
Siirtymät sujuviksi 
(SISU) –hanke

Hankehelmet ja kysymykset

Zoomi-hanketyöpaja 20.5.2016



Lyhyesti hankkeesta ja tavoitteista

1.8.2015-31.12.2017,  PKKY, OSAO, WinNova ja SEDU yhteishanke

• Tavoitteena:

 Luoda sujuva ohjauksellinen ja pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden siirtymiin koulutusalojen 
ja muotojen välillä

 Ohjauksen välineiden ja oppimisympäristöjen kehittäminen

 Valma-koulutuksen kehittäminen

 Henkilöstön työnjaon ja vastuiden selkiyttäminen opiskelijoiden siirtymissä

 Opetus- ja ohjaushenkilöstön kouluttaminen

 Verkostotyön lisääminen ja tiivistäminen siirtymävaiheissa

• Kohderyhmänä: 
 Opiskelijat jotka kaipaavat yksilöllisiä koulutus-, siirtymä- tai työllistymispolkuja

 Henkilöstö, jolle tarjotaan ohjauksellista lisäresurssia ja koulutuksia

 Koulutuksenjärjestäjät ja työelämä



Mitä tehty tähän mennessä?
Sisäisten siirtymien ohjaustyö ja keskeyttämisen ehkäisytyö

 Siirtymävaiheen ohjauksessa olleita nuoria 143 kpl

Asiakastyön kautta mallien ja yksilöllisten polkujen mallintaminen, pilotointi ja kokeilu

Hakeutumisvaiheen palvelumalli

 Ohjauksen keskittäminen hakeutumisvaiheen asiakkaille

Ohjausosaamisen lisääminen

 Erilaiset koulutukset ryhmänohjaajille, ohjaushenkilöstölle ja sidosryhmille

 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessit ja välineet

Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen kehittämistyö

 VALMA:n kehittäminen

 Työpajojen kanssa tehtävä yhteistyö

 Sisäiset oppimisympäristöt (ELMA, AvoAmo)

Sisäisten siirtymien toimintamalli

 Siirtymä kesken vuoden mahdollista sekä pt että VALMA:an



Hankehelmi: Sisäisen siirtymän-malli

• Periaatteellinen ja virallinen päätös opiskelijoiden siirtymistä 
mahdollistettu

 Opiskelija ei enää eroa vaihtaessaan alaa tai siirtyessään Valmaa:n kesken vuoden

 Opiskelijan sähköinen opiskelijakortti seuraa opiskelijan polkua

 Raha liikkuu opiskelijan mukana

• Vaatinut/vaatii mm. 

 Opiskelijatietojärjestelmän muutokset

 Viranhaltijapäätökset siirtymämallista

 Ohjaustoimenpiteet siirtymissä

 VALMA-paikkojen resurssointi





Mitä mallin kehittäminen vaatii tai missä 
ympäristössä se toimii, millä edellytyksillä?

• Johdon sitoutuminen tehtyihin  päätökseen ja muutokseen

• Organisaation edun näkeminen yksittäisen yksikön sijaan 
mahdollistuu parhaiten KJ, joilla ei oppilaitoksia KJ sisällä

• VALMA-paikkoihin resurssoitu lähtökohtaisesti tai vapaat 
opiskelupaikat muutetaan VALMA-paikoiksi

• Vaatii ohjauksen resursointia  varmistetaan siirtymän oikea-
aikaisuus, ammatinvalinnan tuki



Hankehelmi: Osaamiskortti siirtymän tukena

• Opiskelijan siirtymätilanteessa (PTPT/ VALMAPT) osaamisen 

kartuttaminen tai näkyväksi tekeminen

• Perustuu ammattitaitovaatimusten arviointiin

sekä opiskelijan että työnantajan palautteet

• Pilotointivaiheessa

 Osaamiskortteja tehty opiskelijatarpeen mukaan

 Paperiversiona käytössä, tarkoitus viedä sähköiseen muotoon

 Osa opiskelijan e-hopsia





Mihin osaamiskortti soveltuu, missä 
tilanteissa sitä on käytetty ja mitä sen 
käyttäminen vaatii?

• Kortti sopii käytettäväksi jo pt:n sisällä opiskeleville (kesätyöt, 
harjoittelu), siirtymätilanteessa olevan opiskelijan osaamisen 
kartoittamiseen tai hankkimiseen, VALMA-opiskelijan 
työharjoittelun opinnollistamisen tueksi

• Haasteena kortin säilytyspaikka: sähköisenä, mutta missä?

• PT:n rakenteen tuntemus korttia rakennettaessa ja osaamista 
tunnustettaessa 



Tilastotietoa siirtymävaiheen 
toimenpiteissä olevista nuorista

• Pitkäkestoisessa ohjauksessa olleita nuoria yhteensä 
143 kpl (tilanne 20.4.2016) joista naisia 59,4 % ja 
miehiä 40,5 %. Ohjattavien keski-ikä 19,3

• HOJKS opiskelijoita 53 kpl (43,3%) Äidinkielenään 
suomea puhuvia 134 kpl, 9 muun kielitaustan 
omaavaa (6,3%)
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Miten varmistetaan opiskelijan 

henkilökohtaistaminen ja 

ryhmäytyminen, kuun siirtymä 

tapahtuu alalta toiselle kesken 

vuoden?

Tuetumpien polkujen 

(VALMA) riittävyyden 

varmistaminen! HUOM! Miten 

huomioidaan reformissa? 

Tulisiko uusi tulosrahoitus 

rakentaa tukemaan myös 

tätä?

Uraohjauksen ja ammatinvalinnan 

ohjaus jo tutkinnossa oleville. Miten 

huomioidaan resursseissa?

--> Voiko ohjauksen resursointi olla 

yksi mittari/kriteeri millä arvioidaan 

koulutuksen järjestäjiä? 

Tulospalkkion kriteeri?

Varhaisen puuttumisen 

prosessit ja SORA-

siirtymien 

huomioiminen!



Haasteista ja onnistumisia hankkeen aikana

-
• Yhtenäisten mallien jalkauttaminen vie 

aikaa ja vaatii asenteiden ja 
toimintakulttuurin muutoksia

• Reformin suuntaviivat ovat olemassa, mutta 
muutoksien tekeminen tällä hetkellä 
ennakointiamuutosvastarinta

• Taloudelliset paineet oppilaitoksissa tuovat 
painetta ohjausresurssin vähentämiseen
toisaalta reformin suuntaviivat painottavat 
ohjauksen merkitystä

• Vapaiden opiskelupaikkojen ajankohtainen 
puutteellinen tieto hidastaa sujuvia siirtymiä

• Lukujärjestykset ja opintojen rakenteet 
haittaavat opiskelijoiden siirtymiä alalta 
toiselta  sama koskee oppisopimuksia 
(Polutus tehdään aikuispuolelle lähes aina 
rakenteiden takia)

+
• Vaihtoehtoisia polkuja tutkintoon ja 

työvaltaisesti on rakennettu
• Hankkeen toiminnot on löydetty ja 

osataan käyttää hyväksi
• Toimintamalleja on kehitetty ja niitä 

pilotoidaan ja hankitaan 
käyttäjäkokemuksia

• Hankkeen toimijoiden samankaltaiset 
haasteet ja erilaiset toimintaympäristöt 
vahvuus

• Toimijoilla ja organisaatiolla halu 
kehittää malleja ja hakea ratkaisuja 
muuttavaan toimintaympäristöön

• Yhteiset benchmarkaus tapaamiset 
tuoneet konkreettisia muutoksia ja 
ideoita esim. opiskelijatietojärjestelmään 
ja rahoitus asioihin



Kysymyksiä?

• Miten erilaiset KJ näkyvät kehittämistyössä?

• Miten nuorten koulutuksen tulee/tulisi muuttua, 
jotta polutukset onnistuisivat?

Millaisia rakenteita ja ohjausta tarvitaan?

Miten se resursoidaan?


