
Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello 

 
Aika 

 

 
Sisältö 

 
Kohderyhmä 

 
Vastuutaho 

 
Nivelvaihetiimin 

toimenpiteet ja vastuu/-t 

 
Elokuu 

 

 

 Täydennyshaun tulokset 

 Jälkiohjaus  
 
 

 Tiedonsiirto koulutusten 
järjestäjien välillä (ml. 
maahanmuuttajanuorten 
koulutukset) 

 

 SiirtoHOJKS:ien siirtäminen 
seuraavaan oppilaitokseen 

 

 Tiedon koonti opiskelupaikan 
vastaanottaneista ja aloittaneista 
opiskelijoista 

 
 

 
Ilman opiskelupaikkaa 
jääneet nuoret  
 
 
Opiskelupaikkaansa 
vaihtavat nuoret 
 
Opintonsa aloittavat nuoret 
(ml. maahanmuuttajanuoret) 
 
 
 
 
Erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä,  

 Oppilaitosten opetus- ja 
ohjaushenkilöstö 

 
 
 
 
 

 
Jälkiohjauksen ja 
tiedonsiirtotapaamisten 
järjestäminen ja koordinointi 
 
Koulutuspolku-kuvion 
päivittäminen 
 
 

 
Syyskuu 

 

 

 Jälkiohjaus 
 

 Tiedonsiirto koulutusten 
järjestäjien välillä (ml. 
maahanmuuttajanuorten 
koulutukset) 

 

 Toiselle asteelle sijoittuneiden 
seuranta ja mahdollisten 
tukitoimien suunnittelu 
(tiedonsiirron varmistaminen, 
siirtoHOJKS) 

 

 Opintonsa keskeyttäneiden ohjaus 
ja tiedonsiirto oppilaitoksesta 
nuorisotoimeen 

 

 Syksyn yhteishaku 

 
 
 
Opintonsa toisella asteella 
tai muissa koulutuksissa 
aloittaneet nuoret (ml. 
maahanmuuttajanuoret, 
erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret) 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä 

 Oppilaitosten opetus- ja 
ohjaushenkilöstö 

 
Yhteisen haun tulosten 
analysointi ja 
kehittämiskohteiden 
identifiointi 
 
Uuden vuosikellon 
tekeminen 



 

 Tarvittaessa perusopetuksen 
opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä 
oppilaiden ja vanhempien 
konsultointi jatko-
opintovaihtoehtoihin liittyen 

 
 

 
Lokakuu 

 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
kevään opiskelijavalinnan 
suunnittelu sekä hakuoppaiden 
valmistaminen 

 

 Opintonsa keskeyttäneiden ohjaus 
ja tiedonsiirto oppilaitoksesta 
nuorisotoimeen 

 

 Erityistä tukea tarvitsevien 
koulukokeilujen koordinointi 

 

 Tarvittaessa perusopetuksen 
opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä 
oppilaiden ja vanhempien 
konsultointi jatko-opintoihin liittyen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toisella asteella tai muissa 
koulutuksissa olevat nuoret 
(ml. maahanmuuttajanuoret, 
erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret) 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä  

 Oppilaitosten opetus- ja 
ohjaushenkilöstö 

 

 
Nivelvaiheen 
koulutusoppaan 
toteuttamiseen 
osallistuminen 

 
Marraskuu 

 

 Opintonsa keskeyttäneiden ohjaus 
ja tiedonsiirto oppilaitoksesta 
nuorisotoimeen 

 

 Erityistä tukea tarvitsevien 
koulukokeilujen koordinointi 

 

 Tiedonsiirtotapaaminen ennen 
maahanmuuttajaopiskelijoiden 
valintaa eri koulutusten 
järjestäjien välillä (tammikuussa 

 
Toisella asteella tai muissa 
koulutuksissa olevat nuoret 
(ml. maahanmuuttajanuoret, 
erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret) 
 
 
 
 
 
 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä 

 Oppilaitosten opetus- ja 
ohjaushenkilöstö 

 
Maahanmuuttajakoulutuksien 
yhteisen valinnan 
toteutuksen ja markkinoinnin 
suunnittelu 



alkavat koulutukset) 
 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
opiskelijavalinta 

 

 Tarvittaessa perusopetuksen 
opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä 
oppilaiden ja vanhempien 
konsultointi jatko-opintoihin liittyen 

 
 
 

 
 
 

 
Joulukuu 

 

 Opintonsa keskeyttäneiden ohjaus 
ja tiedonsiirto oppilaitoksesta 
nuorisotoimeen 

 

 Erityistä tukea tarvitsevien 
koulukokeilujen koordinointi 

 

 Tarvittaessa perusopetuksen 
opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä 
oppilaiden ja vanhempien 
konsultointi jatko-opintoihin liittyen 

 
 

 
Toisella asteella tai muissa 
koulutuksissa olevat nuoret 
(ml. maahanmuuttajanuoret, 
erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret) 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä 

 Oppilaitosten opetus- ja 
ohjaushenkilöstö 

 

 
Tammikuu 

 

 Opintonsa keskeyttäneiden ohjaus 
ja tiedonsiirto oppilaitoksesta 
nuorisotoimeen 

 

 Erityistä tukea tarvitsevien 
koulukokeilujen koordinointi 

 

 Tarvittaessa perusopetuksen 
opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä 
oppilaiden ja vanhempien 
konsultointi jatko-opintoihin liittyen 

 

 Kevään yhteisvalintaan ja jatko-
opintoihin valmistautuminen 

 
Toisella asteella tai muissa 
koulutuksissa olevat nuoret 
(ml. maahanmuuttajanuoret, 
erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret) 
 
 
 
 
 
 
 
Perusopetuksen 
päättöluokalla tai eri vuoden 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä 

 Oppilaitosten opetus- ja 
ohjaushenkilöstö 

 
Yhteisestä hausta 
tiedottaminen 
 
Koulutuspolku-kuvion 
päivittäminen 



 
 

kestävissä koulutuksissa (ml. 
maahanmuuttajanuorten 
koulutukset) olevat nuoret 

 
Helmikuu 

 

 Opintonsa keskeyttäneiden ohjaus 
ja tiedonsiirto oppilaitoksesta 
nuorisotoimeen 

 

 Erityistä tukea tarvitsevien 
koulukokeilujen koordinointi 

 

 Tarvittaessa perusopetuksen 
opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä 
oppilaiden ja vanhempien 
konsultointi jatko-opintoihin liittyen 

 

 Kevään yhteisvalintaan 
valmistautuminen ja jatko-
opintoihin valmistautuminen 

 

 
Toisella asteella tai muissa 
koulutuksissa olevat nuoret 
(ml. maahanmuuttajanuoret, 
erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret) 
 
 
 
 

 
 
 

Perusopetuksen 
päättöluokalla tai eri vuoden 
kestävissä koulutuksissa (ml. 
maahanmuuttajanuorten 
koulutukset) olevat nuoret 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä 

 Oppilaitosten opetus- ja 
ohjaushenkilöstö 

 
Maahanmuuttajakoulutuksien 
yhteishaun koordinointi ja 
etenemisen seuranta 
omassa organisaatiossa 

 
Maaliskuu 

 

 Lupa tiedonsiirtoon (osana 
KOULUTA-yhteishakua) 

 

 
Peruskoulun päättävät ja 
muut yhteishaussa hakevat 

 

 Nuori (ja hänen huoltajansa) 

 Perusopetuksen opinto-ohjaajat 

 Nuorten ohjauksesta vastaavat 
muut tahot 

 

 
 

 

 Yhteishaku 

 Haku nivelvaiheen koulutuksiin 
alkaa 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
yhteishaku 

 

 
Peruskoulun päättävät ja 
muut yhteishaussa hakevat 
 
Maahanmuuttajataustaiset 
nuoret 
 

 

 Opinto-ohjaajat  

 Nuorten ohjauksesta vastaavat 
tahot 

 
Maahanmuuttajakoulutuksien 
yhteishaun koordinointi ja 
etenemisen seuranta 
omassa organisaatiossa  

 
Huhtikuu 

 

 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
yhteishaku 

 
 

 
Maahanmuuttajataustaiset 
nuoret 
 

 

 Eri koulutusorganisaatiot 

  Työvoimahallinto 

 Nuorten ohjauksesta vastaavat 
tahot 

 
Valintakokeen järjestämisen 
koordinointi ja järjestelyihin 
osallistuminen 

 
 

 

 Nuorten, jotka ovat vaarassa jäädä 
ilman koulutuspaikkaa, 

 
Eri koulutuksissa olevat, 
yhteishaussa hakeneet 

 

 Nivelvaihetyöntekijä 

 
Uusien koulutustarpeiden 
vieminen maahanmuuttaja-



kartoittaminen 

 Yhteistyö oppilaitosten kanssa 
 
 

nuoret 
 
 

 Opinto-ohjaajat koordinaattorille 

 
Toukokuu 

 

 

 Toisen asteen kielikoe ja siihen 
liittyvä jälkiohjaus 

 Valmistavien koulutuksien 
kielikoe ja siihen liittyvä 
jälkiohjaus 

 Tiedonsiirtotapaaminen ennen 
maahanmuuttajaopiskelijoiden 
valintaa eri koulutusten 
järjestäjien välillä 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
opiskelijavalinta 

 
 

 
Toiselle asteelle hakevat 
maahanmuuttajanuoret 
 
Kielikokeeseen osallistuneet 
maahanmuuttajanuoret, 
jotka eivät koetta läpäisseet 

 

 Oppilaitosten, nuorisotoimen ja 
työvoimahallinnon 
ohjaushenkilöstö 

 
Järjestää 
tiedonsiirtotapaamiset 
 
Jälkiohjauksen suunnittelu ja 
koordinointi 

 
Kesäkuu 

 

 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
opiskelijavalinta 

 
 
 
 

 
Maahanmuuttajanuorten 
valmistaviin koulutuksiin 
hakevat nuoret 
 
 

 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
järjestäjät 

 
 
 

 

  Yhteisvalinnan ja muiden 
koulutuksien opiskelijavalinnan 
tulokset 

 Tieto koulutuspaikatta jääneistä  

 Yhteydenotto ilman 
koulutuspaikkaa jääneisiin nuoriin 

 Jälkiohjaus 
 

Ilman toisen asteen 
opiskelupaikkaa jääneet 
nuoret 
 

 Opinto-ohjaajat (juhannukseen 
asti) 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä 
 

 

 Tiedonsiirto 
maahanmuuttajakoulutusten 
järjestäjien välillä 

Opiskelupaikan saaneet 
maahanmuuttajanuoret 
 

 Maahanmuuttajakoulutuksien 
järjestäjät 

 

 

 
Heinäkuu 

 

 

 Jälkiohjaus 

 Täydennyshaku 

 
Ilman opiskelupaikkaa 
jääneet nuoret 
 

 

 Ohjaamon/nuorisotoimen 
työntekijät 

 Nivelvaihetyöntekijä 

 



 

 Turun ammatti-instituutin ohjaajat 
 

 


