
     
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISÄISEN SIIRTYMÄN TOIMINTAMALLI 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää koulutuksen järjestäjältä koulutussiirtymien mahdollistamista. 

Siirtymät sujuviksi (SISU) -hankkeessa on pilotoitu siirtymiä ja on havaittu hyviä käytäntöjä 

 Koulutustutustumiset siirtymävaiheessa 

 Vaihtoehtoisien oppimisympäristöjen hyödyntäminen siirtymissä  

 Siirtymävaiheen opinto-ohjaaja, joka pystyy liikkumaan opiskelijan mukana, eikä edusta tiettyä 

koulutusta 

  

SISÄISEN SIIRTYMÄN VAIHEET 

 

1. Opiskelijan toive siirtymästä 

 Opiskelijan toiveen tai tarpeen kuuleminen ja kuunteleminen  

 Siirtymämahdollisuuden esittely ja järjestelyjen aloittaminen 

 Opiskelijan opiskelupaikka säilyy alkuperäisessä koulutuksessa siirtymävaiheen ajan 

 

2. Lähtötilanne 

2.1. Ohjauksellinen keskustelu opiskelijan kanssa siirtymätoiveesta (ryhmävalmentaja, 

opinto-ohjaaja, tarvittaessa opiskeluhuolto, huoltajat ja verkostot) 

2.2. Tapaaminen ja yhteistyön käynnistäminen siirtymävaiheen opinto-ohjaajan kanssa 

(opiskelija, siirtymäopo ja opiskelijan luottohenkilö) 

2.2.1. Opiskelusuunnitelman tekeminen yhteistyössä siirtymävaiheen ajaksi (HOKS:n 

päivittäminen), mitä ja missä opiskellaan ammatinvalinnan ja siirtymäprosessin ajan 

(HUOM! kesto voi olla päiviä, viikkoja tai kuukausia) 

 

3. Siirtymävaihe 

3.1. Ohjaukselliset keskustelut siirtymävaiheen opinto-ohjaajan ja opiskelijan välillä 

(toistuvia) 

 Ammatinvalinnan selkeyttämistä ja/tai miettimistä ja ammattien soveltuvuutta 

 Elämänhallinnan, -tilanteen ja motivaation tukemista 

 Kannustajana toiminen (myös etäyhteydet) ja siirtymävaiheen organisointi  

 Verkostoyhteistyö 

 

  



     
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Yhteistyö siirtymävaiheen opinto-ohjaajan ja opiskelijan uuden/uusien koulutustahojen 

kanssa 

 Koulutustutustumisen ja siirtymän järjesteleminen 

 

3.3. Koulutustutustuminen/koulutustutustumiset siirtymän tukena  

 Opiskelusuunnitelman tarkentaminen tarvittaessa koulutustutustumisen/-

tutustumisien ajaksi (HOKS:n päivittäminen)  

 Päättäminen toteutetaanko opiskeluympäristössä vai työelämässä (paikan hankinta)  

 Suunnitelma koulutustutustumisen kestosta, toiminnasta ja ohjaavan opiskelijan 

nimeämisestä 

 Sovittava mitä, missä, milloin ja kuka on vastassa opiskelijaa 

 Siirtymävaiheen opinto-ohjaajan ja opiskelijan yhteydenpito – kokemukset suhteessa 

tavoitteeseen, siirtymään ja ammatinvalintaan 

 HUOM! Koulutustutustumisia jatketaan, kunnes opiskelijalle sopiva koulutus löytyy 

 

3.4. Siirtymävaiheen päätös 

3.4.1 Opiskelija jatkaa alkuperäisessä koulutuksessa 

 Opiskelusuunnitelman tekeminen nykyisiin opintoihin (HOKS:n päivittäminen) 

 Siirtymävaiheen opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen nykyisiin opintoihin 

 Jälkiseuranta/-tapaaminen, johon kutsutaan mukaan siirtymävaiheen opinto-

ohjaaja 

 

3.4.2. Opiskelija siirtyy uuteen koulutukseen 

 Opiskelijaksi ottamisen -prosessi lomakkeineen  

(koulutuspäälliköt, opintotoimisto jne.) 

 Tapaaminen opiskelijan, siirtymävaiheen opinto-ohjaajan ja uuden koulutustahon 

henkilöiden (ryhmävalmentaja, opinto-ohjaaja ja opiskeluhuolto) kanssa 

 Opiskelusuunnitelman tekeminen (HOKS:n päivittäminen) ja siirtymävaiheen sekä 

aiempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 Jälkiseuranta (opiskelijan opiskelutilanteen kartoitus) 

 

Siirtymisessä huomioitavaa 

 Siirtymävaihe käynnistää ammatinvalinnanprosessin  

 Tarvittava aika ja tuki ovat yksilöllisiä 

 Edellyttää yhteistyöhön sitoutumista 

 Tarvittaessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa 

 Siirtymävaiheen opinto-ohjaaja tukee ja kulkee rinnalla prosessin ajan 


