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TIIVISTELMÄ

Selvitys käsittelee toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheiden toimin-
taprosesseja ja malleja. Selvityksessä on tunnistettu ammatillisen koulutuksen järjestäjien tä-
mänhetkiset toimivat ja joustavat toiminta- ja palvelumallit ja samalla on tunnistettu myös 
siirtymävaiheisiin liittyviä esteitä ja kehittämiskohteita. Selvitys tukee ensisijaisesti ESR-rahoi-
tuksella tehtävää siirtymä- ja nivelvaiheiden kehittämistyötä ja tuottaa samalla näkemyksiä 
valtionavustuksilla tuettavaan kehittämistoimintaan. Selvityksessä on huomioitu valmistelussa 
oleva ammatillisen koulutuksen reformi ja siitä seuraavat muutokset ammatillisen koulutuksen 
toimintaympäristöön. 

Selvityksen tiedot pohjautuvat koulutuksen järjestäjille tehtyyn kartoituskyselyyn. Monipuo-
lisella otannalla haluttiin varmistaa, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
tämänhetkisistä toimivista ja joustavista nivelvaiheisiin liittyvistä toiminta- ja palvelumalleista 
saadaan mahdollisimman kattava ja laaja kuva. Kyselyyn saatiin vastaus 68:lta eri toimijalta 
vastausprosentin ollessa 89,5. Kyselyn vastauksia on täydennetty kirjallisella kartoituksella sekä 
asiantuntijoiden, työelämäedustajien ja opiskelijajärjestön edustajan haastatteluilla. Lisäksi on 
arvioitu koulutuksen järjestäjien vastauksissaan ilmoittamia, erityisen hyvin toimivia malleja 
sekä koottu tietoa vastaajien ilmoittamista hankkeista, joissa siirtymä- ja nivelvaiheita on ke-
hitetty. 

Koulutuksen järjestäjien vastausten perusteella koulutukseen hakeutumisen nivelvaiheeseen 
liittyvät toimintaprosessit ovat selkeitä ja verkostoyhteistyö sujuvaa. Toimintaprosessien ke-
hittämistä tulee kuitenkin vielä tukea, jotta opiskelijoiden ympärivuotinen koulutukseen ha-
keutuminen mahdollistuu nykyistä paremmin. Moniammatillinen yhteistyö ja henkilöstön si-
toutuneisuus tukevat merkittävästi koulutukseen hakeutumisen ja siirtymisen onnistumista. 
Koulutukseen siirtymisen onnistumisessa tärkeää on myös, että henkilökohtaistamisprosessi ja 
organisaation sisäiset toimintaprosessit ovat selkeitä ja johdonmukaisia ja siten tukevat koulu-
tuksen aloittamista. 

Henkilökohtaistamisprosessi toimii koulutuksen järjestäjien mielestä hyvin ja siihen liittyvät 
vastuut ovat selkeät. Koulutukseen hakeutumis- tai koulutuksen aloitusvaiheessa tunnistetaan 
hakijan aiemmin hankittua osaamista varsin paljon, selvitetään hakijan oppimisedellytykset ja 
mahdolliset tuen tarpeet ja myös dokumentoidaan tunnistettu osaaminen. Keskeisenä kehit-
tämisen kohteena nähtiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteiden yhtenäis-
täminen, johon kaivattiin konkreettisia välineitä ja selkeämpää ohjeistusta. Kyselyn vastausten 
perusteella tunnistettua osaamista ei aina välttämättä pystytä tunnustamaan: koulutusjärjes-
telmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ja arkioppimisen yhteydessä hankitut tiedot ja tai-
dot tunnistetaan helpommin, mutta suuri haaste on, kuinka nuo taidot ja osaaminen saadaan 
tunnustettua. Tukea tarvitaan paitsi henkilöstön kouluttamiseen myös osaamisen näkyväksi 
tekemiseen.

Koulutuksen järjestäjien näkemysten mukaan oppimisprosesseissa huomioidaan opiskelijoiden 
yksilölliset (erityis)tarpeet ja koulutuksen järjestäjät myös hyödyntävät monipuolisia oppimis-
ympäristöjä varsin kattavasti. Opiskelijat voivat suhteellisen joustavasti siirtyä koulutusmuo-
dosta toiseen tai toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi kesken koulutuksen tai tutkinnon 
suorittamisen. Opiskelijoille on myös tarjolla vaihtoehtoisia tutkinnon suorittamistapoja ja pol-
kuja. Työelämäyhteistyö näyttäytyy kiinteänä ja vuorovaikutuksellisena. 
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Keskeyttämis- ja erotilanteessa opiskelijat saavat koulutuksen järjestäjien vastausten perus-
teella tukea ja ohjausta; myös moniammatillinen yhteistyö toimii tiiviisti ja järjestelmällisesti. 
Määräajaksi opintonsa keskeyttävälle opiskelijalle laaditaan yhdessä jatkosuunnitelma, mutta 
suunnitelmallinen jatkoseuranta toteutuu vastausten perusteella heikommin. Suurena haastee-
na esiin nousi myös keskeyttäneen opiskelijan tavoittamattomuus. Moniammatillista yhteistyötä 
tulisi tukea ja vahvistaa entisestään. Mikäli opiskelija eroaa oppilaitoksesta, hän jää usein vaille 
yhdessä laadittua jatkosuunnitelmaa ja tukiverkostoa. Tukiverkosto on tärkeä myös keskeyttä-
misjaksolta koulutukseen palaavalle opiskelijalle, ja on erittäin tärkeää varmistua hänen kiin-
nittymisestään oppilaitosyhteisöön. 

Kyselyn vastausten perusteella koulutuksen järjestäjät varmistuvat opiskelijan osaamisen tasos-
ta ja jatko-opintovalmiuksista koulutuksen päättyessä. Koulutuksen järjestäjät myös huolehti-
vat, että opiskelijat ovat tietoisia omista jatkopoluistaan ja mahdollisuuksistaan. Valmistuvaa 
opiskelijaa ohjataan, mutta varsinaista suunnitelmaa hänen jatkopolustaan ei laadita kovinkaan 
usein. 

Koulutuksen järjestäjät nostivat esiin yhteensä 210 hanketta, joissa ammatillisen koulutuksen 
siirtymä- ja nivelvaiheita on kehitetty. Erityisen paljon käytäntöjä on luotu perusopetuksen ja 
toisen asteen yhteistyöhön, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 
(VALMA), ammatilliselle toiselle asteelle kiinnittymiseen, joustaviin ja työvaltaisiin polkuihin, 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen, toteutettavaan ohjaukseen sekä varhaiseen 
puuttumiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vähemmän hyviä käytäntöjä on kehitetty muun 
muassa keskeyttämistilanteeseen ja opintoihin paluun tukemiseen. Lisäksi siirtymät koulutuk-
sen järjestäjien ja koulutuksen järjestämismuotojen välillä kaipaavat lisää malleja. 

Koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet käytäntöjä työelämään siirtymiseen uraohjauksen ja 
työelämäyhteistyön näkökulmasta, ja siirtymää on pyritty tukemaan muun muassa työvaltai-
sia polkuja kehittämällä. Siirtymän seuraamiseen sekä yhteistyöhön koulutuksen ja tutkinnon 
suorittamisen päätösvaiheessa tarvittaisiin kuitenkin uusia käytäntöjä. Yksilöllisiä ja joustavia 
polkuja on luotu useassa hankkeessa. Lisäksi osaamisperusteisuutta avataan monessa käytän-
nössä, mutta osaamisperusteisuuden vaatimaa joustavuutta tarvittaisiin lisää.

Verkostomaista hanketoimintaa voidaan pitää yhtenä tärkeänä tapana kehittää ammatillista 
koulutusta myös siirtymä- ja nivelvaiheiden näkökulmasta. Verkostoissa on saatu ja saadaan 
aikaiseksi parannuksia koulutuksen järjestäjien prosesseihin ja selvityksen kannalta olennaisesti 
siirtymä- ja nivelvaiheiden tukemiseen liittyviin toimintoihin. Kehitettyjä malleja tulisikin aktiivi-
sesti juurruttaa ja ottaa käyttöön omassa organisaatiossa jo hankeaikana. Tärkeää on, että hyvät 
käytännöt ovat myös levitettävissä ja muiden koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä, joten 
jatkossa tulisi panostaa erityisesti kuvausten laatuun ja tuotteistamiseen. Keskeinen hyvien 
käytäntöjen hyödynnettävyyttä lisäävä tekijä on myös kehitettävän kokonaisuuden hyvä ja sys-
temaattinen koordinointi, jota voidaan tehdään alusta asti järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. 
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SAMMANDRAG

Utredningen behandlar verksamhetsprocesser och -modeller under övergångsskedena inom 
yrkesutbildningen på andra stadiet. I utredningen identifieras de fungerande och flexibla verk-
samhets- och servicemodeller som anordnare av yrkesutbildning nu har och samtidigt också 
hinder och utvecklingsobjekt i övergångsskedena. Utredningen stöder i första hand utvecklings-
arbete med ESF-finansiering under övergångsskedena och för samtidigt fram synpunkter på 
den utvecklingsverksamhet som stöds med statsunderstöd. I utredningen beaktas den reform 
av yrkesutbildningen som nu bereds och de ändringar i yrkesutbildningens verksamhetsmiljö 
som den för med sig. 

Uppgifterna i utredningen baserar sig på en kartläggningsenkät som gjorts bland utbildnings-
anordnarna. Genom ett brett sampel ville man säkerställa en så heltäckande och bred bild 
som möjligt av utbildningsanordnarnas nuvarande fungerande och flexibla verksamhets- och 
servicemodeller för övergångsskedena. Enkäten besvarades av 68 olika aktörer och svarspro-
centen var 89,5. Enkätsvaren har kompletterats med en skriftlig kartläggning samt med inter-
vjuer med sakkunniga, representanter för arbetslivet och en representant för en studentorga-
nisation. Utredningen omfattar också en utvärdering av särskilt väl fungerande modeller som 
utbildningsanordnarna nämnt i sina svar och information om de projekt i vilka övergångsskedena 
har utvecklats. 

Enligt utbildningsanordnarna är ansökningsprocesserna vid övergångsskedena tydliga och 
nätverkssamarbetet är smidigt. Utvecklandet av verksamhetsprocesserna bör dock ytterligare 
stödas för att de studerande ska få ännu bättre möjligheter att söka sig till utbildning året om. 
Mångprofessionellt samarbete och en engagerad personal är ett viktigt stöd för att få stude-
rande att söka sig till utbildning och för att övergången ska lyckas. För att övergången till ut-
bildningen ska lyckas är det också viktigt att den personliga tillämpningen och organisationens 
interna verksamhetsprocesser är tydliga och konsekventa och på så sätt stöder inledandet av 
utbildningen. 

Den personliga tillämpningen fungerar enligt utbildningsanordnarna bra och ansvaret för den 
är klart definierat. I det skede då en studerande söker till eller inleder utbildning identifieras 
kompetens som den sökande tidigare förvärvat i rätt hög grad, den sökandes förutsättningar för 
studier och eventuella stödbehov utreds och det kunnande som identifierats dokumenteras. Ett 
centralt utvecklingsområde ansågs vara att förenhetliga praxis för identifiering och erkännande 
av kunnande. Här behövs konkreta redskap och tydligare anvisningar. Enligt svaren på enkäten 
lyckas man inte nödvändigtvis alltid erkänna det identifierade kunnandet. Kunskaper och fär-
digheter som förvärvats utanför utbildningssystemet eller i samband med inlärning i vardagen 
är lätta att identifiera, men den stora utmaningen är hur dessa färdigheter och kunskaper ska 
erkännas. Stöd behövs förutom för utbildning av personalen också för att synliggöra kunnandet.

Enligt utbildningsanordnarna beaktas de studerandes individuella (special)behov i inlärnings-
processerna och utbildningsanordnarna utnyttjar också mångsidiga lärmiljöer på ett heltäckan-
de sätt. De studerande kan relativt flexibelt övergå från en utbildningsform till en annan eller 
bli studerande hos en annan utbildningsanordnare mitt under utbildningen eller avläggandet 
av examen. De studerande har också tillgång till alternativa sätt och studievägar för att avlägga 
examen. Samarbetet med arbetslivet förefaller vara intensivt och interaktivt. 
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I situationer då studerande avbryter eller lämnar sina studier får de enligt utbildningsanord-
narna stöd och handledning. Också det mångprofessionella samarbetet är intensivt och syste-
matiskt. För studerande som avbryter sina studier på viss tid uppgörs i allmänhet en plan för 
fortsättningen, men systematisk uppföljning av fortsättningen genomförs enligt svaren inte lika 
väl. En stor utmaning som lyftes fram var att det är svårt att nå studerande som har avbrutit 
studierna. Mångprofessionellt samarbete borde ytterligare stödas och stärkas. Om en stude-
rande slutar vid en läroanstalt blir han eller hon ofta utan en gemensamt utarbetad plan för 
fortsättningen och ett stödnätverk. Det är viktigt med ett stödnätverk också då en studerande 
återgår till studierna efter ett avbrott och det är mycket viktigt att säkerställa att den studerande 
tas med i studiegemenskapen. 

Utbildningsanordnarna försäkrar sig utifrån de svar de fått om nivån på de studerandes kom-
petens och färdigheter för fortsatta studier då utbildningen avslutas. Utbildningsanordnarna 
ser också till att den studerande känner till sin egen fortsatta studieväg och sina möjligheter. 
Studerande som håller på att slutföra sina studier får handledning, men ofta utarbetas inte en 
plan för deras fortsatta studieväg. 

Utbildningsanordnarna lyfte fram totalt 210 projekt, i vilka övergångsskedena i yrkesutbild-
ningen har utvecklats. Flera av de modeller som utarbetats gäller samarbetet mellan den 
grundläggande utbildningen och andra stadiet, handledande utbildning för den grundläggan-
de yrkesutbildningen (VALMA), förankringen till andra stadiets yrkesutbildning, flexibla och 
arbetsintensiva studievägar, utvecklande av inlärning på arbetsplatsen, handledning samt tidigt 
ingripande för att förebygga utslagning. I mindre omfattning har god praxis utvecklats bland 
annat för sådana situationer då studierna avbryts och för att stöda återgång till studierna. 
Dessutom behövs flera modeller för övergångarna mellan olika utbildningsanordnare och olika 
utbildningsformer. 

Utbildningsanordnarna har utvecklat praxis för övergången till arbetslivet utgående från karri-
ärhandledningen och samarbetet med arbetslivet och man har försökt stöda övergången bl.a. 
genom att utveckla arbetsintensiva studievägar. Det skulle dock behövas ny praxis för upp-
följning av övergången och för samarbetet i det skede då utbildningen slutförs och examen 
avläggs. I flera projekt har man skapat individuella och flexibla studievägar. I flera av modellerna 
utvecklas också den kompetensinriktade utbildningen, men ännu saknas den flexibilitet som 
kompetensinriktad utbildning kräver.

Projektverksamhet i nätverksform kan anses vara ett viktigt sätt att utveckla yrkesutbildningen 
också med tanke på övergångsskedena. I nätverken har man fått och får till stånd förbättringar 
i utbildningsanordnarnas processer och de funktioner som enligt utredningen är viktiga för att 
stöda övergångsskedena. De modeller som tagits fram borde aktivt förankras och införas i den 
egna organisationen redan under projekttiden. Det är viktigt att god praxis också sprids och kan 
utnyttjas av andra utbildningsanordnare. Därför borde man i framtiden särskilt satsa på kva-
liteten på beskrivningarna och på produktifiering. En annan central faktor som gör det lättare 
att använda god praxis är en bra och systematisk samordning av den helhet som ska utvecklas, 
vilket kan göras planmässigt och långsiktigt ända från början. 
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1 JOHDANTO 

Tähän selvitykseen on koottu tietoa toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja ni-
velvaiheisiin liittyvistä toimintamalleista ja palveluista sekä kartoitettu, miten näihin vaiheisiin 
liittyvät erilaiset prosessit toimivat tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjessa. 
Selvitys on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvien siirtymien 
kansallinen koordinointi hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Suomen ammatil-
lisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanke toimii koordinoivana 
ESR-hankkeena Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman Osuvaa osaa-
mista toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät osiossa1, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Koordinaatiohankkeen yksi keskeinen tavoite on edistää toimillaan Sujuvat siirty-
mät hankeverkostossa tehtävää valtakunnallista työtä ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja 
nivelvaiheiden kehittämiseksi. Selvitystyön tarkoituksena on tukea rakennerahastohankkeiden 
toimintaa sekä tuottaa näkemyksiä myös valtionavustuksilla tuettavaan kehittämistoimintaan.

Selvitystyössä huomioitiin toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöön voimak-
kaasti vaikuttavat uudistukset. Selvityksen julkaisuhetkellä valmistelussa olevan ammatillisen 
koulutuksen reformin keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden 
vahvistaminen. Ammatillinen koulutus uudistetaan yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka 
toimii samoin periaattein kaikilla asiakasryhmillä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että am-
matillisen koulutuksen opiskelijavalintoja ja hakupalveluita tullaan uudistamaan ja henkilökoh-
taistamiseen liittyvä prosessi yhtenäistetään nuorilla ja aikuisilla. Tutkinnon suorittamistapoja 
joustavoitetaan, ja opiskelijan on mahdollista rakentaa oman osaamisensa ja osaamistavoittei-
densa mukainen yksilöllinen opintopolku. 

Opiskelijan koulutuspolku tullee uudistusten myötä sisältämään yhä enemmän niin sanottu-
ja siirtymävaiheita. Siirtymisestä voidaan puhua tilanteissa, joissa opiskelija esimerkiksi siirtyy 
koulutusasteelta toiselle, koulutuksen järjestämismuodosta toiseen, vaihtaa alalta toiselle tai 
siirtyy valmentavasta koulutuksesta suorittamaan ammatillista tutkintoa. Nivelvaiheet ovat 
koulutusasteelta toiselle siirtymistä tai siirtymistä koulutusasteelta työelämään. Nivelvaiheilla 
tarkoitetaan tässä selvityksessä perusopetuksesta ammatilliselle toiselle asteelle siirtymistä ja 
toiselta asteelta työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä. 

Selvityksessä nostetaan esiin ne koulutuksen järjestäjien toiminnot ja prosessit, jotka koulu-
tuksen järjestäjien kokemuksen mukaan tukevat tällä hetkellä siirtymä- ja nivelvaiheiden on-
nistumista. Samalla tunnistetaan vielä olemassa olevia kehittämiskohteita ja aukkopaikkoja. 
Selvityksen havainnoilla halutaan tukea ammatillisen koulutuksen kehittämistä ennen kaikkea 
koulutuspolun siirtymä- ja nivelvaiheissa, joiden sujuva ja joustava toteutus on yksi keskeinen 
elementti muun muassa reformin onnistuneen toimeenpanon takaamisessa. Tärkeää olisi, että 
koulutuksen järjestäjät pystyisivät toimillaan sujuvoittamaan opiskelijan polkua ammatilliseen 
koulutukseen, mahdollistamaan yksilölliset ja joustavat valinnat koulutuksen aikana sekä tuke-
maan opiskelijaa valmistumisvaiheessa ja työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä. 

1 Lue tarkemmin Sujuvat siirtymät osion tavoitteista: Valtakunnallinen toimenpidekokonaisuus: Osuvaa osaamista. 
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2 SELVITYKSEN TOTEUTUS, KÄYTETTY AINEISTO JA 
RAKENNE

Selvitys tehtiin kolmivaiheisena asiantuntijatyönä vuonna 2016. Selvityksessä käytetty aineisto 
muodostuu kesällä 2016 toteutetusta, ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnatusta kar-
toituskyselystä (liite 1). Tätä tiedonkeruuta täydennettiin siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyvällä 
kirjallisella aineistolla. Kokonaiskuvaa täydennettiin myös opiskelijajärjestön edustajan haastat-
telulla, työnantajahaastatteluilla ja asiantuntijoiden haastattelulla. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnattu sähköinen kartoituskysely toteutettiin 24.5.–
15.6.2016. Kartoituskysely tehtiin otantana, jossa oli mukana alueellisesti kattava koulutuksen 
järjestäjien edustus. Kartoituksen tavoitteena oli tunnistaa ammatillisen koulutuksen järjestä-
jien tämänhetkiset, toimivat ja joustavat siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyvät toiminta- ja palve-
lumallit, joita voitaisiin kehittää ja levittää valtakunnallisesti. Samalla tunnistettiin siirtymävai-
heisiin liittyviä esteitä, joihin valtakunnallista ESR-rahoituksella ja valtionavustuksilla tuettavaa 
kehittämistyötä olisi syytä kohdentaa.

Kartoituskysely toimitettiin sähköisesti 76:lle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle 24.5.2016. 
Ennakkotieto tulevasta kyselystä toimitettiin 10.5.2016, ja vastausaikaa annettiin 15.6.2016 asti. 
Vastausaikaa jatkettiin joustavasti koulutuksen järjestäjiltä tulleiden toiveiden mukaisesti, joten 
viimeiset vastaukset saapuivat vielä elokuun loppupuolella, viikolla 34. 

Kartoituskyselyn otantaan pyrittiin saamaan mukaan erityyppisiä toimijoita mahdollisimman 
kattavasti: ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammatilliset 
erityisoppilaitokset, ammatilliset erikoisoppilaitokset, kansanopistot sekä yksityisiä toimijoita, 
joiden koulutustarjonta on erikoistuneempaa ja siten myös kapea-alaisempaa. Koulutuksen jär-
jestäjiä haarukoidessa huomioitiin muun muassa organisaation opiskelijavolyymi, koulutuksen 
monimuotoisuus tai kapea-alaisuus, edustavuus maakunnittain, VALMA- ja TELMA-koulutuksen 
järjestämisluvan2 saaneet toimijat, organisaation omistuspohja sekä kieli (suomi, ruotsi, saame). 
Lisäksi huolehdittiin, että otantaan saatiin mukaan eri koulutuksen järjestämismuodot mahdol-
lisimman laajasti ja kattavasti. 

Kartoituskysely toteutettiin Webropol-kyselynä, ja se sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että 
avoimia kysymyksiä. Kyselyn rakenne jakautui viiteen (5) osioon: 

A. koulutukseen pääsy, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe ja koulutuk-
seen kiinnittyminen 

B. henkilökohtaistaminen 
C. yksilöllisyyden toteutuminen ja koulutuksen/tutkinnon suorittamisen aikana tapahtuvat 

siirtymät 
D. valmistumisvaihe ja jatko-opinnot sekä työelämään siirtyminen 
E. nivelvaiheisiin liittyvien siirtymien arviointia.  

2  VALMA – ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 
 TELMA – työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
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Kyselyyn saatiin vastaus 68:lta toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjältä (liite 2), 
joten vastausprosentti oli 89,5. Kartoituskyselyn mukana lähetettiin saate (liite 3), jossa kyselyn 
vastaamiseen toivottiin osallistuvan johtajien ja rehtorien sekä hanketoimijoiden lisäksi myös 
opetus- tai ohjaushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä, jotka tekevät siirtymävaiheisiin liittyviä 
käytännön työtehtäviä. Näin toimimalla vastauksista haluttiin saada mahdollisimman moni-
ulotteisia ja eri toimijoiden näkökulmat kattavasti esille. Samasta organisaatiosta vastaamiseen 
osallistui keskimäärin kolme eri tehtävissä ja vastuualueilla toimivaa henkilöä, joten näkökulmat 
olivat varsin monipuolisia. 

Vastaajien toivottiin keskittyvän koulutuksen järjestäjän näkökulmaan mahdollisimman laaja-
alaisesti, ja siten tarkastelu tuli kohdentaa yksittäisten hyvien käytäntöjen sijaan suurempiin 
kokonaisuuksiin sekä kokonaisvaltaisiin prosesseihin. Lisäksi kartoituskysely rakennettiin siten, 
että kysymyksiin pystyi vastaamaan koulutuksen järjestämismuodosta riippumatta. 

Oheisesta kaaviosta nähdään vastaajien toiminta-alueiden valtakunnallinen kattavuus. Vas-
taajista suurimmalla osalla on toimintaa Uudenmaan alueella, valtakunnallisesti tarkasteltuna 
edustus kyselyyn vastanneissa oli kattava:
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Kaavio 1. Vastaajien toiminta-alueet (N=68).
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Koulutuksen	järjestämismuoto Prosenttiosuus	(%)

Ammatillinen peruskoulutus 95,59 %

Ammatillinen aikuiskoulutus (näyttötutkinto) 91,18 %

Ammatillinen lisäkoulutus 94,12 %

Oppisopimuskoulutus 79,41 %

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 66,18 %

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 16,18 %

Vapaa sivistystyö 16,18 %

Työvoimakoulutus 64,71 %

Täydennyskoulutus (henkilöstökoulutus) 73,53 %

Kaavio 2. Otoksen edustavuus: koulutuksen järjestämismuodot, joita kyselyyn vastanneet kou-
lutuksen järjestäjät tällä hetkellä toteuttavat (%-osuus, N=68). 

Koulutusala Prosenttiosuus	(%)

Humanistinen ja kasvatusala 44,12 %

Kulttuuriala 66,18 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 79,41 %

Luonnontieteiden ala 64,71 %

Tekniikan ja liikenteen ala 77,94 %

Luonnonvara- ja ympäristöala 58,82 %

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 77,94 %

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 80,88 %

Kaavio 3. Vastaajien toteuttamat koulutusalat (N=68).

Selvityksessä on analysoitu kartoituskyselyn vastausten pohjalta siirtymä- ja nivelvaiheisiin 
liittyvien prosessien ja toimintojen sujuvuutta eri näkökulmista käsin. Erikseen on tarkastel-
tu erityisoppilaitosten prosesseja ja toimintamalleja sekä luotu silmäys nuorten ammatillisen 
peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen välisiin eroihin yksilöllisten opintopolkujen mahdollis-
tumisessa. Koulutuksen järjestäjien vastauksissa esiin nostettuja, erityisen hyvin toimivia toi-
mintamalleja arvioitiin soveltuvuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden, valtakunnallisen le-
vitettävyyden sekä selvityksen julkaisuhetkellä valmistelussa olevan ammatillisen koulutuksen 
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reformin tavoitteiden näkökulmasta. Tätä arviointityötä varten muodostettiin teemakohtaiset 
asiantuntijapoolit, joissa oli mukana koordinaatiohankkeen henkilöstön lisäksi Opetushallituk-
sen ammatillisen perus- ja aikuiskoulutusyksikön asiantuntijoita sekä myös ulkopuolisia asian-
tuntijoita. Arvioituja toimintamalleja on tuotu teemakohtaisina nostoina esiin tekstissä. Lisäksi 
kartoituskyselyn vastausten perusteella on kirjoitettu erillinen koonti (selvityksen luku 10) niistä 
koulutuksen järjestäjien ilmoittamista hankkeista, joissa on kehitetty siirtymä- ja nivelvaiheisiin 
liittyviä palveluita tai toimintamalleja. 

Kartoituskyselyn vastauksien pohjalta saatua tietoa täydennettiin kirjallisella kartoituksella, 
jossa käytiin läpi muun muassa siirtymävaiheista tehtyjä raportteja ja selvityksiä sekä teemaan 
liittyneitä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien valtionavustushank-
keiden loppuselvityksiä. Kokonaiskuvaa on tarkennettu myös haastattelemalla asiantuntijoita, 
jotka ovat osallistuneet aiemmin ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheita kehittä-
neiden hankekokonaisuuksien (esimerkiksi Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin 
kehittämisohjelma, rakennerahastokausi 2007–2013 ja Läpäisyn tehostamisohjelma 2011–2014 
valtionavustuskokonaisuus) arviointiin ja hyvien käytäntöjen keräämiseen. Koulutuksen järjes-
täjien näkemysten lisäksi mukaan haluttiin saada myös opiskelija- sekä työnantajanäkökulmaa, 
mistä syystä selvitystä varten haastateltiin Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n 
puheenjohtajaa sekä työnantajien edustajia. Selvitystä varten haastatellut tahot löytyvät liit-
teestä 4. 

Selvitys muodostuu viidestä keskeisestä siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyvästä kokonaisuudesta: 
1) koulutukseen pääsy, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe ja koulutukseen 
kiinnittyminen, 2) henkilökohtaistaminen, 3) yksilöllisyyden toteutuminen ja 4) ohjausproses-
sien toteutuminen koulutuksen keskeytyessä tai opiskelijan erotessa sekä 5) valmistumisvai-
he, jatko-opinnot sekä työelämään siirtyminen. Näiden pääteemojen alla selvityksen luvuissa 
3–9 analysoidaan ja vedetään yhteen teemakohtaisesti kartoituskyselyn vastauksia siirtymä- ja 
nivelvaiheiden sujuvuuteen liittyen ja nostetaan esiin koulutuksen järjestäjien hyvin toimivia 
toimintamalleja. Mukana on myös työelämän edustajien, asiantuntijoiden ja opiskelijajärjestön 
edustajan haastatteluissa esittämiä näkemyksiä. Hanketoiminnasta kirjoitettu erillinen koonti 
löytyy selvityksen lopusta luvusta 10.
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3 KOULUTUKSEEN PÄÄSY, PERUSOPETUKSEN JA 
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NIVELVAIHE JA 
KOULUTUKSEEN KIINNITTYMINEN

Ammatillisen koulutuksen reformin yksi keskeisistä uudistuksista liittyy opiskelijavalintajärjestel-
män ja koulutukseen hakeutumisen uudistamiseen. Uudistuksella pyritään takaamaan entistä 
paremmin osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen toiminta; hakupalveluita ja hakumenettelyä 
kehitetään siten, että ne mahdollistavat ympärivuotisen hakeutumisen ja nopean pääsyn kou-
lutukseen tasapuolisesti kaikille asiakasryhmille. 

Tässä osiossa kiinnitettiin huomiota koulutukseen hakeutumisen ja koulutukseen kiinnittymisen 
problematiikkaan sekä ryhmäytymiseen ja ryhmäyttämiseen liittyviin prosesseihin ja toimiin. 
Lisäksi tarkasteltiin valintaprosesseja ja jatkuvan hakeutumisen mahdollistumista sähköisiä ha-
kupalveluita mahdollisimman laajasti hyödyntäen. Tavoite on, että opetushallinnon rahoitta-
ma, avoimesti haettavana oleva koulutus olisi mahdollisimman kattavasti esillä Opintopolku.
fi-palvelussa, jotta koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien 
opiskelijaksi aikovien saatavilla ja koulutuksiin on helppo hakea.

3.1	 Koulutukseen	hakeutuminen	ja	valintaprosessit	
Koulutuksen järjestäjien sisäiset prosessit ja vastuut opiskelijavalintaan ja tutkintoon hakeutumi-
seen liittyen nähtiin selkeinä: toimintaprosesseista on päätetty yhteisesti organisaatioiden sisällä 
ja toimintatavat koettiin joustaviksi. Myös verkostoyhteistyötä tehdään paljon, ja sillä koettiinkin 
olevan hyvin keskeinen merkitys opiskelijoiden koulutukseen hakeutumisen ja siirtymisen onnistu-
misessa. Verkostoyhteistyö on välttämätöntä opiskelijoiden tavoittamiseksi, koulutukseen hakeu-
tumisen sujuvoittamiseksi ja oppilaitoksen henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi ja päivittämisek-
si. Perusopetuksen ja toisen asteen ohjaushenkilöstön alueellinen yhteistyö mahdollistaa yhteisen 
suunnittelun ja kehittämisen opiskelijan opintopolun valintojen tueksi jo opintojen alkuvaiheessa. 

SAKKI ry:n puheenjohtajan haastattelussa nousi esiin, että opiskelijan näkökulmasta paras ti-
lanne on silloin, kun hänellä on käytettävissään henkilökohtainen kontakti, johon voi olla yhte-
ydessä ammatinvalintakysymyksissä ja hakeutumiseen liittyen. Henkilökohtainen opinto-ohjaus 
on kaikista merkittävin apu. Jos sekä perusopetuksen että ammatillisen koulutuksen opinto-
ohjaajat hoitavat työnsä hyvin ja tekevät tiivistä yhteistyötä ja opiskelija ohjautuu sitä kautta 
oikealle alalle, se vähentää pudokkuutta selvästi. Myös asiantuntijahaastattelussa ohjauksen 
merkitys korostui. Tietoa on paljonkin saatavilla eri vaihtoehdoista, mutta hakeutuminen oike-
alle alalle vaatii hyvää tiedonhankinta- ja analysointikykyä, jolloin riittävä ohjaus on keskeistä. 
Yhteistyötahot muodostavat opiskelijalle tärkeän tukiverkoston – opiskelijoiden liikkuvuus mo-
niammatillisten toimijoiden välillä tulee tehdä mahdollisimman sujuvaksi. 

”Hakeutumisvaihe ei ole yhdenmukainen kaikilla osaamisaloilla aikuiskoulutuksessa. Yh-
teistyö esim. ohjauksen asiantuntijoiden kanssa ei toimi riittävän sujuvasti, joten opintojen 
ongelmiin ei päästä puuttumaan ajoissa. Vastuukouluttajan/ryhmänohjaajan ja ohjauksen 
ammattilaisen tulisi olla yhteistyössä opiskelijan asioissa alusta asti. Tällä varmistetaan ohja-
uksellisen ja opetuksellisen prosessin yhtäaikaisuus, ennakoidaan keskeyttämisiä ja voidaan 
ennakoida tuen tarvetta ja jakaa ohjauksellista vastuuta opiskelijan tarpeiden mukaan.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)
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”Olemme paneutuneet viimeisien vuosien aikana verkostoyhteistyöhön. Opojen aktiivinen 
osallistuminen eri verkostoihin on tuonut lisäarvoa ja helpottanut opiskelijoiden hankin-
taa sekä opiskelijoiden liikkuvuutta eri moniammatillisten toimijoiden välillä. Lisäksi tämän 
avulla olemme voineet tarjota laajempaa tukiverkostoa opiskelijalle opintojen aikana.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Verkostoyhteistyön syventäminen ja laajentaminen, sekä perusopetuksen opinto-ohjaajille 
ajantasaista lisätietoa ammateista, koulutuksesta ja työelämän vaatimuksista.”
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) 
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jatkuvaan ympärivuotiseen hakeutumiseen ja koulutukseen

pääsyyn.

Koulutukseen hakeutumisen väylät toimivat joustavasti.

Koulutukseen hakeutumisen prosessiin liittyvät sisäiset
vastuut ovat selkeät.

Koulutukseen hakeutumisen prosessiin liittyvät sisäiset
toimintatavat ovat joustavia.

Koulutuksen alkuvaiheeseen ja koulutukseen hakeutumiseen
on olemassa yhdessä päätetyt toimintamallit ja menettely-

tavat, joita koko organisaatiossa toteutetaan.

Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa tehdään
verkostoyhteistyötä.

Opiskelijavalintaan/tutkintoon hakeutumiseen liittyvät
sisäiset vastuut ovat selkeät.

Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hyvin.

Nykyinen opiskelijavalintajärjestelmä tukee opiskelijan/
tutkinnon suorittajan yksilöllisten polkujen toteutumista.

Koulutuksen järjestäjän omaan harkintaan perustuva
opiskelijavalintaprosessi toteutuu oikeudenmukaisesti ja

esteettömyyden periaatteita noudattaen.

Koulutuksen järjestäjän koulutustarjonta on viety Opetus-
hallituksen ylläpitämään Opintopolku.fi -palveluun.

Verkossa toteutettavat hakeutumispalvelut toimivat hyvin ja
käyttäjäystävällisesti.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 4. Koulutukseen hakeutumisen ja koulutukseen kiinnittymisen nivelvaiheen arviointia 
(N=68). 

Verkossa toimivien hakeutumispalveluiden koettiin toimivan suhteellisen hyvin ja käyttäjäys-
tävällisesti. Opiskelijavalinnoista tiedottamiseen oltiin erittäin tyytyväisiä. Koulutuksen järjes-
täjien koulutustarjonta on pääsääntöisesti viety Opintopolku.fi-palveluun, mutta sen ei koettu 
tukevan joustavaa sisäänottoa kovin hyvin. Opiskelijavalintajärjestelmän ei myöskään koettu 
tukevan kovin hyvin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllisten polkujen toteutumista, 
joten yhteistyötä tässä nivelvaiheessa olisi hyvä entisestään tiivistää ja laajentaa. Haasteena 
nähtiin myös ympärivuotinen haku. Vastaajista kolmannes (33,8 %) koki, ettei opiskelijalla tai 
tutkinnon suorittajalla ole mahdollisuutta jatkuvaan ympärivuotiseen hakeutumiseen ja kou-
lutukseen pääsyyn.
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”Opintopolku ei tue jatkuvaa sisäänottoa, perusopetuksen ohjauksessa tarvitaan edelleen 
lisää uraohjausta, omassa organisaatiossa ei ole vielä täysin ”yhden luukun periaatetta”, jossa 
opiskelija voi tulla sekä opetussuunnitelmaperusteiseen että näyttötutkintoperusteiseen kou-
lutukseen non-stoppina. Olemme kehittäneet merkittävästi maahanmuuttajaopiskelijoiden 
koulutukseen hakeutumisen prosessia ja valintakriteereitä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Opintopolku.fi -järjestelmän myötä valintakoe ei ole enää pakollinen ja siitä seuraa vääriä 
valintoja, jotka aiheuttavat turhia keskeytyksiä ja käyttämättömiä opiskelupaikkoja. Kehit-
tämistyön voisi keskittää hakuprosessin yksilöllistämiseen ja soveltuvuuden varmistamiseen.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Haasteena erityisesti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden nivelvaiheen yhteistyö: opin-
topolussa peruskoulun mukautetut opiskelijat eivät näy yhteishaun järjestelmässä, riittävien 
ja oikeiden lähtötietojen saaminen sekä kaikki opetuksen järjestämiseen vaikuttavat tekijät 
olisi oleellista olla tiedossa heti opintojen alkaessa. Näin voidaan huomioida lähtötilanteen 
oppimisvalmiudet ja osaaminen ja heti alussa ohjata opiskelija oikeaan aloitusryhmään ja 
suorittamistapaan.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

Läpäisyn tehostamisohjelman aikana havaittiin, että nykyisin nuorten hakeutumisen pääväylänä 
toimiva yhteishaku vaikeuttaa heikommin koulussa menestyneiden pärjäämistä jatkossa3. Tällä 
hetkellä haasteena olevien joustavien hakumenettelyjen ja ympärivuotisen sisäänoton suju-
voittaminen voisikin asiantuntijahaastattelun perusteella parantaa erityisesti perusopetuksessa 
heikommin pärjänneiden asemaa sekä nostaa myös koulutuksen läpäisyastetta. 

Useat oppilaitokset ovat kehittäneet erilaisia sähköisiä menetelmiä ja verkkoympäristöjä jatku-
van hakeutumisen mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi. Opintopolku.fi-palvelun lisäksi monen 
oppilaitoksen omilta verkkosivuilta löytyy lisätietoja alkavista koulutuksista, jolloin opiskelijat 
voivat hakea tai ilmoittautua koulutuksiin verkkosivuilta löytyvän hakulomakkeen kautta. Usein 
tiedot myös tallentuvat suoraan oppilaitoksen opintohallintojärjestelmään, josta henkilökunta 
pääsee välittömästi käsittelemään hakemuksia ja viemään hakuprosessia sujuvasti eteenpäin. 
Näin opiskelemaan hakeutuvilta on jo hakeutumisvaiheessa mahdollista saada tarkoituksenmu-
kaiset tiedot henkilökohtaistamisen pohjaksi. Tässä selvityksessä henkilökohtaistamisella viita-
taan henkilökohtaistamisprosessiin kokonaisuutena koskien kaikkia ammatillisen koulutuksen 
koulutusmuotoja, ja se pitää siis sisällään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa 
(HOPS), henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS), henkilökoh-
taistamista koskevaa asiakirjaa tai henkilökohtaista opiskeluohjelmaa (oppisopimuskoulutus) 
koskevat toimet ja prosessit. Jatkossa selvityksessä tullaan käyttämään termiä henkilökohtaista-
minen koskien kaikkea opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ohjauksen, neuvonnan, mahdollisten 
tukitoimien sekä yksilöllisen opintopolun asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta.

Erilaisia malleja ja järjestelmiä, joiden avulla oppilaitokset voivat mahdollisimman joustavasti 
avata hakuja vapaille opiskelupaikoille on kehitetty suhteellisen paljon. Myös erilaisia hakeutu-
misvaiheeseen liittyviä haasteita tuotiin esiin.

3  Vehviläinen (2016). Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki - muistikuvia ja hyviä käytäntöjä, s. 10.
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”Koulutushausta löytyy oppilaitostemme aikuiskoulutustarjonta ja opiskelijat voivat hakea 
tai ilmoittautua koulutuksiin sivuilta löytyvän hakulomakkeen kautta (tutkintoon valmista-
vissa koulutuksissa on hieman erityyppinen hakulomake kuin lyhytkoulutuksissa) – kerääm-
me jo hakuvaiheessa oppijoilta tarkoituksenmukaiset tiedot henkilökohtaistamisen pohjaksi.”
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

”Olemme luoneet toimivan Hakuhallinta-työkalun, jolla voi joustavasti avata hakuja koulu-
tukseen. Jatkuva haku vapaille opiskelupaikoille avataan, mikäli jo meneillään olevissa opis-
keluryhmissä on vapaita opiskelupaikkoja.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Satakunta)

”Joustava ja monipuolinen koulutukseen hakeutuminen on pystytty mahdollistamaan Opin-
topolkuun siirtymisen yhteydessä ja tässä opiskelijavalintajärjestelmien muutosvaiheessa 
ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden hakijamäärät ovat tippuneet huomattavasti entisestä. 
Ennakoimme tämän ja olemme täyttäneet opetusryhmiä joustavasti erillis-/suorahausta ja 
näin olemme saaneet opiskelijapaikat täytettyä.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Aikuiset eivät aina ymmärrä, että yhteishaun lisäksi oppilaitoksiin voi hakeutua muutoinkin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Erillishaun sekavuus kohderyhmän ja aikataulujen suhteen, kun samaan aikaan on menos-
sa myös aikuiskoulutuksen hakuja. Hakijat eivät aina tiedä, mihin ovat hakeneet. Nuorten 
koulutus vs. aikuisten koulutus.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

”Hakeutumisvaihe ei ole yhdenmukainen kaikilla osaamisaloilla aikuiskoulutuksessa. Yh-
teistyö esim. ohjauksen asiantuntijoiden kanssa ei toimi riittävän sujuvasti, joten opintojen 
ongelmiin ei päästä puuttumaan ajoissa. Vastuukouluttajan/ryhmänohjaajan ja ohjauksen 
ammattilaisen tulisi olla yhteistyössä opiskelijan asioissa alusta asti.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Keskitetty systemaattinen hakijoiden sisäänotto puuttuu ns. yhtenäiset haku- ja ohjaus-
palvelut.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

3.2	 Opiskelijaksi	siirtyminen	
Noin kolmannes (33,8 %) vastaajista koki, etteivät opiskelijaksi siirtymisen nivelvaiheeseen 
liittyvät organisaatioiden sisäiset toimintatavat ole kovin selkeitä eikä kaikilla ole yhteistä 
käsitystä organisaation sisäisistä prosesseista ja vastuiden jakautumisesta. Sitä vastoin toi-
mintaprosessit hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiseen liittyen on kuitenkin kuvattu 
suhteellisen selkeästi ja yksiselitteisesti. Organisaation rakenteiden ei koettu mahdollista-
van yksilöllisiä valintoja tällä hetkellä kovin hyvin; tätä mieltä vastaajista oli reilu kolmannes  
(36,8 %). Myöskään opiskelijahallintojärjestelmät eivät aina tue yksilöllisten valintojen toteu-
tumista (25 % vastaajista). 

Opiskelijoiden oma aktiivisuus opintopolkunsa suunnittelussa nähtiin vähäisenä, vain alle puo-
let (47,1 %) vastaajista koki, että opiskelijat ovat itse aktiivisia oman opintopolkunsa suunnit-
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telijoita. Opiskelijan tulisi olla oman oppimisensa ensisijainen ohjaaja ja vastuullinen oman 
osaamisensa kehittäjä. Tällöin ohjauksen tehtävänä on opiskelijan itseohjautuvuuden sekä 
opintojen ja oppimisen edistäminen. Tärkeää on asiantuntijahaastattelun perusteella kiinnittää 
huomiota siihen, että itseohjautuvuutta ei nähdä pelkästään opiskelijan tai tutkinnon suo-
rittajan omana selviytymiskeinona, vaan sitä pitäisi tukea, koska tällöin vapautuu resursseja 
muuhun ohjaamiseen. Tämänkaltaiseen itseohjautuvuuteen ja itsenäisyyteen vahvistamiseen 
tulisi kuitenkin kasvattaa jo perusopetuksesta alkaen. Ei myöskään pitäisi olettaa, että opis-
kelija tai tutkinnon suorittaja oppilaitokseen tullessaan osaisi luontaisesti tehdä valintoja ja 
ohjata omaa oppimistaan, vaan siihen pitää myös oppia. Tässä oppimisprosessissa ohjauksen 
merkitys korostuu.

Yleisesti koettiin, että opiskelijan ohjaukseen suunnatut resurssit on tällä hetkellä tarkoituk-
senmukaisesti suunnattu. Yli 90 prosenttia vastaajista myös koki, että henkilöstö on sitoutunut 
opiskelijan ohjaamiseen koulutuksen aloitusvaiheessa. Henkilöstön sitoutuneisuus nousikin 
esiin yhtenä merkittävänä koulutukseen siirtymisen onnistumista edistävänä tekijänä.
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5,9 %

33,8 %

22,1 %

16,2 %

48,5 %

44,1 %

38,2 %

47,1 %

39,7 %

57,4 %

52,9 %

58,8 %

48,5 %

30,9 %

54,4 %

25,0 %

27,9 %

7,4 %

36,8 %

13,2 %

16,2 %

33,8 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Opiskelijan/tutkinnon suorittajan ohjauksen resursointi on
tarkoituksenmukaisesti suunnattu.

Teemme sujuvaa ja moniammatillista verkostoyhteistyötä.

Organisaatiomme rakenteet mahdollistavat
yksilölliset valinnat.

Opiskelijahallintajärjestelmät mahdollistavat yksilölliset
valinnat.

Opiskelijat ovat aktiivisia opintopolkunsa suunnittelijoita.

Henkilöstö on sitoutunut opiskelijan/tutkinnon suorittajan
ohjaamiseen koulutuksen aloitusvaiheessa.
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Verkkoympäristöt tukevat koulutukseen hakeutumista
ja koulutukseen siirtymistä.

Henkilökohtaistamisprosessi on kuvattu selkeästi ja
yksiselitteisesti.
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Kaavio 5. Siirtymistä edistävien tekijöiden toteutuminen omassa organisaatiossa (N=68).

Muina siirtymistä edistävinä ja tukevina tekijöinä nähtiin ennen kaikkea ohjauspalveluiden riit-
tävyys ja moniammatillinen, sujuva verkostoyhteistyö. Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoi-
tetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä. Syrjäytymisen ehkäisyssä 
moniammatillisella yhteistyöllä pyritään kehittämään sektorirajat ylittävää moninäkökulmaista 
työotetta vastaamaan yksilön yhä moninaisempiin ongelmakokonaisuuksiin4. Moniammatillista 
verkostoyhteistyötä tehtiin paljon juuri koulutukseen hakeutumisen ja ammatilliseen koulutuk-
seen siirtymisen nivelvaiheessa. Vastaajista yli puolet (54,4 %) koki moniammatillisen yhteistyön 
toteutuvan erittäin hyvin. Siirtymisen onnistumisessa tärkeää on, että henkilökohtaistamispro-
sessi ja organisaation sisäiset toimintaprosessit ovat selkeitä ja johdonmukaisia ja näin tukevat 
koulutuksen aloittamista. 

4  Ahola, Galli & Ikonen (2009). Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa, osa 1: perusraportti.
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Opiskelijoiden oma aktiivisuus ja sitoutuneisuus ovat myös keskeisellä sijalla siirtymisen onnis-
tumisen varmistajana. Muita esille nousseita, koulutukseen hakeutumista ja siirtymistä edistä-
viä tekijöitä olivat valintaprosessien joustavuus ja selkeys, opiskelijan tai tutkinnon suorittajan 
motivoituneisuus sekä mahdollisuus siirtyä koulutukseen TET-harjoittelun kautta.
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1,5 %

29,4 %
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Verkkoympäristöt

Henkilökohtaistamisprosessin selkeys

Jokin muu, mikä?

Kaavio 6. Tekijät, jotka tukevat ja edistävät parhaiten koulutukseen hakeutumisen ja siirtymi-
sen onnistumista (%-osuus ko. vastausvaihtoehdon valinneista, N=68).

3.3	 Opintoihin	kiinnittyminen	ja	ryhmäytyminen	
Opintojen alkuvaiheen ryhmään kuuluminen sekä ryhmään ja opintoihin kiinnittyminen ennus-
taa tavallisesti myös opintojen myöhempää sujumista. Opiskelijan vahva kiinnittyminen opin-
toihin on usein yhdistetty muun muassa korkeatasoisiin oppimistuloksiin, opiskelumotivaatioon 
ja opintomenestykseen5. Ensimmäinen opiskeluvuosi on yhteisöön ja opintoihin kiinnittymisen 
kannalta opintojen tärkein. Kun opiskelija löytää oman paikkansa ja kokee alusta asti kuuluvansa 
yhteisöön, opiskelumotivaation säilyminen läpi opintojen on todennäköisempää. Opiskelijoille 
tulisi muodostua opintojen alusta asti käsitys, että he opiskelevat itseään varten. 

Ammatilliseen koulutukseen siirtymisen ja opiskelijaksi kiinnittymisen onnistumisessa keskei-
nen merkitys on riittävällä ja oikea-aikaisella ohjauksella. Opintoihin kiinnittyminen on tunnetta 
olemisesta oikeassa paikassa, ja se näkyy haluna panostaa ja käyttää aikaa opiskeluun. Kiinnit-
tyminen tapahtuu opetuksessa, ja siksi ryhmänohjaajalla (tutoropettaja tai vastuukouluttaja) 
on keskeinen rooli sen tukemisessa. 

Kuten edellä tuli jo esille, moniammatillisen yhteistyön ja henkilöstön sitoutuneisuuden ko-
ettiin tukevan merkittävästi koulutukseen hakeutumisen ja siirtymisen onnistumista. Kes-
keisin merkitys nähtiin kuitenkin riittävällä ohjauksella, jossa ryhmänohjaaja (tutoropettaja 
tai vastuukouluttaja) on avainasemassa. Hänen katsottiin kantavan päävastuun opiskelijan 
ryhmäyttämisestä ja koulutukseen kiinnittymisestä. Tässä tukena on myös opinto-ohjaaja, 
mutta yhtä lailla opiskelijalla itsellään on keskeinen rooli ryhmäyttämisprosessissa. Ryhmäyt-

5 Korhonen (2014). Opintoihin kiinnittymisen arviointia kehittämässä. Nexus itsearviointikyselyn teoreettista 
taustaa ja empiiristä kehittelyä. 
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tämisprosessissa voivat olla mukana myös tutor-opiskelijat ja tutorit, kuraattori, ammatilliset 
ohjaajat sekä kasvatusohjaajat.
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Kaavio 7. Koulutukseen hakeutuvan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ryhmäyttämisestä ja 
koulutukseen kiinnittymisestä vastaavat tahot ja henkilöt (%-osuus ko. vastausvaihtoehdon 
valinneista, N=68). 

Ryhmäyttäminen ja oppilaitosyhteisöön sitouttaminen nähtiin monesti myös koko henkilöstön 
sekä oppilaitoksessa jo olevien opiskelijoiden yhteiseksi asiaksi, johon ei ole mahdollista nimetä 
vain muutamaa vastuullista henkilöä. 

3.4	 Ryhmäyttämistoimet	käytännössä
Ryhmäytymistoimet liitettiin vahvasti henkilökohtaistamisprosessiin. Ryhmäyttäminen rinnastet-
tiin monesti luokkamuotoiseen toimintaan, ja se nähtiin usein ehkä hieman kapea-alaisestikin 
juuri ryhmänä toimimisena, ei niinkään koko opiskeluajalle ulottuvana toimintana, jossa opiskelija 
kiinnittyy koko oppilaitosyhteisöön ja siitä huolimatta hänen on mahdollista toteuttaa yksilöllisiä 
polkuja. Ryhmäyttäminen ja koulutukseen kiinnittyminen eivät tunnu sopivan kovinkaan hyvin 
yhteen henkilökohtaisten oppimispolkujen ja osaamisperusteisuuden ajatuksen kanssa.

Tyypillisimmillään ryhmäyttämiseen liittyviä toimia ja tapahtumia toteutetaan koulutuksen alus-
sa muutaman viikon ajan. Tässä suuri vastuu on erityisesti omalla ryhmänohjaajalla, mutta myös 
erityisopettaja ja opinto-ohjaaja, toisinaan myös kuraattori, toimivat tässä aktiivisesti. 

”Aloitustoimenpiteet-prosessi (ammatillinen perusopetus). Kahden ensimmäisen päivän aikana 
paikalla vain aloittavat opiskelijat. Sisältönä on tarvittavien lomakkeiden täyttö, opintososi-
aalisten asioiden hoitaminen, ryhmäytyminen, opiskelijapalveluiden esittely, HOPS-prosessin 
käynnistäminen perustietojen kirjaamisella, tietojärjestelmien käyttö, opetussuunnitelman 
esittely, nivelvaiheen tiedonsiirto, tulohaastattelut ja tarpeen mukaan HOJKSien laadinnat. 
Lisäksi oppilaitoksen yhteinen aloittavien opiskelijoiden ryhmäytymispäivä järjestetään.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)
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”Käytetään myös erilaisia ryhmäyttämismenetelmiä, esim. yhteinen vaellus.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)

”Uudet opiskelijat aloittavat kaksi päivää aiemmin ryhmäytyksellä ja tutustumisella. Sisällöt 
on suunnitellut monialainen opiskelijahuolto -työryhmä. Opiskelijahuollon pääteema elo-
kuussa on ryhmäyttäminen. Aikuiskoulutuksessa opiskelijat tulevat nonstop-periaatteella ja 
ensimmäisenä on yksilöllisten valmiuksien kartoitus, jossa vahvuudet tunnistetaan ja niiden 
pohjalta henkilökohtaistetaan opiskelu.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Koulutuksen alkaessa opiskelijat tekevät ryhmäytystehtäviä kouluttajan johdolla. Koulutus-
ta esitellään eri tavoin sekä tutkinnon perusteita käydään läpi. Henkilökohtaistaminen on 
tärkeä osa kiinnittymisprosessia.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

Ryhmäyttäminen on tärkeä prosessi opiskelijan sitouttamiseksi oppilaitokseen sekä oppilaitos-
yhteisöön. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei se ole vain koulutuksen alkuvaiheeseen ajoittuva 
ja kiinnittymisen kannalta olennainen prosessi, vaan sillä on suuri merkitys myös keskeyttämi-
sen ehkäisyssä. Ryhmäyttäminen myös tukee opiskelijoiden jaksamista opinnoissaan. Erityisesti 
läpäisyn tehostamisohjelman aikana ryhmäyttämisen merkitys oivallettiin asiantuntijahaastat-
telun perusteella uudella tavalla ja opiskelijasta huolehtimisen kulttuuri levisi. Ryhmäyttämistä 
ei nähdä enää pelkästään alkuvaiheessa tapahtuvana toimena, vaan ympärivuotinen ryhmäyt-
täminen koetaan tärkeäksi. Aineistosta nousi esiin useita oppilaitosarkeen jo selkeästi vakiin-
tuneita käytäntöjä, joissa ryhmäyttäminen nähdään jatkuvana, koko opintopolun mittaisena 
toimintana: kiinnittymiseen liittyviä toimia toteutetaan tietyin väliajoin esimerkiksi tutkinnon 
osittain. Ryhmäyttämistoimet saattavat olla myös opinnollistettuja. On myös kehitetty toimin-
tamalleja, joissa ryhmäyttämisprosessi käynnistyy jo perusopetuksen aikana. 

”Ryhmäyttäminen ja koulutukseen kiinnittyminen on kuvattu opetuksen ja ohjauksen proses-
sissa ja vastuutettu opettajien tehtäväkuvauksessa. Toiminta on jatkuvaa koko koulutuksen 
ajan kestävää toimintaa. Kiltakoulumainen toiminta tukee aloittavien opiskelijoiden kiin-
nittymistä jatkavien opiskelijoiden avustuksella. Oppilaitoksessa on nuoriso-ohjaajia, jotka 
tukevat ryhmäyttämisessä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

”Tutkinnon suorittajan ryhmäyttäminen ja koulutukseen kiinnittyminen tapahtuu heti kou-
lutukseen valinnan jälkeen vastuuopettajan ja/tai opinto-ohjaajan ohjaamana. Samaa tut-
kintoa opiskelemaan otetut osallistuvat samoille tunneille. Vastuuopettaja huolehtii kaikkien 
opiskelijoiden mukaan ottamisesta ja ryhmäytymisestä erilaisten tehtävien myötä. Kaikki 
käyvät läpi myös OppiStartin, joka on opinto-ohjaajan vetämä talon sääntöihin, tapoihin 
ja oppimisen edellytyksiin ja taitoihin liittyvä kokonaisuus, johon osallistutaan ryhminä tai 
tutkintoon osallistuvien isompana ryhmänä. Siinä huomioidaan ryhmäytyminen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Jokaisen koulutuksen alussa uraohjaajan (=opinto-ohjaajan) vetämä aikuinen oppijana -jak-
so. Koulutuksen alussa tutustutaan toisiin opiskelijoihin/tutkinnon suorittajiin eri menetelmien, 
harjoitusten, keskustelujen sekä itseohjautuvuuden tukemisen avulla. Sovitaan ryhmän yhteiset 
tavoitteet ja pelisäännöt. Henkilökohtaistaminen on tärkeä kiinnittymisen keino; esim. jo hakeu-
tumisvaiheessa varmistetaan, että henkilö on hakeutumassa hänelle soveltuvaan tutkintoon.”
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)
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”Ryhmäyttäminen on pitkäaikainen prosessi, josta vastaa opiskelijan opintojen järjestämisestä 
vastaava tiimi ryhmänohjaajan ollessa päävastuussa. Ryhmänohjaajuudet ovat pitkäkestoisia, 
millä varmistetaan mm. sujuvaa verkostoyhteistyötä. Kaksi kolmasosaa opiskelijoistamme asuu 
opiskelijataloissa, mitä hyödynnetään koulutukseen kiinnittymisessä monin tavoin.”
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

3.5	 Yhteistyö	ja	vastuut	
Koulutusmuodosta riippumatta koulutuksen järjestäjät arvioivat perusopetuksen kanssa teh-
tävän yhteistyön kaikkein sujuvimmaksi. Erityisen hyvin toteutuvaksi arvioitiin myös yhteistyö 
muiden koulutuksen järjestäjien, työnantajien ja TE-hallinnon kanssa. Ammattikorkeakoulujen 
ja yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö arvioitiin hyvin positiivisesti, samoin yhteistyö etsivän 
nuorisotyön, ohjaamojen sekä opiskelijoiden (alle 18-vuotiaat) huoltajien kanssa. Heikoimpana 
yhteistyö näyttäytyi järjestöjen ja työpajojen kanssa, tai sitä toteutettiin koko aineistoon peilaten 
suhteellisen vähän. 
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Kaavio 8. Yhteistyöverkostossa toimiminen koulutukseen siirtymisen nivelvaiheessa (N=68).

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin perusopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä, sillä perus-
opetuksen ja toisen asteen välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys syrjäytymisen ehkäisys-
sä. Koulutusta vertailevasta OECD:n Education at a Glance -raportista (julk. 15.9.2016) selviää, 
että yli viidennes suomalaisista nuorista miehistä on vailla työtä ja koulutuksen ulkopuolella. 
Syrjäytyneillä nuorilla tarkoitetaan raportissa 20–24-vuotiaita, joilla ei ole opiskelu- tai työpaik-
kaa. Suomessa nuorten miesten tilanteessa on havaittavissa merkittävä muutos. Vuonna 2005 
miehistä 12,2 prosenttia ja vuonna 2015 miehistä 21,1 prosenttia oli koulutuksen ulkopuolella 
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työttömänä tai työvoiman ulkopuolella, mikä on kuudenneksi korkein arvo 30 verrokkimaan 
aineistossa 2015. Naisten vastaavat luvut olivat 13,9 prosenttia vuonna 2005 ja 15,4 prosenttia 
vuonna 2015 eli huomattavasti vähemmän.6 

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihe on erityisen kriittinen niille nuorille, 
jotka erilaisista syistä jäävät ilman koulutuspaikkaa ikätovereiden aloittaessa toisen asteen kou-
lutuksen. Niin sanotuksi koulupudokkaaksi jää nuori, joka valinnan vaikeuden edessä päättää 
olla hakematta toisen asteen koulutuspaikkaa, tai nuori, joka yhteishaussa jää ilman koulu-
tuspaikkaa, ei aloita saamassaan koulutuspaikassa tai keskeyttää aloittamansa koulutuksen. 
Nämä nuoret ovat vaarassa syrjäytyä ensin koulutuksesta ja myöhemmin työelämästä. Perus-
opetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen ymmärtäminen lyhyenä kahden koulutus-
asteen välisenä taitekohtana edistää nuorten syrjäytymistä, sillä harva murrosikäinen kykenee 
tekemään kypsiä, tulevaa työuraa koskevia ratkaisuja muutenkin haastavassa elämänvaiheessa. 
Tämä nivelvaihe tulisi nähdä pidempikestoisena vaiheena, jossa nuori asteittain ryhtyy selkiyt-
tämään omaa suuntautumistaan ja pyrkimyksiään ja päätyy vähitellen jonkinasteiseen varmuu-
teen elämänsä suunnasta. Perusasteen tehtävänä on saattaa alkuun tämä vaihe tarjoamalla 
laadukasta uravalinnan ohjausta jo hyvissä ajoin ennen tärkeän päätöksen tekemistä7. 

3.6	 Perusopetus	siirtymisen	tukijana
Koulutuksen järjestäjät arvioivat yhteistyön sujuvimmaksi perusopetuksen kanssa. Tässä nivel-
vaiheen yhteistyössä esiin nousi selkeästi kaksi kärkeä: opiskelijoiden mahdollisuudet ammatil-
lisen koulutuksen aloihin tutustumiseen, jolloin hakijan on mahdollista saada tietoa erilaisista 
koulutusvaihtoehdoista ja hänet ohjataan hakeutumaan hänelle parhaiten soveltuvalle alalle 
ja koulutukseen. Toinen yhteistyömuoto liittyi toisen asteen ammatilliseen koulutukseen opis-
kelijaksi aikovien oppilaiden tiedonsiirtoon.

Opinto-ohjauksessa oppilaille pyritään muodostamaan mahdollisimman selkeä kuva erilaisissa 
ammateissa ja työtehtävissä toimimisesta ja eri alojen opiskelusta sekä lukio-opinnoista ja an-
tamaan siten riittävät valmiudet koulutusvalinnan tekemiseen. Toiselle asteelle siirtyminen ei 
kuitenkaan suju kaikilta opiskelijoilta yhtä mutkattomasti; osa kompuroi valinnoissaan tai opis-
keluvalmiudet eivät yksinkertaisesti riitä. Vaikka syrjäytymisen ehkäisyä pidetään äärimmäisen 
tärkeänä, ei koulutuksen järjestäjillä ole järjestelmiä, jotka mahdollistaisivat pudokkaiden tai 
riskiryhmään kuuluvien systemaattisen seurannan. Toisaalta peruskoulut eivät myöskään ole 
säädöksin velvoitettuja seuraamaan oppilaiden sijoittumista perusopetuksen jälkeen. 

Nuorisolaki (11 §) velvoittaa opetuksen järjestäjän luovuttamaan tiedot etsivää nuorisotyötä var-
ten perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opin-
toihin. Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 29-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää 
opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Puolustusvoimien ja siviilipalvelus-
keskuksen on luovutettava tiedot alle 29-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai 
siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.8 

6  Lue lisää: OECD (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators. 

7  Galli, Ikonen & Ahola (2009).

8  Nuorisolaki 11 § (1285/2016).
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Perusopetuksella on velvoite siirtää opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto toi-
selle asteelle alle 18-vuotiaiden osalta (POL 40 §)9. Tällöin niin sanotut tiedonsiirtopäivät ovat 
keskeisessä roolissa perusopetuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja niiden tavoitteena on 
luoda toisen asteen opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstölle mahdollisimman hyvät valmiudet 
jatkaa yläkoulusta toiselle asteelle siirtyvien nuorten tukemista jatko-opinnoissa, jotta nuoren 
opiskelu jatkuisi sujuvasti. Saattaen vaihto -palaverissa eli tiedonsiirtopäivillä siirretään vain 
sellaista tietoa, joka on nuoren opiskelun asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämätöntä, 
huomioiden, mitä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään.

Koulutuksen järjestäjät toivat esiin hyvin erilaisia näkökulmia perusopetuksen ja ammatillisen 
koulutuksen välisestä onnistuneesta yhteistyöstä aina saattaen vaihto -palavereista ”kurkkaus-
kursseihin” sekä erilaisiin koulutuskokeilu- ja verkostoyhteistyömalleihin. Toki kehittämisen 
kohteitakin tuotiin avoimesti esiin.

”Tiedonsiirtopäivä, johon kutsutaan ammatillisen puolen ryhmänohjaajat, opot ja erityis-
opettajat ja perusopetuksen opot ja erityisopettajat. Tiedonsiirtolomakkeet siirtyvät suoraan 
ryhmänohjaajille.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

”Nuorten koulutuksessa järjestetään kurkkauskursseja perusopetuksen nuorille. Nuoret pää-
sevät kokeilemaan alalla opiskelua ja varmistamaan ammatin valintaa sekä hankkimaan 
osaamista, joka voidaan tunnustaa myöhemmin osaksi ammatillista tutkintoa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Tiedonsiirtopäivä. Viikko koulujen alkamisen jälkeen lähettävien koulujen opinto-ohjaajat 
ja erityisopettajat kutsutaan yhteiseen tiedonsiirtopäivään, jossa siirretään opintojen jär-
jestämisen kannalta olennainen tieto vastaanottavalle koulutusalalle opinto-ohjaajalle / 
erityisopettajalle. Tieto välitetään ryhmänohjaajille. Lähettävä koulu huolehtii tarvittavista 
tiedonsiirtoluvista. Päivän aikataulu on sovittu edellisenä keväänä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

”Siirtyviin opiskelijoihin liittyvä tiedonsiirto eri toimijoiden kesken kangertelee vielä; suusa-
nallisesti tietoa siirretään vaihtelevasti – teknistä osaamista tietojen siirtoon sähköisesti ei 
juurikaan ole.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

”Yhteistyö perusopetuksen kanssa: tutustumiset, vierailut ja infotilaisuudet sekä tietojen siir-
to HOPSiin”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)
 
”Saattaen vaihto, jossa mukana perusopetus, lukiot ja etsivä nuorisotyö.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjanmaa)

”Opot käyvät pitämässä luokkatunnit peruskoulussa, jossa kaikki alat esitellään. Tämän jäl-
keen peruskoulun oppilaat valitsevat haluamansa alan ja tulevat siihen päiväksi tutustu-
maan ennen yhteisvalinnan tekemistä. Tutustumisessa osallistutaan alan opintoihin, ei vain 
seurata tunteja.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pirkanmaa)

9  Perusopetuslaki 40 § (628/1998).
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”Tutustumiset ja koulutuskokeilut. Peruskoulun 9.-luokkalaiset käyvät peruskouluittain 
tutustumassa kaikilla aloilla, jonka jälkeen he voivat vielä tutustua perusteellisemmin 1–3 
itseänsä kiinnostavalle alalle. Sama toimintatapa on tarjolla myös muille koulutuksesta kiin-
nostuneille. Peruskoululaisilla on myös mahdollisuus tulla TET-viikoille oppilaitokseen. Myös 
pidempiaikaiset koulutuskokeilut mahdollistetaan.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)

”Alueen peruskoulujen opinto-ohjaajat ja erityisopettajat kutsutaan yhteishaun jälkeen 
ammattiopistolle Saattaen vaihto -palavereihin keskustelemaan mahdollisista tulevista 
opiskelijoista. Ammattiopistolta palavereihin osallistuvat opinto-ohjaajat, erityisopetuksen 
koordinaattori, kuraattori, terveydenhoitajat sekä oppilaitoksen psykologi. Tilaisuudessa 
keskustellaan opintoja vaikeuttavista asioista ja perusopetuksessa annetuista tukitoimista. 
Tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon etukäteisinfoa tulevista opiskelijoista, jotta 
voidaan parhaalla mahdollisella tavalla auttaa heidän opintopolkuaan.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)

”Prao-verksamhet under en veckas tid för elever från grundläggande utbildningen som vill 
bekanta sig med ett specifikt yrke. Prao-veckan kan också bestå av att eleven bekantar sig 
med flera olika yrken under veckan alternativt kombination av skola och arbetsliv.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjanmaa)

”Koulutuskokeilu: Koulutuskokeilun avulla hakija voi tutustua oppilaitokseen, oppimisym-
päristöön, koulutukseen ja asumiseen. Kokeilun aikana arvioidaan hakijan soveltuvuutta 
koulutusalalle ja kartoitetaan opiskeluun liittyvää tuen tarvetta. Koulutuskokeilusta anne-
taan kirjallinen palaute. Koulutuskokeilujakso kestää tavallisesti yhden viikon ja sitä voidaan 
järjestää sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.”
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

Hyviä käytäntöjä perusopetuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen nivelvaiheeseen 
on luotu runsaasti. Myös ryhmäyttämiseen on panostettu paljon. Aiemmissa hankkeissa luodut 
käytännöt ovat juurtuneet suurelta osin osaksi perustoimintaa ja valitettavasti osittain myös 
vanhentuneet. Tärkeää olisi panostaa siihen, että hyviksi koettuja malleja päivitettäisiin tältä 
osin vastaamaan nykyisiä käytäntöjä.

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa toteutetaan alueen peruskoulujen kanssa niin sanottua pi-
demmälle vietyä saattaen vaihtoa nivelvaiheyhteistyönä. Opinto-ohjaajat ja erityisopetuksen 
erva-koordinaattori kiertävät kaikki alueen peruskoulut ennen opiskelijavalintoja (yhteishaku). 
Samoin syksyllä koulutuksen jo alettua peruskoulun opinto-ohjaajat ja erityisopettajat käyvät 
Ammattiopisto Tavastiassa varmistamassa ammatillisen opiskelun käynnistymistä. Syksyllä saat-
taen vaihtoa jatketaan ammattiopiston puolella, jolloin peruskoulun erityisopettajat jalkautuvat 
ammattiopistoon. Erityisopettajat voivat konkreettisesti tavata oppilaitoksesta siirtyneitä opis-
kelijoita ja varmistua siirtyneiden opiskelijoiden tilanteesta. Näin pystytään myös varmistu-
maan, että siirtymä on sujunut perusopetuksessa laadittujen tavoitteiden mukaisesti. 

Tavoite on, että mallin avulla erityistä tukea tarvitseva nuori ohjautuisi peruskoulusta hänelle 
parhaiten soveltuvaan koulutukseen ja hänelle mahdollistuisi välittömästi tarvittavat tukitoimet. 
Tällä pyritään vaikuttamaan siihen, etteivät opinnot pitkity. Mallin etuna on yhteinen kasvattamis-
vastuu ja koulutustakuuajattelu. Mallin toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja ennen kaikkea 
resurssivarauksen erva-koordinaattorin tehtävänkuvaan, jotta tämänkaltainen tuki ja vierellä kul-
keminen on mahdollista. Lisäksi sellainen maantieteellinen sijainti, jossa välimatkat eivät ole kovin 
pitkiä eri oppilaitosten välillä, mahdollistaa paremmin tämänkaltaisen yhteistyön toteuttamisen. 
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3.7	 Opiskelijaksi	siirtymisen	tarkastelua	erityisoppilaitoksissa
Seuraavassa tarkastellaan koulutukseen siirtymisen prosesseja erityisoppilaitoksissa. Kyselyyn 
osallistui kaikkiaan viisi (5) erityisoppilaitosta, joka vastaa 83,3 prosenttia koko maassamme 
toimivista toisen asteen ammatillisen koulutuksen erityisoppilaitoksista. 

Erityisesti huomiota herätti erityisoppilaitosten vahva moniammatillinen verkostoyhteistyö 
koko hakeutumisvaiheen ja koulutuksen aloitus- ja kiinnittymisvaiheen ajan. Yhteistyö arvioitiin 
erityisen sujuvaksi perusopetuksen kanssa, myös opiskelijoiden (alle 18-vuotiaat sekä vajaaval-
taiset että luvalla myös yli 18-vuotiaat) huoltajien kanssa yhteistyö toimii hyvin (kaaviossa koh-
ta ”muu, mikä?”). Onnistunutta yhteistyö on myös kuntoutussäätiöiden ja vakuutusyhtiöiden 
kanssa. Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä työpajayhteistyö tulivat erittäin 
positiivisella tavalla esille.
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Kaavio 9. Sidosryhmäyhteistyön sujuvuus koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijaksi tai tut-
kinnon suorittajaksi siirtymisen nivelvaiheessa. Tarkastelussa erityisopetuksen toimijat (N=5).

Opiskelijaksi siirtymistä edistävistä tekijöistä ohjauspalveluiden riittävä resursointi arvioitiin tär-
keimmäksi tekijäksi opiskelijaksi siirtymisen onnistumisessa. Merkittävinä tekijöinä mainittiin 
myös sujuva verkostoyhteistyö sekä selkeät toimintaprosessit. 
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Kaavio 10. Siirtymisen onnistumiseen liittyvien tekijöiden arviointia erityisoppilaitoksissa 
(N=5).

Erityisoppilaitosten vastauksista kävi ilmi, ettei koulutuksen aloitusvaiheeseen ja koulutukseen 
hakeutumisvaiheeseen ole luotu yhtä vahvoja, koko organisaation läpikulkevia yhteisiä sisäisiä 
menettelytapoja ja toimintamalleja, jotka puolestaan nousivat esiin muiden kyselyyn vastannei-
den koulutuksen järjestäjien vastauksista. Myöskään henkilökohtaistamisprosessia ei vastaajien 
mukaan ole kuvattu yhtä selkeästi ja yksiselitteisesti organisaatiotasolla (tästä lisää kohdassa 
4.3 Henkilökohtaistaminen erityisoppilaitoksissa). Tämä selittynee erityisoppilaitosten toimin-
taa leimaavasta vahvasta yksilölähtöisyydestä, opiskelijan yksilöllisen tilanteen huomioimisesta, 
henkilökohtaiseen tuen tarpeeseen vastaamisesta ja tuen mahdollistamisesta. Erityisoppilaitos-
ten voisi sanoa olevan yksilöllisten polkujen toteuttamisessa ehkä jopa hieman muita koulutus-
muotoja pidemmällä. Tämä näkyy myös siinä, että 80 prosenttia erityisoppilaitosten edustajista 
koki nykyisen opiskelijavalintajärjestelmän mahdollistavan yksilölliset valinnat ja tukevan yksi-
löllisten polkujen toteutumista, vastaava muiden koulutuksen järjestäjien vertailuluku oli 65,1 
prosenttia. On ollut osittain ”pakkokin” kehittää malleja, jotka huomioivat erilaisista tilanteista 
tulevat opiskelijat erilaisine (tuen)tarpeineen. Kaikki vastaajat kokivat, että ohjauksen resursoin-
ti on tällä hetkellä tarkoituksenmukaisesti suunnattu.

Verkossa toteutettavia hakeutumispalveluita ei koettu kaikilta osin tarpeeksi käyttäjäystävällisik-
si, mutta toki tässäkin on suuria toimijakohtaisia eroja. Monesti erilaiset sähköiset hakeutumis-
palvelut ovat todella haastavia, ja siten ne eivät varmasti kaikilta osin palvelekaan erityisopis-
kelijoita. On aiheellista pohtia, miltä osin erityisryhmien tarpeet tulisi huomioida tässä nykyistä 
paremmin. Ammatilliseen erityisopetukseen hakeutuvan opiskelijan näkökulmasta sähköinen 
haku saattaa myös hankaloittaa ohjautumista hakijalle parhaiten soveltuvaan koulutukseen. 
Haun tiukat aikataulut voivat puolestaan hankaloittaa opiskelijan tarvitseman tuen järjestämis-
tä. Tähän voitaisiin varmasti vaikuttaa erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaus-
osaamiseen liittyvien puutteiden tunnistamisella ja ohjausosaamista vahvistamalla. 



27

”Sähköinen haku erityisopetuksessa on haastava: esim. Telma-opiskelijat eivät osaa hakea, 
aikataulu viivästynyt: päätökset opiskelijaksi ottamisesta tulevat myöhään: opettajat eivät 
ole voineet tehdä keväällä opiskelijalähtöistä syksyn suunnittelua ja yhteistyötä peruskou-
lun kanssa (apuvälineet, avustamisen tarve, opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet, ryhmien 
muodostaminen), myös opintotoimistoissa tarvitaan kesällä henkilöstöresurssia enemmän.” 
(Koulutuksen järjestäjä, erityisopetus)

”Hakeutumisvaiheen suurin haaste on ”oikeiden” hakijoiden hakeutuminen ”oikeisiin”, heille 
parhaiten sopiviin oppilaitoksiin. Tällä hetkellä ongelmana on se, että yhteishaun kautta 
hakeutuvien erityisen tuen tarpeita ei huomioida hakuprosessissa ja suurta tukea tarvitsevat 
hakijat tulevat hyväksytyksi yleisiin oppilaitoksiin, jossa he eivät saa tarvitsemaansa tukea. 
Tilastointipäivän jälkeen yhteydenotot yleisistä ammatillisista oppilaitoksista lisääntyvät, 
mutta tällöin erityisoppilaitoksen opiskelupaikat ovat jo täynnä. Hakeutumisjärjestelmää 
tulisi kehittää siten, että erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat havaittaisiin jo hakuvaiheessa 
helpommin ja täten heidän ohjauksensa myös helpottuisi.” 
(Koulutuksen järjestäjä, erityisopetus)
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Kaavio 11. Erityisopiskelijoiden ryhmäyttämisprosessissa keskeinen rooli on erityisopettajalla 
ja ryhmänohjaajalla (vastausvaihtoehtojen jakautuminen, N=5). 

Erityisoppilaitoksissa päävastuu opiskelijoiden ryhmäyttämisestä ja koulutukseen kiinnittymi-
sestä on selkeästi erityisopettajalla ja ryhmänohjaajalla (tutoropettaja, vastuukouluttaja). Myös 
tässä tulee selkeästi esiin vahva moniammatillinen yhteistyö. Ryhmäyttäminen on ryhmänoh-
jaajan ja kenen tahansa ryhmän kanssa työskentelevän opettajan työkalu ryhmän tuntemuksen, 
toiminnan ja oppimisen tukemiseksi. Yleensä ryhmäyttämiseen panostetaan ryhmän muodos-
tumisen alkuvaiheessa, mutta se ei kuitenkaan riitä. Ryhmäyttämisen tulee olla jatkuvaa toi-
minnan ohjausta kunkin opiskelijan kasvun ja kehittymisen tukemiseksi.

Vastaajia pyydettiin kuvaamaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ryhmäyttämisen ja kou-
lutukseen kiinnittymisen prosessi opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllisen opintopolun 
alkuvaiheessa. Esiin nousseita hyviä toimintamalleja olivat muun muassa ryhmäyttämispäivät 
tai jokin muu orientaatiojakso, jossa pääpaino on ryhmäytymisessä. Ryhmäyttämisprosessien 
kuvauksista nousi vahvasti esiin yhteistyö oman organisaation sisällä. Myös vahva kollektiivinen 
kokonaisvastuu opiskelijasta näkyi selvästi. 
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”Lukuvuoden alussa uusilla opiskelijoilla on orientaatiojakso, jonka pääpainona on ryhmäy-
tyminen. Ryhmänvastaava vastaa yhdessä osaamisalan koko henkilöstön kanssa ryhmäyty-
misestä. Mukana on myös opiskelun tukipalveluiden henkilökunta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, erityisopetus)

”Ryhmänohjaaja/erityisopettaja yhdessä ohjaajan kanssa suunnittelevat ja toteuttavat ryh-
mäytymistä tukevia toiminnallisia tapahtuvia ja ryhmän ilmapiiriä tukevia toimintoja. Ryh-
mäyttäminen kestää koko ensimmäisen jakson. Mukana on myös hyvinvointipalveluohjaaja. 
Kiusaamisen suhteen on nollatoleranssi: siihen puututaan heti (taustalla monilla opiskelijoil-
la koulukiusatuksi tulemisen kokemuksia). Ryhmässä käydään läpi myös jokaisen opiskelijan 
erilaisuutta positiivisessa mielessä ja luodaan yksilöllisille poluille ja monenlaisuutta arvos-
tavalle ilmapiirille pohjaa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, erityisopetus)

Lisäksi on kehitetty erilaisia palvelukokonaisuuksia sellaisille opiskelijoille, jotka aloittavat opin-
tonsa kesken lukuvuoden. Tällöin tietty taho vastaa opiskelijoiden perehdyttämisestä sekä op-
pilaitokseen tutustuttamisesta, jonka jälkeen vastuukouluttaja ottaa opiskelijan vastaan. Kou-
lutusalan tutor-opiskelijaa hyödynnetään prosessissa.

Kiipulasäätiön toteuttamassa, koko koulutuksen ajan kestävässä ryhmäyttämismallissa opiske-
lijoille laaditaan jo hakeutumisvaiheessa niin sanottu esi-HOJKS ja verkostoyhteistyö käynnis-
tetään heti alkuvaiheessa. Opiskelijan ohjauksen tarpeen määrää kartoitetaan erilaisilla nivel-
vaiheen ohjaukseen, opiskelijavalintaan, opintojen alkutilanteen kartoitukseen sekä HOJKSin 
laadintaan soveltuvilla työkaluilla. RUORI-arviointityökalua (ohjauksen ja pedagogisen tuen tar-
peen arviointityökalu) hyödynnetään paljon. Kaikki opiskelijat tavataan hakuprosessin aikana 
joko koulutuskokeilussa, tutustumisjaksolla tai haastattelussa. Ryhmäyttäminen on pitkäaikai-
nen prosessi, josta vastaa opiskelijan opintojen järjestämisestä vastaava tiimi ryhmänohjaajan 
ollessa päävastuussa. Ryhmään kiinnittymistä myös seurataan. Koulutukseen kiinnittymisessä 
hyödynnetään opiskelija-asuntolatoimintaa monin tavoin. 

Opiskelijoiden kanssa työskentely muodostaa jatkumon, joka alkaa opiskelijavalinnasta ja päät-
tyy opiskelijan valmistumiseen. Kiipulasäätiön koulutuskokeilumalli esi-HOJKSeineen on kehi-
tetty erityisopiskelijoiden tarpeista lähtien. Tutustumiset ja koulutuskokeilut sopivat kaikille. 
Ryhmänohjaajuudet ovat pitkäkestoisia, millä varmistetaan myös sujuva verkostoyhteistyö. 
Opinto-ohjaus, valinnat ja siirtymät helpottuvat, kun opiskelijat tunnetaan. Turhat siirtymät ja 
keskeytykset vähenevät. 

Mallilla tavoitellaan yksilöllisesti onnistunutta opintopolkua ja tehokkuutta. Tehokkuutta on 
mahdollista parantaa satsaamalla opintopolun hyvään aloitukseen. Vaikka malli ei olekaan ala-
sidonnainen, sen avulla voidaan tehdä myös alakohtaisia soveltuvuuden arviointeja. Malli toi-
mii sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa, ja se on kehitetty asiakaslähtöisesti yksilöllisiin 
tarpeisiin sekä väärien alavalintojen, keskeytysten ja epäonnistumisten minimoimiseksi. Mallin 
erityisenä vahvuutena on asiakaslähtöisyys.
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4 HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Ammatillisen koulutuksen reformissa on kiinnitetty huomiota muun muassa osaamisen hank-
kimisen ja osoittamisen prosessien selkeyttämiseen. Kaikille ammatilliseen koulutukseen osal-
listuville luodaan yhtenäinen henkilökohtaistamisen prosessi. Seuraavassa tarkastellaan hen-
kilökohtaistamisen prosesseja tarkemmin ja niiden toteutumista kokonaisuutena sekä luodaan 
silmäys nuorten ja aikuisten henkilökohtaistamisprosessien eroihin. 

Kokonaisuudessaan henkilökohtaistaminen ja siihen liittyvät toimintamallit ja -prosessit arvioi-
tiin hyvin positiivisessa valossa. Selvityksen mukaan koulutukseen hakeutumis- ja koulutuksen 
aloitusvaiheessa tunnistetaan hakijan aiemmin hankittua osaamista varsin paljon, hakijan op-
pimisedellytykset ja mahdolliset tuen tarpeet selvitetään ja tunnistettu osaaminen myös do-
kumentoidaan. Vastaajista yli 90 prosenttia arvioi näiden toimintaprosessien toteutuvan hyvin 
tai erittäin hyvin. 

Koulutukseen hakeutumisvaiheen ja koulutuksen aloitusvaiheen henkilökohtaistamisprosessi 
koettiin toimivaksi ja henkilökohtaistamisprosessin eri vaiheisiin liittyvät koulutuksen järjestäjän 
sisäiset vastuut ja roolit selkeiksi, joskaan ei kovin tasalaatuisiksi: vastaajista 60,3 prosenttia 
kuvaili henkilökohtaistamisprosessiin liittyviä sisäisiä käytäntöjä tasalaatuisiksi, mutta peräti 
yli kolmannes (39,7 %) koki tasalaatuisuuden toteutuvan vain osittain tai ei lainkaan. Kaksi 
koulutuksen järjestäjää puolestaan koki, ettei tasalaatuisuus toteudu lainkaan. Tämä voi liittyä 
henkilökohtaistamisprosessin kokonaisuuteen ja siihen liittyviin moniin vaiheisiin: prosessiin 
osallistuu useita henkilöitä, joiden toimintatavat voivat poiketa hyvin merkittävästi toisistaan. 
Joka tapauksessa on syytä pohtia, kuinka voimme tukea erilaisia ja kehittämistyön näkökulmasta 
eri vaiheessa olevia koulutuksen järjestäjiä prosessien kehittämisessä sekä levittää oppilaitosar-
keen hyvin toimivia käytänteitä ja työkaluja laadun varmistamiseksi. 

Moniammatillinen yhteistyö jää paikoin yllättävän vähäiseksi. Enemmän yhteistyötä tehdään 
oman organisaation sisällä eri yksiköiden välillä, ja tämän yhteistyön arvioitiin olevan sujuvaa. 
Vaikka opiskelijat tai tutkinnon suorittajat saavat itse osallistua tutkintoonsa kuuluvien tutkin-
non osien valintaan, ei opiskelijalle läheskään aina pystytä mahdollistamaan yksilöllisiä valintoja, 
jotka tukisivat hänen omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Lähes kolmannes (29,4 %) 
vastaajista koki, että opiskelijan vahvuuksia tukevat yksilölliset valinnanmahdollisuudet toteu-
tuvat vain osittain. Omassa organisaatiossa koettiin olevan riittävä osaaminen henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, 
henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimiseen. 
Myös osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen koettiin olevan varsin hyvät välineet ja 
osaaminen. Avoimissa vastauksissa esiin nousseet haasteet ja kehittämistarpeet liittyivät pää-
asiassa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, resurssikysymyksiin sekä sähköisiin järjestelmiin 
osana henkilökohtaistamisprosessia ja dokumentointia.
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Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa
tunnistetaan hakijan aiemmin hankittua osaamista.

Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa selvite-
tään hakijan oppimisedellytykset ja mahdolliset tuentarpeet.

Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa tunnis-
tettu osaaminen dokumentoidaan aina osaksi opiskelijan

HOPSia, HOJKSia,  henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa,
henkilökohtaista opiskeluohjelmaa (oppisopimuskoulutus).

Koulutuksen aloitusvaiheen/hakeutumisvaiheen henkilö-
kohtaistamisprosessi on toimiva.

Koulutuksen aloitusvaiheen/hakeutumisvaiheen henkilö-
kohtaistamisprosessiin liittyvät vastuut prosessin eri

vaiheissa ovat selkeät.

Henkilökohtaistamisen käytänteet ovat organisaatiossamme
tasalaatuiset.

HOPSia / HOJKSia / henkilökohtaistamista koskevaa asia-
kirjaa/henkilökohtaista opiskeluohjelmaa päivitetään

säännöllisesti koulutuksen/tutkinnon suorittamisen aikana.

Organisaatiossamme on riittävä osaaminen ja välineet osaa-
misen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä HOPSin, 

HOJKSin, henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan,
henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimiseen.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tehdään
yhteistyötä oman organisaation sisällä eri yksiköiden kanssa.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tehdään
tarvittaessa yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa.

Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle mahdollistuu yksilölliset
valinnat, jotka tukevat hänen vahvuuksiaan ja kiinnostuksen

kohteitaan.

Opiskelijat/tutkinnon suorittajat saavat itse osallistua
tutkintoonsa kuuluvien tutkinnon osien valintaan.

Opiskelijat/tutkinnon suorittajat saavat tietoa koulutukseen
liittyvistä taloudellisista tukimuodoista ja opintososiaalisista

eduista koulutukseen hakeutuessaan.

Opiskelijan/tutkinnon suorittajan aikaisempi tutkintoon
liittyvä osaaminen lyhentää olennaisesti valmistavan

koulutuksen kestoa tai aikaistaa tutkinnon suorittamista.

Tutkinnon osa tai osia tunnustetaan suoraan opiskelijan/
tutkinnon suorittajan aikaisempien todistusten perusteella.

Henkilökohtaistamisprosessiin liittyvät vastuut ovat selkeät 
silloinkin, kun opiskelija/tutkinnon suorittaja ei osallistu 

valmistavaan koulutukseen ja hänet ohjataan suoraan
tutkintotilaisuuteen tai näyttöön.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 12. Henkilökohtaistamisprosessin toteutuminen (N=68). 
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”Erityistä ohjausta tarvitsevien ohjauksen resursointi ja siihen liittyvä henkilöstön osaaminen 
on haaste. Jatkuva asiakirjojen dokumentointi sekä siihen liittyvät tutkintotoimikuntakoh-
taiset eriävät käytänteet. Henkilökohtaistamisen haasteet liittyvät eniten tutkintosuoritus-
suunnitelmien laatimiseen, koska tutkinnon perusteet ovat niin ympäripyöreitä, että opiske-
lijoiden on vaikea saada niistä kiinni. On vaikea suunnitella, miten kyseisen asian voisi työssä 
suorittaa, kun tutkinnon perusteet eivät ole riittävän selkeitä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Henkilökohtaistamisessa on haasteena se, ettei sitä toteuteta yhdenmukaisesti kaikilla am-
mattialoilla eikä henkilökohtaistamisessa huomioida hakeutujan mahdollisuuksia (opinto-
kykyisyyttä) suorittaa opinnot loppuun tai edes osatutkintoja.  Ohjauksen toimijat eivät ole 
mukana opiskelijan prosessissa riittävän ajoissa, koska vastuukouluttajat/opettajat eivät 
osallista oppimisprosessiin. Kehittämistyössä tulisi panostaa jaetun opettajuuden/ohjaajuu-
den kehittämiseen ja henkilökohtaistamisvaiheen yhteistyöhön.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Allekirjoitus ja tulostus. Henkilökohtaistamislomakkeiden allekirjoitus muodostuu pul-
lonkaulaksi sekä kuormittavaksi tekijäksi. Allekirjoitusten vaatiminen lisää tulostusta, ja 
vaikeuttaa lomakkeiden päivitystä. Sähköinen allekirjoitus tai muu vaihtoehto pitäisi tulla 
käyttöön mahdollisimman pian.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Sähköisten järjestelmien edelleen kehittäminen niin, että yksittäisen opiskelijan opintojen 
henkilökohtaistaminen olisi aina vain sujuvampaa. Prosessien kehittäminen ja varmistami-
nen niin, että opiskelijoita kohdellaan henkilökohtaistamisessa tasaveroisesti eri yksiköissä 
ja oppilaitoksissa – myös koulutuksen järjestäjien välillä eroja...” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

”Hieman byrokraattinen järjestelmä, onko nykyisenä digitaaliaikakautena tarpeen jatku-
va tulostuksen allekirjoittamisen vaatimus. Eikö sähköinen järjestelmä olisi riittävä? Kaikki 
nykyiset rahoitusmuodot eivät tue aitoa henkilökohtaistamista. Osaamisen tunnistaminen 
helpompaa/haasteellisempaa alasta/ammatista riippuen (vrt. valmistatko jonkin tuotteen 
vai toimitko asiakaspalvelussa?” 
(Koulutuksen järjestäjä Pohjois-Pohjanmaa)

”Kun testaamme alkuvaiheessa oppimisen edellytyksiä OppiStartin testissä, syntyy erilaisille 
opiskelijoille eri ohjaamisen ja tuen tarpeita. Näiden tarpeiden resursointi on vaikeaa, jos 
tarve ei yllä HOJKS:lle asti.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Opettajien pedagogisen osaamisen kehittäminen kohti yksilöllisiä opintopolkuja sekä ohja-
uksen resursointi.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa) 

”Opettajan/ohjaajan yksittäisen opiskelijan ohjaukseen käytettävissä oleva aika muodostuu 
ryhmäkokojen kasvun ja opiskelija-aineksen heterogeenisyyden vuoksi liian lyhyeksi asettaen 
erilaisia haasteita.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)
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HOPSia, HOJKSia, henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa tai henkilökohtaista opiskeluohjel-
maa päivitetään suhteellisen säännöllisesti, joskin 13,2 prosenttia vastaajista kertoi, että sään-
nöllinen päivittäminen toteutuu vain osittain.

4.1	 Osaamisen	tunnistaminen	ja	tunnustaminen	
Päävastuu osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa koettiin olevan ryhmänohjaajalla 
(tutoropettaja, vastuukouluttaja). Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välillä ei ollut 
juurikaan eroa siinä, millä tavalla hankitusta osaamisesta on kyse; nämä näyttivät kulkevan aika 
lailla käsi kädessä. Sen sijaan avoimista vastauksista nousi esiin, ettei tunnistettua osaamista ole 
välttämättä pystytty aina tunnustamaan. Erityisenä haasteena koettiin, ettei ryhmänohjaajalla 
(tutoropettaja, vastuukouluttaja) ole riittävästi aikaa tai rohkeutta osaamisen tunnustamiseen. 
Keskeisenä kehittämisen kohteena nähtiin juuri osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
yhtenäistäminen, johon kaivattiin konkreettisia työkaluja ja selkeämpää ohjeistusta. Työpajatoi-
minnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oli vähäisintä, samoin heikosti 
toteutui harrastustoiminnassa hankitun osaamisen sekä eri maassa suoritetun tutkinnon tai 
muun hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelijajärjestön haastattelussa 
nousi esiin, että osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen henkilöstöllä ei välttä-
mättä ole tarpeeksi informaatiota ja varsinkin nuorten osaamisen tunnustamiseen tarvittaisiin 
lisäkoulutusta. Valtakunnallisten määritteiden puuttuminen koetaan ongelmalliseksi.  

Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että opiskelijan aikaisempi tutkintoon liittyvä osaaminen 
lyhentää koulutuksen kestoa tai aikaistaa tutkinnon suorittamista, vaikkakin reilu viidennes  
(22,1 %) vastaajista koki tämän toteutuvan vain osittain. Kaikki vastaajat kertoivat, että tutkin-
non osa tai osia tunnustetaan suoraan opiskelijan aikaisempien todistusten perusteella. Henki-
lökohtaistamisprosessiin liittyvät vastuut näyttäytyivät varsin selkeinä silloinkin, kun opiskelija 
tai tutkinnon suorittaja ei osallistu valmistavaan koulutukseen ja hänet ohjataan suoraan tutkin-
totilaisuuteen tai näyttöön (83,8 % vastaajista). Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
liittyviä haasteita nousi myös esiin:

”Mikäli ohjaajalla ei ole joko riittävästi osaamista tai kiinnostusta seurata opiskelijan opin-
toja, henkilökohtaistaminen ei toteudu. Osaamisen tunnustaminen ei vielä toistaiseksi mer-
kittävästi lyhennä opintoaikoja.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Opetushenkilöstön osaaminen: eri koulutusmuotojen, joustavien opintopolkumahdollisuuk-
sien sekä tutkintorakenteen ja sen muodostumisen sääntöjen tuntemus henkilökohtaistami-
sessa sekä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Opiskelijoiden tasavertainen ja 
tasalaatuinen kohtelu sekä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa että osaamisen 
arvioinnissa (luotettavat menetelmät). Kehittämistyötä tulisi erityisesti kohdentaa opettajien 
kouluttamiseen, perehdyttämiseen ja muutoksiin sitouttamiseen.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Haasteena opettajien asenteet ja opetuksen 
toteuttamisen rakenteet (ryhmäkohtainen suunnittelu)” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)
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”Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ulkomailla suoritetut opinnot tai työkokemukset 
ovat haasteena. Aina ei saa selvää esim. työtehtävistä ja siitä, millaista osaamista opiskelijalla 
on. Viralliset käännökset maksavat opiskelijalle kohtuuttomasti ja meillä ei ole resursseja 
käännättää dokumentteja. Näin saattaa olemassa olevaa osaamista jäädä tunnistamatta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Vanhentuneet tutkinnot, osaamisen tasosta ja tutkintojen vaatimusten yhteensovittamisesta 
ei kirjallista dokumenttia. Kehittämistä olemassa olevan osaamisen tunnistaminen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Karjala)

”Tässäkin keskeisin kehittämisen kohde on osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yh-
tenäistäminen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät asiat ovat osittain epäselvästi ohjeis-
tettuja. Kirjaamiseen (todistukset) liittyvät ohjeet eivät ole kattavia kaikilta osin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Opetushenkilöstön valmennus, ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti henkilökoh-
taistamisprosessissa tulevien muutosten omaksuminen ja toimintatapojen muutos arjessa.”
 (Koulutuksen järjestäjä, Savo)

Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä prosesseja nostettiin kyselyssä esille 
myös erityisen hyvin toimivina kokonaisuuksina:

”Yhteisten tutkinnonosien osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Prosessi on selkeä ja 
dokumentteihin perustuva. Tutkinnon osat kokonaisuutena ovat selkeät ja tehtävä on opinto-
ohjaajan vastuulla.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

”Esim. sähköalan opintojen tunnistaminen, jossa huomioidaan koko tutkinto (myös yhteiset 
aineet). Tarvittaessa käytetään apuna laajennettua työssäoppimista.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pirkanmaa)

”Osaamisalan vaihtaminen toimii. Yksilöllisen opintopolun rakentamisessa on kokeiltu työ-
kokeilun hyödyntämistä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Käytäntö ei ole vielä 
vakiintunut, mutta kokeilun tulokset ovat kannustavia.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Koulutus järjestetään lukuvuoden aikana kahdeksassa viiden viikon mittaisessa periodissa. 
Periodeilla on eri sisällöt ja osaamisen tunnustamisen kautta ko. periodin opinnot jo aiem-
min suorittanut opiskelija siirtyy suorittamaan samaan aikaan ylemmällä luokalla olevan 
periodin opintoja.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Osaamisen tunnustamisen prosessit on kuvattu tarkkaan ja eri toimijoiden rooleja on pyritty 
selkiyttämään…” 
(Koulutuksen järjestäjä, Satakunta)



34

42,6 %

17,6 %

14,7 %

11,8 %

29,4 %

33,8 %

41,2 %

39,7 %

29,4 %

26,5 %

42,6 %

33,3 %

41,2 %

82,4 %

85,3 %

88,2 %

66,2 %

54,4 %

32,4 %

30,9 %

57,4 %

69,1 %

29,4 %

41,7 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

vapaaehtoistyössä / järjestötoiminnassa hankittu
osaaminen

eri koulutusmuodossa hankittu osaaminen

eri oppilaitoksessa hankittu osaaminen

eri toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa hankittu
osaaminen (PT, AT, EAT)

korkea-asteen opinnoissa hankittu osaaminen

avoimissa opinnoissa hankittu osaaminen

työpajatoiminnassa hankittu osaaminen

harrastuksissa hankittu osaaminen

täydennyskoulutuksessa hankittu osaaminen

työelämässä hankittu osaaminen

eri maassa suoritettu tutkinto tai muu hankittu
osaaminen

jotakin muuta, mitä? 16,7 % 8,3 %

26,5 %

11,8 %

29,4 %

22,1 %

8,8 %

10,3 %

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 13a. Eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen, tarkastelussa kaikki koulutuksen 
järjestäjät (N=68).
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Kaavio 13b. Eri tavoin hankitun osaamisen tunnustaminen, tarkastelussa kaikki koulutuksen 
järjestäjät (N=68).
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Eniten on tunnistettu ja tunnustettu seuraavaa osaamista:
1. eri toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen (pt, at, eat)
2. eri oppilaitoksessa hankittu osaaminen
3. eri koulutusmuodossa hankittu osaaminen
4. työelämässä hankittu osaaminen
5. korkea-asteen opinnoissa hankittu osaaminen.

Muuta tunnistettua ja tunnustettua osaamista ovat varusmiespalvelus, ajo-osaaminen ja kort-
tikoulutukset.

Seuraavasta kaaviosta (kaavio 14) käy hyvin ilmi, kuinka osaamisen tunnistaminen ja tunnus-
taminen näyttäytyvät hyvin pitkälti samansuuntaisina osaamisen erilaisista hankkimistavoista 
riippumatta. Joiltakin osin osaamista tunnistettiin hieman rohkeammin kuin sitä tunnustettiin.
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Osaamisen tunnistaminen Osaamisen tunnustaminen

Kaavio 14. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kulkevat pitkälti ”käsi kädessä” (N=68).

”Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen välineitä pitää kehittää, jotta osaamista saa-
daan paremmin esille ja opiskeluajat lyhenevät.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Opettajien ammattitaito ja uskallus laatia henkilökohtaisia opiskelupolkuja ei ole kattavaa. 
Sama koskee osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Perustyökalut, jolla osaamista tun-
nistetaan (haastattelu, taitojen näyttäminen) ovat puutteelliset.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

”Opettajien asenteet, jolloin ajatellaan, että oppimista tapahtuu oppilaitoksessa, ei osata 
käyttää osaamisen tunnistamisen keinoja riittävästi ja se koetaan lisätyönä. Koulutusalojen 
välillä on vaihtelua.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)
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Kehittämistyössä tulee panostaa henkilöstön osaamisen riittävän tason varmistamiseen osana 
laadunvarmistusta, jaetun opettajuuden tai ohjaajuuden kehittämiseen sekä henkilökohtaista-
misprosessiin liittyvään yhteistyöhön. Tukea tarvitaan paitsi henkilöstön kouluttamiseen, myös 
osaamisen esille tuomiseen; olemassa olevien toimintamallien ja kokemusten perusteella opet-
tajat, ohjaajat ja työssäoppimisen ohjaajat tarvitsevat välineitä osaamisperusteisuuden toteut-
tamiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen, koulutuksen järjestäjät puolestaan opettajien 
koulutukseen, ehkä myös motivoimiseenkin. 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutuksessa henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 
tehdään kokonaan sähköisesti Wilmassa. Tässä sähköisessä ympäristössä myös opiskelija näkee 
ajantasaisena kaikki tiedot: tutkintoonsa liittyvät kokonaisuudet sekä valinnaisena tarjottavan 
valmistavan koulutuksen sisällöt. Vaikka opiskelija pystyy osan tiedoista myös kirjaamaan itse 
(mm. työkokemus ja aikaisempi koulutus) ja helposti valitsemaan haluamansa ja tarvitseman-
sa opinnot, valinnat tehdään kuitenkin ohjauskeskustelussa vastuukouluttajan kanssa. Valitut 
opintojaksot päivittyvät reaaliaikaisesti opiskelijan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan, 
opiskelijan työjärjestykseen sekä opettajan arviointikirjaan ja päiväkirjapohjaan. Kaikki opiske-
lijan taustaan ja opintoihin olennaisesti liittyvät tiedot löytyvät vaivattomasti samasta järjes-
telmästä, ja ne saadaan helposti näkyviin yhdelle tulosteelle, mikä helpottaa sekä opintojen 
edistymistä että tarvittaessa myös siirtymiä koulutuksesta toiseen. Työelämän edustaja ei ole 
vielä tässä vaiheessa henkilökohtaistamisessa mukana, mutta olisi koulutuksen järjestäjän oman 
arvion mukaan kytkettävissä osaksi prosessia. Vastaava toimintamalli on otettu syksystä 2016 
alkaen käyttöön myös nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

4.2 Henkilökohtaistamisprosessin toteutumisen vertailua:  
aikuiset vs. nuoret

Seuraavassa tarkastellaan aikuiskoulutusta järjestävien toimijoiden (7 toimijaa) henkilökoh-
taistamisprosessia suhteessa nuorten ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiin. Niin sanot-
tuja aikuiskoulutuskeskuksia Suomessa on tilastokeskuksen (14.1.2017) mukaan kaikkiaan 19. 
Näistä kuitenkin moni järjestää myös opetussuunnitelmaperusteista ammatillista peruskou-
lutusta (nuoret), joten tähän aikuiskoulutusta koskevaan otantaan on otettu mukaan vain ne 
aikuiskoulutusta järjestävät toimijat, jotka toteuttavat ammatillisia perustutkintoja aikuisten 
näyttötutkintoina sekä ammatillista lisäkoulutusta. Näin on pyritty saamaan mahdollisimman 
puhdas otanta aikuisia ja nuoria koskevien prosessien vertailemiseksi. Vertailun suhteen on 
kuitenkin syytä olla varovainen ja liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä välttää, sillä moni kyse-
lyyn vastanneista nuorten ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä toteuttaa myös muuta 
ammatillista aikuiskoulutusta ja lisäkoulutusta monien muiden koulutusmuotojen lisäksi. Hei-
dän vastauksissaan näkyy siis väistämättä näkökulmia muidenkin koulutusmuotojen toteutta-
misesta. Jonkinlaista suuntaa antavaa käsitystä näiden eri koulutusmuotojen prosesseista on 
kuitenkin mahdollista saada.
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tutkinnon suorittajan aikaisempien todistusten perusteella.
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Kaavio 15. Henkilökohtaistaminen nuorilla (nuorten ammatillinen peruskoulutus, N=61).

Tarkasteltaessa nuorten ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien henkilökohtaistamisproses-
seja suhteessa aikuiskoulutuksen toteuttajiin merkittäviä eroja nousi esiin kokemuksissa pro-
sessien toimivuudesta sekä laadun kokemisesta. Aikuiskoulutusta toteuttavat toimijat arvioivat 
koulutuksen aloitusvaiheen ja koulutukseen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisprosessin 
selkeästi toimivammaksi kuin vertailuryhmänä olleet nuorten ammatillista peruskoulutusta 
toteuttavat toimijat. Aikuiskoulutusta järjestävistä 57,1 prosenttia arvioi henkilökohtaistamis-
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prosessin erittäin toimivaksi, nuorten osalta vastaavasti reilu neljännes (29,5 %) oli tätä mieltä. 
Vastuiden jakautuminen koettiin selkeämmäksi aikuiskoulutuksen puolella. Suurimpana erot 
näyttäytyivät osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvien prosessien laadun koke-
misessa. Tämä kokonaisuus näyttäytyi aikuiskoulutuksessa selvästi positiivisempana. 

Aikuiskoulutuksen järjestäjistä 71,4 prosenttia koki osaamisen tunnistamisen toteutuvan erittäin 
hyvin koulutukseen hakeutumis- ja koulutuksen aloitusvaiheessa, nuorten ammatillisen perus-
koulutuksen järjestäjistä vastaavasti alle puolet (47,5 %) oli tätä mieltä. Toki merkityksellisempää 
kuitenkin on se, tunnistetaanko osaamista koulutukseen hakeutumis- ja koulutuksen aloitus-
vaiheessa: aikuiskoulutuksen toimijoista kaikki toimijat ja nuorten puolella lähes kaikki toimijat  
(96,7 %) kertoivat osaamista kyllä tunnistettavan, mutta prosessien laadulliset erot nousivat 
vahvasti esiin. 

Laadulliset erot tulivat esiin myös henkilökohtaistamisen dokumentoinnissa, joka näyttäytyi 
aikuiskoulutuksessa positiivisempana. Kuitenkin sekä aikuisten että nuorten koulutusta to-
teuttavat koulutuksen järjestäjät kertoivat, että koulutuksen aloitus- ja koulutukseen hakeu-
tumisvaiheessa tunnistettu osaaminen dokumentoidaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa (HOPS), henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitel-
maa (HOJKS), henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa tai henkilökohtaista opiskeluohjelmaa. 
Avoimet vastaukset tukivat määrällisiä vastauksia siinä, että aikuiskoulutusta järjestävät toimijat 
päivittävät henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa säännöllisemmin kuin ammatillisen perus-
koulutuksen puolella nuorten HOPSia päivitetään.

Keskeinen kehittämisen kohde henkilökohtaistamisprosessiin liittyen on tasalaatuisuuden var-
mistaminen. Nuorten osalta 59 prosenttia koki henkilökohtaistamisen käytänteet tasalaatuisiksi, 
ja peräti 41 prosenttia koki, että tasalaatuisuus toteutuu vain osittain tai ei lainkaan. Aikuisten 
henkilökohtaistamisen käytänteet tasalaatuisiksi koki 71,4 prosenttia, ja vastaavasti 28,6 pro-
senttia koki tasalaatuisuuden toteutuvan vain osittain. Myös opettajien osaaminen vaihtelee 
suuresti, joten henkilöstön osaamisen riittävän tason varmistaminen on tärkeää. Henkilökoh-
taistaminen ja opettajan uusi ohjaava rooli ovat osaamista, johon tulisi kohdentaa hanke- tai 
henkilöstökoulutusrahoitusta. 

Aikuiskoulutuksen toimijoista valtaosa (85,7 %) koki, että opiskelijoille mahdollistuvat yksilölliset 
valinnat, jotka tukevat heidän vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Nuorten osalta 68,9 
prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. Molemmissa koulutusmuodoissa tutkinnon osa tai osia 
tunnustetaan suoraan opiskelijan aikaisempien todistusten perusteella varsin paljon. 

Sillä, millä tavalla opiskelijan aikaisempi, tutkintoon liittyvä osaaminen lyhentää valmistavan 
koulutuksen kestoa tai aikaistaa tutkinnon suorittamista, ei ollut suurta eroa nuorten ja aikuis-
ten välillä. Aikuiskoulutusta järjestävistä koulutuksen järjestäjistä 71,5 prosenttia kertoi aiemmin 
hankitun, tutkintoon liittyvän osaamisen aidosti lyhentävän valmistavan koulutuksen kestoa tai 
aikaistavan valmistumista. Nuorten puolella 78,7 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. Viidennes 
(21,3 %) nuorten ammatillisen peruskoulutuksen toteuttajista koki aiemmin hankitun osaami-
sen vaikuttavan opiskelijan tutkinnon suorittamiseen kokonaiskestoa lyhentävästi vain joiltakin 
osin. Aikuiskoulutuksessa tämä vertailuluku oli 28,6 prosenttia.
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Kaavio 16. Henkilökohtaistaminen aikuisilla (N=7).

Avoimissa vastauksissa tuotiin esille kehittämisehdotuksia, jotka kulkivat vahvasti määrällisten 
tulosten kanssa samassa linjassa.

”Prosessien kehittäminen ja varmistaminen niin, että opiskelijoita kohdellaan henkilökoh-
taistamisessa tasaveroisesti eri yksiköissä ja oppilaitoksissa - myös koulutuksen järjestäjien 
välillä eroja... ”
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)



40

”Tasalaatuisuuden saavuttaminen, jotta kaikkien opiskelijoiden henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman laadinta sisältäisi samat vaiheet, periaatteet.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lounais-Suomi)

”Nuorten koulutuksen osalta henkilökohtaistamisen haasteena on prosessin jatkuvuus ja päi-
vittäminen reaaliajassa. Myös valintojen käytännön tekniset toteutushaasteet vaikeuttavat 
henkilökohtaistamista.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Satakunta)

”Henkilöstön osaamisen riittävän tason varmistaminen.”
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

Aikuiskoulutuksessa hakijan aiempaa osaamista tunnistettiin jonkin verran enemmän koulutuksen 
hakeutumisvaiheessa nuorten ammatilliseen peruskoulutukseen verrattuna. Osaltaan tähän toki 
vaikuttaa varmasti myös se, että aikuisopiskelijalle on kertynyt enemmän tunnistettavaa osaa-
mista. Nuorilla ja aikuisilla ei ollut juurikaan eroja siinä, missä ja millä tavalla hankittua osaamista 
tunnistettiin ja tunnustettiin eniten. Nuorilla eniten tunnistettiin ja tunnustettiin eri toisen asteen 
ammatillisessa tutkinnossa hankittua osaamista. Myös eri oppilaitoksessa ja eri koulutusmuodos-
sa hankittua osaamista tunnistettiin ja tunnustettiin paljon, samoin työelämässä ja korkea-asteen 
opinnoissa hankittua osaamista. Vähiten tunnistettiin ja tunnustettiin harrastustoiminnassa, työ-
pajatoiminnassa tai kansainvälisellä polulla hankittua osaamista. Muuta osaamista, jota tunnus-
tettiin melko paljon, on yrittäjätoiminta, varusmiespalvelus, siviilipalvelus, ajo-osaaminen sekä 
erilaisten aktiviteettien, kuten esimerkiksi yhteisöasumisen opinnollistaminen osana koulutusta.
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tunnistettu osaaminen tunnustettu osaaminen

Kaavio 17a. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nuorilla, tarkastelussa erilaiset osaa-
misen hankkimistavat (N=61).
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Myös aikuisilla eniten tunnistettiin ja tunnustettiin eri toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa 
hankittua osaamista. Eri koulutusmuodossa tai eri oppilaitoksessa hankittua osaamista tun-
nistetaan ja tunnustetaan paljon. Vahvalta näyttää myös korkea-asteen opinnoissa hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Mielenkiintoista on, että vaikka työelämässä ja avoimissa opinnoissa hankittua osaamista tun-
nistettiin varsin paljon, sitä kuitenkin tunnustettiin selvästi heikommin. Työelämässä hankitun 
osaamisen tunnistaminen toteutuu kaikkien aikuiskoulutusta järjestävien toimijoiden vastausten 
mukaan, mutta 14,3 prosenttia vastaajista kokee, ettei työelämässä hankitun osaamisen tunnus-
taminen toteudu lainkaan. Kaikki kyselyyn vastanneet aikuiskoulutusta toteuttavat koulutuksen 
järjestäjät kertoivat avoimissa opinnoissa hankittua osaamista tunnistettavan, mutta peräti 42,9 
prosenttia koki, ettei sen tunnustaminen toteudu lainkaan. Samansuuntaiselta näyttää työpa-
jatoiminnassa, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa hankitun osaamisen 
tunnustaminen. Mielenkiintoista myös on, että tämänsuuntainen ilmiö tuli esille ainoastaan ai-
kuiskoulutuksen järjestäjien vastauksissa. Näyttää siltä, että virallisen koulutusjärjestelmän ulko-
puolella tapahtuvan oppimisen ja arkioppimisen yhteydessä hankitut tiedot ja taidot kyllä tunnis-
tetaan, mutta suuri haaste on, kuinka nuo taidot ja osaaminen saadaan tunnustettua. 

Aikuiskoulutuksessa päävastuu osaamisen tunnistamisessa ja opiskelijan opintopolun rakenta-
misessa katsottiin olevan ryhmänohjaajalla (tutoropettaja, vastuukouluttaja), mutta yhtä lailla 
myös opiskelijalla itsellään. Nuorilla vastaavasti tutoropettaja yhdessä opinto-ohjaajan kanssa 
vastaa opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja yksilöllisen polun rakenta-
misesta. Tämä vaatii myös opiskelijalta aktiivista roolia.

tunnistettu osaaminen tunnustettu osaaminen
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Kaavio 17b. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen aikuisilla, tarkastelussa erilaiset osaa-
misen hankkimistavat (N=7).
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4.3 Henkilökohtaistaminen erityisoppilaitoksissa
Henkilökohtaistamisen kokonaisuutta tarkasteltaessa keskeisimmät erityisoppilaitosten erot 
muihin koulutuksen järjestäjiin verrattuna liittyivät oppimisedellytysten ja mahdollisten tuen 
tarpeiden varmistamiseen sekä tunnistetun osaamisen systemaattiseen dokumentointiin kou-
lutuksen aloitus- ja koulutukseen hakeutumisvaiheessa. Nämä osa-alueet arvioitiin erityisoppi-
laitoksissa huomattavasti sujuvammin toteutuviksi. HOJKSia myös päivitetään säännöllisemmin. 
Opiskelijat tai tutkinnon suorittajat saavat todella kattavasti tietoa koulutuksen liittyvistä talou-
dellisista tukimuodoista ja opintososiaalisista eduista koulutukseen hakeutuessaan. 
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Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa
tunnistetaan hakijan aiemmin hankittua osaamista.

Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa selvite-
tään hakijan oppimisedellytykset ja mahdolliset tuentarpeet.

Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa tun-
nistettu osaaminen dokumentoidaan aina osaksi opiskelijan
HOPSia, HOJKSia, henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa,
henkilökohtaista opiskeluohjelmaa (oppisopimuskoulutus).

Koulutuksen aloitusvaiheen/hakeutumisvaiheen
henkilökohtaistamisprosessi on toimiva.

Koulutuksen aloitusvaiheen/hakeutumisvaiheen henkilö-
kohtaistamisprosessiin liittyvät vastuut prosessin eri

vaiheissa ovat selkeät.

Henkilökohtaistamisen käytänteet ovat organisaa-
tiossamme tasalaatuiset.

HOPSia / HOJKSia / henkilökohtaistamista koskevaa 
asiakirjaa /  henkilökohtaista opiskeluohjelmaa päivitetään

säännöllisesti koulutuksen/tutkinnon suorittamisen aikana.
Organisaatiossamme on riittävä osaaminen ja

välineet osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
sekä HOPSin, HOJKSin, henkilökohtaistamista koskevan asia-

kirjan, henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimiseen.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tehdään
yhteistyötä oman organisaation sisällä eri yksiköiden kanssa.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tehdään
tarvittaessa yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa.

Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle mahdollistuu yksilölliset
valinnat, jotka tukevat hänen vahvuuksiaan ja

kiinnostuksen kohteitaan.

Opiskelijat/tutkinnon suorittajat saavat itse osallistua
tutkintoonsa kuuluvien tutkinnon osien valintaan.

Opiskelijat/tutkinnon suorittajat saavat tietoa koulutukseen
liittyvistä taloudellisista tukimuodoista ja

opintososiaalisista eduista koulutukseen hakeutuessaan.

Opiskelijan/tutkinnon suorittajan aikaisempi tutkintoon
liittyvä osaaminen lyhentää olennaisesti valmistavan

koulutuksen kestoa tai aikaistaa tutkinnon suorittamista.

Tutkinnon osa tai osia tunnustetaan suoraan opiskelijan/
tutkinnon suorittajan aikaisempien todistusten perusteella.
Henkilökohtaistamisprosessiin liittyvät vastuut ovat selkeät

silloinkin, kun opiskelija/tutkinnon suorittaja ei osallistu
valmistavaan  koulutukseen ja hänet ohjataan suoraan

tutkintotilaisuuteen tai näyttöön.
20,0 %

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 18. Henkilökohtaistaminen erityisoppilaitoksissa (N=5). 
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Erityisoppilaitoksissa myös henkilökohtaistamiseen liittyvät vastuut prosessin eri vaiheissa ko-
ettiin huomattavasti selkeämmiksi, vaikkakin vastaajat kuvasivat, etteivät henkilökohtaistamis-
prosessiin liittyvät käytänteet ole aina kovin tasalaatuisia. Tämä sama haaste näyttäytyi vielä 
suurempana vertailuryhmän (muut koulutuksen järjestäjät) vastauksissa. Henkilökohtaistamis-
prosessiin liittyvät vastuut siinä tapauksessa, kun opiskelija ei osallistu valmistavaan koulutuk-
seen vaan hänet ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen tai näyttöön, eivät näyttäydy erityisop-
pilaitoksissa täysin selkeinä.

Erityisoppilaitosten oman arvion mukaan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä 
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen liittyvä osaami-
nen on vahvaa ja työvälineitä henkilökohtaisen opintopolun suunnitteluun on varsin kattavasti. 
Yhteistyö näyttäytyi tiiviinä, ja sitä toteutettiin paitsi oman organisaation sisällä, myös monia-
mmatillisen verkoston kanssa. Erityisoppilaitosten oman arvion mukaan yksilöllisten valintojen 
toteutumiseen ei ole kaikilla erityisoppilailla riittävästi mahdollisuuksia, mutta tähän on var-
masti löydettävissä monia eri syitä.
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tunnistettu osaaminen tunnustettu osaaminen

Kaavio 19. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisissa erityisoppilaitoksissa: 
eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (N=5).

Eniten erityisoppilaitoksissa tunnistettiin ja tunnustettiin eri koulutusmuodossa, eri oppilai-
toksessa tai eri toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa hankittua osaamista. Työelämässä 
hankittua osaamista tunnistettiin ja tunnustettiin myös paljon. Vähiten tunnistettiin avoimissa 
opinnoissa tai korkea-asteen opinnoissa hankittua osaamista sekä työpajatoiminnassa ja har-
rastuksissa hankittua osaamista. Myöskään toisessa maassa suoritettua tutkintoa tai muulla 
tavoin hankittua osaamista ei juuri tunnistettu erityisopiskelijoilla, mikä selittynee sillä, ettei 
kansainvälinen opiskelijavaihto ole erityisopiskelijoiden keskuudessa kovin yleistä.
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Mielenkiintoista on, että vastausten mukaan vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa ja työ-
elämässä hankittua osaamista tunnustettiin enemmän kuin sitä tunnistettiin koulutukseen 
hakeutumisen vaiheessa. Myös työpajatoiminnassa, täydennyskoulutuksessa, harrastuksissa 
ja korkea-asteen opinnoissa hankittua osaamista tunnustettiin enemmän kuin sitä hakeutu-
misvaiheessa oli tunnistettu. Täytyy kuitenkin muistaa virhemarginaali vastaajamäärän ollessa 
pieni, jolloin yhden vastaajan vastauksen suhteellinen prosenttiosuus ja painoarvo ovat luon-
nollisesti suuremmat. Muuta tunnistettua ja tunnustettua osaamista oli autokoulussa hankittu 
ajo-osaaminen, ja tämän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nähtiin toteutuvan myös 
erittäin hyvin. 

Erityisoppilaitoksissa päävastuu osaamisen tunnistamisessa ja opiskelijan yksilöllisen opinto-
polun rakentamisessa on ryhmänohjaajalla (tutoropettaja, vastuukouluttaja) ja opiskelijalla yh-
teistyössä laaja-alaisen erityisopettajan, opinto-ohjaajan ja usein myös opiskelijoiden huoltajien 
kanssa.
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5 YKSILÖLLISYYDEN TOTEUTUMINEN

Seuraavassa tarkastellaan yksilöllisyyden ja joustavien opintopolkujen toteutumista koulutuk-
sen ja tutkinnon suorittamisen aikana. Tähän kokonaisuuteen liittyy opiskelijan huomioiminen 
yksilönä: osaamisperusteisuus opintopolun suunnittelun lähtökohtana, opiskelijan yksilöllisten 
(erityis)tarpeiden huomioiminen, yksilölliset valinnanmahdollisuudet, mahdollisuus joustaviin 
siirtymiin (myös koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen aikana) sekä sujuva nivelvaiheiden 
verkostoyhteistyö. 

Tulosten valossa näyttää siltä, että oppimisprosesseissa huomioidaan opiskelijoiden tai tutkin-
non suorittajien yksilölliset (erityis)tarpeet suhteellisen hyvin; opiskelija huomioidaan yksilönä, 
myös hänen vahvuutensa ja yksilölliset erot oppimistavoissa. Oppimisessa hyödynnetään myös 
monipuolisia oppimisympäristöjä varsin kattavasti.

”Yrittäjän ja työssä olevan tutkinnon suorittajan elämäntilanteen huomioiminen joustavasti 
-> koulutuksen mukautus yrittäjän arkeen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Elokuun alusta 2015 siirryimme luokattomuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole esim. 
aloitusajankohdan mukaan nimettyjä ryhmiä, eikä näin ollen ryhmän opintojen toteutta-
missuunnitelmaa. Lukujärjestykset laaditaan oppimisympäristöihin, ei oppiainekohtaisesti. 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintojen etenemisen ja toteuttamisen 
suunnitelma, jossa valitaan valinnaisten opintojen lisäksi myös oppimisympäristö, jossa opis-
kelija parhaiten oppii tavoitteiden mukaisia asioita. Suunnitelman tekevät opiskelija ja tut-
kintovastaava yhteistyössä. Ennen suunnitelman tekemistä tai päivittämistä tutkintovastaa-
va saa tiiminsä opettajilta tietoa opiskelijan senhetkisestä osaamisesta sekä siitä, mitä muut 
ammatinopettajat ovat havainneet opiskelijan osaamisen kehittämisen tarpeissa. Tiimissä 
myös pohditaan valmiudet työssäoppimisjaksolle. Edelleen kehittämistä vaatii ajattelutavan 
muutos, että opiskelijan kanssa pohditaan sitä, miten ja missä oppimisympäristöissä opiske-
lija parhaiten saavuttaa puuttuvan osaamisen.”
(Koulutuksen järjestäjä Keski-Suomi)

”Työvaltaisuus: työpaikoilla ja oppilaitosympäristöissä mahdollisuus yksilöllisiin työvaltai-
siin polkuihin esim. työpaikalla: yksilölliset työssäoppimiset ja erilaiset ”iskuryhmät”: men-
nään tekemään tiettyjä työtehtäviä ryhmänä tai pienemmällä ryhmällä työpaikoille, työpai-
kalla oppilaitoksen vastuuhenkilö oppilaitoksessa: työvaltaiset oppimisympäristöt: myymälä, 
kahvio, pitopalvelu, autokorjaus, aulapalvelut, harjoitustoimisto, duunila ym.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

Työelämäyhteistyö kokonaisuudessaan näyttäytyy kiinteänä ja vuorovaikutuksellisena. Vastaa-
jista 97,1 prosenttia kertoi tekevänsä kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa ja 36,8 prosenttia 
koki yhteistyön sujuvan erinomaisesti. Työelämänäkökulmaa tarkastellaan laajemmin kappa-
leessa 5.4 Työelämäyhteistyö yksilöllisten polkujen rakentamisessa. 

”Työssäoppimisen polku toteutetaan yhdessä yrityksen, yrityksestä nimetyn henkilökohtaisen 
työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan kesken. Työvaltaisella opintopolulla on työpai-
kalla tapahtuvaa oppimista keskimääräistä enemmän. Työvaltainen polku voidaan toteuttaa 
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kaikissa tutkinnoissa sekä pakollisissa että valinnaisissa tutkinnon osissa. Ammatillisten tut-
kinnon osien lisäksi työpaikalla voidaan opiskella yhteisiä tutkinnon osia. ”  
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)

”Laajennettu työssäoppiminen. Opiskelijalle laaditaan työssäoppimissopimus tavoitteineen. 
Erityistarpeista sovitaan työpaikkaohjaajan kanssa. Opettaja on yhteydessä säännöllisesti ja 
ammatillinen ohjaaja käy yrityksessä ohjaamassa sovitusti. Yhteisiä aineita on mahdollisuus 
suorittaa joko etänä tai sovitusti omassa alkuperäisessä ryhmässä tai yksilöllisiä polkuja kulke-
vien omassa vertaisryhmässä. Tällä menetelmällä on pystytty todella monta keskeytystä estä-
mään ja löytämään yrityksille räätälöityjä osaajia. Yrityksissä on monia sellaisia tehtäviä, joihin 
laaja kokonainen tutkinto ei ole tarpeen ja toisaalta voidaan tarvita jotain erikoisosaamista. 
Useille koulumuotoinen opiskelu ei vain sovi, jos peruskoulussa on syrjäytyminen alkanut.”
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

Sitä vastoin yhteistyö työpajojen kanssa näyttää jäävän vähäisemmäksi. Ainoastaan reilut puolet 
(52,9 %) koulutuksen järjestäjistä kertoi toteuttavansa työpajayhteistyötä yksilöllisten ja tuet-
tujen opintopolkujen mahdollistamiseksi, ja vastaavasti 47 prosenttia koki tämän yhteistyön 
toteutuvan vain osittain tai ei lainkaan. Ne koulutuksen järjestäjät, jotka työpajayhteistyötä 
aktiivisemmin toteuttavat, kokivat yhteistyön kuitenkin sujuvaksi. 
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Oppimisprosessissa huomioidaan opiskelijoiden/
tutkinnon suorittajien yksilölliset (erityis)tarpeet.

Oppimisprosessissa huomioidaan opiskelija/tutkinnon
suorittaja yksilönä, hänen vahvuutensa ja

yksilölliset erot oppimistavoissa.
Oppimisprosessissa hyödynnetään monipuolisia

oppimisympäristöjä.

Työelämäyhteistyö on kiinteää ja vuorovaikutuksellista.

Teemme kiinteää yhteistyötä työpajojen kanssa yksilöl-
listen ja tuettujen opintopolkujen mahdollistamiseksi.

Työpaikoilla on riittävä osaaminen opiskelijan/tutkinnon
suorittajan ohjaamiseen, arviointiin ja kouluttamiseen.

Koulutuksen järjestäjällä on riittävästi aikaa ohjata
opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa työpaikalla tapahtuvan

oppimisen aikana.
Koulutuksen järjestäjällä on riittävästi aikaa ohjata

ja perehdyttää työpaikkaohjaajia/-kouluttajia.

Organisaation rakenteet mahdollistavat yksilölliset va-
linnat ja osaamisperusteisen opintopolun toteutumisen.

Opiskelijahallintajärjestelmät mahdollistavat yksilölliset va-
linnat ja osaamisperusteisen opintopolun toteutumisen.

Opiskelijoilla/tutkinnon suorittajilla on heidän
tarpeitaan ja edellytyksiään vastaavat mahdollisuudet

osaamisen osoittamiseen.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 20. Yksilöllisyyden toteutuminen (N=68).

Kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä valtaosa (76,5 %) koki, että organisaation 
rakenteet mahdollistavat osaamisperusteisen opintopolun toteutumisen. Reilu viidesosa  
(23,5 %) kuitenkin koki, etteivät rakenteet mahdollista yksilöllisiä valintoja ja osaamisperusteisia 
polkuja riittävän hyvin. Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että koulutukseen hakeutumis- 
ja koulutuksen aloitusvaiheessa yli kolmannes (36,8 %) vastaajista koki, etteivät organisaatiora-
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kenteet mahdollista opiskelijan yksilöllisiä valintoja kovin hyvin. Arvioitaessa yksilöllisyyden ja 
joustavuuden toteutumista opiskelijan koulutuspolulla koettiin yleisesti, että opiskelijahallinto-
järjestelmät mahdollistavat osaamisperusteisen opintopolun toteutumisen varsin hyvin (79,4 % 
vastaajista). Viidennes (20,6 %) koki, että tämä toteutuu vain osittain tai ei lainkaan. Sitä vastoin 
koulutukseen hakeutumisen vaiheessa neljännes (25 %) koki, etteivät opiskelijahallintojärjes-
telmät mahdollista yksilöllisiä valintoja riittävän hyvin. 

Osaamisperusteisuuteen liittyvät haasteet näyttäytyivät osaamisperusteisuuden käsitteen vai-
keaselkoisuutena ja haasteena poisoppia totutuista tavoista. On selvää, että olemassa olevat 
käytänteet ja totutut toimintaprosessit ovat juurtuneet erittäin vahvasti. Osaamisperusteisuus 
edellyttää täysin uudenlaista ajattelua, uudenlaista opettajuutta ja ohjaajuutta, uudenlaisia ra-
kenteellisia ratkaisuja, opiskelijaa ja hänen arkitodellisuuttaan unohtamatta.
 

”Osa opettajista ei ole vielä sisäistäneet osaamisperusteisuuden periaatetta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)

”…Tutkeen liittyvä muutos on ollut iso ja osaamisperusteisuus vaatii vielä paljon konkreettista 
toimintaa. Opiskelijoiden sitoutuminen vaihtelee myös suuresti, mikä vaikuttaa nimenomaan 
suunnitelman toteutumiseen. Käytännössä opetustarjonta ei vielä ole niin joustavaa, että 
opiskelu voi alkaa joustavasti jokaisessa tutkinnossa milloin vain. Tätä kohti mennään, mutta 
esim. opettajien työajat ja resurssikeskeinen opetuksen suunnittelu on edelleen haaste.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Pohjanmaa)

”Tutkinnon rakenteen ja lukuvuosisuunnittelun täytyisi tukea osaamisperusteisuutta ja jous-
tavaa sisäänottoa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pirkanmaa)

Opiskelijoilla ja tutkinnon suorittajilla katsottiin olevan heidän tarpeitaan ja edellytyksiään vastaa-
vat mahdollisuudet osaamisen osoittamiseen, näin asian koki 91,2 prosenttia vastaajista. Vaikka 
yksilöllisten valinnanmahdollisuuksien ja osaamisperusteisen opintopolun toteutumisen katsot-
tiinkin toteutuvan suhteellisen hyvin, aina on toisaalta myös opiskelijoita, jotka eivät halua aiem-
paa osaamistaan tunnustetuksi vaan kartuttavat mielellään osaamispääomaansa osallistumalla 
lähes kaikkeen ryhmälle suunniteltuun opetukseen. Tämä on tyypillistä erityisesti nuorille opiske-
lijoille; he kiinnittyvät ryhmäänsä ja haluavat kulkea polkuaan tuttujen kavereiden kanssa, yksilölli-
siä polkuja ei välttämättä kaivata. Tästä samasta aiheesta on kirjoittanut myös tutkijatohtori Antti 
Maunu. Hän muistuttaa, että henkilökohtaistamisen prosesseissa on syytä huomioida myös yksi-
löiden sosiaaliset tarpeet, jotka ovat nuorilla suuria jo kehityspsykologisista syistä. Yhtä lailla kuin 
opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus yksilölliseen etenemiseen omalla opintopolullaan ja luodaan 
uudentyyppisiä, monipuolisia oppimisympäristöjä, tulee heille voida turvata myös riittävän kiinteä 
oppimisyhteisö, sillä varmasti on myös paljon opiskelijoita, jotka haluavat edetä tutussa kaveripo-
rukassa ja saada näin vertaistukea omalta ryhmältään.10 Ammatillisen koulutuksen kehittämistyön 
suuri haaste tulee varmasti olemaan, kuinka voimme rakentaa polkuja, joissa mahdollistuu sekä 
yksilöllinen eteneminen että opiskelukavereiden ja -ryhmän tuki.

”Opiskelijoiden oma aktiivisuus on kehittämisen kohde. Enemmistö opiskelijoista kun haluaa 
edetä ”ryhmän” mukana.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

10  Maunu (2016). Yhteisöjen aika. Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa.



48

”Valinnaisuuden toteuttaminen on haasteellista oppilaitoksen pienuuden kanssa. Kehittämis-
ajatus: yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

”Opiskelijan yksilöllisen valintamahdollisuuden ja -oikeuden takaaminen sekä eri tutkintojen 
tutkinnon osien ja koulutuskokonaisuuksien valintamahdollisuuksien toteutuminen edellyt-
tävät sekä asenteiden että rakenteiden kehittämistä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

Valtaosa (70,6 %) kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä koki, että korkeakouluopintoi-
hin valmentavia opintoja tai yrittäjyysopintoja on mahdollista valita osaksi opiskelijan henkilö-
kohtaista opintopolkua varsin hyvin, ja neljäsosa koki tämänkaltaisten valinnaisuuksien toteu-
tuvan myös erittäin hyvin. On kuitenkin silti syytä huomioida, että varsin suuri määrä (29,4 %) 
kaikista kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä koki tämänkaltaisten valinnanmahdolli-
suuksien toteutuvan vain osittain tai ei toteutuvan lainkaan. 

5.1 Yksilöllisyyden toteutuminen erityisoppilaitoksissa
Koulutukseen hakeutumisen ja siirtymisen prosesseja tarkasteltaessa näyttäytyi, että erityis-
oppilaitosten prosessit opiskelijoiden yksilöllisten polkujen mahdollistamiseksi ovat sujuvia ja 
asiakaslähtöisiä. On perusteltua tarkastella yksilöllisyyden ja joustavuuden toteutumista sekä 
siihen liittyviä toimia erityisoppilaitosten ja vertailuryhmänä toimivien muiden koulutuksen 
järjestäjien vastauksia toisiinsa peilaten.

Tarkasteltaessa erityisoppilaitoksia suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin selkeä ero nousi 
esiin opiskelijoiden tai tutkinnon suorittajien yksilöllisten (erityis)tarpeiden huomioimisessa 
koko oppimisprosessin ajan. Erityisoppilaitoksissa huomioidaan opiskelija ja tutkinnon suorit-
taja yksilönä sekä hänen vahvuutensa ja yksilölliset erot oppimistavoissa. Myös monipuolisia 
oppimisympäristöjä hyödynnetään enemmän. 

Työelämäyhteistyö näyttäytyi yhtä kiinteänä ja vuorovaikutuksellisena sekä erityisoppilaitosten 
että muiden koulutuksen järjestäjien toiminnassa. Erityisoppilaitokset arvioivat hieman muita 
koulutuksen järjestäjiä positiivisemmin työelämän osaamista opiskelijan tai tutkinnon suorit-
tajan ohjaamiseen, arviointiin ja kouluttamiseen. Sen sijaan selkeä ja merkittävä ero näyttäytyi 
arvioitaessa koulutuksen järjestäjien aikaa ja resursseja ohjata ja perehdyttää työpaikkaohjaajia 
ja kouluttajia. Kaikki kyselyyn vastanneet erityisoppilaitokset kokivat tämän yhteistyön toimivan 
hyvin tai erittäin hyvin. Vertailuryhmästä 71,4 prosenttia koki, että koulutuksen järjestäjällä on 
riittävästi aikaa työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien ohjaamiseen ja perehdyttämiseen. Huoli 
kiinnittyy niihin vastaajiin, joiden mukaan mahdollisuudet työelämän ohjaamiseen ja pereh-
dyttämiseen toteutuvat vain osittain eikä aikaresurssia ole riittävästi. Heitä vastaajista oli lä-
hes kolmannes (28,6 %). Vielä suurempi ero nousi esiin työssäoppijoiden ohjaamisresursseja 
arvioitaessa. Erityisoppilaitoksissa koettiin, että heillä on riittävästi aikaa ohjata opiskelijaa tai 
tutkinnon suorittajaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana, ja ohjauksen koettiin myös to-
teutuvan pääosin erittäin hyvin. Vertailuryhmänä toimineet muut koulutuksen järjestäjät ar-
vioivat ohjausresurssin merkittävästi niukemmaksi, ja heistä yli neljäsosa (27,0 %) arvioi, ettei 
aikaa opiskelijan ohjaamiseen ole joko lainkaan tai sitä on hyvin vähän.
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Kaavio 21. Yksilöllisyyden toteutuminen erityisoppilaitoksissa (N=5).

Keskeistä on kehittää niitä toimia, joilla voidaan varmistaa koulutuksen järjestäjien ja työelämän 
entistä kiinteämpi yhteistyö sekä taata laadukas ja vuorovaikutuksellinen työssäoppiminen ja 
työelämälähtöinen tutkinnon suorittaminen. Opiskelijalla on oikeus saada riittävää ja oikea-
aikaista ohjausta koko opintopolkunsa ajan, ja sen turvaaminen on ehdottoman välttämätön 
onnistumisen kulmakivi.

”Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisvalmiuksia ja ohjauksen ja tuen tarpeen arvi-
ointia varten olisi hyvä olla yhtenäiset kaikkien koulutuksen järjestäjien käytössä olevat valtakun-
nalliset/standardoidut menetelmät. Tämä lisäisi yhdenvertaisuutta ja myös tasalaatuisuutta.  
Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen Telma-koulutuksessa yksilöllisen opinto- ja jatko-
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polun suunnittelussa ja toteutuksessa. Soveltuvat menetelmät tässä, kun monilla opiskelijoilla 
on paljon oppimisvaikeuksia ja monitarpeisuutta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Haasteellisinta on saada erityisen tuen tarpeessa oleva opiskelija oikeasti suunnittelemaan 
itselleen soveltuva opintopolku.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

Erityisoppilaitoksissa opiskelijoiden omia tarpeita ja edellytyksiä vastaavat mahdollisuudet 
osaamisen osoittamiseen toteutuvat hyvin. Kaikki vastaajat arvioivat tämän kokonaisuuden 
toteutuvan myös erittäin hyvin. Opiskelijoille tai tutkinnon suorittajille näyttää myös mahdol-
listuvan varsin hyvin erilaiset vaihtoehtoiset tutkinnon suorittamistavat ja -polut. Sitä vastoin 
keskeisenä osaamisperusteisuuden toteuttamisen haastekohtana nähtiin organisaatiorakentei-
den ja opiskelijahallintojärjestelmien jäykkyys.

Koulutukseen hakeutumisen vaihe ja siirtyminen ammatilliseen koulutukseen arvioitiin erityis-
oppilaitoksissa kaikkein sujuvimmaksi siirtymäksi. Myös koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen 
jatkaminen mahdollisen keskeyttämisjakson jälkeen sekä työelämään siirtyminen mahdollistu-
vat sujuvasti. Sitä vastoin mahdollisuudet oppisopimuskoulutukseen siirtymiseen sekä siirtymät 
työpajojen kautta ammatilliseen koulutukseen ja päinvastoin arvioitiin heikoimmin toteutu-
viksi siirtymiksi. 40 prosenttia erityisoppilaitoksista kertoi ohjaavansa opiskelijoita työpajoihin 
sekä toteuttavansa työpajayhteistyötä opiskelijoiden yksilöllisten ja tuettujen opintopolkujen 
mahdollistamiseksi. VALMA-koulutukseen erityisopiskelijoita kertoi ohjaavansa 80 prosenttia 
erityisoppilaitoksista. Siirtyminen ammatillisesta peruskoulutuksesta VALMA-koulutukseen (tai 
päinvastoin) arvioitiinkin toiseksi sujuvimpana siirtymänä erityisoppilaitoksissa.

5.2	 Yksilöllisille	koulutuspoluille	ohjaaminen
Ammatillisen koulutuksen käynnissä oleviin kehittämistoimiin kuuluvat yhtenä kokonaisuutena 
joustavat, asiakaslähtöiset koulutusratkaisut ja toimet. Tähän kuuluvat mm. koulutuksen eri 
järjestämismuotojen ja tutkinnon suorittamistapojen joustavampi yhdistäminen työelämän ja 
opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti sekä koulutukseen hakeutuvien ja koulutuksessa olevien 
ohjaaminen ja vaihtoehtoisten koulutuspolkujen rakentaminen. Kyselylomakkeessa tästä yksi-
löllisille koulutuspoluille ohjaamisesta käytettiin puhekieleen jo jokseenkin vakiintunutta termiä 
poluttaminen.

Reilu 80 prosenttia kaikista koulutuksen järjestäjistä arvioi, että opiskelijan on mahdollista siirtyä 
kesken koulutuksen eri koulutusmuodosta toiseen saman organisaation sisällä. Tämän siirtymän 
erittäin hyvin toteutuvaksi arvioi 25 prosenttia vastaajista. Huoli kiinnittyy siihen vastaajaryh-
mään, joka koki, ettei opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle mahdollistu kovinkaan helposti or-
ganisaation sisäinen siirtymä eri koulutusmuodosta toiseen koulutuksen ollessa kesken. Tämä 
kokemus oli kaikkiaan lähes viidenneksellä (19,1 %) kaikista koulutuksen järjestäjistä. Hyvin sa-
mansuuntaisina näyttäytyivät opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä joustavasti kesken koulutuk-
sen toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi. Neljännes (25 %) vastaajista koki tämän siirtymän 
mahdollistuvan erittäin hyvin, mutta lähes yhtä suuri osa (23,5 %) vastaajista oli silti sitä mieltä, 
ettei siirtyminen toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi mahdollistu kovinkaan sujuvasti.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien mukaan opiskelijoita ohjataan am-
matilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) varsin maltillisesti: reilut 



51

puolet (63,2 %) kaikista vastaajista kertoi toteuttavansa yhteistyötä VALMA-koulutuksen kanssa 
opiskelijoiden VALMA-koulutukseen ohjaamisen näkökulmasta. On kuitenkin syytä tarkastella 
VALMA-koulutukseen ohjaamista vielä niiden vastaajien kesken, joilla on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön myöntämä lupa järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta 
(VALMA) 1.8.2015 lukien.

Tarkasteltaessa VALMA-koulutukseen ohjaamista niiden koulutuksen järjestäjien kesken, joille on 
myönnetty VALMA-lupa 1.8.2015 lukien, näyttää siltä, että VALMA-yhteistyöstä on muodostunut 
merkittävä silta opiskelijan joustavien opintopolkujen mahdollistamiseksi. VALMA-luvan saaneista 
koulutuksen järjestäjistä tähän kyselyyn vastasi 48 koulutuksen järjestäjää, ja heistä 89,6 pro-
senttia kertoi ohjaavansa opiskelijoita joustavasti VALMA-koulutukseen. Nämä toimijat arvioivat 
siirtymät VALMA-koulutukseen myös toiseksi joustavimpana siirtymävaiheena heti ammatilliseen 
koulutukseen siirtymisen jälkeen. VALMA-luvan saaneista koulutuksen järjestäjistä 10,4 prosenttia 
puolestaan koki, ettei opiskelijoiden ohjaaminen VALMA-koulutukseen toteudu joko lainkaan tai 
se toteutuu heikosti. Toki tähän vaikuttanee myös vapaat opiskelijapaikat ynnä muut seikat. Vertai-
lun vuoksi todettakoon, että niiden koulutuksen järjestäjien oppilaitosarjessa, joilla VALMA-lupaa 
ei ole, VALMA-yhteistyötä ei juuri näyttäydy: heistä kaikki kertoivat, ettei VALMA-koulutukseen 
ohjaamista koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa toteuteta juuri lainkaan, ja jopa 
65 prosenttia kertoi, ettei tämäntyyppinen koulutuspolulle ohjaaminen toteudu lainkaan.

VALMA-yhteistyö nousi koulutuksen järjestäjien vastauksista usein esiin toimivana siirtymävai-
heena, mutta myös merkittävänä polkuna keskeyttämisen ehkäisyssä:

”Valmaan (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) siirtyminen kesken lu-
kuvuoden toimii oppilaitoksessamme hyvin. Tässä on taustalla pitkäjänteinen kehittämistyö. 
Valman opintojen aloittamista ei ole haluttu rajata pelkästään tiettyyn hakuaikaan. Tämä 
joustavuus on ollut pohja sille, että siirtymät ovat joustavia Valmaan ja Valmasta perus-
tutkintoon. Opiskelijoilla on mahdollista siirtyä Valmaan opiskelemaan kesken lukuvuoden 
joustavasti. Meillä on Valma-koulutusta usealla eri paikkakunnalla, mikä vaikuttaa suoraan 
opiskelijan mahdollisuuksiin käyttää tätä joustavaa siirtymää. Valmasta voi siirtyä myös 
suoraan tutkinto-opiskelijaksi ja/tai takaisin tutkintoa opiskelemaan.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Pohjanmaa)

”Perustutkinto-opinnot ovat keskeytyneet ja opiskelija siirtyy Valmaan. Valmassa voi korottaa 
arvosanoja ja vahvistaa elämänhallintataitoja. Opiskelija säilyttää perustutkintopaikan ja 
Valman jälkeen jatkaa perustutkinnossa.”
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Karjala)

”Övergången till handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen (VALMA) 
samt uppsökande verksamhet vid felval av utbildning. Samarbetet löper smidigt, vi känner 
varandra på svenskspråkigt håll.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjanmaa)

”Erityisen hyvin toimiva, sujuva sisäinen siirtymä, opiskelija ei keskeytä siirtyessään tutkin-
nosta toiseen tai VALMAan tai takaisin, vaan jatkaa opintojaan eri paikassa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

VALMA-koulutukseen ohjaamista toteuttavat toimijat arvioivat myös työpajayhteistyön positii-
visemmaksi: opiskelijoita ohjataan enemmän työpajoihin verrattuna niihin toimijoihin, joilla ei 
VALMA-lupaa ole. 
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”Olemme ohjanneet keskeyttäneitä opiskelijoita Valma-koulutuksen kautta uudelle alalle. 
Ne, jotka eivät oman taustansa pohjalta selvinneet Valma-opinnoista on heidät voitu ohjata 
eteenpäin esim. muiden koulutuksen järjestäjien mm. vapaan sivistystyön oppilaitokseen tai 
työpajoille.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)

”..opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä VALMA-opintoihin tai työpajatoimintaan” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Karjala)
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Kaavio 22. Erilaisten polkujen mahdollistuminen koko aineistoa tarkasteltaessa (N=68).
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Kaavio 23. Erilaisten polkujen mahdollistuminen VALMA-toimijoita tarkasteltaessa (N=48).



53

Opiskelijajärjestön haastattelussa nousi esiin, että kynnys opiskelijoiden lähettämiseksi VAL-
MAan pitäisi pitää matalalla, koska valmentava koulutus on hyvä ja tärkeä tapa vahvistaa muun 
muassa oppimisvalmiuksia ja alavalintaa. Asiantuntijahaastattelussa todettiin, että VALMA pi-
täisi olla ”sisäänheittopaikka”, eli opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ei ole tarkoitus jäädä vain 
oleilemaan, vaan siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tärkeää olisi myös, että VALMAn 
aikana tehtävien alavalintojen kestävyyttä tulisi selvittää, jotta vältyttäisiin vääriltä valinnoilta 
ja kierrätykseltä.

Valtaosa (83,8 %) kaikista koulutuksen järjestäjistä koki, että opiskelijalle tai tutkinnon suoritta-
jalle tarjotaan vaihtoehtoisia tutkinnon suorittamistapoja ja -polkuja, esimerkiksi kansainvälinen 
polku tai työelämäpolku.

”Laajennetun työssäoppimisen malli toimii hyvin. Opiskelija voi yksilöllisesti valita oppimis-
tavakseen työssäoppimisen. Ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia voi valita ja suorittaa 
yksilöllisesti. Myös x+y-malliin siirtyminen on mahdollista kaikissa tutkinnoissa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

”Sähköalalla on käytössä E Avenue -oppimisympäristö, joka on rakennettu yrityksen tiloihin. 
Tietopuolisen opetuksen saatuaan opiskelija siirtyy yrityksen tuotantoympäristöön, jossa hän 
työskentelee oppilaitoksen kouluttaman työpaikkaohjaajan johdolla. E Avenue tarjoaa opis-
kelijalle myös palkallisen iltatyön ja kesätyön tekomahdollisuuden sekä mahdollisuuden myös 
määräaikaiseen oppisopimukseen. Opiskelija vaihtaa paikkaa teoriaympäristön ja käytän-
nön työympäristön välillä säännöllisesti. Kun osaamista on karttunut riittävästi, opiskelija 
siirtyy toisen yrityksen työssäoppijaksi. Malli toimii erinomaisesti erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden kohdalla.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

”Laajennettu työssäoppiminen toimii hyvin. Tutkinnon suorittajan lähtökohdista työpaikalla 
tapahtuvaa oppimista hyödynnetään yksilöllisesti opintopolun rakentamisessa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä VALMA-koulutukseen siirtyminen kesken lukuvuoden toimii 
hyvin. Taustalla on pitkäjänteinen kehittämistyö ja lähtökohta, ettei Valman opintojen aloitta-
mista ole haluttu rajata pelkästään tiettyyn hakuaikaan. Tämä joustavuus on ollut pohja sille, 
että siirtymät kesken lukuvuoden ovat mahdollistuneet joustavasti sekä VALMA-koulutukseen 
että VALMAsta suoraan tutkinto-opiskelijaksi tai takaisin tutkintoa opiskelemaan. Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymässä VALMA-koulutusta toteutetaan usealla eri paikkakunnalla, mikä vai-
kuttaa suoraan opiskelijan mahdollisuuksiin käyttää tätä joustavaa siirtymää. 

Tämä joustavien VALMA-siirtymien mahdollistuminen vaatii hyvää ohjausta sekä mutkatonta 
yhteistyötä perustutkintojen ja VALMA-koulutuksen välillä sekä aitoa tahtoa toteuttaa opiske-
lijoiden yksilöllisiä opiskelupolkuja. Myös opiskelijahallintajärjestelmien tulee sallia mutkaton 
tiedonsiirto. Toki siirtymien mahdollistumiseen vaikuttaa myös, onko VALMA-koulutuksessa tai 
perustutkinnoissa vapaita koulutuspaikkoja. 

Tässä mallissa toimii erityisen hyvin asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys: opiskelija on aina keskiössä 
ja hänen tarpeisiin pyritään vastaamaan välittömästi. VALMA-ryhmiä ei aloiteta eri vuodenaikoi-
na niin sanottuina ryhmätoteutuksina, jolloin sisään otetaan kerralla isompi joukko tai ryhmä, 
vaan sisäänotto on aina yksilöllistä, joustavaa ja jatkuvaa.
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5.3	 Työpajayhteistyö	koulutukseen	hakeutumisen	vaiheessa	ja	
koulutuksen	tai	tutkinnon	suorittamisen	aikana

Nuorten työpajatoiminta on koulutuksen ja työelämän sekä perusopetuksen ja toisen asteen 
koulutuksen välille sijoittuva toimintamuoto, jonka tarkoituksena on edistää työssäoppimista, 
lisätä opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä tukea ammatinvalintaprosessia ja yleistä arjen hal-
lintaa11. Työpajassa elämäntilanteen kartoittaminen on kokonaisvaltaista ja toimenpiteet kunkin 
valmentautujan tarpeisiin räätälöityjä. 

Työpajojen perinteisenä kohderyhmänä ovat olleet nuoret, mutta nykyään toimintaa järjeste-
tään kaikenikäisille ja pelkästään nuorten työpajatoimintaa järjestävät pajat ovat vähenemässä. 
Ammatillista perustutkintoa suorittava ohjautuu työpajalle useimmiten koulutuksen järjestäjän 
ohjaamana. Perusteena pajatoimintaan siirtymiselle ovat opiskelua haittaavat ongelmat, jolloin 
keskeyttämisuhka on ilmeinen. Työpajajakson tavoitteena on saada nuori palaamaan normaalin 
opiskelun piiriin12.

Työpajayhteistyötä toteutetaan tällä hetkellä suhteellisen kapealla sektorilla, mutta tätä yhteis-
työmuotoa voitaisiin varmasti hyödyntää laajemminkin. Seudullista yhteistyötä tulisi kehittää, 
tiivistää ja syventää. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on vielä paljon tarvetta moniammatil-
listen yhteistyökäytäntöjen kehittämiselle, jotta yhteistyö moniammatillisissa verkostoissa ja 
työryhmissä ei jäisi pinnalliseksi. 
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Kaavio 24. Työpajayhteistyötä toteuttavien koulutuksen järjestäjien toteuttamat koulutusmuo-
dot (%-osuus), N=45.

11 Opetusministeriö (2005). Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän 
muistio, s. 35.

12 Galli, Ikonen & Ahola 2009.
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Seuraavassa tarkastellaan työpajayhteistyötä toteuttavien koulutuksen järjestäjien ja työpajo-
jen välistä yhteistyötä. Keskeisiä tarkastelukulmia ovat yhteistyö koulutukseen hakeutumisen 
vaiheessa sekä yksilöllisten mahdollisuuksien toteutuminen vaihtoehtoisille koulutuspoluille 
ohjaamisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen näkökulmasta.

Työpajayhteistyö on yhä määrällisesti vähäistä ja myös suhteellisen kapealla sektorilla toteutuvaa. 
Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan työpajayhteistyön toteutumista koulutukseen hakeutumi-
sen vaiheessa niillä vastaajilla, jotka kertoivat tekevänsä työpajayhteistyötä tässä nivelvaihees-
sa. Näitä koulutuksen järjestäjiä oli kaikkiaan 45, mikä vastaa 66,2 prosenttia kaikista kyselyyn 
vastanneista. Näistä koulutuksen järjestäjistä 16 koki yhteistyön sujuvan erittäin hyvin. Vastaajat 
toteuttivat kaikkia koulutuksen järjestämismuotoja, myös kaikki alat olivat edustettuina. 
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Kaavio 25. Työpajayhteistyötä tekevien koulutuksen järjestäjien kokemus yhteistyön sujuvuu-
desta yhteistyöverkostossa koulutukseen hakeutumisen nivelvaiheessa (N = 45).  
(Muu yhteistyö: toteutuu osittain = uravalmennusyritykset; toteutuu = TYP, kaupungin kehityspalvelut, 
srk, alueen matalan kynnyksen toimijat, kuten ohjaamo, etsivä nuorisotyö; toteutuu erittäin hyvin = 
yliopisto, amk, etsivä nuorisotyö, opiskelijoiden huoltajat)

Työpajayhteistyötä toteuttavat koulutuksen järjestäjät tekevät selkeästi enemmän moniamma-
tillista verkostoyhteistyötä koulutukseen hakeutumisen vaiheessa verrattuna muihin toimijoi-
hin. Peräti 60 prosenttia koki moniammatillisen yhteistyön erittäin sujuvaksi. Koko yhteistyöver-
kosto näyttäytyi monilta osin huomattavasti monimuotoisempana muihin vastaajiin verrattuna. 
Erityisen vahvasti yhteistyötä tehdään perusopetuksen sekä työpajojen kanssa, myös muut kou-
lutuksen järjestäjät ja opiskelijoiden huoltajat ovat kiinteä osa yhteistyöverkostoa.
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Muita yhteistyötahoja, joiden kanssa yhteistyötä tehtiin muita koulutuksen järjestäjiä enem-
män, olivat työnantajat, Kela, järjestöt, sosiaali- ja terveyshuolto sekä kuntoutussäätiöt. Yhteis-
työverkostoon kuuluivat lisäksi ammattikorkeakoulu- ja yliopistoyhteistyö, etsivä nuorisotyö 
sekä opiskelijoiden (alle 18-vuotiaiden ja vajaavaltaisten sekä luvalla myös yli 18-vuotiaiden) 
huoltajat. Yhteistyön tässä verkostossa koettiin toteutuvan todella hyvin.

Työpajayhteistyötä tekevät koulutuksen järjestäjät näkivät opiskelijoiden mahdollisuudet jat-
kuvaan, ympärivuotiseen hakeutumiseen ja koulutukseen pääsyyn positiivisempina kuin muut 
kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät; erilaisten väylien koettiin toimivan joustavasti. 

Koulutuksen järjestäjät toivat esiin useita malleja, joissa työpajayhteistyötä hyödyntäen kes-
keyttämisvaarassa olevalle opiskelijalle on löydetty polku eteenpäin:

”Satakunnassa on tehty sopimus työpajojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, sovittu selkeät 
käytännöt. Tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämisiä. Sopimuksen lähtökohtana 
on toimintamalli, joka on suunnattu keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille, jotka tar-
vitsevat laajempaa yksilöllistä tukea ja ohjausta. Toimintamallissa opiskelijalle tarjotaan 
mahdollisuus siirtyä työpajalle määräajaksi opiskelemaan tutkinnon perusteiden tai ope-
tussuunnitelman mukaisia ammatillisia opintoja erikseen yksilökohtaisesti sovittavan suun-
nitelman mukaan (HOPS/henkilökohtaistamissuunnitelma). Suunnitelma dokumentoidaan 
koulutussopimukseen ja sen liitteisiin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Satakunta)

”Keskeyttämisuhan alla olevia opiskelijoita ohjataan oppilaitoksen omaan erityisen tuen 
työpajaan (Duunipaja), jossa opiskelijoita tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimin-
nan myötä opiskelijat ovat saaneet suorituksia valmiiksi ja haasteellisessa tilanteessa olevat 
opiskelijat ovat jatkaneet opintojaan. Opiskelijan on helppo siirtyä pajaan opiskelemaan” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)

Erilaisia malleja ja mahdollisuuksia työpajoista tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtymiseen 
olisi hyvä tarkastella laajemmin. Työpajojen hyödyntämismahdollisuuksia työvaltaisempana op-
pimisympäristönä tulisi laajentaa ja työpajatoiminnan käytäntöjä ja malleja oppimisympäristönä 
kehittää. Jatkossa kehittämisen tulisi kohdentua myös eri hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön, 
jossa nuori, työpaja, ammatilliset koulutuksen järjestäjät sekä paikallinen palvelujärjestelmä 
toimivat aktiivisesti yhdessä nuoren opintopolun suunnitelmallisessa rakentamisessa.

”Tarvitaan riittävää yhteistyötä lähettävän tahon kanssa (mm. perusopetus, muut oppilaitok-
set, työpajat, TE-hallinto, sosiaalitoimi), jotta hakeutuja löytää itselleen sopivan koulutuksen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Kai yhteistyötä voisi vieläkin tehostaa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)

”Verkostoyhteistyö toimii: yhteinen toimintamalli tukea tarvitsevan opiskelijan siirtymiseen 
toiselle asteelle: yhteistyö perusopetuksen, työpajan, etsivän nuorisotyön, ammatillisten op-
pilaitosten, lukion ja ohjaamon kanssa” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

Aikuiskoulutuksen toimijoista lähes puolet (42,9 %) kertoi työpajayhteistyön olevan kiinteä osa 
yhteistyöverkostoa koulutukseen hakeutumisen ja koulutukseen siirtymisen nivelvaiheessa, ja 
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42,9 prosenttia toimii yhteistyössä työpajojen kanssa satunnaisemmin. Aikuiskoulutusta to-
teuttavista toimijoista 14,3 prosenttia koki yhteistyön toteutuvan erittäin hyvin. Nuorten am-
matillisen peruskoulutuksen järjestäjistä 68,9 prosenttia toteuttaa työpajayhteistyötä ja 27,9 
prosenttia kertoi yhteistyön olevan satunnaista. Kaksi koulutuksen järjestäjää ilmoitti, ettei tee 
työpajojen kanssa yhteistyötä lainkaan. Työpajayhteistyötä toteuttavista nuorten ammatillisen 
peruskoulutuksen koulutuksen toimijoista neljännes (24,6 %) koki yhteistyön erittäin sujuvaksi.

Työpajoissa hankitun ja saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nähtiin koko 
aineistoa tarkasteltaessa verrattain vähäisenä. Osaamisen tunnistamisen osalta on kuitenkin 
huomattava, että työpajatoiminnassa hankittua osaamista kyllä tunnistettiin; peräti 85,7 pro-
senttia aikuiskoulutuksen järjestäjistä kertoi työpajoissa hankitun osaamisen tunnistamisen to-
teutuvan. Nuorten koulutuksessa vastaava luku on 72,1 prosenttia. Nuorisopuolen toimijoista 
reilu neljännes (27,9 %) koki työpajoissa hankitun osaamisen tunnistamisen toteutuvan osittain 
tai ei lainkaan. Aikuiskoulutuksen järjestäjistä vastaavasti vain 14,3 prosenttia koki työpajatoi-
minnassa hankitun osaamisen tunnistamisen toteutuvan vain osittain tai ei lainkaan.

Työpajoissa hankittua osaamista tunnustettiin aikuiskoulutuksessa hieman vähemmän; vajaa 
puolet (42,9 %) aikuiskoulutusta järjestävistä vastaajista kertoi työpajatoiminnassa hankittua 
osaamista tunnustettavan. Yli puolet (57,1 %) aikuiskoulutusta järjestävistä toimijoista kertoi 
työpajatoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamisen toteutuvan vain osittain tai ei lainkaan. 
Nuorilla erot työpajassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välillä eivät olleet 
merkittäviä: 68,9 prosenttia kertoi, että työpajatoiminnassa hankittua osaamista tunnustetaan, 
mutta siitä huolimatta lähes kolmannes (31,1 %) koki, että työpajassa hankitun osaamisen tun-
nustaminen toteutuu tällä hetkellä vain osittain tai ei lainkaan. 

Tarkasteltaessa lähemmin työpajayhteistyötä aktiivisemmin toteuttavien koulutuksen järjes-
täjien henkilökohtaistamisprosessia tuli selkeästi esiin, että työpajoissa hankittua osaamista 
tunnistettiin ja tunnustettiin selvästi enemmän verrattuna niihin koulutuksen järjestäjiin, joilla 
työpajat eivät olleet osa kiinteää yhteistyöverkostoa. Peräti 80 prosenttia työpajayhteistyötä 
toteuttavista toimijoista kertoi työpajoissa hankittua osaamista tunnistettavan ja 75,6 prosent-
tia kertoi työpajoissa hankittua osaamista myös tunnustettavan. Verrokkiryhmän toimijoista 
työpajatoiminnassa hankittua osaamista tunnisti 60,9 prosenttia ja tunnusti 47,8 prosenttia. 
Osaamista siis kyllä tunnistetaan, mutta tarvitaan lisää rohkeutta ja malleja osaamisen tunnus-
tamiseen. Työkalutkin vaativat kenties vielä kehittämistä.

5.4	 Työelämäyhteistyö	yksilöllisten	polkujen	rakentamisessa
Koulutuksen järjestäjille suunnatun kartoituskyselyn lisäksi haastateltiin muutamia työelämän 
edustajia, jotta myös työelämän näkökulmaa saataisiin esiin. Haastattelupyyntö esitettiin kuu-
delle elinkeinoelämän toimijalle, joukossa sekä pieniä toimijoita että suurempia, valtakunnalli-
sia toimijoita. Haastattelupyyntöön vastasi kuitenkin vain muutama työelämän edustaja, joten 
elinkeinoelämän näkökulma jäi huomattavasti toivottua suppeammaksi. 

Kartoituskyselyn vastauksia tarkasteltaessa koulutuksen järjestäjät arvioivat yhteistyön työelä-
män edustajien kanssa vahvaksi ja kiinteäksi; yhteistyötä toteutetaan verrattain paljon opiskeli-
jan opintopolkua suunniteltaessa, ja yhteistyö koettiin myös vuorovaikutuksellisena. Työelämän 
edustajien haastatteluissa nousi esiin selkeä tarve vuorovaikutuksen lisäämiselle ja tiedonkulun 
tehostamiselle. Erityisesti toimintaprosesseja uudistettaessa tai mahdollisissa lakimuutoksissa 
toivottiin nopeampaa reagointia myös työelämäkumppaneiden suuntaan, jotta tiedon tavoitta-
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minen ei jäisi työpaikan oman aktiivisuuden varaan. Erityisesti ammatillisen koulutuksen refor-
min toimeenpanoon liittyvissä muutoksissa oppilaitoksen tukea tarvitaan kipeästi. Koulutuksen 
järjestäjien vastauksista nousi myös esiin, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana esiin-
tyviin ongelmatilanteisiin liittyvät vastuut ja toimintatavat vaativat selkiyttämistä.

Kartoituskyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä reilu neljännes (27,9 %) koki, ettei työ-
paikoilla ole riittävää osaamista opiskelijan ohjaamiseen, arviointiin ja kouluttamiseen. Yhtä 
suuri osa koki, ettei koulutuksen järjestäjällä myöskään ole riittävästi aikaa ohjata ja perehdyttää 
työpaikkaohjaajia tai -kouluttajia. Neljäsosa (25 %) kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjis-
tä arvioi, ettei koulutuksen järjestäjällä ole riittävästi aikaa opiskelijan tai tutkinnon suorittajan 
ohjaamiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. Tämä sama näkökulma tuli vahvasti 
esille myös työelämän edustajien haastatteluissa. Työelämän edustajien kokemuksen mukaan 
yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa on näkyvintä juuri opiskelijan työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen ohjaamiseen liittyen. Ohjauskäyntien koettiin kuitenkin jäävän usein määrällisesti 
vähäisiksi ja ajankohdallisesti kovin myöhään toteutuviksi. 

Työelämän edustajien huoli yhteistyön sujuvuudesta nousi esiin työpaikalla tapahtuvan oppi-
misen lisääntyessä ammatillisen koulutuksen uudistusten myötä. Erityisesti nuorten työelä-
mätaidot koettiin hyvin puutteellisiksi. Usein on myös epäselvyyksiä käytännön asioissa, kuten 
millaisia tietoja työssäoppimispaikkaan tulee toimittaa, voiko kännykkää käyttää työpäivän ai-
kana, kuinka työpaikalle pukeudutaan ja niin edelleen. Vastuunkanto omasta ammatillisesta 
kehittymisestä sekä kokonaisvastuu omista opinnoista näyttäytyvät usein heikkoina. Nuoria 
on ohjattava työelämän rutiineihin ja elämänhallintaan, yhteiskunnan pelisääntöihin ja vas-
tuullisena kansalaisena toimimiseen. Jos elämänhallinta on hukassa, myös syrjäytymisvaara on 
ilmeinen. Kun työssä oppiminen lisääntyy ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä, tämä 
vaatii myös työpaikoilta enemmän aikaa ja resurssia opiskelijoiden yksilölliseen ohjaukseen sekä 
resurssia työelämätaitojen opettamiseen ja vahvistamiseen. Erityisen vahvasti esiin nousi, ettei 
tällaista resurssia ole olemassa. On toisaalta kuitenkin muistettava, että kyseessä on uusi suku-
polvi, nämä nuoret luovat omaa kulttuuriaan ja sille on annettava myös tilaa. Nuoria tulisi tukea 
digikulttuurissa toimimisessa työelämän perussääntöjä ja työn velvoittavuutta unohtamatta.

Vaikka haastatellut työelämän edustajat kokivat, että heillä on riittävä osaaminen opiskelijan 
ohjaamiseen ja arviointiin, ja työpaikoilla usein myös perehdytetään työtovereita ja kollegoja 
ohjaus- ja arviointityöhön, kaivattiin koulutuksen järjestäjiltä erityisesti tukea työpaikkaohjaaji-
en ja kouluttajien ohjaamiseen sekä panostamista ennen kaikkea työnohjauksen taitoihin; miten 
tuen oppimista, miten ohjaan? Lisäksi koulutuksen järjestäjiltä toivottiin aktiivisempaa roolia 
ja työelämätarpeiden laajempaa huomioimista ohjaajakoulutuksia suunniteltaessa ja toteutet-
taessa; konkreettisissa työtilanteissa ohjaamista selvästi kaivataan. Työyhteisöön räätälöidyt ja 
jalkautuvat ohjaajakoulutukset palvelevat varmasti jatkossakin yleisiä ja avoimia koulutustilai-
suuksia paremmin. Myös arviointikoulutukset koettiin tärkeinä.

On tärkeää, että oppilaitos- ja työelämäyhteistyöstä pidetään huolta. Yhteisiä foorumeita ja 
työpajoja toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi järjestetään paljon. Yhteistyössä vuorovaiku-
tuksellisuus on tärkeää. Myös työelämälle tulisi systemaattisesti antaa palautetta opiskelijoiden 
kokemuksista työelämäjaksolta, jotta työpaikoilla on mahdollisuus itsenäisesti kehittää omia 
prosessejaan sujuvimmiksi, asiakaslähtöisemmiksi ja opiskelijoita paremmin palveleviksi.
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6 OHJAUSPROSESSIEN TOTEUTUMINEN KOULU TUKSEN 
KESKEYTYESSÄ TAI OPISKELIJAN EROTESSA

Tässä kyselyssä keskeyttämisellä tarkoitetaan määräaikaista koulutuksen tai tutkinnon suorit-
tamisen keskeyttämistä olettaen, että opiskelija jatkaa koulutustaan tai tutkinnon suorittamis-
taan keskeyttämisjakson jälkeen. On tärkeää muistaa, että keskeyttäjien joukko on usein hyvin 
heterogeeninen ja keskeyttämistä on hyvin monenlaista. Keskeyttäminen voi olla niin sanotusti 
positiivista, kuten varusmiespalveluksen tai äitiysloman ajaksi tapahtuva määräaikainen opin-
tojen keskeyttäminen (positiivinen elämäntilannemuuttuja). Näissä tapauksissa opiskelijoiden 
opintopolun suunnittelu ja jatkosuunnitelmien laatiminen aikatauluineen on helpompaa, joskin 
vaatii paitsi opiskelijan myös opiskeluhuollon aktiivista toimintaa, jotta opiskelija muistaa palata 
opintoihinsa. Keskeyttäminen voi myös olla nuoren elämässä tärkeä ”ylimenovaihe”, jolla voi 
olla nuoren elämän suunnan tai opiskelumotivaation kannalta suuri merkitys. 

Sitä vastoin niin sanottu negatiivinen keskeyttäminen on ei-tavoitteellista ja suunnittelematon-
ta; opiskelija ajautuu ulos opinnoistaan (negatiivinen elämäntilannemuuttuja). Tällöin myös 
opiskelijoiden ohjaaminen takaisin opintojen pariin on erittäin haasteellista; kuka ottaa kopin 
opiskelijasta, joka syystä tai toisesta jättää opintonsa kesken? Kuinka hänet tavoittaa ja kuinka 
motivoida opiskelija palaamaan opintoihinsa? Tärkeintä on huolehtia siitä, ettei nuori jää yksin 
tyhjän päälle vailla minkäänlaista suunnitelmaa ja tukea.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien vastauksia tarkasteltaessa yhteinen 
kokemus on, että opiskelijat saavat riittävästi tukea ja ohjausta sekä keskeyttämis- että ero-
tilanteessa, opiskelijoille kerrotaan muista tarjoutuvista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista 
hyvin kattavasti ja myös moniammatillinen yhteistyö toimii tiiviisti ja järjestelmällisesti. Tässä 
moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri hallinnonalat ylittävää verkostoyhteistyötä (TE-
hallinto, Kela, työpajat, vakuutusyhtiöt, etsivä nuorisotyö jne.). Koulutuksen järjestäjien sisäiset 
toimintatavat ja -prosessit sekä keskeyttämis- että erotilanteiden hoitamisessa ovat selkeät ja 
yhdenmukaiset. Yli kolme neljäsosaa vastaajista toi esiin, että määräajaksi opintonsa keskeyt-
tävälle opiskelijalle laaditaan yhdessä jatkosuunnitelma, joskin hieman yli viidennes (22,1 %) 
koulutuksen järjestäjistä kertoi tämän toteutuvan vain joko osittain tai ei lainkaan. Selkeästi 
heikommin toteutettiin suunnitelmallista jatkoseurantaa opiskelijan tai tutkinnon suorittajan 
keskeyttäessä koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen. Jatkosuunnitelmalla tarkoitetaan tässä 
selvityksessä kaikkia niitä toimia, joita koulutuksen järjestäjät toteuttavat opiskelijan jatkosijoit-
tumisen varmistamiseksi. Kyse on siis opiskelijan tavoitteellisesta ohjaamisesta hänen yksilölli-
siin tulevaisuuden tavoitteisiinsa.  

Vastaajista peräti 66,2 prosenttia kertoi, ettei suunnitelmallinen jatkoseuranta toteudu joko lain-
kaan tai se toteutuu vain osittain, mikä tietysti vaikeuttaa huomattavasti opiskelijan palaamis-
ta opintoihinsa keskeyttämisjakson jälkeen. Kuitenkin jonkinlaista säännöllistä yhteydenpitoa 
koulutuksen järjestäjät toteuttavat myös opiskelijan keskeyttämisjakson aikana. Asiantuntija-
haastattelussa nousi esiin, että jatkoseuranta nähdään tavallaan vapaaehtoisena toimena, kun 
opiskelija ei ole enää keskeyttämisen jälkeen koulutuksen järjestäjän vastuulla. Sekä nuorten 
että aikuisten samoin kuin erityisoppilaitostenkin tulokset olivat hyvin samansuuntaisia, eikä 
olennaisia eroja näiden välillä tai suhteessa koko aineistoon tullut juurikaan esiin.
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Nuorisolaissa (11 §) on säädetty, että opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot etsivää nuo-
risotyötä varten perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin. Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 29-vuotiaasta nuoresta, 
joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa13. Etsivän nuoriso-
työntekijän ja opinto-ohjaajan tai kuraattorin niin sanottu työparitoiminta koulutuksen keskeyt-
täneen opiskelijan tavoittamiseksi on esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä nuoren syrjäytymi-
sen ehkäisemiseksi. Etsivät nuorisotyöntekijät saavat opiskeluhuollosta tiedon keskeyttämisistä 
ja poissaoloista, jolloin he pääsevät nopeasti pudokkaan tilanteeseen kiinni. Opiskelijahuolto 
toimii tällöin koulussa pysyvänä kontaktina, jota etsivä nuorisotyö yksilöllisesti täydentää. Tie-
tojen luovuttamista koskeva velvoite koskee myös puolustusvoimia ja siviilipalveluskeskuksia, 
mikäli alle 29-vuotias nuori keskeyttää palveluksen tai hänet vapautetaan varusmies- tai siviili-
palveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia. 

Jatkoseurannan heikompi toteuttaminen koulutuksen järjestäjillä voi johtua vastuukysymyksis-
tä; kenties ajatellaan, että keskeyttäneestä opiskelijasta etsivälle nuorisotyölle luovutetut tiedot 
ohjaavat opiskelijan seuraavalle taholle ketjussa eteenpäin, eikä jatkoseurannalle ole tarvetta. 
Tilanteen voisi tietysti nähdä myös positiivisesti ja ajatella sen kertovan yhteistyön saumatto-
masta sujumisesta ja tietojen joustavasta siirtymisestä molempiin suuntiin.  
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Opiskelija/tutkinnon suorittaja saa riittävästi tukea ja ohjausta
koulutuksen ollessa keskeytymässä.

Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle kerrotaan muista tarjoutu-
vista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (eri alat, työllistymis-

mahdollisuudet jne.).

Opiskelijan/tutkinnon suorittajan keskeyttäessä koulutuksen/
tutkinnon suorittamisen hänelle laaditaan yhdessä jatko-

suunnitelma.

Opiskelijan/tutkinnon suorittajan keskeyttäessä koulutuksen/
tutkinnon suorittamisen hänelle on järjestetty

suunnitelmallinen jatkoseuranta.

Opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa kontaktoidaan säännöllisesti.
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Kaavio 26. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ohjausprosessin toteutuminen koulutuksen 
ollessa keskeytymässä (N=68).

”Keskeyttämisprosessiin liittyvänä haasteena on mm. se, ettei koulutukseen osallistumista 
ja opintojen etenemistä seurata omaehtoisessa opiskelussa riittävän tarkasti. Opiskelija voi 
olla ns. hiljainen osallistuja viikkoja tai kuukausia. Lisäksi omaehtoisessa opiskelussa ns. 
opiskelijan prosessissa mukanaolo on haastavaa harvojen kontaktien vuoksi. Opiskelijaa on 
vaikea sitouttaa opintoihin tai hänen opiskeluprosessin vaihteluita ja tuen tarvetta saattaa 
olla hankala ennakoida ennen varsinaista opintojen keskeyttämistä. Keskeyttämisprosessissa 

13  Nuorisolaki 11 § (1285/2016).
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on vaihteluita, jotka ovat riippuvaisia vastuukouluttajan kyvystä reagoida poissaoloihin tai 
ohjata opiskelijaa ohjauksen ammattilaisen luokse. Kehittämistyö tulisi kohdentaa jaettuun 
ohjaukseen vastuukouluttajan ja oppimisvalmentajan/opon välille, jolloin mahdollistuu yh-
teydenpito opiskelijaan.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

Suurena haasteena esiin nousi myös opiskelijoiden tavoittamattomuus, toisin sanoen nuori ei 
halua tulla löydetyksi. On selvää, että tällöin koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet myötävai-
kuttaa opiskelijan koulutukseen palaamiseen tai osaltaan edistää opintojen suunnitelmallista 
etenemistä ovat hyvin rajallisia. Juuri siksi moniammatillista yhteistyötä tulisi entisestään tiivis-
tää ja tukea. On myös erittäin tärkeää lisätä ja vahvistaa keskeyttämässä olevien opiskelijoiden 
jatkosuunnitelmien ohjausta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti sekä tehdä näkyväksi erilaiset 
polut kohti työelämää, toista koulutusalaa tai -muotoa tai muuta tarkoituksenmukaista ratkaisua. 

”Keskeyttämisvaarassa olevan, koulusta paljon poissaolevan täysi-ikäisen opiskelijan tavoit-
taminen voi joissakin tapauksissa muodostua hyvin haasteelliseksi monen toimijan monista 
ja monenlaisista yhteydenottoyrityksistä huolimatta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi).

”Haasteena on epävarmuus opintojen jatkumisessa. Opiskelijan tavoittaminen. Kehittämis-
työtä tulisi kohdentaa vahvistamaan etsivän nuorisotyön toimintaa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

”Opiskelija usein eroaa niin, ettei hän halua olla yhteydessä oppilaitokseen, vaikka oppilai-
toksesta yritetään tavoittaa monin eri keinoin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

Esiin nousi myös monia onnistuneita toimintamalleja koulutuksensa keskeyttäneen opiskelijan 
tavoittamiseksi moniammatillisen verkoston osaamista ja saumatonta yhteistyötä hyödyntäen. 

”Palveluohjaaja on ottanut käyttöön toimintamallin, jossa hän ottaa yhteyttä keskeytykselle 
jääneeseen opiskelijaan ja tarjoaa mahdollisuutta esim. tukikäynteihin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

”Tiivis, moniammatillinen verkostoyhteistyö: Opintojen ollessa vaarassa keskeytyä pidetään 
opiskelijan ja moniammatillisen verkoston kanssa palaveri tai palavereja opintojen keskeyt-
tämiseen liittyen. Palaverien avulla varmistetaan hallittu siirtymä turvaverkostoineen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Häme)

”Keskeyttämiseen liittyvät luvut oppilaitoksemme osalta ovat jo pitkään olleet hyvällä ta-
solla, myös valtakunnallisesti. Toki haasteitakin löytyy, mutta ne on aika tarkastikin koh-
dennettavissa. Haasteena voi mainita negatiivisesti eronneista opiskelijoista ne, joihin ei 
saada kontaktia ja esimerkiksi ne opiskelijat, jotka saavat opiskelupaikan, mutta jotka eivät 
koskaan saavu oppilaitokseen. Tähän on kehitetty erilaisia toimintatapoja ja nivelvaiheyh-
teistyössä järjestetään ”pudokaspalavereita”. SISU-hankkeessa on mallinnettu ja resursoitu 
konkreettista ohjausta näihin kohtiin. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että opiskelijoiden 
tavoittaminen ja sitoutuminen ohjaukseen vaihtelee suuresti. Opiskelijalla on oikeus jättää 
ohjaus käyttämättä, mikäli hän niin haluaa. Tämä nuorten ryhmä on erittäin isossa riskissä 
syrjäytyä ja jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Tiedetään hyvin, että juuri nämä nuoret, jotka 
eivät suorita ammatillista koulutusta ja jäävät syrjään jo opintojen alkumetreillä, työllistyvät 
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myöhemmin heikosti. Taustalla on myös tieto, että ammatilliseen koulutukseen tulee perus-
kouluista nuoria entistä huonommilla opiskeluvalmiuksilla.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Pohjanmaa)

”Opiskelijat eroavat helposti keskeyttämisjakson jälkeen. Eroaminen johtuu siitä, että opiske-
lijalla ei ole kontaktia esim. johonkin hoitotahoon tmv. ja tällöin opiskelijan tilanne ei parane 
keskeytyksen aikana.”
 (Koulutuksen järjestäjä, Häme)

”Koulutuskuntayhtymä on yhdessä x kaupungin kanssa kuvannut toimintatavat ja määritel-
lyt vastuut nuorten ohjaamisesta kaikissa toisen asteen koulutukseen liittyvissä nivelvaiheis-
sa. Yhteisen toimintamallin tavoitteena on ehkäistä alueen nuorten syrjäytymistä ja tukea 
siirtymiä koulutukseen ja työelämään.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

”Opinto-ohjaaja yhdessä tutkintovastaavan ja/tai erityisopettajan kanssa suunnittelee siir-
tymävaiheen opiskelijan keskeyttäessä opinnot. Usein mukaan otetaan Etsivä nuorisotyön 
ohjaaja. Opinto-ohjaaja on myös yhteydessä kuntayhtymän Valma-koulutuksen opinto-ohjaa-
jaan, ohjaamoon tai työpajaan ja kysyy jatkopaikkaa sieltä. Oleellisinta on, että opiskelijaa ei 
jätetä yksin ja yhdessä hänen kanssaan mietitään jatkotilanne ja -paikka.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa kuvannut toiminta-
tavat ja määritellyt vastuut nuorten ohjaamisesta kaikissa toisen asteen koulutukseen liittyvissä 
nivelvaiheissa. Yhteisen toimintamallin tavoitteena on ehkäistä alueen nuorten syrjäytymistä 
ja tukea siirtymiä koulutukseen ja työelämään. Tässä niin sanotussa aurinkokuviomallissa on 
selkeästi kuvattu asiakkaan polku mahdollisine siirtymineen sekä siirtymiin liittyvien toimijoiden 
vastuunjako14. Kaikkiin prosessin vaiheisiin on olemassa selkeät, koulutuksen järjestäjätasoisesti 
yhteiset ohjeet ja toimintamallit, joiden toteutumista myös seurataan. Lähtökohtana tämän 
mallin rakentamisessa on ollut etsivän nuorisotyön kytkeminen osaksi opiskelijoista huolehti-
mista. Toteuttamisessa ovat mukana kaikki oppilaitoksen toimijat sekä perusopetus ja nuori-
sotyö. Työelämän rooli ei erityisesti korostu. Toimintamallin suurin vaikutus näkyy opintojen 
keskeytymisen vähentymisenä sekä keskeytysjaksoilta palaamisen helpottumisena ja tukemi-
sena. Toimintatapaa olisi koulutuksen järjestäjän mukaan mahdollista laajentaa myös aikuis-
koulutukseen. 

Monet koulutuksen järjestäjät toivat esiin erilaisia varhaisen puuttumisen toimintamalleja, joilla 
pyritään edistämään oppilaitoksen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Ennal-
taehkäisevä työ, ennakoiva tuki, varhainen tunnistaminen ja varhainen tuki ovat malleja, joita 
monissa oppilaitoksissa on kehitetty varsin laajalti. Aina nämäkään eivät valitettavasti kuiten-
kaan riitä, ja opiskelija päätyy eroamaan oppilaitoksesta. Varhaisen puuttumisen malleja on ke-
hitetty paljon kehittämishankkeissa esimerkiksi läpäisyn tehostamisohjelman aikana. Ohjelman 
tavoitteena oli muun muassa vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen 
koulutuksen läpäisyastetta tukemalla erityisesti niitä opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on 
tavanomaista suurempi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskun-
nasta. Ohjelmalla pyrittiin myös löytämään keinoja niiden opiskelijoiden tukemiseen, jotka eivät 
vielä olleet keskeyttäneet, mutta joiden opinnot olivat pitkittyneet tai pitkittymässä.

14  Opiskelijavirrat@JKKY (2012–2015, päivitetty 17.8.2015). Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kaupunki.
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”Matalan kynnyksen yhteistyö kuraattorin ja ryhmänohjaajan välillä ja varhainen puuttu-
minen: opiskelijan opintoihin paluu ja uudelleen kiinnittyminen suunnitellaan yhteistyössä. 
Mietimme aktiivisesti työryhmissä keinoja poluttaa ja tukea keskeyttämisjaksolla ollutta 
opiskelijaa. Yksilölliset opintopolut ja toimintatapamme ei ole leimaava, joten opiskelijan on 
helppo palata opintoihin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Opiskelijan elämäntilanne ja motivaatio ovat hyvin usein keskeyttämisten taustalla, ja näi-
den ongelmien ennalta ehkäisyyn tulisi panostaa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pirkanmaa)

”Opinto-ohjaajan resurssia pitäisi kohdentaa/hyödyntää ennaltaehkäisevään työhön mah-
dollisimman paljon ja aikaisessa vaiheessa. Interventio erilaisten sisäisten vaihtoehtojen poh-
dintojen ja kokeilujen muodossa jo varhaisessa vaiheessa ehkäisee keskeyttämisiä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Savo)

Mikäli opiskelija eroaa oppilaitoksesta, hän jää usein vaille yhdessä laadittua jatkosuunnitelmaa 
ja tukiverkostoa. Vain reilut puolet (54,4 %) kaikista koulutuksen järjestäjistä kertoi laativansa 
jatkosuunnitelman opiskelijan erotessa oppilaitoksesta, ja lähes puolet (45,6 %) koulutuksen 
järjestäjistä ilmoitti, ettei jatkosuunnitelmaa laadita ollenkaan tai jatkosuunnitelma laaditaan 
vain joiltain osin. Siitä huolimatta ohjauksellisilla toimintatavoillaan koulutuksen järjestäjät ko-
kivat pystyvänsä varmistumaan, ettei opiskelija jää tyhjän päälle tai syrjäydy oppilaitoksesta 
erotessaan.

”Koulutuksen keskeyttämisen prosessit menevät aina opinto-ohjaajan kautta. Kukaan ei saisi 
päästä eroamaan / keskeyttämään ilman ohjauskeskustelua. Oppilaitoksessa käytössä oleva 
keskeyttämis- / eroamislomake on laadittu niin, että se edellyttää ohjauskeskustelua.”
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

”Keskeyttämisen ehkäisyn toimenpideohjelma; Vahvistettu sekä määrällisen seurannan että 
keskeyttämisen ehkäisemiseen vaikuttavien ennakoivien toimenpiteiden määrätietoista 
kehittämistä. Palveluohjausjärjestelmä opiskelijoiden ohjauksen kuratiivisten palveluiden 
tukena.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Savo)

Koulutuksen järjestäjiä pyydettiin myös arvioimaan, kuka tai ketkä vastaavat ensisijaisesti opis-
kelijan tai tutkinnon suorittajan ohjauksesta ja jatkosuunnitelmien laatimisesta, kun koulutus 
keskeytyy tai on vaarassa keskeytyä. Opinto-ohjaajan rooli korostui selkeästi, samoin oman 
ryhmänohjaajan (vastuukouluttaja tai tutoropettaja). Lisäksi koettiin, että opiskelijan tulee myös 
itse olla aktiivinen toimija. Muina toimijoina, joilla kerrottiin olevan keskeinen vastuu ja roo-
li opiskelijan ohjauksessa ja jatkosuunnitelmien laatimisessa, mainittiin muun muassa etsivä 
nuorisotyö, paikallisen ohjaamon opinto-ohjaaja, kasvatusohjaaja, koulutusohjaaja, opintoneu-
voja, oppimisvalmentaja, palvelusuunnittelija, koulutusjohtaja tai koulutuspäällikkö. Vastuut 
jakautuvat siis varsin laajalle toimintasektorille organisaatiorakenteista ja prosesseista riippuen. 
Erityisoppilaitoksissa painottui selkeästi myös moniammatillisen tiimin ja opiskelijan huoltajien 
merkitys.
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Moniammatillinen verkostoyhteistyö toimii tiiviisti ja järjes-
telmällisesti (etsivä nuorisotyö, työpajat, TE-hallinto jne.)

Ohjauksellisilla toimintatavoillamme varmistumme, ettei
opiskelija/tutkinnon suorittaja jää tyhjän päälle tai syrjäydy

oppilaitoksesta erotessaan.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 27. Ohjausprosessin toteutuminen opiskelijan tai tutkinnon suorittajan erotessa oppi-
laitoksesta (N=68).
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Kaavio 28. Keskeisimmät vastuuhenkilöt, jotka vastaavat opiskelijan ohjaamisesta koulutuksen 
ollessa keskeytymässä. Vastausten prosentuaalinen jakautuminen (N=68).

Kun opiskelija palaa tai suunnittelee palaavansa keskeyttämisjakson jälkeen takaisin koulutuk-
seen, on tarvittavan tuen ja ohjauksen järjestäminen ensiarvoisen tärkeää. Tässä verkostoyhteis-
työn merkitys on suuri. Tiiviillä yhteistyöllä etsivän nuorisotyön kanssa on mahdollista tavoittaa 
paitsi uusia opiskelijoita, joilla ei ole tutkintoa, myös löytää niitä opiskelijoita, joilta koulutus tai 
tutkinnon suorittaminen on jäänyt kesken. On muistettava, että yksin opintoihin palaaminen 
ei ole helppoa ja prosessit ovat opiskelijoille usein vieraita. Koulutukseen palaamisen helpot-
tamiseksi ja kynnyksen madaltamiseksi suunnattuja toimintamalleja tulisi kehittää entisestään. 
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”Tulisi kehittää ohjausprosessia keskeyttämisen aikana ja loppuvaiheessa -->  helpottaisi 
opiskelijan palaamisprosessia ja opintojen jatkosuunnittelua. 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Pohjanmaa)

”Haasteena on huomata mahdollinen keskeyttäminen ajoissa ja saada kontakti opiskelijaan 
sekä tehdä suunnitelma keskeyttämisestä/opiskeluun palaamisesta (ml. suunnitelman seu-
ranta).” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Vaikka jatkosuunnitelmista sovitaan opiskelijoiden kanssa, suunnitelman onnistumisen 
edellytyksenä on yleensä aktiivinen opinto-ohjaajan toiminta. Opiskelijat saattavat muutoin 
unohtaa palata opintoihinsa.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Tulisi kehittää toimintamalli keskeyttäneen opiskelijan paluun varmistamiseksi.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Satakunta)

”Haasteena on paluu takaisin opintoihin: ohjaaminen opintoihin ja seuranta, että paluu on-
nistuu.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

Ryhmänohjaajalla (tutoropettaja, vastuukouluttaja) nähtiin olevan ensisijainen vastuu koulu-
tuksensa keskeyttäneen opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ohjauksesta ja koulutuksen suun-
nitelmallisen jatkumisen varmistamisesta koko aineistoa tarkasteltaessa. Opinto-ohjaajan rooli 
prosessissa on merkittävä, joskin opiskelijan oma aktiivisuus on myös ensiarvoisen tärkeää. 
Vastuut sekä erityisoppilaitoksissa että aikuiskoulutusta järjestävillä olivat samansuuntaiset. 
Nuorilla opinto-ohjaajan rooli nousi merkittävimmäksi, ryhmänohjaajan ohella myös kuraattorin 
rooli oli keskeinen. 
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Kaavio 29. Ensisijainen koulutuksensa keskeyttäneen opiskelijan tai tutkinnon suorittajan 
ohjauksen vastuuhenkilö, joka vastaa opiskelijan opintojen suunnitelmallisesta jatkumisesta 
keskeyttämisjakson jälkeen (N=68).
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Kun opiskelija palaa keskeyttämisjaksolta takaisin oppilaitokseen, hänen HOPS, HOJKS, henki-
lökohtaistamista koskeva asiakirja tai henkilökohtainen opiskeluohjelma päivitetään uudelleen. 
Tämä tuli esiin lähes kaikkien koulutuksen järjestäjien vastauksista. Ainoastaan kaksi (2) kou-
lutuksen järjestäjää kertoi, että henkilökohtaisen opintopolun suunnitteleminen ja uudelleen 
päivittäminen toteutuu vain osittain. Nämä kaksi koulutuksen järjestäjää myös koki, ettei hen-
kilökohtaistamisprosessi ole lainkaan tasalaatuinen omassa organisaatiossa eikä opiskelijalle 
ole juurikaan järjestetty suunnitelmallista jatkoseurantaa keskeyttämistilanteessa. Myöskään 
koulutuksen jatkamiseen liittyviä toimintaprosesseja ei nähty omassa organisaatiossa selkeinä 
ja yhdenmukaisina. Haasteena nähtiin keskeyttämisriskin alla olevan opiskelijan tilanteeseen 
puuttuminen, joka tapahtuu usein liian myöhään. Myös tuen järjestäminen palaavalle opiske-
lijalle nähtiin haasteellisena. 

Kaiken kaikkiaan koulutuksen järjestäjien käsitys oli, että opiskelija tai tutkinnon suorittaja saa 
riittävästi ohjausta koulutukseen palatessaan. Ohjauksen ja tuen toteutumista myös seurataan 
ja tukitoimien riittävyys varmistetaan. Toimintaprosessit opiskelijan palatessa koulutukseen 
nähtiin omassa organisaatiossa suhteellisen selkeinä ja yhdenmukaisina, mutta ei kuitenkaan 
aivan yhtä selkeinä ja yhdenmukaisina oppilaitoksesta eroamiseen tai opiskelijan keskeyttämi-
seen liittyviin prosesseihin verrattuna. Näistä jälkimmäisen koettiin toteutuvan kaikista selkeim-
min. Moniammatillisen verkostoyhteistyön nähtiin toimivan hyvin myös opiskelijan palatessa 
takaisin koulutukseen, joskin aikuiskoulutuksessa verkostoyhteistyö näyttäytyi hyvin vähäisenä.

Suurimmat haastekohdat nuoren opiskelijan palatessa takaisin opiskelijaksi tai tutkinnon suo-
rittajaksi keskeyttämisjakson jälkeen liittyivät oppilaitosyhteisöön ja omaan ryhmään kiinnitty-
miseen. Haasteet näyttäytyivät nuorilla selvästi suurempina. Nuorten ammatillista peruskoulu-
tusta järjestävistä koulutuksen järjestäjistä lähes kolmasosa (31,1 %) toi esiin, ettei opiskelijan 
kiinnittymistä omaan ryhmäänsä ja oppilaitosyhteisöön varmisteta aina kovin systemaattisesti. 
Aikuiskoulutusta toteuttavien toimijoiden vastaava luku oli vain 14,3 prosenttia.
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ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 30. Koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen jatkuminen ja ohjaus keskeyttämisjakson 
jälkeen (N=68).



67

Vaikka moniammatillista verkostoyhteistyötä tässä nivelvaiheessa toteutetaankin suhteellisen 
paljon ja yhteistyö on pääsääntöisesti myös hyvin sujuvaa, koulutusta ja tutkinnon suorittamis-
ta tukevia järjestelyjä suunnitellaan työelämän kanssa kuitenkin maltillisesti. Koko aineistoa 
tarkasteltaessa reilu puolet (63,2 %) vastaajista kertoi, että yhteistä suunnittelua työelämän 
kanssa tehdään, mutta toisaalta yli kolmasosa (36,8 %) toi esiin, ettei tämäntyyppinen yhteis-
työ toteudu työelämän kanssa lainkaan tai se toteutuu kyseisessä nivelvaiheessa vain osittain. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että nuorten osalta arvio oli samansuuntainen: 60,7 prosenttia 
toteuttaa työelämän kanssa koulutusta tai tutkinnon suorittamista sujuvoittavia järjestelyjä, 
aikuisten osalta 85,7 prosenttia kertoi tämänkaltaisen työelämäyhteistyön toteutuvan tässä ni-
velvaiheessa hyvin ja sitä toteutettiin myös paljon. Tämä liittyy varmastikin pitkälti koulutuksen 
toteuttamiseen, ja on selvää, että nuorilla työelämäyhteistyö on luonnollisesti vähäisempää. 
Aikuisilla työelämä on kiinteämpi osa yksilöllistä opintopolkua. Asia on kuitenkin hyvä todeta 
työelämälähtöisyyden lisääntyessä, opintopolkujen työvaltaistuessa ja oppimisympäristöjen 
laajentuessa entistä enemmän työelämän suuntaan kaikissa koulutusmuodoissa. 

Erityisoppilaitoksissa varmistetaan selkeästi systemaattisemmin, että opiskelija kiinnittyy omaan 
ryhmäänsä ja oppilaitosyhteisöön. Erityisoppilaitoksissa myös suunnitellaan paljon työelämän 
kanssa yhteistyössä koulutusta ja tutkinnon suorittamista joustavoittavia ja tukevia järjestelyjä. 
Myös erityisoppilaitoksissa suurimmat haasteet opiskelijan keskeyttäessä opintonsa liittyvät 
keskeyttäneen opiskelijan systemaattisen jatkoseurannan varmistamiseen, jota kuitenkin to-
teutettiin erityisoppilaitoksissa muita koulutuksen järjestäjiä hieman enemmän. Erityisoppilai-
toksessa opiskelevan opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen hänelle 
laaditaan hyvin usein myös jatkosuunnitelma. Toimintamalleja tähän liittyen tulee kuitenkin 
kehittää edelleen. 

Varsinkin läpäisyn tehostamisohjelman aikana luotiin paljon malleja yksilöllisten ja joustavien 
opintopolkujen toteuttamiseen, myös työvaltaisia tutkinnon suorittamisen malleja on kehitetty 
runsaasti. Tutkinnon suorittamisen aikana tapahtuvien siirtymien sujuvoittamiseksi luotuja mal-
leja on kehitetty selkeästi vähemmän; keskeyttämistilanteeseen ja erityisesti keskeyttämisjaksol-
ta palaamiseen kohdistuvat toimintamallit ovat vähäisiä. Tähän siirtymävaiheeseen kohdistettu 
kehittämistyö on liittynyt enemmänkin keskeyttämisen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.
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7 VALMISTUMISVAIHE,	JATKO-OPINNOT	SEKÄ	
TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMINEN

Koulutuksen järjestäjistä 88,2 prosenttia kertoi varmistavansa opiskelijoiden osaamisen ta-
son ja jatko-opintovalmiudet koulutuksen päätösvaiheessa. Valtaosa koulutuksen järjestäjistä 
myös kokee, että opiskelijat saavat riittävät valmiudet itsenäiseen työnhakuun. Opiskelijoi-
ta ohjataan koulutuksen loppuvaiheessa sekä varmistetaan heidän olevan tietoisia omista 
jatkopoluistaan ja mahdollisuuksistaan. Sitä vastoin ainoastaan reilu kolmannes (38,2 %) 
koulutuksen järjestäjistä laatii yhdessä opiskelijan kanssa varsinaisen suunnitelman hänen 
jatkopolustaan. Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä 37,7 prosenttia laatii 
jatkosuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa. Aikuiskoulutuksen järjestäjistä vastaavasti 42,9 
prosenttia kertoi, että opiskelijan tai tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan yhdessä suunni-
telma hänen jatkopolustaan. 

Koulutuksen järjestäjistä noin kolmanneksella (32,4 %) on laadittu organisaation sisällä yhteiset 
toimintamallit ja -tavat opiskelijan ja tutkinnon suorittajan jatkopolun varmistamiseksi. Peräti 
67,6 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei yhteisesti päätettyjä toimintamalleja ole joko lainkaan 
tai toimintamenettelyistä on sovittu omassa organisaatiossa vain joiltakin osin. Myöskään mui-
den koulutuksen järjestäjien kanssa ei tehdä kovin systemaattisesti yhteistyötä opiskelijoiden 
jatko-opintoihin siirtymistä sujuvoittaviin toimiin liittyen. Asiantuntijahaastattelussa tuotiin esiin 
myös samansuuntainen ajatus: kun opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on todistus kädessään 
ja hän on hakenut jatko-opintoihin tai työpaikkaa, koulutuksen järjestäjän vastuu päättyy. 

Opintopolkujen toimivuutta ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ammattikorkeakou-
luun on arvioitu kattavasti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn Liikettä niveliin 
julkaisussa. Ammattikorkeakouluihin hakeutuvista on 2000-luvun ajan ollut yhä suurempi osa 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita, joten yhteistyön tiivistäminen ja yhteinen suunnittelu 
on keskeistä. Arvioinnissa havaittiin, että tiedotuksessa yhteistyötä tehdään, mutta nivelvai-
heeseen ja uraohjaukseen liittyvä yhteistyö on vähäisempää ja sen kehittäminen olisi tärkeää. 
Arvioinnin pohjalta tehtiinkin useita kehittämissuosituksia ammatillisen toisen asteen ja korkea-
asteen nivelvaiheen sujuvoittamiseksi.15

Moniammatillinen yhteistyö tässä siirtymävaiheessa opiskelijoiden tai tutkinnon suorittajien 
jatkopolun varmistamiseksi näyttää jäävän hyvin vähäiseksi. Sitä vastoin yhteistyö elinkeino-
elämän kanssa tässä nivelvaiheessa näyttäytyi huomattavasti positiivisempana. Koulutuksen 
järjestäjistä 70,6 prosenttia ilmoitti tekevänsä kiinteästi yhteistyötä työelämän kanssa opiskeli-
joiden työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää ura-, 
neuvonta- ja ohjauspalveluita varsin kattavasti, ja heille annetaan myös tietoa opiskelijahaun 
käytänteisiin liittyen erittäin kiitettävästi.  

Selkeä kehittämisen kohde on opiskelijoiden jatko-ohjaus yksilöllisille koulutuspoluille opintojen 
päätösvaiheessa. Tämä on merkityksellistä myös ammatillisen koulutuksen reformiin ja uudis-
tuvaan, osaamisperusteisuutta tukevaan, tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan ohjaavaan 
järjestelmään liittyen. Se edellyttää koulutuksen järjestäjiä kehittämään systemaattisesti toimin-
tojaan, jotta opiskelijoiden yksilöllinen jatko-ohjaaminen ja suunnitelmallinen jatkopolun raken-

15 Lue kehittämissuosituksista ja arvioinnista tarkemmin: Hintsanen ym. (2016): Liikettä niveliin – Ammatillisesta 
koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen ja koulutusasteiden yhteistyön toimivuus. 
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taminen voidaan varmistaa ja jatkoseuranta mahdollistuisi nykyistä paremmin. Tässä vaiheessa 
olisi hyvä laatia myös työllistymissuunnitelma.

Koulutuksen järjestäjien kartoituskyselyyn sisällytetyssä hankekartoituksessa tilanne näyttäy-
tyi samansuuntaisena: yksilölliselle jatkopolulle ohjaamiseen ja jatkopolun suunnitelmalliseen 
rakentamiseen liittyviä malleja löytyi vähän16. Haasteellisempaa on löytää malleja opintojen 
päätösvaiheen monialaiseen yhteistyöhön liittyen ja kohdistaa toimet erityisesti juuri niihin 
nuoriin, joiden työllistyminen tiedostetaan hankalimmaksi. Tähän voitaneen parhaiten vastata 
Ohjaamo-toiminnalla.
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ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 31. Koulutuksen päätösvaiheeseen liittyvien toimintatapojen arviointia (N=68).

Tämä siirtymävaiheen kokonaisuus näyttäytyy läpi linjan erityisoppilaitoksissa huomattavasti po-
sitiivisempana muuhun aineistoon ja vastaajiin verrattuna. Suurin ero liittyi opiskelijan osaamisen 
tason varmistamiseen koulutuksen päätösvaiheessa: kaikissa erityisoppilaitoksissa varmistetaan 
opiskelijan osaamisen taso ja hänen jatko-opintovalmiutensa. Selkeitä eroja tuli esiin myös jatko-
ohjaamisessa; erityisoppilaitosten opiskelijoille laaditaan valmistumisvaiheessa tai koulutuksen 
päätösvaiheessa lähes systemaattisesti jatkosuunnitelma ja tässä myös moniammatillinen yhteis-
työ on vahvaa. Jatko-opintoihin siirtymiseen liittyvä yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien 
kanssa sitä vastoin jää hieman vähemmälle, mutta sitä kerrottiin kuitenkin toteutettavan erityis-
oppilaitoksissa enemmän kuin muilla koulutuksen järjestäjillä. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa 
työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi tehdään myös huomattavasti enemmän.

Erityisoppilaitoksissa opiskelijoita tiedotettiin varsin hyvin opiskelijahaun käytänteistä, ja ura-, 
neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat myös opiskelijoiden hyödynnettävissä. Opiskelijan ohjaamiseen 
myös panostetaan koulutuksen loppuvaiheessa enemmän, ja näin varmistetaan opiskelijoiden 

16  Katso tarkempaa tietoa hankekartoituksesta ja sen tuloksista selvityksen luvusta 10.
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olevan riittävän tietoisia heille tarjoutuvista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista koulutuksen 
päättyessä. Vaikka organisaatioiden sisäiset toimintaprosessit ovat selkeät ja yhdenmukaiset 
ja toimintatavoista on myös sovittu yhdessä, koettiin, että opiskelijan tai tutkinnon suorittajan 
valmiudet itsenäiseen työnhakuun eivät ole erityisopiskelijoilla riittävät valmistumisvaiheessa.
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Varmistumme opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien
osaamisen tasosta ja jatko-opintovalmiuksista koulu-

tuksen päätösvaiheessa.

Laadimme yhdessä opiskelijan/tutkinnon suorittajan
kanssa suunnitelman hänen jatkopolustaan.

Teemme moniammatillisen verkoston kanssa kiinteää
yhteistyötä opiskelijan/tutkinnon suorittajan jatko-

poluttamisessa.

Organisaatiossamme on yhteisesti päätetty toiminta-
tavoista opiskelijan/tutkinnon suorittajan jatkopolun

varmistamiseksi.
Opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa ohjataan koulutuksen
loppuvaiheessa ja varmistetaan hänen olevan riittävän

tietoinen omista jatkopoluistaan ja mahdollisuuksistaan.

Ura-, neuvonta ja ohjauspalvelut ovat opiskelijoiden /
tutkinnon suorittajien hyödynnettävissä.

Suunnittelemme yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien
kanssa jatko-opintoihin siirtymistä sujuvoittavia toimia.

Teemme kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän
kanssa opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien työelämään

siirtymisen sujuvoittamiseksi.

Opiskelijoita/tutkinnon suorittajia informoidaa
 opiskelijahaun käytänteistä.

Opiskelija/tutkinnon suorittaja saa riittävät valmiudet
itsenäiseen työnhakuun.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu toteutuu erittäin hyvin

Kaavio 32. Koulutuksen päätösvaiheeseen liittyvien toimintatapojen arviointia erityisoppilai-
toksissa (N=5).
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8 SIIRTYMÄ-	JA	NIVELVAIHEET	KOULUTUSPOLUN	 
TAITEKOHTINA 

Opiskelijoiden koulutuspolulle mahtuu monenlaisia siirtymä- ja nivelvaiheita. Koulutukselliset 
nivelkohdat ovat herkkiä ja haastavia hetkiä, joiden onnistuminen on monen tekijän summa. 
Opiskelijalla on mahdollisuus ohjautua yksilöllisesti haluamaansa suuntaan, mutta yhtä lailla on 
mahdollisuus, että hän putoaa polulta kokonaan. Nivelvaiheet ovat siis kriittisiä myös syrjäyty-
misen näkökulmasta. Siirtymä on aina prosessi, jota tulisi tukea pitkällä aikavälillä. 

Kyselyyn vastanneita koulutuksen järjestäjiä pyydettiin arvioimaan kolme onnistuneinta opis-
kelijoiden ja tutkinnon suorittajien siirtymä- ja nivelvaihetta, jotka toimivat omassa organisaa-
tiossa tällä hetkellä sujuvimmin. Vastaajista 85,3 prosenttia arvioi sujuvimmaksi siirtymäksi 
siirtymisen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen eli koulutukseen hakeutumisen vaiheen. 

Toiseksi sujuvimmiksi siirtymiksi arvioitiin siirtyminen saman organisaation sisällä eri tutkinnos-
ta toiseen sekä siirtymät VALMA-koulutukseen. Yhtä toimivana siirtymänä työelämään siirtymi-
sen kanssa koettiin myös koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen jatkaminen keskeyttämisjak-
son jälkeen. Tämä kokemus tuntuu hieman yllättävältä, sillä keskeyttämisjaksolta palaamiseen 
vaikutti liittyvän hyvin monenlaisia haasteita.

Tarkasteltaessa siirtymävaiheiden sujuvuutta sekä nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa 
että aikuiskoulutuksessa ei suuria eroja toimijoiden välillä noussut esiin. Sekä aikuiskoulutuksen 
että nuorten ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät arvioivat ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumisen ja siirtymisen vaiheen sujuvimpana siirtymänä. Nuorten ammatillisen peruskou-
lutuksen toimijoiden vastauksissa esiin nousi selkeästi VALMA-koulutuksen kanssa toteutettava 
yhteistyö, ja siirtymät VALMA-koulutukseen arvioitiinkin toiseksi sujuvimmiksi siirtymiksi koko 
opiskelijan opintopolun aikana. Oman organisaation sisällä tapahtuvien siirtymien ohella myös 
keskeyttämisjaksolta palaaminen näyttäytyivät toimivina siirtymä- ja nivelvaiheina nuorten 
kohdalla. Aikuiskoulutuksen järjestäjien vastauksista hyvin toteutuvana siirtymävaiheena nousi 
esiin oman organisaation sisäisten siirtymien ohella myös työelämään siirtyminen. 

Muita esiin nousseita siirtymiä, joiden arvioitiin toteutuvan hyvin tai erityisen hyvin, olivat 
ulkomaille opiskelemaan tai töihin siirtyminen, varusmiespalvelukseen siirtyminen (suorittami-
nen jopa opintojen ohessa mahdollista), äitiys- ja vanhempainvapaalle siirtyminen, eläkkeelle 
siirtyminen, siirtyminen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) 
ja kuntoutukseen siirtyminen. 

Koulutuksen järjestäjiä pyydettiin pohtimaan, mikä nykyisessä toisen asteen ammatillisen koulu-
tuksen järjestelmässä on sellaista, mistä ei haluta luopua tai mikä koetaan erityisen arvokkaaksi.

Esiin nousi useita arvokkaita ja luovuttamattomia nivelvaiheisin liittyviä toimia ja käytänteitä, 
joiden katsottiin tukevan siirtymien onnistumista. Seuraavassa koulutuksen järjestäjien itsensä 
esiin nostamia asioita suorina lainauksina teemakokonaisuuksittain jäsenneltyinä:
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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

”Mielestämme on arvokasta, että koulutuksen järjestäjän järjestämislupa mahdollistaa kou-
lutuksen järjestämisen oppisopimuskoulutuksena ja sitä kautta joustavat siirtymät rahoitus-
muodosta toiseen. Koulutuksen järjestäjällä on itsenäinen päätäntävalta aloituspaikkojen 
kohdentamisessa ja opiskelijakohtaisessa päätöksenteossa siirtymiin liittyen, mitä pidämme 
hyvänä asiana. Oppilaitos voi määritellä ”hakeutumisprofiilit”/valintakriteerit strategiansa 
pohjalta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Ammatillisen peruskoulutuksen rakentuminen tutkinnon osittain sekä yhtenäiset todistuk-
set helpottavat siirtymiä. Henkilökohtaistamisen prosessi tukee yksilöllisten opintopolkujen 
rakentamista.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Koulutusjärjestelmän toimivuus ja yhtäläiset mahdollisuudet: Joustavat siirtymät koulutus-
muodosta toiseen ja myös se, ettei ole ”pussinperiä”: toiselta asteelta yhtäläiset jatko-opinto-
kelpoisuudet. Koulutuksen työelämäyhteydet: Työssäoppimisen kautta matalalla kynnyksellä 
mahdollisuus työllistymiseen tai siirtymiseen oppisopimuskoulutukseen. Jatko-opintokelpoi-
suuden vahvistaminen: Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.”
 (Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Yhden luukun valtakunnallinen hakeutumispalvelu (yhteishaku) on toimiva. Jatkuva haku 
pitää saada samalla tavalla toimivaksi järjestelmäksi. Aikuiskoulutuksen henkilökohtaista-
misprosessi on toimiva ja sitä tulee kehittää kaikille sopivaksi.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Isojen massojen hallinnassa yhteishaku ja oppijan verkkopalveluiden kokonaisuus (Opin-
topolku) erityisesti siirryttäessä perusasteelta ammatilliseen ovat selkeitä. Näissä myös ha-
kijan oikeusturva säilyy, kun menettelyt ovat yhdenmukaiset. Koulutuksen järjestäjän omat 
toimintatavat ovat joustavia ja niitä kehitetään tarpeen mukaan.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Behörigheten för vidare studier på tredje stadiet bör garanteras för studerande inom yrke-
sutbildningen. Rekryteringen till yrkesutbildningen skulle minska utan denna möjlighet. Möj-
ligheten till vidare studier bidrar till kvalitet inom yrkesutbildningen och konkurrenskraften 
höjs. Fortsättningsvis behöver vi få information och material också på svenska.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjanmaa)

”Yhteishaku, mahdollistaa ryhmien muodostumisen ja ryhmäilmiön myötä opintojen etene-
mistä tukevan yhteisöllisyyden syntymisen. Se on myös koulutuksen järjestäjille taloudellinen 
toimintatapa. Erityisesti aikuisten opiskelijoiden kohdalla suora oppilaitoshaku ja omat ha-
kuprosessit palvelevat paremmin hakijoita erityisesti joustavuutta ja henkilökohtaistamista 
ajatellen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)
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KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

”Emme haluaisi luopua hakeutumisvaiheen työskentely/opintojen henkilökohtaistamisvai-
heen yhteistyöstä, jota toteuttavat vastuukouluttaja/ryhmänohjaaja, oppimisvalmentaja/
opinto-ohjaaja/erva. Tämä varmistaa opiskelijan onnistuneen siirtymisen ammatilliseen 
koulutukseen. Kohti ammattia -jakso nuorten puolella ja orientoiva jakso aikuiskoulutuksen 
puolella.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”…hakupalvelun asiakaspalvelu eri kanavia käyttäen ja hakeutumisen toimintojen kehittäminen 
sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen joustavaksi ja asiakasystävälliseksi toiminnaksi.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pirkanmaa)

”Aikuiskoulutuksen hakuprosessi ja siihen liittyvät haastattelut hakeutumisen yhteydessä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

”Harkinnanvarainen haku, koska Ruotsin Haaparannalta hakeutuvat voivat käyttää sitä. 
Harkinnanvarainen haku palvelee myös erityisryhmistä hakeutuvia.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)

”Hakutoimisto selkeyttää hakemista. Opiskeluhuollon hyvä toimivuus sekä yhteistyö opiske-
lijoiden ja huoltajien kanssa. Tekemisen meininki.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Hakeutumisvaihe, mahdollistaa oikean tutkinnon. Esim. PT/AT ja esim. opso vaihtoehto heti 
alussa. Siirtymiset organisaation sisällä tutkinnosta toiseen ja Valma-koulutukseen ja Valma-
koulutuksesta tutkintoon. Matalan kynnyksen palvelut olisivat jatkossakin lähellä koulutuk-
senjärjestäjää.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Oma koulutukseen hakeutumisen prosessimme verkko-sivujen kautta, palvelee erinomaisesti 
henkilökohtaistamisen prosessia.”
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

YHTEISTYÖ PERUSOPETUKSEN KANSSA 

”Opiskelutiedot perusopetuksesta toiselle asteelle -käytäntö. Voidaan aikaisessa vaiheessa 
järjestää opiskelijan tarvitsemia tukitoimia ja näin siirtyminen ammatillisiin opintoihin on 
sujuvampaa.”
(Koulutuksen järjestäjä, Päijät-Häme)

”Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Pohjanmaa)

”Saattaen vaihto -palaverit.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)

”Toimiva yhteistyö perusopetuksen kanssa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjanmaa)
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”Saattaen vaihto -tilaisuudet: antavat tärkeää opiskeluun liittyvää tietoa opintojen edistä-
miseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllis-
tämistä tukeva ryhmä, joka koostuu oppilaitoksen ja alueen työllistävien tahojen edustajista: 
työmarkkinoilla heikommin työllistyvien valmistuvien opiskelijoiden aseman parantaminen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)

”Peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä VALMA-yhteistyö ja 2+1 -malli, 
joka mahdollistaa oppisopimukseen siirtymisen.”
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Peruskouluyhteistyö on arvokasta ja välttämätöntä. Nivelvaihetiedon siirtyminen perus-
koulusta ammatilliselle toiselle asteelle. Työelämäyhteistyö ja sinne siirtyminen joustavasti. 
VALMA-koulutukseen siirtyminen ja sieltä uusille poluille lähteminen. Oppisopimuskoulutuk-
seen siirtyminen. TE-toimistoyhteistyö ammatinvalinnan ja ohjauksen näkökulmasta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Savo)

”Yhteishakuprosessi sekä siihen läheisesti liittyvät nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit perus-
opetuksen ja ammattiopetuksen välillä. Tiedonsiirtopalavereissa saadaan ”ennakkotietoa” 
tulevista opiskelijoista, jolloin oikeanlaiset tukitoimet voidaan kohdistaa niitä tarvitseville 
opiskelijoille heti opintojen alussa. Nykyisin tiedonsiirtopalaverit toteutetaan elokuussa...” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

VALMA-KOULUTUS

”VALMA, opiskelijat saavat lisää miettimisaikaa ja tutustuvat eri aloihin, sitoutuminen opin-
toihin on vahvempaa, kun heillä on todellinen kuva tutkinnon sisältä. Siirtyminen työelä-
mään, toteutamme joustavasti ja yksilöllisesti erilaisia toimintatapoja opiskelija/tutkinnon 
suorittajakohtaisesti. Oppilaitoksessa eri alojen ja tutkintojen välillä opiskelijoiden siirtymi-
nen ja tutkinnon osien ottaminen on mahdollista.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Savo)

”Pajatoiminnot yhteistyössä kaupungin kanssa, joissa opinnollistamiset ovat tuottaneet 
hyvää tulosta. Valma-järjestelmä antaa mahdollisuuden tutustua eri aloihin, koska monil-
le ei ole ollenkaan selvää mitä haluaa opiskella. Työ ja opinnot voivat vuorotella, se antaa 
mahdollisuuden kokeilla työtä välillä ja ovet eivät sulkeudu sen vuoksi. Työvaltaiset opinnot 
mahdollisia niille joille oppilaitosmuotoiset opinnot eivät sovi. x+y mallien mahdollisuudet 
on otettu työelämässä hyvin vastaan. Pääsääntöisesti kaikki uudet joustavat mahdollisuudet 
ovat askeleita todella parempaan suuntaan. ” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kanta-Häme)

”Valma-koulutuksen antamat mahdollisuudet. Opiskelija voi tulla Valma-koulutukseen ja 
siirtyä takaisin ammatillisiin opintoihin. Se selkeyttää ja antaa suuntaa opiskelijan jatkota-
voitteille sekä ehkäisee koulutuksesta eroamista.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Päijät-Häme)

”VALMA-koulutus, pelastaa monta miettijää matkalta.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Siirtyminen Valma-koulutuksesta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja päinvastoin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)
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SIIRTYMÄT OPPILAITOKSEN SISÄLLÄ

”Tutkinnosta toiseen siirtymiset sujuvat hyvin oppilaitoksen sisällä. Tällä mahdollisuudella 
varmistetaan opintojen loppuun suorittamista oppilaitoksessamme.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Haluamme tukea siirtymiä oppilaitoksen sisällä ja myös oppilaitosmuotoisesta koulutuk-
sesta oppisopimukseen” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kanta-Häme)

”Joustava siirtyminen perusopetuksesta oppisopimukseen (tuemme kaikin tavoin siirtymistä 
työelämään). Siirtyminen työelämään koulutuksen aikana (haasteena tutkinnon suorittami-
nen loppuun).” 
(Koulutuksen järjestäjä, Keski-Suomi)

”Möjligheten att flytta mellan grundläggande yrkesutbildning och Valma är värdefull för 
många studerande som har utmaningar med studieval och att orka med studierna.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjanmaa)

”Siirtyminen ja jatko-opinnot oman organisaation palvelujen sisällä tutkinnosta, valmennuk-
sesta ja rahoitusmuodosta toiseen: mahdollisuus pitkäaikaisten asiakkuuksien syntymiseen.”
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Pohjanmaa)
”Opiskelijan mahdollisuus vaihtaa alaa oman organisaation sisällä…” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)

VERKOSTOYHTEISTYÖ 

”Verkostoyhteistyö on opiskelijan opintojen alun sekä jatkon kannalta erittäin tärkeää. Lisäk-
si tämä on tärkeää ohjaushenkilöstön tiedon kulun takia. Tästä emme haluaisi luopua, mutta 
joudumme sitä ammatillisen koulutuksen säästöjen vuoksi vähentämään.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Verkostoyhteistyö ja tarvittaessa saattaen vaihto.”
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Studerandekårsverksamheten, stöder studerandens delaktighet, tutorverksamheten, stöder 
studerandens delaktighet.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Moniammatillisesta ja verkostoyhteistyöstä emme halua luopua, koska siitä saadaan opis-
kelijan tilanteeseen laaja-alaista tukea. Työelämäjaksoilta hankittu osaaminen motivoi ja 
valmentaa opiskelijaa työelämään, niiden kehittämistä jatkamme yhdessä yritysten ja opet-
tajien kanssa.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Moniammatillinen työote oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella: mahdollistaa opiskelijoille 
joustavia siirtymiä ja opintopolkuvaihtoehtoja.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kymenlaakso)
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”Ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö siirtymässä ammatilliseen koulutukseen: tukea tar-
vitsevan opiskelijan näkökulmasta onnistunut koulutuspolun aloitus, koulutuksen järjestäjän 
näkökulmasta mahdollisuus ennakointiin ja sujuvaan siirtymään.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Keskeyttämisen ehkäisyä tukevat toimintamallit, etteivät nuoret syrjäydy.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Työpajat, VALMA ja toimiva työelämäyhteistyö, koska ne mahdollistavat yksilölliset ja jous-
tavat oppimispolut sekä ehkäisevät keskeyttämistä.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Koulutuskokeilut ja vastaavat madaltavat tutkintotavoitteisen opiskelun aloittamisen kyn-
nystä, ehkäisevät keskeyttämistä ja edistävät esim. nuorten aikuisten motivointia/sitout-
tamista opiskeluun. Vastuukouluttajat tuntevat hyvin alan ja alueen työpaikat ja tehtävät, 
ohjaavat opiskelijat työssäoppimiseen, ja sitä kautta mahdollistuu monen työllistyminen. 
Yksilölliset oppimispolut, aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Ohjaushenkilöstön välinen suunnitelmallinen ja järjestelmällinen yhteistyö ja jatkuva toi-
minnan kehittäminen oman organisaation sisällä ja verkostoissa (perusopetus, lukio, am-
matillinen).” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pirkanmaa)

”Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö opiskelijan ja oppilaitoksen eri verkostojen ja sidos-
ryhmien kanssa. Tarvittava, opiskelijan näkökulmasta yksilöllinen nivelvaiheiden yhteistyö 
eri toimijoiden kanssa. Miksi emme halua luopua: Tiivis yhteistyö opiskelijan ja oppilaitok-
sen eri verkostojen ja sidosryhmien kanssa takaa opiskelijalle tarvittavan ja hänen etujensa 
mukaisen oikea-aikaisen tuen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Savo)

ASIAKASLÄHTÖISET, YKSILÖLLISET JA JOUSTAVAT RATKAISUT

”Joustavuus, kaikella tavalla, ja joka suuntaan. Pieni oppilaitos mahdollistaa tuon.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)

”Opiskelijalla on mahdollisuus valita oma yksilöllinen joustava opintopolku, koska tämän 
avulla opiskelija sitoutuu omiin valintoihinsa ja vie opinnot päätökseen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Karjala)

”Ammatillisen erityisoppilaitoksen näkökulmasta arvokkainta on se, että voimme tarjota 
erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoillemme Telma-, Valma-, perustutkinto- ja lisäkou-
lutusta ja räätälöidä niiden pohjalta opiskelijan omiin tarpeisiin soveltuvan opintopolun ja 
sen jälkeisen sijoittumisen työhön ja itsenäiseen elämään.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Kanta-Häme)

”Erityisen arvokkaana pidämme opiskelijahallinto-ohjelmien yhteensovittamista ja taipu-
mista henkilökohtaisiin ja yksilöllisiin ratkaisuihin. Opiskeluhuollon selkiyttäminen auttaa 
siirtymävaiheissa hahmottamaan opiskelijan kokonaistilannetta varsinkin, jos tilanteet on 
dokumentoitu opiskelijahallinto-ohjelmaan.”
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi) 



77

”Osaamisperusteisuus ja osaamisen monipuolisen kertymisen tunnistaminen ja tunnusta-
minen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)

”Koordinatorns tjänster för att stöda den enskilda studeranden i sina val, möjlighet att indi-
viduellt besluta hur mycket som kan förverkligas på arbetsplatser.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

(NIVELVAIHE)OHJAUS	JA	TUKI

”Kaikkea on mahdollista kehittää. Siirtymien kannalta tärkeää olisi, että erityistä tukea tar-
vitsevat opiskelijat saisivat tarpeellisen tuen omassa oppilaitoksessaan tai vaihtoehtoisesti 
siirtymä erityisoppilaitokseen olisi joustava ja sujuva. Vankan tuen tarvitsijat tulisi olla mah-
dollista ohjata suoraan erityisoppilaitokseen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Henkilökohtainen ohjaus ja tuki. Se on kaiken a ja o. Se mahdollistaa siirtymät. Ilman sitä 
asiat tapahtuvat valmistautumatta ja lopputulos voi olla tosi huono. 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Tiedonkulku sähköisessä muodossa siirtymävaiheissa. Ohjauksen merkityksen korostuminen 
ja mahdollistaminen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)
”Ohjaus opintojen nivelvaiheissa, ohjaus opintojen alkuvaiheessa ja opintojen aikana sekä 
ohjaus opintojen päättövaiheessa työelämään tai jatko-opintoihin.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Savo)

”Henkilökohtainen ohjaus on ja tulee jatkossakin olemaan keskeistä. Opettajuutta ei pidä 
romuttaa, mutta opettajan roolin muutoksessa tulee saada tukea ja koulutusta niin, että 
opettajat selviytyvät uudesta ohjaavasta ja valmentavasta roolista samalla kun rahoitus-
uudistus pakottaa vähentämään lähiopetuksen määrää. Ammatillisella koulutuksella ja 
ammatillisella opettajalla on yhteiskunnallisesti kaikkein suurin merkitys tilanteessa, jossa 
halutaan varmistaa työllisyys ja pk-yritysten osaavan työvoiman tarve.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Tillräckliga resurser för handledning.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Monipuoliset henkilökohtaiset opintojen- ja ryhmänohjauksen palvelut.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Lappi)

JATKO-OPINNOT	JA	TYÖELÄMÄÄN	SIIRTYMINEN

”Jatko-opintomahdollisuuksien esiin tuominen ja jatko-opintoihin ohjaaminen toimii perus-
koulutuksessa hyvin. Aikuiskoulutuksen tavoitteena on ensisijaisesti työelämään siirtyminen.”
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Ammatillisen koulutuksen tuottama jatko-opintokelpoisuus mahdollistaa siirtymät eteen-
päin. Lisääntynyt valinnaisuus varmistaa yksilöllisten ja työelämälähtöisten opintopolkujen 
toteutumisen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Satakunta)
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”Toisen nivelvaiheen ohjaus jatko-opiskelijaksi tai työelämään. Opiskelijoista huolehtiminen/
välittäminen, vaikka osaamisperusteisuuden myötä vastuu opinnoista siirtyy voimakkaam-
min opiskelijalle itselleen.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pirkanmaa)

”Allmän högskolebehörighet” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Jatko-opintokelpoisuuden turvaaminen tärkeää! Jatko-opinnoista tiedottaminen tärkeää.”
(Koulutuksen järjestäjä, Etelä-Karjala)

”Opintojen alussa riittävä teoriaopintojen määrä ja ammatillisten taitojen harjaannuttami-
nen ohjatusti, jotta opiskelijoiden perusvalmiudet työssäoppimisjaksolle olisivat ainakin koh-
tuullisen hyvät. Joustava yhteistyö työpaikkojen kanssa, jotta opiskelija voisi osaamisen kar-
tuttua työllistyä ja suorittaa loput jäljellä olevat opinnot joustavasti työntekemisen ohella.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Varsinais-Suomi)

”Joustava siirtyminen opintojen ja työelämän välillä. Joustavat pedagogiset ratkaisut. Tämän 
vuoksi pitäisi olla selkeät valtakunnalliset linjaukset työssäoppimisen maksuihin liittyen kai-
killa koulutusaloilla samanlaisina.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Satakunta)

”Työelämään tapahtuva siirtyminen, sen varmistaminen ja työelämään siirtymiseen liittyvä 
tuki ovat tärkeitä palvelumuotoja opiskelijalle ja oppilaitokselle tuloksellisuuden/vaikutta-
vuuden osoittamiseksi.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Uusimaa)

”Työelämäyhteistyö ja myös YTOjen työelämäyhteys, työllistymisen tukena.” 
(Koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Pohjanmaa)
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9 LOPUKSI

Erilaiset siirtymät, kuten siirtyminen koulutusasteelta tai koulutusmuodosta toiseen, työelä-
mään tai jatko-opintoihin, ovat opiskelijan opintopolun haastavia taitekohtia ja varsinkin nuo-
rille usein kriittisiä vaiheita. Siirtymisen onnistumisessa tärkeää on, että koulutuksen järjestäjien 
sisäiset toimintaprosessit ovat selkeitä ja johdonmukaisia, verkostoyhteistyö sujuvaa ja ohjaus-
palvelut riittäviä. Selvitystyön aikana nousi esiin hyviä toimintamalleja ja käytänteitä, joita olisi 
tärkeää saada hyödynnettyä laajemminkin. Seuraavassa keskitytään käymään läpi selvityksen 
tuloksia kehittämisorientoituneesti. 

Kartoituskyselyn vastausten perusteella voidaan todeta, että koulutuksen järjestäjien toiminta-
prosessit sekä vastuunjako eri nivelvaiheiden siirtymissä ovat kokonaisuudessaan varsin toimi-
via, joskin verkostoyhteistyötä ja ohjaustoimia tulee vielä tehostaa erityisesti koulutuksen kes-
keytyessä, päättyessä ja opiskelijan jatkopolun varmistamisessa. Koulutukseen hakeutumisen 
nivelvaiheessa suurimpana haasteena nähtiin ympärivuotinen koulutukseen hakeutuminen. 
Koulutuksen järjestäjien kokemuksen mukaan ympärivuotinen koulutukseen hakeutuminen ja 
koulutukseen pääsy eivät toteudu kaikilta osin vielä riittävän joustavasti ja tasapuolisesti. Tähän 
liittyviä toimintaprosesseja tulee kehittää edelleen siten, että ympärivuotinen koulutukseen 
hakeutuminen ja pääsy mahdollistuvat kaikille asiakasryhmille nykyistä paremmin ja tasapuo-
lisemmin. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ammatilliseen koulutukseen voitaisiin 
hakeutua yhteishaun lisäksi joustavasti ympäri vuoden. Valmistelussa olevien uudistusten on 
tarkoitus vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. 

Koulutuksen järjestäjien mukaan yhteistyö perusopetuksen kanssa on sujuvaa. On äärimmäisen 
tärkeää, että perusopetuksen ja toisen asteen välillä toimii saumaton yhteistyö. Myös aikaisem-
mat tutkimukset ja selvitykset vahvistavat perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välisen 
yhteistyön merkitystä koulutukseen siirtymisessä, kiinnittymisessä ja tavoitteellisessa opinto-
polun rakentamisessa. Yhteistyö on tärkeää paitsi tiedon siirtymisen, myös tuen ja ohjauksen 
näkökulmasta. Se, että nuoren tukena ja rinnalla kulkijana on jo peruskoulusta tuttu aikuinen, 
takaa turvallisen siirtymisen uuteen oppimisympäristöön. Nivelvaiheyhteistyö ja siihen liittyvät 
ohjaustoimet tukevat paitsi opiskelijan siirtymistä ja oppilaitosyhteisöön kiinnittymistä myös 
ennaltaehkäisevät opiskeluihin liittyvien ongelmien syntymistä. Yhteistyöhön panostaminen 
kantaa hedelmää myös motivoituneempina tulevina opiskelijoina. 

Kartoituskyselyn vastausten perusteella opiskelijoiden oma aktiivisuus opintopolkunsa suun-
nittelussa nähtiin vähäisenä, ja vain alle puolet kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 
koki, että opiskelijat ovat itse aktiivisia oman opintopolkunsa suunnittelijoita. Ammatillisen 
koulutuksen reformin myötä opiskelijan mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin ja ratkaisuihin 
lisääntyvät ja opiskelijalta edellytetään entistä enemmän itseohjautuvuutta sekä kykyä arvioi-
da omaa osaamistaan. Itseohjautuvalla opiskelijalla ei kuitenkaan tarkoiteta yksinäistä opis-
kelijaa tai yksintyöskentelyä, jossa opiskelija jää yksin omien valintojensa kanssa. Lisääntyvät 
valinnanmahdollisuudet tarkoittavat joustavia ja yksilöllisiä, opiskelijan omista lähtökohdista 
suunniteltuja ratkaisuja ja valintoja. Itseohjautuvan oppimisen lähtökohtana toimivat siis 
opiskelijan omat tarpeet, kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja henkilökohtainen aktiivisuus. 
Osaamisperusteisuus haastaa myös opettajia uuteen opettajuuteen, jossa opettaja on oppi-
misen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja. Osana tätä selvitystyötä toteutetut 
asiantuntijahaastattelut vahvistavat näkemystä, ettei automaattisesti voida olettaa opiskelijan 
osaavan tehdä valintoja tai ohjata omaa oppimistaan oppilaitokseen tullessaan, vaan siihen 
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pitää myös oppia. Opiskelijan itseohjautuvuus kehittyy vähitellen, ja ohjauksen avulla opis-
kelijan omaa aktiivisuutta ja yrittävää asennetta opiskelussa ja jatkokoulutukseen hakeutu-
misessa voidaan tukea. Tähän aihekokonaisuuteen tullaan Zoomi-hankkeessa toteuttamaan 
vuosien 2017 ja 2018 aikana tutkimustyö, jossa selvitetään, kuinka oppijan omaa aktiivisuutta 
ja osallisuutta voidaan vahvistaa koulutuspolun eri vaiheissa.

Koulutuksen järjestäjien kuvauksissa ryhmäyttäminen rinnastettiin usein luokkamuotoiseen 
toimintaan, ja se nähtiin usein ehkä hieman kapea-alaisestikin vain ryhmänä toimimisena. Itse 
asiassa monista vastauksista ja ryhmäyttämisprosessin kuvauksista nousi esiin, ettei ryhmäyt-
täminen ja koulutukseen kiinnittyminen tunnu sopivan kovinkaan hyvin yhteen yksilöllisten 
oppimispolkujen ja osaamisperusteisuuden ajatuksen kanssa. Ryhmäyttäminen on tärkeä pro-
sessi opiskelijan sitouttamiseksi oppilaitosyhteisöön. Ryhmäyttäminen ei ole vain koulutuksen 
alkuvaiheeseen ajoittuva ja kiinnittymisen kannalta olennainen prosessi, vaan sillä on merkitystä 
myös keskeyttämisen ehkäisyssä. Ryhmäyttämisen merkitystä ei voi vähätellä, olipa kyse aikui-
sista tai nuorista opiskelijoista. Ryhmällä on suuri merkitys opiskelijan sosiaalisen identiteetin ja 
opiskelumotivaation kannalta, mutta sillä on myös hyvin keskeinen merkitys opiskelijan hyvin-
voinnille. Kun opiskelija kokee kuuluvansa ryhmään ja ryhmä tuntuu turvalliselta, hän voi kes-
kittyä opiskeluun tai tutkinnon suorittamiseen. Vastuu luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta, 
ryhmässä viihtymisestä ja yhteistyön takaamisesta kuuluu kaikille. 

Vaikka selvitystyön tulosten perusteella voidaankin sanoa henkilökohtaistamisprosessin toteu-
tuvan kokonaisuudessaan hyvin ja verkostoyhteistyö prosessin eri vaiheissa nähtiin sujuvana, 
kehittämistyötä tulee selkeästi kohdentaa prosessin tasalaatuisuuden varmistamiseen. Koulu-
tuksen järjestäjien vastauksista nousi esiin toive osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
käytänteiden yhtenäistämisestä, jolla varmasti osaltaan voitaisiin varmistaa tasalaatuisuuden 
toteutuminen. Tähän kokonaisuuteen kaivattiin lisää konkreettisia välineitä ja selkeämpää 
ohjeistusta. Koulutuksen järjestäjien tulisi yhdessä varmistaa opiskelijoille tarjottavien palve-
luiden tasalaatuisuus sekä opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu prosessin eri vaiheissa koulu-
tuksen järjestäjästä ja verkostosta riippumatta. Selkeä havainto myös oli, että osaamista, joka 
on tunnistettu, ei ole välttämättä pystytty tunnustamaan. Koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
tapahtuvan oppimisen ja arkioppimisen yhteydessä hankitut tiedot ja taidot tunnistetaan hel-
pommin, mutta suuri haaste on, kuinka nuo taidot ja osaaminen saadaan tunnustettua. Tukea 
tarvitaan paitsi henkilöstön kouluttamiseen myös osaamisen näkyväksi tekemiseen. 

Yksilöllisten ja joustavien polkujen toteutumisen näkökulmasta näyttää siltä, että opiskelijat 
voivat suhteellisen joustavasti siirtyä koulutusmuodosta tai oppilaitoksesta toiseen kesken kou-
lutuksen tai tutkinnon suorittamisen. Opiskelijoille tarjotaan myös vaihtoehtoisia tutkinnon 
suorittamistapoja ja polkuja varsin paljon. Koulutuksen järjestäjät arvioivat työelämäyhteistyön 
kiinteäksi ja vuorovaikutukselliseksi. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa opiskelijaa ohjataan 
ja perehdytetään, opiskelijan oppimista tuetaan ja luodaan yhdessä oppimiselle turvallinen ja 
otollinen ympäristö sekä olosuhteet työelämätaitojen harjaannuttamiseen, ammatillisen osaa-
misen kartuttamiseen ja kehittämiseen. 

Osaamisen hankkiminen on siirtymässä yhä enenevässä määrin työpaikoille, ja koulutuksen 
työelämälähtöisyyttä vahvistetaan. Kartoituskyselyyn osallistuneiden koulutuksen järjestä-
jien vastausten perusteella työpaikkaohjaajien ja kouluttajien ohjaus- ja arviointiosaamista 
tulee vahvistaa. Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen suunnattujen resurssien ei koettu olevan 
riittäviä. Hyvää lopputulosta varmistaisivat työpaikkaohjaajien ja kouluttajien ohjaaminen ja 
perehdyttäminen sekä opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen työpaikalla tapahtuvan op-
pimisen aikana. 



81

Koulutuksen järjestäjien vastauksista nousi esiin, ettei työpajoja nähdä kovinkaan laajamittai-
sesti osana ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostoa. Työpajatoiminta tarjoaa monipuoli-
set mahdollisuudet työvaltaiseen opiskeluun ja työelämätaitojen harjaannuttamiseen. Työpa-
jat myös tarjoavat vaihtoehtoisen väylän koulutukseen, mikäli opiskelu on keskeytynyt, se ei 
kiinnosta tai siihen ei ole edellytyksiä. Erilaisia malleja ja mahdollisuuksia työpajoista tutkin-
totavoitteiseen koulutukseen siirtymiseen olisi hyvä tarkastella laajemmin. Työpajojen osaa-
mista ja monipuolisuutta työvaltaisena oppimisympäristönä voisi varmasti hyödyntää nykyistä 
enemmän. Kehittämistyötä tulisi kohdentaa myös eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jossa 
nuori, työpaja, ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä paikallinen palvelujärjestelmä toimivat 
aktiivisesti yhdessä opintopolun suunnitelmallisessa rakentamisessa.

Kyselyn tulosten perusteella erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin opiskelijoihin, jotka 
syystä tai toisesta keskeyttävät opintonsa tai eroavat oppilaitoksesta. Ennaltaehkäisevä työ, 
ennakoiva tuki, varhainen tunnistaminen ja varhainen tuki ovat malleja, joita monissa oppi-
laitoksissa on kehitetty varsin laajalti ja jotka ovat myös avainasemassa, jotta keskeyttämis-
vaarassa oleva opiskelija saadaan tuen ja ohjauksen piiriin. Myös koulutuksensa keskeyttävien 
opiskelijoiden jatkoseurantaa ja jatkosuunnitelmien ohjausta yksilöllisten tarpeiden mukai-
sesti tulee lisätä ja vahvistaa. Määräajaksi opintonsa keskeyttävälle opiskelijalle laaditaan 
useimmiten jatkosuunnitelma, mutta suunnitelmallinen jatkoseuranta toteutuu heikommin. 
Mikäli opiskelija eroaa oppilaitoksesta, hän jää usein vaille yhdessä laadittua jatkosuunni-
telmaa ja tukiverkostoa. Vain reilut puolet kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 
kertoi laativansa jatkosuunnitelman opiskelijan erotessa oppilaitoksesta, ja lähes puolet kou-
lutuksen järjestäjistä ilmoitti, ettei jatkosuunnitelmaa laadita lainkaan tai jatkosuunnitelma 
laaditaan vain joiltain osin. Suurena haasteena esiin nousi myös opiskelijoiden tavoittamat-
tomuus. On selvää, että koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet myötävaikuttaa opiskelijan 
koulutukseen palaamiseen ja siten edistää opintojen suunnitelmallista jatkumista ovat hyvin 
rajallisia. Tässä siirtymävaiheessa moniammatillinen yhteistyö on avainasemassa. Selkeä oh-
jausprosessi koulutuksen ollessa keskeytyneenä ja keskeytyksen loppuvaiheessa helpottaa 
opiskelijan koulutukseen palaamista sekä opintopolun jatkosuunnittelua. Myös palaavan 
opiskelijan kiinnittyminen oppilaitosyhteisöön tulee varmistaa nykyistä systemaattisemmin. 

Samansuuntainen haaste nousi selkeästi esiin myös valmistuvan opiskelijan jatkopolun suunnit-
telussa. Valmistuvaa opiskelijaa ohjataan, mutta varsinaista suunnitelmaa hänen jatkopolustaan 
ei laadita kovinkaan usein. Myöskään yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ei 
tehdä kovin systemaattisesti opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtymistä sujuvoittaviin toimiin 
liittyen. Selkeä kehittämisen kohde on opiskelijoiden vaihtoehtoisten jatkopolkujen systemaat-
tinen suunnittelu ja varmistaminen koulutuksen päätösvaiheessa. Tähän nivelvaiheeseen on 
kehitetty hyvin vähän malleja ja toimivia käytäntöjä. Sitä vastoin työelämäyhteistyöhön ja jatko-
opintoihin siirtymiseen erilaisia malleja on kehitetty selvästi enemmän.

Selvityksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että moniammatillinen yhteistyö ja henkilöstön 
sitoutuneisuus tukevat merkittävästi koulutukseen hakeutumisen ja siirtymisen onnistumista. 
Siirtymisen onnistuminen onkin koko verkoston toimijoiden yhteistyön taidonnäyte. Nivelvaihe-
yhteistyötä tulee kuitenkin edelleen vahvistaa koulutusasteiden ja sidosryhmien välisellä yhtei-
sellä suunnittelulla. Nivelvaiheen siirtymissä ohjaustoimien tulisi olla selkeä jatkumo, jossa myös 
opiskelija on aktiivinen ja osallistuva toimija. Laadukas, jatkuva ohjaus on nivelvaiheiden siirty-
mien onnistumisen tae, ja tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu vain sujuvalla yhteistyöllä!
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10 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN KARTOITUS KYSELYSSÄ 
ESIIN NOUSSEET HANKKEET 

Koulutuksen järjestäjille suunnatussa kartoituskyselyssä selvitettiin, kuinka paljon ammatillisen 
koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyviä toimintatapoja ja prosesseja on kehitetty osa-
na erilaisia kehittämishankkeita. Kartoituskyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät nostivat 
esille yhteensä 210 eri hanketta vuosilta 2003–2018. Näin ollen esiin nousi useita vuosia sitten 
päättyneitä hankkeita sekä käynnissä olevia tai juuri alkaneita hankkeita. Tässä luvussa käsitel-
lään hankkeita, jotka ovat päättyneet vuoden 2010 jälkeen. Varhaisempia hankkeita karsittiin 
pois, sillä toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja vanhemmissa hankkeissa luodut käytännöt 
voivat olla vanhentuneita. Lisäksi hankkeita karsittiin sen mukaan, miten paljon niistä löytyi 
internetin välityksellä tietoa hankkeen päättymisen jälkeen. Suuri osa vastaajista oli ilmoittanut 
pelkän hankkeen nimen, joten iso osa työstä kului hanketietojen etsimiseen. 

Vastaajat ilmoittivat pääsääntöisesti useamman kuin yhden hankkeen teemaan liittyen, osin 
samoja hankkeita nostettiin esiin myös useammassa teemassa. Perusopetuksen ja ammatillisen 
koulutuksen nivelvaiheeseen sekä koulutukseen kiinnittymiseen liittyviä hankkeita nostettiin 
esiin yhteensä 113 kappaletta ja henkilökohtaistamiseen liittyviä hankkeita 110 kappaletta. 
Yksilöllisyyden toteutumisen hankkeita ja koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen aikaisia siir-
tymiä tukevia hankkeita ilmoitettiin 76 kappaletta. Vastaajien ilmoittamat hankkeet löytyvät 
lueteltuna liitteestä 5.

Seuraavassa esiin nousseita hyviä käytäntöjä käsitellään kartoituskyselyssä määriteltyjen tee-
mojen mukaisesti. Nämä käytännöt on myös jaettu pääteeman alle osateemoihin. Lisäksi jo-
kaisen koonnin yhteydessä nostetaan esiin parhaimpia esimerkkejä, jotka kuvaavat kyseistä 
nivelvaiheteemaa. 

10.1	 Koulutukseen	pääsy,	perusopetuksen	ja	ammatillisen	
koulutuksen	nivelvaihe	ja	koulutukseen	kiinnittyminen

Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheeseen sekä ammatilliselle toiselle asteel-
le kiinnittymiseen liittyen poimittiin ilmoitetuista hankkeista 82 hanketta. Näiden hankkeiden 
hyvät käytännöt jaoteltiin pienempien teemojen alle, avoimesta ammattiopistosta ohjaamisen 
kehittämisen kautta uusiin sähköisiin oppimisympäristöihin. 

Yhteistyötä perusopetuksen kanssa on kehitetty vastaajien mukaan kahdessatoista hankkees-
sa. Perusopetukseen on luotu erilaisia välineitä ammatillisten koulutusvaihtoehtojen esittelyyn 
ja tutustumiseen. Rätt yrke – från frö till planta -hankkeessa tehtiin ammattivideoita perusope-
tuksen käyttöön, Metka-hankkeessa taas luotiin Virtuaalivartti-menetelmä, jossa ammatillinen 
opinto-ohjaaja kertoo videoneuvottelussa ajan tasalla olevaa tietoa reaaliajassa esimerkiksi 
ammatillisen oppilaitoksen koulutusaloista ja yhteishausta. TATU – tartu tutkintoon -hankkeessa 
syntyi Amis-kioski -toimintamalli, jonka avulla peruskouluissa ja vanhempainilloissa kerrotaan 
eri koulutusaloista ja koulutusvaihtoehdoista. Jokainen edellä esitetyistä esimerkeistä oli osa 
läpäisyn tehostamisen ohjelmaa. Lisäksi yhteistyötä perusopetuksen kanssa uravalintaan liitty-
en vahvistettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi -hankkeessa, 
Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Oikeaan osuvaa ohjausta -hankkeessa ja Turun kaupungin 
sivistystoimialan Joustavasti jatkoon-, VaSkooli- ja Opeda -hankkeissa. Näissä luotiin myös pieniä 
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ammatilliseen koulutukseen perehtymiseen liittyviä käytäntöjä, kuten järjestettiin peruskou-
lulaisille ammatillinen retkipäivä (Opeda), käytettiin tyttöjä tyttöjen perehdyttäjinä (Opeda), 
pidettiin koulutusinfoja (VaSkooli), järjestettiin tutustumistapahtumia (Oikeaan osuvaa ohjaus-
ta) ja perustettiin maakunnallinen nivelvaihe- ja tiedonsiirtotiimi (Joustavasti jatkoon). Turun 
kaupungin sivistystoimialan hallinnoimassa MAST-hankkeessa luotiin myös lomake ja ohjeistus 
opiskelijan tilanteen kuvaamiseksi perusopetuksen päättövaiheessa tiedonsiirtoa varten. Täl-
lä hetkellä käynnissä olevissa Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymän Opintie, Kotkan-Haminan 
seudun koulutuskuntayhtymän Carry on- ja Saimaan ammattiopiston Jopo – Joustavat opinpo-
lut -hankkeissa luodaan myös perusopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä tukevia käytäntöjä. 
Opintie-hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä perusopetuksen ja lukioiden opinto-ohjaajien ja 
Salpauksen ohjauspalvelujen kesken. Carry on -hankkeessa taas kuvataan muun muassa opiske-
lijoiden perehdyttämisen tueksi ohjauspolku perusopetuksesta ammatilliselle toiselle asteelle 
ja edelleen ammattikorkeakouluun ja työelämään. Jopo – Joustavat opinpolut -hankkeessa luo-
daan hieman samanlaista ajatusta kuin Carry on -hankkeessa, siellä ohjataan ammattiopiston 
opiskelijoita hahmottamaan opiskeluvaihtoehdot ja niistä itselle sopivat alat opintopolkujen 
avulla.

Koulutukseen hakeutumiseen on luotu käytäntöjä vastaajien mukaan neljässätoista hankkees-
sa. Hakeutumisen tueksi on luotu erilaisia hakeutumisen malleja, luotu sähköisiä työkaluja, 
vahvistettu hakeutumisvaiheen yhteistyötä, kehitetty soveltuvuuskokeita, parannettu hakuma-
teriaalia sekä kehitetty opiskelijavalintaa. Koulutukseen hakeutumisen malleja on luotu Turun 
kaupungin sivistystoimialan Joustavasti jatkoon -hankkeessa, jossa avattiin uusia hakukäytäntöjä 
ja tiedotettiin niistä. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ohjauksen apajilla -hankkeessa kehi-
tettiin hakeutumisvaihetta ja hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista. Tällä hetkellä käynnissä 
olevassa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän SISU – Siirtymät sujuviksi -hankkeessa kehite-
tään hakeutumisvaiheen palvelumallia. Kouvolan seudun ammattiopiston KOHOPS-hankkeessa 
taas kehitettiin opinto-ohjauksen sähköisiä työkaluja ja toimintatapoja vastaamaan osaamispe-
rusteista ammatillista koulutusta ja tukemaan opiskelijan yksilöllisiä valintoja. 

VALMAKSI – verkostoituen, vahvistuen ja valmentautuen -hankkeessa luotiin alueellisia opiske-
lijoiden ohjauspolkuja, joihin sisällytettiin hakeutumisvaihe sekä siirtymät ammatillisiin perus-
tutkintoihin. Tampereen seudun ammattiopiston Valma-projektissa kehitettiin opiskelijoiden 
rekrytoimista ja valintaprosessia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymän TakuullaIN-hankkeessa 
joustavia opiskelijavalintakäytäntöjä ja erillisvalintaa sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 
LÄPSY, Läpäisyn tehostamishankkeessa osuvaa opiskelijavalintaa ja nivelvaiheyhteistyötä perus-
opetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Säkä-
hankkeessa taas luotiin uusien sähköisen yhteishaun ryhmien opiskelijavalintamenettelyn ja 
erillisvalintojen prosessikuvaus. Hakeutumisvaiheen valinnan tueksi päivitettiin myös eri alojen 
haku- ja markkinointimateriaalia. AMIedun UraAvain-hankkeessa pyrittiin lisäämään kiinteis-
töpalvelualan tunnettuutta, kiinnostavuutta ja arvostusta ja Turun kaupungin sivistystoimialan 
Vetovoimaa teknologia-aloille -hankkeessa taas työstetään nuorten kanssa markkinointimate-
riaalia teknologia-aloille sekä luodaan kummiyritysverkosto alavalintojen tueksi.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja ohjaamiseen sekä nivelvaihesiirtymien tukemi-
seen on myös luotu erilaisia ohjauspalveluita. Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän 
KohtaAmo – Matkalla osaajaksi -hankkeessa on luotu keskitetty ohjauksen palvelupiste, joka tar-
joaa opinto- ja uraohjausta, turvaa siirtymävaiheiden ohjautumista ja lisää tietoisuutta eri valin-
nanmahdollisuuksista. Koulutuskeskus Sedun Steppi-hankkeessa laadittiin alueelliset ohjauksen 
mallit kaikille mukana oleville koulutuksen järjestäjille. Malli sisälsi sähköistä ohjausmateriaalia 
perusopetuksen oppilaanohjaajien ja hakijoiden käyttöön. Tällä hetkellä käynnissä olevassa Kemi-
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Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian Lapin TNO-palvelut -hankkeessa kehitetään tieto-, 
ohjaus- ja neuvontapalveluita esimerkiksi niin, että luodaan 2–3 yhteistä TNO-palvelutuotetta 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kehitetään TNO-toimijoiden osaamista palvelutuotteiden käyt-
töönottamiseksi sekä pyritään parantamaan asiakkaiden kiinnostusta TNO-palveluita kohtaan. 
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen Nisu – nivelvaiheiden sujuvoittaminen -hankkeessa taas 
kehitetään henkilökohtaistamisprosessin toimintamallia kaikille KAO:n asiakkaille. 

Näiden lisäksi yksi esimerkki ohjauspalveluiden kehittämisestä on Ohjaamo-toiminta. Esimer-
kiksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Ohjaamo-hankkeessa tavoitteena on kehittää asiakas-
lähtöinen, nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä, monialainen ohjauksellinen nuorten 
palveluiden ja toimijoiden muodostama palvelupaikka. Lisäksi useassa hankkeessa kehitettiin 
tai kehitetään koulutustakuuseen liittyviä malleja, kuten esimerkiksi Turun kaupungin sivistys-
toimialan VaSkooli-hankkeessa ja Uudenmaan liiton Yhdessä takuuseen – koulutustakuun var-
mistaminen Uudellamaalla -hankkeessa. 

Ohjauspalveluiden suuntaamiseksi on myös tehty kohderyhmäkartoituksia. Salon seudun kou-
lutuskuntayhtymän NOPPA – Nuorten oppisopimuskoulutuksen edistäminen -hankkeessa teh-
dään koulutuksen keskeyttäneiden nuorten tilannekartoituksia ja ohjataan heitä suorittamaan 
tutkintoa oppisopimuksella. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Reimari-hankkeissa ke-
hitettiin seurantajärjestelmä, jossa seurataan peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumista 
jatkokoulutukseen ja työelämään. 

Ohjauspalveluiden ohella on kehitetty myös itse ohjausta. Edellä mainitussa KohtaAmo – Mat-
kalla osaajaksi -hankkeessa luotiin koulutukseen ohjauksen malli, johon liittyy oleellisena osa-
na saattaen vaihtaen toiminta ohjattavan siirtyessä palvelusta toiseen. Myös Turun kaupungin 
sivistystoimialan MAST-hankkeessa luotiin yhteistyön ja ohjauksen toimintamalli nuorten pe-
rusopetuksen ja toisen asteen väliseen nivelvaiheohjaukseen. Mallissa määritellään, kuka oh-
jaa, kenelle ohjaus on tarkoitettu ja mikä on ohjauksen sisältö. Raudaskylän kristillisen opiston 
ALISA – Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen näyttötutkinnoissa -hankkeessa kehitettiin 
hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista digitaalisesti. Savonlinnan seudun nuorisotoiminnan 
tuen hallinnoimassa INTO-hankkeessa kehitettiin toimintamalli siirtymävaiheisiin nuoren tavoit-
tamiseksi tukipalvelujen pariin moniammatillisessa ohjauspalvelussa. Tällä hetkellä käynnissä 
olevassa SISU – Siirtymät sujuviksi -hankkeessa taas luodaan ohjauksellinen pedagoginen toi-
mintamalli opiskelijoiden siirtymiin koulutusalojen ja muotojen välille. Ohjauksen kehittämisen 
tueksi on myös laadittu Sataedun koulutuskuntayhtymän HOPSY – aktiivinen opiskelija hyvin-
voivassa oppimisympäristössä perusopetuksen ohjauskokemusten kartoitus osaksi ammatilli-
sen koulutuksen opinto-ohjauksen kyselyä.

Kuudessatoista hankkeessa hyviä käytäntöjä oli luotu liittyen vaihtoehtoisiin polkuihin amma-
tilliseen	koulutukseen. Tällaisilla hyvillä käytännöillä on tarkoitus tarjota vaihtoehtoisia tapoja 
perinteiselle perusopetuksesta ammatilliselle toiselle asteelle siirtymiselle. Ammatilliseen kou-
lutukseen siirtymistä on tuettu esimerkiksi luomalla ja kehittämällä avoimia ammattiopistoja. 
Stadin ammattiopiston Avoimet opinnot -hankkeessa luotiin avoin ammattiopisto, jossa ope-
tusta annetaan pienryhmissä, oppisopimuskoulutuksessa, työssäoppimalla ja verkkokursseil-
la. Oulun seudun ammattiopiston Triangle-hankkeessa suunniteltiin avoimen ammattiopiston 
malli, joka tarjoaa mahdollisuuden kokeilla joustavasti opintoja eri aloilla. Samanlaista mallia 
kehiteltiin myös Koulutuskeskus Salpauksen KohtaAmo-hankkeessa. Avointa ammattiopistoa 
kehitellään myös tämänhetkisissä ESR-hankkeissa: Oma reitti-, Aava- ja TAITAVA-hankkeissa. 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Oma reitti -hankkeessa avoimen ammattiopiston 
malli tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman mu-



85

kaisia opintoja. Avoin ammattiopisto on suunnattu erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa 
keskeyttää opintonsa tai niille, jotka eivät tiedä, mille alalle hakeutuisivat. Turun kaupungin 
sivistystoimialan hallinnoimassa Aava-hankkeessa luodaan avoin koulutustarjotin ja oppimis-
ympäristömalli, jonka kautta opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus joustavaan opiskeluun eri op-
pilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Helsingin 
kaupungin opetusviraston TAITAVA-hankkeessa taas luodaan valtakunnallinen avointen opin-
tojen ja oppimisympäristöjen malli, jossa opintoja tarjotaan uudella tavalla niin, että nuoret 
voivat tutustua ammattialoihin, aloittaa joustavasti ja hallitusti ammatilliset opinnot sekä siirtyä 
tutkinnosta, tutkinnon osasta tai koulutuksen järjestäjältä toiselle myös valtakunnallisesti. 

Lisäksi uudenlaisia tapoja ammatillisiin opintoihin siirtymiseen ja niiden suorittamiseen luo-
tiin useassa hankkeessa. Turun kaupungin MAST-hankkeen Pajaopintojen toimintamalli perus-
opetuksessa käytännössä on kuvattu erityistä tukea tarvitseville peruskoulun päättövaihees-
sa oleville suunnattu pajatoiminnan toteuttamistapa. Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymän 
käynnissä olevassa ESR-rahoitteisessa Opintie-hankkeessa oppilaitoksen ammatilliset työpajat 
mahdollistavat opiskelun myös oppilaitoksen ulkopuolisille nuorille. 

Oppisopimuskoulutusta kehitettiin useassa hankkeessa. Helsingin kaupungin Monikko-hankkees-
sa kuvattiin usean työnantajan kanssa tehtävä oppisopimusmalli. Samanlaista mallia kehitetään 
käynnissä olevassa Seurakuntaopiston Multiopso-hankkeessa. Seurakuntaopiston oppisopi-
muspalveluiden Moppe 2 -hankkeen tarkoituksena on taas kehittää sellaisia 2+1-mallin toteut-
tamistapoja, jotka mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle työelämään 
siirtymisen oppisopimuskoulutuksen kautta. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Topso – 
työssäoppiminen omassa yrityksessä -hankkeessa pohdittiin taas sitä, miten oppisopimuksella 
mahdollistetaan opiskelu omassa yrityksessä. Helsingin Diakoniaopiston Opsotreeni-hankkeessa 
nivelvaiheeseen kehitettiin oppisopimuksen ennakkojaksoa osaksi VALMA-koulutusta. 

Myös työelämäyhteistyötä hyödynnettiin siirtymien ja vaihtoehtoisten reittien kehittämisessä. Ää-
nekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän AVOKAS-hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöi-
nen ja joustava, yrityselämän tarpeisiin sopeutuva koulutusmalli, jonka sisältämä koulutustarjonta 
rakennettiin yhteistyössä yritysten kanssa. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Oppikseen – 
HOP on! -hankkeessa tarkoituksena on taas levittää työnantajille tietoa nuorten oppisopimuskou-
lutuksen mahdollisuuksista tehostamalla työpaikoille jalkautuvaa mallia. Helsingin kaupungin Just 
In Time -hankkeessa taas on tarkoituksena luoda malli joustavasta siirtymisestä työssäoppimiseen 
ja oppisopimuskoulutukseen. Siinä mahdollistetaan kokonaisten tutkinnon osien opiskelu työssä 
oppien. Ammattiopisto Luovin TEDDY – työllistymisen edistäminen yhdessä -hankkeessa luodaan 
kuvaukset uusista menettelytavoista alalle soveltuvuuden arviointiin työpaikoilla.

Kiinnittymiseen liittyen on tärkeää tukea myös opiskelun	aloitusvaihetta. Tähän vastaajien 
hankkeista pystyi teemoittelemaan kaksitoista hanketta. Optima Samkommunin Invandrare i 
yrkesutbildningen -hankkeessa luotiin tukimateriaali ja aloituspaketti ammattiin opiskelevalle. 
TATU – Tartu tutkintoon -hankkeessa useampi hyvä käytäntö tukee aloitusvaihetta: opiskelijoille 
lähetettävä kesäkirje sekä ryhmäyttämiseen, aloituspäiviin ja orientaatiopäiviin luodut tapah-
tumat ja mallit. Valkeakosken ammattiopiston Joustavasti työelämään -hankkeessa luotiin mal-
leja ennaltaehkäisevään toimintaan: tutor- ja tukiopiskelijakoulutus, työnhakuvalmennus sekä 
oppimaan oppimisen malli. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän LOKOMO-hankkeessa 
tehostettiin opiskelujen aloitusvaiheen ohjausta.

Myös opiskelijan opintopolku- ja opiskeluvalintojen tukeminen on aloitusvaiheessa tärkeää. 
Kouvolan seudun ammattiopiston KOHOPS-hankkeessa kehitettiin opinto-ohjauksen sähköi-
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siä työkaluja ja toimintatapoja vastaamaan osaamisperusteista ammatillista koulutusta sekä 
opiskelijan yksilöllisiä valintoja. Saimaan ammattiopisto Sampon Jopo  – joustavat opintopolut 
-hankkeessa ohjataan ammatilliseen koulutukseen hakijoita löytämään itselleen sopivat vaih-
toehdot sekä koulutetaan henkilöstöä opintopoluille ohjaamiseen ja ohjauksen parantamiseen. 
Kotkan-Haminan Seudun Koulutuskuntayhtymän Opit työssä -hankkeessa luodaan opinnollista-
misen yhteistyömalli ja prosessikuvaus työkaluksi osaamisen tunnistamiseen ja osoittamiseen. 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeessa suunnitellaan 
ja kuvataan sekä sisällöllisesti että visuaalisesti opiskelijoille erilaisia joustavia ja työelämäläh-
töisiä opintopolkumahdollisuuksia. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimassa 
Yhdessä-hankkeessa suunniteltiin Onks unelmii -lautapeli yksilöllisten oppimispolkujen rakenta-
miseen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Läpsy läpäisyn tehostamisen -hankkeessa laadittiin 
Lapin ammattiopiston vapaasti valittavien opintojen vihkonen.

Maahanmuuttajien tueksi kehitettyjä hankkeita pystyi myös teemoittelemaan tämän nivel-
vaihesiirtymän alle. Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Hakeudu – Maahanmuuttajien 
hakeutumisvaiheen neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen -hankkeessa kehitettiin maa-
hanmuuttajanuorille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluja, selvitettiin hakeutumisvaiheen 
ongelmakohtia ja laadittiin ohjauksen ja neuvonnan tueksi selkokielistä materiaalia. Myös Sa-
von seudun koulutuskuntayhtymän OSUMA-hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien amma-
tinvalinnan tukea, muun muassa kielitaidon arviointia, soveltuvuuden arviointia ja osaamisen 
tunnistamista. Turun kaupungin sivistystoimialan VaSkooli-hankkeessa tuotettiin hyvin paljon 
konkreettista materiaalia maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen siirtymisen tueksi, 
muun muassa koulutusinfoja, yhteinen haku malli, Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusta 
sekä koulutustakuumallia. Tällä hetkellä on käynnissä ESR-rahoitteinen Helsingin diakonissa-
laitoksen säätiön See Me -hanke, jossa luodaan myös konkreettisia malleja maahanmuuttajan 
koulutukseen hakeutumisen ja osaamisen tunnistamisen tueksi.

Erityisen tuen tarpeeseen on myös luotu paljon hyviä käytäntöjä. Helsinki Business Collegen 
AMERKE-hankkeessa mukana olevat oppilaitokset järjestävät erityistä tukea tarvitsevien opiske-
lijoiden ohjausta käsitteleviä valmennuksia ja työpajoja. Äänekosken ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymän TAIKO-hankkeessa luodaan oppimisedellytysten arvioimiseen kartoitustyökaluja. 
Turun kaupungin sivistystoimialan M.O.T. – monenlaisia oppijoita työpaikalla -hankkeessa taas 
laadittiin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö. 

Perusopetuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen väliseen siirtymään on kehitetty 
myös monialaista yhteistyötä. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Kolvi-hankkeessa 
mallinnettiin nivelvaiheen yhteistyötä. Turun kaupungin sivistystoimialan Joustavasti jatkoon 
-hankkeessa perustettiin maakunnallinen nivelvaihe- ja tiedonsiirtotiimi, samoin kuin VaSkooli-
hankkeessa, Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Läpsy-
hankkeissa sekä Ammattiopisto Luovin NET-hankkeissa. Yrkesakademin i Österbottenin Steg 
för steg -hankkeessa luotiin alueellinen yhteistyöverkosto sekä saattaen vaihto malli peruskou-
lutuksen ja toisen asteen välille. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Aikuisohjausta paikallisesti 
-hankkeessa kehitettiin paikallinen aikuisohjauksen yhteistoimintatapa. Mallin ohjauksessa hyö-
dynnetään verkostotoimijoiden osaamista tekemällä toimijoiden erilaiset asiantuntijuusalueet 
näkyviksi, tiedottamalla niistä ja sopimalla työnjaosta.

Aikuiskoulutuksen siirtymiin on kehitetty vastaajien mukaan käytäntöjä kymmenessä hank-
keessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Aikuisohjausta paikallisesti -hankkeessa luotiin aikuis-
ohjauspalveluiden toimintamalli. Pohjois-Karjalan aikuisopiston AIVO – Aikuisopiskelun tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalvelut -hankkeessa laadittiin matematiikan, englannin ja ruotsin kartoitus-
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testit, koulutustorit, ohjaamot sekä avain aikuisopiskeluun opas. Koulutus- ja opintotoreja aikuis-
koulutukseen hakeutumiseen kehitettiin myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Keski-Suomen 
Opinovi, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian LAIKKU – Laadukas aikuiskoulutus-
palvelu aikuisväestölle ja yrityksille sekä Oulun aikuiskoulutuskeskuksen Opintori-hankkeissa. 
Sähköisiä hakeutumismalleja kehitettiin myös seuraavissa hankkeissa: Oulun aikuiskoulutus-
keskuksen Opintorin digiloikka, Rastor Oy:n HAKKU: aikuisten erilaiset oppimistarpeet ja -val-
miudet hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ja ohjaustyössä sekä Kalajokilaakson kou-
lutuskuntayhtymän ASKO – Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalvelujen kehittämishanke.  

10.2 Henkilökohtaistaminen
Henkilökohtaistamiseen liittyen poimittiin ilmoitetuista hankkeista 86 hanketta. Näidenkin 
hankkeiden hyvät käytännöt on teemoiteltu osateemojen alle osaamisperusteisuuden, jous-
tavien polkujen, henkilökohtaistamisen ja ohjauksen kehittämisen kautta työvaltaisuuteen ja 
sähköisiin toimintaympäristöihin. 

Henkilökohtaistamiseen liittyen monessa hankkeessa oli luotu käytäntöjä osaamisperusteisuu-
den	ja	osaamisen	tunnistamisen	ja	tunnustamisen	tukemiseen. Hyria koulutuksen hallinnoi-
man ENO pt – enemmän osaamista perustutkintoihin -hankkeessa rakennettiin ammatillisen 
peruskoulutuksen osaamisperusteisia, työelämälähtöisiä, joustavat yksilölliset opintopolut 
mahdollistavia opetus- ja toteutussuunnitelmia. Koulutuskuntayhtymä Tavastian Pedavälkky-
hankkeessa luodaan yhteinen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessikuvaus, josta 
jokainen hankkeen verkostossa mukana oleva oppilaitos tekee omaan laatujärjestelmäänsä so-
veltuvan. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän TUTKE2UPE-hankkeessa kirjoitettiin auki osaamis-
perusteiset oppimis-, opetus- ja arviointiprosessit. Tampereen seudun ammattiopiston Omalla 
työllä ammattiin -hankkeessa taas luotiin työkalu osaamisen ja yksilöllisten opintopolkujen 
suunnitteluun sekä tutkinnonosakortit sen avuksi. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opis-
ton Säätiön Duuni OYJ -hankkeessa rakennettiin malli, joka mahdollistaa opiskelijalle oman tut-
kinnon täydentämisen toisen toimialan tai toisen koulutuksen järjestäjän koulutustarjonnasta.

Henkilökohtaistamisprosessia tukevia malleja on luotu useassa hankkeessa. Koulutuskuntayh-
tymä Tavastian hallinnoimassa Visuaalinen ops ja henkilökohtaiset polut -hankkeessa luodaan 
henkilökohtaistamisprosessi, jossa opiskelija hyödyntää visuaalista opetussuunnitelmaa laati-
essaan itse omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Kainuun ammattiopiston NISU 
– nivelvaiheiden sujuvoittaminen -hankkeessa taas syntyy henkilökohtaistamisprosessin toi-
mintamalli. Työpaikoilla ja työssäoppimispaikoilla tapahtuvan oppimisen tunnistamiseen on 
kehitteillä muun muassa Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Opit työssä -hanke, 
jossa osana opinnollistamisen yhteistyömallia on tarkoituksena mallintaa ja pilotoida asiak-
kaan ohjausprosessi, joka mahdollistaa osaamisen tunnistamisen, osoittamisen ja tutkinnon 
suorittamisen työpaikalla tapahtuvan työskentelyn yhteydessä. Jokilaaksojen koulutuskuntayh-
tymän Osaaminen työelämätaidoiksi -hankkeessa kehitetään osaamisen tunnistamis- ja tun-
nustamisprosessia osana luokattoman ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen malleja. 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Onnistuneella yhteistyöllä tutkintoon -hankkeessa taas 
työstettiin video opiskelijoille osaamisen tunnistamiseen työssäoppimisessa. Konkreettiseksi 
työvälineeksi kehitetään Itä-Savon Koulutuskuntayhtymän Joustava oppiminen -hankkeessa 
henkilökohtaistamisprosessin dokumentointia Wilma-järjestelmään.

Osa henkilökohtaistamisen kehittämistä on myös joustavien	opintopolkujen	tukeminen. Nii-
den toteuttamiseksi on luotu malleja ainakin kymmenessä hankkeessa, ja viitteitä siihen oli 
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löydettävissä useammastakin. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän LATO-hankkeessa 
luotiin nopea polku tai joustava tuettu polku tutkinnon saavuttamiseen. Kouvolan seudun am-
mattiopiston OSAAMO-hankkeessa rakennetaan opetussuunnitelmaan yhteisiin osiin kuvattu-
ja joustavia opintopolkuja opiskelijoiden yksilöllisten polkujen valintaa edistämään. Poluissa 
hyödynnetään monipuolisesti lähiopetusta, työssäoppimista ja verkkoratkaisuja. Turun kau-
pungin sivistystoimialan hallinnoimassa Mestari-hankkeessa kuvattiin yksilöllinen opintopolku 
visuaalisesti. Samaan pyrittiin myös Saimaan ammattiopisto Jopo – Joustavat opintopolut- ja 
Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeissa, joiden mallia kehitetään edelleen. Näissä ohjataan 
ammattiopiston opiskelijoita hahmottamaan opiskeluvaihtoehdot ja niistä itselle sopivat alat 
opintopolkuineen konkreettisilla esimerkeillä. Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeessa kehi-
tetään joustavien opintopolkujen suunnittelun toimintamalli sekä malli osaamisen tunnistami-
seen opintopolkujen avulla. Validia ammattiopiston VALMAKSI-hankkeessa kehitetään Valma-
opiskelijoiden ohjausta luomalla alueellinen toimintamalli jatko-opintoihin.

Oppisopimuskoulutukseen soveltuvia opintopolkuja on kehitetty tai kehitetään muun muassa 
Sastamalan koulutuskuntayhtymän Joustavasti ammattiin-, Helsingin kaupungin opetusviraston 
Monikko- ja Seurakuntaopiston oppisopimuspalveluiden MOPPE 2 -hankkeissa. Näissä yhdistet-
tiin oppisopimusmuotoista ja oppilaitosmuotoista koulutusta, luotiin joustava oppisopimusmalli 
(Joustavasti ammattiin), selkeytettiin usean työantajan kanssa tehtävän oppisopimuksen toimin-
tamallia (Monikko) sekä kehitettiin erilaisia koulutuspolkuja ja -malleja, joissa yhdistetään op-
pilaitosmuotoista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta etenkin erityisopiskelijan työllistymisen 
näkökulmasta (MOPPE 2). Helsingin Maalariammattikoulun työelämälähtöisiä polkuja tuettiin 
esimerkiksi TUTKE2UPE-hankkeessa, jossa pyrittiin yhdistämään työpaikalla ja oppilaitoksessa 
tapahtuvaa oppimista joustavasti.

Hakeutumis-	ja	aloitusvaiheen	henkilökohtaistamista kehitettiin kahdessa hankkeessa. Rastor 
Oy:n hallinnoimassa HAKKU-hankkeessa luotiin monikanavaisia digitaalisia työkaluja ja testejä 
hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiseen ja henkilökohtaistamiskeskustelun tueksi. Kotkan-
Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ohjauksen apajilla -hankkeessa kehitetään myös ha-
keutumisvaiheen henkilökohtaistamista.

Henkilökohtaistamisen kannalta olennaista on myös ohjauspalveluiden	kehittäminen. Ohjauksen 
malleja ja suunnitelmia on luotu, kehitetty ja kehitetään edelleen Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymän Kolvi- ja LOKOMO-hankkeissa, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Oikeaan osuvaa 
ohjaamista -hankkeessa, Sataedun koulutuskuntayhtymän HOPSY-hankkeessa, Optima samkom-
munin Optimaalista ohjausta -hankkeessa, Turun kaupungin sivistystoimialan Osuva ohjaus -hank-
keessa, Koulutuskuntayhtymä Tavastian Pedavälkky-hankkeessa sekä Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymän SISU-hankkeessa. Hankkeissa kehitettiin Yksilöllisen ohjaus- ja tukisuunnitelman 
malli (Kolvi), laadittiin opinto-ohjauksen suunnitelma sekä eri yksiköiden ohjauksen arviointi- ja 
toimintasuunnitelma (LOKOMO), päivitettiin ohjauksen prosessikuvaukset ja työkalut (Oikeaan 
osuvaa ohjausta) sekä ohjaussuunnitelma ennaltaehkäisevän yhteisöllisen opiskeluhuollon nä-
kökulmasta (Optimaalista ohjausta), laaditaan muun muassa hyvän ohjauksen kriteeristö (Osuva 
ohjaus) ja opettajille opintojen ohjaamisen toimintamalli (Pedavälkky) sekä kehitetään ohjauksel-
lisia toimintatapoja ja -välineitä, joilla opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan nykyistä 
paremmin (SISU). Hengitysliitto ry:n hallinnoiman TEDDY – työllistymisen edistäminen yhdessä 
-hankkeessa laaditaan kuvaus siitä, miten opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen ke-
hittämisen tai ylläpitämisen tavat sisältyvät muuhun osaamisen kehittämisen vuosisuunnitteluun.

Lisäksi Itä-Savon Koulutuskuntayhtymän Joustava oppiminen -hankkeessa luodaan CASE-esi-
merkit yksilöllisten opintopolkujen ja työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamiseen ja Helsinki 
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Business Collegen Keskeyttäneet kouluun (KEKO) -hankkeessa kootaan päivitetyt ohjauskäytän-
teet omassa oppilaitoksessa ja luodaan työkalut keskeyttämisen ehkäisyyn ja keskeyttäneiden 
uudelleenrekrytointiin projektioppimisen mallia hyödyntäen. Raision seudun koulutuskun-
tayhtymän LAIVA-hankkeessa kehitetään kouluttajien pedagogista osaamista sekä Primus-jär-
jestelmän ja Wilma-järjestelmän käyttöä niin, että kaikki käyttävät yhdenmukaisia sähköisiä 
lomakkeita. Ohjauksen itsearviointilomakkeita ja ohjauksen ja pedagogisen tuen arviointia kehi-
tettiin Metka- ja Mestari-hankkeissa. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Metka-hankkeessa 
luotiin Ruori – Ohjauksen ja tuen tarpeen arviointimenetelmä, jota on mahdollista hyödyntää 
esimerkiksi nivelvaiheen ohjauksessa, opiskelijavalinnassa, opintojen alkutilanteen kartoituk-
sessa sekä HOJKS:n laadinnassa. Lisäksi samassa -hankkeessa kehitettiin AvitusChat, joka on 
matalan kynnyksen anonyymi ohjauspalvelu opiskelijoille. Turun kaupungin sivistystoimialan 
Mestari-hankkeessa kehitettiin Mestariohjaaja-testit eli itsearviointitestit ohjaajille, opettajille 
ja opiskelijoille sekä ohjaustyökalu työvaltaisen opiskelun tueksi. Ohjaamo-palveluita kehitettiin 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki- ja Ohjaamo 2.0 -hankkeissa. Esimerkiksi 
kehitettävässä Ohjaamo-toimintamallissa palvelujen koordinoinnilla ja vastuualueiden määrit-
telyllä tehostetaan ohjausprosesseja.

Opetus-	ja	ohjaushenkilöstöä	myös	koulutetaan henkilökohtaistamiseen. Suomen Kosmeto-
logien Yhdistyksen Opiston Duuni OYJ -hankkeessa kehitetään opettajien ja työpaikkaohjaajien 
ohjaustaitoja työelämävaltaisen oppimisen edistämiseksi. Kotkan-Haminan seudun koulutus-
kuntayhtymän HeKu – Henkilökohtaistaminen kuvina -hankkeessa S2-kouluttajat perehdytetään 
näyttötutkintojärjestelmään ja henkilökohtaistamiseen. Helsinki Business Collegen Keskeyttä-
neet kouluun (KEKO) -hankkeessa luodaan ohjaajien koulutuskokonaisuus projektioppimisen 
ohjaukseen. Turun kaupungin sivistystoimialan Mestari-hankkeessa taas Open TET -mallissa 
yhteisten aineitten opettajia ammattialojen tuntemukseen. Hengitysliitto ry:n hallinnoimassa 
Mun reitti -hankkeessa taas kehitettiin opetushenkilöstölle Mun reitti -koulutus, jossa tarjotaan 
uusia työkaluja ja toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toiminta- ja työky-
vyn vahvistamiseen ja opintojen jälkeiseen jatkosijoittumiseen. Vantaan ammattiopisto Varian 
OTO-polut -hankkeessa taas järjestettiin opettajille Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
koulutusta ja vastaavasti Saimaan ammattiopiston Yksilöllisyyttä opinpoluille -hankkeessa kou-
lutetaan ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien ja opiskelijahallinnon henkilöstöä opintopoluille 
ohjaamiseen. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ohjauksen apajilla -hankkeessa 
taas kehitettiin toimintamalli oppilaitoksen pedagogisen strategian hyödyntämisestä koulutta-
jien ja ohjaushenkilöstön perehdyttämisessä, ohjaamisessa arjen tilanteissa sekä koulutusten 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Työ teki-
jäänsä kiittää -hankkeessa lisättiin nuorten ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevien 
opettajien oppisopimuskoulutuksen tuntemusta sekä kehitettiin opettajien työelämäjaksoja.

Työvaltaisia	henkilökohtaistamisen	tapoja kehitettiin myös useassa hankkeessa. Duuni OYJ -hank-
keessa kokeiltiin, millaiset koulutusmuodot (pedagogiset toteutustavat) hyvinvoinnin, liiketalou-
den, matkailun ja ravintola-aloilla edistävät osaamisperustaisia oppimistuloksia ja opiskelijoiden 
työllistymistä. ENO-pt -hankkeessa kehitettiin työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen 
kautta mahdollistuvia joustavia polkuja. Kanneljärven opiston SiuVolis 1 ja 2 -hankkeissa kehitettiin 
yksilöllisiä työvaltaisia opintopolkuja sekä ammatillisiin että yhteisten tutkinnon osien opiskeluun. 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Oma polku -hankkeessa luotiin monia konkreettisia 
työvälineitä työvaltaisuuden tukemiseen, kuten Oma tehostettu ohjauspalvelu koulutuksesta 
työelämään, työvaltaisen koulutuksen erityisopetus toimintamalli ja työvaltaisen koulutuksen 
Koutsi-toimintamalli. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Opit työssä -hankkeessa 
kehitetään vastaavasti työvaltainen oppimismalli ja malli opintojen suorittamisesta työpajoilla. 
Myös Turun kaupungin sivistystoimialan M.O.T.- ja Mestari-hankkeissa luotiin konkreettisia työ-
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välineitä työvaltaisen oppimisen tueksi. M.O.T.-hankkeen tuloksena syntyi muun muassa suun-
nitelmallinen työelämäjakso ammatinvalinnan ja urapolun tukena, vaihtoehtoinen työvaltaisen 
oppimisen malli ja työelämävalmennuksen malli. Mestari-hankkeessa kehitettiin ohjaustyökalu 
työvaltaisen opiskelun tueksi, visualisoitiin yksilöllisiä opintopolkuja, rakennettiin toimintamal-
li työssäoppimisen suorittamisesta osuuskuntayrittäjänä ja luotiin malli työvaltaisen opiskelijan 
tietojen tallentamisesta Wilma-järjestelmään. Valmis-hankkeessa laadittiin eväspaketti työssä-
oppimisen ohjaukseen. Kouvolan seudun ammattiopiston Sosmet-hankkeessa mahdollistettiin 
tutkinnon suorittaminen loppuun tai tutkinnon osien suorittaminen työvalmentajan ohjauksessa 
työpaikalla. 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Tekemällä ammattiin -hankkeessa toteutettiin vaihto-
ehtoisia menetelmiä, joiden avulla tuetaan nopeasti opinnoissaan etenevien ja erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä. Lisäksi Karelia Ammattikorkeakoulun Work 
Smart  -hankkeessa päivitetään uraohjaus sekä kehitetään elinkeinoelämän rekrytointikäytän-
teitä vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden työelämän tarpeita. Koulutuskeskus Salpauksen Työ 
tekijäänsä kiittää -hankkeessa kehitetään ratkaisuja 2+1-mallin eli ammatillisen koulutuksen ja 
oppisopimuskoulutuksen joustavaan yhdistämiseen. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 
Topso – työssäoppiminen omassa yrityksessä -hankkeessa taas luodaan malli, jolla mahdollis-
tetaan oppisopimuksella opiskelu omassa yrityksessä. POP UP Tehdas OY -hankkeen mallista 
on juurtunut ja kokeiluhankkeen jälkeen vakiintunut toimintamalli yrittäjyyden uudenlaisesta 
koulutusmallista Helmi Liiketalousopistossa.

Näyttötutkintoja kehitettiin neljässä hankkeessa. Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoimas-
sa ALISA-hankkeessa laadittiin selkokielisiä oppaita tutkinnon suorittajille ja työelämäedustajille 
ja parannettiin palautejärjestelmiä tukemaan näyttötutkintotoiminnan kehittämistä. Jyväsky-
län koulutuskuntayhtymän Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa 
taas laadittiin digitaalinen ohjeistus tutkinnon suorittajille, työpaikkojen arvioijille sekä tutkin-
non järjestäjän edustajille, kehitettiin ja yhdenmukaistettiin näyttötutkintoaineistoja sekä digi-
talisoitiin niitä. Oulun aikuiskoulutuskeskuksen OVET-hankkeessa taas kehitettiin menetelmä 
riittävän osaamisen tunnistamiseen ennen näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksia. Helmi Liiketa-
lousopiston SuoMat-akatemia-hankkeessa luotiin prosessikuvaus, malli ja menetelmät matkai-
lualan tutkinnon suorittamiseen, jotta tavoitettaisiin etenkin potentiaaliset näyttötutkinnosta 
lisäarvoa saavat aikuiset suorittamaan tutkintoa.

Monessa hankkeessa koettiin sähköisten	toimintaympäristöjen	kehittäminen tärkeäksi hen-
kilökohtaistamisen näkökulmasta. Tampereen seudun ammattiopiston IVaLO – Innostunut Va-
rastoLogistiikka Opiskelija -hankkeessa luodaan verkkomateriaali itsenäiseen ja osittain ohjat-
tuun muotoon tukemaan varsinaista teoria- ja käytännön opiskelua ja OTAdigi-hankkeessa taas 
tuetaan opiskelijoiden joustavien, yksilöllisten ja osaamisperusteisten työvaltaisten polkujen 
toteutumista digitaalisilla ja visuaalisilla ratkaisuilla. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Om-
nian Onnistuneella yhteistyöllä tutkintoon -hankkeessa laadittiin video-ohjeita blogin käyttöön 
työssäoppimispäiväkirjana, Koulutuskuntayhtymä Tavastian Visuaalinen ops ja henkilökohtai-
set polut -hankkeen mallissa opiskelija työstää omaa oppimisprosessiaan ohjatusti blogissa tai 
muussa sähköisessä oppimisportfoliossa sekä Helmi liiketalousopiston POPshop.net – go virtual! 
-hankkeessa luodaan yhteisöllisen mobiilioppimisen mallia. Näistä ehkä laajin menetelmä luo-
daan Helmi Liiketalousopiston Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 -hankkeessa, jossa työn alla on 
valtakunnallinen ja digitaalisen koulutustarjottimen pedagoginen malli, joka sisältää materiaalin 
tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun 
mallintamisen. Samantapaista mallia laaditaan myös esimerkiksi Turun kaupungin sivistystoi-
mialan AAVA-hankkeessa.
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Erityisen tuen tarpeeseen on laadittu tai laaditaan käytäntöjä ainakin kahdeksassa hankkees-
sa. Helsinki Business Collegen AMERKE – ammatillisen erityisopetuksen kehittämishankkeessa 
esimerkiksi kehitettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta toteuttamalla työ-
paikkaohjaajille ja kaikille ohjausta antaville opettajille koulutusta sekä luomalla koulutuksen 
järjestäjille toimintaprosessit, joissa yksilöllinen erityisohjaus on mahdollista. Ohjaustarpeen 
kartoittamiseksi Turun kaupungin sivistystoimialan M.O.T.-hankkeessa laadittiin erityistä tukea 
tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö samoin kuin Keskuspuiston ammattiopiston Tehoa 
Telmaan -hankkeessa työstettiin yhteinen toimintakyvyn kartoitus- ja arviointipatteristo TELMA-
koulutuksen opiskelijoiden tuen tarpeen kartoittamiseen ja arvioimiseen. Hengitysliitto ry:n eli 
Ammattiopisto Luovin hallinnoimassa Mun reitti -hankkeessa kehitettiin monia hyviä käytän-
töjä erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan toimintakyvyn tukemiseksi: esimerkiksi motivoivan 
haastattelun menetelmä, Mun reitti -reittiopas ja harjoituksia opiskelijoille, voimaantumisen 
itsearvioinnin menetelmä sekä opiskelijan toiminta- ja työkyvyn yksilö- ja ryhmävalmennusoh-
jelma. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen ja työvaltaisen opiskelun tueksi 
kehitettiin tai on kehitteillä käytäntöjä esimerkiksi Ammattiopisto Luovin TEDDY-hankkeessa 
ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän TAKK-hankkeessa. TAKK-hankkeessa luotiin esimerkiksi 
malli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen toteuttamisesta yrityk-
sissä sekä laadittiin työkaluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen. TEDDY-
hankkeessa on työn alla toimintatapa siitä, miten löytää uusia työ- ja työssäoppimispaikkoja 
ennakoivasti ns. työpaikkapankkiin erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Maahanmuuttajien	henkilökohtaistamisen	 tukemiseksi Kotkan-Haminan seudun koulutus-
kuntayhtymän HeKu – Henkilökohtaistaminen kuvina -hankkeessa päivitettiin henkilökohtais-
tamisen kuvasanakirjaa niin, että sen avulla on mahdollista esitellä näyttötutkintojärjestelmän 
ja henkilökohtaistamisen käytänteet opiskelijoille, joiden suomen kielen taito ja suomalaisen 
koulutusjärjestelmän tuntemus ovat vielä heikkoja. Kiipulan Kielikoto-hankkeessa laaditaan 
valmennusmalli maahanmuuttajille ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen sekä malli 
maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta. Ami-Säätiön Toisin sanoen 
-hankkeen koulutusmallissa yhdistetään ammattiaineen ja suomen kielen opintojen etenemi-
nen opiskelijan kannalta optimaalisella tavalla ja tunnistetaan maahanmuuttajan opintojen ka-
rikot ja toisaalta toimivat väylät. Lisäksi hankkeessa selkokielistettiin eri alojen oppimateriaaleja. 

Aikuisohjauksen	henkilökohtaistamiseksi on luotu aikuisohjauspalveluiden toimintamalli (Ai-
kuisohjausta paikallisesti), kehitetty aikuisille sähköisiä toimintaympäristöjä yrittäjyysosaamisen 
ja -asenteen kehittämiseen ja vahvistamiseen (ASKO – Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutus-
palvelujen kehittämishanke), pilotoitu ohjauspistetoimintaa ja tehty esimerkiksi selvitys alueen 
aikuiskoulutustarjonnasta ja henkilökohtaistamismalleista (Kuuma opin ovi).

10.3	 Yksilöllisyyden	toteutuminen	ja	koulutuksen	tai	tutkinnon	
suorittamisen	aikana	tapahtuvat	siirtymät

Tähän teemaan liittyen poimittiin ilmoitetuista hankkeista 58 hanketta. Yksilöllisyyden tukemi-
sen lisäksi hankkeissa on kehitetty yksilöllisyyteen liittyvää ohjausta, kehitetty varhaisen puut-
tumisen malleja, luotu malleja opintojen keskeyttämistilanteisiin ja tuettu erilaisia tutkintojen 
aikaisia siirtymiä työelämään, jatko-opintoihin tai ammatillisen koulutuksen sisällä.

Yksilöllisyyden tukemiseksi on luotu hyvin samanlaisia malleja kuin henkilökohtaistamiseen ja 
joustaviin polkuihin liittyen. Osittain nämä menevät päällekkäin ja suurelta osin myös tukevat 
toisiaan. Näitä kaikkia ei kuitenkaan ole purettu samassa kohdassa, sillä alaluvussa 10.2 mainitut 
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hankkeet koulutuksen järjestäjät ovat ilmoittaneet kartoituskyselyn vastauksissaan henkilökoh-
taistamiseen ja vastaavasti alaluvussa 10.3 esiin nousevat mallit yksilöllisyyteen liittyen. Oulun 
seudun koulutuskuntayhtymän Metka-hankkeessa esimerkiksi Ruori-arvioinnin menetelmässä 
opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelija voivat osallistua ohjauksen ja tuen tarpeen arvioin-
tiin jollakin tietyllä koulutusalalla, opinnoissa yleensä tai esimerkiksi asuntola-asumisessa. Ar-
viointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa vastataan valitsemalla annetuista vaihtoehdoista 
sopivin. Vastaavia ohjaustarpeen arvioinnin menetelmiä nousi esille myös henkilökohtaistami-
sen ohjauksen kehittämiseen liittyen. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän Smart & Flexible -hank-
keessa taas yksilöllisyyttä tuetaan digikoneistuksen pedagogisella mallilla, joka on oppija- ja 
osaamiskeskeinen moduloitu digitaalinen lähiopetusta tukeva tutkinnon osa. Kotkan-Haminan 
seudun koulutuskuntayhtymän Opit työssä -hankkeessa syntyy opinnollistamisen yhteistyömalli 
ja prosessikuvaus työkaluksi osaamisen tunnistamiseen ja osoittamiseen. Lisäksi hankkeessa 
kuvataan asiakasohjausprosessit, joissa kuvataan vastuualueet ja nimetään eri toimijoiden teh-
tävät ja roolit. Työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyvää yksilöllisyyttä tuetaan esimerkiksi 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymän AITO – Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeessa 
luomalla malli oppilaitosten ja työelämäkumppaneiden yhteistyöstä, jolla varmistetaan opiske-
lijoiden ammattitaidon kehittyminen aidosti osaamisperusteisesti. Jokilaaksojen koulutuskun-
tayhtymän Osaaminen työelämätaidoiksi -hankkeessa taas syntyy luokattomasta ammatillisesta 
koulutuksesta ja sen toteuttamisesta malli, jonka tavoitteena on valinnaisuuden ja yksilöllisyy-
den lisääminen. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän AmisURA-hankkeessa luotiin 
uraohjauksen toimintamalli.

Ohjausta	on	pyritty	kehittämään myös yksilöllisyyden toteutumisen ja siirtymien tueksi. Yh-
teisöllisen opiskeluhuollon malli luotiin Validia ammattiopistossa osana Arjen arkki -hanketta. 
Myös OHO – Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö -hankkeessa jatkettiin yhteisöllisen hy-
vinvointia edistävän opiskeluhuollon toimintamallin kehittämistä ja pilotointia. Helsingin dia-
koniaopiston Ohjus – yhteinen ja esteetön ohjaus pääkaupunkiseudulla -hankkeessa kehitettiin 
myös ohjauksen malli ammatillisen opiskelijan ohjaukseen informaatiomuotoilua hyödyntäen. 
Sataedun koulutuskuntayhtymän HOPSY-hankkeessa kehitettiin hyvinvoivan oppimisympäris-
tön mallia, josta kirjattiin prosessikuvaus ja toiminnasta vastaavat hyvinvointitiimit. Hyvän oh-
jauksen kriteeristöä kehitetään ja pilotoidaan esimerkiksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 
Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi -hankkeessa ja Turun kaupungin sivistystoimialan Osuva ohjaus 
-hankkeessa. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Carry on -hankkeessa toteute-
taan valmennusta ja työpajoja ohjaushenkilöstölle pienryhmäohjausmenetelmästä ja opettajille 
muuttuvasta opettajuudesta opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi. Konkreettisempia ohja-
uksen menetelmiä luotiin esimerkiksi Helsingin diakoniaopiston ANKKURI-hankkeessa, jossa 
laadittiin koulutusohjaajan toimenkuva (pedagoginen coach) sekä Keski-Pohjanmaan koulu-
tuskuntayhtymän Oma reitti -hankkeessa oma reitti -ohjaajan ja suunnittelijan toimenkuvat.

Varhaiseen	puuttumiseen on luotu malleja 26 hankkeessa. Kotkan-Haminan seudun koulutus-
kuntayhtymän Carry on -hankkeessa ajatuksena on luoda varhaisen puuttumisen malli. Keski-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Kolvi-hankkeessa varhaiseen puuttumiseen on kehitetty 
etsivän ja ennakoivan työotteen malli ja luotu henkilökohtaisen tukihenkilön työnkuva. Turun 
kaupungin sivistystoimialan MAST-hankkeessa on luotu malleja ja käytäntöjä kaikkiin siirtymä- ja 
nivelvaiheisiin niin, että voidaan tehokkaasti tukea siirtymisiä eri vaiheissa, perusopetuksesta 
ammatilliselle toiselle asteelle ja koulutuksen aikaisia siirtymiä sekä ohjata opiskelijaa jatko-
opintoihin tai työelämään siirtymisissä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Koppari-hankkeessa 
vahvistettiin nuorten ohjauksen yhteistoimintaverkostoa ja kehitettiin menetelmää siihen, kuin-
ka kerätään ajantasaista tietoa nuorista, jotka jäävät ilman toisen asteen opiskelupaikkaa tai kes-
keyttävät opintonsa. Vantaan ammattiopisto Varian Opi, viihdy, valmistu -hankkeessa kehitettiin 
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ohjaus- ja tukipalveluiden toimintamalli, joka perustuu oppimisen esteiden varhaiseen tunnis-
tamiseen ja niihin puuttumiseen. Laajempaa varhaisen puuttumisen mallia työstetään Jyväs-
kylän koulutuskuntayhtymän Ohjaamo-hankkeessa, jossa kehitetään ohjaamon toimintamallia. 
Sen tavoitteena on asiakaslähtöinen, nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä, monialainen 
ohjauksellinen toimintamalli. Porvoo International Collegen Inclusive and Accessible VET -hank-
keessa syntyy ohjeistus ja malli osallisuuden edistämisestä oppilaitoksessa. Turun kaupungin 
sivistystoimialan VaSkooli-hankkeessa työstettiin maahanmuuttajien koulutustakuumallia. Sii-
hen liittyen syntyi useita hyviä käytäntöjä, kuten malli yhteistyöstä etsivän nuorisotyön kanssa.

Satakunnan koulutuskuntayhtymän Hopsy-hankkeessa luotiin ohjauspalveluiden mittaristo 
ammatillisen koulutuksen sovelluksena ohjauksen tarpeen arvioimiseksi. Samoin myös Valkea-
kosken ammatti- ja aikuisopiston VAAO-Navi-hankkeessa kehitettiin ohjaustarveanalyysi. Konk-
reettisempia varhaisen puuttumisen malleja luotiin esimerkiksi Savon koulutuskuntayhtymän 
TATU – tartu tutkintoon -hankkeessa. TSEKKAUS-menetelmällä tarkasteltiin opintojen etene-
mistä ja erilaisten ryhmäyttämisen ja ryhmänohjaajan työkalujen avulla tuettiin opiskelijoiden 
kiinnittymistä opintoihin. 

Hyvä esimerkki TATU-hankkeesta on Tuomon tupa -malli, jolla tuetaan keskeyttämisvaarassa 
olevia opiskelijoita: Tuomon tupa on matalan kynnyksen oppimisen tuen paja, jossa tärkeä 
rooli on sisäisellä ja ulkoisella verkostotyöllä. Siellä ammatinohjaaja koordinoi ja tukee tuvalla 
opiskelevien päivittäistä työskentelyä. Vastaavanlaisia pajoja ja paikkoja aikalisään luotiin muun 
muassa Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Oma polku -hankkeessa (LOISTE-konsepti), 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Harkinnanpaikka-hankkeessa (Harkinnanpaikka-toiminta-
malli on nonstop-periaatteella toimiva ohjauspysäkki, jonne opiskelija ohjataan, kun hän on 
eroamassa tai keskeyttämässä), Optima Samkommunin Optimax-hankkeessa (Maxi-opetus, 
jonne ohjataan keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ja jossa vahvistetaan arjen taitoja) sekä 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän 3T-hankkeessa (Tutkintohautomo, jonne ohjataan 
ne opiskelijat, jotka ovat jo pudonneet). Lisäksi Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toteutta-
massa Puhti-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen 
sisältö sekä työkalu ohjaustarpeen havainnointiin. Yrkesakademin i Österbottenin Steg för Steg 
-hankkeessa järjestettiin käytännön jaksoja nuorille, joilla on laskenut opiskelumotivaatio tai 
vaikeuksia alavalinnoissa tai jotka ovat tehneet väärän alavalinnan tai ovat erityisen tuen tar-
peessa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on kehitteillä SISU-paja keskeyttämisvaarassa 
oleville opiskelijoille.

Konkreettisempina työkaluina TATU-hankkeesta esiteltyjen mallien lisäksi kehitettiin esimerkiksi 
Sastamalan koulutuskuntayhtymän Läpsy – läpäisyn yhteisöllistäminen -hankkeessa ryhmäyttä-
misen malli kiinnittymisen tukemiseen sekä yksilön tukemiseen yksilöohjaamista, erityisopiske-
lua ja HOPS-malleja. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Metka-hankkeessa kehitettiin Avi-
tusChat, joka on matalan kynnyksen anonyymi ohjauspalvelu, jossa opiskelija voi keskustella 
opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun OIVA-hankkeissa 
kehitettiin nuorisotyötä ja nuoriso-ohjaajan toimenkuvaa ammatillisessa koulutuksessa yksilön 
ja yhteisöllisen työn näkökulmista.

Tutkinnon	suorittamisen	aikaisiin	 siirtymiin on myös syntynyt kattavasti käytäntöjä. Turun 
kaupungin sivistystoimialan Joustavasti jatkoon -hankkeessa pilotoitiin toimintamalleja opis-
kelijoiden siirtyessä koulutuksesta, tutkinnosta tai alalta toiselle. Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymän Siirtymät sujuviksi, SISU-hankkeessa on työn alla ohjauksellinen pedagoginen 
toimintamalli opiskelijoiden siirtymiin koulutusalojen ja koulutuksen järjestämismuotojen vä-
lille sekä koulutukseen. Lisäksi työelämään ja työvaltaiseen opiskeluun siirtymistä on tuettu 
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useassa hankkeessa. Esimerkiksi Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Opit työssä 
-hankkeessa pilotoidaan mallia opiskelijan siirtymisestä työpajalle ja sieltä takaisin oppilaitok-
seen. Samoin HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimassa Yhdessä-hankkeessa 
pyrittiin opinnollistamaan pajaopiskelua kuten myös Koulutuskeskus Salpauksen Pajaoppiminen 
osana ammatillisia opintoja -hankkeessa, jossa pyrittiin myös tunnistamaan ja tunnustamaan 
työpajoilla hankittavaa osaamista. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Oppisopimuksen en-
nakkojakso -hankkeessa luotiin toimintamalli, jolla nuorten oppisopimuksen ennakkojaksoja 
toteutetaan yhdessä ohjaavan ja valmentavan koulutuksen kanssa.

Keskeyttämistilanteeseen on luotu monessa hankkeessa hyviä käytäntöjä. Näitä on syntynyt 
koulutuksen järjestäjien vastausten perusteella ainakin neljässätoista hankkeessa. Keskeyt-
tämistilanteeseen on luotu esimerkiksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki 
-hankkeessa Ohjaamo-malli, jossa tarjotaan ammatinvalinnanohjausta, urasuunnittelua sekä 
nivelvaihetyöhön liittyvää ohjausta. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Kolvi-hankkeessa 
kehitettiin keskeyttämistilanteeseen ohjeita ryhmänohjaajalle sekä keskeyttämis- ja eroloma-
ketta sekä haastattelurunkoa eroprosessiin. Salon seudun koulutuskuntayhtymän NOPPA-hank-
keessa rakennettiin malli, jossa kaikkiin ammatillisen koulutuksen keskeyttäneisiin opiskelijoihin 
ollaan yhteydessä sovitulla tavalla ja sovitun ajan kuluttua keskeyttämisestä. Saimaan ammat-
tiopiston NOPSA-hankkeessa kehitetään toimintatapa, jossa monialaisen yhteistyöverkoston 
ohjauksen ja tuen avulla pystytään rekrytoimaan ja motivoimaan keskeyttäneitä ammatillisen 
tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden ohjaamiseen on luotu useassa hankkeessa malleja. 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Harkinnanpaikka-hankkeessa luotiin tilapäisen keskeytyksen 
jälkeen takaisin opintoihin palaavalle opiskelijalle opintojen uudelleen aloittamisen ohjausmal-
li, jossa huomioidaan opiskelujen eteneminen ja opiskelijayhteisöön takaisin ryhmäytyminen. 
Helsinki Business Collegen Keskeyttäneet kouluun (KEKO) -hankkeessa toteutettiin projektiop-
pimisen pilotti keskeyttäneille tai keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille. Hengitysliitto ry:n 
hallinnoimassa YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hankkeessa kehitet-
tiin ponnahdusjaksoja keskeyttämisuhan alaisille. Kouvolan seudun ammattiopiston Sosmet-
hankkeessa on kehitteillä malli, jossa on mahdollista suorittaa jo aloitettu tai kesken jäänyt 
tutkinto loppuun työpajalla tai paikalla työvalmentajien ohjauksessa. Helsingin kaupungin ope-
tusviraston TAITAVA-hankkeessa luodaan eri koulutuksen järjestäjien kesken valtakunnallisen 
avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli, jossa järjestetään opintoja uudella tavalla 
esimerkiksi opintonsa keskeyttäneille opiskelijoille.

Työllistymiseen	ja	työelämään	siirtymiseen on luotu käytäntöjä seitsemässätoista hankkeessa. 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Ohjaamo 2.0 -hankkeessa etsitään joustavia polkuja 
nuorten työllistämiseksi. Sastamalan koulutuskuntayhtymän Työssäoppien ammattiin -hank-
keessa kehitettiin työelämäyhteistyötä ja kehitettiin työssäoppimisen yhteistä toimintamallia 
yhteistyössä työelämän kanssa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän TATU-hankkeessa luo-
tiin mallit työpaikoilla tapahtuvan oppimisen järjestämiseen (Kädestä pitäen työelämään) sekä 
laadittiin opiskelijapajan toimintasuunnitelma (opiskelupaja oppimisympäristönä). Seurakun-
taopiston MOPPE 2- ja Ohjatusti opsoon -hankkeissa luotiin koulutuspolkuja, joissa yhdistettiin 
oppilaitosmuotoista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, etsittiin yhdistämismalli työssäoppi-
misen ja koulutuksen välille sekä kehitettiin oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoa. Itä-Savon 
koulutuskuntayhtymän Smart & Flexible -hankkeessa kehitetään laajennetun työssäoppimisen 
mallia liiketalouden perustutkintoon. Hankkeessa jokaiselle laajennetun työssäoppimisen 
ryhmän opiskelijalle on rakennettu yksilöllinen työpaikkaohjaajan kanssa yhteistyössä suun-
niteltu polku.  Kanneljärven kansanopiston ETOS – Erityisopiskelijan Työvaltaiset Yksilölliset 



95

Osaamispolut -hankkeessa luotiin erityisopiskelijaa, häntä ohjaavaa opettajaa ja työelämän 
edustajia palveleva malli työssä tapahtuvan oppimisen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Uusi väylä ammattiin- ja 3T-hankkeissa kehitettiin 
tuotantokoulun mallia. Lisäksi KPEDU:n Oma polku -hankkeessa luotiin työvaltaisen koulutuksen 
erityisopetus toimintamalli sekä työvaltaisen koulutuksen Koutsi-malli. Kotkan-Haminan seudun 
koulutuskuntayhtymän Opit työssä -hankkeessa pilotoidaan opinnollistamisen yhteistyömallia 
sosiaalisen työllistämisen toimijoiden työvalmennuksessa. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayh-
tymän Tola – Työssäoppimisen laatu -hankkeessa taas laadittiin työssäoppimisen sähköinen 
arviointi- ja palautejärjestelmä.

Hankkeissa kehitettiin myös työllistymisen ohjausta ja uraohjausta. Keski-Pohjanmaan koulu-
tuskuntayhtymän Oma polku -hankkeessa luotiin tehostettu ohjauspalvelu koulutuksesta työ-
elämään. Kouvolan seudun ammattiopiston Sosmet – työskentelemällä tutkintoon -hankkeessa 
luodaan malli, jossa autetaan valmistuneita etsimään ja löytämään itselleen työpaikka tai aute-
taan mahdollisen jatkokoulutuspaikan löytämisessä. Sastamalan koulutuskuntayhtymän Läpsy 
– Läpäisyn yhteisöllistäminen -hankkeessa kehitettiin myös uraohjausta. Validia ammattiopiston 
Mahis työhön -hankkeessa kehitettiin erityistä tukea tarvitsevien uraohjausta, Sain töitä! -jul-
kaisuun on koottu erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjausprosessin hyviä käytäntöjä. 
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Carry on -hankkeessa taas kehitetään työelä-
mäkumppanuuteen perustuvaa oppimisen ohjauksen mallia.

Moniammatillista	 yhteistyötä kehitettiin myös nivelvaihesiirtymien osalta. Esimerkiksi Oh-
jaamo-hankkeessa ohjaamopalveluiden lähtökohtana on moniammatillinen yhteistyö, sillä 
tuloksena syntyy alueen nuorten palveluiden ja toimijoiden muodostama palvelupaikka. Sa-
von koulutuskuntayhtymän TATU-hankkeessa laadittiin ohjausyhteistyön toimintamallit alu-
een TE-toimistojen kanssa. Myös yhteistyöverkostoja luotiin useassa hankkeessa. Esimerkiksi 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi -hankkeessa tavoitteena on 
vakiinnuttaa opiskeluhuoltolain yhteisöllistä toimintaa ja vahvistaa yhteistyöverkostoja. Lisäksi 
hankkeessa vahvistetaan perusopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä uravalintoihin liittyen.   

10.4 Yhteenveto
Hanketoiminnan voidaan nähdä kartoituksen vastausten perusteella olevan yksi keskeinen tapa 
kehittää ammatillista koulutusta myös siirtymä- ja nivelvaiheiden näkökulmasta. Siirtymävaiheet 
ovat hyvin keskeisiä ammatillisen koulutuksen läpäisyn ja suorittamisen näkökulmasta. Näihin 
vaiheisiin kohdistuvia toimia onkin kehitetty kokonaisvaltaisesti esimerkiksi rakennerahasto-
kaudella 2007–2013 (Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin -kehittämisohjelma) ja 
valtionavustustoiminnassa Läpäisyn tehostamisohjelman (2011–2014) aikana. Läpäisyn tehos-
tamisohjelmassa kehitettyjä hyviä käytäntöjä muun muassa siirtymä- ja nivelvaiheisiin (erityi-
sesti koulutukseen pääsy, koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen aikana tapahtuvat siirtymät) 
liittyen on koottu ja dokumentoitu kattavasti muun muassa Läpäisyn historiikissa17. Hankekar-
toituksen perusteella syntyvät tai luodut hyvät käytännöt tukevat läpäisyn tehostamisohjelman 
loppuraporttiin kerättyjä hyviä käytäntöjä.

Erityisen paljon käytäntöjä on luotu perusopetuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
väliseen yhteistyöhön, VALMA-koulutukseen, ammatillisiin opintoihin kiinnittymiseen (erityises-
ti ryhmäyttämisen, orientaatioviikkojen, hyvinvointivuosikellojen ja tutoroinnin näkökulmasta), 

17  Lue lisää: Vehviläinen (2016). Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki – muistikuvia ja hyviä käytäntöjä.
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joustaviin ja työvaltaisiin polkuihin, työssäoppimisen kehittämiseen, ohjaukseen sekä varhai-
seen puuttumiseen (”time out” -malleja, uudelleen polutuksia, hyvinvoinnin tukeminen, muut 
tukipalvelut). Tärkeää olisi, että aiemmin kehitettyjä ja hyviksi koettua malleja päivitettäisiin ja 
niiden toimivuus varmistettaisiin myös uudistuvassa ammatillisen koulutuksen toimintaympä-
ristössä. 

Kartoitus osoittaa myös, mihin on luotu hyvin vähän tai vain alueellisesti hyviä käytäntöjä. Ai-
kuiskoulutuksessa on mietitty paljon opintojen markkinointia opintotorien ja kohderyhmän 
tavoittamisen näkökulmasta. Tästä olisi paljon siirrettävää myös perusopetuksen ja toisen as-
teen nivelvaiheen tukemiseen. Lisäksi yhteistyötä oppisopimuskoulutuksen ja näyttötutkinto-
jen osalta on kehitetty vähemmän, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten perustutkintojen 
yhdistämiseen (oppisopimuskoulutukseen siirtymiseen) on kehitetty enemmän malleja oppi-
sopimuskeskuksissa. Lisäksi siirtymiä oppisopimuskoulutuksesta takaisin oppilaitosmuotoiseen 
koulutukseen ei ole tuettu. 

Siirtymät oppilaitosten ja eri koulutuksen järjestämismuotojen välillä kaipaavat lisää malleja. 
Sujuvat siirtymät ohjelman aikana on syntymässä malleja avoimista ammatillisista opinnoista, 
jotka omalta osaltaan vahvistavat aiemmin luotuja avoimen ammattiopiston malleja. Varsinai-
sesti konkreettisia laajemmin levinneitä käytäntöjä tähän ei vielä ole.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien, nuorisotakuun osana käynnistetyn nuorten 
työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman (2014–2016) valtionavustus-
hankkeiden keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää 
malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus. Ohjelma pyrki myös 
edistämään nuorille suunnattuja koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja. Tässä han-
kekokonaisuudessa on kehitetty tavoitteen mukaisesti malleja joustavan ja yksilöllisen opin-
topolun rakentamiseksi henkilökohtaistamisprosessia parantaen ja koulutuksen tai tutkinnon 
suorittamisen aikana tapahtuvia siirtymiä myös rakenteellisesti mahdollistaen. Toimenpideoh-
jelman vaikuttavuusarvioinnista18 löytyy tarkempaa tietoa hankkeiden sisällöstä, tavoitteista ja 
tuloksista. Useampia tämän kokonaisuuden hankkeita on nostettu esiin myös kartoituskyselyn 
vastauksissa. 

Vähemmän käytäntöjä löytyy myös keskeyttämistilanteeseen ja opintoihin paluun tukemiseen. 
Muutamassa hankkeessa oli luotu käytäntöjä uudelleen kiinnittymiseen ja keskeytykseltä pa-
laamiseen, mutta tämä siirtymä voisi tarvita lisää tukea. Hyvä esimerkki on Kotkan-Haminan 
seudun koulutuskuntayhtymän Opit työssä -hankkeessa työn alla oleva malli työpajaopintojen 
opinnollistamisesta ja tunnistamisesta osana ammatillisia opintoja. Lisäksi keskeyttäneiden seu-
rantaan oli luotu käytäntöjä vain muutamissa hankkeissa. Valtakunnallisista Sujuvat siirtymät 
ESR-osion hankkeista esim. SISU-hankkeessa on luotu käytäntöjä tähän kohtaan. Myös kes-
keyttämisen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen on syntymässä ratkaisuja Sujuvat siirtymät 
-verkoston hankkeissa.  

Ohjaamotoimintaa on kehitetty muutamassa hankkeessa. Ohjaamo-toimintaa voisi avata myös 
siitä näkökulmasta, miten ohjaamot voisivat konkreettisemmin tehdä yhteistyötä ammatillisten 
oppilaitosten kanssa, esimerkiksi perusopetuksen ja toisen asteen tai toisen asteen ja työelä-
män välisissä siirtymissä.

18 Lue vaikuttavuusarvioinnin tuloksista tarkemmin: Owal Group (2015). Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimus-
uudistus – toimenpideohjelman tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin loppuraportti. 
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Työelämään siirtymiseen on kehitetty käytäntöjä uraohjauksen ja työelämäyhteistyön näkö-
kulmasta. Lisäksi siirtymää on pyritty tukemaan työvaltaisia polkuja tukemalla. Tämä kuitenkin 
vaatisi käytäntöjä tämän siirtymän seuraamiseen sekä uusia käytäntöjä yhteistyöhön opiskelun 
lopetusvaiheessa. Useat yhteistyömallit TE-toimistojen kanssa ovat vanhahtavia. Työelämäyh-
teistyöhön ja jatko-opintoihin siirtymiseen on syntymässä malleja Sujuvat siirtymät -verkoston 
hankkeissa.

Yksilöllisiä ja joustavia polkuja on luotu useassa hankkeessa. Lisäksi osaamisperusteisuutta ava-
taan monessa käytännössä. Kuitenkin ammatillisen koulutuksen reformin myötä nämä vaativat 
ehkä tarkennuksia, sillä osa vanhentuu muutosten myötä. Konkreettisia polkuja on luotu paljon, 
mutta osaamisperusteisuuteen vaativaa joustavuutta tarvitaan enemmän. Osaamisperusteisuu-
den tukemiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen on syntymässä malleja Sujuvat siirtymät 
-verkoston hankkeissa. 

Opetushallituksen rahoittamat, osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano 
-hankkeet ovat keskittyneet osaamisperusteisuuden vahvistamiseen kehittämällä erityisesti 
henkilökohtaistamisen käytäntöjä ja opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta. Näistä malleista löytyy 
kattavasti tarkempia kuvauksia Opetushallituksen hyvät käytännöt -palvelusta. Myös maahan-
muuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen valtionavustushankkeissa on kehitetty 
esimerkiksi henkilökohtaistamisprosessiin liittyviä kokonaisuuksia, kuten maahanmuuttajaopis-
kelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja osaamisen tunnistamiseen liit-
tyvää ohjeistusta. Lisäksi hankkeet ovat kehittäneet kattavasti maahanmuuttajien ohjaamista 
koulutuspolun eri vaiheissa ja selkokielistä materiaalia opintojen tueksi. 

Kartoituskyselyssä nimettyjen ja esiin nostettujen hankkeiden moninaisuus kuvaa hyvin jo pit-
kään jatkunutta tilannetta, jossa ammatillisen koulutuksen toimijat hyödyntävät monipuoli-
sesti eri rahoituslähteitä omien prosessiensa ja toimiensa kehittämisessä. Nimettyjen hankkei-
den joukosta pystyy tunnistamaan helposti paitsi ESR-rahoitteisesti toimineet hankkeet myös 
Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat, valtionavustuksilla toimineet 
hankkeet. Kartoituskyselyn vastausten perusteella hanketyön vaikutus ammatillisen koulutuk-
sen kehittämiseen on omalta osaltaan merkittävä. Kuitenkaan tässä keskeistä ei ole tunnistaa 
hankkeiden takana olevia rahoituslähteitä, vaan voidaan todeta, että hankkeilla on saatu ja saa-
daan aikaiseksi selkeitä parannuksia koulutuksen järjestäjien prosesseihin ja tämän selvityksen 
kannalta olennaisesti siirtymä- ja nivelvaiheiden tukemiseen liittyviä toimintoja. 

Kartoituksessa nostettiin esille 210 hanketta, joista jokaisessa on saatu aikaiseksi muun muassa 
erilaisia käytäntöjä, mallinnuksia ja prosessikuvauksia. Kuitenkin ratkaisevaa on itse valmiin tuo-
toksen tai tuloksen näkökulmasta, miten hyvin koulutuksen järjestäjä on itse ottanut tuotoksen 
aktiiviseen käyttöön. Lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten nämä hyvät käytännöt ovat 
myös muiden koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä ja miten niitä voidaan levittää. Tämän 
selvityksen aiemmissa luvuissa on nostettu esiin niitä toimintamalleja, jotka toimivat erityisen 
hyvin eri koulutuksen järjestäjien siirtymä- ja nivelvaiheiden prosesseita tukien. Toimintamalleja 
arvioitaessa selkeäksi havainnoksi nousi se, että jatkossa olisi tärkeää panostaa myös kuvausten 
laatuun ja tuotteistamiseen, jotta muillakin olisi mahdollisuutta ymmärtää käytäntöjä syvälli-
semmin ja toisaalta mahdollisuus arvioida, olisiko käytäntö hyödynnettävissä oman organisaa-
tion toiminnassa ja mitä mahdollisia muutoksia siihen tulisi tehdä, jotta käyttöönotto onnistuisi. 
Toisaalta pystyttäisiin myös tunnistamaan ne kohdat, joita tulisi kehittää edelleen käyttöönoton 
mahdollistamiseksi. 



98

Hankerahoituksella on saatu aikaiseksi kymmenittäin, ellei sadoittain, uusia hyviä käytäntöjä, 
joita voitaisiin hyödyntää etenkin ammatillisen koulutuksen reformin vaatimien uudistusten 
toimeenpanossa. Kuitenkin usein koetaan, että monet kehitetyt mallit ovat jääneet ainoastaan 
joko koulutuksen järjestäjän itsensä tai hankekumppaneiden käyttöön. Asiantuntijahaastatte-
lussa todettiin, että yksi keskeinen hyvien käytäntöjen hyödynnettävyyttä lisäävä tekijä on kehi-
tettävän kokonaisuuden hyvä ja systemaattinen koordinointi. Tätä pitäisi tehdä asiantuntijoiden 
mielestä alusta asti järjestelmällisesti. Tarkoituksena ei siis ole vain koota erilaisia yhteenvetoja, 
vaan aktiivisesti ohjata käytäntöjen syntymisprosessia. Koordinointi vähentää myös kehittä-
mistoimien päällekkäisyyttä ja mahdollistaa asioiden teemoittelun sekä toimijoiden välisen 
yhteistyön teemojen sisällä19. Toinen vaikuttavuutta selkeästi edistävä tekijä on pitkäjänteinen 
kehittämistyö, joka mahdollistetaan monivuotisella, turvatulla rahoituksella. Valtionavustustoi-
minnassa tulisikin panostaa asiantuntijoiden mielestä useamman vuoden kestäviin kehittämis-
hankkeisiin ja huomioida myös oppilaitoksen rytmi, joka perustuu lukuvuosiin kalenterivuosien 
sijaan. 

Reformin näkökulmasta katsottuna ammatillisen koulutuksen kehittämisen tukeminen muu-
tostilanteissa ja toimeenpanossa on jatkossakin tärkeää. Resurssien vähetessä huomiota tulisi 
suunnata enemmän valtionavustuskokonaisuuksien kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Pitkäjän-
teisyyttä voidaan lisätä suunnittelemalla pidempiaikaisia toteuttamisohjelmia. 

19 Katso esimerkki kehitettävien käytäntöjen teemoittelusta: Väliraportti 2016 Sujuvat siirtymät -kokonaisuudes-
sa syntyvistä hyvistä käytännöistä.
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LIITTEET

LIITE	1	Koulutuksen	järjestäjien	kartoituskyselyn	kyselylomake

Zoomi	-	sujuvien	siirtymien	kansallinen	koordinointi
Kartoituskysely koulutuksen järjestäjille tämänhetkisistä siirtymä- ja nivelvaiheiden toimintamalleista ja 
-prosesseista.

Opetushallitus toteuttaa 24.5.–15.6.2016 ammatillisen koulutuksen siirtymävaiheisiin liittyvän 
sähköisen kartoituskyselyn. Kartoituksen tarkoituksena on tunnistaa ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien tämänhetkiset toimivat ja joustavat toiminta- ja palvelumallit, joita voidaan kehit-
tää ja levittää valtakunnallisesti. Samalla tunnistetaan siirtymävaiheisiin liittyviä esteitä, joihin 
valtakunnallista ESR-rahoituksella ja valtionavustuksilla tuettavaa kehittämistyötä olisi syytä 
kohdentaa. Tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen reformin toteutusta.  
 

1.	Taustatiedot:	*

Vastaaja  _______________________________________________

Vastaajan asema organisaatiossa  _______________________________________________

Sähköposti _______________________________________________

Organisaatio  _______________________________________________

Puhelin  _______________________________________________

Osoite  _______________________________________________

Postinumero- ja toimipaikka _______________________________________________

Kyselyyn vastaamiseen osallistuneet _______________________________________________
sähköpostiyhteystietoineen

2.	Millä	alueilla	koulutuksen	järjestäjä	toimii?	*

□ Ahvenanmaa □ Pirkanmaa□ Etelä-Karjala □ Pohjanmaa□ Etelä-Pohjanmaa □ Pohjois-Karjala□ Etelä-Savo □ Pohjois-Pohjanmaa□ Kainuu □ Pohjois-Savo□ Kanta-Häme □ Päijät-Häme□ Keski-Pohjanmaa □ Satakunta□ Keski-Suomi □ Uusimaa□ Kymenlaakso □ Varsinais-Suomi□ Lappi
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3.	Koulutuksen	järjestämismuodot,	joita	toteutetaan	tällä	hetkellä	organisaatiossanne:	*

□ Ammatillinen peruskoulutus□ Ammatillinen aikuiskoulutus (näyttötutkinto)□ Ammatillinen lisäkoulutus□ Oppisopimuskoulutus□ Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)□ Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)□ Vapaa sivistystyö□ Työvoimakoulutus□ Täydennyskoulutus (henkilöstökoulutus)

4.	Koulutusalat:	*

□ Humanistinen ja kasvatusala□ Kulttuuriala□ Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala□ Luonnontieteiden ala□ Tekniikan ja liikenteen ala□ Luonnonvara- ja ympäristöala□ Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala□ Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

A. KOULUTUKSEEN PÄÄSY, PERUSOPETUKSEN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NIVELVAIHE 
JA KOULUTUKSEEN KIINNITTYMINEN 

5.	Koulutukseen	hakeutuminen	ja	koulutukseen	kiinnittyminen	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Opiskelijalla/tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus jatkuvaan 
ympärivuotiseen hakeutumiseen ja koulutukseen pääsyyn. ○ ○ ○ ○

2. Koulutukseen hakeutumisen väylät toimivat joustavasti. ○ ○ ○ ○
3. Koulutukseen hakeutumisen prosessiin liittyvät sisäiset vastuut 
ovat selkeät. ○ ○ ○ ○
4. Koulutukseen hakeutumisen prosessiin liittyvät sisäiset toiminta-
tavat ovat joustavia. ○ ○ ○ ○
5. Koulutuksen alkuvaiheeseen ja koulutukseen hakeutumiseen on 
olemassa yhdessä päätetyt toimintamallit ja menettelytavat, joita 
koko organisaatiossa toteutetaan. 

○ ○ ○ ○

6. Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa tehdään ver-
kostoyhteistyötä. ○ ○ ○ ○
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7. Opiskelijavalintaan/tutkintoon hakeutumiseen liittyvät sisäiset 
vastuut ovat selkeät. ○ ○ ○ ○
8. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hyvin. ○ ○ ○ ○
9. Nykyinen opiskelijavalintajärjestelmä tukee opiskelijan/tutkinnon 
suorittajan yksilöllisten polkujen toteutumista. ○ ○ ○ ○
10. Koulutuksen järjestäjän omaan harkintaan perustuva opiskeli-
javalintaprosessi toteutuu oikeudenmukaisesti ja esteettömyyden 
periaatteita noudattaen. 

○ ○ ○ ○

11. Koulutuksen järjestäjän koulutustarjonta on viety Opetushallituk-
sen ylläpitämään Opintopolku.fi –palveluun. ○ ○ ○ ○
12. Verkossa toteutettavat hakeutumispalvelut toimivat hyvin ja 
käyttäjäystävällisesti. ○ ○ ○ ○

6.	Miten	alla	kuvatut	siirtymistä	edistävät	tekijät	toteutuvat	tällä	hetkellä	koulutukseen	ha-
keutumisessa	ja	ammatilliseen	koulutukseen	siirtymisessä?	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Opiskelijan/tutkinnon suorittajan ohjauksen resursointi on tarkoi-
tuksenmukaisesti suunnattu. ○ ○ ○ ○
2. Teemme sujuvaa ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. ○ ○ ○ ○
3. Organisaatiomme rakenteet mahdollistavat yksilölliset valinnat. ○ ○ ○ ○
4. Opiskelijahallintajärjestelmät mahdollistavat yksilölliset valinnat. ○ ○ ○ ○
5. Opiskelijat ovat aktiivisia opintopolkunsa suunnittelijoita. ○ ○ ○ ○
6. Henkilöstö on sitoutunut opiskelijan/tutkinnon suorittajan ohjaa-
miseen koulutuksen aloitusvaiheessa. ○ ○ ○ ○
7. Sisäiset toimintaprosessit ovat selkeitä ja kaikilla on yhtäläinen 
käsitys toimintatavoista. ○ ○ ○ ○
8. Verkkoympäristöt tukevat koulutukseen hakeutumista ja koulu-
tukseen siirtymistä. ○ ○ ○ ○
9. Henkilökohtaistamisprosessi on kuvattu selkeästi ja yksi selitteisesti. ○ ○ ○ ○
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7.	Mitkä	tekijät	tukevat	ja	edistävät	parhaiten	koulutukseen	hakeutumisen	ja	siirtymisen	
onnistumista?	Valitkaa	seuraavista	kolme	(3)	keskeisintä	tekijää.	*

□ Riittävät ohjauspalvelut□ Moniammatillinen ja sujuva verkostoyhteistyö□ Organisaatiorakenteiden joustavuus□ Opiskelijahallintajärjestelmien joustavuus□ Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien oma aktiivisuus□ Henkilöstön sitoutuneisuus□ Toimintaprosessien selkeys□ Verkkoympäristöt□ Henkilökohtaistamisprosessin selkeys□ Jokin muu, mikä?
___________________________________________________________________________

8.	Miten	yhteistyö	toimii	seuraavien	yhteistyötahojen	kanssa	koulutukseen	hakeutumisen	
ja	opiskelijaksi/tutkinnon	suorittajaksi	siirtymisen	nivelvaiheessa?	
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
Perusopetus * ○ ○ ○ ○
Työnantajat * ○ ○ ○ ○
Muut koulutuksen järjestäjät * ○ ○ ○ ○
Opiskelijan huoltajat * ○ ○ ○ ○
TE-hallinto * ○ ○ ○ ○
Kela * ○ ○ ○ ○
Työpajat * ○ ○ ○ ○
Järjestöt * ○ ○ ○ ○
Sosiaali- ja terveyshuolto * ○ ○ ○ ○
Kuntoutussäätiöt * ○ ○ ○ ○
Vakuutusyhtiöt * ○ ○ ○ ○
Muu, mikä? ○ ○ ○ ○
______________________________________________________
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9.	Ketkä	vastaavat	koulutukseen	hakeutuvien	opiskelijoiden/tutkinnon	suorittajien	ryhmäyt-
tämisestä	ja	koulutukseen	kiinnittymisestä?	*

□ tutoropettaja / ryhmänohjaaja / vastuukouluttaja□ opinto-ohjaaja□ työvalmentaja / työhönvalmentaja / työelämävalmentaja□ uraohjaaja□ moniammatillinen tiimi□ opintotoimisto□ opiskelija/tutkinnon suorittaja itse□ erityisopettaja□ joku muu, kuka?
___________________________________________________________________________

10.	Kuvatkaa	lyhyesti	opiskelijan/tutkinnon	suorittajan	ryhmäyttämisen	ja	koulutukseen	kiin-
nittymisen	prosessi	opiskelijan/tutkinnon	suorittajan	yksilöllisen	opintopolun	alkuvaiheessa.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

11. Mainitkaa yksi	hakeutumisvaiheeseen	tai	ammatilliseen	koulutukseen	siirtymiseen	liit-
tyvä	toimintatapa	tai	-malli,	joka	toteutuu	erityisen	hyvin	organisaatiossanne	ja	kuvatkaa	se	
tarkemmin. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

12.	Liittyykö	hakeutumisvaiheeseen	tai	ammatilliseen	koulutukseen	siirtymiseen	haasteita	
tai	esteitä?	Mainitkaa	mielestänne	keskeisin	asia,	johon	kehittämistyötä	tulisi	erityisesti	koh-
dentaa	ja	miksi.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

13.	Onko	hakeutumisvaiheen	tai	ammatilliseen	koulutukseen	siirtymisen	toimintatapoja	ke-
hitetty	osana	jotakin	hanketta?	Mainitkaa	myös	hankkeen	nimi	ja	rahoitusmuoto.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
500 merkkiä jäljellä

14.	Hankkeen	internetsivujen	osoite,	josta	kehittämistyöstä	löytyy	lisätietoa:	
___________________________________________________________________________
150 merkkiä jäljellä
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B. HENKILÖKOHTAISTAMINEN 

15.	Henkilökohtaistamiseen	liittyvät	toimet	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.	
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa tunnistetaan 
hakijan aiemmin hankittua osaamista. ○ ○ ○ ○
2. Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa selvitetään 
hakijan oppimisedellytykset ja mahdolliset tuentarpeet. ○ ○ ○ ○
3. Koulutuksen aloitusvaiheessa/hakeutumisvaiheessa tunnistettu 
osaaminen dokumentoidaan aina osaksi opiskelijan henkilökohtais-
ta opiskelusuunnitelmaa (HOPS) / henkilökohtaista opetuksen jär-
jestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) / henkilökohtaistamista 
koskevaa asiakirjaa / henkilökohtaista opiskeluohjelmaa (oppisopi-
muskoulutus). 

○ ○ ○ ○

4. Koulutuksen aloitusvaiheen/hakeutumisvaiheen henkilökohtaista-
misprosessi on toimiva. ○ ○ ○ ○
5. Koulutuksen aloitusvaiheen/hakeutumisvaiheen henkilökohtais-
tamisprosessiin liittyvät vastuut prosessin eri vaiheissa ovat selkeät. ○ ○ ○ ○
6. Henkilökohtaistamisen käytänteet ovat organisaatiossamme ta-
salaatuiset. ○ ○ ○ ○
7. HOPSia / HOJKSia / henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa /  
henkilökohtaista opiskeluohjelmaa päivitetään säännöllisesti koulu-
tuksen/tutkinnon suorittamisen aikana. 

○ ○ ○ ○

8. Organisaatiossamme on riittävä osaaminen ja välineet osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman / henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 
suunnitelman / henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan / henkilö-
kohtaisen opiskeluohjelman laatimiseen. 

○ ○ ○ ○

9. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tehdään yhteis-
työtä oman organisaation sisällä eri yksiköiden kanssa. ○ ○ ○ ○
10. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tehdään tarvitta-
essa yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa. ○ ○ ○ ○
11. Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle mahdollistuu yksilölliset va-
linnat, jotka tukevat hänen vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohtei-
taan. 

○ ○ ○ ○

12. Opiskelijat/tutkinnon suorittajat saavat itse osallistua tutkintoon-
sa kuuluvien tutkinnon osien valintaan. ○ ○ ○ ○



106

13. Opiskelijat/tutkinnon suorittajat saavat tietoa koulutukseen liit-
tyvistä taloudellisista tukimuodoista ja opintososiaalisista eduista 
koulutukseen hakeutuessaan. 

○ ○ ○ ○

14. Opiskelijan/tutkinnon suorittajan aikaisempi tutkintoon liittyvä 
osaaminen lyhentää olennaisesti valmistavan koulutuksen kestoa tai 
aikaistaa tutkinnon suorittamista. 

○ ○ ○ ○

15. Tutkinnon osa tai osia tunnustetaan suoraan opiskelijan/tutkin-
non suorittajan aikaisempien todistusten perusteella. ○ ○ ○ ○
16. Henkilökohtaistamisprosessiin liittyvät vastuut ovat selkeät sil-
loinkin, kun opiskelija/tutkinnon suorittaja ei osallistu valmistavaan 
koulutukseen ja hänet ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen tai 
näyttöön. 

○ ○ ○ ○

16.	Kuka/ketkä	vastaavat	koulutukseen	hakeutuvan	opiskelijan/tutkinnon	suorittajan	osaa-
misen	tunnistamisesta	ja	hänen	opintopolkunsa	rakentamisesta?	*

□ tutoropettaja / ryhmänohjaaja / vastuukouluttaja□ opinto-ohjaaja□ työvalmentaja / työhönvalmentaja / työelämävalmentaja□ uraohjaaja□ kuraattori□ opintotoimisto□ opiskelija itse□ erityisopettaja□ joku muu, kuka?
____________________________________________________________________________

17.	Minkälaista	aiempaa	osaamista	teillä	on	tällä	hetkellä	tunnistettu?	
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
vapaaehtoistyössä / järjestötoiminnassa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
eri koulutusmuodossa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
eri oppilaitoksessa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
eri toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen (PT, 
AT, EAT) * ○ ○ ○ ○
korkea-asteen opinnoissa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
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avoimissa opinnoissa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
työpajatoiminnassa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
harrastuksissa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
täydennyskoulutuksessa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
työelämässä hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
eri maassa suoritettu tutkinto tai muu hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
jotakin muuta, mitä? 
______________________________________________________

18.	Minkälaista	aiempaa	osaamista	teillä	on	tällä	hetkellä	tunnustettu?	
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
vapaaehtoistyössä / järjestötoiminnassa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
eri koulutusmuodossa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
eri oppilaitoksessa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
eri toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen
(PT, AT, EAT) * ○ ○ ○ ○
korkea-asteen opinnoissa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
avoimissa opinnoissa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
työpajatoiminnassa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
harrastuksissa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
täydennyskoulutuksessa hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
työelämässä hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
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eri maassa suoritettu tutkinto tai muu hankittu osaaminen * ○ ○ ○ ○
jotakin muuta, mitä? ○ ○ ○ ○
_______________________________________________________

19.	Milloin	HOPSia	/	HOJKSia	/	henkilökohtaistamista	koskevaa	asiakirjaa	/	henkilökohtaista	
opiskeluohjelmaa	(oppisopimus)	päivitetään	koulutuksen	aikana?	*
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
500 merkkiä jäljellä

20.	Kenellä	on	päävastuu	HOPSin	/	HOJKSin	/	henkilökohtaistamista	koskevan	asiakirjan	/	
henkilökohtaisen	opiskeluohjelman	päivittämisestä?	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
300 merkkiä jäljellä

21. Mainitkaa yksi	yksilöllisen	opintopolun	rakentamiseen	ja	toteuttamiseen	liittyvä	toiminta-
tapa	tai	-malli,	joka	on	toteutettu	erityisen	hyvin	organisaatiossanne	ja	kuvatkaa	se	tarkemmin.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

22.	Liittyykö	henkilökohtaistamiseen	haasteita	tai	esteitä?	Mainitkaa	mielestänne	keskeisin	
asia,	johon	kehittämistyötä	tulisi	erityisesti	kohdentaa	ja	miksi.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

23.	Onko	henkilökohtaistamiseen	liittyviä	toimintatapoja	tai	-prosesseja	kehitetty	osana	jo-
takin	hanketta?	Mainitkaa	myös	hankkeen	nimi	ja	rahoitusmuoto.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
500 merkkiä jäljellä

24.	Hankkeen	internetsivujen	osoite,	josta	kehittämistyöstä	löytyy	lisätietoa:	
___________________________________________________________________________
150 merkkiä jäljellä



109

C.	YKSILÖLLISYYDEN	TOTEUTUMINEN	JA	KOULUTUKSEN	/TUTKINNON	SUORITTAMISEN	AI-
KANA TAPAHTUVAT SIIRTYMÄT 
25.	Yksilöllisyyden	ja	joustavuuden	toteutuminen	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Oppimisprosessissa huomioidaan opiskelijoiden/tutkinnon suorit-
tajien yksilölliset (erityis)tarpeet. ○ ○ ○ ○
2. Oppimisprosessissa huomioidaan opiskelija/tutkinnon suorittaja 
yksilönä, hänen vahvuutensa ja yksilölliset erot oppimistavoissa. ○ ○ ○ ○
3. Oppimisprosessissa hyödynnetään monipuolisia oppimis-
ympäristöjä. ○ ○ ○ ○
4. Työelämäyhteistyö on kiinteää ja vuorovaikutuksellista. ○ ○ ○ ○
5. Teemme kiinteää yhteistyötä työpajojen kanssa yksilöllisten ja tu-
ettujen opintopolkujen mahdollistamiseksi. ○ ○ ○ ○
6. Työpaikoilla on riittävä osaaminen opiskelijan/tutkinnon suoritta-
jan ohjaamiseen, arviointiin ja kouluttamiseen. ○ ○ ○ ○
7. Koulutuksen järjestäjällä on riittävästi aikaa ohjata opiskelijaa/tut-
kinnon suorittajaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. ○ ○ ○ ○
8. Koulutuksen järjestäjällä on riittävästi aikaa ohjata ja perehdyttää 
työpaikkaohjaajia/-kouluttajia. ○ ○ ○ ○
9. Organisaation rakenteet mahdollistavat yksilölliset valinnat ja 
osaamisperusteisen opintopolun toteutumisen. ○ ○ ○ ○
10. Opiskelijahallintajärjestelmät mahdollistavat yksilölliset valinnat 
ja osaamisperusteisen opintopolun toteutumisen. ○ ○ ○ ○
11. Opiskelijoilla/tutkinnon suorittajilla on heidän tarpeitaan ja edel-
lytyksiään vastaavat mahdollisuudet osaamisen osoittamiseen. ○ ○ ○ ○
12. Opiskelija/tutkinnon suorittaja voi siirtyä joustavasti kesken kou-
lutuksen organisaation sisällä eri koulutusmuodosta toiseen. ○ ○ ○ ○
13. Opiskelijoita/tutkinnon suorittajia polutetaan joustavasti VALMA-
koulutukseen. ○ ○ ○ ○
14. Opiskelijoita/tutkinnon suorittajia polutetaan joustavasti työpa-
jatoimintaan. ○ ○ ○ ○
15. Opiskelija/tutkinnon suorittaja voi siirtyä joustavasti kesken kou-
lutuksen toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi. ○ ○ ○ ○
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16. Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle tarjotaan vaihtoehtoisia tutkin-
non suorittamistapoja ja –polkuja (esim. kv-polku, työelämäpolku jne.) ○ ○ ○ ○
17. Opiskelijan/tutkinnon suorittajan on mahdollista valita korkeakou-
luopintoihin valmentavia opintoja tai yrittäjyysopintoja osana hänen 
henkilökohtaista opintopolkuaan ammatillisen koulutuksen aikana. 

○ ○ ○ ○

26.	 Opiskelijan/tutkinnon	 suorittajan	 ohjausprosessin	 toteutuminen	 koulutuksen	 ollessa	
keskeytymässä	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Organisaation sisäiset toimintaprosessit ovat selkeitä ja yhden-
mukaisia. ○ ○ ○ ○
2. Opiskelija/tutkinnon suorittaja saa riittävästi tukea ja ohjausta kou-
lutuksen ollessa keskeytymässä. ○ ○ ○ ○
3. Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle kerrotaan muista tarjoutuvista 
vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (eri alat, työllistymismahdolli-
suudet jne.). 

○ ○ ○ ○

4. Opiskelijan/tutkinnon suorittajan keskeyttäessä koulutuksen/tut-
kinnon suorittamisen hänelle laaditaan yhdessä jatkosuunnitelma. ○ ○ ○ ○
5. Opiskelijan/tutkinnon suorittajan keskeyttäessä koulutuksen/tut-
kinnon suorittamisen hänelle on järjestetty suunnitelmallinen jatko-
seuranta. 

○ ○ ○ ○

6. Opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa kontaktoidaan säännöllisesti. ○ ○ ○ ○
7. Moniammatillinen verkostoyhteistyö toimii tiiviisti ja järjestelmäl-
lisesti (etsivä nuorisotyö, työpajat, TE-hallinto jne.). ○ ○ ○ ○

27.	 Ohjausprosessin	 toteutuminen	 opiskelijan/tutkinnon	 suorittajan	 erotessa	 oppilaitok-
sesta	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Organisaation sisäiset toimintaprosessit ovat selkeitä ja yhden-
mukaisia. ○ ○ ○ ○
2. Opiskelija/tutkinnon suorittaja saa riittävästi ohjausta oppilaitok-
sesta erotessaan. ○ ○ ○ ○
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3. Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle kerrotaan muista tarjoutuvista 
vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (eri alat, työllistymismahdolli-
suudet jne.). 

○ ○ ○ ○

4. Opiskelijan/tutkinnon suorittajan erotessa oppilaitoksesta hänelle 
laaditaan yhdessä jatkosuunnitelma. ○ ○ ○ ○
5. Moniammatillinen verkostoyhteistyö toimii tiiviisti ja järjestelmäl-
lisesti (etsivä nuorisotyö, työpajat, TE-hallinto jne.) ○ ○ ○ ○
6. Ohjauksellisilla toimintatavoillamme varmistumme, ettei opiskeli-
ja/tutkinnon suorittaja jää tyhjän päälle tai syrjäydy oppilaitoksesta 
erotessaan. 

○ ○ ○ ○

28.	Kuka/ketkä	ovat	ensisijaisesti	vastuussa	opiskelijan/tutkinnon	suorittajan	ohjauksesta	
ja	jatkosuunnitelmien	laatimisesta,	kun	koulutus	on	keskeytymässä?	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

□ tutoropettaja / ryhmänohjaaja / vastuukouluttaja□ opinto-ohjaaja□ kuraattori□ työvalmentaja / työhönvalmentaja / työelämävalmentaja□ uraohjaaja□ moniammatillinen tiimi□ opiskelija itse□ opintotoimisto□ erityisopettaja□ joku muu, kuka?
____________________________________________________________________________

29.	Miten	varmistetaan	koulutuksen/tutkinnon	suorittamisen	sujuva	jatkuminen	ja	ohjaus	
keskeyttämisjakson	jälkeen?	*
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.	
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Opiskelija/tutkinnon suorittaja saa riittävästi 
ohjausta. ○ ○ ○ ○
2. Opiskelijan HOPS / HOJKS / henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 
/ henkilökohtainen opiskeluohjelma päivitetään uudelleen. ○ ○ ○ ○
3. Varmistamme opiskelijan/tutkinnon suorittajan kiinnittymisen op-
pilaitosyhteisöön ja omaan ryhmäänsä. ○ ○ ○ ○
4. Varmistamme säännöllisen seurannan toteutumisen. ○ ○ ○ ○
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5. Koulutuksen jatkamiseen liittyvät toimintaprosessit ovat organi-
saatiossamme selkeitä ja yhdenmukaisia. ○ ○ ○ ○
6. Moniammatillinen verkostoyhteistyö toimii tiiviisti ja järjestelmäl-
lisesti. ○ ○ ○ ○
7. Suunnittelemme yhteistyössä työelämän kanssa koulutusta/tut-
kinnon suorittamista tukevia järjestelyjä. ○ ○ ○ ○

30.	Kuka/ketkä	ovat	ensisijaisesti	vastuussa	koulutuksensa	keskeyttäneen	opiskelijan/tut-
kinnon	suorittajan	ohjauksesta	ja	koulutuksen	suunnitelmallisesta	jatkumisesta	keskeyttä-
misjakson	jälkeen?	*

□ tutoropettaja / ryhmänohjaaja / vastuukouluttaja□ opinto-ohjaaja□ kuraattori□ työvalmentaja / työhönvalmentaja / työelämävalmentaja□ uraohjaaja□ moniammatillinen tiimi□ opiskelija itse□ opintotoimisto□ erityisopettaja□ joku muu, kuka?
____________________________________________________________________________

31.	Mainitkaa	yksi	koulutuksen	keskeyttämiseen	ja	niihin	liittyviin	siirtymiin	kohdistettu	toi-
mintatapa	tai	-malli,	joka	on	toteutettu	erityisen	hyvin	organisaatiossanne	ja	kuvatkaa	se	
tarkemmin. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

32.	Liittyykö	keskeyttämisprosesseihin	haasteita	tai	esteitä?	Mainitkaa	mielestänne	keskei-
sin	asia,	johon	kehittämistyötä	tulisi	erityisesti	kohdentaa	ja	miksi.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

33.	Onko	keskeyttämiseen	ja	niihin	liittyviin	siirtymiin	kehitetty	erityisiä	toimintamalleja	tai	
-prosesseja	osana	jotakin	hanketta?	Mainitkaa	myös	hankkeen	nimi	ja	rahoitusmuoto.	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
500 merkkiä jäljellä
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34.	Hankkeen	internetsivujen	osoite,	josta	kehittämistyöstä	löytyy	lisätietoa:	
___________________________________________________________________________
150 merkkiä jäljellä

D.	VALMISTUMISVAIHE	JA	JATKO-OPINNOT	SEKÄ	TYÖELÄMÄÄN	SIIRTYMINEN	

35.	 Kuvatkaa	 koulutuksen	 päätösvaiheeseen	 liittyviä	 toimintatapoja	 organisaatiossanne	
seuraavien	väittämien	avulla.
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin) *

0 1 2 3
1. Varmistumme opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien osaamisen ta-
sosta ja jatko-opintovalmiuksista koulutuksen päätösvaiheessa. ○ ○ ○ ○
2. Laadimme yhdessä opiskelijan/tutkinnon suorittajan kanssa suun-
nitelman hänen jatkopolustaan. ○ ○ ○ ○
3. Teemme moniammatillisen verkoston kanssa kiinteää yhteistyötä 
opiskelijan/tutkinnon suorittajan jatkopoluttamisessa. ○ ○ ○ ○
4. Organisaatiossamme on yhteisesti päätetty toimintatavoista opis-
kelijan/tutkinnon suorittajan jatkopolun varmistamiseksi. ○ ○ ○ ○
5. Opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa ohjataan koulutuksen loppuvai-
heessa ja varmistetaan hänen olevan riittävän tietoinen omista jat-
kopoluistaan ja mahdollisuuksistaan. 

○ ○ ○ ○

6. Ura-, neuvonta – ja ohjauspalvelut ovat opiskelijoiden/tutkinnon 
suorittajien hyödynnettävissä. ○ ○ ○ ○
7. Suunnittelemme yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa 
jatko-opintoihin siirtymistä sujuvoittavia toimia. ○ ○ ○ ○
8. Teemme kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa opiskelijoi-
den/tutkinnon suorittajien työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi. ○ ○ ○ ○
9. Opiskelijoita/tutkinnon suorittajia informoidaan opiskelijahaun 
käytänteistä. ○ ○ ○ ○
10. Opiskelija/tutkinnon suorittaja saa riittävät valmiudet itsenäiseen 
työnhakuun. ○ ○ ○ ○
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E. NIVELVAIHEISIIN LIITTYVIEN SIIRTYMIEN ARVIOINTIA 

36.	Millä	tavoin	eri	nivelvaiheiden	siirtymät	toteutuvat	ja	mahdollistuvat	organisaatiossanne?	
Kuvatkaa	tämänhetkistä	tilannetta	organisaatiossanne.	
(vastausasteikko: 0=ei toteudu; 1=toteutuu osittain; 2=toteutuu; 3=toteutuu erittäin hyvin)

0 1 2 3
1. Siirtyminen ammatilliseen koulutukseen/koulutukseen hakeutu-
misen vaihe * ○ ○ ○ ○
2. Siirtyminen saman organisaation sisällä eri tutkinnosta toiseen * ○ ○ ○ ○
3. Siirtyminen saman organisaation sisällä eri koulutusmuodosta 
toiseen * ○ ○ ○ ○
4. Siirtyminen ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimusopis-
kelijaksi tai päinvastoin * ○ ○ ○ ○
5. Siirtyminen ammatillisesta peruskoulutuksesta Valma-opiskelijaksi 
tai päinvastoin * ○ ○ ○ ○
6. Siirtyminen työpajojen kautta ammatilliseen koulutukseen tai 
päinvastoin * ○ ○ ○ ○
7. Koulutuksen/tutkinnon suorittamisen jatkaminen keskeytymisen 
jälkeen * ○ ○ ○ ○
8. Siirtyminen toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi/tutkinnon 
suorittajaksi kesken koulutuksen/tutkinnon suorittamisen * ○ ○ ○ ○
9. Siirtyminen työelämään * ○ ○ ○ ○
10. Siirtyminen jatko-opiskelijaksi * ○ ○ ○ ○
11. Jokin muu siirtymä, mikä? ○ ○ ○ ○
_______________________________________________________
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37.	Mitkä	opiskelijoiden/tutkinnon	 suorittajien	 siirtymä-	 ja	nivelvaiheet	 toimivat	mieles-
tänne	kaikkein	sujuvimmin	organisaatiossanne	tällä	hetkellä?	Mainitkaa	kolme	(3)	onnistu-
neinta	siirtymävaihetta.	

□ Siirtyminen ammatilliseen koulutukseen/koulutukseen hakeutumisen vaihe□ Siirtyminen saman organisaation sisällä eri tutkinnosta toiseen□ Siirtyminen saman organisaation sisällä eri koulutusmuodosta toiseen□ Siirtyminen ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimusopiskelijaksi tai päinvastoin□ Siirtyminen ammatillisesta peruskoulutuksesta Valma-opiskelijaksi tai päinvastoin□ Siirtyminen työpajojen kautta ammatilliseen koulutukseen tai päinvastoin□ Koulutuksen/tutkinnon suorittamisen jatkaminen keskeytymisen jälkeen□ Siirtyminen toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi/tutkinnon suorittajaksi kesken kou-
lutuksen/tutkinnon suorittamisen□ Siirtyminen työelämään□ Siirtyminen jatko-opiskelijaksi□ Jokin muu vaihe, mikä?
____________________________________________________________________________

38.	Mitkä	asiat	nykyisessä	ammatillisen	koulutuksen	järjestelmässä	siirtymien	näkökulmas-
ta	ovat	sellaisia,	joita	pidätte	erityisen	arvokkaina	ja	joista	ette	haluaisi	luopua	ja	miksi?	
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2500 merkkiä jäljellä [Keskeytä]
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LIITE	2	Kyselyyn	vastanneet	koulutuksen	järjestäjät	

 � Amiedu 

 � Ammattiopisto Tavastia 

 � Axxell Utbildning Ab 

 � Bovallius-ammattiopisto 

 � Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

 � Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

 � Etelä-Savon ammattiopisto 

 � Harjun Oppimiskeskus Oy 

 � Helmi Liiketalousopisto 

 � Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

 � Helsingin kaupungin opetusvirasto 

 � Helsingin Maalariammattikoulu 

 � Helsinki Business College Oy, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 

 � Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi 

 � Hyria koulutus Oy 

 � Invalidiliitto ry, Validia Ammattiopsito 

 � Invalidisäätiö/Keskuspuiston ammattiopisto 

 � Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 

 � Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

 � Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 

 � Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

 � Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry 

 � Kainuun ammattiopisto 

 � Kankaanpään opisto 

 � Kanneljärven kansanopisto 

 � Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 

 � Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 

 � Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

 � Kiipulasäätiö 

 � Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto 

 � Kotkan-Haminan seudun koulutuskunntyhtymä 

 � Koulutuskeskus Salpaus 

 � Kouvolan kaupunki KSAO 

 � Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky 

 � Länsirannikon koulutus Oy WinNova 

 � Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

 � Markkinointi-instituutin kannatusyhdistys ry 
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 � MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 

 � Optima samkommun 

 � Oulun Aikuiskoulutuskeskus 

 � Oulun Palvelualan Opisto 

 � Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 

 � Peimarin koulutuskuntayhtymä 

 � Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

 � Porvoo International College 

 � Raahen koulutuskuntayhtymä 

 � Raision seudun koulutuskuntayhtymä 

 � Rastor Oy 

 � Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 

 � Saamelaisalueen koulutuskeskus 

 � Salon seudun koulutuskuntayhtymä 

 � Sastamalan koulutuskuntayhtymä 

 � Satakunnan koulutuskuntayhtymä 

 � Savon koulutuskuntayhtymä 

 � Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 

 � Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 

 � Suomen Yrittäjäopisto 

 � Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 

 � Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

 � TTS Työtehoseura ry 

 � Turun Aikuiskoulutuskeskus 

 � Turun Ammattiopistosäätiö 

 � Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen koulutus 

 � Vaasan ammattiopisto 

 � Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 

 � Vantaan ammattiopisto Varia 

 � Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä,Ylä-Savon ammattiopisto 

 � Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Yhteensä        68
 
Kysely lähetettiin 76:lle koulutuksen järjestäjälle.  
Vastausta ei saatu kahdeksalta (8) koulutuksen järjestäjältä.  
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LIITE 3 Kartoituskyselyn saate

Hyvä	kartoituskyselyn	vastaanottaja,

Opetushallitus toteuttaa 24.5.–15.6.2016 ammatillisen koulutuksen siirtymävaiheisiin liittyvän 
sähköisen kartoituskyselyn. Kartoituksen tarkoituksena on tunnistaa ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien tämänhetkiset toimivat ja joustavat toiminta- ja palvelumallit, joita voidaan kehit-
tää ja levittää valtakunnallisesti. Samalla tunnistetaan siirtymävaiheisiin liittyviä esteitä, joihin 
valtakunnallista ESR-rahoituksella ja valtionavustuksilla tuettavaa kehittämistyötä olisi syytä 
kohdentaa. Tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen reformin toteutusta.

Ammatillisen koulutuksen reformin keskeinen tavoite on asiakaslähtöisyyden ja osaamispe-
rusteisuuden vahvistaminen. Osana toiminnan vahvistamista on tarkoitus esimerkiksi luoda 
yhteinen koulutusjärjestelmä kaikille asiakasryhmille ja kehittää henkilökohtaistamiseen liit-
tyvää prosessia nykyistä paremmin eri asiakasryhmille sopivaksi. Kartoituksen vastausten pe-
rusteella tunnistettuja toiminta- ja palvelumalleja arvioidaan muun muassa suhteessa siihen, 
miten mallit tukevat reformin tavoitteita tai miten ne toimivat valtakunnallisen levitettävyyden 
näkökulmasta. 

Kysely koostuu neljästä siirtymävaiheisiin liittyvästä kokonaisuudesta (A-D) sekä yhteenvedosta 
(E):
A.  koulutukseen pääsy, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe ja koulutuk-

seen kiinnittyminen
B.  henkilökohtaistaminen 
C.  yksilöllisyyden toteutuminen ja koulutuksen/tutkinnon suorittamisen aikana tapahtuvat 

siirtymät
D.  valmistumisvaihe ja jatko-opinnot sekä työelämään siirtyminen 
E.  nivelvaiheisiin liittyvien siirtymien arviointia

Kukin kokonaisuus sisältää kysymyksiä, joihin vastataan annetun asteikon puitteissa rasti ruu-
tuun periaatteella. Lisäksi jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös joitakin avoimia kysymyksiä, 
joissa toimintaa voidaan kuvata yksityiskohtaisemmin. Avoimien kysymysten osalta on huomi-
oitava, että vastausten merkkimäärää on rajoitettu, joten mitä tiiviimmin ja yksinkertaisemmin 
toimintaa voi kuvata, sen parempi. 

Kyselyyn tulisi vastata siten, että vastaamiseen osallistuu hanketoimijoiden lisäksi opetus- tai 
ohjaushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä, jotka tekevät siirtymävaiheisiin liittyviä käytännön työ-
tehtäviä.

Kyselyyn vastatessa tulisi keskittyä koulutuksen järjestäjän näkökulmaan ja tarkastelu tulisi koh-
dentaa yksittäisten hyvien käytäntöjen sijaan suurempiin kokonaisuuksiin sekä kokonaisvaltai-
siin prosesseihin. On kuitenkin tärkeää, että toimintamalleja avataan konkreettisella tasolla 
oppilaitosten käytäntöjen pohjalta. 

Linkki	kyselyyn:	https://www.webropolsurveys.com/S/C0370DACD6E30753.par

Viimeinen mahdollinen vastauspäivä on keskiviikko 15.6.2016. 

https://www.webropolsurveys.com/S/C0370DACD6E30753.par
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Kysely etenee vaiheittain ja vastaaminen voidaan toteuttaa useamman istunnon aikana. Mikäli 
vastaamisen keskeyttää, järjestelmä kysyy vastaajan sähköpostia, jonka antamalla saa sähkö-
postitse linkin vastaamisen jatkamiseksi siitä, mihin vastaaminen jäi. Linkin kautta kyselyyn on 
siis mahdollista palata myöhemmin uudelleen. 

Lähetä-painikkeen jälkeen vastaajalle avautuu vielä yhteenvetosivu, jossa vastauksia voi tar-
kistaa ja korjata sekä tulostaa ja tallentaa vastaukset itselleen pdf-muodossa. Yhteenvetosivun 
alalaidassa on valmis-painike. HUOM!	Vasta	tätä	yhteenvetosivulla	olevaa	valmis-painiketta	
painamalla	vastaukset	tallentuvat	järjestelmään.	Lopuksi	selainikkunaan	tulee	vielä	tieto	vas-
tausten onnistuneesta tallennuksesta. 

Liitteenä on pdf-versio kyselystä, jolloin on mahdollista tutustua kyselyn rakenteeseen tarkem-
min ja miettiä vastauksia ennen varsinaisen vastaamisen aloittamista.

Kyselyyn	vastaaminen	vie	n.	45	minuuttia.

Välittänette kyselyn tarvittaessa eteenpäin organisaatiossanne.

Ystävällisin terveisin
Opetushallitus
Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi 
 
Lisätietoja antavat:

Sanna Laiho  Kaisa Harjunpää
projektipäällikkö  projektiasiantuntija
sanna.laiho@oph.fi  kaisa.harjunpaa@oph.fi
p. 029 533 1301  p. 029 533 1555

Kartoituskyselyn toteuttava ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke 
toimii koordinoivana ESR-hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Sujuvat siirtymät -osi-
ossa. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman 
toimintalinjaan 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoitteen 9.1. 
Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen valta-
kunnallisen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät osioon. Hanketta 
rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

mailto:sanna.laiho@oph.fi
mailto:kaisa.harjunpaa@oph.fi
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LIITE 4 Selvitystä varten haastatellut tahot

Opiskelijajärjestön edustaja
Helsinki 16.12.2016
Puheenjohtaja Jasmina Khabbal, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

Asiantuntijat
Tampere 22.12.2016
Verkostokoordinaattori Ville Virtanen, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheilu-
liitto, SAKU ry
Tutkija Jukka Vehviläinen, DiaLoog-Tutkimuspalvelut Oy

Työelämän edustajat
Helsinki 12.12.2016
Koulutuspäällikkö Elli Velling, ISS Palvelut

Helsinki 22.12.2016
HR-päällikkö Iris Hyppänen, Eteva kuntayhtymä
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LIITE 5 Kartoituskyselyssä esiin nousseet hankkeet

Koulutukseen	pääsy,	perusopetuksen	 ja	ammatillisen	koulutuksen	nivelvaihe	 ja	 koulutuk-
seen	kiinnittymisen	hankkeet,	yhteensä	113	kpl

 � Aava - Avoin väylä ammattiin (ESR, 2015-2017)

 � Aikuisohjausta paikallisesti (ESR 2008-2011)

 � Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen AiHe (ESR 2000-2008)

 � Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (hakeva ja tukeva toiminta) (OKM 2014-)

 � AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut (ESR 2008-2014)

 � ALISA- Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen näyttötutkinnoissa (OPH 2015-2016)

 � AMERKE - ammatillisen erityisopetuksen kehittämishanke (OPH 2016-2017)

 � ASKO - Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalvelujen kehittämishanke (OPH 2008-
2010)

 � Avoin ammattiopisto (Helsingin kaupungin omarahoitus 2013-2016)

 � AVOKAS - Ammatillinen valmennus ja osaamisen kehittäminen asiakaslähtöisesti (ESR 
2010-2014)

 � Carry on - kärryllinen työkaluja ohjaukseen (ESR 2016-2018)

 � EHO – Ennaltaehkäisy, Hyvinvointi ja Osallisuus (OPH 2014-2015)

 � Elävä kirjasto (?)

 � Ennakkojakso oppisopimukseen (OKM)

 � ENO-pt, Enemmän osaamista perustutkintoihin (OPH 2014-2015)

 � Erityistukea elämään (ERTU) (ESR 2015-2017)

 � Ett yrke - din möjlighet (OPH, 2011-2012)

 � FLYT 1-4 (UBS, 2011-2015)

 � Hakeudu – Maahanmuuttajien hakeutumisvaiheen neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittä-
minen (2014-2015 OPH)

 � HAKKU: aikuisten erilaiset oppimistarpeet ja -valmiudet hakeutumisvaiheen henkilökoh-
taistamisessa ja ohjaustyössä (OPH 2014-2015)

 � Henkilökohtaistetut opinpolut (ESR 2007-2008)

 � Oppikseen – HOP on! (OKM 2015-2016)

 � HOPSY - aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä (OPH 2012-2014)

 � Into –itsenäistyvät nuoret työelämään ja opiskeluun (ESR 2015-2017)

 � Invandrare i yrkesutbildningen (OPH 2016)

 � Jopo- joustavat opintopolut (OPH 2015-2016)

 � Joustavasti jatkoon (OPH 2013-2014)

 � Joustavasti työelämään (ESR 2009-2012)

 � Just in time: joustavasti työssäoppimiseen ja oppisopimukseen – kokonaisten tutkinnon 
osien opiskelu työssä oppien (OKM 2016)

 � Katos (ESR)

 � Keskeyttäneet kouluun (KEKO) (ESR 2016-2018)
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 � Keski-Suomen Opinovi (ESR 2008-2012)

 � KOHOPS – kokonaisvaltainen opinto-ohjaus opiskelijan yksilöllisten valintojen tukena 
(OPH 2015-2016)

 � KohtaAmo - Matkalla osaajaksi -hanke (ESR 2013-2014)

 � Kolvi Oy (OPH 2011-2015)

 � Kuuma opin ovi (ESR 2008-2012)

 � LAIKKU - Laadukas aikuiskoulutuspalvelu aikuisväestölle ja yrityksille (ESR 2009-2012)

 � Lape-Nuva valintaryhmä 1 pääsykoepilotti (OPH 2014)

 � Lapin TNO -palvelut (ESR 2015-2017)

 � LOKOMO - laatua opinto-ohjaukseen kohdennetusti moniammatillissa verkostoissa (OPH 
2015-2016)

 � LÄPSY, Läpäisyn tehostamishanke (OPH 2011-2015)

 � Läpsy - Läpäisyn yhteisöllistäminen ja syventäminen (OPH 2011-2014)

 � MAST (ESR 2009-2011)

 � Metka 1-3 (OPH 2012-2015)

 � Monikko - Usean työnantajan kanssa järjestettävän oppisopimuskoulutuksen kehittämi-
nen (OKM 2015-2016)

 � MOPPE 2 – monimuotoiset oppisopimuspolut (OKM 2015-2016)

 � M.O.T. – Monenlaisia oppijoita työpaikoilla (OKM 2014-2015)

 � Multiopso (OPH 2015-2016)

 � Nuorten aikuisten osaamisohjelma (OKM 2014-)

 � NET 1 ja 2: Opetustoimen koulutus (OPH 2014-2016)

 � NISU - Nivelvaiheiden sujuvoittaminen (ESR 2015-2017)

 � NOPPA – Nuorten oppisopimuskoulutuksen edistäminen (OKM 2015-2016)

 � Noste-ohjelma (OKM 2003-2009)

 � Nuoruudesta nostetta (OKM)

 � Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi (OPH 2013-2014)

 � Ohjaamo (ESR 2015-2018)

 � Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi (OPH 2015-2016)

 � Ohjatusti opsoon (OKM 2014-2015)

 � Ohjauksen apajilla (OPH 2015-2016)

 � Ohjauksen polku (OPH)

 � Oikeaan osuvaa ohjausta (OPH 2015-2016)

 � Oma reitti (ESR 2015-2016)

 � Oma polku (ESR 2008-2012)

 � Omia polkuja pitkin ammattiin (OPPA) - ammatillisen koulutuksen tutkinnon uudistus 
työelämään siirtymisen edistäjänä (ESR 2016-2017)

 � Onnistuneella yhteistyöllä tutkintoon (OPH 2014-2015)

 � OVV - Opi, Viihdy, Valmistu (ESR 2011-2014)

 � Opintori (ESR 2009-2013)
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 � Opintie (ESR 2015-2016)

 � Opintorin digiloikka (ESR 2016-2019)

 � Opiskelukyky opiskelijan oikeus (OPH 2013-2015)

 � Opit työssä (ESR 2015-2017)

 � Oppi-projekti (Kela 2003)

 � Opsotreeni (OKM 2014-2015)

 � Optimax (ESR 2011-2014)

 � OSPE - osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimenpano SataKesu-verkostossa 
(OPH 2014-2015)

 � OSUMA- Osuvuutta, osallisuutta ja tutkintosuorituksia maahanmuuttajien ammatilliseen 
koulutukseen (OPH 2014-2015)

 � Polku-hanke (OPH 2011–2015)

 � Pysäkki -joustava oppimis- ja opiskeluympäristö (Tredun oma rahoitus)

 � Reimari 1-3 (ESR 2009-2011)

 � Rysä (ESR 2003-2005)

 � Rätt yrke – från frö till planta (OPH 2011-2015)

 � SeeMe -taidot näkyväksi (ESR 2015-2017)

 � Siirtymät sujuviksi, SiSU (ESR 2015-2017)

 � Sosmet- työskentelemällä tutkintoon hanke  (ESR 2016-2019)

 � Opeda (ESR 2011-2014)

 � Steg för steg (ESR 2009-2011)

 � Steppi-hanke (OPH 2013-2014)

 � Sykkäys (ESR 2008-2010)

 � Säkä-hanke - sähköisen haun menettelytavat ja käyttöönotto (OPH 2013-2014)

 � TAIKO (ESR 2015-2017)

 � TAITAVA (ESR 2016-2019)

 � TakuullaIN (OPH 2013-2014)

 � TATU – Tartu tutkintoon (OPH 2011-2015)

 � TEDDY – työllistäminen edistäminen yhdessä (ESR 2016-2018)

 � Tehoa Telmaan (OPH 2015-2016)

 � Topso - työssäoppiminen omassa yrityksessä (OKM 2015-2016)

 � Triangle-hanke (ESR 2011-2013)

 � Trygg och delaktig (OPH 2016-)

 � Tutke 2 (OKM)

 � TUTTU (OPH)

 � URA PLUS (ESR 2005-2008?)

 � UraAVAIN (ESR)

 � Urabaarikehittämisverkosto (OKM -2012)

 � VAKUVA 1 ja 2 (OPH 2012-)
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 � Valma-projekti (OPH 2016-)

 � VALMAKSI - verkostoituen, vahvistuen ja valmentautuen (OPH 2015-2016)

 � Valmis – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa (OPH 
2011-2015)

 � Maahanmuuttajanuorten VaSkooli (ESR 2008-2010)

 � Vetovoimaa teknologia-aloille (ESR 2015-2017)

 � Yhdessä (ESR 2013-2014)

 � Yhdessä takuuseen - koulutustakuun varmistaminen Uudellamaalla (ESR 2015-2016)

 � Yksilöllisyyttä opintopoluille (ESR 2015-2018)

 � YTY - yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä (OKM 2011-2015)

Henkilökohtaistamisen hankkeet, yhteensä 110 kpl

 � Aikuisohjausta paikallisesti (ESR 2008-2011)

 � Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen AiHe (ESR 2000-2008)

 � Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (hakeva ja tukeva toiminta) (OKM 2014-)

 � AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen (OKM 2015-2016)

 � ALISA- Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen näyttötutkinnoissa (OPH 2015-2016)

 � AMERKE - ammatillisen erityisopetuksen kehittämishanke (OPH 2016-2017)

 � ASKO - Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalvelujen kehittämishanke (OPH 2008-
2010)

 � Avoin ammattiopisto (Helsingin kaupungin omarahoitus 2013-2016)

 � Diginä Duunissa (OKM 2016-2017)

 � Duuni OYJ – työ oppimisen ja ohjauksen keskiössä (OPH 2015-2016)

 � ELMI-hanke (ESR) 

 � ENO-pt, Enemmän osaamista perustutkintoihin (OPH 2014-2015)

 � Erityistukea ammattiin (ESR)

 � Ett yrke - din möjlighet (OPH, 2011-2012)

 � FLYT 1-4 (UBS, 2011-2015)

 � Studerande i centrum och GA-banken (OPH 2011-2012)

 � HAKKU: aikuisten erilaiset oppimistarpeet ja -valmiudet hakeutumisvaiheen henkilökoh-
taistamisessa ja ohjaustyössä (OPH 2014-2015)

 � HeKu - Henkilökohtaistaminen kuvina (OPH 2014-2015)

 � Henkilökohtaistetut opinpolut (ESR 2007-2008)

 � Oppikseen – HOP on! (OKM 2015-2016)

 � HOPSY - aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä (OPH 2012-2014)

 � Iloa työpaikkaohjaukseen! (OKM)

 � IVaLO - Innostunut VarastoLogistiikka Opiskelija (OPH 2015-2016)

 � Jokerihanke (OPH)

 � Jopo- joustavat opintopolut (OPH 2015-2016)
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 � Joustava – joustavien ja yksilöllisten opinto-ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki (OPH 
2013-2014)

 � Joustava oppiminen - Osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden 
edistäminen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa (OPH 2015-2016)

 � Joustavasti ammattiin: oppisopimuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistäminen 
(OKM 2015-2016)

 � Jopo- joustavat opintopolut (OPH 2015-2016)

 � Joustoa nosteeseen (ESR)

 � Keskeyttäneet kouluun (KEKO) (ESR 2016-2018)

 � Keski-Suomen Opinovi (ESR 2008-2012)

 � Kick off to entrepreneurship with pop up company (Erasmus 2015-2016)

 � Kielikoto (OPH 2015-2016)

 � Kolvi Oy (OPH 2011-2015)

 � Kuuma opin ovi (ESR 2008-2012)

 � LAIVA-Laatua, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta ammatilliseen lisäkoulutukseen Varsi-
nais-Suomessa –hanke (OPH 2015-2016)

 � LATO (Laajennettu työssäoppiminen) -hanke.

 � LOKOMO - laatua opinto-ohjaukseen kohdennetusti moniammatillissa verkostoissa (OPH 
2015-2016)

 � M.O.T. – Monenlaisia oppijoita työpaikoilla (OKM 2014-2015)

 � Mestari - Laatua ja uusia malleja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (OKM -2015)

 � Metka 1-3 (OPH 2012-2015)

 � Monikko - Usean työnantajan kanssa järjestettävän oppisopimuskoulutuksen kehittämi-
nen (OKM 2015-2016)

 � MOPPE 2 – monimuotoiset oppisopimuspolut (OKM 2015-2016)

 � Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisope-
tuksessa (ESR 2009-2012)

 � NISU - Nivelvaiheiden sujuvoittaminen (ESR 2015-2017)

 � Nuorten aikuisten osaamisohjelma (OKM 2014-)

 � Nuorten tuki (ESR 2010-2014)

 � Nuoruudesta nostetta (OKM 2015)

 � Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi (OPH 2013-2014)

 � Ohjaamo 2.0 (ESR 2015-2017)

 � Ohjatusti opsoon (OKM 2014-2015)

 � Ohjauksen apajilla (OPH 2015-2016)

 � Oikeaan osuvaa ohjausta (OPH 2015-2016)

 � Oma polku (ESR 2008-2012)

 � Omalla työllä ammattiin (ESR 2014-2015)

 � Onnistuneella yhteistyöllä tutkintoon (OPH 2014-2015)

 � Opeda (ESR 2011-2014)

 � Opiskeluhuolto toimeksi (OPH)
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 � Opit työssä (ESR 2015-2017)

 � Optimaalista ohjausta (ESR 2015-2016)

 � Osaaminen työelämätaidoiksi 1 (OPH 2015-2016)

 � OSAAMO - osaamisperusteisuutta opintopolulle (OPH 2014-2016)

 � Osuva ohjaus (OPH 2015-2016)

 � OTAdigi – omalla työllä ammattiin digitaalisuutta hyödyntäen (OKM 2015-2016)

 � OTO-polut (OKM 2014-2015)

 � OVET Osaamisen varmistaminen ennen tutkintotilaisuutta (OPH 2015-2016)

 � PedaVälkky (OPH 2015-2016)

 � Personliga vägar i examensprocessen (OPH 2014)

 � POP UP TEHDAS OY (OPH 2015-2016)

 � POPshop.net – go virtual! (OPH 2015-2016)

 � Rätt yrke – från frö till planta (OPH 2011-2015)

 � Samassa veneessä (OPH 2013-2014)

 � SecondChange (ESR)

 � Siirtymät sujuviksi, SiSU (ESR 2015-2017)

 � SiuVolis 1 ja 2 (OPH 2012-2013)

 � Sosmet- työskentelemällä tutkintoon hanke  (ESR 2016-2019)

 � SuoMat -akatemia. Matkailukoulutuksen valtakunnallinen koulutusverkosto (OPH 2015-
2016)

 � TAKK - Työssäoppimispainoitteisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen (OKM 2014-
2015)

 � Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 (OKM 2016-2017)

 � TEDDY – työllistäminen edistäminen yhdessä (ESR 2016-2018)

 � Tehoa Telmaan (OPH 2015-2016)

 � Tehokkaasti duuniin (OPH)

 � Tekemällä ammattiin - laajennetulla työssäoppimisella (OPH 2014-2015)

 � Toiminnallinen matematiikka (OPH 2015)             

 � Toisin sanoen (OPH 2013-2014)

 � Tola - Työssäoppimisen laatu (OKM 2014-2015)

 � TOP-laaja (OPH)

 � Topso - työssäoppiminen omassa yrityksessä (OKM 2015-2016)

 � Tuella tutkintoon (OPH 2014-2015)

 � Tutke 2 (OKM)

 � TUTKE2UPE (OPH 2014-2015)

 � Tutkinnolla töihin (OKM 2015-2016)

 � Työ tekijäänsä kiittää (OKM 2015-2016)

 � Työllisyyden kuntakokeiluhanke (TEM)

 � Työpaikkaohjaajakoulutus
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 � Työssäoppien ammattiin (OKM 2014-2015)

 � Noste-ohjelma (OKM 2003-2009)

 � ENO-pt, Enemmän osaamista perustutkintoihin (OPH 2014-2015)

 � Urabaarikehittämisverkosto (OKM -2012)

 � UTOPEDA - Uutta työelämävaltaista oppimista ja osaamista (OKM 2014-2015)

 � Utvidgad inlärning i arbetet 3-6 (OPH 2010-2014)

 � VALMAKSI - verkostoituen, vahvistuen ja valmentautuen (OPH 2015-2016)

 � Valmis – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa (OPH 
2011-2015)

 � Virtaa Kintaisiin yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisesta (OPH 2013-2014)

 � Visuaalinen ops ja henkilökohtaiset polut (OPH 2015-2016)

 � Work Smart-Älykkäästi töihin (ESR 2015-2017)

 � Yhdessä takuuseen - koulutustakuun varmistaminen Uudellamaalla (ESR 2015-2016)

 � Yksilöllisyyttä opintopoluille (ESR 2015-2018)

 � YTY - yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä (OKM 2011-2015)

Yksilöllisyyden	toteutumisen	ja	koulutuksen	tai	tutkinnon	aikaisten	siirtymien	hankkeet,	yh-
teensä 75 kpl

 � Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (hakeva ja tukeva toiminta) (OKM 2014-)

 � AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen (OKM 2015-2016)

 � AmisURA (ESR 2010-2013)

 � ANKKURI - tuki ammatillisen koulutuksen ja työelämän nivelvaiheisiin (ESR 2009-2013)

 � Arjen arkki (ESR 2012-2014)

 � Carry on - kärryllinen työkaluja ohjaukseen (ESR 2016-2018)

 � Erityistä tukea elämään (ESR 2015-2017)

 � ETOS - Erityisopiskelijan Työvaltaiset Yksilölliset Osaamispolut (OPH 2016)

 � Ett yrke - din möjlighet (OPH, 2011-2012)

 � FLYT 1-4 (UBS, 2011-2015)

 � Studerande i centrum och GA-banken (OPH 2011-2012)

 � Harkinnan paikka (OPH 2012-2013)

 � HOPSY - aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä (OPH 2012-2014)

 � Inclusive and Accessible VET (Erasmus+)

 � Joustavasti jatkoon (OPH 2013-2014)

 � Jousto 2 & 3 (OPH, 2011-2014)

 � Keskeyttäneet kouluun (KEKO) (ESR 2016-2018)

 � Kolvi Oy (OPH 2011-2015)

 � Koppari (ESR 2010-2014)

 � LOKOMO - laatua opinto-ohjaukseen kohdennetusti moniammatillissa verkostoissa (OPH 
2015-2016)
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 � LÄPSY, Läpäisyn tehostamishanke (OPH 2011-2015)

 � Läpsy - Läpäisyn yhteisöllistäminen ja syventäminen (OPH 2011-2014)

 � Mahis työhön (ESR 2008-2010)

 � MAST (ESR 2009-2011)

 � Metka 1-3 (OPH 2012-2015)

 � MOPPE 2 – monimuotoiset oppisopimuspolut (OKM 2015-2016)

 � My way (? -2016)

 � NOPPA – Nuorten oppisopimuskoulutuksen edistäminen (OKM 2015-2016)

 � Nuorten aikuisten osaamisohjelma (OKM 2014-)

 � Nuorten oppisopimus NOPSA 2 (OKM 2015-2016)

 � Nuorten tuki (ESR 2010-2014)

 � Nuoruudesta nostetta (OKM 2015)

 � Ohjaamo 2.0 (ESR 2015-2017)

 � Ohjaamo (ESR 2015-2018)

 � Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi (OPH 2015-2016)

 � Ohjatusti opsoon (OKM 2014-2015)

 � Ohjus - yhteinen ja esteetön ohjaus pääkaupunkiseudulla (OPH 2012-2014)

 � OHO – Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö (OPH 2014-2015)

 � OIVA I ja OIVA II -oppilaitosnuorisotyö (OPH 2013-2015)

 � Oma polku (ESR 2008-2012)

 � Oma reitti (ESR 2015-2016)

 � Opeda (ESR 2011-2014)

 � OPI-kurssi (Kela)

 � Opit työssä (ESR 2015-2017)

 � Opson ennakkojakso (OKM ?)

 � Optimax (ESR 2011-2014)

 � Osuva ohjaus (OPH 2015-2016)

 � OVV - Opi, Viihdy, Valmistu (ESR 2011-2014)

 � Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja (OPH 2012-2013)

 � Polku-hanke (OPH 2011–2015)

 � PUHTI - ohjauksen tahto ja taito (ESR 2015-2018)

 � Rysä (ESR 2003-2005)

 � Rästi-Tupa (ESR ?)

 � Rätt yrke – från frö till planta (OPH 2011-2015)

 � Satsa&Matcha (OPH 2015-2016)

 � Sieppari (ESR ?)

 � Siirtymät sujuviksi, SiSU (ESR 2015-2017)

 � Smart & Flexible (OPH, 2011-2015)

 � Somepedia (OPH 2011-2015)
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 � Sosmet- työskentelemällä tutkintoon hanke  (ESR 2016-2019)

 � Steg för steg (ESR 2009-2011)

 � TAITAVA (ESR 2016-2019)

 � TATU – Tartu tutkintoon (OPH 2011-2015)

 � Tola - Työssäoppimisen laatu (OKM 2014-2015)

 � Työssäoppien ammattiin (OKM 2014-2015)

 � Utvidgad inlärning i arbetet 3-6 (OPH 2010-2014)

 � Uudet opiskelijavalinnan perusteet (OPH 2013-2014)

 � Uusi väylä ammattiin (Lapin ely 2012-2014)

 � VAAO-Navi (ESR 2015-2017)

 � VALMAKSI - verkostoituen, vahvistuen ja valmentautuen (OPH 2015-2016)

 � Valmis – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa (OPH 
2011-2015)

 � MAST (ESR 2009-2011)

 � Maahanmuuttajanuorten VaSkooli (ESR 2008-2010)

 � Yhdessä (ESR 2013-2014)

 � YTY - yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä (OKM 2011-2015)
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