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Nitoja – nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään – hankkeen 
lähtökohtana oli kehittää peruskoulusta ammatilliseen – ni-
velvaiheen toimintaa ja ottaa mukaan myös toinen tärkeä ni-
velvaihe eli ammatillisesta työelämään siirtyminen. Nitojaa 
edeltävät hankkeet, Ohjus ja Kased, olivat omalta osaltaan 
kehittäneet nivelvaiheita sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Nito-
jan tavoitteena oli edelleen selkeyttää toimintoja ja suunna-
ta katseet myös ammatillisesta koulutuksesta eteenpäin. Li-
säksi koettiin tärkeänä opiskelijoiden opintojen aloitukseen 
panostaminen sekä opettajien opetus- ja ohjausmenetelmi-
en kehittäminen.

”NITOO NUORET AMIKSEEN, OPET OHJAUKSELLISEEN OT-
TEESEEN JA NIITTAA KAIKKI DUUNIIN!” Slogan oli kunnian-
himoinen. Ihan kaikkea ei saavutettu, mutta useat hankkeen 
tulokset ja toiminnot ovat jo juurtuneet käytännöiksi Omni-
aan ja toiminta-alueen toimijoiden työhön.

Hankkeen työryhmissä kehitettiin Omnian ja verkostokump-
paneiden välisiä toimintamalleja: peruskoulusta ammatilli-
seen, orientaatio, opetukseen ja ohjaukseen sekä ammatilli-
sesta jatkoon. Kehitystyössä oli mukana noin 60 henkeä. Teim-
me yhteistyötä erityisesti Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonum-
men kuntien opetustoimien kanssa, Espoon TE-toimiston sekä 
Vantaan ammattiopisto Varian kanssa. Vertaisarvioinnin puit-
teissa teimme tiivistä ja kehittävää yhteistyötä Turun ammatti-
instituutin Maahanmuuttajanuorten VaSkooli ja Keskuspuis-
ton Ammattiopiston Osaaminen käyttöön – työvoimaa uu-
desta suunnasta – hankkeiden kanssa. Nitojan järjestämiin 
koulutuksiin ja verkoston toimintaan osallistui yli 600 henkeä. 

ESIPUHE

Tässä julkaisussa on kirjoituksia monelta hankkeessa toimi-
neelta henkilöltä. Muista kuin nimetyistä kirjoituksista vas-
taavat Päivi Saari ja allekirjoittanut.

Nitoja-hankkeen työntekijöinä toimivat allekirjoittaneen li-
säksi:
Marja-Leena Mäenpää, talousvastaava
Päivi Saari, projektiasiantuntija
Milla Sandt, projektiassistentti 1.5. – 30.9.2010
Lisäksi hankkeessa oli työssäoppijoina viisi media-assistent-
tiopiskelijaa, joiden taidonnäytettä ovat mm. Nitojan esite ja 
nettisivut.

Lämmin kiitos kaikille kehittäjille: projektityöntekijöille, oh-
jaus- ja työryhmäläisille sekä työssäoppijoille! Hankkeet tar-
vitsevat innostuneita toimijoita, jotta ne saavuttavat toivo-
tut tulokset.

Espoossa 7.12.2010

Marja Riitta Lygdman
Projektipäällikkö
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Peruskoulusta 

ammatilliseen 

Orientaatiojakso 

Opetukseen ja 

ohjaukseen 

Ammatillisesta 

työelämään 

YLEISTÄ NITOJA-HANKKEESTA

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston ja opetushallituksen 
rahoittama hanke, jossa hallinnoijana toimi Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen toiminta-aika oli 
1.4.2008 – 31.12.2010. Hankkeen toiminnasta myös koti-
sivuilla www.nitoja.fi .

Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
 

Projektin tulokset

Peruskoulusta ammatilliseen
Nivelvaiheen toimintamalli: Tapahtumia, kirjallista ja suul-
lista informaatiota nuorille, huoltajille ja ammattilaisille, tie-
donsiirto, verkostoyhteistyön kehittämistä. 
Tavoite: Ammattilaiset osaavat ohjata nuoria entistä parem-
min nivelvaiheessa löytämään toisen asteen koulutuspaikka 
ja nivelvaiheen verkostotyö kehittyy.

Nitomo-koulutusiltapäivät: Ammatillinen ja perusopetus 
tutuksi, maahanmuuttajataustaisten nuorten ja erityisopiske-
lijoiden erityiskysymyksiä, pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kieli-
kokeet, nivelvaiheohjaus. 
Tavoite: Lisätä yhteistyötä ja tietoutta koulutusasteiden välillä.

Projektin yhteistyökumppanit:

Espoon nuorisotoimi, Nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOx
Espoon sosiaali- ja terveyspalvelut
Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, perusopetus
Espoon työ- ja elinkeinotoimisto
Helsingin seudun kauppakamari
Kasavuoren koulu, Kauniainen
Keskuspuiston Ammattiopisto
Kirkkonummen sivistyspalvelukeskus, perusopetus
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Turun ammatti-instituutti
Vantaan ammattiopisto Varia
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Orientaatiojakso
Noin kolmen päivän orientaatio/perehdytysjakso: Opin-
tojen alkaessa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ohjelmassa 
on ollut tutustumista Omniaan, omaan toimipisteeseen, mui-
hin opiskelijoihin, henkilökuntaan, opintojen sisältöön ja tu-
levaan ammattiin.
Tavoite: Opiskelijoiden hyvä perehdytys, sitouttaminen opis-
keluihin, keskeyttämisten vähentäminen ja yhteisöllisyyden 
lisääminen. 

Opetukseen ja ohjaukseen
Opettajien opetus- ja ohjausmenetelmällisiä projekte-
ja hankkeen aikana: Atto-aineen ja ammattiaineen yhdessä 
opettaminen, eri aineiden yhdistäminen yhdeksi isoksi koko-
naisuudeksi, opettajien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen 
(Helmi-reissuvihko), oppiminen opettamisen kautta, yhteisöl-
lisyyttä ja ammatillisuutta viikkokilpailun kautta, draama ope-
tusmenetelmänä, ohjaaminen jatko-opintoihin. Projektit ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa erillisessä julkaisussa ”Nitoja-
hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit” tai www.nitoja.
fi  > opetukseen ja ohjaukseen > tapoja. 
Tavoite: Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen, keskeyttämis-
ten vähentäminen.

Ammatillisesta työelämään
Toimintamalli Omnian ja Espoon TE-toimiston yhteis-
työstä: Erilaiset tapahtumat, yhteistyö- ja verkostokokouk-
set, tiedottaminen
Tavoite: Yhteistyön vakiinnuttaminen, verkostotyö ja ohjaus-
työn tehostaminen.

Valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutusmal-
li: Opiskelijoiden valmistumiseen, jatko-opintoihin ja työelä-
mään ohjaaminen, työmarkkinatietous, TE-toimiston palve-
luihin ohjaaminen.  
Tavoite: Opiskelijoiden valmistumisen suunnitelmallinen tuke-
minen ja ohjaaminen työelämään ja jatko-opintoihin.

Valmistuneiden opiskelijoiden seurantamalli: Seuranta-
mallin kehittäminen ammattiopistosta valmistuneiden opiske-
lijoiden tilanteiden selvittämiseksi opintojen jälkeen. 
Tavoite: Tiedon saanti valmistuneiden tilanteesta, tarvittaes-
sa valmistuneiden jatko-ohjausta sekä tiedon hyödyntäminen 
esim. perusopetuksen oppilaanohjauksessa ja oman koulutuk-
sen kehittämisessä.

Vertaisarviointi
Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu: Euroopan so-
siaalirahaston ja Opetushallituksen rahoittamat hankkeet - 
Maahanmuuttajanuorten VaSkooli, Nitoja sekä Osaaminen 
käyttöön - kehittivät yhteistyössä työkalun vertaisarviointia 
varten. Tämä erillinen julkaisu tarjoaa hanketoimijoille työ-
kalun hankkeiden välisen vertaisarvioinnin toteuttamiseen. 
Opas sisältää ohjeistuksen vertaisarvioinnin valmistelusta, 
käytännön toteutuksesta, eri toimijoiden rooleista ja siitä kuin-
ka vertaisarvioinnin päätteeksi annetaan hanketta kehittävää 
palautetta. Vertaisarviointimallia testattiin sitä kehittäneissä 
hankkeissa ja arvioinneista saatiin selkeää hyötyä hankkei-
den omaan kehittämistyöhön. Vertaisarvioinnin kautta hank-
keiden välinen yhteistyö sai uusia muotoja ja konkretisoitui 
käytännössä tapahtuvaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Työ-
kalu löytyy nitojan sivuilta www.nitoja.fi .
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Nitoja-hankkeen yhtenä kehittämisalueena oli nivelvaihe siir-
ryttäessä peruskoulusta ammatilliseen. Hankkeen käynnistyt-
tyä työryhmän kokouksissa todettiin, että hankkeessa oli tar-
peellista kartoittaa ja koota sekä tehdä näkyväksi toiminta, 
jota tähän kyseiseen nivelvaiheeseen kuuluu. Toisaalta todet-
tiin, että oli kaikin puolin hyödyllistä tehdä yhteistyötä mui-
den hankkeiden esimerkiksi oppilaanohjauksen kehittämis-
hankkeen ja valtakunnallisen opinto-ohjauksen ja opiskelija-
huollon kehittäminen -hankkeen kanssa. Näin kuntayhtymän 
alueen toimijat saivat lisää volyymia toimintaansa. 

Peruskoulusta ammatilliseen -työryhmä kokoontui hankkeen 
aikana 19 kertaa. Työryhmässä oli edustus: Espoon sosiaali- 
ja terveystoimesta, Espoon ja Kauniaisten perusopetukses-
ta, Omnian opiskelijahuollosta ja nivelvaiheen ohjauksesta. 
Työskentely tuotti ”Nivelvaiheen mallin”, johon koottiin ne 
olemassa olevat toimintatavat, jotka hyödyttävät niin oppi-
laita, huoltajia kuin ammattihenkilöstöäkin. Malliin koottiin 
mm. erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä kirjattiin toteu-

PERUSKOULUSTA AMMATILLISEEN

tuksesta vastaavat tahot. Toisaalta saatiin koottua ideoita ja 
kehittämisehdotuksia nivelvaiheen tehostamiseksi ja kehittä-
miseksi. (Liite 4, Nivelvaiheen toimintamalli).

Verkostoyhteistyötä kehitettiin myös Nitomo- koulutusiltapäi-
vissä, joita järjestettiin kuusi kertaa. Iltapäivien ohjelmat suun-
niteltiin saadun palautteen perusteella ja iltapäivien aiheina 
oli mm. ”Nivelvaiheen kysymykset eri kieli- ja kulttuuritaus-
taisten opetuksessa sekä erityisopetuksessa” ja ”Ammatilli-
nen tutuksi, mitä Omniassa tapahtuukaan?”
Koulutusiltapäivät varmistivat osaltaan yhteistyön kehittymi-
sen ja tiedonkulun lisääntymisen peruskoulujen ja Omnian 
henkilöstön välillä. 

Tavoitteet:
Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen te-
hostaminen
Opintojen keskeyttämisten vähentäminen
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NIVELVAIHEEN MATERIAALIT
Kirjallinen ja sähköinen infomateriaali

NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT
Ammattilaisille

NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT
Huoltajille

NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT
Nuorille

Tuote:
PERUSKOULUSTA AMMATILLISEEN / 

NIVELVAIHEEN TOIMINTAMALLI

TIEDONSIIRTO

   

NIVELVAIHEEN VERKOSTOTYÖ

Tiedonsiirtolomake

Peruskoulun opo-tunnit
+ muut tunnit

Toisen asteen huoltajainfo
(Espoo, Kauniainen,

Kirkkonummi)

Omnian syksyn
infopäivät

Valtakunnallinen
koulutusopas

Nivelvaiheen messut

Tähtäimessä valkolakki

Huoltajien kyselytunnit

Pedagogiset iltapäivät

Esmes-lehti

Opoverkosto
(peruskoulu, lukio,

ammatillinen)

Uratarinat

Kirkkonummen
koulutusmessut

Nivelvaiheohjauksen
tiedonsiirtolupa

ja -lomake

Ammattistartin, startti-
pajan ja lisäopetuksen

ammatilliset jaksot

Avoimet ovet Omniassa

Omnian ja Espoon
kaupungin infot

Ammatillinen koulutus
ja lukiot -opas

Omnian ammattiopiston
ja yläkoulun rehtoreiden

tapaamiset

Lukioiden avoimet ovet

Vanhempainillat

– OPO-tet
– Ope-tet
– Rexi-tet

Ammattilaiseksi

Nivelvaiheen ohjauksen
verkosto

Nuorten tapaaminen, jotka
eivät ole päässet pääsy-/

soveltuvuuskokeisiin

Avoimet ovet Omniaan

Uratarinat

Educa-messut
Studia-messut

jatko-opintoihin

www.omnia.fi 
www.espoo.fi 

www.kauniainen.fi 
www.kirkkonummi.fi 
www.opiskelijaksi.net

www.tat.fi 
www.ammattinet.fi 

www.mol.fi 

Yhteinen yhteyshaun
ulkopuolinen haku

(lisäopetus, ammattistartti,
starttipaja)

Yksittäisten opiskelijoiden
”saatteenvaihto-

neuvottelut”

Ammattilaiseksi

Lukioiden avoimet ovet

Mahdollisuus tutustumiseen
Omniaan

Tietoa peruskoulun
päättävälle -opas

Omnian ammattiopiston
ja lukion rehtoreiden

tapaamiset

Tutustu ammatilliseen

Kotiväenillat

Next-step -messut

Tiedote hakijalle ja
huoltajille pääsy- ja

soveltuvuuskokeesta

Moniammatillista
yhteistyötä

eri työryhmissä

Opintojen aloitus
Omniassa

/orientaatiopäivät

Next-step -messut

Tiedonsiirtoa koskeva
laki etsivästä nuorisotyöstä

tulossa

Huoltajien kuuleminen
jatko-opintoihin liittyen
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Tuote:
Nitomo – koulutus- ja verkostoitumispäivämalli

Nitomo – koulutus- ja verkostoitumispäivä
Tavoite:
- lisätä ammatillisen koulutuksen tietoutta perusopetuksen henkilöstölle ja muille yhteistyökumppaneille
- lisätä perusopetuksen tietoutta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle
- lisätä yhteistyötä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä

Kenelle:
- ammattilaisille perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen puolella
- muille verkosto- ja yhteistyökumppaneille

Sisältö:
- Nivelvaiheen eri kysymykset kuten perusopetuksen haasteet, hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen, 
 nivelvaiheohjaus, erityisryhmien kysymykset perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa, 

Tiedottaminen:
- Espoossa: Opettajien pedagogiset iltapäivät – lehtinen
- Kirkkonummella: Sivistyspalvelukeskuksen kautta
- Kauniaisissa: Kasavuoren yläkoulun henkilökunnalle
- Omniassa: Viestintäpäällikön kautta viikkotiedotteeseen

Vastaava taho:
- Omnian ohjauspalvelut

Esimerkki koulutuspäivän ohjelmasta:
Tervetuloa NITOMO- verkostoiltapäivään! 
Aika:  Torstai 4.2. 2010 klo 13.30- 17.00
Paikka:   Omnia, Lehtimäentie 1 A, 073A+B 
Nitoja- ja Kamut- hanke järjestävät koulutusiltapäivän yhteistyössä Espoon Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen kanssa. 
NIVELVAIHEEN KYSYMYKSET ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISTEN OPETUKSESSA SEKÄ ERITYISOPETUKSESSA
Ohjelma: klo 13.30  Kahvitarjoilu
 klo 14- 17 Iltapäivän aikana keskitytään erityisopetuksen sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opetuksen nivel-

vaiheeseen. Kysymyksiin etsitään vastauksia yhdessä peruskoulujen ja ammatillisen opetuksen edus-
tajien kanssa.



12

Oppilaanohjaus – 
mihin suuntaan ohjaus on menossa?
Anneli Alatalo

Nitoja-hankkeen ja Es-
poon oppilaanohjauk-
sen kehittämishank-
keen yhteistyö käyn-
nistyi vuonna 2008 pe-
ruskoulun ja amma-
tillisen nivelvaiheen 
kehittelyn merkeissä. 
Keskeisenä tavoittee-
na oppilaanohjauksen 
hankkeessa oli tuolloin 
syrjäytymisen ehkäisy. 
Syrjäytymisuhan kes-
keisinä ryhminä katsot-
tiin olevan erityisen ja 
tehostetun tuen nuo-
ret, maahanmuutta-
jat ja niiden perheiden nuoret, jotka ovat jo syrjäytyneet. Ta-
voitteena oli rakentaa yhtenäinen koulupolku esikoulusta 1.-
6. luokkien ja 7.—9. luokkien kautta ammatilliseen ja lukio-
koulutukseen. Tällöin lähdettiin liikkeelle ajatuksesta, että ni-
velvaihe käsittää nivelvaihetta aiemmat vaiheet, nivelvaiheen 
aikana tapahtuvan siirtymän koulumuodosta toiseen ja nivel-
vaiheen jälkeiset toimenpiteet. Yhteistyö- ja kehittelyhaaste 
oli moninainen ja laaja-alaista yhteistyötä edellyttävä. Han-
keyhteistyö Nitoja-hankkeen ja oppilaanohjauksen kehittä-
mishankkeen välillä oli ainutlaatuinen, koska kaksi suurta eri 
kouluasteiden hanketta työskenteli samaan suuntaan nivelvai-
heen opintopolun kehittämiseksi. Peruskoulupuolella Espoon 
kaupungin moninaiset hanketyöt kuten KELPO-kehittäminen, 
Verkostot lapsen elämän siirtymävaiheissa, Yhteisöllisyyshan-
ke ym. mahdollistivat sen, että hanketyössä voitiin hyödyn-
tää jo luotuja hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Olemas-
sa olevat verkostot laajenivat ja syvenivät hankeyhteistyössä. 

Koko koulu ohjaa – ohjauksellisuus on koko koulun työtapa 
edellytti niin työtapojen, menetelmien, sisältöjen kuin materi-
aalien kehittelyä. Ohjauksen yhteistyöverkostojen ja työnteki-
jöitten henkilökohtaisen kehittymisen haasteet kohdattiin kou-
lutuksen, yhteistyöpalavereitten ja säännöllisten tapaamisten 
avulla Nitojan Niiteissä, Nitomoissa ja nivelvaiheyhteistyös-
sä. Ope- ja opoTET (TET=työelämään tutustuminen), reksiTET 
ja opetushenkilöstön tutustuminen toistensa opetusmentel-
miin, opetyssisältöihin ja –materiaaleihin muodostui välttä-
mättömäksi koulupolun ja erityisesti  nivelvaiheen tasoitta-
misessa. Itse TETissä kokien, nähden, perehtyen ja verkostoi-
tuen vakuuttautui siitä, että nivelet eri koulumuotojen välillä 
tarvitsivat rasvausta. Tiedonsiirtoon, tietojen päivitykseen ja 
verkostoyhteistyöhön kehiteltiin seudullisen yhteistyön malli 
ja hyvät käytänteet, jotka jäävät käytäntöön hankkeiden pää-
tyttyä ja jotka muuntuvat kutakin aikaa vastaavasti. Kaupun-
gin ohjaussuunnitelmaan koottiin useita toimintamalleja ja 

käytänteitä yhtenäiseksi koulupoluksi. Lähtökohtana oli kol-
me keskeistä ja jo vuosien ajan tuttua periaatetta:

• Kaikilla kouluasteilla oppilaan/opiskelijan ohjauksen teh-
täväalueet ovat opiskelun ohjaus, kasvun ja kehityksen tu-
keminen ja ammatillisen suuntautumisen ohjaus.

• Kaikilla kouluasteilla korostuu koulun/oppilaitoksen sisäi-
nen yhteistyö ja aktiivinen yhteistoiminta ympäröivän yh-
teiskunnan kanssa.

• Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen 
ajan kestävä ja sen jälkeen kantava jatkumo.

• Kaikkien opettajien tehtävä on ohjata oppilasta oppiainei-
den opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan 
oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä en-
naltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.

Omnian Nitoja-hankkeen kanssa tehdystä yhteistyöstä kiittäen 
opinto-ohjaaja Anneli Alatalo, Lauttasaaren yhteiskoulun lukio
Kirjoittaja toiminut vuosina 2008–2010 Espoon oppilaanoh-
jauksen kehittämishankkeen koordinaattorina
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Nitoja-hankkeen orientaatio-työryhmä asetti tavoitteekseen 
suunnitella ja käynnistää orientaatiopäivät, joiden avulla kehi-
tettiin mallia uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen ja opin-
tojen aloituspäiviin. Työryhmässä oli edustus kahdesta toimi-
pisteestä, joissa orientaatiomallia pilotoitiin. Orientaatiomalli 
otettiin käyttöön lähes kaikissa ammattiopiston toimipisteis-
sä uusien opiskelijoiden aloittaessa opintonsa syksyllä 2010.

Orientaatiojakson aikana on tarkoitus perehdyttää uudet opis-
kelijat koulutusalaan ja oppilaitoksen käytäntöihin. Käytän-
tö tukee ryhmänohjaajan ja opiskelijoiden vuorovaikutusta 
sekä edesauttaa opiskelijoiden ryhmäytymistä uuteen ympä-
ristöön. Jakson aikana on mahdollista tehdä taso- ja kielites-
tit ja saada tietoa opiskelemastaan alasta ja sen työelämä-
mahdollisuuksista. Kun tieto opiskelijoiden tasosta ja lähtö-
taidoista saadaan ensimmäisten viikkojen aikana erityisopet-
tajille ja opettajille, opiskelijoiden huomioiminen heti alusta 
on mahdollista, jolloin voidaan todennäköisesti välttää mo-
nia ongelmia ja ainakin niiden kasaantumisia ja näin tukea 
myös erityisopiskelijoiden opiskelupolkua oikeaan suuntaan 
heti alusta saakka. Tiivistettynä voidaan todeta, että orientaa-
tio- ja tutustumispäivät ovat tärkeä ja hyödyllinen kokonai-
suus, kun ne ovat toteutettu tarkasti suunniteltuna ja henki-
lökunta on sitoutunutta.

Tavoitteet:
Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen te-
hostaminen
Opintojen keskeyttämisten vähentäminen
Ammatillinen orientoituminen > suunnitelmallisuus, sitoutu-
minen, motivaatio, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus
Ammattitaidon arvostaminen
Yhteisöllisyys

ORIENTAATIOJAKSO

Opintojen aloituksen rakenne:
Tavoitteet ovat oppilaitoksen arvojen mukaista toimintaa
Ehdotus: 3 päivää opintojen aloitukseen (Orientaatiomalli lii-
te 5, esimerkki orientaatiojakson ohjelmasta liite 6)
Ryhmänohjaaja vain oman ryhmänsä kanssa 3 päivää, ei jat-
kavien ryhmien tehtäviä
Jokainen toimipiste tekee tarkemman lukujärjestyksen ja oh-
jeet toteutuksesta
Selkeät vastuut ja resurssit sovittava (tarvitaan paljon myös 
muita opettajia / henkilökuntaa kuin vain ryhmänohjaajat)
Selkeät suunnitelmat myös jatkaville ryhmille (jatkavat opiske-
lijat tulevat eri aikaan kuin aloittavat ensimmäisenä päivänä, 
seuraavina päivinä joko etätyöskentelyä oman HOPS:in kans-
sa tai järjestetyssä tukipajassa opiskelua)

Opiskelijoiden ja opettajien arvioita 
orientaatiopäivistä

Opiskelijoiden kokemuksia:
Kokemukset orientaatiojaksosta olivat enimmäkseen erittäin 
myönteisiä. Useissa vastauksissa todettiin, että kaikki sujui 
hyvin. (n. 36 % n=133). 

Toiveita ensimmäisille opiskelupäiville (n=393)
Toiveissa painottui kaikenpuoleisen tutustumisen tärkeys. Toi-
vottiin käytännön asioihin perehtymistä; koulun tiloihin, sään-
töihin ja opettajiin tutustumista. Myös omaan ryhmään tu-
tustuminen/ ryhmäytyminen nousi esiin keskeisenä toiveena. 
Menetelminä erilaiset leikit, ryhmätyöt, yhteinen ”chillailu” 
ja rento meininki saivat kannatusta yli puolelta vastanneista.
Useissa vastauksissa todettiin jo tämän syksyn olleen toteu-
tukseltaan hyvä.

Parhaat kokemukset kolmelta ensimmäiseltä päiväl-
tä (n=390)
Aloituksen rentous koettiin hyvänä. Alkuun lähdettiin kiireet-
tömästi ja koulupäivät olivat tavallista lyhyempiä. Oli aikaa 
tutustua opettajiin ja muihin opiskelijoihin. Myös taloon ja ta-
lon tapoihin tutustuminen koettiin hyvänä. Vastaanotto oppi-
laitoksen taholta oli koettu lämpimäksi ja olo tervetulleeksi.

Orientaatiopäivien kehittämiseksi saatiin myös palau-
tetta (n=369)
Aluksi moni asia tuntui vielä sekavalta. Mm. lukujärjestykset 
olivat puutteelliset ja tiloja oli vaikea löytää. Osa koki, että 
päivien aikana samat asiat toistuivat ja odottelua oli liikaa eli 
kolme päivää oli turhan pitkä aika orientaatiojaksoa varten
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Opettajien kokemuksia:
Orientaatiojakson käytännön vaikutuksia kuvailtiin seuraa-
vasti (n=16)

• Ryhmähenki muodostui yhtenäiseksi. Lisäksi ryhmänoh-
jaajalla oli aikaa tutustua ryhmään ja vastata heidän tar-
peisiinsa. 

• Varmaan hiukan osaltaan auttoi ryhmäytymisessä. 
• saatiin yhdessä täytettyä tarvittavat lomakkeet ym. pa-

perit, joiden täyttäminen opiskelijalta yksin ei välttämät-
tä onnistuisi. Oma ryhmä tuli tutummaksi sekä opettajal-
le että opiskelijoille ja ryhmäytymistä tapahtui heti. Opis-
kelua ym. koskevat asiat selkiytyivät kaikille.

• Ryhmänohjaajat ja opiskelijat tutustuivat toisiinsa parem-
min mikä on lisännyt motivaatiota opiskeluiden suhteen

• Opiskelijat oppivat nopeasti tuntemaan toisensa ja oppi-
laitos tuli tutuksi. 

• Opin tuntemaan ryhmäni näiden kolmen päivän aikana 
paremmin kuin aiemmin. Kotiväen illassa oli mukava, että 
tunsi/tiesi opiskelijat, joiden vanhemmat tulivat paikalle. 

• Opiskelijoille tuli heti alussa olo, että heidät otettiin huo-
lellisesti vastaan. Perehdytettiin tarkasti. Aikaa oli riittä-
västi. Kun oltiin alussa paljon ryhmänohjaajan kanssa, yh-
teenkuuluvuuden tunne vahvistui. Opimme/oppivat tunte-
maan toisensa nopeammin/paremmin. 

• Ryhmäytyminen heti alussa 
• Esimerkiksi yksi opiskelija ei halunnutkaan vaihtaa opis-

kelupaikkaa ensimmäiseen hakuvaihtoehtoonsa
• Tunnen opiskelijani paremmin, sitoutuminen parempaa 

opiskelijoilla opintoihin.

Ideoita orientaatiojakson kehittämiseen tule-
vaisuudessa

Muutamassa vastauksessa koettiin, että jakso oli liian pitkä. 
Erityisesti ylioppilaslinjalle katsottiin lyhyemmän ajan riittä-
vän. Orientaatiojaksolle tulisi varata selkeästi oma aika, à se 
ei saisi olla pois muista opinnoista ja se tulisi suunnitella huo-
lellisesti etukäteen. Pidettiin tärkeänä, että haastatteluille ja 
hopseille varataan kunnolla aikaa.
Orientaatiopäivien suunnittelulle toivottiin enemmän aikaa ja 
mukaan toteutukseen muitakin opettajia ja opiskelijahuolto-
henkilöstöä ei pelkästään ryhmänohjaajia. Henkilökohtaisille 
haastatteluille ei ollut riittävästi aikaa. 

Liitteenä 7 orientaatiokyselyt vastauksineen kokonaisuudes-
saan.
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Opetus- ja ohjausmenetelmällisessä osiossa tarkoituksena on 
ollut kehittää opetusta toiminnallisempaan ja yhteisöllisem-
pään suuntaan, tehden asioita toisin kuin yleensä on totut-
tu tekemään. Hankkeessa toimineen työryhmän toiminta on 
painottunut oppilaitosten henkilöstön tietotaidon lisäämiseen 
sekä opintojen keskeyttämisen vähentämiseen ja nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseen. Työryhmän toimintaan on osallis-
tunut hankkeen aikana yhdeksän opettajaa Omniasta ja kak-
si Vantaan ammattiopisto Variasta.
Hankkeessa on tutustuttu erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin 
ja benchmarkattu toimintaa muissa oppilaitoksissa. Järjestetyt 
koulutuspäivät, ns. Niitti-päivät, ovat painottuneet muiden hy-
vien käytäntöjen kuulemiseen sekä niistä saatujen kokemusten 
siirtämiseen omaan opetukseen. Lisäksi on tutustuttu uusim-
paan alan kirjallisuuteen ja hankkeen tärkeimpänä tuotokse-
na tehty omia opetuskokeiluja / projekteja hankkeen aikana.

Tavoitteet

• Opettajien tietotaidon lisääminen
• Opetuksen mielekkääksi tekeminen
• Uusien käytänteiden levittäminen
• Läpäisyasteen nostaminen

Hankkeessa toteutettujen projektien tiivistelmät
Projektit on esitelty kokonaisuudessaan Nitoja-hankkeen eril-
lisessä julkaisussa ”Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen 
projektit”

DRAAMAN JA VIDEOINNIN 
MAHDOLLISUUDET OPETUKSESSA
Outi Grönberg

Kokeilussa yhdistettiin draama ja videointi. Lähihoitajaopis-
kelijat tekivät ryhmätöinä esityksiä eri sairauksista ja esitti-
vät työnsä draaman muodossa muulle luokalla ja opettajille. 
Esitykset videoitiin ja astmaa käsittelevä esitys työstettiin vi-
deofi lmiksi (Movie Maker -ohjelmalla). Video on kestoltaan 5 
minuuttia. Opiskelijat esittävät potilasta, omaisia ja hoitajia. 
Lisäksi videoon on lisätty tekstiosuuksia selventämään asiaa.

Tässä projektissa opiskelijaryhmä lähti innolla toteuttamaan 
draamaa ja oli halukas esitystensä videoimiseen. Ryhmä pa-
neutui opetettavaan aiheeseen perusteellisesti. Myös ryhmä-
työtaitoja tuli harjoiteltua yhteisen projektin parissa. Kaikki 
opiskelijat eivät kuitenkaan ole yhtä innokkaita esiintymään 
draaman tai videoinnin merkeissä. Siksi tämän menetelmän 
käytön ehkä tulisi olla vapaaehtoista, vain yksi vaihtoehto 
muiden joukossa.

OPETUKSEEN JA OHJAUKSEEN

Varteenotettava ajatus olisi myös se, että opiskelijoille tarjot-
taisiin vapaasti valittavissa opinnoissa videon tekoon liittyvä 
kurssi. Näin opiskelijat saisivat käyttää riittävästi aikaa tek-
nisten hienouksien harjoitteluun ja voisivat harjoitella ja hyö-
dyntää uusia taitojaan mm. ryhmätöiden teossa tai vaikkapa 
opinnäytetyön luomisessa.

Videoinnissa on huomioitava, että se vaatii paljon aikaa ja pa-
neutumista asiaan. Koululla tulee olla videokamerat lainatta-
vissa ja tarvittava tietokoneohjelma videon muokkaamiseksi. 
Draamalle pitää tehdä toimiva käsikirjoitus. Opettajan on oh-
jattava työskentelyä ja varmistettava asiasisällön oikeellisuus. 
Videokameran käyttöä on myös hyvä harjoitella hiukan etu-
käteen. Materiaalia kannattaa kuvata riittävän paljon, mielel-
lään kahdella eri kameralla eri kuvakulmista, jotta työstettä-
vää aineistoa on riittävästi. Lisäksi opettajalla tulee olla val-
miudet ohjata videon työstämistä. 

VIIKKOPÄHKINÄ
Outi Grönberg

Viikon pähkinä (viikkokilpailu)
Viikoittainen ”pähkinä purtavaksi” eli ammattiin liittyvä kil-
pailutehtävä. Kohderyhmänä oli Omnian ammattiopiston lähi-
hoitajaopiskelijat. Kysymykset oli laadittu aihealueittain, esim. 
lääkehoito, hoitotyö, ensiapu. Perjantaisin arvottiin palkintoja 
osallistujien kesken. Edellisen viikon oikea vastaus ja voittaji-
en nimet olivat näkyvissä seuraavan viikon ajan.

Kokeilun tavoitteita
• Lisätä yhteisöllisyyden tunnetta lähihoitajaopiskelijoiden 

keskuudessa 
• Vahvistaa ammatti-identiteettiä
• Lisätä sitoutumista opiskeluun
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Tuloksia ja johtopäätöksiä
Opiskelijat tuntuivat toivovan viikkokilpailun tyyppistä toi-
mintaa kouluun. Kilpailukysymysten vaikeusaste näytti ole-
van yhteydessä osallistumisinnokkuuteen. Vastauksia oli jon-
kin verran kyselty kavereilta ja etsitty kirjoista tms. lähteistä. 
Kysymykset olivat myös herättäneet keskustelua. Näiltä osin 
saavutettiin ainakin kohtuullisissa määrin kokeilulle asetetu-
tuja tavoitteita.

Opiskelijat kokivat myös, että tämän tyyppinen toiminta osal-
taan tukee opiskelua ja ammatillista kasvua. Näyttäisi sitä, 
että tällainen toiminta kiinnostaa vain joitakin opiskelijoita, 
mutta he kokevat kilpailun mielekkääksi ja kannustavaksi. 
Myös tämä vastasi kokeilulle asetettuja tavoitteita.

Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että kokeilu oli mielenkiintoi-
nen. Sen puitteissa mm. otettiin kantaa ajankohtaisiin asioi-
hin, viritettiin keskustelua opiskeluun ja lähihoitajan työhön 
liittyviin kysymyksiin sekä kannustettiin omatoimiseen tie-
donhakuun. 

ENSIAVUN ALKEET KOULUIKÄISILLE
Vuokko Halonen

Tämä Nitoja-hankkeeseen liittyvä projekti oli opetusmenetel-
mällinen kokeilu, jossa yhdistettiin lähihoitajaopiskelijoiden 
ensiavun opiskelu ja ohjaus- /opetustilanteen harjoittelu toi-
siinsa. Opetusmenetelmäkokeiluna pidetyn kurssin tavoitteena 
oli syventää opiskelijoiden ensiaputietoutta ja harjaannuttaa 
pedagogisia taitoja. Sekä ensiapu, että erilaiset ohjaustilan-
teet ovat lähihoitajan työssä tarvittavaa keskeistä osaamista.

Kurssi järjestettiin vapaasti valittavina opintoina ja oli laajuu-
deltaan yhden opintoviikon pituinen. Kurssille osallistui viisi 
lähihoitajaopiskelijaa Omnian ammattiopiston Kirkkonummen 
toimipisteestä. He ovat edenneet kaksivuotisten perusopinto-
jen loppuvaiheeseen, johon kuuluu 10 opintoviikkoa vapaas-
ti valittavia opintoja.

Kurssin aluksi opiskelijat kertasivat EA1-kurssilla opittuja tai-
toja koulussa. Kertaustuntien jälkeen opiskelijat jakautuivat 
kahteen ryhmään, joissa he  suunnittelivat tulevia opetusti-
lanteita. Ensimmäinen opetustilanne toteutettiin Kirkkonum-
mella Keskuspuiston ammattiopistossa, jossa opiskelee noin 
kaksikymmentä erityisohjausta tarvitsevaa kehitysvammais-
ta nuorta.  Toinen opetustilanne toteutettiin Gesterbyn kou-
lussa Kirkkonummella, jossa opiskelijat antoivat ensiapukou-
lutusta noin kuudellekymmenelle kolmasluokkalaiselle. Kurs-
sin viimeisillä tunneilla ryhmäläiset suunnittelivat ja toteut-
tivat vielä samoissa kokoonpanoissa toisilleen esityksen eri-
laisista tapaturmista, järjestivät niihin liittyen ensiapuharjoi-
tukset ja arvioivat toistensa suorituksia.  

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kurssi oli ope-
tusmenetelmiltään erittäin onnistunut ja mielekäs. Oppimis-
ta oli tapahtunut niin ensiapu-, kuin esiintymistaidoissakin. 

Tämän opetusmenetelmäkokeilun tuloksena vastaavan kurs-
sin järjestämistä jatketaan tulevaisuudessa kahden opinto-
viikon laajuisena. 

LASTEN HOITOTYÖN OPETUKSEN 
(ASEPTIIKAN OSA-ALUEEN) 
INTEGROINTI KÄYTÄNTÖÖN 
Vuokko Halonen

Tämä Nitoja-hankkeen ensimmäinen opetusmenetelmäko-
keilu toteutettiin Kirkkonummella syksyllä 2008 opiskelunsa 
aloittaneille lähihoitajaopiskelijoille. Ryhmään kuului 17 opis-
kelijaa, ja he  suorittivat opintonsa laajennetun työssäoppimi-
sen periaatteella. Aiemmin teoria ja käytäntö (työssäoppimi-
nen) olivat erillisiä opiskelun vaiheita, joiden yhteyttä monen 
opiskelijan oli vaikea sisäistää. Tämän opetusmenetelmäko-
keilun tavoitteena oli auttaa opiskelijoita ymmärtämään pa-
remmin teorian ja käytännön tärkeä yhteys syventämällä ja 
tukemalla opittua teoriatietoa mahdollisimman tehokkaasti 
työssäoppimisessa. 

Opetusmenetelmäkokeilu toteutettiin perusopintojen ensim-
mäisellä työssäoppimisjaksolla päiväkodissa. Tässä kokeilussa 
koulussa tapahtuvan lasten hoitotyö-kurssiin kuuluvan asep-
tiikan/käsihygienian teoreettisen ja toiminnallisen opetuksen 
tueksi opiskelijoille annettiin työssäoppimispaikoille tehtävä, 
jossa tuli perehtyä oman työssäoppimispaikan käsihygienian 
toteutukseen. Lopuksi tehtävien tuotokset käytiin läpi kou-
lussa ryhmän kanssa.

Opiskelijoiden palautteen perusteella opetusmenetelmä oli 
onnistunut hyvin. Kaikki opiskelijat pitivät teoriatiedon konk-
reettista integroimista käytäntöön hyvänä ja oppimista edis-
tävänä, lisäksi se oli muun muassa auttanut hahmottamaan 
opetetun asian tärkeyden.

Tästä kokeilusta saadut hyvät kokemukset ovat kannusta-
neet jatkamaan tämän opetusmenetelmän käyttöä ja kehit-
tämään sitä edelleen.

KUNINKAANTIEN PROJEKTI
Jaana Jaakkola

Opetus tapahtui catering-alan opetussuunnitelman mukaan. 
Jakso painottui Tilaus- ja teemaruokien sisältöön; tilaisuuden 
suunnitteluun ruokaohjeineen, tilojen somistamiseen kattauk-
sineen, esivalmistamiseen, ruokien valmistamiseen, tarjoile-
miseen; juomien kaataminen ja lautasannosten tarjoileminen, 
tilaisuuden hinnoitteluun, suunnitelmien toteutukseen ja jäl-
kitöiden kautta jälkipuintiin. Muut opintokokonaisuudet oli-
vat asiakaspalvelu ja catering.
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Aiheeksi valitsimme Kuninkaantien kartanoiden ruokakulttuu-
rin 1800-luvulta alkaen. Opiskelijat perehtyivät 1800 – 1900 
luvun ruokakulttuuriin, ruokailutapoihin ja palveluhenkilö-
kunnan rooliin. Lisäksi tehtävänä oli tutustua sen ajan katta-
uksiin, ruoanvalmistusvälineisiin, pukeutumiseen ja muuhun 
kulttuuriin. Tarkoituksena oli, että opiskelijat tutustuvat sen 
ajan ruokaohjeisiin, muokkaavat siitä ohjeen tähän päivään, 
osaavat toteuttaa ohjeet Jamix-ruokaohjelmalla.

Yhteistyötä tehtiin neljän opettajan voimin. Opettajista kol-
me oli ammatinopettajaa ja yksi taide- ja kulttuurin opettaja. 
Mukana oli kolme catering-alan opetusryhmää, ensimmäiseltä 
ja toiselta vuosikurssilta. Yksi näistä ryhmistä oli osittain mu-
kautetun opetussuunnitelman mukaan opiskelevia oppijoita. 
Aluksi opettajat keskenään päättivät lähteä kokeilemaan yh-
teistyötä ja tarjoamaan asiakkaille elämyksiä henkilöstöruo-
kala Breikissä. Yhdessä suunnittelimme mitä lähdetään teke-
mään, vietimme töiden jälkeen aikaa kahvikupposen ääres-
sä ja visioimme eri vaihtoehtoja. Sen jälkeen, kukin opettaja 
lähti viemään asiaa omassa ryhmässään. 

Tuloksia:
Opiskelijoiden näkökulmasta kyselyiden perusteella saatiin pa-
lautteeksi, että opiskelijat pitivät yhteistyöstä sekä eri opetta-
jien että toisen ryhmän opiskelijoiden kesken. Oppimistulok-
sena saatiin alan ammatillisten taitojen kehittymiseen liittyviä 
asioita, kuten järjestelmällisyyttä, sarjatyön oppimista, yhteis-
työtä, annosten tekemistä, tarjoilua, oppimista tekemään asi-
oita kiireessä, kommunikointia asiakkaiden kanssa, onnistu-
mista, huolellisuutta. Lisäksi tuli pari hyvää kommenttia siitä, 
että myös opiskelijat omaksuivat paineen ja kiireen alla työs-
kentelyä ja sen, että juhlien järjestämisessä tarvitaan paljon 
alku- ja lopputyötä. Osa opiskelijoista ei ollut vielä käynyt 

työssäoppimassa, joten he kommentoivat oppivansa, kuinka 
rankkaa työelämässä voi olla.

Opettajan näkökulmasta oli mielenkiintoista seurata, kuinka 
ensikankeuden jälkeen opiskelijat innostuivat koko projektis-
ta, saivat varmuutta työskentelyyn ja oppivat uusia työsken-
telytapoja sekä yhteistyötaitoja. Opettajien kesken tiivistyi yh-
teistyö, opittiin toisiltamme erilaisia tapoja toimia sekä uu-
sia menetelmiä. Opettajan työ on välillä aika yksinäistä opis-
kelijoiden kanssa, tämän projektin aikana saimme vahvistus-
ta myös toisiltamme, huomasimme, mitä asioita pitää vielä 
opettaa ja miten voimme tukea toisiamme tulevaisuudessa. 

Erilaiset opetusprojektit vaativat opettajalta aikaa paneutua, 
mutta antavat ammatillisesti paljon ja vahvistavat myös opis-
kelijoiden oppimista.

TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN 
TUTKINNON SUORITTANEIDEN 
OPISKELIJOIDEN JATKO-OPINTO-
KELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA
Terhi Kokkonen, Tuija Saarimaa, 
Mirja Vallisaari

Selvityksen tausta ja tavoitteet
Yhtenä Nitoja-hankkeen projektina pyrittiin selvittämään am-
mattiopiston opiskelijoiden jatko-opintoajatuksia. Tarve selvi-
tykseen syntyi toisen asteen uusiin opetussuunnitelmiin liit-
tyvistä kysymyksistä. Vuosina 2006–2010 uudistettujen am-
matillisten tutkintojen perusteet tuli ottaa käyttöön viimeis-
tään 1.8.2010 alkavissa koulutuksissa. Opetussuunnitelmien 
kehittämisprosessin aikana on keskusteltu paljon mm. tutkin-
tojen tavoitteista ja vaatimustasosta, näyttöjen ja niihin val-
mistavien opintojen roolista, opiskelijoiden yksilöllisistä oppi-
mispoluista sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien 
(ns. ATTO-aineet) merkityksestä. 

Selvityksen tavoitteena oli pohtia seuraavia kysymyksiä:
- Toivovatko ammattiopiston opiskelijat jatkavansa opinto-

jaan ammattikorkeakouluissa valmistumisensa jälkeen, ja 
mitä he ajattelevat omista jatko-opintovalmiuksistaan? 
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- Ovatko ns. ammatillista väylää ammattikorkeakouluun siir-
tyneet opiskelijat menestyneet opinnoissaan yhtä hyvin 
kuin ylioppilastaustaiset? 

- Mitkä osaamisalueet ja oppimisvalmiudet ovat tärkeimpiä 
ammattikorkeakoulussa menestymisen kannalta ja kuin-
ka ne voidaan ottaa huomioon toisen asteen ammattitut-
kinnoissa? 

- Miten ammatillisiin tutkintoihin voitaisiin rakentaa opinto-
polkuja, jotka takaisivat hyvän jatko-opintokelpoisuuden?

Projektin toteutus
Selvityksen pääasiana oli saada näkemys ammattiopiston 
opiskelijoiden kiinnostuksesta jatko-opintoja kohtaan. Omni-
an opiskelijat osallistuivat vastaamalla kyselylomakkeella. Hei-
dän lisäkseen haastateltiin sekä ammattikorkeakoulujen asi-
antuntijoita ja opiskelijoita että Opetushallituksen edustajaa.

Kyselyyn vastasi satunnaisesti valitut 89 Omnian ammattiopis-
ton opiskelijaa, joista 76 oli 2. ja 3. vuoden merkonomi- ja da-
tanomiopiskelijoita. Vertailuryhmän 13 opiskelijaa edustivat 
automaatioasentaja- ja rakennusalaa, laboratorioalaa, kone- 
ja metallialaa sekä media-alaa. Koska kyselyyn vastaaminen 
tapahtui oppitunneilla, saavutettiin 100 %:n vastausaste. 

Selvityksen tulokset 
Vastausten perusteella suurin osa opiskelijoista harkitsee opin-
tojensa jatkamista heti ammattiopistosta valmistumisensa jäl-
keen, 20 % ei osannut sanoa jatkosuunnitelmistaan ja n. 15 
% sanoi siirtyvänsä työelämään eikä aio enää hakeutua muu-
hun koulutukseen. 

Kyselyn perusteella opiskelijoilla on mielikuva, että ammat-
tikorkeakoulun pääsykokeen läpäiseminen on vaikeaa, koska 
koe vaatii tarkkuutta ja kaiken aiemmin opiskellun osaamis-
ta. Myös ammattiopiston päättötodistuksen todettiin olevan 
merkityksellinen ammattikorkeakouluun pyrkimisen kannalta.

Vain 20 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että hänellä 
on hyvä kuva siitä, minkälaista opiskelu ammattikorkeakoulus-
sa on. Valtaosa oli sitä mieltä, että joutuisi muuttamaan pal-
jonkin opiskelutyyliään ja käyttämään vapaa-aikaansa opis-
keluun. Toisaalta opiskelijat näyttävät tiedostaneen oman am-
matillisen osaamisensa ja ammattitutkinnon tarjoaman van-
kan pohjan. 

Muita esiin nousseita näkökohtia
Lisäksi selvityksen perusteella esiin nousi mm. seuraavia huo-
mioitavia asioita:

- Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen koettiin 
puutteelliseksi. Jatko-opintomahdollisuuksista tulisi ker-
toa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, ja jatko-opinnoista 
kiinnostuneita opiskelijoita tulisi tukea heidän rakentaes-
saan omia opintopolkujaan kohti seuraavaa kouluastetta.

- Opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii vastuunottoa opin-

noista ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa edetään no-
peasti, oppimateriaali on laajaa, osin englanninkielistä ja 
opiskelu vaatii isojen projektiluontoisten hankkeiden työs-
tämistä. 

- Ammattikorkeakoulussa teoreettiset opinnot ovat osoittau-
tuneet hankaliksi ammatillista väylää tulleille opiskelijoille. 
Hyvien jatko-opintovalmiuksien saavuttamisessa merkit-
tävässä asemassa ovat kaikille yhteiset ATTO-aineet, jois-
ta tärkeimpänä korostui äidinkielen taito eli kyky ymmär-
tää ja tuottaa tekstiä. Tekstityön määrä lisääntynee työ-
elämässä jatkossakin, joten dokumentointitaito on tärke-
ää kaikille opiskelijoille. Eikä pidä unohtaa, että kommu-
nikointitaidot ovat osa tiimityötaitoja kaikilla organisaa-
tion tasoilla.

- Esiin nousi myös taito kommunikoida ruotsin kielellä. Yleis-
kielenä englanti on itsestäänselvyys ja luonnollinen kom-
munikoinnin väline. Sen sijaan ruotsin osaaminen on kie-
litaitoa. Ruotsin kielen taito nousseekin tulevina vuosina 
esiin nimenomaan palvelualan työtehtävissä.

- Puutteellisiksi jääneet matematiikan taidot näkyvät heik-
kona numerolukutaitona. Osa opiskelijoista ei ymmärrä 
esimerkiksi tilastotietoja tai graafi sia esityksiä, määriä tai 
lukujen suhdetta toisiinsa. 

Yhteenvetoa
Jatkossakin jokaisella ammattiopistosta valmistuneella opis-
kelijalla on periaatteellisella tasolla taattu mahdollisuus jat-
kaa opintojaan ammattiopistosta ammattikorkeakouluun tai 
korkeakouluun. Aitojen jatko-opintovalmiuksien takaaminen 
on kuitenkin hyvin monitahoinen asia. 

Merkittävänä, ei ainoastaan alueellisena, vaan myös tunnet-
tuna vaikuttajana Omnian tulee miettiä, millä tavalla se voi 
mahdollisimman hyvin ja kattavasti tarjota hyvinkin monen-
laisia valinnaisia jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, mm. 
äidinkielen ja viestinnän, ammatillisten kielten, sekä tarvitta-
essa matemaattisten taitojen kartuttamiseksi.  Ns. ATTO ai-
neiden merkitys on nähtävissä usein enemmän työnhakuun 
ja muuhun elämän pituiseen prosessiin liittyvänä asiana kuin 
yhtenä suoritettuna kurssina. 

POSITIIVINEN KIERRE
Jari Laurila

Positiivisessä kierteessä pyrin lisäämään kouluviihtyisyyttä ja 
vähentämään keskeyttämisiä työpainotteisella opetuksella. 
Havaittuani tarpeen tehokkaalle sähköiselle viestintäsovel-
lukselle tein projektissa jatkohankkeen kodin ja koulu välisen 
yhteistyön kehittämiseen. Jatkohankkeessa etsin hyvän säh-
köisen sovelluksen kodin ja koulun viestinnän tehostamiseksi, 
pilotoin pienellä ryhmällä, tein laajempia pilotointeja ja olin 
toteuttamassa viestintäsovelluksen levitystä koko ammatti-
opiston laajuiseksi. Jatkossa viestintäsovellusta tullaan laa-
jentamaan oppilashallintosovellutukseksi.
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Taustaa 
Positiivinen kierre on Omnia ammattiopistossa sähkötekniikan 
osastolla elektroniikka-asentajakoulutuksessa 1. lukuvuoden 
opintokokonaisuudessa Sähkötekniikan perusteet 30 opinto-
viikkoa lukuvuonna 2008–2009 kokeiltu projekti, jossa aloit-
tavan ryhmän oppimista ja koulutuksessa pysymistä paran-
nettiin työpainotteisella opetuksella.

Tutkittavassa ryhmässä aloitti peruskoulupohjaisessa elekt-
roniikka-asentaja-tutkintokoulutuksessa 20 opiskelijaa elo-
kuussa 2008. Opiskelijoiden ikähaitari oli elokuussa 2008 kou-
lutuksen alkaessa 15 – 31 vuotta, pääasiassa opiskelijat oli-
vat 15 – 16-vuotiaita. Useimmilla opiskelijoilla peruskoulun 
yläaste oli suoritettu tyydyttävin tai hyvin arvosanoin, mutta 
8. ja 9. luokan taidoissa oli täydennettävää. Opiskelijat odot-
tivat aloitettavalta koulutukselta paljon ja yleisenä toiveena 
oli opiskelun poikkeavan huomattavasti peruskoulun yläas-
teen opetuksesta.

Tavoitteet 
Projektin tavoitteena oli saada kaikki aloittaneet ryhmän opis-
kelijat oppimaan ja pysymään säännöllisesti koulussa. Tavoit-
teena oli myös saada opiskelijat suorittamaan kurssinsa hy-
väksytysti. Tärkeä tavoite on saada opiskelija viihtymään kou-
lussa ja tekemisen kautta saada opiskelija oppimaan sähkö-
tekniikan perusteiden teoreettisia kokonaisuuksia. Olisi saa-
tava aikaan itseään vahvistava positiivinen kierre, joka innos-
taisi opiskelijaa parempaan suoritukseen.
Eräänä tavoitteena on hyvä kädentaito elektroniikka-alan työ-
kalujen ja – välineiden käytössä. Muita tavoitteita oli tiivis yh-
teistyö koulun ja kodin välillä. Projektissa havaittiin sähköi-
sen viestintäsovelluksen huutava tarve kodin ja koulun väli-
sessä viestinnässä.. 

Tulokset 
Saadut tulokset olivat lupaavia. 14.5.2009 oli aloittaneis-
ta 20 opiskelijasta aktiivisia opiskelijoita 18, yhden siirtyes-
sä oppisopimukseen ja yhden vaihtaessa alaa. Kahdeksalla-
toista kurssilla pysyneellä opiskelijalla on ammattiopinnois-
ta lähes kaikki kurssit suoritettuna kuten myös kaksi ammat-
tiosaamisen näyttöä on suoritettuna kaikilla jatkaneilla. Ylei-
sesti ottaen on tunnelma ja näkymä työsalissa oppitunneilla 
hyvin ammattimainen.

Jatkohanke  
Havaittuani tarpeen tehokkaalle sähköiselle viestintäsovel-
lukselle tein jatkohankkeen kodin ja koulu välisen yhteistyön 
kehittämiseen. Jatkohankkeessa etsin hyvän sähköisen so-
velluksen kodin ja koulun viestinnän tehostamiseksi, pilotoin 
pienellä ryhmällä, tein laajemman pilotoinnin ja olin toteut-
tamassa viestintäsovelluksen levitystä koko ammattiopiston 
laajuiseksi. Jatkossa viestintäsovellusta tullaan laajentamaan 
oppilashallintosovellutukseksi.

CATERING KEMIA KEITTIÖÖN
Mari Lähteenmäki 

Kemian ja muut matemaattiset aineet ovat usein olleet opiske-
lijoille mörkö. Ryhmälleni SKOP07SAA oli tulossa Fyke 1-kurs-
si keväällä 2009. Ehdotin kemian opettajalle, että kokeilisim-
me kemian opetusta keittiössä. Projektin tiimoilta pääsisin 
osallistumaan lähes kaikille keittiö tunneille ja työstäisin ma-
teriaalia osalle tunneista. Opettaja innostui kanssani kokeile-
maan kemiaa keittiössä. 

Tiedustelin kollegoilta, jotka olivat opettaneet kemiaa keitti-
össä aiempien OPS:n tiimoilta. Heidän kyselyn pohjalta sekä 
kemian opettajan kanssa keskustellen loimme kurssille run-
gon. Lähdimme hakemaan materiaalia catering-alan kemian 
kirjoista, sekä soveltamalla kemian ilmiöitä keittiöön. Kurssi 
arvioitiin tehtyjen tehtävien kautta sekä kokeella. Keittiö ope-
tusta kokeilussa oli 3 kertaa 4h eli 12h/ 28h.

Keittiö kokeilu oli mielekästä vaihtelua meille opettajille. Opis-
kelijoista (8hlö) 3 olisi halunnut pelkkää teoriaa. Loput opis-
kelijat (5) taas tykkäsivät tästä mallista, jossa oli lähes 50-
50 teoriaa ja keittiötä. Kehitettäviä asioita olisi lukujärjestys 
teknisesti, jolloin saataisiin keittiö ja teoria opetus peräkkäi-
siksi päiviksi. Tiedot olisivat tuoreessa muistissa ja olisi help-
po palata testeihin tai jatkaa niitä vielä uusin kokein. Kemi-
assa monissa kokeissa hyvät tulokset olisivat vaatineet yön 
yli jalostumista. 

Vihko ja tehtävät eivät oikein toimineet. Tarkoitus oli että opis-
kelijat olisivat pohtineet tehtävien tuloksia itsenäisesti läksyi-
nä ja mahdollisesti hakeneet tehtävien avulla lisätietoa kemi-
asta. Tehtävät kannattavat työstää heti testin jälkeen teoria 
tunneilla. Työskentely keittiöllä kannattaa tehdä pienryhmis-
sä mieluummin kuin itsenäisesti. Pienryhmä työskentelyssä 
koulunkäyntiavustaja olisi mahdollisesti toisen ryhmän kans-
sa tai ammatinopettaja. Tehtävien perään olisi myös ollut hyvä 
liittää linkki, mistä kohtaa kemian kirjaa teoria osuus löytyy.
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Käytännön tuotoksena syntyi ns. Learning contract, jossa opis-
kelija sitoutetaan omien tavoitteidensa mukaiseen oppimi-
seen. Kurssin alussa opettaja pyytää opiskelijoita miettimään 
omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan (SWOT-analyysi), minkä 
pohjalta mietitään opiskelijalle itselleen tärkeitä kehittämisen 
kohteita. Kurssin aikana opiskelija saa pisteitä niin koulussa 
suoritettavista tehtävistä kuin kotona vapaavalintaisesti teh-
dyistä tehtävistä, tavoitteena yhdistää kouluopetus omassa 
elämässä tapahtuvaan oppimiseen. 

Tärkeäksi motivoivaksi tekijäksi nousi myös myönteinen tun-
neilmapiiri luokassa ja turvallisuuden tunne. Tutkimusten mu-
kaan matala tunteisiin kohdistuva ”suodatin” (affective fi l-
ter) parantaa oppimistuloksia. Tähän pohjautuen ”Learning 
contract” sisältää myös luokan sääntöjen pohdinnan: kurssin 
alussa luodaan omalle luokalle säännöt, joita jokainen sitou-
tuu noudattamaan. 

Projektin tuotoksena syntynyt ”Learning contract” tehtävi-
neen on suunniteltu yhdelle merkonomiopiskelijoiden kurs-
sille nimeltä Englanti työympäristössä. Ideaa on jo kokeiltu 
kahdelle ryhmälle keväällä 2010, ja siitä saadut palautteet 
olivat pelkästään positiivisia. Idean soveltaminen myös muil-
le kursseille on helppoa, ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen.

AUTENTTISIA OPETUSMENETELMIÄ 
MERKONOMIOPISKELIJOIDEN 
ENGLANNIN OPISKELUUN
Sanna Ranta-Nilkku

Tiivistelmä
Projektini toteutus tapahtui USA:ssa osallistuessani Fulbrigh-
tin järjestämään opettajien vaihto-ohjelmaan. Vaihdon ansios-
ta minulla oli mahdollisuus tutustua laajamittaisemmin tutki-
mustietoon ja erityisesti oppimisteorioihin, sekä havainnoida 
amerikkalaista kouluopetusta.

Projektini lähtökohtana oli etsiä mielekkäitä ja kaikille sopi-
via konkreettisia opetusmenetelmiä merkonomiopiskelijoiden 
englannin kielen tunneille. Oppimisteorioista on viime aikoi-
na korostettu voimakkaasti sosio-konstruktivistisia malleja, 
mutta tarkempi tarkastelu antaa oikeutuksen hyvinkin erilai-
siin oppimisteorioihin perustuville opetusmenetelmille. Tässä 
projektissa tarkasteltiin kaikkia suurimpia oppimisteorioita be-
havioristisesta situatiiviseen teoriaan, ja keskeiseksi tekijäk-
si nousi autenttisuuden kokemus, eli opiskelijoiden kokemus 
tehtävistä omaan elämäänsä merkityksellisinä.
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Tuote: Niitti-koulutuspäivät

Niitti-koulutuspäivät:
- Erilaiset opetus- ja ohjausmenetelmät
- Yhteisöllisyys
- Erilaiset oppijat

Tavoite:
- eri opetusmenetelmien hyödyntäminen omassa opetuksessa
- verkostoituminen eri koulutusasteiden opettajien välillä
- eri oppilaitosten hyvien käytäntöjen benchmarkaus ja mallintaminen/siirtäminen omaan työhön
- Yhteisöllisyyden korostaminen opetuksessa

Kenelle tarkoitettu:
- eri koulutusasteiden opettajille
- yleisopettajat, aineenopettajat, ammattiopettajat ja erityisopettaja

Esimerkkejä sisällöstä:
- Erilaisia työpainotteisia menetelmiä eri ammattialoilla: esittelyä ja benchmarkausta
- Tukiopetuksen kehittäminen ja rakenne, malleja rästiopintojen suorittamiseen
- Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, sähköinen menetelmä
- Hyvinvoiva oppilaitos
- Erilaiset opiskelijat 
- Opetuksen järjestämisen pedagogisia ja didaktisia periaatteita erilaisille oppijoille
- Yhteiset aineet yhteistoimin ja yhdessä ammattiaineiden kanssa

Esimerkki koulutuspäivän ohjelmasta:

Tervetuloa NIIITTI- koulutuspäivään!   
Aika: Keskiviikko 1.10.2008 klo 8.30 – 15.45
Paikka: Omnia Lehtimäentie 1 B, Espoon keskus, B-talon luentosali (B138)
8.30 – 9.00 Aamukahvi
9.00 – 9.30 Nitoja-projektin esittely, Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari
9.30 – 10.15 Työpainotteinen kiinteistönhoitajakoulutus Vaasan ammattiopistossa
 Heikki Sippola, Vaasan ammattiopisto
10.15 – 10.30 Tauko
10.30 – 11.15 Ryhmäkeskustelu alustuksen pohjalta
11.15 – 12.00 Nuorten oma talo, yhteiset aineet yhteistoimin,  
 Marja Peltoniemi, Koulutuskeskus Tavastia
12.00 – 13.00 Lounas omakustannushintaan
13.00 – 13.45 Ryhmäkeskustelu alustuksen pohjalta
13.45 – 14.30 Kuinka vastata tämän päivän nuorten / työelämän haasteisiin? 
 Smart-ryhmä; Matti Alanko, Heikki Silander, Helsingin tekniikan alan oppilaitos 
14.30 – 15.15 Ryhmäkeskustelu ja kahvi
15.15 – 15.45 Edellisen ryhmäkeskustelun yhteenveto ja päivän yhteenveto
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Ammatillisesta työelämään – nivelvaiheen toiminnan tavoit-
teena oli Espoon työ- ja elinkeinotoimiston ja Omnian yhteis-
työn parantaminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Tu-
lokseksi saatiin toimiva yhteistyömalli organisaatioiden vä-
lille. Tärkeänä osana oli kehittää ryhmänohjaajien valmiuk-
sia ohjata valmistuvia opiskelijoita valmistumaan ja työelä-
mään/jatko-opintoihin siirtymiseen. Mielenkiintoisena kysy-
myksenä heräsi myös, missä valmistuneet opiskelijamme to-
dellisuudessa ovat opiskelujen jälkeen. Kuinka moni on esi-
merkiksi saanut oman alansa työtä ja kuinka moni on jatka-
nut opintoja? Valmistuneiden opiskelijoiden seurantaa ei ole 
aikaisemmin tehty Omniassa, joten hankkeessa kartoitettiin 
muutamien alojen osalta valmistuneiden työllistymis- / jatko-
koulutustilannetta, jonka pohjalta kehitettiin malli valmistu-
neiden opiskelijoiden seurantaan.

Ammatillisesta työelämään -työryhmässä oli edustajia Espoon 
TE-toimistosta, Omniasta ja muista yhteistyökumppaneista. 

Tavoitteet:
Verkostotyön kehittäminen
Opintojen kautta työelämään siirtymisen edistäminen
Henkilöstön tietotaidon lisääminen

YHTEISTYÖ ESPOON TYÖ- JA ELINKEINO-
TOIMISTON JA OMNIAN VÄLILLÄ
Marianne Selin-Mynttinen ja 
Hannele Paunio

AMMATILLISESTA TYÖELÄMÄÄN

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä eri tahojen kanssa yhdes-
sä sovittu ja konkreettinen työmalli on äärimmäisen tärkeä.  
Näin voimme varmistaa, että nuori saa tarvitsemansa tuen ja 
kiinnittyy tahoihin, jossa siirtymistä ja vaihtoehtoja pääsee kä-
sittelemään ammattilaisten kanssa.  Mitä paremmin yhteis-
työtahot toinen toisensa tuntevat, sen helpompaa on asioi-

den hoito. Toisen osapuolen tunteminen herättää luottamus-
ta ja myös vahvistaa yhteistä toimintaa nuortemme hyväksi.  

Espoon työ- ja elinkeinotoimiston alueella yhteistyötä pai-
kallisten oppilaitosten kanssa on jo vuosien ajan tehty eri ta-
voin. Olemme olleet mukana aiempina vuosina järjestetyillä 
Espoon koulutusmessuilla, olemme järjestäneet peruskoulu-
jen, lukioiden ja erityisoppilaitosten kanssa yhteisiä tapaami-
sia ja tutustumiskäyntejä. Viime vuosina ja erityisesti NITOJA-
hankkeen ansiosta, yhteistyötä on ryhdytty kehittämään myös 
alueemme ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Yhteistyöstä puhutaan paljon, mutta monesti ajatus jää ko-
vin yleiselle tasolle. Odotamme mielenkiinnolla mitä vuoden 
2011 alusta voimaan astuva nuorisolaki tuo mukanaan pai-
kallisen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseksi. NITOJA-han-
kehan on jo osaltaan nostanut uuden lain mukanaan tuomia 
asioita esiin.

Oppilaitokseen kiinnittyneenä nuori saa arvokkaita kokemuk-
sia - elämässä tarpeellisia työ- ja koulutuselämä tietoja ja tai-
toja. Opintojen aikana saadaan kontaktia työelämään vierai-
lujen, työssäoppimisen ja mahdollisten opintojen välissä suo-
ritettavien kausitöiden kautta. 

Tutkinnon suorittaminen vahvistaa selviämisen ja onnistumi-
sen tunnetta. Ammatillisen tutkinnon ansiosta nuori voi aloit-
taa työnhaun tai hakeutua jatkokoulutukseen joko korkeakou-
luun tai aikuisopintojen pariin. Osa ammatillisen koulutuksen 
valinneista nuorista hakee täydennystä yleissivistävistä opin-
noista, aikuislukioista. Näillä kahden tutkinnon suorittaneilla 
on mahdollisuus savuttaa paikka työelämässä ammatillisen 
tutkinnon turvin tai ennakoida jatko-opintojensa sujuvuutta 
lukio-opintojen avulla. 

Tarvitaan yhteistyötä ja toistemme palvelujen tuntemusta, 
jotta voimme auttaa nuorta näkemään eri ratkaisujen muka-
naan tuomat vaihtoehdot ja mahdollisuudet.
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Nuorten siirtymät nivelvaiheissa, kuten perusopetuksesta toi-
selle asteelle: lukioon tai ammatilliseen koulutukseen, amma-
tillisesta koulutuksesta työelämään tai erilaiset opintojen ja 
työn keskeytymistilanteet ja ovat haasteellisia tilanteita. Osal-
le nuoristamme koulutusvalinta tai työelämään kiinnittymien 
on vaikeaa. Siksi yksi tärkeimmistä tehtävistämme on antaa 
nuorille asiakkaillemme mahdollisuuksia tututusta eri ammat-
teihin ja saada työkokemusta. 

Espoon TE-toimistoissa on nuorille tarjolla monenlaisia pal-
veluita. Työnvälityspalveluissa nuoret ilmoittautuvat työnha-
kijoiksi ja uusivat työnhakuaan määräajoin. Nuorten työväli-
tyspalveluissa laaditaan yhteistyössä nuoren kanssa työllisty-
missuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Yhdessä työ-
voimaneuvojan kanssa nuori käy läpi toiveitaan ja mahdol-
lisuuksiaan. 

Apuna näiden suunnitelmien teossa nuori voi hyödyntää am-
matillisen kehittymisen palveluita. Koulutus- ja uravalintoja 
ei tarvitse miettiä yksin, vaan pohdinnan tukena voi käyttää 
koulutusohjaajan ja psykologin asiantuntemusta.

Joku nuorista asiakkaistamme saattaa kaivata avukseen am-
matillisen kuntoutuksen palvelua tai moniammatillisen tiimin 
tukea. Osalla valmistuvista nuorista saattaa olla mielessään 
kansainvälistyminen, jatko-opiskelu tai työskentely ulkomail-
la. Näitäkin asioita voi tiedustella TE–toimistosta. TE–toimis-
ton asiakkaana on myös niitä ammattiin valmistuneita nuo-
ria, jotka kaipaavat neuvoja yrityksen perustamiseen liittyen.

Järjestämme yhteistyössä eri asiantuntijatahojen, yrittäjyys-
palveluiden, kouluttajien ja työnantajien kanssa TE–toimiston 
työnhakukeskuksessa erilaisia avoimia rekrytointi- ja koulu-
tustilaisuuksia. Näihin tapahtumiin myös nuoret asiakkaam-
me ovat tervetulleita tutustumaan työnantajiin ja saamaan 
vinkkejä ja opastusta työn- ja koulutuksenhakuun.

Kaikki TE-toimistossa tapaamamme nuoret eivät suinkaan ole 
työttömiä. Osa on vielä koululaisia tai opiskelijoita, osa suo-
rittaa varusmiespalvelusta, joku saattaa olla hoitovapaalla ja 
osa nuorista on työllistyneenä eri tavoin, esimerkiksi toistu-
viin lyhytkestoisiin töihin ns. ”pätkätöihin”, jolloin työnhaku 
kannattaa pitää voimassa vaikka olisi työssäkin. 

Oppilaitoksessa opiskelevista nuorista, joku saattaa miettiä tu-
liko opiskelupaikka valittua oikein vai pitäisikö etsiä muita rat-
kaisuja, kenties keskeyttää opinnot. Tällöin nuoren tulisi tietää 
minkälaisia vaihtoehtoja hänelle on tarjolla - vai onko niitä?

Opintojen keskeyttämiseen on monia eri syitä ja työttömyy-
den ehkäisyyn liittyy monta eri tahoa. Vaihtoehtojen hakemi-
seen ei yksi toimija yksin pysty. Näiden eri toimijoiden välille 
tarvitaan verkostoyhteistyötä ja konkreettisia ja näkyviä toi-
mia. Kaikki yhdessä sovitut toimintamallit, jossa eri osaajien 
työ yhdistetään nuoren hyväksi, ovat meille tärkeitä. 

TE-toimiston nuorten palvelut tarvitsevat monipuolisia työka-
luja, joita käyttää nuoren asiakkaan hyväksi. Tarpeita on mo-

nenlaisia ja siksi on myös hyvä olla erilaisia polkuja työelä-
mään, jotta onnistuisimme työssämme. 

Nuoret itse ovat maininneet pajatoiminnan mielenkiintoisek-
si vaihtoehdoksi. Erityisen tärkeää tämä pajojen tarjoama tu-
tustumis- ja osallistumismahdollisuus on ilman koulutus- ja 
työpaikkaa jääneille nuorille. 

Oppisopimus on toinen hyvä keino päästä työelämään kiinni 
ja suorittaa samanaikaisesti ammatillinen tutkinto tai hank-
kia ammatillista lisä- ja erikoisosaamista. Oppisopimuspaik-
koja on nuoren kuitenkin vaikea löytää ilman työkokemusta. 
Oppisopimus on vaativa opiskelumuoto, jossa nuorelta juu-
ri kysytään itsenäisyyttä ja päättäväisyyttä, oman elämän- ja 
ajankäytönhallintaa. Olemme tehostamassa oppisopimustoi-
miston kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka avulla toivomme 
tästä vaihtoehdosta kiinnostuneiden nuorten pääsevän opis-
kelun ja työelämän alkuun. 

Viimeisimmän, syyskuun, työllisyyskatsauksen luvut viesti-
vät myönteisestä työllisyyskehityksestä toimistomme alueel-
la. Työttömyysasteemme oli syyskuussa 5,7 % (tämä luku oli 
alhaisin koko kuluvana vuonna). 

Erityisesti alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden mää-
rä on vähentynyt. Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttö-
miä työnhakijoita oli toimistossamme reilut 700. Heistä 188 
oli alle 20-vuotiaita nuoria.
 
Vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan verrattuna nuoriso-
työttömyys on vähentynyt toimistomme alueella yli 33 %, kun 
muualla Uudenmaan ELY:n (Elinkeino-, ympäristö- ja liikenne-
keskuksen) -alueella vastaava luku oli 13,3 %.

Nuoret asiakkaamme ovat siis työllistyneet tai siirtyneet kou-
lutukseen huomattavasti paremmin meillä, kuin muualla ELY:n 
alueella. Näihin tuloksiin olemme päässeet paikallisen ja alu-
eellisen yhteistyön ansiosta.

Olemme Espoon TE-toimiston nuorten palveluissa työstäneet 
NITOJA-hankkeen yhteistyökalenterin innoittamana vuodelle 
2011 nuorille asiakkaillemme suunnattua omaa tapahtuma-
kalenteriamme. Ensi vuonna suunnitelmissamme on järjestää 
miltei kuukausittain, yksi tai useampi, nuorille työnhakijoille 
suunnattu tilaisuus teemoina esimerkiksi yhteishaku, kesä-
työnhaku ja työnhaun asiakirjojen laatiminen. 

Jatkamme myös tänä syksynä ensi kertaa kokeilemaamme 
”Nollatoleranssi Espoon nuorisotyöttömyydelle” -tapahtumaa 
nuorille työttömille työnhakijoillemme. Syyskuussa kutsuimme 
kaikki Espoon TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina olleet 
alle 20-vuotiaat nuoret tapahtumaan. Paikalle saapui runsaat 
200 nuorta. Heitä oli opastamassa henkilökuntaa eri yksiköis-
tämme ja yhteistyötahoina tilaisuutta oli kanssamme järjes-
tämässä mm. Espoon kaupunki ja Omnia. 

Tapahtumassa saimme yhdessä tavata suuren joukon alu-
eemme nuoria samalla kertaa. Myös nuoret huomioivat tä-
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män palautteissaan. Kysymykseen: ”Mikä päivässä oli paras-
ta?” saimme vastauksena ”…nähdä että kaikki täällä hakee 
samaa työtä tai koulutusta sekä opiskelutilaisuutta.”

Keräsimme yhteistyökumppaneiltamme ja nuorilta asiakkail-
tamme arvokasta palautetta tilaisuuden onnistumisesta. Ko-
kemus oli myönteinen ja siksi olemmekin päättäneet jatkaa 
tapahtuman kehittelyä edelleen. 

Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen sekä yhteistyös-
sä järjestämiemme tilaisuuksien lisäksi nuoret ovat ilmais-
seet kiinnostuksensa asioida myös sähköisesti TE–toimis-
ton kanssa.

TE-hallinnossa on meneillään useita sähköistenpalveluiden 
kehittämiseen liittyviä hankkeita, kuten NUOVE, koulutusneu-
vonta- ja uraohjauspalveluiden ESR kehittämisprojekti. Hank-
keen tavoitteena on, että TE–hallinnon asiantuntija- ja verkos-
toapua on jatkossa saatavilla myös verkon kautta, toki tärke-
ää henkilökohtaista palveluamme unohtamatta. 

TE-hallinnon verkkopalvelujen kehittymisen myötä tulee var-
masti tarvetta uudenlaiseen yhteistyöhön TE-toimiston ja op-
pilaitosten välillä. Tämäkin voi osaltaan johtaa jopa tiiviim-
pään yhteistyöhön, kun ajantasaista tietoa on joustavammin 
saatavilla. 

Paikallisilla toimiston kotisivuillamme www.mol.fi /espoo on 
jo nyt nähtävillä erityisesti Espoon ja Kirkkonummen aluei-
siin liittyvää paikallistietoutta, kuten työmarkkinakatsauksia 
ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Yhteistyössä sovittu-
na toimena tätä tietoa lähetetään nykyisin myös suoraan op-
pilaitokselle, sisäiseen verkkoon jaettavaksi. Avoimia työpaik-
kailmoituksia otetaan vastaan ja päivitetään jatkuvasti sivuil-
lamme ja työnhakuun lähdetään jatkossa yhä useammin ver-
kon kautta – työnhaku laitetaan vireille työhallinnon www.
mol.fi  verkkopalvelussa.

Osalle ammatin hankkineista nuorista juuri sähköiset palve-
lut turvaavat työnhaun alulle saattamisen ja työllistyminen-
kin voi olla nopeaa. Erityisesti nuorille suunnattua tietoa löy-
tyy www.mol.fi /nuoret osoitteesta.

Nyt päättyvässä NITOJA -hankkeessa on TE-hallinnon näkökul-
masta haettu selkeitä ratkaisumalleja ja suuntaa yhteistyölle.  
Olemme sopineet yhteisistä tilaisuuksista, vastuista ja tieto-
jen jakamisesta myös sähköisessä muodossa.

Opintojen jälkeen työmarkkinoille siirtyminen on yhteispeliä, 
jossa jokaisen toimijan rooli on tärkeä. Tulevaisuuden työ-
markkinoiden ennakointitiedot auttavat koulutuksen suun-
nittelussa. Kukaan ei kuitenkaan voi ennustaa minkälaisia 
osaajia ja minkälaista osaamista tulevaisuuden työmarkki-
noilla tarvitaan ja arvostetaan. Siksi onkin tärkeää, että muis-
tamme antaa tilaa nuorten omille toiveille ja unelmille. Mei-
dän tulee kuunnella ja kuulla nuoria asiakkaitamme ja tarjo-
ta heille mahdollisuuksia. 

Emme tiedä mitä tulevaisuus tuo mukanaan, mutta tiedäm-
me sen, että meitä kaikkia ja kaikenlaisia osaajia tarvitaan - 
meidän tehtävämme on tukea nuorta tällä tiellä.

Marianne Selin-Mynttinen
Toimialajohtaja, ammatillisen kehittymisen palvelut
Espoon TE-toimisto
Nitojan ohjausryhmän puheenjohtaja

Hannele Paunio
Nuorten uraohjaaja
Espoon TE -toimisto  

JUURRUTAAN YHTEEN
Tuula Rantalan opinnäytetyö 
yhteistyöstä

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma
Yhteisöpedagogi (AMK)

Tuula Rantalan opinnäytetyön nimi; ”Juurrutaan yhteen”
Verkostoyhteistyön kehittäminen Espoon Työ- ja elinkeinotoi-
miston ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian välille.
Tuula Rantalan opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Es-
poon Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) ja Espoon seu-
dun koulutuskuntayhtymä Omnian yhteistyötä. Aiheenvalin-
nan perustana oli tekijän oma aloite sekä omakohtainen kiin-
nostus tarvelähtöiseen yhteistyön kehittämiseen. Opinnäyte-
työ kuvaa toimintaympäristöä ja sen haasteita sekä yhteistyön 
kehittämisprojektin prosessia. Kehittämistyön tuloksia on mal-
linnettu siten, että työ rakentaa hyvän perustan yhteistyölle.

Tuula Rantala toimi hankkeen ammatillisesta työelämää -työ-
ryhmässä hankkeen toiminnan ajan.
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Tuote:
Omnian ja Espoon työ- ja elinkeinotoimiston
yhteistyömalli

OMNIAN JA ESPOON TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON 
VERKOSTOYHTEISTYÖ  

Espoon TE-toimisto
Upseerinkatu 3 B (PL 28, 02601 Espoo)
02600 Espoo  
Puhelinvaihteemme numerot ovat 
010 19 4105 ja 010 60 40105.
Kotisivu: www.mol.fi /espoo
Sähköposti: espoo@te-toimisto.fi 

Omnia
Puhelinvaihde 09 231999
Kotisivu: www.omnia.fi 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@omnia.fi 

TAPAHTUMAT KÄYTÄNTÖ KUKA VASTAA
Omniasta eteenpäin Keväisin Omnian tiloissa järjestettä-

vä tapahtuma, jossa mm. Espoon TE-
toimisto mukana esittelemässä palve-
luitaan.

Omnian vastuuopinto-ohjaaja

Ammattiopiston ohjausnumero p.(09) 
2319 8350

Ryhmänohjaajien koulutuspäivä Omniassa järjestettävä valmistuvien 
ryhmien ryhmänohjaajien koulutuspäi-
vä. Espoon TE-toimiston edustajan pu-
heenvuoro.

Omnian ammattiopiston kehittämispääl-
likkö

Ammattiopiston Omnia-info Syksyisin järjestettävä infotilaisuus 
vuorotellen Omnian eri toimipisteissä.
Omnian nettisivuilla kutsu.
Tilaisuus on avoin kaikille ohjaustyö-
tä tekeville.
Päivitetty kooste ammattiopiston ha-
usta ja pääsytilanteesta www-sivuille

Omnian vastaava opinto-ohjaaja

Omnian puhelinvaihde: 
09 231 999

Omnian ohjauspalvelun johtaja

TIEDOTTEET KÄYTÄNTÖ KUKA VASTAA
Tietoa Espoon TE-toimiston ajankoh-
taisista tapahtumista, yhteystietoja ja 
työmarkkinakatsauksia.

Espoon TE-toimiston kotisivut www.
mol.fi /espoo

Espoon 
TE-toimisto

Espoon TE-toimiston kuukausittain jul-
kaistava työllisyyskatsaus

Tietoa alueen työmarkkinoista. Espoon TE-toimiston tiedottaja
Omnian viestintäpäällikkö

Espoon TE-toimiston tiedote nuorten 
palveluista

Ajankohtaista tietoa nuorten palveluis-
ta ja mm. kesätyöstä.

Espoon TE-toimiston tiedottaja
Omnian viestintäpäällikkö



26

ESIIN TULLEITA KEHITTÄMISTARPEITA:

- TE-toimiston jalkautuminen kertomaan palveluistaan opis-
kelijoille Omniaan

- Omniasta esim. koulutuspäällikkö tai opettaja kertomaan 
koulutusaloista TE-toimistoon

- Opastus työnhakuun
- Nuorten yksikkö liikkeelle
- Pajat esittelemässä toimintaa TE-toimistoon

OPISKELIJATYÖ
(OHJAUSPALVELUT JA
HENKILÖKOHTAINENTYÖ)
Valmistuvat opiskelijat Jos opiskelijalla ei ole jatkokoulutus- tai 

työpaikkaa ohjataan ilmoittautumaan 
työnhakijaksi TE-toimistoon www.mol.
fi  palvelussa. Tietoa ilmoittautumises-
ta, työnhausta ja nuorten palveluista: 
www.mol.fi /nuoret

Omnian opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat

Erityistukea tarvitsevat valmistuvat 
opiskelijat

Tarvittaessa yhteys Espoon TE-toimis-
ton ammatillisen kehittymisen palve-
luihin (psykologi, koulutusohjaaja, kun-
toutusneuvoja).

Omnian erityisopettajat, kuraattorit, opin-
to-ohjaajat, työvalmentaja

Eronneet ja 
keskeyttäneet opiskelijat

Tarvittaessa yhteys Espoon TE-toimis-
ton ammatillisen kehittymisen palve-
luihin. 
Jos nuorella ei koulutus-/työpaikkaa 
ohjataan ilmoittautumaan asiakkaak-
si TE-toimistoon.

Omnian opot, kuraattorit,  ryhmänohjaajat 
ja Nuorten työpajojen ohjauspalvelut / ni-
velvaiheen ohjaus.

Työttömänä työnhakijana olevat nuo-
ret.

Nuorten työvoimaneuvoja ohjaa nuo-
ren ottamaan yhteyttä nuorten työ-
pajoihin.
Työpajojen palvelunumero ja sähkö-
posti:
043-8244336
tyopajalle@omnia.fi 

TE-toimiston nuortenyksikkö.
Nuorten työpajojen ohjauspalvelu / nivel-
vaiheen ohjaus.

VERKOSTOYHTEISTYÖ KÄYTÄNTÖ KUKA VASTAA
Omnian ja TE-toimiston ohjaushenki-
löstön yhteistyökokous 

Vuosittainen yhteistyökokous Espoon 
TE-toimistossa; ajankohtaiset asiat, 
yhteistyökäytännöistä sopiminen.

TE-toimiston ammatillisen kehittymisen 
palvelut

Nuorten työpajojen yhteistyökokouk-
set

Kokoontuminen kaksi kertaa vuodessa Nuorten työpajojen ja Espoon TE-toimis-
ton nuorten työnvälityksen edustajat

Nivelvaiheohjauksen ydinryhmä Kahden-kolmen kuukauden välein Es-
poon TE-toimiston psykologi, nivelvai-
he-ohjaajat, Jorvin yms. verkostoa

Omnian Nuorten työpajojen vastaava ni-
velvaiheen ohjaaja

Nitoja-hankkeen aikaisten yhteistyö-
palaverien säännöllinen jatkaminen

Nitojan aikana käynnistyneiden toi-
mintojen seuranta ja kehittäminen. 
Kokoontumisia keväällä ja syksyllä.

Omnian Nitojan työntekijät

Omnian edustaja käy kertomassa kou-
lutuksista ja mm. oppisopimuksesta

Espoon TE-toimiston aamutunnit koko 
henkilöstölle

Espoon TE – toimiston ammatillisen kehit-
tymisen palvelut

Espoon TE-toimiston henkilöstön tu-
tustuminen Omnian koulutuslinjoihin

Vuosittain järjestettävä tutustuminen 
eri koulutuslinjoihin. 

Espoon TE-toimiston ammatillisen kehitty-
misen palvelut

- Ryhmätapaamiset TE-toimistossa opiskelijoille, joilla on 
riski opintojen keskeyttämiseen tai ohjaustarvetta työelä-
mään siirtymisessä.
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Ei toteutunut malli: Ryhmänohjaajan opas. Valmistuvi-
en ryhmien ryhmänohjaajien koulutuspäivissä tuli esiin tarve 
täydentää ryhmänohjaajan tehtäviä sisältävää opasta. Op-
paasta löytyi ohjeistusta ryhmänohjaajien tehtäviin aloittavi-
en opiskelijaryhmien ollessa kyseessä, mutta käytännön ohjei-
ta viimeisen vuoden opiskelijaryhmien ohjaukseen oli niukas-
ti. Ryhmänohjaajaopasta voitaisiin hyödyntää jatkossa uusien 
ryhmänohjaajien perehdytyksessä. Nitojan puitteissa koottiin 
työryhmä opetus- ja ohjaushenkilöstö, joilla oli kattavaa koke-
musta ryhmänohjaajana toimimisesta. Työryhmä tutustui eri 
koulutusalojen käytäntöihin. Pian tuli selväksi, että toisaalla 
oli myös työntekijöitä, jotka olivat tekemässä vastaavaa työ-
tä. Työryhmät päätettiin yhdistää, mutta harmillisesti oppaan 
työstäminen jäi kuitenkin kesken.

Tuote:  Valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutusmalli

Valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutusmalli:
- Valmistuvien opiskelijoiden suunnitelmallinen ohjaus valmistumiseen
- Työelämän ja jatko-opintojen valmiudet

Tavoite: 
- antaa opettajalle eväitä tukea opiskelijaa valmistumaan ja työelämään / jatko-opintoihin

Kenelle:
- valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajille
- opiskelijahuoltohenkilöstölle

Sisältö:
- Ohjauksen ja tuen hyviä käytäntöjä
- Ajankohtaista työmarkkinatilanteesta
- Espoon työ- ja elinkeinotoimiston palvelut
- Päivitettyä tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, työllisyystilanteesta sekä ohjaus- ja tukipalveluista

Tiedottaminen:
- Ammattiopiston johtoryhmälle, koulutusjohtajien kautta toimipisteisiin
- Viikkotiedotteella

Vastaava taho:
- Ammattiopiston kehittämispäällikkö

Esimerkki koulutuspäivän ohjelmasta:

TERVETULOA VALMISTUVIEN RYHMIEN RYHMÄNOHJAAJIEN KOULUTUKSEEN!
Aika: Perjantaina 25.9.2009
Paikka: Kongressi- ja koulutuskeskus Meripuisto Oy, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti
Ammattiopistossa järjestettiin ensimmäinen valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutuspäivä viime lukuvuonna. Kou-
lutuksesta annettiin hyvää palautetta ja koettiin, että se oli tarpeellinen, joten nyt järjestetään Nitoja-hankkeen puitteissa 
toinen koulutuspäivä. Tavoitteena on yhtenäistää ammattiopiston toimintatapoja ja luoda mallia, jonka mukaan toimimme 
tavoitteellisesti.
Päivä on tarkoitettu kaikille lukuvuonna 2009–2010 valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajille! 
OHJELMA:
8.00 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamiaisbuffet (buffet klo 7.00 alkaen)
9.00 – 12.15 Ryhmänohjaajien haasteet ja nuorten odotuksia ,  Mitä haasteita ja odotuksia? 
 Mitä nuoret tarvitset, mistä saavat apua ja tukea?
 Näin meillä Omniassa 
 Jatko-opintoihin ja työelämään 
12.15 – 13.15 Lounas 
13.15 – 13.45 Työ- ja elinkeinotoimiston puheenvuoro, Hannele Paunio
13.45 – 14.30 Helsingin seudun kauppakamarin puheenvuoro, Markku Lahtinen
14.30- 14.45 Omniasta eteenpäin 
14.45 – 15.30 Päivän päätös  ja palautekeskustelu, Juha-Pekka Saarinen
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SELVITYS OMNIAN AMMATTIOPISTOSTA 
VUOSINA 2009 JA 2010 VALMISTUNEIDEN 
TILANTEISTA
Milla Sandt

Nitoja-hankkeen puitteissa päätettiin toteuttaa selvitys Om-
nian ammattiopistosta valmistuneiden tilanteista opintojen 
päättymisen jälkeen. Samalla haluttiin kehittää malli, jonka 
avulla valmistuneiden seurantaa olisi mahdollista toteuttaa 
myös jatkossa. Omniassa ei ole tähän asti ollut käytössä sys-
temaattista valmistuneiden seurantajärjestelmää, ja valmis-
tuneiden tilanteista on saatu tietoa lähinnä Tilastokeskuksen 
sijoittumispalvelun kautta. Tilastokeskuksen tiedot eivät kui-
tenkaan kerro sijoittumisen laadusta, kuten siitä, ovatko työl-
liset työllistyneet tutkintoaan vastaaviin tehtäviin. Lisäksi si-
joittumispalvelun tiedoissa on muutaman vuoden viive. Om-
nian oman seurannan avulla haluttiin saada tarkempaa tie-
toa valmistuneiden tilanteista opintojen päättymisen jälkeen 
ja myös palautetta suoritetuista tutkinnoista erityisesti työ-
elämän näkökulmasta. Tällainen tieto voi palvella koulutuk-
sen kehittämistä ja toimia esimerkiksi ohjauksen työkaluna.

1. Seurannan tarkoitus ja kohderyhmä

Seurannan tärkeimpinä tavoitteina oli siis saada tietoa Omni-
an ammattiopistossa opiskelleiden nykyisistä tilanteista ja ke-
rätä palautetta valmistuneilta. Palautetta haluttiin saada eri-
tyisesti opintojen ja työelämän välisiin yhteyksiin kytkeytyvis-
tä palveluista ja opintojen osa-alueista.

Seurantatutkimuksen suunnittelu ajoittui touko-kesäkuulle 
2010 ja kysely toteutettiin elokuussa 2010. Seurannan koh-
deryhmäksi valittiin Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 
ja 2010 valmistuneet. Tutkimuksen resurssien vuoksi mukaan 
ei kuitenkaan voitu ottaa kaikkia ammattiopistosta valmistu-
neita, joita on vuosittain noin 900, joten otos päätettiin rajata 
työllisyysnäkymien perusteella. Mukaan valittiin aloja, joiden 
työttömyysriski näytti olevan muita aloja korkeampi. Otok-
sen rajaamisessa käytettiin apuna Espoon työ- ja elinkeino-
toimiston työllisyystilastoja sekä Opetushallituksen raportte-
ja tulevasta työvoimatarpeesta ja ammatillisen koulutuksen 
mitoituksesta . Lisäksi seurattavien alojen valinnassa kiinni-
tettiin huomiota siihen, että kohderyhmässä olisi edustettu-
na molempia sukupuolia. Lopullisessa otoksessa painottuvat 
tästä huolimatta miesvaltaiset alat. Kohderyhmästä rajattiin 
pois kaksoistutkintoa suorittavat ja ylioppilaspohjaiset ryh-
mät sekä erilaiset pienryhmät.

Tutkimuksen lopulliseen otokseen valikoituivat seuraavat kou-
lutusalat:
– Liiketalouden perustutkinto: merkonomit
– Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto: media-assis-

tentit
– Kone- ja metallialan perustutkinto: koneistajat, ko-

neenasentajat, levyseppä-hitsaajat
– Rakennusalan perustutkinto: talonrakentajat

– Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto: sähköasen-
tajat

– Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: vaatetusalan ar-
tesaanit

– Tietojenkäsittelyn perustutkinto: datanomit

Joiltakin aloilta valmistuu huomattavasti enemmän ryhmiä 
kuin toisilta, joten osa ryhmistä päädyttiin jättämään otoksen 
ulkopuolelle. Tämä tehtiin toisaalta tutkimusresurssien vuoksi 
ja toisaalta siksi, etteivät tietyt alat dominoisi aineistoa. Lo-
pullisen otoksen kooksi tuli 350 henkilöä, joista 170 oli vuon-
na 2009 valmistuneita ja 180 vuonna 2010 valmistuneita. To-
teutunut otos (netto-otos) oli lopulta 286, sillä muuttuneiden 
osoitteiden tai puhelinnumeroiden vuoksi osa kohderyhmäs-
tä jäi kokonaan tavoittamatta. 

Vaikka tällä kertaa mukaan valittiin kahtena eri vuonna val-
mistuneita, jatkossa tehtävissä seurannoissa voisi olla perus-
tellumpaa keskittyä vain sellaisiin ryhmiin, joiden valmistu-
misesta on kulunut tutkimushetkellä vähintään vuosi. Mikä-
li valmistumisesta on kulunut tutkimushetkellä vasta joitakin 
kuukausia, vastaajien työ- tai muu tilanne on vielä vakiintu-
maton ja tulevaisuudensuunnitelmat epävarmat. Lisäksi Om-
niasta valmistuvat opiskelijat vastaavat valmistuessaan heil-
le räätälöityyn INKA-kyselyyn, jossa kysytään esimerkiksi tu-
levista työ- ja opiskelunäkymistä. Mikäli valmistuneiden seu-
ranta tehdään pian INKA-kyselyn jälkeen, vastaukset voivat 
olla samansuuntaisia, eikä seurantatutkimuksella siten saa-
da merkittävää uutta tietoa. Valmistuville tehtävän INKA-ky-
selyn ja valmistuneiden seurannan välillä olisi hyvä kulua riit-
tävästi aikaa, jotta molemmilla kyselyillä olisi selkeä oma roo-
linsa ja merkityksensä. Yksi perustelu sille, miksi mukaan tällä 
kertaa valittiin sekä 2009 että 2010 valmistuneita, oli aineis-
ton vertailtavuus. Vertailua ei kuitenkaan ole mielekästä teh-
dä, mikäli vastausprosentit jäävät alhaisiksi. Lisäksi on epä-
varmaa, miten vertailukelpoisia vastavalmistuneet ja jo vuo-
si sitten opintonsa päättäneet ovat. Vertailuaineistoa syntyy 
joka tapauksessa sitä mukaa, kun seurantaa aletaan toteut-
taa säännöllisesti vuosittain. 

2. Kyselyn laatiminen

Seurantatutkimus toteutettiin strukturoituna lomakekyselynä. 
Kysely haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja ly-
hyenä, jotta vastaamiseen kuluva aika pysyisi kohtuullisena. 
Vastaajille ei luvattu erillistä palkkiota, mutta kaikkien vas-
taajien kesken arvottiin Finnkinon elokuvalippuja.

Kyselyn suunnitteluun otettiin vinkkejä myös muiden oppilai-
tosten sijoittumisselvityksistä. Toisen asteen ammatillisissa op-
pilaitoksissa ei ole selvitetty systemaattisesti valmistuneiden 
sijoittumista, minkä vuoksi ideoinnin apuna käytettiin pää-
asiassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sijoittumissel-
vityksiä. Nämä eivät tietenkään suoraan sovellu toisen asteen 
oppilaitoksiin, joten niitä käytettiin lähinnä pohjatyön tukena.

Kyselyä laadittaessa pohdittiin paljon myös ohjauksellista nä-
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kökulmaa, joka haluttiin nivoa kyselyn yhteyteen. Seurannassa 
on mahdollista tavoittaa suurikin määrä entisiä opiskelijoita, 
joten se nähtiin samalla väylänä kertoa erilaisista mahdolli-
suuksista esimerkiksi niille, jotka eivät ole vielä löytäneet työ- 
tai opiskelupaikkaa. Ohjauksellisuus osana kyselyä oli haasta-
va toteuttaa, sillä kysely ei saanut sen vuoksi pidentyä liiaksi 
tai menettää ensisijaista tarkoitustaan seurannan välineenä. 
Lisäksi ohjauksen ja informaation jakaminen haluttiin pitää 
tiukasti erillään palveluiden markkinoinnista.
Omniasta valmistuneiden seurannassa ohjauksellisuus toteu-
tettiin lopulta siten, että paperisen tutkimuslomakkeen lop-
puun liitettiin lyhyt infosivu työnhakuun ja koulutukseen liit-
tyvistä www-sivuista (ks. liite 8). Web-lomakkeella infosivu 
puolestaan liitettiin työttömille aukeavaan kysymyskokonai-
suuteen, jonka yhteydessä työttömiltä kysyttiin erikseen, kai-
paavatko he tukea koulutukseen ja työnhakuun. Infosivu au-
kesi, mikäli kysymykseen vastattiin ”kyllä”. Puhelimitse teh-
tävässä kyselyssä ohjausta ei tarvinnut sisällyttää kyselylo-
makkeeseen, vaan sitä saattoi periaatteessa antaa tarpeen 
mukaan. Ongelmana oli kuitenkin aikaresurssien riittävyys, 
sillä puhelinhaastatteluiden tekeminen ilman ohjauksen an-
tamistakin on käytännössä hidasta. Aivan toinen kysymys on 
se, miten ohjaukseen suhtaudutaan, kun sitä antaa ennestään 
tuntematon ”puhelinhaastattelija”. Jatkossa seurannan ohja-
uksellisuutta onkin edelleen kehitettävä ja sen toteuttamisen 
tapoja ja tavoitteita pohdittava.

Varsinaisen kyselyn laadinta eteni siten, että aluksi kirjattiin 
ylös mahdollisimman monenlaisia kiinnostavia kysymyksiä ja 
aihealueita vastausvaihtoehtoineen. Lopulta kysymykset kar-
sittiin kahdeksi kokonaisuudeksi, joista ensimmäinen käsitte-
li valmistuneiden tilannetta ja toinen heidän arvioitaan erityi-
sesti opintojen niistä osa-alueista, jotka liittyvät työelämäval-
miuksien kehittämiseen.

3. Kyselyaineiston kerääminen

Kyselyn otokseen valittujen tavoittaminen on seurannan onnis-
tumisen kannalta tärkeä ja kriittinen vaihe. Kyselyt on saatava 
luotettavasti perille, jotta vastauksia on ylipäätään mahdollis-
ta saada. Omnian seurannassa vastaajien tavoittelu osoittau-
tui yllättävän hankalaksi, sillä opiskelijatietojärjestelmän yh-
teystietojen ajantasaisuutta ei voitu taata, ja tietojen poimi-
minen järjestelmästä oli hidasta. Seurannassa päätettiin käyt-
tää sekä lomakkeita, puhelinta, sähköpostia että tekstivieste-
jä, jotta kyselyyn tavoitettaisiin mahdollisimman suuri jouk-
ko vastaajia. Useita eri aineistonkeruutapoja haluttiin kokeil-
la myös siksi, että jatkossa voitaisiin valita toimivimmat kei-
not jo testattujen joukosta.

Kysely laadittiin internet-pohjaisella Digiumilla. Paperiloma-
ke tulostettiin samasta ohjelmasta, mutta siihen tehtiin jonkin 
verran muutoksia oikeanlaisen vastaustavan varmistamiseksi. 
Esimerkiksi siirtymät eri kysymysten välillä piti toteuttaa pape-
rilomakkeella kirjallisesti erilaisten ohjetekstien avulla, koska 
osa kysymyksistä oli tarkoitettu vain tietyille vastaajaryhmille. 
Web-pohjainen kysely oli muutoin samanlainen, mutta ohjel-

ma poimi oikeat kysymykset kunkin vastaajan antamien vas-
tausten perusteella. Lisäksi infosivu koulutuksesta ja työnha-
usta oli rakennettu web-lomakkeen sisään, kuten edellisessä 
luvussa (Kyselyn laatiminen) kerrottiin.

Paperilomakkeita postitettiin yhteensä 215. Viimeinen vastaus-
päivä merkittiin kahden viikon päähän postituspäivästä, ja täs-
tä ajasta postin perillemenoon oli varattu viikko. Vastausaika 
rajattiin melko lyhyeksi, koska seurannan aikataulu oli tiukka. 
Muistutuskirjeet postitettiin siinä vaiheessa, kun vastausaika 
oli umpeutumassa, ja niissä uutta vastausaikaa annettiin vii-
kon verran. Muistutuskierroksen tehokkuutta on vaikea arvi-
oida, sillä tutkimuslomakkeet ja muistutukset postitettiin eri 
aikaan vuosina 2009 ja 2010 valmistuneille.  Tästä syystä pa-
lautettujen kuorten joukossa saattoi olla samanaikaisesti sekä 
ensimmäisen postituksen että muistutuskierroksen lomakkei-
ta. Yhteensä 215 paperilomakkeesta palautettiin ajoissa 40. 

Kysymyslomakkeella kerrottiin myös kyselyn www-osoite, jot-
ta vastaajat saattoivat valita itselleen parhaiten sopivan vas-
taustavan. Lisäksi osalle kohderyhmästä kyselyn www-osoi-
te toimitettiin tekstiviestillä, joita lähetettiin yhteensä 34 kpl. 
Internetissä annetuista vastauksista ei voi erotella, onko ne 
annettu tekstiviestissä vai paperilomakkeella lähetetyn lin-
kin perusteella, mutta vastauksia saatiin näiden väylien kaut-
ta yhteensä 17. 

Soittamalla tavoiteltiin yhteensä viittäkymmentä vastaajaa. 
Näistä puhelimeen vastasi noin puolet, joista vastauksensa 
antoi yhdeksän henkilöä. Puhelimitse saatujen vastausten vä-
häisyys saattaa johtua esimerkiksi siitä, että soitot tehtiin vir-
ka-aikaan, jolloin moni tavoitettu kertoi olevansa töissä. Li-
säksi puhelinhaastattelut toteutettiin muun työn ohella vä-
häisin aika- ja työvoimaresurssein, joten toistuvat yhteyden-
otot eivät olleet mahdollisia. Toisaalta osa niistä, jotka saa-
tiin puhelimeen, mutta joilla ei ollut aikaa vastata kysymyk-
siin, lupasi täyttää kyselyn myöhemmin www-linkin kautta.

Pienelle osalle kohderyhmästä oli saatavilla sähköpostiosoit-
teet, joiden kautta kyselyn linkki toimitettiin yhteensä 27 vas-
taajalle. Sähköpostilinkin kautta vastanneita oli yhteensä 11. 

Muuttuneiden tai tuntemattomien osoitteiden ja puhelinnu-
meroiden vuoksi tavoittamatta jäi ainakin 40 entistä opiskeli-
jaa, jolloin toteutuneen (netto-) otoksen kooksi tuli 286 henki-
löä. Kaikki yhteenlaskettuna vastauksia saatiin 77, jolloin ky-
selyn vastausprosentti oli 27. Luvut on koottu taulukkoon 1.
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Taulukko 1. Toimitetut ja palautetut kyselyt.

Toimitustavat Toimitettu määrä/
kpl

Saadut vastauk-
set /kpl

Paperilomake 215 40*

Tekstiviesti 34 **

Internet-linkki *** 17

Puhelinsoitot 50 9

Sähköposti 27 11

Yhteensä 326 77

Toteutunut otos 286 77 (27 %)

* mukaan ei ole laskettu lomakkeella kerrotun www-linkin 
kautta vastanneita
** tekstiviestillä lähetetyn linkin kautta vastanneet eivät ole 
eriteltävissä lomakkeella kerrotun
     www-linkin kautta vastanneista
*** linkki toimitettu sekä paperilomakkeella että tekstivies-
teissä

Jatkossa tehtävissä seurannoissa valmistuneiden tiedot on 
suunniteltu päivitettäviksi Väestörekisterikeskuksesta. Tämä 
vähentää turhia yhteydenottoja ja voi osaltaan parantaa ky-
selyn vastausprosenttia.

Perinteinen paperikysely (jonka yhteydessä on kerrottu myös 
kyselyn www-osoite) näyttäisi olevan ainakin Omniassa suo-
ritetun seurannan tapauksessa tehokkain aineiston keräämi-
sen tapa. Myös useissa korkeakouluissa käytetään edelleen 
paperikyselyä ensisijaisena sijoittumisseurannan välineenä. 
Lomakkeiden avulla voidaan tavoittaa kerralla suuri määrä 
opiskelijoita, kun esimerkiksi puhelinsoittoihin on varattava 
paljon aikaa. Puhelinhaastatteluiden tekeminen ei välttämättä 
ole mahdollista, mikäli seurannan aikaraja on tiukka ja työn-
tekijäresurssit rajalliset. Toisaalta puhelimitse voidaan yrittää 
paikkailla esimerkiksi lomakekyselyn alhaisia vastausprosent-
teja. Myös linkin toimittaminen sähköpostilla tuotti Omnian 
valmistuneiden seurannassa prosentuaalisesti paljon vastaa-
jia, sillä 40 % sähköpostitse tavoitelluista antoi vastauksensa. 
Sähköpostin käyttömahdollisuudet ovat rajatut, koska opis-
kelijoiden sähköposteja ei oletusarvoisesti tallenneta Omni-
an opiskelijatietojärjestelmään, ja esimerkiksi Vuosina 2009 
ja 2010 valmistuneille löytyi yhteensä vain 27 sähköpostiosoi-
tetta. Vastausprosenttien perusteella näyttää kuitenkin siltä, 
että sähköpostilinkki kannattaa jatkossakin lähettää niille, joi-
den osoitteet ovat saatavilla. 

4. Tärkeimmät tulokset 

Kyselyyn saatiin yhteensä 77 vastausta, joten lopullinen vas-
tausprosentti oli 27. Aineistoa ei siten voi varauksetta yleis-
tää niihin aloihin, joita tutkimuksessa oli mukana. Tästä huo-
limatta tulokset voivat antaa viitteitä siitä, millaisia jatkonä-
kymiä valmistuneilla on työmarkkinoilla ja millaisia asioita 
he pitävät merkityksellisinä oman työllistymisensä kannalta. 

Alla on kerrottu tiivistetysti seurannan tärkeimmistä tuloksis-
ta. Niihin liittyvät tärkeimmät taulukot löytyvät liitteestä 8.

Työllisyys ja työttömyys

Vastaajilta tiedusteltiin heti kyselyn alkuvaiheessa heidän pää-
asiallista toimintaansa tutkimushetkellä. Vastausvaihtoehdot 
olivat ”työssä”, ”työtön”, ”päätoiminen opiskelija”, ”varus-
mies- tai siviilipalveluksessa”, ”perhevapaalla (äitiys-, isyys-, 
vanhempain- tai hoitovapaa)” tai ”muu”. Vastaajista 42 % 
oli tutkimushetkellä töissä. Suurin työllistäjä näyttäisi vasta-
usten perusteella olevan yksityinen sektori, jolla työskente-
li lähes 90 % työllisistä. Noin puolet työssäkäyvistä ilmoitti 
työpaikkansa sijaitsevan Espoon seudulla ja kolmasosa Hel-
singissä tai Vantaalla. Vakituisia ja määräaikaisia työsuhteita 
oli aineistossa suunnilleen yhtä paljon. 

Opintojen ja nykyisten työtehtävien vastaavuutta tiedustel-
taessa noin kolmasosa vastaajista kertoi työtehtäviensä ole-
van sellaisia, että ne eivät vastaa lainkaan Omniassa suori-
tettua tutkintoa. Noin viidesosa puolestaan kertoi tehtävien-
sä olevan täysin suoritetun tutkinnon mukaisia ja 43 % il-
moitti, että heidän työtehtävänsä vastaavat osittain tutkin-
toa. Vuonna 2009 valmistuneissa oli 2010 valmistuneisiin ver-
rattuna enemmän niitä, joiden tehtävät eivät vastanneet lain-
kaan suoritettua koulutusta.

Työttöminä oli tutkimushetkellä 22 % vastaajista. Yli puolel-
la (65 %) heistä työttömyys oli jatkunut valmistumisesta asti 
ja muilla keskimäärin kaksi kuukautta. Työttömyyden syiksi 
arveltiin esimerkiksi huonoa talous- ja työtilannetta, kilpai-
lua oman alan työpaikoista sekä liian vähäistä työkokemus-
ta. Noin kolmasosa työttömistä ilmoitti harkinneensa jatko-
opintoja. Työttömiltä kysyttiin myös, kaipaavatko he tukea 
työnhakuun tai kouluttautumiseen liittyvissä asioissa. Kysy-
mys liittyi ohjauksellisuuteen, joka haluttiin nivoa osaksi ky-
selyä (ks. luku 2). Tähän kysymykseen saatiin vain yksi myön-
tävä vastaus. Tämä osoittaa, että ohjauksen ja kyselyn suh-
teita on jatkossa vielä pohdittava.
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Jatko-opinnot ja muut tilanteet

14 % vastaajista kertoi opiskelevansa päätoimisesti. Heistä yli 
puolet opiskeli ammattikorkeakoulussa ja loput joko Omnian 
ammattiopistossa (27 %) tai muussa ammattioppilaitoksessa 
(18 %). Kukaan ei ilmoittanut opiskelevansa Omnian aikuis-
opistossa tai yliopistossa. 

Opiskelijoilta tiedusteltiin myös tärkeintä syytä hakeutua jat-
ko-opintoihin Omniassa suoritetun tutkinnon jälkeen. Vastaus-
vaihtoehdot olivat ”halu syventää ammattitaitoa”, ”halu vaih-
taa alaa”, ”huono työllisyystilanne” tai ”muu syy”. Suurin osa 
vastaajista (45 %) ilmoitti jatko-opintojen syyksi halun syven-
tää ammattitaitoa. Hieman alle kolmasosa oli jatkanut opiske-
lua halusta vaihtaa muulle alalle ja samaten hieman alle kol-
masosa ilmoitti muun syyn. Kolmasosa tarkoittaa tässä tapa-
uksessa vain kolmea vastaajaa, joten ilmoitettuja muita syitä 
ei tässä yhteydessä eritellä tarkemmin. 

Vastaajista 18 % oli vastaushetkellä joko varusmies- tai si-
viilipalveluksessa. Perhevapaalla ei ollut yksikään vastaajis-
ta. ”Muu, mikä” -vastausvaihtoehto valittiin vain muutamia 
kertoja, ja vastausten sisältö on jätetty purkamatta vastaaji-
en anonymiteetin säilymiseksi.

Opintojen ja työelämän yhteydet

Seurannassa kartoitettiin vastaajien nykyisten tilanteiden li-
säksi myös opintojen ja työelämän välisiä yhteyksiä. Tässä yh-
teydessä keskityttiin erityisesti vastaajien omiin kokemuksiin 
sellaisista tekijöistä ja palveluista, joiden on tarkoitus auttaa 
valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä. 

Vastaajille lueteltiin ensinnäkin erilaisia opintoihin ja työelä-
mään liittyviä asioita, joiden hyödyllisyyttä pyydettiin arvioi-
maan vastaajan oman työllistymisen näkökulmasta. Eri teki-
jöistä selvästi hyödyllisimmäksi arvioitiin työssäoppiminen, 
jonka arvioi erittäin tai melko hyödylliseksi 87 % vastaajista. 
Vastausten perusteella myös muu opiskeluaikainen työkoke-
mus sekä omat suhdeverkostot näyttäisivät olevan tärkeitä 
opinnoista työelämään siirryttäessä.

Omniasta saamansa uraohjauksen arvioi erittäin tai melko tär-
keäksi n. 40–50 % vastaajista riippuen siitä, minkä tahon an-
tamasta ohjauksesta oli kyse. Sen sijaan Omniasta eteenpäin 
-tapahtuman  arvioi erittäin tai melko tärkeäksi vain 26 % vas-
taajista ja työ- ja elinkeinotoimiston palvelut 32 % vastaajis-
ta. Omnian tapahtuman osalta 48 % valitsi vastausvaihtoeh-
don ”ei hyödyllinen eikä hyödytön” ja TE-toimiston kohdalla 
samaan vastaukseen päätyi 40 % vastaajista. Kyseisen vas-
tausvaihtoehdon valinta saattaa viitata neutraalin suhtautu-
misen lisäksi myös siihen, etteivät vastaajat kenties tunne tai 
ole käyttäneet kyseisiä palveluita. Lomakkeella ei ollut vas-
tausvaihtoehtoa ”en tunne/en ole käyttänyt”, joten keskim-
mäinen vaihtoehto ”ei hyödyllinen eikä hyödytön” on saatta-
nut osin korvata sitä. Annettujen vastausten perusteella näyt-
täisi kuitenkin siltä, että Omnian uratapahtumaa voisi olla 

tarpeen kehittää entistä paremmin opiskelijoita palvelevaksi.

Vastaajilta tiedusteltiin mielipiteitä myös opintojen loppu-
vaiheeseen sijoittuvan työelämä- ja jatkokoulutusinformaa-
tion riittävyydestä. Vastausten perusteella Omniasta saadun 
yleisen työelämätiedon ja konkreettisen työnhakukoulutuk-
sen määrään oltiin tyytyväisiä, sillä yli 70 % vastaajista kertoi 
saaneensa näitä riittävästi. Sen sijaan lähes 40 % vastaajista 
oli sitä mieltä, että informaatio jatkokoulutusmahdollisuuk-
sista oli ollut liian vähäistä. Lisäksi noin kolmasosa vastaajis-
ta olisi kaivannut enemmän tietoa oman alansa työpaikoista.

Valmiiden kysymyspatteristojen lisäksi vastaajilta tiedustel-
tiin avoimella kysymyksellä, millaista tietoa tai tukea he olisi-
vat kaivanneet lisää opintojensa loppuvaiheessa työelämään 
siirtymistä helpottamaan. Kysymykseen saadut vastaukset on 
lueteltu liitteessä 8. Vastauksissa kaivattiin esimerkiksi enem-
män tietoa työpaikoista ja niiden hakemisesta sekä informaa-
tiota jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Kysymyslomakkeella tiedusteltiin myös yleisesti vastaajien 
tyytyväisyyttä Omniassa suoritettuun tutkintoon. Vastaajista 
83 % vastasi olevansa joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 
tutkintoonsa ja loput valitsivat vastausvaihtoehdon ”ei tyy-
tyväinen eikä tyytymätön” tai ”melko tyytymätön”. Mikä-
li kysymyksestä halutaan jatkossa erottelevampi ja informa-
tiivisempi, se kannattanee pilkkoa pienempiin osakysymyk-
siin. Valmistuneet näyttäisivät joka tapauksessa olevan ylei-
sellä tasolla tyytyväisiä tutkintoihinsa, mutta toisaalta opin-
tojen yhteyteen kaivattaisiin enemmän tietoa erityisesti työ-
paikoista ja jatkokoulutuksesta.

Kuten todettu, seurannan vastausprosentti jäi pieneksi. Siitä 
huolimatta tulokset voivat tarjota näkökulmia ja ideoita esi-
merkiksi ammattiopiston ohjauksen ja loppuvaiheen opinto-
jen kehittämiseen. Mikäli valmistuneiden seuranta vakiintuu 
vuosittain tehtäväksi ja vastausprosentit nousevat, kyselyistä 
kertyy ajan myötä myös mielekästä vertailuaineistoa.

5. Seurannan malli 

Taulukossa 2 on esitetty pelkistetyssä muodossa valmistunei-
den seurannan pääkohdat. Taulukkoa voi käyttää apuna jat-
kossa tehtäviä seurantoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
Ohjeellisia aikoja ei ole mainittu, koska pilottiseurantaa teh-
tiin tiukalla aikataululla ja osaan tutkimusvaiheista kului suh-
teettoman paljon aikaa sellaisten tekijöiden vuoksi, joihin ei 
osattu varautua. Pilottiseurantaan kului aikaa suunnittelusta 
toteutukseen ja raportointiin yhteensä 4 kk. Seurannan raa-
mit on nyt luotu ja testattu, joten jatkossa seurantaa voidaan 
toteuttaa jouhevammin.
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Tuote/ taulukko 2: 
Valmistuneiden seurannan malli

Tutkimusvaihe Tehtävät

Otoksen
suunnittelu

– otoksen rajaaminen halutun tiedon ja seurannan resurssien mukaan
– seurattavien koulutusalojen valinta, ellei mukaan oteta koko ammattiopistoa
– ryhmien karsinta, mikäli otokseen ei haluta valittujen koulutusalojen kaikkia ryhmiä
– otos kannattaa valita vähintään vuosi sitten valmistuneiden joukosta

Yhteystietojen hankkiminen – otokseen valittujen henkilöiden tietojen poimiminen oppilaitoksen opiskelijatietojär-
jestelmä

– tietojen päivitys Väestötietojärjestelmästä

Kyselyn suunnittelu ja tutkimus-
lomakkeen päivittäminen

– mahdollisten uusien kysymysten lisääminen valmiille lomakkeelle
– vastausvaihtoehtojen päivittäminen vastaamaan esimerkiksi seurantaan valittuja alo-

ja
– www-lomakkeen laatiminen
 (Webropol/Digium)

Aineiston 
kerääminen

– aineistonkeruun tapojen valinta: lomake/puhelin/tekstiviesti/sähköposti tai näiden yh-
distelmä

– lomakkeiden ja/tai kyselyn www-linkin toimittaminen vastaajille 
– mahdollisten puhelinhaastatteluiden aloittaminen
– muistutuskierros siinä vaiheessa, kun vastausaika on umpeutumassa

Tulosten tarkastelu ja raportointi – seurannan kirjallinen raportointi ja kuvioiden laatiminen
– tulosten levittäminen henkilökunnalle ja opiskelijoille
– tulosten hyödyntäminen kehitystyössä

Lisäksi varsinaisen seurannan
ulkopuolella

– järjestelmää on tärkeää tehdä tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa, jotta vastaus-
prosentit jatkossa kasvaisivat

– kun seurannan merkitys on tunnettu ja opiskelijat ovat itsekin saaneet tietoa sen tu-
loksista opiskeluaikana, kyselyä osataan odottaa valmistumisen jälkeen ja vastausin-
to voi olla nykyistä suurempi
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Kun Nitoja-projektiin haettiin rahoitusta, niin tavoite oli sel-
vä. Omnian ammattiopiston toiminnan vaikuttavuutta tulee 
parantaa ja siihen työhön tarvittiin uusia keinoja! 

Tavoitteita vaikuttavuuden 
parantamiseksi

Valtakunnallisen tuloksellisuusrahoituksen merkityksen ko-
rostuessa tuli vaikuttavuusmittareista toiminnan arvioinnis-
sa yhä tärkeämpiä. Näillä mittareilla katsottuna Omnian am-
mattiopiston toiminta vaati uusia eväitä. Opintojen läpäisy-
aikoja tuli lyhentää, opiskelijoiden eroja vähentää sekä opin-
tojen jälkeistä työelämään ja jatko-opintoihin siirtymistä pa-
remmin tukea.  Lisäksi valmistumisen jälkeinen seuranta nou-
si tarpeelliseksi aloittaa.  

Koulutustakuu on yhteinen haaste

Nitoja-projekti ajoittui aikaan, jolloin Omniassa laadittiin uut-
ta strategiaa. Strategisissa tavoitteissa nousi vahvasti syrjäy-
tymisen ehkäisytyö ja ammattiopiston osalta koko nuorisoi-
käluokan kouluttaminen. Nämä asiat sekä vuoden 2008 lo-
pulla alkanut lama vaikuttivat uuden arvon, vastuullisuuden, 
lisäämiseen Omnian arvoksi. 

Ensisijaisten hakijoiden määrä Omnian ammattiopiston koulu-
tuksiin oli jo Nitoja-projektia haettaessa tasaisesti nousussa. 
Omnian ammattiopistoon hakeuduttiin, ei jouduttu. Koulutus-
takuuseen vastaamisesta tuli tätä kautta yhä haastavampaa. 
Jotta kaikille nuorille löytyisi tulevaisuudessakin opiskelupaik-
ka, ja vielä mahdollisimman soveltuva sellainen, niin alueel-
lista yhteistyötä toimijoiden välillä tuli selkeyttää ja tiivistää.

Nuoret kaipaavat toimintaa 

Vetovoimaisuuden kautta myös opiskelijaryhmien heterogee-
nisyys kasvoi voimakkaasti. Jokainen opiskelija vaati haastet-
ta ja tukea omista erilaisista lähtökohdistaan. Kaikille nuorille 
yhteistä oli se, että he odottivat koulutukselta toimintaa istu-
misen sijasta.  Myös valtakunnallinen opetussuunnitelmauu-
distus antoi ammatilliseen koulutukseen uusia linjauksia kou-
lutuksen kehittämiseksi yksilöllisemmäksi, työelämälähtöisem-
mäksi ja toiminnallisemmaksi. Vaikka kaikilla aloilla ei voida 
puhua kädentaidoista, niin tekemällä oppiminen ja ilmiöpoh-
jaisuus soveltuvat kaikkiin tutkintoihin. Tämä oli monille aloil-
le ja opettajille uusi asia ja vaati keskustelua, uuden oppimis-

HANKKEEN VAIKUTTAVUUS
OPISKELIJAPROSESSI ORGANISAATION

TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA
Maija Aaltola

ta ja harjoittelua. Nitoja-projektin opetusmenetelmäkokeilut 
tukivat loistavasti tätä haastetta, mutta myös projektin aika-
na tehtyä opetussuunnitelmatyötä.   

Koko opiskeluaika on nivelten ketju

Nitoja-projektin tavoitteena oli vahvistaa ammatilliseen koulu-
tukseen liittyviä nivelvaiheita. Nivelvaiheita todettiin jo projek-
tin hakuvaiheessa olevan useampia, vaikka koulutuksen aloi-
tus ja lopetus nähtiinkin niistä edelleen kriittisimmiksi. Pro-
jektissa syntyikin perusajatus siitä, että koko opiskeluaika on 
jatkuvia niveliä ja mikä vain huonosti hoidettu vaihe, voi ai-
heuttaa opintojen hallitsemattoman keskeytymisen - mahdol-
lisen syrjäytymisen. Tässä nivelten ketjussa korostuivat asian-
tuntijoiden välinen yhteistyö, luottamus sekä tiedonkulku. 
Taulukko Läpäisy%

Kehittämisessä tarvitaan oivalluksia

Erilaisia ihmisiä organisaation eri tehtävistä saatettiin yhteen 
keskustelemaan tarkoituksenmukaisella ja järjestelmällisellä 
tavalla.  Näin saatiin aidon oivaltamisen aineksia. Nitoja-pro-
jektissa toimi useita työryhmiä, jotka yhdistivät eri alojen ja 
toimipisteiden henkilöstöä Omnian sisältä, mutta myös ulko-
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puolelta. Paljon uutta keksittiin ja kokeiltiin, mutta tärkeintä 
kuitenkin oli tiedon jakaminen ja leviäminen. Aina ei tarvit-
se pyörää keksiä uudelleen, mutta uuden kulkuvälineen kek-
siminen silloin tällöin vie kehitystä eteenpäin.

Opiskelija organisaation 
lähtökohtana 

Kun uusi strategiakausi alkoi vuonna 2009,niin sen kautta 
nousi myös tarve Omnian ammattiopiston organisaation ke-
hittämiselle. Tulosten kehittyminen ei ollut edelleenkään ta-
voitteiden mukaisia ja yhtenäisen toimintakulttuurin raken-
tuminen ei edistynyt. Toimintaympäristön muutokset toivat 
myös tarpeen uudistukselle. 

Organisaatiomuutoksen valmisteluvaiheessa keskityttiin hake-
maan uutta näkökulmaa. Hyödynnettiin strategiatyössä saa-
tua materiaalia ja erilaisia palautteita sekä käytiin keskuste-
luja monissa foorumeissa. Lopulta vuoden 2010 lopussa pää-
dyttiin rakentamaan uutta organisaatiota opiskelijaprosessin 
kautta, yhtäkään niveltä unohtamatta ja väheksymättä. Samaa 
opiskelijaprosessi-lähtökohtaa päätettiin hyödyntää myös am-
mattiopistoon perustettavissa pysyvissä kehittämisryhmissä. 

Voidaankin sanoa, että Nitoja-projektin nivelet ja oivallukset 
on nidottu Omnian ammattiopiston tulevaan organisaatioon 
ja kehittämistyöhön. Tätä kautta projekti jää elämään myös 
tulevaisuudessa, kun ”uusi” ammattiopisto aloittaa syksyllä 
2011. Tässä vaiheessa on myös ilo todeta, että tulokset ovat 
nousussa, pikku hiljaa, mutta kuitenkin.
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NITOJA-HANKKEEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
osana Helmi-opiskelijatietojärjestelmää. Toimenpide-ehdo-
tus: Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen on välttämätön-
tä, jolloin opettajille tulisi luoda mahdollisuuksia ja rakentei-
ta oman opetuksensa kehittämiseen sekä oppilaitoksen ke-
hittämiseen osallistumiseen. 

Valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutuspäivis-
tä ja päivien kehittämisestä vastaa jatkossa Omnian ammat-
tiopiston vastuuhenkilöt. Toimenpide-ehdotus: Ammatillisen 
koulutuksen tulee kantaa vastuuta myös koulutuksesta val-
mistuvien nuorten jatkosta. Työllistymisen ja jatko-opiskelui-
den ohjaamiseen tarvitaan valmiuksia, joita voidaan koulu-
tuksen avulla antaa ryhmänohjaajille. 

”LÄHTÖ”
Toimintamalli Omnian ja Espoon TE-toimiston välisestä 
yhteistyöstä on jo hankkeen toiminta-aikana muuttunut ole-
massa olevaksi toiminnaksi esimerkiksi: Opinto-ohjaajien ja 
TE-toimiston henkilöstön yhteiset palaverit, oppisopimuksen 
ja TE-toimiston aamukokoukset, TE-toimiston opiskelijoille ja 
opetushenkilöstölle suunnattujen tiedotteiden julkaisu Om-
nian internet-sivuilla ja työllisyystilannekatsaukset Omnian 
intrassa. Tarkoituksena on, että malli/ taulukko, johon nämä 
eri toiminnot on koottu, auttaa jatkossa myös uusia Omnian 
ja TE-toimiston työntekijöitä työssään. Taulukosta käy ilmi eri 
käytäntöjen lisäksi vastuutahot. Toimenpide-ehdotus: Toimi-
taan toimintamallin mukaisesti ja kehitetään jatkossa myös 
uusia yhteistyötapoja.

Valmistuneiden seurantaan on jatkossakin tarvetta. Koulu-
tuksen järjestäjän ja myös esim. Espoon TE-toimiston yhteise-
nä intressinä on kerätä tietoa valmistuneiden tilanteesta opin-
tojen jälkeen. Peruskoulujen oppilaanohjaus hyötyy tiedoista 
ohjatessaan nuoria ammatinvalinnassa ja koulutukseen ha-
keutumisessa. Työmarkkinoilla ollaan kiinnostuneita esim. sii-
tä, miten ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat nuoret si-
joittuvat yksityiselle tai julkiselle puolelle. Koulutusta ja työ-
elämäyhteyksiä voidaan myös kehittää seurannan perusteella. 
Toimenpide-ehdotus: Valmistuneiden seurantaa kehitetään 
selvityksen pohjalta. Kyselyn etukäteismarkkinointi ja opiske-
lijoiden motivoiminen siihen vastaamaan, tulee tehdä jo val-
mistuvista edeltävänä aikana. Tärkeää on saada yhteystiedot 
sellaisiksi, että nuoriin saadaan yhteys joko e-maililla, postit-
se tai erikseen kehitettävän järjestelmän avulla. Seurantaa tu-
lee käsitellä oppilaitoksen sisällä ja kehittää työelämäyhteyk-
siä niin, että mahdollisimman moni valmistunut saisi oman 
alansa töitä valmistuttuaan.

Toimenpide-ehdotukset pohjautuvat hankkeen ohjausryhmäs-
sä ja työryhmissä esiin nousseisiin ehdotuksiin. Hankkeen toi-
minta-aikana tehtyjä malleja, tuotteita ja toimintoja levitet-
tiin sekä Omnian sisällä että muihin oppilaitoksiin, kuntien 
toimintoihin ja työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta-alueille. 
Toimintamallit ja toimenpide-ehdotukset nivoutuvat Omnian 
ammattiopiston tulevaan organisaatiomuutokseen.

”NITOO NUORET AMIKSEEN, OPET OHJAUKSELLISEEN OTTEE-
SEEN JA NIITTAA KAIKKI DUUNIIN”  = ”TULO – OLO – LÄHTÖ”

”TULO”
Nivelvaiheen toimintamalli on jo levinnyt verkostokump-
paneiden tietoon ja käyttöön. Käytännössä esimerkiksi perus-
opetuksen uuden työntekijät voivat helposti tutustua eri toi-
mintoihin, joita on tarjolla peruskoulusta ammatilliseen ni-
velvaiheeseen. Mallista löytyy myös eri tahojen vastuuhenki-
löt, joten tarvittavat yhteistyökumppanit on helpompi löytää. 
Mallista on hyötyä ohjauksellisesti sekä yksittäisen nuoren, 
huoltajan että ammattilaisen kannalta. Informaatiota ja eri-
laisia järjestettyjä tapahtumia on todella paljon, mutta miten 
informaatiotulvasta saa oleellisen tiedon. 
Toimenpide-ehdotus: Toimintamallia levitetään edelleen pe-
rusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen käyttöön erityisesti 
ohjauksellisesta näkökulmasta katsoen. Toimintamallia tulee 
päivittää lukuvuosittain. Erityisen hyvin toimintamalli palve-
lee uuden henkilöstön perehdytyksessä.

Nitomo- koulutusiltapäivät, jotka palautteiden perusteella 
olivat erittäin tarpeellisia kohtaamisen paikkoja ja tiedonvä-
lityksen kanavia, ovat jatkossa nivelvaiheen ohjauksen koor-
dinoimia koulutuspäiviä. Toimenpide-ehdotus: Koulutuspäi-
viä jatketaan sekä Nuorten työpajojen nivelvaiheen ohjauk-
sen että Omnian ammattiopiston järjestäminä yhteistyöfoo-
rumeina. 

Orientaatiojaksokäytäntö, on Omnian ammattiopiston käy-
täntönä syksyisin, kun uudet opiskelijat aloittavat opintonsa. 
Kukin toimipiste voi toteuttaa mallia omien tarpeittensa mu-
kaisesti. Tämä aloitusvaiheen malli toimii opiskelijoita moti-
voivana ja sitouttavana käytäntönä tutustumispäivien ohel-
la. Toimenpide-ehdotus: Orientaatiojaksokäytäntö juurtuu am-
mattiopiston toimintaan kuitenkin huomioiden kunkin toimin-
tayksikön yksilöllisen toteutuksen. Orientaatiojakson ohjel-
maa kehitetään edelleen.

”OLO”
Opetuksen ja ohjauksen menetelmät ovat jo osa ko. työ-
ryhmän jäsenten arkipäivää ja työkäytäntöjä. Menetelmis-
tä koottu erillinen raportti ”käsikirja” tullaan toimittamaan 
Omnian kaikkiin toimipisteisiin ja Niitti-koulutuspäiviin osal-
listuneille, opetuksen ja ohjauksen ammattilaisille eri puo-
lille Suomea. Helmi-reissuvihkokäytäntö on jo levinnyt laa-
jemmin Omnian ammattiopistoon, siten että reissuvihko on 
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www.omnia.fi > projektit

Tehostetaan ja kehitetään peruskoulusta
ammatilliseen nivelvaiheen tiedonsiirtoa

Kehitetään ja pilotoidaan Omniassa

Toiminnalliset/ohjaukselliset/

työpainotteisetopetusmenetelmät

Niitti-koulutuspäivät

Tehostetaan yhteistyötä valmistuvien
ryhmien ryhmänohjaajien, työvoimatoimiston
ja opiskelijoiden kanssa

Järjest
etään v

almistu
vien

ryhmien
 ryhmän

ohjaaji
en

koulutu
sta

Nitomo-

verkost
otapaam

iset

Tehdään yhteistyömalli Omnian ja
Espoon työvoimatoimiston välille
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-marjo 08-

Liite 1
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Liite 2

NITOJA – nivelvaihe, 
toiminta ja jatko työelämään 
1.4.2008 – 31.12.2010

OHJAUSRYHMÄN JÄSENET JA
VARAJÄSENET SULUISSA

Toimialajohtaja Marianne Selin-Mynttinen, puheenjoh-
taja (Ammatinvalintapsykologi Helena Nieminen), Espoon 
työ- ja elinkeinotoimisto

Opetuspäällikkö Ilpo Salonen (Konsultoiva oppilaanohjaa-
ja Anneli Alatalo/Oppilaanohjaaja Antti Humalamäki), Espoon 
suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

Johtava sosiaalityöntekijä Aira Ikonen (Perhekeskuspääl-
likkö Katri Rannisto), Espoon perhe- ja sosiaalipalvelut, työl-
lisyyspalvelut

Kuraattori Marja Liisa Lonka (Erityisopettaja Karoliina Peu-
ra), Kasavuoren koulu Kauniainen

Oppilaanohjaaja Satu Seppälä (Oppilaanohjaaja Markus 
Rehell), Sepän koulu Kirkkonummi

Lisäopetuksen ja tukipalveluiden johtaja Kirsti Kupiai-
nen, varapuheenjohtaja (Opinto-ohjaaja Armas Koivisto)
Vantaan ammattiopisto Varia

Koulupalvelun päällikkö Markku Tenkamaa (Alueyhteys-
henkilö Tarja Hartman/ Koulucoach Tuulikki Kirjavainen), Ta-
loudellinen tiedotustoimisto TAT

Ohjauspalvelujen johtaja Veli Perkkiö (Opinto-ohjaaja 
Marjatta Laurinmäki), Omnia Ohjauspalvelut

Kehittämispäällikkö Maija Aaltola (Rehtori Juha-Pekka 
Saarinen), Omnia Ammattiopisto

Marjo Voutilainen, Antti-Ville Pääkkönen (Teemu Kärkkäi-
nen, Anette Säkö), opiskelijajäsen, Omnia

Marja Riitta Lygdman, sihteeri, projektipäällikkö, Omnia 
Kehittämispalvelut

Marja-Leena Mäenpää, projektiassistentti, talousvastaava, 
Omnia Kehittämispalvelut

Päivi Saari, projektiasiantuntija, Omnia Kehittämispalvelut

Opetusneuvos Ulla Aunola, Opetushallitus, rahoittajan 
asiantuntijajäsen
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Liite 3

NITOJAN TYÖRYHMIEN JÄSENET

PERUSKOULUSTA AMMATILLISEEN 

Alanko Anna, terveydenhoitaja, Espoon perhe- ja sosiaalipal-
velut, opiskeluterveydenhuolto
Alatalo Anneli, konsultoiva oppilaanohjaaja, Espoon suomen-
kielisen opetuksen tulosyksikkö
Laurinmäki Marjatta, vastaava opinto-ohjaaja, Omnian oh-
jauspalvelut
Lonka Marja Liisa, kuraattori (Sonkeri Seppo, oppilaanohjaa-
ja), Kasavuoren koulu Kauniainen 
Munnukka Antti, vastaava nivelvaiheen ohjaaja, (Valtonen Päi-
vi, nivelvaiheen ohjaaja), Omnia nuorten työpajat
Siipola Pekka, johtava sosiaalityöntekijä (Harri Kokko, lasten 
ja nuorten erityispalveluohjaaja), Espoon kaupungin perhe- 
ja sosiaalipalvelut
Venola Ilona, opiskelijakuraattori (Ansamaa Sari), Omnian 
ohjauspalvelut
Österman Jaanamari, projektipäällikkö (Luostarinen Leena), 
Ammattistartin kehittämishanke Omnia

ORIENTAATIOJAKSO 

Hardén Paula, lehtori, Omnia Lakelankatu
Hiltunen Päivi, opinto-ohjaaja, Omnia Espoonlahti
Hänninen Sanna, erityisopetuksen vastaava, Omnia Espoon-
lahti
Koivisto Armas, opinto-ohjaaja, Vantaan ammattiopisto Varia
Kumpulainen Erja, opinto-ohjaaja, Omnia Lakelankatu
Laurinmäki Marjatta, vastaava opinto-ohjaaja, Omnian oh-
jauspalvelut
Porkka Eija, lehtori, Omnia Lakelankatu
Arminen Ulla-Maija, lehtori, Omnia Lehtimäki A
Kokkonen Terhi, lehtori, Omnia Kirkkojärvi
Rapp Mervi, lehtori, Omnia Lehtimäki C
Vallisaari Mirja, koulutuspäällikkö, Omnia Lehtimäki C

OPETUKSEEN JA OHJAUKSEEN 

Grönberg Outi, lehtori, Omnia Lehtimäki A
Halonen Vuokko, lehtori, Omnia Kirkkonummi
Harjulehto Nina, lehtori, Vantaan ammattiopisto Varia
Heino Tapani, lehtori, Vantaan ammattiopisto Varia
Jaakkola Jaana, koulutuspäällikkö, Omnia Lehtimäki B
Kokkonen Terhi, lehtori, Omnia Espoonlahti/Kirkkojärvi
Laurila Jari, tuntiopettaja, Omnia Leppävaara
Lilja Kari, lehtori, Omnia Leppävaara
Lähteenmäki Mari, lehtori, Omnia Lehtimäki B
Ranta-Nilkku Sanna, lehtori, Omnia Espoonlahti/Kirkkojärvi

Saarimaa Tuija, lehtori, Omnia Espoonlahti
Vallisaari Mirja, lehtori, Lehtimäki C

RYHMÄNOHJAAJAN TEHTÄVÄT 

Jokivartio Tuuli, kuraattori, Omnian ohjauspalvelut
Kari Aila, lehtori, Omnia Lehtimäentie C
Katajainen Kaarina, opinto-ohjaaja, Omnian ohjauspalvelut
Kärkkäinen Teemu, opiskelija, Omnia Leppävaara
Laurinen-Nokua Heidi, opinto-ohjaaja, Omnian ohjauspalvelut
Vihko Risto, tuntiopettaja, Omnia Leppävaara
Voutilainen Marjo, opiskelija, Omnia Kirkkokatu

AMMATILLISESTA TYÖELÄMÄÄN

Haataja Hanna, opinto-ohjaaja, Omnian ohjauspalvelut
Heinineva Jenni, työvalmentaja, Osaaminen käyttöön -hanke
Huisman Tuija, vastaava opiskelijakuraattori, Omnian ohja-
uspalvelut
Härö Riitta, ammatinvalintapsykologi, Espoon työ- ja elinkei-
notoimisto
Kinnunen Meri, koulutusneuvoja, Espoon työ- ja elinkeino-
toimisto
Mwasi Tiia, nuorisonohjaaja, Nuorten tieto- ja neuvontapis-
te yESBOx
Niskakangas Mikko, koulutustarkastaja, Omnia oppisopimus
Pajari Kyösti, työpajapäällikkö, Omnia nuorten työpajat
Paunio Hannele, uraohjaaja, Espoon työ- ja elinkeinotoimisto
Rantala Tuula, työvoimaneuvoja, Espoon työ- ja elinkeino-
toimisto

NITOJAN TYÖSSÄOPPIJAT JA 
HARJOITTELIJAT

Lahtiluoma Laura
Launonen Sirja
Pääkkönen Antti-Ville
Rantanen Annina
Tarkka Kirsi
Voutilainen Marjo
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Liite 4
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 tarpeel-
listen tietojen siirtämistä nuoresta.
- Kun on hyväksytty opiskelijaksi        - Lupa tiedonsiirtoon oltava
        - HOJKS
        - Nivelvaiheen ohjaus
        - Yhteishakulomakkeessa

MITÄ ON OLEMASSA? Käytäntö Kuka vastaa?
Tiedonsiirtolomake
Peruskoulu jakaa päättötodistuksen yh-
teydessä. 

Espoo ja Kirkkonummi:
Oma peruskoulu, oppilaanohjaaja
Kauniainen: Asia suunnitteilla

Oppilas ja vanhemmat vastaavat sen 
täytöstä +
lupaa tai ei

Tiedonsiirtoa koskeva lainsäädäntö (etsi-
vä nuorisotyö, nivelvaiheen ohjaus)

Nuorten työpaja on saanut rahoitusta et-
sivään nuorisotyöhön.

Nuorten työpaja on saanut rahoitusta et-
sivään nuorisotyöhön.
Omnian omistajakuntien kanssa on so-
vittu etsivän nuorisotyön järjestämises-
tä vuonna 2011. Palvelun tuottaa nuor-
ten työpajat

Omnian nuorten työpajat
Nivelvaiheen ohjaus

Nivelvaiheen ohjauksen 
tiedonsiirtolupa ja -lomake

Espoo: lupa kysytään samalla, kun kysy-
tään lupa KOULUTA-järjestelmään
Kirkkonummi: Huoltajan kuulemislomak-
keen yhteydessä kysytään lupaa.
Kauniainen: Suullinen sopiminen.

Peruskoulu, oppilaanohjaaja
Nivelvaiheen ohjaajat

Yksittäisten opiskelijoiden
”saattaenvaihto neuvottelut”

Työntekijät ottavat yhteyttä eri koulu-
tusasteen työntekijään: lupa nuorelta ja 
vanhemmalta
Kirkkonummi: Yhteydenottoja vain ni-
velvaiheen ohjaajien kanssa. Kehitettä-
vä alue.
Kauniainen: Kehitettävä alue.

Peruskoulujen opot, kuraattorit, erityis-
luokanopettajat
Omnian ryhmänohjaajat, opiskelijahuol-
toryhmä

Huoltajien kuuleminen jatko-opintoi-
hin liittyen

Huoltajien kuulemislomake 
(liittyy yhteishakuun)

Peruskoulujen oppilaanohjaajat
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HAASTEITA JA 
ONGELMAKOHTIA

Käytäntö Kuka vastaa?

Tiedonsiirtolomakkeen hyödyntäminen Tiedonsiirtolomakkeet toimitetaan toi-
sen asteen oppilaitokseen.

Opintotoimisto
Erityisopetuksesta vastaava (Erva)
Ryhmänohjaaja

Yksittäisten opiskelijoiden
”saattaenvaihto neuvottelut”

Työntekijät ottavat yhteyttä eri koulu-
tusasteen työntekijään: lupa nuorelta ja 
vanhemmalta
Kirkkonummi: Yhteydenottoja vain ni-
velvaiheen ohjaajien kanssa. Kehitettä-
vä 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 kehittä-
mässä ammattistartin tehostaminen –
projektissa (SUKO-Omnia yhteistyössä)
Kirkkonummi: opot ilmoittaa nivelvai-
heen ohjaukseen, joka pitää tilastointia
Kauniainen: yksi yläkoulu, jolloin tilas-
tointi hoituu tätä kautta

Espoossa: Suomenkielisen opetuksen tu-
losyksikkö (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, erityisluo-

kanopettajat

Ammattistartin, starttipajan ja lisäope-
tuksen ammatilliset jaksot

Lukuvuodessa jokin jakso em. koulutuk-
sissa opiskellaan ammatillisella puolella.
Kirkkonummella kehitetään lisäopetusta

Omnian opettajat yhteistyössä em. ryh-
mien opettajien kanssa

Ammattilaiseksi Omnian kiertue alueen peruskouluihin 
ja kampanjasivusto Omnian nettisivuilla

Omnian opinto-ohjaajat ja tutor-opis-
kelijat

Tähtäimessä valkolakki Espoon lukioiden kiertue peruskouluille.
Kirkkonummen lukioiden esittely perus-
kouluille.
Kauniainen: Tutor-opiskelijat esittelevät

Lukion opinto-ohjaaja ja tutor-opiskelijat

Lukioiden avoimet ovet Espoo: Kaksi yhteistä päivää kaikilla lu-
kioilla (päivisin) ja kullakin lukiolla omat 
avoimet ovet iltaisin
Kirkkonummen lukioiden esittely perus-
kouluille.
Kauniainen: Kuten Espoossa, eri päivä-
määrät kuin Espoon puolella

Espoon suomenkielisen opetuksen tu-
losyksikkö

Kauniainen: oppilaanohjaaja

Tutustu ammatilliseen 8-TET, 9-TET, pienryhmätutustumiset. 
Mahdollisuus osallistua opetusryhmien 
toimintaan sovitusti. TET-jaksoilla tutus-
tumista myös työelämään.

Omnian henkilökunta

Kirkkonummen koulutusmessut Kerran vuodessa pidettävät koulutusmes-
sut Veikkolan ja Keskusta-Masalan alu-
eilla Kirkkonummen ja lähialueiden kou-
lutustarjonnasta.

Kirkkonummen perusopetuksen oppi-
laanohjaajat
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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 ohjaus-
palvelut

Next step -messut Messuille osallistutaan peruskouluilta 
mahdollisuuksien mukaan.

Peruskoulujen oppilaanohjaajat ja opet-
tajat

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

Espoon suomenkielisen opetuksen tulos-
yksikkö SUKO ja Taloudellinen Tiedotus-
toimisto TAT

Nuorten tapaaminen, jotka eivät ole 
päässeet pääsy- / soveltuvuuskokeisiin

Nivelvaiheen ohjaajat käyvät peruskou-
luilla tapaamassa nuoria.
Kirkkonummella ja Kauniaisissa opo ot-
taa yhteyttä nivelvaiheen ohjaajaan.

Nivelvaiheen ohjaajat ja peruskoulujen 
oppilaanohjaajat

Opintojen aloitus Omniassa /orientaa-
tiopäivät

Opintonsa aloittaville kerrotaan ensim-
mäisten päivien aikana opinnoista, am-
matista, opiskelijahuollosta jne. 

Omnian toimipisteet

MITÄ PUUTTUU?
Oppilaiden tutustumiset työ- ja elinkei-
notoimistoon

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi: Perus-
koulusta haluttaisiin käydä tutustumas-
sa Espoon työ- ja elinkeinotoimiston toi-
mintaan ja saada toivottu määrä amma-
tinvalinnan ohjauksen palvelua 

Opettajat ja oppilaanohjaajat

NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT HUOLTAJILLE
MITÄ ON OLEMASSA HUOLTAJILLE? Käytäntö Kuka vastaa?
Toisen asteen huoltaja -info 
(Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi)
Kirkkonummen koulutusmessut

Kerran vuodessa Tapiolan kulttuurikes-
kuksessa toisen asteen koulutuksen 
esittely.
Kirkkonummella huoltajainfo koulutus-
messuilla/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 ohjaus-
palvelut

Lukioiden avoimet ovet Espoo: Kaksi yhteistä päivää kaikilla lu-
kioilla (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 Om-
niassa.
9-luokkalaisten huoltajille menee kutsu 
suoraan postitse Omniasta.
Info Omnian nettisivuilla.
Infoa tapahtumasta toivotaan myös pe-
ruskoulujen oppilaanohjaajille.

Omnian ammattiopisto ja ohjauspalvelut
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Vanhempainillat Perusopetuksen vanhempainilloissa käy-
dään kertomassa toisen asteen vaihto-
ehdoista. Opot, nivelvaiheen ohjaajat 
mukana.

Omnian, lukion opot ja nivelvaiheen oh-
jaajat sopivat peruskoulujen kanssa yh-
dessä

Kotiväenillat Omniassa aloittavien opiskelijoiden huol-
tajille pidetään kotiväenillat ensimmäi-
sen jakson aikana.

Toimipisteiden koulutusjohtajat

Uratarinat Uratarinat – infotilaisuus nuorille ja huol-
tajille Espoossa

Espoon suomenkielisen opetuksen tulos-
yksikkö SUKO ja TAT

MITÄ ON OLEMASSA HUOLTAJILLE? Käytäntö Kuka vastaa?

NIVELVAIHEEN INFOT JA TAPAHTUMAT AMMATTILAISILLE
MITÄ ON OLEMASSA 
AMMATTILAISILLE?

Käytäntö Kuka vastaa?

Omnian syksyn infopäivä Järjestetään koulutuspäivä tulevan vuo-
den asioista ja koulutuksista peruskoulu-
jen oppilaanohjaajille, erityisluokanopet-
tajille ja lukion opinto-ohjaajille

Omnian ammattiopisto ja opinto-oh-
jaajat

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 VE-
SO-päivässä. Koulutustarjottimessa Es-
poossa ja Kirkkonummella.
Peruskoulujen, lukioiden ja Omnian opet-
tajia ja opoja kutsutaan mukaan.
Kauniainen: jokainen tilaisuus markki-
noidaan erikseen.

Hankkeen työntekijät Nitojan aikana, ni-
velvaiheen ohjaus, ammattiopiston joh-
to- ja ohjaushenkilöstö

OPO-tet
Ope-tet
Rexi-tet

Mahdollisuus tutustua eri kouluasteisiin 
ja yritysmaailmaan

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 
koulucoachit

Next step -messut Peruskoulujen henkilöstö osallistuu op-
pilaiden kanssa
Omnian opettajat osallistuvat opiskeli-
joiden 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
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NIVELVAIHEEN MATERIAALIT
KIRJALLINEN JA SÄHKÖINEN
INFOMATERIAALI

Käytäntö Kuka vastaa?

Valtakunnallinen koulutusopas Jaetaan peruskouluissa kaikille 9-luok-
kalaisille
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 tie-
dot koulutoimistoon

Tietoa peruskoulun päättävälle -opas
(starttipajat, lisäopetus yms)

Opas jaetaan keväällä kaikille espoolai-
sille peruskoulunsa päättäville nuorille. 
Kirkkonummella asia kehitteillä, mutta 
ainakin koulutusvaihtoehdot esitellään 
oppaassa.
Opas sisältää mm. ohjeita jatko-opinto-
paikan 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 so-
veltuvuuskokeisiin kutsun mukana

Ammattiopisto: ohjauspalvelut ja kehit-
tämispäällikkö
Opintosihteerit

Www-sivuja: www.omnia.fi, www.es-
poo.fi, www.kauniainen.fi, www.kirk-
konummi.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 tu-
losyksikkö

Avoimien ovien sisällön kehittäminen Todellista näyttöä ja käytäntöä mitä ope-
tus 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 hen-
kilöstölle ammatillisen koulutukseen tu-
tustumista varten. 

Espoo: Suomenkielisen opetuksen tu-
losyksikkö, Taloudellinen Tiedotustoi-
misto TAT

Toiselta asteelta perusopetukseen tu-
tustuminen

Ammattiopiston opettajat tutustumaan 
peruskoulujen arkeen ja opettajien työ-
hön.



44

NIVELVAIHEEN VERKOSTOTYÖ
MITÄ ON OLEMASSA? Käytäntö Kuka vastaa?
Yhteinen yhteishaun ulkopuolinen haku 
(lisäopetus, ammattistartti, starttipaja)

Espoo, Kauniainen: Hakuvaiheessa teh-
dään yhteistyötä hakijoiden sijoittami-
sessa heille sopivimpaan koulutukseen.
Kirkkonummi tulossa mukaan

Espoon suomenkielisen opetuksen tu-
losyksikkö
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 työhönval-
mennuskeskus, eri työryhmät (Hanska, 
Nitoja, oppilaanohjauksen kehittämis-
hanke), nivelvaiheen kokoukset.
Nivelvaiheen verkostopäivät kaksi ker-
taa kalenterivuodessa.

Omnian nivelvaiheen ohjaajat

Kouluterveydenhuollon ja opiskeluter-
veydenhuollon tapaamiset

Espoossa 2 kertaa vuodessa. Kirkko-
nummella ja Kauniaisissa ei ole tällais-
ta käytäntöä.

Espoon kaupunki perhe- ja sosiaalipal-
velut

Kuraattorien tapaamiset Aika ajoin, pysyvää käytäntöä ei ole vie-
lä luotu. 

Omnian kuraattorit
Peruskoulujen kuraattorit

Moniammatillista yhteistyötä eri työ-
ryhmissä

Hankkeet Hanketoimijat

Nivelvaiheen messut Kerran vuodessa Nivelvaiheen ohjaajat
Ammattistartti

HAASTEITA JA 
KEHITTÄMISKOHTEITA

Käytäntö Kuka vastaa?

Kouluterveydenhuollon ja opiskeluter-
veydenhuollon tapaamiset

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

Kuntien terveyspalvelut

Kuraattorien tapaamiset Pysyvää käytäntöä ei ole, perusopetuk-
sen puolella toivotaan tapaamisia. 

Kuka ottaa asiasta vastuun?
Omnian kuraattorit
Peruskoulujen kuraattorit

Erityisopettajien tapaamiset (peruskou-
lu, lukio, Omnia)

Kirkkonummella  ja Kauniaisissa ei ole 
tällaista käytäntöä.
Espoossa käytäntöä käynnistetty
Peruskoulujen ja Omnian erityisopetta-
jat toivovat tapaamisia.

Omnian erityisopetuksesta vastaavat
Espoon suomenkielisen opetuksen tu-
losyksikkö

Hankemallien ja hyvien käytänteiden siir-
täminen pysyväksi käytännöksi

Levitetään ja juurrutetaan hanketoimin-
nan aikana.

Nivelvaiheen toimijat, Omnia, Espoo-
Kauniainen-Kirkkonummi: toimijat, joi-
ta hanke koskee

Byrokratia
Vaitiolovelvollisuus?

Miten saadaan nuori ja nuoren asia nä-
kyväksi, 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 mo-
nihallinnolliselle yhteistyölle.
Nuorisolain muutoksen myötä uudistus: 
velvoite monialaisesta viranomaisyh-
teistyöstä.

Johto
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MITÄ PUUTTUU?
Omnian ope-tet peruskoulun puolelle

Omnia: Ammattitaitoa täydentävien tut-
kinnon osien (ATTO) opettajat: tutustu-
maan oman alan opettajan työhön toi-
selta koulutusasteelta

Toteutettu Nitojassa kerran

Yhteistyö perusopetuksen alueellisen op-
pilashuoltoryhmien kanssa (OHRA)

Espoossa OHRAT: toimiva käytäntö
Toive: Alueellista yhteistyötä myös am-
matillisen koulutuksen kanssa.

Espoon suomenkielisen opetuksen tu-
losyksikkö
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Sisältö aloituspäivien aikana Kuka vastaa Miten

Liite 5

ORIENTAATIOMALLI

Sisältö aloituspäivien aikana
Tervetuloa opiskelemaan! Toimipisteen 
esittely (alat, henkilökunta)
Opiskelujen aloituksen ohjelma
Savuton Omnia, 

ruokailu + allergiat + KELA-kortin 
käyttö

Ryhmiin jakaminen, kättely
- Omaan ryhmänohjaajaan tutustumi-
nen (ryhmänohjaajan työhistoria)

Opiskelijoihin/opiskelukavereihin tu-
tustuminen, ryhmän yhteisöllisyyden 
rakentaminen

Tiloihin tutustuminen (wc, seuraa-
van päivän luokka, ruokailu, opinto-
toimisto)

Ryhmän ensimmäisten päivien luku-
järjestyksen ja asioiden läpikäyminen 
(kansion läpikäyminen)

”Lippujen ja lappujen” täyttäminen 
yhdessä 
- alkuperäiset todistukset (vai kopiot?)
- valokuvat
- ilmoittautumislomake
- opintokortti??
- matkatuki
- tietoturvalomake (huoltajan allekir-
joitus)

Päivän päätös
- kysymykset ja palautteet
- kadonneiden metsästys

Oppilaitoksen perussääntöihin tutustu-
minen, käytöstavat

Turvallisuusohjeet   

Keskustelua tietoturvasta, koulun it-
säännöistä

Koulutusjohtaja

Ruokapalvelupäällikkö
Ryhmänohjaaja syö ryhmän kanssa ensim-
mäisten päivien aikana

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja toimittaa valmiit laput 
opintotoimistoon

Ryhmänohjaaja

Koulutusjohtaja

Koulutusjohtaja

IT-help

Yhteinen aloitustapahtuma
Toimipisteittäin

Yhteisessä aloitustapahtumassa (nimet 
esillä ryhmittäin taululla), luokassa

Luokassa: 
Käytetään erilaisia tapoja (tarkemmat 
ohjeet eri paikassa)

Aloituspäivien aikana joka päivä

Yhteinen tapahtuma
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Sisältö aloituspäivien aikana Kuka vastaa Miten

Liput ja laput (jos kesken edelliseltä 
päivältä) 

Ryhmän omat säännöt

Ryhmänohjaajan haastattelut 

Opiskelijahuoltoryhmän jäsenten esit-
tely

Sosiaalisiin etuihin tutustuminen 
(KELA, matkaedut yms)

Opiskelijanoppaaseen tutustuminen

Terveydenhoitajan kysely (terveystie-
tolomake) 

Luki- ja matikkatesti
Ammattiin tutustuminen

OPS tutuksi (lukuvuoden ohjelma)

Turvallisuusohjeet

Omnian kotisivuihin tutustuminen ja 
muihin sähköisiin palveluihin tutus-
tuminen

Tilojen kiertäminen edellistä päivää 
tarkemmin

Käyttäjätunnusten aktivointi

Ryhmien valokuvaus 

Päivän päätös
- kysymykset ja palautteet
- kadonneiden metsästys

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja, rinnakkaisopettaja

Ryhmänohjaaja
Rinnakkaisopettaja

Kuraattori

Ryhmänohjaaja

Terveydenhoitaja

ERVA
(erityisopetuksesta vastaava opettaja)

Ryhmänohjaaja,
ammattiaineen opettajat

Ryhmänohjaaja
Ammattiaineiden opettaja
Atto-aineiden opettaja

Tutorit

Ryhmänohjaaja, IT-tuki, tutorit

Ryhmänohjaaja

Kun ryhmänohjaaja haastattelee –
muu ryhmä tekee esim. ko. koulutusalaan 
liittyviä tehtäviä

Rastit, yritysten ammattilaisten esitykset

Ohjatusti tutoreiden ja/tai ryhmänoh-
jaajien
opastuksella
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Sisältö aloituspäivien aikana Kuka vastaa Miten

Sisältö toimintapäivissä

Toimintapäivät elo-syyskuussa 
 - Valitaan ryhmän  yhdysopiskelija
- HOPSien tekeminen
- Oppimaan oppimisesta 
- Opiskelijakuntatoiminnan esittely
- Tutor-toiminnan esittely
- Työelämäesittelyt
- Kirjastopalvelujen esittely
- Työkykypassikäytäntö
- Kotiväenilta

Kertaukset:
Opiskelijanopas
Oppilaitoksen säännöt, hyvät käytösta-
vat, turvallisuusohjeet, it-säännöt
Ammattiin tutustuminen
OPS tutuksi
Omnian kotisivut, sähköiset käytettä-
vät palvelut

Ryhmänohjaajat
Atto-opettajat
Tutoropiskelijat
Koulutusjohtajat

Toimintapäivät tapahtuvat oppilaitok-
sen ulkopuolella esim. seurakuntien lei-
rikeskuksissa
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Liite 6

ESIMERKKI ORIENTAATIOJAKSON OHJELMASTA

Yleistä ensimmäiselle 
orientaatiopäivälle:

• Jokaiselle opettajalle on oma tehtävänsä
• Osa opettajista päivystää C-talon ala-aulassa: auttavat 

opiskelijoita löytämään nimensä listoista, ja osaamaan oi-
keaan luokkaan, metsästävät ”kadonneita lampaita” ryh-
mänohjaajien apuna sekä toimivat yleisinä ”järjestysmie-
hinä” ja ”tukihenkilöinä”. Lisäksi he toimivat taukojen ai-
kana Savuton Omnia –vastaavina, jotka tiedottavat savut-
tomuudesta koulualueella ja valvovat sitä.

• Opintotoimisto on koonnut ryhmänohjaajille kansiot, jos-
sa ovat ohjeistukset lomakkeista ym. 

• Kukin ryhmä viettää päivän oman ryhmänohjaajansa kans-
sa. Ryhmänohjaajan lisäksi mukana on joku ryhmään 1. jak-
sossa opettava opettaja, erillisen listan mukaisesti

• Päivän tavoitteet aloittavan opiskelijan kannalta ovat:
 o tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi
 o tutustua omaan ryhmään ja ryhmänohjaajaan
 o tutustua opiskelupaikan tiloihin: löytää luokkiin, audito-

rioon, ruokailuun ja opintotoimistoon
 o saada täytettyä ja palautettua lomakkeet ja todistukset
 o saada selville lähipäivien (orientaatiopäivien ja ryhmäy-

tymispäivän) ohjelma.
• Ruokailu on porrastettu.. Ryhmien on syytä noudattaa kul-

lekin annettua ruokailuaikaa ruuhkien välttämiseksi.
• Ryhmänohjaajat selvittävät heti ensimmäisenä päivänä 

opiskelijoiden erityisruokavaliot.
• Jokaisesta opiskelijasta käydään näppäämässä digikuva, 

joka tallennetaan opiskelijan nimitiedolla varustettuna 

esimerkiksi P-asemalle, niin että muodostuu kansiot tmv., 
joista opettajat löytävät kätevästi kunkin ryhmän opiske-
lijoiden kuvat, ja että kuvista voidaan printata kuvakoos-
teet kunkin ryhmän kansioon.

Kaikki kokoontuvat iltapäivällä auditorioon, jossa rehtori ja 
koulutusjohtaja toivottavat kaikki uudet opiskelijamme ter-
vetulleiksi sekä puhuvat Omnian pelisäännöistä yms

Yleistä toiselle ja kolmannelle 
orientaatiopäivälle:

 o Sekä luki- että matematiikkatestien teettäminen kaikis-
sa ryhmissä. ERVA on päävastuussa.

 o Opiskelijan oppaaseen tutustuminen.
 o Hyvistä opiskelutavoista keskusteleminen.
 o Opiskelijan tukipalveluihin, OHR:ään ja muuhun henki-

lökuntaan tutustuminen.
 o Oman tutkinnon opetussuunnitelmaan, oman tutkinnon 

sisältöihin, mahdollisiin opintopolkuihin ja etenkin 1. jak-
son sisältöön tutustuminen.

 o Koulun IT-asioihin ja tietoturvasääntöihin tutustuminen.
 o Koulun pelisääntöihin, käytöstapoihin ja turvaohjeisiin 

tutustuminen.

• Pääsääntöisesti ryhmänohjaajat ovat ryhmiensä kanssa 
koko ajan.

• Tehtäviä on jaettu myös opettajille, jotka muutoin opetta-
vat ko. ryhmiä. 

Esimerkki datanomiopiskelijoiden orientaatiopäivien ke 11. – pe 13.8.2010 lukujärjestyksestä

Matematiikan ja lukivaikeuksien seulontatestit korjaa erityisopetuksesta vastaava opettaja. Testien avulla kartoitetaan opiskelijat, joille tarjotaan erityistä tukea opintoihin. 
Testien tulos ei vaikuta kurssiarvosanoihin.
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ORIENTAATIOKYSELY OPISKELIJAT
Syksyn orientaatiojakson arviointi n=462

On tärkeää, että opintojen alussa on päivä, jolloin tutustutaan 
opintoihin ja oppilaitoksen käytänteisiin. 
Samaa mieltä   40,5 %   n=187  
Täysin samaa mieltä  50,4 %  n=233

Minut huomioitiin riittävän yksilöllisesti ensimmäisten päivi-
en aikana oppilaitoksessa.
Täysin samaa mieltä 26,7 %  n=123
Samaa mieltä   44,7 %  n=206
En osaa sanoa  26 %  n=120 

Olen saanut riittävästi opastusta ka ohjausta Omnian palve-
luiden käyttöön (esim. Omnian nettisivut, oppilaitoksen sään-
nöt, opiskelijan opas, ohjauspalvelut)
Täysin samaa mieltä  37,3 %  n=172
Samaa mieltä   48,6 %  n=224
 
Tutustuin helposti ryhmääni ja muihin opiskelijoihin.
Täysin samaa mieltä  43,1 %  n=198
Samaa mieltä   47,7 %  n=219
 

Koin olevani tervetullut opiskelemaan.
Täysin samaa mieltä  43,1 %  n=198
Samaa mieltä   47,7 %  n=219 

Oli tärkeää, että ryhmänohjaajalla oli aikaa omalle ryhmäl-
leen ensimmäisinä päivinä.
Täysin samaa mieltä  50,5 %  n=231
Samaa mieltä   39,2 %  n=179 

Kolme päivää oli riittävä aika opintojen orientaatioon.
Täysin samaa mieltä  33,6 %  n=152
Samaa mieltä   41,3 %  n=187 
En osaa sanoa  20,1 %  n=91

Liite 7

ORIENTAATIOKYSELYN TULOKSIA

ORIENTAATIOKYSELY OPETTAJAT
Syksyn 2010 orientaatiojakson arviointi n=33

Orientaatiojakso toteutui suunnitelmien mukaisesti. 
Samaa mieltä  48,5 %
Melko samaa mieltä 42,4 %

Orientaatiojaksoon varattu aika oli sopiva. 
Samaa mieltä  48,5 % 
Melko samaa mieltä 27,3 %
Melko eri mieltä 15,2 %

Henkilökunnan vastuut ja työnjako olivat selkeästi sovitut. 
Samaa mieltä  25 %
Melko samaa mieltä 62,5 %
 
Opiskelijoille oli etukäteen jaettu tarkka ohjelma ja aikatau-
lu orientaatiojakson tapahtumista. 
Samaa mieltä  15,6 %
Melko samaa mieltä 43,8 %
Melko eri mieltä 15,6 %
Eri mieltä  15,6 %

Opiskelijat olivat aktiivisesti paikalla jakson aikana. 
Samaa mieltä  39,4 %  
Melko samaa mieltä 45,5 %

Rehtorin pitämä alustus oli tärkeä osa kokonaisuutta. 
Samaa mieltä  31,3 %  
Melko samaa mieltä 28,1 %
Ei toteutunut   34,4% 

Koulutusjohtajan pitämä alustus oli tärkeä osa kokonaisuutta. 
Samaa mieltä  46,9 % 
Melko samaa mieltä 34,4%

Oman opsin esittelyyn varattiin riittävästi aikaa. 
Samaa mieltä  24,2 %
Melko samaa mieltä 45,5 %
Melko eri mieltä 24,2 %

Toimipisteen eri koulutusaloja esiteltiin opiskelijoille. 
Samaa mieltä  21,2 % 
Melko samaa mieltä 33,3 %
Melko eri mieltä 21,2 %

Tutor -toiminta tuli opiskelijoille tutuksi. 
Melko samaa mieltä 34,4 %
Melko eri mieltä 37,5 %
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Jakso oli opiskelijoita osallistava ja opintoihin motivoiva. 
Samaa mieltä  21,9 % 
Melko samaa mieltä 53,1 %

Jakson sisältö/ohjelma tuki opiskelijoiden ryhmäytymistä. 
Samaa mieltä  27,3%   
Melko samaa mieltä 48,5 %
Melko eri mieltä 15,2%

Jakson sisältö/ohjelma vahvisti opiskelijoiden yhteisöllisyy-
den tunnetta.
Samaa mieltä  33,3 %  
Melko samaa mieltä 39,4 %
Melko eri mieltä 27,3 %

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistettiin esittelemällä erilai-
sia oppimistapoja ja -tekniikoita
Melko samaa mieltä 27,3 %
Melko eri mieltä 30,3 %
Eri mieltä  21,2 %
Ei toteutunut  15,2 %

Ryhmänohjaaja tutustui henkilökohtaisesti kaikkiin ryhmän-
sä opiskelijoihin. 
Samaa mieltä  51,5 % 
Melko samaa mieltä 30,3 %

Ryhmänohjaajan tekemä tulohaastattelu oli tärkeä osa uuden 
opiskelijan perehdytystä 
Samaa mieltä  60,6 %
Melko samaa mieltä 18,2 %

Testausten avulla saatiin tärkeää tietoa opiskelijoiden yksilöl-
lisistä lähtökohdista ja tuentarpeista.  
Samaa mieltä  43,8 %
Melko samaa mieltä 43,8 %

Testausten tuloksia käytettiin yksilöllisen opintosuunnitel-
man (HOPS) tukena. 
Samaa mieltä  38,7 %
Melko samaa mieltä 41,9 %

On hyvä, että jatkavat opiskelijat aloittavat opintonsa vasta 
orientaatiojakson jälkeen.
Samaa mieltä  68,8 %

5. Orientaatiojaksolle asetetut tavoitteet saavutettiin n=32
Kyllä  75 %
Ei  25 %

Miksi ei? 
• Ei kirjattuja tavoitteita
• Ei ollut riittävää ohjeistusta mitä pitää tehdä
• Ei aikaa
• Haastatteluihin olisi pitänyt varata enemmän aikaa
• Oppilaisiin ei ehtinyt tutustua yksilöinä, ohjelmassa ei ol-

lut ryhmäytymistehtäviä
• Päivät olivat hieman toistoa, tutustuminen jäi vajaaksi
• Tulohaastattelu jäi ajan puutteen vuoksi tekemättä.
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Liite 8

VALMISTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN SEURANTA/
TARKEMMAT TULOKSET

Kaaviot ja avoimet vastaukset
*Taulukoiden yhteenlasketut prosentit eivät välttämättä ole 
100 % esimerkiksi pyöristyksistä johtuen.

Mies N=59 77 %     
  

Nainen N=18 23 %     
  

Yhteensä N 77      
 
 

 

 

Alle 20 N=39 52 %     
 

20–29 N=44 59 %     
  

30 tai yli N=2 3 %     
  

Yhteensä N 75    
 
 

 

  

Espoon seutu (Espoo, 

Kirkkonummi, Kauniainen) 
N=59 77 %     

 

Helsinki tai Vantaa N=11 14 %     
  

Pääkaupunkiseudun 

kehyskunnat (esim. 

Kerava, Lohja, Nurmijärvi) 

N=4 5 %     
  

Muu Suomi N=3 4 %     
  

Ulkomaat N=0 0 %   
  

Yhteensä N 77    
 

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Nykyinen asuinpaikka
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2009 N=36 47 %     
  

2010 N=41 53 %     
  

Yhteensä N 77      
 

 

 

  

Sähkö- ja 

automaatiotekniikan 

perustutkinto 

N=14 18 %     
  

Rakennusalan 

perustutkinto 
N=13 17 %     

  

Kone- ja metallialan 

perustutkinto 
N=13 17 %     

  

Liiketalouden 

perustutkinto 
N=11 14 %     

  

Audiovisuaalisen 

viestinnän 

perustutkinto 

N=9 12 %     
  

Käsi- ja 

taideteollisuusalan 

perustutkinto 

N=9 12 %     
  

Tietojenkäsittelyn 

perustutkinto 
N=9 12 %     

  

Yhteensä N 78*    
* Yksi vastaajista ilmoittanut kaksi tutkintoa 

 

 

  

Työssä N=32 42 %     
  

Työtön N=17 22 %     
  

Varusmies- tai 

siviilipalveluksessa 
N=14 18 %     

  

Päätoiminen opiskelija N=11 14 %     
  

Perhevapaalla (äitiys-, isyys-

, vanhempain- tai 

hoitovapaa) 

N=0 0 %   
  

Muu N=3 4 %     
  

Yhteensä N 77      
 

4. Valmistumisvuosi

5. Omniassa suoritettu tutkinto

6. Pääasiallinen toiminta tutkimushetkellä
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7. Nykyinen päätyönantaja

8. Työpaikan sijainti

9. Työsuhteen luonne

Yksityinen yritys N=27 87 %     
  

Valtio N=2 6 %     
  

Kunta tai kuntayhtymä N=1 3 %     
  

Oma yritys N=0 0 %   
  

Järjestö tai vastaava N=0 0 %   
  

Muu N=1 3 %     
  

Yhteensä N 31       
 
 

 

  

Espoon seutu (Espoo, 

Kirkkonummi, Kauniainen) 
N=17 55 %     

  

Helsinki tai Vantaa N=9 29 %     
  

Pääkaupunkiseudun 

kehyskunnat (esim. Kerava, 

Lohja, Nurmijärvi) 

N=3 10 %     
  

Muu Suomi N=2 6 %     
  

Ulkomaat N=0 0 %   
  

Yhteensä N 31       
 
 

 

 

Vakituinen tai toistaiseksi 

voimassaoleva 
N=17 55 %     

  

Määräaikainen N=14 45 %     
  

Yhteensä N 31       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖSSÄKÄYVIÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET
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Vastaa täysin N=7 23 %     
  

Vastaa osittain N=14 45 %     
  

Ei vastaa lainkaan N=10 32 %     
  

Yhteensä N 31      
 
 

 

  

Ei työttömyysjaksoja 

valmistumisen jälkeen 
N=18 58 %     

  

Työttömänä alle 3 kk N=10 
32 

% 
    

  

Työttömänä 3-6 kk N=3 
10 

% 
    

  

Työttömänä yli 6 kk N=0 0 %   
  

Yhteensä N 31      
 
 

 

  

Suunnitellut jatko-opintoja N=16 52 %     
  

Ei suunnitellut jatko-opintoja N=15 48 %     
  

Yhteensä N 31      
 
 
 
 
TYÖTTÖMIÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET: 
 
 
  

Valmistumisesta asti N=11 65 %     
  

Yhteensä /kk N=4 24 %     
  

Alle kuukauden N=2 12 %     
  

Yhteensä N 17       
 
 

 

 

 

 

10. Nykyisten työtehtävien vastaavuus Omniassa suoritettuun tutkintoon

11. Työssäkäyvien aiemmat työttömyysjaksot

12. Työllisten jatko-opintosuunnitelmat 

13. Miten pitkään nykyinen työttömyysjakso on kestänyt? 

14. Oletko ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon?

TYÖTTÖMIÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET:

Kyllä N=15 88 %     
  

En N=2 12 %     
  

Yhteensä N 17       
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15. Kaipaatko tukea työnhakuun tai kouluttautumiseen liittyvissä asioissa? 

16. Oletko harkinnut jatko-opintoja? 

17. Nykyinen oppilaitos 

18. Tärkein syy hakeutua jatko-opintoihin 

en N=11 92 %     
  

kyllä N=1 8 %     
  

Yhteensä N 12       
 
 

 

 

 

  

En N=11 65 %     
 

Kyllä N=6 35 %     
  

Yhteensä N 17      
 
 
 
 
PÄÄTOIMISIA OPISKELIJOITA KOSKEVAT KYSYMYKSET: 

 
 
  

Ammattikorkeakoulu N=6 55 %     
 

Omnian ammattiopisto N=3 27 %     
  

Muu ammattioppilaitos N=2 18 %     
  

Omnian aikuisopisto N=0 0 %   
  

Yliopisto N=0 0 %   
  

Muu N=0 0 %   
   

PÄÄTOIMISIA OPISKELIJOITA KOSKEVAT KYSYMYKSET:

Halu syventää ammattitaitoa N=5 45 %     
  

Halu vaihtaa alaa N=3 27 %     
  

Valmistumisen jälkeinen 

huono työllisyystilanne 
N=0 0 %   

  

Muu syy N=3 27 %     
  

Yhteensä N 11       
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Erittäin tyytyväinen N=20 28 %     
  

Melko tyytyväinen N=39 55 %     
  

Ei tyytyväinen eikä 

tyytymätön 
N=10 14 %     

  

Melko tyytymätön N=2 3 %     
  

Erittäin tyytymätön N=0 0 %   
  

Yhteensä 71       
 

KAIKILLE ESITETYT KYSYMYKSET:

19. Tyytyväisyys Omniassa suoritettuun tutkintoon 

20. Miten hyödyllisiksi 

arvioisit seuraavat tekijät

työllistymisesi kannalta?
Yht.

Työssäoppiminen  59  28  7  4 1
100

%

Muu opiskeluaikainen 

työkokemus 
 27  46  23 3 1

100

%

Ryhmänohjaajien antama 

uraohjaus
 19  35  24  16  5

100

%

Muiden opettajien antama 

uraohjaus
 16  35  24  16  8 

100

%

Opinto-ohjaajien antama 

jatko-ohjaus
 16  26  32  19  7 

100

%

Omniasta eteenpäin -

tapahtuma 
 8  18  48  14  12 

100

%

TE-toimiston palvelut  10  22  40  16  12 
100

%

Omat kontaktit ja 

suhdeverkosto
 36  38  12  9  4

100

%

21. Saitko opintojesi loppuvaiheessa 

mielestäsi riittävästi?  
Yht.

Tietoa oman alasi työpaikoista 66  32 100 %

Yleistä työelämätietoutta (esim. 

työsopimusasiat, muut työelämän pelisäännöt)  
 76  24 100 %

Koulutusta työnhakuun (esim. työhakemus, 

ansioluettelo)
4  69  27 100 %

Informaatiota jatkokoulutusmahdollisuuksista 4  57  39 100 %

AVOIMET VASTAUKSET: liikaa riittävästi liian
vähän

Ei hyödyllinen
eikä hyödytön

Erittäin
hyödytön

Melko 
hyödytön

Melko 
hyödyllinen 

Erittäin
hyödyllinen 
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AVOIMET VASTAUKSET:

Vastaukset on numeroitu niiden erottamiseksi toisis-
taan. Numerointi ei noudata lomakkeiden palautusjär-
jestystä. 

Kysymys 15. (Työttömille) 
Minkä arvioisit olevan tärkein syy siihen, että et ole 
saanut työtä?

1.  En ole löytänyt sopivaa työpaikkaa ja taloudellisesta on-
gelmasta. 

2.  Tilanne, lama. 
3.  Taloustilanne. 
4.  Vaikea saada työpaikkaa tällä hetkellä. 
5.  Uskoakseni suurin syy on se, ettei tässä taloustilantees-

sa yritykset halua palkata kuin kokeneita sähkömiehiä. 
Kun yhtä sähköasentajan paikkaa hakee esimerkiksi 135 
henkilöä ovat hiljattain valmistuneet ja vähän työkoke-
musta omaavat nuoret listalla alempana ja paikan saa-
minen miltein mahdotonta. 

6.  Yritän tiukasta pysyä vielä alan hommissa, vaan on [alan 
x] hommat vähissä. Minä kun en valmistunut [alalle x] 
mennäkseni Alepan kassalle töihin! 

7.  Kilpailu oman alan paikoista.
8.  Kaikille ei riitä töitä, yritykset haluavat säästä joten ot-

tavat niin vähän kun pystyvät ja työnantajien suhtautu-
minen ennakkoluuloisesti nuoriin, sekä liikaa hakijoita 
yhteen paikkaan. 

9.  Ei oo ajokorttii. Ja [alalla x] kaikki haluu joko ajokortin 
tai 2 v. kokemusta. Ja lähin koulusta suoraan inttiin. 

10.  Huonosti tehty CV, työ kokemuksen puute, oma suhtau-
tuminen ei mukaviin työpaikkoihin.

11.  Tällä hetkellä niistä paikoista joista olen hakenut töitä ei 
ole tarvetta lisätyövoimalle. 

12.  Liian vähän työkokemusta. 
13.  Ei tiedä, mistä löytyy.
14.  Oma aktiivisuus.
15.  En ole hakenut. 

Kysymys 23. (Kaikille)
Millaista tukea ja/tai informaatiota olisit kaivannut 
enemmän opintojesi lopussa työelämään siirtymisen 
helpottamiseksi?

1.  Olisin halunnut kuulla enemmän työtehtävistä, joita sa-
man koulutuksen saaneet tekevät. Toki monilla koulutus-
aloilla on ns. itsestään selviä työtehtäviä, mutta esimer-
kiksi omalla tutkinnollani voi tehdä monenlaista koulu-
tukseen liittyvää työtä. 

2.  Tietoa oman alani työpaikoista. Työpaikoista oman ala-
ni hakemuksia. 

3.  Infoa avoimista työpaikoista. 
4.  Ilman suhteita, mistä sitä lähtisi etsimään töitä. 
5.  Kontakteja ja tietoa. 
6.  Enemmän tietoa alan yrityksistä. 

7.  Työelämätietoa. 
8.  Että mistä sitä työtä voi hakea, muuten kuin työkkäris-

tä. 
9.  Tietoa oman alani työpaikoista ja työpaikoista hakemuk-

set jne.
10.  Mistä löytää eri työpaikkoja. 
11.  Mistä muualta voi hakea töitä sähköasentajan koulutuk-

sella kuin teollisen rakentamisen tahoilta. 
12.  Olisi ollut hyvä, jos opinto-ohjaajat olisivat luetelleet omi-

en kokemuksien (edellisvuosien oppilaiden työuran edis-
tymisen pohjalta) perusteella potentiaalisia työpaikka-
mahdollisuuksia aloittavalle työssäkävijälle. 

13.  Tietoja mahdollisista jatko-opiskelu mahdollisuuksista 
tai syventävistä tutkinnoista. 

14.  Olisi voitu enemmän keskittyä jakokoulutukseen. 
15.  Olisi voinut kertoa enemmän jatkokoulutusmahdollisuuk-

sista. Minne voi hakea, miten valmistautua siihen jne. 
16.  Kaikkea mahdollista. Mitään kunnon infotilaisuuksia 

esim. jatkokoulutukseen hakemisesta ei ollut tai jos oli 
niin niistä ei ilmoitettu, koska koko haku meni ihan ohit-
se. Sain kuulla hakuajasta vasta kun se oli jo umpeutu-
nut. 

17.  Työelämään siirtymisen ohjeet olivat riittävät! Jatko-opis-
kelua ja mahdollisuutta pitäisi parantaa! Siihen pitäisi 
kannustaa ja arvosteluasteikko muuttaa jotta olisimme 
samalla viivalla lukiolaisten kanssa.

18.  Porftolion tekoa. Jatkokoulutukset ja varsinkin ulkomail-
la mahdollisuudet jatkokoulutukseen. 

19.  Olisi voinut kertoa siitä, että jos on menossa armeijaan 
ja uusi opiskelupaikka on odottamassa, miten kannattaa 
toimia. Kannattaako esim. mennä kouluun puolen vuo-
den armeijan jälkeen kesken vuotta. 

20.  Lisäinformaatiota olisin kaivannut esimerkiksi liitoista. 
21.  Omaan yritykseen liittyvä informaatiota. 
22.  Millä kanavilla voi mainostaa itseään parhaiten esim. 

freelancerina. 
23.  Enemmän opastusta ulkomaille suuntaaville. 
24.  Sähköalan pätevöityminen. 
25.  Sellaista mitä mikään koulu ei voi tarjota. 
26.  Ihan kaikki perusasiat. Kai ne aatteli et se on itsestään 

selviä asioita. 
27.  Koulu ei vastannut odotuksia. Opettaja ei ollut aktiivi-

nen.
28.  Koska minulla ei ollut suhteita niin sain riittävästi tukea/

informaatiota. 
29.  Kaikki oli valmiina ja selvää mitä tekee! 
30.  No eiköhän kaikki info tullu perille koulua käydessä. 
31.  En oikeastaan minkäänlaista. Työelämään tutustuminen 

ja työpaikoista informointi ja kannustaminen olivat mel-
ko vahvoja ja aukottomia osa-alueita opintojen loppu-
puolella. 

32.  Oikeastaan ei mitään. Sain paljon informaatiota opinto-
jen aikana. Ajat ovat nyt vain hankalia. 

33.  Mielestäni sain riittävästi opastusta työelämään liittyen. 
Taloustilanne nyt vain otti vallan. 
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Hyvä Omnian ammattiopistosta valmistunut!

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa ammattiopistosta valmistuneiden tilannetta opintojen päättymisen jäl-
keen. Tavoitteena on kerätä palautetta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään sekä tyytyväisyydestä Omniassa 
suoritettuihin tutkintoihin. Kysely tehdään nyt ensimmäistä kertaa ja mukaan on valittu vuosina 2009 ja 2010 val-
mistuneita ryhmiä.

Osallistumisesi on tärkeää ja vastaamalla pääset vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen! Omnian tar-
koituksena on kouluttaa osaajia työelämään, ja vastaamalla voit kertoa, miten olemme tässä onnistuneet. Vastauk-
set käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa tutkimusraportista.

Voit palauttaa lomakkeen oheisessa palautuskuoressa ilman postimaksua tai vastata suoraan netissä osoit-
teessa http://digiumenterprise.com/answer/?sid=507812&chk=N89AJKDP
Vastaajien kesken arvotaan elokuvalippuja. Jos täytät kyselyn paperisena ja haluat osallistua arvontaan, palauta vas-
taustesi mukana myös yhteystietolomake. 
Vastaathan kyselyyn viikon kuluessa.

Valmistuneiden seurannan kehittäminen liittyy Euroopan sosiaalirahaston ja Opetushallituksen rahoittamaan Nito-
ja-hankkeeseen, jota Omnia hallinnoi. Hankkeen yhtenä tavoitteena on helpottaa siirtymistä opinnoista työelämään. 
Tutkimus valmistuu loppusyksystä 2010 ja tärkeimmät tulokset julkaistaan Omnian julkaisusarjassa sekä osoittees-
sa www.nitoja.fi .

Kiitos avustasi!

Omnian kehittämispalvelut

Marja Riitta Lygdman, Nitojan projektipäällikkö
marja-riitta.lygdman@omnia.fi , puh. 046 851 5150

Milla Sandt, projektiassistentti
milla.sandt@omnia.fi , puh. 043 824 3596

Vastaajien yhteystiedot: Omnian opiskelijatietojärjestelmä 
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Kaipaatko tukea työnhakuun tai 
kouluttautumiseen liittyvissä asioissa?

Hyödyllistä tietoa työelämästä ja apua urasuunnitteluun:
www.mol.fi 

Tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista:
www.koulutusnetti.fi 
www.opintoluotsi.fi 

www.omnia.fi   aikuisopisto

Muistutuskirje

Hyvä vastaanottaja!

Olet saanut elokuun aikana kyselylomakkeen, joka liittyy Omnian ammattiopistosta valmistuneiden seurantatutkimukseen.

Osallistumisesi on hyvin tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta!
Siksi lähetämme sinulle uuden tutkimuslomakkeen ja toivomme, että ehtisit vielä täyttää sen. 
Voit palauttaa lomakkeen ilmaiseksi oheisessa vastauskuoressa.

Voit myös edelleen vastata kysymyksiin netissä osoitteessa 
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=507812&chk=N89AJKDP

Tämä muistutus on lähetetty kaikille tutkimuksessa mukana oleville. 
Jos olet jo ehtinyt vastata kyselyyn, suurkiitos avustasi!

Täytäthän lomakkeen viikon kuluessa! 
Vastaajien kesken arvotaan leffalippuja.

Kiitos avustasi!

Omnian kehittämispalvelu

Marja Riitta Lygdman, Nitojan projektipäällikkö  Milla Sandt, projektiassistentti
marja-riitta.lygdman@omnia.fi , puh. 046 851 5150  milla.sandt@omnia.fi , puh. 043 824 3596  

Vastaajien yhteystiedot: Omnian opiskelijatietojärjestelmä
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Liite 9







64


