
 

 

 

 

 

Sujuvat siirtymät -verkoston seurantakyselyn määrällinen 

koonti, syksy 2016 

 
Hankeverkoston seurantakysely toteutettiin 19.10.–4.11.2016. Verkosto koostuu valtakunnallisista ja 

alueellisista hankkeista. Verkoston hankkeiden kokonaislukumäärä on tällä hetkellä 52 hanketta Zoomi-

koordinaatiohanke pois lukien. Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeiden tavoitteista ja 

toteutumistilanteesta. Lisäksi selvitettiin alueellisia koulutustarpeita ja -toiveita sekä siirtymä- ja 

nivelvaiheisiin liittyviä tutkimuksellisia tarpeita, joita koordinoiva hanke voi hyödyntää tulevien toimien 

suunnittelussa. Kysely tullaan toteuttamaan jatkossa puolivuosittain ja seuraava kysely tehdään 

maaliskuun 2017 aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 29 hankkeelta kyselyn vastausprosentin ollessa 

55,7.   
 

Verkoston hankkeiden toiminta-alue kattaa Suomen kaikki maakunnat: 

 
 

Verkoston hankkeita ovat rahoittaneet seuraavat rakennerahastotoimintaan erikoistuneet ELY-

keskukset: 
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Hankkeiden toiminta-alue 
Ahvenanmaa
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
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Hankkeiden rahoittajat 
Hämeen ELY-keskus (Etelä-
Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus
(Länsi-Suomi)

Etelä-Savon ELY-keskus (Itä-
Suomi)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus (Pohjois-Suomi)



 

Hankkeiden tavoitteet ja toteuttamistilanne 

 

Hankkeiden keskeistä tehtävää kysyttäessä yksi hanke (3,5 %) ilmoitti kehitettävänsä opintonsa 

keskeyttäneiden tai koulutusalaa tai koulutuspaikkaa vaihtavien välitöntä poluttamista eteenpäin. Viisi 

hanketta (17,2 %) ilmoitti kehittävänsä ratkaisuja, joilla mahdollistetaan opiskelijoiden sujuva 

siirtyminen uuteen koulutukseen koulutuksen järjestäjän sisällä sekä erityisesti koulutuksen järjestäjien 

välillä alan- tai paikkakunnanvaihtotilanteissa. Kuusi hanketta (20,7 %) kehittää toimia koulutuksessa 

aliedustettujen ryhmien siirtymistä koulutuksesta toiseen ja koulutuksesta työhön sekä tukee 

ammatillisen koulutuksen loppuun saattamista joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen avulla. Samaten 

kuusi hanketta (20,7 %) ilmoitti kehittävänsä toimia, joilla nopeutetaan toiselta asteelta 

korkeakouluopintoihin siirtymistä joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen avulla. Suuri osa hankkeista 

(11 kpl, 37,9 %) ilmoitti keskityttävänsä sujuvien siirtymien kehittämiseen muilla keinoin, joita olivat 

muun muassa siirtyminen työelämään, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe, siirtymät 

työpajalta opintoihin ja toisinpäin, varhainen vaikuttaminen syrjäytymisen ja keskeyttämisen 

ehkäisemiseksi, osallisuus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.  

 

Vastausten perusteella verkoston hankkeet ovat sisällöllisessä toteuttamisessa suhteessa 

hankesuunnitelman tavoitteisiin tasaisesti eri toteuttamisen vaiheissa. Yhteensä 14 hanketta (48,3 %) on 

toteuttanut alle puolet hankkeesta, kun taas 15 hanketta (51,7 %) on edennyt yli puoleen väliin. 

Verkostossa on useita (24,1 %) jo toteuttamisen loppusuoralla olevia hankkeita, mutta toisaalta 31 

prosenttia vastanneista on vielä toteuttamisen alkuvaiheissa.  

 

Kyselyyn vastanneista 15 hanketta (51,7 %) ilmoitti, ettei tavoitteiden mukaisia tuloksia ole vielä 

lainkaan valmiina, mutta loput ovat saaneet valmiiksi jo yhden tai useamman tavoitteiden mukaisista 

tuotoksista. Kehitettäviä toimintamalleja on pilotoitu jo 19 hankkeessa (65,5 %) ja viidessä hankkeessa 

(17,2 %) pilotointi on alkamassa vielä vuoden 2016 puolella. Pilotoinnin aloittaneista ylivoimaisesti 

suurin osa (88,8 %) oli sitä mieltä, että pilotointi on onnistunut odotetusti. Hankkeiden tavoitteita ja 

toteutumista seurataankin ahkerasti tutuin menetelmin muu, mikä –vastauksien sisältäessä erityyppisiä 

täydentäviä toimia. 

 

Hyvien käytäntöjen kokoamiseksi, arvioimiseksi ja levittämiseksi kyselyyn vastanneista hankkeista vain 

kahdeksan (27,5 %) ilmoitti kuvanneensa hankkeen SAKU ry:n ylläpitämään Arjen arkki –

menetelmäpankkiin ja vain kaksi hanketta (6,9 %) ilmoitti kuvanneensa sinne hankkeen tuotoksia. 

Kuitenkin lähes kaikki (96,5 %) vastanneista ilmoittivat olevansa valmiita esittelemään hankkeen 

tuloksia ja tuotoksia seminaareissa, työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa.  

 

Verkoston hankkeet seuraavat hankkeen tavoitteiden toteutumista ja arvioivat vaikuttavuutta eniten 

itsearvioinnin, palautekyselyjen, ohjausryhmätyöskentelyn ja projektiryhmätyöskentelyn avulla:  



 

 
 

 

Hankkeiden kehittämistyötä tehdään kyselyn vastausten perusteella myös hyvässä yhteistyössä eri 

tahojen kanssa jokin muu taho -listan täydentäessä eri kumppanuuksien listaa: 
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Hankkeen yhteistyötahot 
Valtakunnalliset ESR-hankkeet

Alueelliset ESR-hankkeet

OKM-hallinnonalan
valtionavustushankkeet

Alueelliset ohjaamot

Jokin muu taho, mikä?


