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Yleistä väliraportista
• Väliraporttiin on koottu hyviä 

käytäntöjä, joita on syntynyt ja on 
syntymässä 

• ESR-rakennerahastokauden Kestävää 
kasvua ja työtä 2014-2020 Osuvaa 
osaamista -toimenpidekokonaisuuden 
sujuvat siirtymät –osion 
valtakunnallisissa hankkeissa

• Zoomi-hankkeen koordinoimassa 
sujuvat siirtymät -verkoston 
alueellisissa hankkeissa.

• Raportin tarkoituksena on 
• kuvata, millaisiin sisältöihin ja 

teemoihin hyviä käytäntöjä ja malleja 
koordinoitavissa hankkeissa on 
syntymässä 

• vahvistaa verkostoitumista sekä lisätä 
hankkeiden välistä yhteistyötä. 



Yleistä väliraportista

• Sujuvat siirtymät -verkostossa on tällä 
hetkellä 52 hanketta. 

• Raporttia varten tavoitettiin 39 
hanketta, joista kerättiin tietoa.

• Hyviä käytäntöjä koottiin raporttiin 
138 kappaletta. 

• Väliraportti sisältää jo 
levittämisvaiheessa olevia käytäntöjä, 
joihin on lisätty linkki Arjen arkin 
menetelmäpankkiin lisätietoihin 
tutustumista varten. 

• Lisäksi raporttiin on koottu 
ennakoivasti käytäntöjä, joita Sujuvat 
siirtymät -kokonaisuuden aikana on 
syntymässä. Nämä käytännöt ovat 
varhaisessa kehittämisvaiheessa. 



Yleistä väliraportista
• Hyvät käytännöt on jaoteltu Zoomi-

hankkeessa käytettävien viiden 
pääteeman alle:

• A. Koulutukseen pääsy, perusopetuksen 
ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe ja 
koulutukseen kiinnittyminen

• 33 kappaletta
• B. Henkilökohtaistaminen

• 27 kappaletta
• C. Yksilöllisyyden toteutuminen

• 38 kappaletta
• D. Keskeyttäminen –

Koulutuksen/tutkinnon suorittamisen 
aikana tapahtuvat siirtymät

• 38 kappaletta
• E. Valmistumisvaihe ja jatko-opinnot 

sekä työelämään siirtyminen
• 37 kappaletta



Raportin rakenne





Yleistä väliraportista
• Raportti toimii elävänä asiakirjana, 

joka täydentyy Zoomi-hankkeen 
aikana ja muodostaa osan hankkeen 
loppuraportista. 

• Päivitetty väliraportti julkaistaan 
vuosittain. 

• Tästä syystä raportin sisältö tulee 
Zoomi-hankkeen aikana 
muuttumaan ja päivittymään 
hankkeiden elinkaarien 
mukaisesti.

• Jo mallinnettuja hyviä käytäntöjä 
löytää Arjen arkki -sivuston 
menetelmäpankista avainsanalla 
”sujuvat siirtymät”. 
www.arjenarkki.fi/menetelmapankki 



Hyvien käytäntöjen dokumentoiminen

• Sujuvat siirtymät –ESR-kokonaisuuden 
hyvät käytännöt kootaan Arjen arkin –
menetelmäpankkiin: 
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki

• Hyvistä käytännöistä kerätään 
menetelmäpankkiin seuraavat tiedot

• Lyhyt kuvaus
• Resurssit
• Juurtuminen ja kehittämisideat
• Yhteystiedot

• Mallintamisen tueksi saa pyydettäessä 
myös word-lomakkeen, jonka pohjalta



Hyvien käytäntöjen dokumentoiminen



Kiitos!

Susanna Ågren
susanna.agren@sakury.net

puh. 0207 55 10 17

www.sakury.net
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