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Hyvä kyselyn vastaanottaja,  

 

 

Olemme aloittaneet laadullisen selvitystyön ”Kohti jatko-opintoja ja työelämää - Siirtymät ammatillisen 

koulutuksen jälkeen” toteuttamisen. Tarkoituksena on selvittää ESR-hanketoimijoiden avulla, miten 

ammatillisessa koulutuksessa huolehditaan jatko-ohjauksesta tällä hetkellä. Lähtökohtana ovat Osuvaa 

osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osion hankkeissa tuotetut, jatko-opintoihin ja 

työelämään siirtymiseen kehitetyt polut ja mallit sekä uraohjauksen ja -suunnittelun tueksi kehitetyt 

menetelmät. Tarvittaessa huomioidaan myös muiden, saman toimenpidekokonaisuuden alla toimivien 

osioiden hankkeissa kehitetyt käytännöt sekä mahdolliset hankkeiden ulkopuolella tehdyt jatko-ohjausta 

tukevat kehittämistoimet.  Lisäksi arvioidaan jatko-ohjaukseen tarvittavia resursseja (työmäärä ja rahallinen 

resurssi).  

Laadullinen tiedonkeruu toteutetaan kyselyillä ja niitä tukevilla koulutuksen järjestäjäkohtaisilla vierailuilla. 

Nyt avoinna oleva kyselylomake on lähetetty Zoomi-verkoston päättyneille ja käynnissä oleville hankkeiden 

yhteyshenkilöille ja projektipäälliköille. Pyydämme jakamaan kyselyä mahdollisimman laajalle verkostolle 

(osatoteuttajat, yhteistyöoppilaitokset).  

Kyselyssä jatko-ohjauksella tarkoitetaan jo ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle tarjottujen 

ohjauspalveluiden järjestämistä ja siihen kehitettyjä polkuja ja toimintamalleja hankkeissa. Kyselyssä 

keskitytään tutkinnon suorittamisen jälkeen annettavaan ohjaukseen. Kokonaisuudessaan selvityksen 

näkökulma on laajempi.  

Kyselyssä pyritään saamaan tietoa myös hanketyön ulkopuolella tehdystä koulutuksen järjestäjän omasta 

kehitystyöstä jatko-ohjaukseen liittyen. Tämän vuoksi on tärkeää vastata kyselyyn yhteisöllisesti 

ohjaustyötä tekevien ja siitä vastaavien toimijoiden kanssa. Vastaajaryhmä kannattaa koota kolmikantaisen 

osaamisen näkökulmasta: tietoa käytännöistä ja toimintatavoista, resurssitarpeen arviointiosaaminen sekä 

sijoittumisen ja seurantatietojen tuntija. Vastaamalla kyselyyn pääsette vaikuttamaan 

lainsäädäntövalmisteluun, joka liittyy hallitusohjelmaan kirjattuun jälkiohjausvelvoitteen ulottamiseen 

ammatilliseen koulutukseen.  
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Koulutuksen järjestäjien vierailut järjestetään maalis-huhtikuun aikana. Jos teillä on mielestänne hyvä, 

valtakunnallisesti levitettävissä oleva jatko-ohjausta tukeva malli, niin ilmoitattehan siitä jo nyt Zoomi-

hankkeen projektipäällikölle. Kyselyyn vastaamisen lisäksi voitte tarjota meille tästä lisätietoa haastattelun 

muodossa. Tulemme mielellämme paikan päälle keskustelemaan lisää mallistanne. 

Selvityksen tekijänä on Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalveluista ja se tehdään osana Euroopan 

sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa 

yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanketta 

rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

  

Kyselyyn pääsee tutustumaan ja vastaamaan tästä linkistä: 

https://www.kyselynetti.com/s/cc44544 

 

Lisätietoa: 

 

Osuvaa osaamista –toimenpidekokonaisuuden kuvaukseen voi tutustua osoitteessa: 

http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/osuvaa-osaamista 

  

Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen toimintaan voi tutustua osoitteessa: 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa 

  

Kiitos osallistumisestasi! 

 

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin koskien selvitystä. 

 

Jukka Vehviläinen ja Zoomi-tiimi 
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