
 
 

 
   
Nitoja-hanke 20.12.2010  
 
PERUSKOULUSTA AMMATILLISEEN / NIVELVAIHEEN TOIMINTAMALLI  

Tiedonsiirto 
Nivelvaiheen infot ja tapahtumat (nuorille, huoltajille, ammattilaisille) 
Nivelvaiheen materiaalit (kirjallinen ja sähköinen infomateriaali) 
Nivelvaiheen verkostotyö 

 

TIEDONSIIRTO 
Tiedonsiirrolla tarkoitetaan tässä perusopetuksen ja toisen asteen välillä tapahtuvaa 
opintojen järjestämisen osalta tarpeellisten tietojen siirtämistä nuoresta. 
 -      Kun on hyväksytty opiskelijaksi 

- Lupa tiedonsiirtoon oltava 
- HOJKS 
- Nivelvaiheen ohjaus 
- Yhteishakulomakkeessa 

 
MITÄ ON 
OLEMASSA? 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

 
Tiedonsiirtolomake 

Espoo ja Kirkkonummi: 
Peruskoulu jakaa päättötodistuksen 
yhteydessä.  
Kauniainen: Asia suunnitteilla 

Oma peruskoulu, 
oppilaanohjaaja 
Oppilas ja vanhemmat 
vastaavat sen täytöstä+ 
lupaa tai ei 

Tiedonsiirtoa koskeva 
lainsäädäntö (etsivä 
nuorisotyö, 
nivelvaiheen ohjaus) 
 

Nuorten työpaja on saanut rahoitusta 
etsivään nuorisotyöhön. 
Omnian omistajakuntien kanssa on 
sovittu etsivän nuorisotyön 
järjestämisestä vuonna 2011. 
Palvelun tuottaa nuorten työpajat 

Omnian nuorten 
työpajat 
Nivelvaiheen ohjaus 

 
Nivelvaiheen 
ohjauksen 
tiedonsiirtolupa ja -
lomake 

Espoo: lupa kysytään samalla, kun 
kysytään lupa KOULUTA-
järjestelmään 
Kirkkonummi: Huoltajan 
kuulemislomakkeen yhteydessä 
kysytään lupaa. 
Kauniainen: Suullinen sopiminen. 

Peruskoulu, 
oppilaanohjaaja 
Nivelvaiheen ohjaajat 

 
Yksittäisten 
opiskelijoiden 
”saattaenvaihto 
neuvottelut” 

Työntekijät ottavat yhteyttä eri 
koulutusasteen työntekijään: lupa 
nuorelta ja vanhemmalta 
Kirkkonummi: Yhteydenottoja vain 
nivelvaiheen ohjaajien kanssa. 
Kehitettävä alue. 
Kauniainen: Kehitettävä alue. 

Peruskoulujen opot, 
kuraattorit, 
erityisluokanopettajat 
Omnian 
ryhmänohjaajat, 
opiskelijahuoltoryhmä 

 
Huoltajien kuuleminen 

 
Huoltajien kuulemislomake  (liittyy     

 
Peruskoulujen 



 
 

jatko-opintoihin liittyen yhteishakuun) oppilaanohjaajat 

 
HAASTEITA JA 
ONGELMAKOHTIA 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

 
Tiedonsiirtolomakkeen 
hyödyntäminen 

Tiedonsiirtolomakkeet toimitetaan 
toisen asteen oppilaitokseen. 
Omniassa: opintotoimistoon, josta 
toimipisteiden Ervat keräävät ne. 
Miten Erva jakaa tietoa eteenpäin? 
Ryhmänohjaajan osuus? 
Miten siirtyy toimintaan? 

Opintotoimisto 
Erityisopetuksesta 
vastaava (Erva) 
Ryhmänohjaaja 

 
Yksittäisten 
opiskelijoiden 
”saattaenvaihto 
neuvottelut” 

Työntekijät ottavat yhteyttä eri 
koulutusasteen työntekijään: lupa 
nuorelta ja vanhemmalta 
Kirkkonummi: Yhteydenottoja vain 
nivelvaiheen ohjaajien kanssa. 
Kehitettävä alue. 
Kauniainen: Kehitettävä alue. 

Peruskoulujen opot, 
kuraattorit, 
erityisluokanopettajat 
Omnian 
ryhmänohjaajat, 
opiskelijahuoltoryhmä 

 
Omniaan hyväksytty 
ei aloita opiskeluja tai 
ei ota paikkaa vastaan 
 

 
Nivelvaiheen ohjaukseen 
 
 
 

 
Ammattiopiston opinto-
ohjaaja/ kuraattori 

 
 

 
MITÄ PUUTTUU? 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

 
Nivelvaiheen tilastointi 
 

Nivelvaiheen tilastointia ollaan 
kehittämässä ammattistartin 
tehostaminen –projektissa (SUKO- 
Omnia yhteistyössä) 
Kirkkonummi: opot ilmoittaa 
nivelvaiheen ohjaukseen, joka pitää 
tilastointia 
Kauniainen: yksi yläkoulu, jolloin 
tilastointi hoituu tätä kautta 
 

Espoossa: 
Suomenkielisen 
opetuksen tulosyksikkö 
(SUKO) 
Kauniainen: yläkoulun 
oppilaan ohjaaja 
Kirkkonummella: 
Sivistyspalvelukeskus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT       NUORILLE 
 

 
MITÄ ON OLEMASSA 
NUORILLE? 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

 
Peruskoulun opo-tunnit + muut 
tunnit 

 
Peruskoulun ohjaustyö 

Oppilaanohjaajat, 
opettajat, 
erityisluokanopettajat 

 
Ammattistartin, starttipajan ja 
lisäopetuksen ammatilliset jaksot 

Lukuvuodessa jokin jakso 
em. koulutuksissa 
opiskellaan ammatillisella 
puolella. 
Kirkkonummella kehitetään 
lisäopetusta. 

Omnian opettajat 
yhteistyössä em. 
ryhmien opettajien 
kanssa 

 
Ammattilaiseksi 

Omnian kiertue alueen 
peruskouluihin ja 
kampanjasivusto Omnian 
nettisivuilla 

Omnian opinto-
ohjaajat ja tutor-
opiskelijat 

 
Tähtäimessä valkolakki 
 

Espoon lukioiden kiertue 
peruskouluille. 
Kirkkonummen lukioiden 
esittely peruskouluille. 
Kauniainen: Tutor-opiskelijat 
esittelevät  

Lukion opinto-ohjaaja 
ja tutor-opiskelijat 

 
Lukioiden avoimet ovet 

Espoo: Kaksi yhteistä 
päivää kaikilla lukioilla 
(päivisin) ja kullakin lukiolla 
omat avoimet ovet iltaisin 
Kirkkonummen lukioiden 
esittely peruskouluille. 
Kauniainen: Kuten 
Espoossa, eri päivämäärät 
kuin Espoon puolella 
 

Espoon 
suomenkielisen 
opetuksen 
tulosyksikkö 
 
Kauniainen: 
oppilaanohjaaja 

 
Tutustu ammatilliseen 
 

8-TET, 9-TET, 
pienryhmätutustumiset. 
Mahdollisuus osallistua 
opetusryhmien toimintaan 
sovitusti. TET-jaksoilla 
tutustumista myös 
työelämään. 
 

Omnian henkilökunta 
 

 
Kirkkonummen koulutusmessut 
 
 

Kerran vuodessa pidettävät 
koulutusmessut Veikkolan ja 
Keskusta-Masalan alueilla 
Kirkkonummen ja 

Kirkkonummen 
perusopetuksen 
oppilaanohjaajat  
 



 
 

 
 
 
 
 

lähialueiden 
koulutustarjonnasta. 
 

 
NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT       NUORILLE 
 

 
Avoimet ovet Omniaan 

Peruskouluista käydään 
tutustumassa Omnian 
toimipisteisiin kunakin 
vuonna erikseen 
määrättyinä päivinä.  
www.omnia.fi 
 
 

Omnian toimipisteet 
ja Omnian 
ohjauspalvelut 

 
Next step –messut 
 

Messuille osallistutaan 
peruskouluilta 
mahdollisuuksien mukaan. 
 

Peruskoulujen 
oppilaanohjaajat ja 
opettajat 

 
Uratarinat 
 

Uratarinat – infotilaisuus 
yläkoulun 8-9.luokkalaisille 
ja lukiolaisille sekä heidän 
huoltajilleen. 
Kirkkonummelle yritetään 
saada vastaava tilaisuus 
TAT:n kanssa Veikkolaan ja 
keskustaan. 

Espoon 
suomenkielisen 
opetuksen 
tulosyksikkö SUKO ja 
Taloudellinen 
Tiedotustoimisto TAT 

 
Nuorten tapaaminen, jotka eivät ole 
päässeet pääsy- / 
soveltuvuuskokeisiin 

Nivelvaiheen ohjaajat käyvät 
peruskouluilla tapaamassa 
nuoria. 
Kirkkonummella ja 
Kauniaisissa opo ottaa 
yhteyttä nivelvaiheen 
ohjaajaan. 

Nivelvaiheen ohjaajat 
ja peruskoulujen 
oppilaanohjaajat 

 
Opintojen aloitus Omniassa 
/orientaatiopäivät 

Opintonsa aloittaville 
kerrotaan ensimmäisten 
päivien aikana opinnoista, 
ammatista, 
opiskelijahuollosta jne.  
 

Omnian toimipisteet 

 
MITÄ PUUTTUU? 
 

 
Oppilaiden tutustumiset työ- ja 
elinkeinotoimistoon 

Espoo, Kauniainen, 
Kirkkonummi: Peruskoulusta 
haluttaisiin käydä 
tutustumassa Espoon työ- ja 
elinkeinotoimiston 
toimintaan ja saada toivottu 

Opettajat ja 
oppilaanohjaajat 

http://www.omnia.fi/


 
 

määrä ammatinvalinnan 
ohjauksen palvelua  
 

 
 
 
 
 

 

NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT       HUOLTAJILLE 
 

 
MITÄ ON OLEMASSA 
HUOLTAJILLE? 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

Toisen asteen huoltaja – info 
(Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi) 
 
Kirkkonummen koulutusmessut 

Kerran vuodessa Tapiolan  
kulttuurikeskuksessa toisen 
asteen koulutuksen esittely. 
Kirkkonummella huoltajainfo 
koulutusmessuilla/erillisenä 
tilaisuutena 

Espoon kaupunki 
(perusopetus ja 
lukiot) ja Omnia 
Opinto-ohjaajat 

 
Avoimet ovet Omniassa 

Huoltajat voivat käydä 
tutustumassa Omnian 
toimipisteisiin kunakin 
vuonna erikseen 
määrättyinä päivinä.  
www.omnia.fi 

Omnian toimipisteet 
ja Omnian 
ohjauspalvelut 

 
Lukioiden avoimet ovet 

Espoo: Kaksi yhteistä 
päivää kaikilla lukioilla 
(päivisin) ja kullakin lukiolla 
omat avoimet ovet iltaisin 
Kirkkonummi: 
iltatilaisuuksina 
Kauniainen: Kuten 
Espoossa, mutta eri 
päivämäärät 

Espoon 
suomenkielisen 
opetuksen 
tulosyksikkö 
Kirkkonummi: 
peruskoulut 
Kauniainen: 
yläkoulun 
oppilaanohjaaja 

  
Huoltajien kyselytunnit 

Tammi-helmikuussa 
järjestetään Omniassa. 
9-luokkalaisten huoltajille 
menee kutsu suoraan 
postitse Omniasta. 
Info Omnian nettisivuilla. 
Infoa tapahtumasta 
toivotaan myös 
peruskoulujen 
oppilaanohjaajille. 

Omnian 
ammattiopisto ja 
ohjauspalvelut 
 

 
Vanhempainillat 

Perusopetuksen 
vanhempainilloissa käydään 
kertomassa toisen asteen 
vaihtoehdoista. Opot, 

Omnian, lukion opot 
ja nivelvaiheen 
ohjaajat sopivat 
peruskoulujen 

http://www.omnia.fi/


 
 

nivelvaiheen ohjaajat 
mukana. 

kanssa yhdessä 

 
Kotiväenillat 

Omniassa aloittavien 
opiskelijoiden huoltajille 
pidetään kotiväenillat 
ensimmäisen jakson aikana. 

Toimipisteiden 
koulutusjohtajat 
 

 
Uratarinat 
 

Uratarinat – infotilaisuus 
nuorille ja huoltajille 
Espoossa 

Espoon 
suomenkielisen 
opetuksen 
tulosyksikkö SUKO ja 
TAT 

 
 
 

 
NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT        
 
AMMATTILAISILLE 

 
MITÄ ON OLEMASSA 
AMMATTILAISILLE? 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

 
Omnian syksyn infopäivä 

Järjestetään koulutuspäivä 
tulevan vuoden asioista ja 
koulutuksista peruskoulujen 
oppilaanohjaajille, 
erityisluokanopettajille ja 
lukion opinto-ohjaajille 

Omnian 
ammattiopisto ja 
opinto-ohjaajat 

 
Omnian ja Espoon kaupungin infot 

Opo-kokoukset Espoon 
peruskoulujen 
oppilaanohjaajille 

Espoon konsultoiva 
oppilaanohjaaja 

 
Mahdollisuus tutustumiseen 
Omniaan 

Avoimet ovet 
TET-päivät 

www.omnia.fi / 
Omnian vastuuopot 

 
Pedagogiset iltapäivät ”Nitomot” 
 

Ajankohtaisia 
yhteistyökysymyksiä VESO-
päivässä. 
Koulutustarjottimessa 
Espoossa ja 
Kirkkonummella. 
Peruskoulujen, lukioiden ja 
Omnian opettajia ja opoja 
kutsutaan mukaan. 
Kauniainen: jokainen 
tilaisuus markkinoidaan 
erikseen. 

Hankkeen työntekijät 
Nitojan aikana, 
nivelvaiheen ohjaus, 
ammattiopiston johto- 
ja ohjaushenkilöstö 

 
OPO-tet 
Ope-tet 

Mahdollisuus tutustua eri 
kouluasteisiin ja 
yritysmaailmaan 

Taloudellinen 
tiedotustoimisto TAT, 
koulucoachit 

http://www.omnia.fi/


 
 

Rexi-tet 

 
Next step – messut 
 

Peruskoulujen henkilöstö 
osallistuu oppilaiden kanssa 
Omnian opettajat 
osallistuvat opiskelijoiden 
kanssa 

SAKKI ry 
Omnian ja lukioiden 
ständit 

 
Educa-messut 

Kutsut 
ohjaus/opetushenkilöstölle 
Avoin tilaisuus 

Opetushallitus 

 
Studia-messut jatko-opintoihin 
 

Kutsut 
ohjaus/opetushenkilöstölle 
Avoin tilaisuus 
 

Suomen lukiolaisten 
liitto 

 
 
 
 

 
NIVELVAIHEEN MATERIAALIT 
 

 
KIRJALLINEN JA SÄHKÖINEN 
INFOMATERIAALI 
 

 
 
Käytäntö 

 
 
Kuka vastaa? 

 
Valtakunnallinen koulutusopas 
 
 

Jaetaan peruskouluissa 
kaikille 9-luokkalaisille 
Oppaita on saatavilla myös 
kirjastoissa ja työ- ja 
elinkeinotoimistoissa 

Opetushallitus 
 
 

 
Ammatillinen koulutus ja lukiot -
opas 
 

Opas jaetaan kaikille 
peruskoulunsa päättäville 
nuorille 9. luokan syksyllä. 
 

Espoo: TIMA-
työryhmä, tiedottaja 
Kirkkonummen 
oppilaitokset 
toimittavat tiedot 
suoraan työryhmälle 
Kauniainen: Lukion 
rehtori toimittaa tiedot 
koulutoimistoon 

 
Tietoa peruskoulun päättävälle – 
opas 
(starttipajat, lisäopetus yms) 

Opas jaetaan keväällä 
kaikille espoolaisille 
peruskoulunsa päättäville 
nuorille. Kirkkonummella 
asia kehitteillä, mutta 
ainakin koulutusvaihtoehdot 
esitellään oppaassa. 
Opas sisältää mm. ohjeita 
jatko-opintopaikan 
vastaanottamisesta ja 
yhteishaun ulkopuolisista 
koulutuksista. 

Espoon kaupunki 
(TIMA) yhteistyössä 
Omnian kanssa 
Kirkkonummi: 
Sivistyspalvelukeskus 
Kauniainen: Lukion 
rehtori 



 
 

 
Esmes-lehti 

Artikkeleja, tarinoita eri 
koulutusaloista 
ja opiskelumahdollisuuksista 

TIMA-työryhmä 
Omnian viestintäpaja 
valmistaa 

 
Ammattilaiseksi 

Esite ja sähköinen traileri 
www.ammattilaiseksi.fi 
 
 

Omnian 
ohjauspalvelut 
 

 
Tiedote hakijalle ja huoltajille 
pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 

Tiedote postitetaan koteihin 
pääsy- ja 
soveltuvuuskokeisiin kutsun 
mukana 

Ammattiopisto: 
ohjauspalvelut ja 
kehittämispäällikkö 
Opintosihteerit  

 
Www-sivuja: www.omnia.fi, 
www.espoo.fi, www.kauniainen.fi, 
www.kirkkonummi.fi 
www.opiskelijaksi.net 
www.tat.fi 
www.ammattinet.fi 
www.mol.fi 

  
 
Tiedottajat 

 
HAASTEITA JA 
ONGELMAKOHTIA 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

 
Peruskoulun opettajat enemmän 
mukaan 

Opettajat mukaan avoimiin 
oviin ja TET-jaksoille 
 

Espoo: 
Suomenkielisen 
opetuksen 
tulosyksikkö 

 
Avoimien ovien sisällön 
kehittäminen 

Todellista näyttöä ja 
käytäntöä mitä opetus on. 
Tietoiskuja. 
Toiminnallisia rastipisteitä. 

Omnian toimipisteet 
ja ohjauspalvelut 

 
Markkinoinnin taso 

Kerrotaan realistisesti eri 
ammattialojen hyvistä ja 
myöskin huonoista puolista 
> nuori saisi 
mahdollisimman realistisen 
käsityksen alasta 

Omnian markkinointi 
ja viestintä 
Omnian toimipisteet 
ja ohjauspalvelut 

Opo-tet 
Ope-tet 
Rexi-tet 

Järjestetään lisää 
perusopetuksen 
henkilöstölle ammatillisen 
koulutukseen tutustumista 
varten.  

Espoo: 
Suomenkielisen 
opetuksen 
tulosyksikkö,  
Taloudellinen 
Tiedotustoimisto TAT 

 
Toiselta asteelta perusopetukseen 
tutustuminen 
 

Ammattiopiston opettajat 
tutustumaan peruskoulujen 
arkeen ja opettajien työhön. 

 

 
 
 

http://www.ammattilaiseksi.fi/
http://www.omnia.fi/
http://www.espoo.fi/
http://www.kauniainen.fi/
http://www.kirkkonummi.fi/
http://www.opiskelijaksi.net/
http://www.tat.fi/
http://www.ammattinet.fi/
http://www.mol.fi/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIVELVAIHEEN VERKOSTOTYÖ 
 

 
MITÄ ON OLEMASSA? 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

 
Yhteinen yhteishaun 
ulkopuolinen haku 
(lisäopetus, ammattistartti, 
starttipaja) 

Espoo, Kauniainen: 
Hakuvaiheessa tehdään 
yhteistyötä hakijoiden 
sijoittamisessa heille 
sopivimpaan koulutukseen. 
Kirkkonummi tulossa 
mukaan 

Espoon suomenkielisen 
opetuksen tulosyksikkö 
Omnian ammattistartin ja 
starttipajan henkilökunta 
 

 
Omnian ammattiopiston ja 
yläkoulun rehtoreiden 
tapaamiset 
 

 
Omnia kutsuu kerran 
vuodessa 

 
Omnian ammattiopiston 
johto 

 
Opoverkosto (peruskoulu, 
lukio, ammatillinen) 
 

 
Jatkuvaa yhteistyötä 

 

 
Nivelvaiheen ohjauksen 
verkosto 

Tiivis yhteistyö: opot 
(ammattiopisto, peruskoulu, 
lukio), sosiaalitoimi, työ- ja 
elinkeinotoimisto, Espoon 
työhönvalmennuskeskus, eri 
työryhmät (Hanska, Nitoja, 
oppilaanohjauksen 
kehittämishanke), 
nivelvaiheen kokoukset. 
Nivelvaiheen verkostopäivät 
kaksi kertaa 
kalenterivuodessa. 
 

Omnian nivelvaiheen 
ohjaajat 



 
 

 
Kouluterveydenhuollon ja 
opiskeluterveydenhuollon 
tapaamiset 

Espoossa 2 kertaa 
vuodessa. Kirkkonummella 
ja Kauniaisissa ei ole 
tällaista käytäntöä. 

Espoon kaupunki perhe- ja 
sosiaalipalvelut 

 
Kuraattorien tapaamiset 

 
Aika ajoin, pysyvää 
käytäntöä ei ole vielä luotu.  

 
Omnian kuraattorit 
Peruskoulujen kuraattorit 

 
Moniammatillista yhteistyötä 
eri työryhmissä 
 

 
Hankkeet 

 
Hanketoimijat 

 
Nivelvaiheen messut 
 
 
 

 
Kerran vuodessa 

 
Nivelvaiheen ohjaajat 
Ammattistartti 

 
HAASTEITA JA  
KEHITTÄMISKOHTEITA 
 

 
Käytäntö 

 
Kuka vastaa? 

Kouluterveydenhuollon ja 
opiskeluterveydenhuollon 
tapaamiset 

Espoossa 2 kertaa 
vuodessa 
Kirkkonummella ja 
Kauniaisissa ei ole tällaista 
käytäntöä. 
Kuntien välistä yhteistyötä 
kaivataan, yhteisiä 
tapaamisia 
 

Kuntien terveyspalvelut 
 

 
Kuraattorien tapaamiset 

Pysyvää käytäntöä ei ole, 
perusopetuksen puolella 
toivotaan tapaamisia.  
 

Kuka ottaa asiasta vastuun? 
Omnian kuraattorit 
Peruskoulujen kuraattorit 

Erityisopettajien tapaamiset 
(peruskoulu, lukio, Omnia) 
 

Kirkkonummella  ja 
Kauniaisissa ei ole tällaista 
käytäntöä. 
Espoossa käytäntöä 
käynnistetty 
Peruskoulujen ja Omnian 
erityisopettajat toivovat 
tapaamisia. 

 
 
Omnian erityisopetuksesta 
vastaavat 
 
Espoon suomenkielisen 
opetuksen tulosyksikkö 

 
Hankemallien ja hyvien 
käytänteiden siirtäminen 
pysyväksi käytännöksi 
 

 
Levitetään ja juurrutetaan 
hanketoiminnan aikana. 
 

Nivelvaiheen toimijat, 
Omnia, Espoo-Kauniainen-
Kirkkonummi: toimijat, joita 
hanke koskee 
 

 Miten saadaan nuori ja  



 
 

Byrokratia 
Vaitiolovelvollisuus? 
 
 

nuoren asia näkyväksi, ettei 
hautaudu byrokratian alle? 

 
Moniammatillisten 
työryhmien välinen 
vuoropuhelu ja tiedonkulku 
 

 
Tiedottaminen työryhmien 
toiminnasta, jotta ei tehdä 
päällekkäistä työtä. 
 

 
Työryhmien puheenjohtajat 
ja sihteerit 

 
Monihallinnollinen yhteistyö 
 
 

Hallinnon tasolla luodaan 
puitteet monihallinnolliselle 
yhteistyölle. 
Nuorisolain muutoksen 
myötä uudistus: velvoite 
monialaisesta 
viranomaisyhteistyöstä. 

Johto 
 

 
MITÄ PUUTTUU? 
 

  

 
Omnian ope-tet peruskoulun 
puolelle 

  

 
Omnia:Ammattitaitoa 
täydentävien tutkinnon osien 
(ATTO) opettajat: 
tutustumaan oman alan 
opettajan työhön toiselta 
koulutusasteelta 
 

 
Toteutettu Nitojassa kerran 

 

 
Yhteistyö perusopetuksen 
alueellisen 
oppilashuoltoryhmien 
kanssa (OHRA) 
 

 
Espoossa OHRAT: toimiva 
käytäntö 
Toive: Alueellista yhteistyötä 
myös ammatillisen 
koulutuksen kanssa. 

 
Espoon suomenkielisen 
opetuksen tulosyksikkö 

 
  
 

 
 
 
 
 


