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Sujuvat siirtymät
Keskeiset kehitettävät toimintamallit

• aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen 
toimintamallien uudistaminen osana 
joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja 
tutkintopolkuja

• koulutuksen henkilökohtaistamisen
mallit

• opintonsa keskeyttäneiden välittömän 
eteenpäin poluttamisen yhtenäiset 
toimintatavat

• työllistymistä ja jatko-opintoihin 
sijoittumista tukevien toimintamallien 
ja palvelujen juurruttaminen osaksi 
oppilaitosten toimintaa



Mitkä ovat hyödyt?

Yksilönäkökulma
Koulutuksen järjestäjän näkökulma
Yhteiskunnan näkökulma



Miksi koordinaatiohanke?
• Tarvitaan joustavia ja yhteneväisiä (valtakunnallisia) palveluita ja 

toimintamalleja, jotka mahdollistavat opiskelijan siirtymisen 
sujuvasti tilanteesta toiseen, esimerkiksi opinnoista työelämään

• Halutaan varmistaa aiemman ESR-kauden 2007-2013 tulosten 
täysimääräinen hyödyntäminen myös rakennerahastokaudella 
2014-2020

• On tarve koota yhteen valtionavustuksilla ja ESR-rahoituksella 
tehtävä kehittämistoiminta valtakunnalliseksi, lisäarvoa tuottavaksi 
kokonaisuudeksi.

• Valtakunnallisen yhteistyön myötä toteutetaan myös 
mahdollisimman tehokkaasti nuoriso-/koulutustakuuta ja 
ehkäistään nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja yhteiskunnasta



Hankkeen agendalla
• Muodostaa valtakunnallinen yhteistyöverkosto
• Tukea, neuvoa ja kouluttaa osion ESR-hanketoimijoita ja sekä 

edesauttaa ja syventää verkoston toimijoiden kesken syntyviä 
yhteistyökumppanuuksia

• Koota ja nostaa esiin jo olemassa olevia toimivia ja joustavia 
siirtymä- ja koulutusmalleja hakkeiden kehittämistyön tueksi

• Selvittää ja tunnistaa koulutuspolun varmentamiseen liittyviä 
haastekohtia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa ja sovittaa 
yhteen kansallisella ja ESR-rahoituksella kehitettäviä kokonaisuuksia

• Tuottaa hanketoimijoille määrällistä ja laadullista seuranta- ja 
tutkimustietoa kehittämistyön tueksi 

• Arvioida koordinoitavan ESR-hankekokonaisuuden kehittämistyön 
vaikuttavuutta ja tuottaa lisäarvoa suhteessa kansalliseen 
kehittämistyöhön



Hankkeen toimet

Kartoitus Arviointi Pilotointi

Hankekierrok-
set

Teemasemi-
naarit

Hanketyöpajat Alueelliset 
koulutukset

Seuranta ja tutkimus

Koonti- ja levitystyö

Toimintaympäristön muutokset; AM-reformi

Verkostosemi-
naarit



Tulokset 

• On koottu valtakunnallisesti kattava yhteistyöverkosto 
hankkeiden kehittämisteemojen ympärille 

• On kartoitettu ja tunnistettu siirtymävaiheisiin liittyvät 
aukkopaikat/haastekohdat  ja tehty tutkimustyöhön ja 
käytännön toimintamalleihin perustuvia parannus- ja 
kehittämisehdotuksia, joissa on tarkasteltu yksilönäkökulman 
lisäksi myös rakenteellisia tekijöitä.

• On hyödynnetty jo aiemmin tehdyn kehittämistyön tuloksia 
(esim. Läpäisyn tehostamisen historiikki/käsikirja) ja koottu 
toimivia käytäntöjä ja malleja valtakunnallisesti levitettäviksi 

• On tehty näkyväksi siirtymiin liittyvän kehitystyön jatkumo



Tilaisuudet 2016-kevät 2017
Seminaarit & työpajat
16.2.2016 Aloitusseminaari
2.-4.5.2016 Teemaseminaari 
5/2016 Hanketyöpaja 1
9/2016 Teemaseminaari 
11/2016 Hanketyöpaja 2
2/2017 Levittämisseminaari
5/2017 Teemaseminaari 
6/2017 Hanketyöpaja 3

Alueelliset koulutukset
Aloitetaan syksyllä 2016



Kiitos!

Http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi
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