
Koulutuksien välinen tiedonsiirto ja jälkiohjaus 

 

 

 
 

Koulutuksien välinen nivel  

(mistä mihin) 

 

 

Toimenpiteet  

(tiedonsiirto: mitä siirretään, milloin siirretään, 

miten siirretään, seuranta, vastuutaho/-t) 

 

Ilman koulutuspaikkaa jääneiden jälkiohjaus 

(mihin ohjataan, tiedonsiirto, seuranta, 

vastuutaho/-t) 

 

Turun kristillinen opisto 

 

 

 

- Lupa tiedon siirtämiseen (toiseen oppilaitokseen 

tai jos jää ilman koulutuspaikkaa) ja seurantaan 

jatko-opintoihin ohjauksen yhteydessä 

  

- Siirrettävä tieto: terveydelliset syyt, sosiaaliset 

syyt, elämän historiaan liittyvät syyt -> syyt jotka 

vaikuttavat oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen 

 

- Siirretään elokuussa paperiversiona, kun 

opiskelija on aloittanut opinnot 

 

- Luokanvalvoja siirtää tiedon vastaanottavan 

oppilaitoksen pyynnöstä -> vaatii erillisen resurssin 

 

- Opiskelijan siirtyessä ammatilliseen koulutukseen 

noudatetaan samaa tiedonsiirtojärjestelmää kuin 

valmistavan koulutuksen kohdalla 

 

- Luokanvalvoja seuraa opintoihin sijoittumista (saa 

listat valituista vastaanottavasta koulusta) ja ohjaa 

ilman koulutuspaikkaa jääneet Etsivän nuorisotyön 

ohjaajille 

 

- Ilman koulutuspaikkaa jääneiden ohjauksesta 

Etsivä nuorisotyö 

 

- Tiedot valituista, mutta ei aloittaneista 

vastaanottava oppilaitos toimittaa etsivän 

nuorisotyön ohjaajille koulujen alettua 



 

Turun iltalukio, vieraskieliset 

nuoret 

 

 

 

- Lupa tiedon siirtämiseen (toiseen oppilaitokseen 

tai jos jää ilman koulutuspaikkaa) ja seurantaan 

jatko-opintoihin ohjauksen yhteydessä 

  

- Siirrettävä tieto: terveydelliset syyt, sosiaaliset 

syyt, elämän historiaan liittyvät syyt -> syyt jotka 

vaikuttavat oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen 

 

- Siirretään elokuussa, kun opiskelija on aloittanut 

opinnot 

 

- Luokanvalvoja siirtää tiedon vastaanottavan 

oppilaitoksen pyynnöstä -> vaatii erillisen resurssin 

 

- Luokanvalvoja seuraa opintoihin sijoittumista (saa 

listat valituista vastaanottavasta koulusta) ja ohjaa 

ilman koulutuspaikkaa jääneet Etsivän nuorisotyön 

ohjaajille 

 

- Ilman koulutuspaikkaa jääneiden ohjauksesta 

vastaa Etsivä nuorisotyö, ohjaus yhteistyössä 

iltalukion opettajien kanssa 

 

- Tiedot valituista, mutta ei aloittaneista 

vastaanottava oppilaitos toimittaa etsivän 

nuorisotyön ohjaajille koulujen alettua 

 

Turun ammatti-instituutin, 

Kaarinan, AKK:n ja Rasekon 

valma-koulutus 

 

 

 

- Lupa tiedon siirtämiseen (toiseen oppilaitokseen 

tai jos jää ilman koulutuspaikkaa) ja seurantaan 

jatko-opintoihin ohjauksen yhteydessä 

  

- Siirrettävä tieto: terveydelliset syyt, sosiaaliset 

syyt, elämän historiaan liittyvät syyt -> syyt jotka 

vaikuttavat oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen 

 

- Siirretään elokuussa, kun opiskelija on aloittanut 

opinnot 

 

- Opinto-ohjaaja/luokanvalvoja siirtää tiedon 

vastaanottavaan oppilaitokseen 

 

- Opinto-ohjaaja/luokanvalvoja seuraa opintoihin 

sijoittumista ja ohjaa ilman koulutuspaikkaa jääneet 

opiskelijan oman kunnan nivelvaiheohjaajille 

 

- Ilman koulutuspaikkaa jääneiden ohjauksesta 

vastaa oman kunnan nivelvaiheohjaaja 

 

- Tiedot valituista, mutta ei aloittaneista lähettävän 

koulutuksen opinto-ohjaaja/luokanvalvoja toimittaa 

oman kunnan nivelvaiheohjaajalle koulujen alettua 

 

     


