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1. Opiskelijat ja opiskelijaksi haluavat, jotka kaipaavat 
yksilöllisiä koulutus-, siirtymä- tai 
työllistymispolkuja

2. Henkilöstö, jolle tarjotaan ohjauksellista 
lisäresurssia ja koulutuksia

3. Koulutuksenjärjestäjät ja työelämä

Kohderyhmä



• Luoda sujuva ohjauksellinen ja pedagoginen toimintamalli 
opiskelijoiden siirtymiin koulutusalojen ja muotojen välillä sekä 
koulutukseen 

• Ohjauksen välineiden ja oppimisympäristöjen kehittäminen
• Valma-koulutuksen kehittäminen
• Henkilöstön työnjaon ja vastuiden selkiyttäminen opiskelijoiden 

siirtymissä
• Opetus- ja ohjaushenkilöstön kouluttaminen
• Verkostotyön lisääminen ja tiivistäminen siirtymävaiheissa

Tavoitteet



Toimenpiteet 
käytännössä 

SISU
Lisätuki-ja resurssi 

keskeyttämisen ehkäisyyn 
sekä siirtymien 
rakentamiseen 

YHDESSÄ 
OPPILAITOKSEN
HENKILÖSTÖN 

KANSSA!

VASTAANOTTAVA 
OPPILAITOS

LÄHETTÄVÄ 
OPPILAITOS

Pedagogisen ja ohjauksellisten 
toimintatapojen kehittäminen 

 sujuvat siirtymät 
 työkuvien selkiyttäminen

Toiminta-
mallin 
luominen ja 
mallintaminen
ammatillisen 
koulutuksen 
sisälle

Pilotoida ja mallintaa 
siirtymiä sekä 
kartoittaa ja poistaa 
tekijöitä mitkä estävät 
siirtymisen

Nivelvaiheiden 
tiedonsiirron ja 
verkostoyhteistyön 
parantaminen

NUORI



• Opinto- ja uraohjauksen antaminen eri vaiheessa oleville opiskelijoille
hakeutumisvaihe, tuetumpi alku, sisäiset siirtymät, valmistumisen tukeminen
luodaan hyvän ohjauksen laatukriteereitä, jotka määrittävät opiskelijan ohjaamista 
huoli-/keskeyttämis-/erotilanteessa ja jatkopoluttamista sisäisesti/ulkoisesti. 

karsimisesta kohti ohjaavaa opiskelijavalintaa
hakeutumisvaiheen palvelumalli
valmentava koulutus apuna opiskelijan siirtymässä
vaihtoehtoiset oppimisympäristöt siirtymän tukena ja mahdollistajana 

(SISU-ryhmä ja Avoin ammattiopisto)
• Sujuvien siirtymien toimenpidemallien kehittäminen ja pilotointi VALMA 

koulutuksen sekä verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö
• Siirtymätilanteessa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä 

osaamiskortti
• Opiskelijaprofiloinnin näkyväksi tekeminen vaihtoehtoinen polku oikea suhteessa 

opetusmenetelmiin ja opintopolkuihin

Hankkeen 
kehittämistoimenpiteet



Hankkeen 
kehittämistoimenpiteet

• Soveltavan tutkimuksen vaihe menossa toimenpiteiden 
mallintaminen, kehittäminen ja kehittyminen
huomioidaan organisatoriset, taloudelliset, 
oppilaitoskohtaiset sekä paikalliset raamit

• Tilastointi siirtymistä käynnistynyt
• Syksyllä 2016 hankkeen itsearviointiin liittyvä toiminta 

käynnistyy



Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymä
PKKY 

Projektipäällikkö 
Hanna Nuutinen 
hanna.nuutinen@pkky.fi 
050 433 0439 

Projektisuunnittelijat

Riikka Kaljunen 
riikka.kaljunen@pkky.fi 
050 570 2359 

Anne Tolvanen 
anne.tolvanen@pkky.fi 
050 372 8302 

Oulun seudun 
ammattiopisto
OSAO 

Projektikoordinaattori 
Maarit Kopakka 
maarit.kopakka@osao.fi 
040 668 2884 

Projektisuunnittelija 
Paula Törmänen 
paula.tormanen@osao.fi 
050 594 1926 

Yhteystiedot
Länsirannikon 
Koulutus Oy
WinNova

Projektikoordinaattori 
Jonna Malmivuori 
jonna.malmivuori@win
nova.fi 
044 455 8170 

Projektisuunnittelija 
Kati Rasinmäki
kati.rasinmaki@winnov
a.fi 
044 455 8222 

Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymä
Sedu 

Projektikoordinaattori 
Raija Marttala 
raija.marttala@sedu.fi 
040 680 7072 

Projektisuunnittelija 
Heli Räty 
heli.raty@sedu.fi 
040 680 7124 
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