joista rantautuu
uusia toimintamalleja ohjaustyöhön.

Yksi teema koskee teknologian ja digitaalisten ohjauspalveluiden hyödyntämistä. Teknologia
voisi olla hyvä renki jatko-ohjauksen kentällä. Kevään 2020 kokemukset ovat osoittaneet,
että teknologiaa lisäämällä voidaan vähentää jotain:

Poikkeusaika on osoittanut, että monia, aikaisemmin mahdottomina pidettyjä, toimintoja voidaan tehdä etäyhteyksien kautta… luonnollisesti yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen ovat tärkeitä, mutta motivoituneen opiskelijan osalta näiden merkitys voi olla
todella vähäistä, jos tavoitteena on vain korkeakoulututkinto ja pysyminen omalla kotiseudulla ja omassa yhteisössään.

Koko selvitysaineiston perusteella teknologiaan suhtaudutaan yleisimmin siten, ettei hyvääkään renkiä saa päästää isännäksi. Digitaaliset ohjauspalvelut antavat mahdollisuuksia tarveharkinnan ja segmentoinnin lisäämiseen. Niitä ei tule käyttää ainoina vaihtoehtoina, vaan
niiden tarkoituksena on vapauttaa ohjausresursseja niille, jotka tarvitsevat henkilökohtaisempaa (lähi)ohjausta.
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Seuraava ajatus kuvaa ohjausresurssien vapauttamistarpeen aika osuvasti:

Ohjauspiste Suunnassa pitäisi pystyä seulomaan jotenkin rutiinikysymyksiä pois, jotta
aikaa jäisi enemmän kompleksisempien ohjaustilanteiden ratkomiseen, jossa tarvitaan
Suunta-opojen monipuolista osaamista.

Ainakin yksi koulutuksen järjestäjä on hyödyntänyt kevään 2020 poikkeusolosuhteita tekemällä pienen kartoituksen etäohjauksesta saaduista kokemuksista. Etäohjaus sopii täydentävänä ohjausmuotona niille, joilla saattaa olla erityiseen tukeen tai kieleen liittyviä haasteita.
Mutta etäohjauksen lisäksi tarvitaan henkilökohtaista kontaktointia, pienryhmiä ja vaikkapa
puhelinohjausta.
Etäohjauspalvelut ja digitalisaatio ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen. Niiden hallintaa voidaan
pitää tärkeänä, koska selvitykseen osallistuneiden mielestä digitaalisten ohjaustaitojen ja
-valmiuksien puute heikentää mahdollisuuksien hyödyntämistä.

6.3.4.	

Mitä uutta tulisi luoda?

Uuden luomista koskeva kysymys on lähtökohtaisesti kaikkein innovatiivisin. Sinisen meren
ohjeistuksessa osallistujia kehotetaan ideoimaan vapaasti, aivoriihen mukaisesti.
Uusina asioina käsiteltiin opintojen päättövaiheen parempaa huomioimista ja eräänlaisia siirtymäriittejä. Tällä hetkellä opintojen aloitusvaihe on melko hyvin huomioitu (esim. ryhmäyttämiskäytännöt). Valmistumisvaiheessa voisi olla erilaisia matkaan saattamisen käytäntöjä:

Urille ja uusille poluille kannustavan toimijan/toiminnon konkretisointi esim. osaksi
”opokioskia” tai ”TE-kahvilaa” tms. toimintoa, jossa palvelut ja tuki tarjolla riittävän
matalalla kynnyksellä. (Ysaolla pohditaan mm ”Tervemenoa”-toimintoja).

Järjestäjävierailujen aikataulussa (3 tuntia) tämä Sinisen meren strategian viimeinen kysymysosio sijoittui kaikkein viimeiseksi. Ideat ja kehittämisehdotukset liittyivät usein jo aiemmin käsiteltyihin asioihin.
Tässäkin osiossa kuvattiin palvelukartan ja infopaketin ideaa sen eri muodoissaan:

Jatko-opintojen/työllistymisen paketti, joka on verkossa reaaliaikaisesti päivitettävissä
(sen alla työvoimaviranomaisten, kelan ym. verkostojen ohjeet) > massatiedottamista
vahvasti kaikille tasalaatuisesti
Kaikki valmistumassa olevat saisivat tietyn info- ja ohjauspaketin, riippumatta siitä,
onko hakemassa jatkokoulutukseen tai töihin valmistumisen jälkeen, että tietävät mihin
kääntyä, kun kysymyksiä tai ohjaustarve nousee valmistumisen jälkeen.
Jatko-ohjaus-sivusto nettisivuille.
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Nykyisten ohjaus- ja hakupalveluiden sekä esimerkiksi opiskelijoille tarjottavien rekrytointitapahtumien laajentaminen nousi myös esille. Uuden luominen tarkoittaa vanhan soveltamista ja säätämistä:

Lisää koko OSAOn tasoisia työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista tukevia toimintamalleja, kuten Go, Do! -messut. Voisiko Go, Do! -messuja mainostaa myös jo valmistuneille?

Tutkinnon suorittaneille annettavan jatko-ohjauksen mallintamisen tarve tuli monessa yhteydessä esiin:

Tieto on yleensä voimavara kaikessa kehittämistyössä. Eli jos tehdään jälkiohjaukseen
hyvä, kattava, toimiva malli, pitäisi olla tietoa, minkä pohjalle malli rakennetaan. Toisaalta voidaan lähteä myös kokeilemaan ja hankkia tietoa samalla, kun kokeiluja tehdään.
Olemme mallintamassa ohjausprosessia ja uskon, että tämä jatko-ohjausasia tulee
siinä esille ja mallinnettavaksi. Mallin rakentaminen jälkiohjaukselle.

Ohjausosaamisen kehittäminen on selvitysaineistossa läpäisevä ja kokonaisvaltainen teema.
Siitä puhutaan konkreettisesti, ja sen kehittämisen tärkeys näkyy myös välillisesti ja rivien
välissä. Kehittämisen perusajatukset, kuten hanketoiminnan jatkaminen ja hankekäytäntöjen
vakiinnuttamisen tärkeys, toistuvat myös usein.
Myös valtakunnallisia kehittämisehdotuksia esitettiin. Tyypillisimmät toiveet liittyvät hyvien
käytäntöjen jakamiseen, erilaisten materiaalien ja ohjeiden saamiseen sekä ”kentän” kuulemiseen.

Viesti ylätasolle: toivon, että kun valmisteluja tehdään, niin tämän tyyppisesti (järjestäjävierailu) kuullaan kenttää ja yhteistä ääntä.
Valtakunnallisia ohjausmalleja, jossain hyväksi havaittu käytäntö myös muualle käyttöön (ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen). Sektorirajat ylittävää yhteistyötä.
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7.

LOPUKSI

7.1.	

Jatko-ohjauksen mallinnusta

Selvityksen keskeisiä teemoja on koottu kuvaan 14. Tiivistys keskittyy tutkinnon suorittaneille annettavaan jatko-ohjaukseen ja jatkosijoittumista tukeviin oppilaitoskäytäntöihin.
Moni työllistymistä tai jatkokoulutukseen sijoittumista edistävä asia on rajattu pois kuvasta
(esim. ammattitaito, henkilökohtaiset ominaisuudet, perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe, työmarkkinoiden vetovoimatekijät).

KUVA 14. AMMATILLISEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN JATKO-OHJAUS
Jatkosijoittumista kuvaavat kaksisuuntaiset nuolet kertovat siitä, että jatko-ohjaukseen sisältyy aina paluun mahdollisuus. Tutkinnon suorittanut opiskelija on jatko-ohjauksen kohde,
mutta toisinaan myös asiakashankinnan ja markkinoinnin kohde. Kaksisuuntaisuus viittaa
myös siihen, että esimerkiksi AMK-paikan ulkopuolelle jäänyt opiskelija voi palata hakemaan
ohjausta ja lisävalmiuksia entisestä oppilaitoksestaan.
Kuva hahmottaa kaksi erilaista jatkosijoittumisväylää; työllistymisväylät ja jatkokoulutusväylät menevät todellisuudessa lomittain ja ristiin. Kahteen väylään pelkistäminen sopii kuitenkin myös palvelukartan ja ohjaustarjottimen ideaan. Valmistuville olisi mahdollista rakentaa
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infopaketteja (tarjottimille), joissa kuvataan vaihtoehtoja erilaisissa jatkopolun vaiheissa.
Vaikka yleiset ohjaustarpeet ovat samanlaisia, esimerkiksi työttömiksi jääneiden tarpeet ovat
usein erilaisia kuin jatkokoulutuksen ulkopuolelle jääneiden.
Ohjauspalvelut tarkoittavat sitä, että samoilla palvelumalleilla voidaan ohjata koulutukseen
hakijoita, nykyisiä opiskelijoita ja tutkinnon suorittaneita. Nämä yhteispalvelupisteet nousivat
selvitysaineistossa keskeisiksi kehittämis- ja laajentamiskohteiksi.
Etäohjauksen tärkeyttä perustelee se, että valmistuneet opiskelijat eivät aina jää opiskelupaikkakunnalle. Digitaalisten etäohjauskäytäntöjen kehittäminen on tarpeellista myös
ohjausresurssien säästämisen ja kohdistamisen takia. Etäohjaus voi tarkoittaa esimerkiksi jatko-ohjauksen omaa nettisivua, opinto-ohjaajan kanssa käytävää videopuhelua tai
opo-chattia. Etäohjauskäytäntöjä voidaan soveltaa myös esimerkiksi Ohjaamoyhteistyössä.
Ohjausprosessi oppilaitoksessa tarkoittaa sitä, että jatko-ohjaus liittyy osaksi opintojen aikaista henkilökohtaistamisen prosessia. Ohjausprosessin perusrakenteita ovat
HOKS-suunnitelmat, uraohjaus ja ohjaustarpeiden tunnistaminen. Ohjausprosessi on ammatillisen opiskelun keskiössä.
YTO-opintoihin kuuluva Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -kurssi (1 osp) tarjoaa yhden työvälineen ohjauksen tekemiselle. Opintojakson tehokas käyttö edellyttää hyvää yhteistyötä,
jossa opettajille tarjotaan työvälineitä ohjauksen kentältä. Kyseinen kurssi on systemaattinen, kaikille opiskelijoille kuuluva uraohjauspaketti. Samaa tasa-arvoista rakennetta edustaa
myös HOKS-päättökeskustelu, jonka yhteydessä jaettavasta jatko-ohjausinfosta selviää perustiedot valmistumisen jälkeisestä ohjaus- ja tukitarjonnasta.
Jatko-ohjausta voi kuvata peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheesta – tai jatkuvasta hausta
– alkavana vahvan ohjauksen jatkumona. Keskeisiä asioita ovat jatko-ohjaustarvetta indikoiva
huoliseula, luottamusta ja tuttuutta luova ohjaushenkilöstö sekä tieto opiskelijan osaamisesta, valmiuksista ja tavoitteista. Tämä koulutuksen järjestäjän ydinosaaminen eli ”vahvuus”
jatkuu valmistumisen jälkeen ja tukee jo sinänsä jatkosijoittumista. Ohjausjatkumon säilyttämisen kannalta koulutuksen järjestäjän ydinosaamisen olisi hyvä välittyä laajemman palveluverkoston tueksi (TE-toimistot, Ohjaamot).
Työllistymisen ja jatkokoulutuksen tukikäytännöt viittaavat opintojen aikaisiin käytäntöihin
ja prosesseihin, joilla tuetaan itseohjautuvaa jatkosijoittumista. Kuvan 14 tiivistykseen on
koottu esimerkiksi Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa kehitettyjä käytäntöjä. Selvitysaineisto vahvisti ajatusta näiden käytäntöjen vakiinnuttamisen, levittämisen ja laajentamisen
tarpeellisuudesta. Käytäntöjen sisällöt ovat kuin tarkistuslistoja koulutuksen järjestäjille,
esimerkiksi kuinka meidän oppilaitoksessamme toteutuvat jatkokoulutusvalmiuksien tuottaminen tai valmistuvien opiskelijoiden ja työnantajien kohtaaminen.
Seurantatieto tuottaa syötteitä ohjauspalveluiden ja -prosessien tueksi. Sijoittumistiedon
lisäksi seuranta auttaa ohjauksen ja opetuksen kehittämisessä sekä paikallistaa (entisten)
opiskelijoiden ohjaus- tuki- ja koulutustarpeita.
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7.2.	Tiivistelmä
NYKYTILA
Selvitysaineiston ja muiden lähteiden (koulutustilastot, valtakunnallinen Amispalaute) perusteella voidaan arvioida, että noin kolmannes opiskelijoista tarvitsee jatko-ohjausta ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen ja/tai valmistumisvaiheessa. Määrä vastaa ohjaushenkilöstön antamia arvioita ja niiden osuutta, jotka jäävät seurantatietojen perusteella
ainakin tilapäisesti jatkosijoittumisen (työllistyminen, jatkokoulutus) ulkopuolelle. Noin kolmannes opiskelijoista ei ole myöskään varauksettoman tyytyväinen ammatillisia jatkosuunnitelmia tukevan jatko-ohjauksen riittävyyteen (Amispalaute, 2019–20).
Noin kolmannes on yleistävä arvio. Jos koulutusalojen ja opiskelijaryhmien erot huomioidaan,
vaihteluväli on ehkä 20–40 prosenttia. Tarkempi ja luotettavampi taustatietojen mukainen
erittely vaatisi tarkempaa ja pitempää selvitystä.
Selvitysaikana (kevät 2020) tutkinnon suorittaneille tarjottava jatko-ohjaus perustui yleensä
ohjaushenkilöstön omiin työkäytäntöihin. Jatko-ohjauskäytännöistä sovitaan yhdessä (esim.
opotiimit) tai ohjausta tehdään itsenäisesti. Ohjaushenkilöstö lupaa olla käytettävissä, mikäli
valmistunut opiskelija tarvitsee myöhemmin ohjausta. Muilta osin opiskelijoita kehotetaan
olemaan yhteydessä esimerkiksi TE-toimistoon tai Ohjaamoon.
Systemaattisia, kokonaisvaltaisia jatko-ohjauksen malleja ei aineiston perusteella ole yleisesti käytössä. Jatko-ohjauksen systematisointi on kuitenkin tärkeä ja ajankohtainen teema
koulutuksen järjestäjien kehittämislistalla.
Jatko-ohjaus yhdistetään saumattomasti ura- ja päättövaiheen ohjaukseen. Jatko-ohjaus on
ennakointia, valmistelua ja tutkinnon jälkeisen elämän ”simulointia”. Tutkinnon suorittaville
annetaan valmiuksia (tietoa, taitoa, suuntaviivoja), joilla ohjautua eteenpäin. Ohjaushenkilöstö
pyrkii tunnistamaan lisäohjausta tarvitsevat opiskelijat, ja näille tarjotaan henkilökohtaisempaa ohjausta.
Osa jatko-ohjausta tarvitsevista ei kuitenkaan saa riittävästi ohjausta. Osa jää tavoittamatta,
osa ei ota tarjottua ohjausta vastaan. Jatko-ohjaustarpeen tunnistaminen ja ohjattavien
tavoittaminen nousivat keskeisiksi osaamisen ja käytäntöjen kehittämisen kohteiksi.
Jatko-ohjauksen toimijakenttä on laaja ja moniammatillinen. Opinto-ohjaajat ja vastuuopettajat tekevät jatkosijoittumista tukevaa HOKS- ja uraohjausta opintojen aikana. Tutkinnon jälkeisen ohjauksen osalta oppilaitokset nojaavat ulkoisiin verkostokumppaneihin (TE-toimistot,
Ohjaamot, hankkeet). Koska jatko-ohjauksen tarpeen ennustetaan kasvavan, verkostoyhteistyön kehittämistarpeet nousevat vahvemmin esiin (koordinointi, rajapinnat, työnjako).
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat antavat selvästi useammin myönteistä palautetta
ammatillisia jatkosuunnitelmia tukevan ohjauksen riittävyydestä. Yli 24-vuotiaiden opiskelijoiden palaute on parempaa kuin nuorempien. Koulutusalojen erot ovat melko suuret. Valtakunnallisen Amispalautteen perusteella jatko-ohjaus tukee paremmin opiskelijoiden työllistymistä kuin jatkokoulutukseen sijoittumista (opiskelijan oman tulevaisuusarvion mukaiset
erot).
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Tutkinnon suorittaneille tarkoitetun jatko-ohjauksen järjestäminen olisi mahdollista nykyisten ohjauspalveluiden ja -pisteiden yhteydessä. Hakijoille ja opiskelijoille tarjottavat ohjauspalvelut olisivat entistä laajemmin myös valmistuneiden käytettävissä.

KEHITTÄMINEN
Tutkinnon suorittaneiden jatko-ohjauksen kehittäminen on koulutuksen järjestäjien keskeisiä
tavoitteita. Toiminnan mallintamista, prosessikuvauksia ja ohjauskäytäntöjä mietitään paljon.
Systemaattinen jatko-ohjausmalli turvaisi yksittäisten käytäntöjen toimivuutta, auttaisi jatko-ohjauksen resursoinnissa ja tukisi hankekäytäntöjen vakiintumista.
Jatko-ohjausta on kehitetty ja kehitetään enimmäkseen hankkeiden ja koulutuksen järjestäjien
sisäisen kehittämisen yhteistyöllä. ESR-hanketoiminnalla on ollut keskeinen merkitys (ennakoivan) jatko-ohjauksen kehittäjänä. Esimerkiksi Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa kehitetyt
ohjaus- ja opetuskäytännöt ovat kuin tukikäytäntöjä jatkosijoittumisen näkökulmasta.
Hyvät tukikäytännöt lisäävät opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja tukevat omaehtoista jatkosijoittumista eli vähentävät tutkinnon jälkeisen jatko-ohjauksen tarvetta. Monet hankekäytännöt tarjoaisivat myös jatkokehittämisen aihioita, eli ne olisivat sovellettavissa ja laajennettavissa myös tutkinnon suorittaneiden ohjauskäytännöiksi.
Tutkinnon jälkeisen ohjauksen hyvinä käytäntöinä voidaan mainita esimerkiksi palvelukartat ja
jatko-ohjaustarjottimet. Näissä käytännöissä kuvataan ja hahmotellaan erilaiset ohjausmahdollisuudet ja -palvelut, joihin tutkinnon suorittanut voi turvautua suunnitelmiensa ja ohjaustarpeidensa perusteella.
Digitaalisten ohjauspalveluiden ja etäohjauksen kehittäminen vapauttaisi jatko-ohjausresursseja niille, jotka tarvitsevat henkilökohtaisempaa ohjausta. Kevään 2020 poikkeusolojen aiheuttama ”digiloikka” opetti paljon etäohjauksen käytännöistä ja hyödyntämismahdollisuuksista.
Jatkosijoittumisen seurannan kehittäminen koetaan tärkeäksi. Sijoittumistiedon (esim. työllinen, opiskelija, työtön) lisäksi tulisi saada tietoa syistä ja tarpeista. Laajempi seurantatieto
tukisi koulutuksen järjestäjien tarjoaman ohjauksen ja opetuksen kehittämistä sekä myös
laajemman palveluverkoston toimintaa.

7.3.	

Tulkintaa ja kehittämisajatuksia

ETÄOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
Valtakunnallisesta Amispalautteesta voi tehdä johtopäätöksen, että tyytyväisyys ammatillisia
jatkosuunnitelmia tukevan jatko-ohjauksen riittävyyteen on suurinta niissä opiskelijaryhmissä, joiden ohjaaminen tulkitaan keskivertoa vaativammaksi ja resursseja vieväksi. Maahanmuuttajataustaisten ja iältään keskimääräistä vanhempien opiskelijoiden ohjaustarve on
usein muita opiskelijoita suurempi, ja he käyttävät ohjauspalveluita aktiivisesti.
Tyytyväisyyden ja kuormittavuuden yhteys on toisaalta hyvä asia; ohjauspalvelut toimivat hyvin
ja eniten ohjausta tarvitsevat hyötyvät eniten. Ohjaushenkilöstö toimii toisinaan resurssiensa
äärirajoilla. Kolikon toinen puoli on se, että ne opiskelijaryhmät, joiden jatko-ohjaaminen on
suhteellisen vähän kuormittavaa, ovat useammin tyytymättömiä saamaansa ohjaukseen.
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Amispalautteen perusteella voidaan epäillä, että ohjaustarve jää usein piiloon ja etenkin
”pienet” ohjaustarpeet jäävät täyttämättä. Ohjauksen kentällä on resurssien rajallisuuden
vuoksi pakko keskittyä niihin, joilla tarve on suurin, akuutein ja monimutkaisin. Tulkinta saa
tukea järjestäjävierailuista: jos opinnot ovat sujuneet keskimääräisesti ja vailla suurempia
ongelmia, jatko-ohjaustarpeita ei aina havaita. Akuutit ohjaustarpeet menevät ns. perusohjattavien ohi.17
Havainnot perustelevat digitaalisen etäohjauksen kehittämistä ja osaamistarpeiden kartoittamista. Jatko-ohjausresursseja vapautuu, mikäli digitaalisten ohjausvälineiden käyttöosaaminen kehittyy (etenkin) eniten ohjausta vaativissa opiskelijaryhmissä. Etäohjauksen kehittäminen ja laajentaminen vastaa myös pieniin ohjaustarpeisiin ja tukee muuten melko itseohjautuvan opiskelijan jatkopolkua. Etäohjauksen kehittäminen vapauttaa resursseja henkilökohtaisen ohjauksen parempaan kohdistamiseen, tukee tarveharkintaa ja segmentointia.
Selvitysaineistosta ja muista lähteistä tulevan tiedon perusteella voidaan arvioida, että noin
kolmannes opiskelijoista tarvitsee tehostetumpaa ohjaushuomiota. Digitaalisten etäohjausmenetelmien kehittäminen ja kattavuuden lisääminen voisi olla yksi keino, jolla ohjausresursseja voidaan vapauttaa tämän kolmanneksen tueksi. Yhtenä kehittämisehdotuksena
voidaankin esittää seuraavaa:

Etäohjauksesta saatujen kokemusten hyödyntäminen jatko-ohjauksen näkökulmasta.
Tulisi kerätä kokemukset hyvistä malleista, kattavuudesta, vaikuttavuudesta ja etäohjaukseen liittyvistä osaamistarpeista (ohjaushenkilöstö, opiskelijat, valmistuneet).
Tämä tukisi ohjausresurssien kohdistamista tilanteessa, jossa etäohjauksen volyymin
kasvamista voidaan ennustaa, ja siihen olisi hyvä varautua esimerkiksi poikkeustilanteen toistuvuuden tai pitkittymisen vuoksi.

KOLMIKANTAYHTEISTYÖ
Selvitysaineistossa toistuivat ajatukset ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja Ohjaamoiden
yhteistyön lisäämistarpeista. Ohjaamotoiminta on suhteellisen kattavaa, alkuvuonna 2020
Suomessa oli toiminnassa tai kehitteillä yli 70 Ohjaamoa. Nämä monialaiset matalan kynnyksen ohjauspalvelut toimivat niin pienissä kuin suurissa kunnissa (Ohjaamot – monialaista
yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria, 2020). Tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden jatko-ohjauksen kannalta yhteistyön (rakenteellisena) rajoitteena on kuitenkin se,
että Ohjaamot ovat tarkoitettuja vain alle 30-vuotiaille.
Ohjaamoyhteistyön kehittämisen kannalta on mielenkiintoista, että tuore Ohjaamoiden vaikuttavuusarviointi (emt.) ei huomioi juuri lainkaan ammatillisia oppilaitoksia. Arvioinnin
mukaan noin kolmanneksessa Ohjaamoista on oppilaitoksen opinto-ohjaaja paikalla vähintään kerran viikossa. Raportissa ei tosin yksilöidä, onko kyse ammatillisten oppilaitosten
opinto-ohjaajista.

17

Jatko-ohjausta koskevaa havaintoa voi rinnastaa Valtiontalouden tarkastusviraston tulkintaan, jossa riskinä nähdään se, että
ohjauksessa joudutaan keskittymään liiaksi niin sanottuihin riskiryhmiin koko ikäluokan kustannuksella. Tarkastusviraston arvio
koskee opinto- ja uraohjausta yleisesti. Tulkinta liittyy laajempaan kysymykseen siitä, onko ammatin ja koulutuksen valintaan
kohdistuva uraohjaus jäänyt syrjäytymisen ehkäisyn katveeseen. (Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa, 2015).
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Ohjaamoille osoitetun itsearviointikyselyn perusteella monen verkostotoimijan (esim. TE-hallinto, nuorisotyö) panostukset ja sitoutuminen Ohjaamotyöhön ovat edistyneellä tasolla.
Vastaavasti esimerkiksi opinto- ja uraohjauksen ammattilaisten osalta sitoutuminen on vasta
aluillaan. Arvioinnin perusteella ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö ei ole
Ohjaamoiden näkökulmasta kuitenkaan kovin keskeinen tavoite. Tätä tavoitetta ei mainita
arvioinnin johtopäätöksissä tai kehittämisehdotuksissa (emt.).
Ohjaamoarvioinnin tulokset ovat ristiriidassa sen kanssa, miten Ohjaamot näkyvät tässä selvityksessä ja oppilaitosten kehittämisajatuksissa. Asiaa selittänee se, että Ohjaamoasiakkaiden ohjaussuhde entiseen oppilaitokseen on luultavasti katkennut jo aikaisemmin ja heidät
kohdataan viimeisimmän yhteistyötahon lähettäminä (esim. TE-toimistot).
Tämän selvityksen perusteella on kuitenkin syytä korostaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, TE-toimistojen ja Ohjaamoiden hyvän kolmikantayhteistyön tärkeyttä. Jatko-ohjauksen nykyistä laajempi tarjoaminen ja ennakoitu työllisyystilanteen heikkeneminen tulee
lisäämään koordinoinnin tarvetta paikallisessa ohjausverkostossa. Ohjausverkoston erilaiset
rajapinnat, vastuualueet ja toimijoiden ydinosaamiset olisi hyvä määritellä tarkasti.
Ammatillisessa oppilaitoksessa on usein rakennettu luottamuksen ja tuttuuden side, jota
tukee tieto opiskelijan osaamisesta, valmiuksista ja suunnitelmista. Tutkinnon suorittamisen
jälkeen nämä vahvuudet jäävät hyödyntämättä, jos oppilaitos ei pysty osallistumaan entisten
opiskelijoidensa ohjaamiseen. Ohjausjatkumoa voidaan ylläpitää myös esimerkiksi etäyhteyksin ja parempien tiedonsiirtokäytäntöjen avulla.
Kehittämisehdotuksena voidaankin esittää seuraavaa:

Selvitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjien, TE-hallinnon ja Ohjaamoiden kolmikantayhteistyön kehittämisen ja laajentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena parantaa
koordinaatiota ja vähentää ohjauksen päällekkäisyyttä. Näiden kolmen keskeisen toimijan lisäksi huomioidaan myös muiden ohjaus- ja tukipalveluiden (mm. etsivä työ, hankkeet, työpajat) rooli ja tehtävät laajan paikallisen tai seudullisen palveluverkoston osana.

SEURANNAN KEHITTÄMINEN
Kolmikantayhteistyön tehostamisen tärkeys on yhteydessä toiseen keskeiseen havaintoon:
tutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisen seurannan kehittäminen on tärkeää. Seurantaa
tulisi laajentaa siten, että sijoittumistiedon (esim. työllinen, opiskelija, työtön) lisäksi selvitetään syitä ja palvelutarpeita. Esimerkiksi AMK-opintojen ulkopuolelle jäämisen syiden
tietäminen auttaa kehittämään niitä käytäntöjä ja palveluja, jotka tukevat AMK-opintoihin
sijoittumista. Palvelu-, ohjaus- tai koulutustarpeiden kartoittaminen selventää sitä, millaista
tukea tulisi kehittää, laajentaa ja kohdistaa jatkosijoittumisen ulkopuolelle jääneille.
Jatkosijoittumisen seuranta syy- ja tarvenäkökulma huomioiden toimisi siis selkeänä työvälineenä ammatillisten oppilaitosten ohjauksen ja opettamisen kehittämisessä. Lisäksi hyvä
seurantatieto tukisi oppilaitoksen ulkopuolisen palveluverkoston toimintaa. Tähän liittyvä
kehittämisehdotus voidaan muotoilla seuraavasti:
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Kehitetään valtakunnallinen kysely- ja palautejärjestelmä, jolla seurataan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden sijoittumista. Sijoittumiskyselyssä selvitetään lisäksi nykyiseen tilanteeseen vaikuttaneita asioita sekä nykyisiä palvelu-,
ohjaus-, tuki- tai koulutustarpeita. Valmistuneiden seurantaa voi verrata esimerkiksi
valtakunnallisen Amispalautteen kyselyihin (alku- ja päättökyselyt). Seuranta voitaisiin
tehdä esim. 3–6 kk:n päästä valmistumisesta.

NYKYISTEN HANKEKÄYTÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JA LAAJENTAMINEN
Tutkinnon jälkeisen jatko-ohjauksen kattavampi toteuttaminen olisi mahdollista nykyisten
ohjauspalveluiden yhteydessä. Hakupalveluiden ja erilaisten ohjauspalveluiden tai -pisteiden
kehittämisessä on usein kyse siitä, että hakijoille ja opiskelijoille tarjottavat palvelut ovat
entistä systemaattisemmin myös valmistuneiden opiskelijoiden käytössä. Uusien erillisten
jatko-ohjauspalveluiden rakentamisen sijaan kyse on enemmänkin nykykäytäntöjen laajentamisesta ja soveltamisesta.
Sama laajentamisen ja soveltamisen näkökulma sopii myös ESR-hanketoiminnassa luotujen
mallien hyödyntämiseen, levittämiseen ja kehittämiseen. Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuudessa päähuomio on ollut opintojen aikaisen ohjauksen ja opetuksen kehittämisessä.
Tutkinnon suorittamisen jälkeisen jatko-ohjauksen kehittämistyö on edelleen suhteellisen
vähäistä.
Monet hankekäytännöt tarjoaisivat kuitenkin jatkokehittämisen aihioita, eli ne olisivat luultavasti sovellettavissa ja laajennettavissa myös valmistuneiden (jatko-ohjauksen) tarpeisiin.
Nykyisten käytäntöjen laajentamiseen ja soveltamiseen liittyvä kehittämisehdotus on seuraavanlainen:

Kartoitetaan hanketoiminnassa kehitettyjä ohjaus- ja opetuskäytäntöjä siitä näkökulmasta, missä määrin ne olisivat sovellettavissa ja laajennettavissa myös tutkinnon
suorittaneille annettavan jatko-ohjauksen käytännöiksi. Selvitetään esimerkiksi ura- ja
jatko-ohjauksen rajapintoja; millaisia muutoksia, lisäkäytäntöjä, prosesseja ja resursseja tarvitaan käytäntöjen laajentamiseksi.

KOKEMUSTIETO JATKO-OHJAUKSEN MALLINTAMISEN TUKENA
Moni ammatillisen koulutuksen järjestäjä miettii jatko-ohjauksen mallintamista. Tavoitteena
on rakentaa systemaattinen kokonaisuus, jonka avulla lisätään jatko-ohjauksen vaikuttavuutta ja tehostetaan ohjauksen resursointia. Yhtenäisen jatko-ohjausmallin katsotaan myös
turvaavan ohjauskäytäntöjen jatkuvuutta sekä hankekäytäntöjen vakiintumista.18

18 Mallinnustarpeen taustalla on myös ohjaustyön laajenemiseen liittyviä syitä. Ohjaustyötä on 2000-luvulla ”venytetty” etenkin
opiskeluhuollon suuntaan. Laajeneva ohjaustyö sekä ohjauksen monitulkintaisuus ja -toimijuus ovat vaikeuttaneet käytännön
ohjaustyön organisointia (Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa, 2015). Jatko-ohjauksen lisääntyminen laajentaa
ohjaustyötä ikään kuin vertikaalisella tavalla. Tästä näkökulmasta mallinnuksella pyritään siis myös hallitsemaan ja määrittelemään
yhä moniulotteisemman ohjaustyön kenttää.
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Pelkästään jatko-ohjauksesta puhuminen antaa tosin liian kapean kuvan mallinnuksen tavoitteista; hyvä jatko-ohjaus lisää myös ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta.
Jatko-ohjauksen mallinnus lähtee liikkeelle ohjauksen laajemmasta strategiasta ja konkreettisista tarpeista. Kehittämisvirtaus vie toimintaa eteenpäin, mikäli prosessin aikana
kuullaan jatko-ohjauksen paikallisia asiantuntijoita. Johdon ja ohjaushenkilöstön vuoropuhelun tärkeyttä voi korostaa. Opiskelijapalaute tuottaa oman lisänsä kehittämistyön tueksi – ja
vielä paremmin, mikäli palautetta kerätään myös entisiltä opiskelijoilta.
Jatko-ohjausta koskevaa tietoa on myös ESR-hankkeissa. Tutkinnon jälkeinen jatko-ohjaus
ei ole yhdenkään hankkeen pääteema, mutta valmistuneiden ohjausta on sivuttu esimerkiksi
ura- ja päättövaiheen ohjausta kehitettäessä. Hankkeiden ympärille on kertynyt ohjaustyön
hyviä käytäntöjä ja ehdotuksia, jotka koulutuksen järjestäjien olisi hyvä huomioida jatko-ohjauksen ison kuvan kehittämisessä.
Hankkeiden ja ohjaushenkilöstön kokemuksia tulisi siis hyödyntää jatko-ohjauksen mallinnuksessa. Esimerkiksi opinto-ohjaajien ja vastuuopettajien työkokemuksen voi nähdä tietoja kehittämispääomana, ja siinä mielessä hankkeisiin verrattavana voimavarana.
Keväällä 2020 tutkinnon jälkeistä jatko-ohjausta koskeva tieto (kokemus) oli hajanaista,
satunnaista ja yksittäistapauksiin perustuvaa. Tämän pirstaleisen tiedon paikallinen koostaminen on tärkeä vaihe jatko-ohjauksen mallinnusprosessissa.
ESR-hanketoiminnan merkitys ei rajoitu pelkästään nykyisen kokemustiedon parempaan
hyödyntämiseen. Kehittämistoiminnan funktio suuntautuu tulevaisuuteen, kehittämisvirtauksen nostamien ongelmien ratkaisemiseen ja uusien mallien tuottamiseen.
Hanketoiminnan ja jatko-ohjauksen mallinnuksen yhdistävä kehittämisehdotus on seuraavanlainen:

Jatko-ohjauksen ison kuvan (strategian, ydinprosessien) ja hankkeiden vuoropuhelun
olisi hyvä olla vastavuoroista ja toisiaan tukevaa. ESR-hankkeet ovat kaksoisroolissa
jatko-ohjauksen mallinnuksessa; nykyisten hankkeiden ”ääni” nostetaan paremmin
esille, ja uudet hankkeet suunnitellaan strategian kehittämisessä ilmenneiden tarpeiden perusteella. Tämän kehittämisjatkumon idea soveltuu sekä paikalliselle (koulutuksen järjestäjät) että valtakunnalliselle tasolle.
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LIITTEET
Liite 1. Kyselyyn osallistuneet koulutuksen järjestäjät
Kyselyyn osallistuneet koulutuksen järjestäjät
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Savon ammattiopisto
Helsingin kaupunki
Hengitysliitto ry
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä Kpedu
Kiipula
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskeskus Salpaus
Liikuntakeskus Pajulahti
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Saimaan ammattiopisto Sampo
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Suomen Diakoniaopisto
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
Turun ammatti-instituutti
Turun Ammattiopistosäätiö
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
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Liite 2. Kyselyyn vastanneiden hankkeet (hanketoimijana tai
yhteistyökumppanina)
Sujuvat siirtymät -hankkeet
Aina avoin ammatillinen oppilaitos
AAVA – Avoin väylä ammattiin
Ammattiin! – Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke
Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta
NAKS – Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen Pohjoisessa Keski-Suomessa
NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään
Resilienssi ja tulevaisuususko (RETU)
Siltoja siirtymiin
Smidiga övergångar i Svenskfinland
Sujuvat työnhakumarkkinat
TAITAVA
TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä
TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa
Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanke
Työuralle
VAAO-Navi
Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy
Varustamo
Vetovoimala – erityisen tuen hakijapalvelu
Muut hankkeet
Oma reitti
Mix
SISU
Work Smart
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Liite 3. Jatko-ohjauskäytäntöjen kehittämiseen osallistuneet
hankkeet (kyselyssä mainitut)
Sujuvat siirtymät -hankeverkoston hankkeet
AAVA
AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
Ammattiin! – Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke
Avoimet ammatilliset opinnot
Jatkoväylä
Live – Lisää vetovoimaa
NOPSA
Opin portailta työelämään Satakunnassa
SISU
SOPU
TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä
TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa
Tuumasta töihin
Uusille urille
Vamos
Varustamo
Vetovoimaa
Work Smart
Muut hankkeet
Ammattiin opiskelevien opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen
edistäminen uraohjauksen keinoin
Duunista totta
Innostamo
Kohti Työtä -hankkeet
Kome
Ohjaamo2
OSKE- osaamisen kehittymisen pajat
Parasta osaamista, Parasta palvelua, Parasta johtamista,
Parvessa parempi
Reimari 1, 2 ja 3
UraOn
Uraohjaus 2020

72

KOHTI JATKO-OPINTOJA JA TYÖELÄMÄÄ

Liite 4. Jatkosijoittumista tukevia hyviä käytäntöjä.
Tässä liitteessä on esimerkkejä Sujuvat siirtymät -hankeverkostossa kehitetyistä käytännöistä. Esimerkkien sisältö perustuu hankkeiden omiin kuvauksiin.
Kattavampi listaus löytyy Zoomi-hankkeessa tehdystä koontiraportista: LOPPURAPORTTI
2019: Loppuraportti Sujuvat siirtymät -kokonaisuudessa syntyvistä hyvistä käytännöistä (SAKU ry,
Susanna Ågren ja Maria Käkelä).

OHJAUSKÄYTÄNTÖJÄ
Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea. Hankkeen aikana on kehitetty Uraohjauksen jäsentämisen malli koulutuksen järjestäjien avuksi. Mallilla pyritään kuvaamaan
uraohjauksen jatkumoa koulutusasteelta toiselle tai työelämään siirryttäessä (NOPSA-hanke)
Varusmiesten tavoittaminen nivelvaiheessa. Varusmiestoimikunta järjestää Kainuun
Prikaatissa kaksi kertaa vuodessa VMTK-päivät, joissa oppilaitosten ja työelämän toimijoiden on mahdollista tavoittaa kaikki prikaatissa palvelustaan suorittavat (n. 3 000
henkeä). Samalla tapaa myös prikaatissa työskentelevät ja nivelvaiheohjauksesta huolehtivat sosiaalikuraattorit (Suunnitelma B -hanke).
Monikulttuurinen osaaminen ja ohjaus. Hankkeessa on kehitetty monikulttuurinen
osaaminen ja ohjaamisen verkkokurssi monikulttuuristen opiskelijoiden ja työntekijöiden ohjaamisen ja perehdyttämisen tueksi. Taustalla ovat olleet kokemukset siitä, että
maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaus vaatii erityisiä vaatimuksia ja valmiuksia
opetustyöhön, ohjaukseen sekä oppilaitoksissa että työelämässä (Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hanke).
Toimenkuvien ja työnjaon mallintaminen siirtymätilanteessa. Mallinnuksessa on
kuvattu siirtymävalmentajan työkuvaa, joka liittyy sisäisesti siirtyvän opiskelijan
ohjaamiseen. Mallinnuksen avulla jatketaan ohjausta tekevien henkilöiden työkuvien
selkeyttämistä ja siirtymätilanteeseen liittyvän opiskelijan ohjauksen mallintamista.
(Siirtymät sujuviksi SISU -hanke).
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JATKOKOULUTUKSEEN SIJOITTUMISTA TUKEVIA KÄYTÄNTÖJÄ
Itsearvioinnin tukimateriaali ja AHOT-opas. Tuotettiin tukimateriaalia itsearvioinnista,
joka on keskeinen ammattikorkeakoulussa kehittyvä ja käytettävä arvioinnin muoto.
Hankkeessa laadittiin myös AHOT-opas toiselle asteelle, jossa kerrotaan perusperiaatteita AHOToinnista (Vauhtia väylälle -hanke).
Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt. Ammattikorkeakoulun ja
ammatillisen oppilaitoksen yhdessä toteuttama. Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op -kurssi ammattiin opiskeleville (Jatkoväylä-hanke).
Tredun konekerho. Kerhon tavoitteena on opiskelijoiden uramahdollisuuksien avartaminen sekä motivoida ja ohjata opiskelijoita kohti ammattikorkeakoulun opintoja ja
samalla lisätä tekniikan alojen vetovoimaisuutta. Kerhotoimintaa tarjotaan kaikille
kiinnostuneille ja etenkin niille, jotka ajattelevat jatkaa opintojaan AMK:ssa (NOPSA-hanke).
Liiketalousväylä. Gradia Jyväskylä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat lukuvuonna 2017–2018 kehittäneet ja pilotoineet opintoväylää, jonka tarkoituksena sujuvoittaa siirtymistä merkonomiopinnoista tradenomiopintoihin (Omalle polulle korkeakouluun -hanke).
Tukipajat korkeakouluopintoja tavoitteleville romaneille. Tukipajat tarjoavat ohjatun
tuen oman opiskelupolun suunnitteluun ja hakuvaiheeseen. Pajoista muodostuu viiden
kerran kokonaisuus korkeakouluhaun tueksi. Prosessin aikana kannustetaan korkeakouluhakuun yhteishaun sekä avoimen korkeakoulun kautta ja tuetaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä (Tsetanes Naal -hanke).
AMK-matematiikkaa ammattiopistoille. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa
ammattiopistojen opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa AMK-opintoja etänä Moodlen
välityksellä. Tavoitteena on edistää ja nopeuttaa II-asteen opiskelijoiden siirtymistä
ammattiopistoista sujuvasti ammattikorkeakouluihin (NOPSA-hanke).
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TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVIA KÄYTÄNTÖJÄ

Henkilökohtainen opiskelu- ja työllistymissuunnitelma. Ohjauksen väline, jonka ansiosta
työllistymisnäkökulma integroidaan entistä paremmin ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijalla tulee olla selkeä käsitys mahdollisista työnantajista jo hyvissä ajoin ennen valmistumistaan. Työllistymisen kaari alkaa nuoren aloittaessa opintonsa OSAO:ssa jatkuen aina
valmistumisen jälkeiseen tai opintojen aikaiseen työllistymiseen (Pipo 2 -hanke).
Uraohjausmalli. Uraohjausmalli koostuu työpajoista, joissa ensin aktivointipajoissa harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja markkinointia sekä työelämätaitoja. Sen jälkeen
verkostoitumispajoissa kohdataan työantajien ja yritysten edustajia (Work Smart -hanke).
Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu toisen asteen ammatillista
tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työnhakutietojen vahvistamiseksi ja työnhaun käynnistymisen tueksi. Opiskelija voi suorittaa yhteisen, pakollisen Työelämässä toimiminen -tutkinnon osan Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristössä (Sujuvat työnhakumarkkinat -hanke).
Työnhakuinfot. Hankkeessa tehdään yhteistyötä TE-toimistojen kanssa. Yhtenä mallina
syntyy työnhakuinfot, jotka järjestettiin oppilaitoksen tiloissa yhteistyössä TE-toimiston
työntekijöiden kanssa. Infoissa alasta ja siihen hakeutumisesta on kertomassa myös yritysten edustajat sekä samoin myös henkilöstövuokrausfirmojen edustajat (NISU – Nivelvaiheiden sujuvoittaminen -hanke).
Teknologiateollisuusalan vetovoimaisuuden lisääminen. Yritysten nettisivuja brändättiin
uudelleen, sillä vanhat sivut pitivät yllä vanhanaikaista kuvaa metallialasta: ne olivat ”likaiset ja raskaat”. Yhteistyöyrityksiin järjestettiin yläkoululaisille yritysvierailuja. Yläkoululaisille järjestettiin teemapäiviä ammattiopistolla. Lisäksi oppilaitoksessa järjestettiin avointen ovien päivät huoltajille (PURE STEEL -hanke).
CV-pohja Wilma-järjestelmään. Kaikille opiskelijoille saadaan pelkistetty CV, johon tulee
suoraan Wilma-järjestelmästä mm. yhteystiedot, aiemmat tutkinnot, työssäoppimiset (ajat
ja paikat), valmiit tutkinnon osat ja korttikoulutukset (NISU – Nivelvaiheiden sujuvoittaminen -hanke).
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