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Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on ollut osa koulutustakuun toteutusta. Ohjelmassa on kohdistettu 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille neljän vuoden aikana (2011–2014) yhteensä 16 miljoonaa euroa valtionapuina. 
Ohjelman loppuvaiheessa mukana on ollut 25 hanketta, 55 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Tehostamisohjelma ulot-
tuu vuoden 2015 loppuun saakka.

Neljä vuotta on riittävän pitkä aika hankeseurannan toteutukseen. Yleensä Opetushallituksen rahoittamat valtionavus-
tushankkeet ovat 1-2 vuoden mittaisia, jolloin hankkeiden seuranta ja tulosten mittaaminen on vaikeaa. Taloudellisesti 
tarkasteltuna ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämistoimintaan sijoitettu raha on ollut tuottoisaa, kun 
keskeyttämisluvut ovat pienentyneet. Sen sijaan joudutaan edelleen tekemään töitä, jotta vuosittainen keskeyttämispro-
sentti saadaan vähenemään ohjelman tavoitteen mukaiseen seitsemään prosenttiin. Alueelliset ja koulutusalakohtaiset 
keskeyttämisluvut ovat suuria. Erityisesti metropolialue muodostaa suuren haasteen ammattikoulutuksen toteutukselle. 
Pääkaupunkiseudulla opiskelun keskeyttämiset ovat yleisiä, siksi ohjelman aikana kehitettyjä ja hyväksi osoittautuneita 
toteutusmalleja pitäisi kyetä soveltamaan myös siellä nykyistä tehokkaammin.

Tämä Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) erikoistutkija Sakari Aholan johdolla kirjoittama 
raportti kertoo nelivuotisen ohjelman toteutuksesta, ruusuineen ja risuineen. Hanketyöllä voidaan saada muutoksia 
aikaan, mutta rahan käytön, toiminnan ja tulosten välinen kriittinen arviointi on välttämätöntä.

Tämä raportti ohjeistaa koulutuspoliittisia päättäjiä, virkamiehiä sekä ammatillisen koulutuksen toteuttajia entistä parem-
paan ammatillisen koulutuksen toteutukseen. Kiittäessäni sekä tutkijoita että kaikkia ammatillisen koulutuksen läpäisyn 
tehostamishankkeessa työtä tehneitä, toivon raportin johtopäätösten heijastuvan toimenpiteinä. Ammattikoulutuksen 
keskeyttämisiä voidaan vähentää ja sen läpäisyä parantaa!

Juhani Pirttiniemi

opetusneuvos 
Opetushallitus

Kriittistä arviointia hanketyöhön!
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Tiivistelmä

Tämä raportti on vuosina 2011–2015 toimineiden ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeiden valtakunnalli-
nen vaikuttavuusarviointi. Päätavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia ohjelmalla on ollut ja miten hankkeiden toimet 
ja niissä kehitetyt uudet käytännöt ovat vaikuttaneet ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen ja läpäisyyn. Huomiota 
kiinnitetään myös toimintaympäristön muutoksiin sekä niiden merkitykseen läpäisyhankkeiden vaikutuksia arvioitaessa. 
Selvityksen aineistona ovat läpäisyhankkeiden hankehakemukset ja loppuraportit, Opetushallituksen tilasto- ja hankeseu-
rannat sekä hanketoimijoille ja koulutuksen järjestäjien edustajille tehty kysely.

Hankehakemuksia tarkastellessa kiinnitettiin huomiota hankkeiden taustoitukseen, tavoitteiden määrittelyyn, tarpeen 
perusteluun sekä odotettuun vaikuttavuuteen. Hankehakemusten perusteella läpäisyn parantamiseen oli lähdetty varsin 
monipuolisella keinovalikoimalla. Monissa hakemuksissa oli myös pohdittu ja taustoitettu läpäisyongelmaa ja siten 
perusteltu valittuja kehittämis- ja toimintalinjoja. Hankkeiden odotettuina tuloksina mainittiin yleensä yksinkertaisesti 
pienemmät keskeyttämisluvut ja läpäisyn paraneminen. Konkreettisempia vaikuttavuuden määreitä olivat esimerkiksi 
moniammatillisen yhteistyön lisääntyminen sekä opiskelijoiden elämänhallintataitojen koheneminen. 

Hankkeiden loppuraporteissa tavoitteiden toteutumista kuvattiin useimmiten tehtyjä toimenpiteitä listaamalla; pidem-
mälle menevää vaikuttavuuden arviointia oli verrattain vähän. Raportointi näytti palvelevan enemmän valtionavustuksen 
saamiseen liittyvää rutiininomaista raportointia – kerrotaan että on tehty sitä, mitä hankehakemuksessa luvattiin – kuin 
sellaista tavoitteiden saavuttamisen ja vaikutusten kuvausta, joka hyödyttäisi läpäisyohjelman ja toteutetun politiikan 
arviointia Opetushallituksen sisällä.   

Opetushallituksen tilastoseurannan perusteella näyttäisi siltä, että aluksi keskeyttäminen hieman väheni ja sitten taas 
lisääntyi. Koska kahden viimeisen seurantavuoden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien kanssa, koko kauden 
tilanteen arviointi on epävarmaa. Se voidaan kuitenkin todeta, että selkeää alenevaa trendiä ei ohjelmakaudella ole 
havaittavissa. Viimeisimmän seurantatiedon mukaan keskeyttäneitä oli hankeoppilaitoksissa keskimäärin 8,5 prosenttia. 
Tavoitteeksi asetettua seitsemää prosenttia ei siis ole saavutettu.

Opetushallituksen raportit antavat varsin monipuolisen kuvan hankkeiden toiminnasta ja niissä mukana olleiden toimi-
joiden käsityksistä siitä, miten hankkeet ovat kohdentuneet ja mitä niissä on saatu aikaan. Erilaisia aineistoja eri koh-
deryhmiltä on kerätty runsaasti, jopa siinä määrin, että kokonaiskuva jää osin pirstaleiseksi. Yksittäisiä hyviä käytäntöjä 
raportoidaan kattavasti, mutta ohjelmatason vaikutuksista on vaikea sanoa mitään täsmällistä. Seurannat osoittavat 
kuitenkin sen, että tietyt keskeyttämisen ja läpäisyn rakenteelliset ongelmat ovat säilyneet lähes ennallaan. Vaikka esi-
merkiksi tietyt koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet vähentämään keskeyttämistä systemaattisesti, ovat järjestäjien, 
koulutusalojen ja tutkintojen väliset erot edelleen suuria.

Vaikuttavuusarvioinnin keskeisin aineisto on hanketoimijoille ja koulutuksen järjestäjien edustajille tehty kysely. 
Enemmistö kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että hankkeen aikana keskeyttämisiä on saatu vähennettyä ja läpäisy 
parantunut. Toisaalta kysely osoittaa, että keskeyttämisen ja läpäisyn tietyt pullonkaulat ovat edelleen olemassa. 
Neljännes läpäisytilannetta arvioineista koulutuksen järjestäjien edustajista ja jopa 48 prosenttia keskeyttämistilannetta 
arvioineista hanketoimijoista koki, ettei tilanne ole heidän oppilaitoksessaan parantunut. Yleisin syy molemmilla vastaa-
jaryhmillä tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen oli nuorten lisääntyneet elämänhallinnan ongelmat ja opiskelija-ainek-
sen haastavuus. Joillain koulutusaloilla ongelmat johtuvat esimerkiksi niiden kysyntään ja tarjontaan liittyvistä tekijöistä. 
Myös oppilaitoksen organisaatioon ja sen toimintaan liitettiin erinäisiä syitä, jotka voivat haitata tehokasta hanketoimin-
taa. Ongelmat ovat kaiken kaikkiaan hyvin heterogeenisiä ja osin paikallisia, mitä kuvastaa keskeyttämisen ja läpäisyn 
suuret aloittaiset ja alueelliset vaihtelut.

Läpäisyohjelmaan, sen organisointiin ja toimivuuteen oltiin kaiken kaikkiaan varsin tyytyväisiä. Kouluarvosanoin ilmais-
tuna ohjelma saa vastaajilta kahdeksikon. Sekä hanketoimijat että järjestäjien edustajat olivat sitä mieltä, että ohjelma 
on antanut mahdollisuuden kehittää uusia innovaatioita, jotka olisivat jääneet tavanomaisessa hanketoiminnassa 
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syntymättä. Toisten projektien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä on pystytty hyödyntämään, ja yhteistyö muiden hankkei-
den kanssa on edistänyt oman projektin tavoitteiden saavuttamista

Läpäisyn paranemisen taustalla vaikuttavista tekijöistä voidaan mainita esimerkiksi keskeyttämisvaarassa olevien opis-
kelijoiden tunnistaminen ja aiempaa parempi tilasto- ja muu seuranta. Rakenteellisista tekijöistä erityisesti oppilaitok-
sen ilmapiirillä oli yhteys läpäisyn paranemiseen. Vaikutusta oli myös koulutus- ja tutkintojärjestelmän muutoksilla. 
Koulutuksen järjestäjien edustajien mukaan rahoitusmallin muutoksella, erityisesti tulosrahoituksella sekä hanketoimi-
joiden mielestä tutkintorakenteen uudistuksella on positiivinen yhteys läpäisyn paranemiseen. Myös uusilla yhteistyön 
muodoilla oli vastaajien mukaan pystytty vähentämään keskeyttämisiä ja parantamaan läpäisyä. Muita yksittäisiä, hyviksi 
koettuja keinoja olivat esimerkiksi yksilöllinen ja tehostettu tuki, ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kiinnittäminen opin-
toihin sekä yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen.

Yksi valtakunnallisen läpäisyohjelman tärkeä vaikutus on siinä, että läpäisy aiheena ja kehittämiskohteena on noussut 
esiin ja siihen panostetaan oppilaitoksen kaikilla tasoilla. Keskeyttämisten vähentäminen ja läpäisyn parantaminen vaatii 
oppilaitokselta selkeitä strategisia päätöksiä.
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Sammandrag

Denna rapport innehåller den nationella utvärderingen av effekterna av de projekt i syfte att effektivisera genomströmningen 
inom yrkesutbildning som pågick 2011–2015. Huvudmålet är att utreda vilka effekter programmet har haft och hur 
projektåtgärderna och den nya praxis som utvecklats inom projekten har påverkat avbrytandet och genomströmningen 
inom yrkesutbildning. Uppmärksamhet fästs även vid förändringar i omvärlden samt deras betydelse för utvärderingen 
genomströmningsprojektens effekter. Utredningsmaterialet består av projektansökningarna och slutrapporterna från 
genomströmningsprojekten, Utbildningsstyrelsens statistik- och projektuppföljning samt en förfrågan som riktats till 
projektaktörerna och företrädare för utbildningsanordnarna.

Vid granskningen av projektansökningarna fästes uppmärksamhet vid bakgrundsteckningen till projekten, måldefinitionen, 
behovsmotiveringen samt de förväntade effekterna. Enligt projektansökningarna hade man gått in för att effektivisera 
genomströmningen inom utbildning med ett mångsidigt metodurval. I många ansökningar hade man också funderat på 
och tecknat bakgrunden till fullföljdsproblemet och på så sätt motiverat de valda utvecklings- och verksamhetslinjerna. 
Som förväntade resultat av projekten nämndes i allmänhet helt enkelt färre som avbryter och fler som fullföljer 
utbildningen. Mer konkreta effektivitetsattribut var till exempel att utöka det multiprofessionella samarbetet samt att 
förbättra de studerandes livskompetensfärdigheter. 

I slutrapporterna från projekten beskrevs de uppnådda resultaten oftast genom att man räknade upp de åtgärder som 
vidtagits; mer ingående utvärdering av effekterna förekom jämförelsevis sällan. Rapporteringen verkade mer betjäna 
rutinmässig rapportering i anslutning till statsunderstöd – man berättar att man gjort det som utlovades i projektansökan 
– än sådan beskrivning av uppnådda mål och effekter som skulle betjäna utvärderingen av genomströmningsprogrammet 
och den bedrivna policyn inom Utbildningsstyrelsen.

Enligt Utbildningsstyrelsens statistikuppföljning tycks studieavbrotten ha minskat något i början för att sedan börja öka 
på nytt. Eftersom siffrorna från de två sista uppföljningsåren inte är helt jämförbara med de tidigare, är utvärderingen av 
situationen under hela perioden förenad med osäkerhet. Man kan dock konstatera att det inte går att urskilja någon klar 
sjunkande trend under programperioden. Enligt den senaste uppföljningsinformationen avbröt i medeltal 8,5 procent av 
de studerande i projektläroanstalterna sin utbildning. Målet 7 procent nåddes alltså inte.

Utbildningsstyrelsens rapporter ger en mångsidig bild av projektverksamheten och de deltagande aktörerna uppfattningar 
om hur projekten har inriktats och vad som åstadkommits genom dem. Det har insamlats rikligt med olika slags material 
från olika målgrupper, rentav så mycket att helhetsbilden blir delvis splittrad. Enskilda exempel på god praxis rapporteras 
heltäckande, men det är svårt att säga något exakt om effekten på programnivå. Uppföljningarna visar dock att vissa 
strukturella avbrotts- och fullföljdsproblem kvarstår nästan oförändrade. Trots att till exempel vissa utbildningsanordnare 
har lyckats minska studieavbrotten systematiskt, så är skillnaderna mellan utbildningsanordnare, utbildningsområden 
och examina fortfarande stora.

Det viktigaste utvärderingsmaterialet är den förfrågan som riktades till projektaktörerna och utbildningsanordnarna. 
En majoritet av dem som besvarade förfrågan ansåg att studieavbrotten hade minskat och fullföljden förbättrats under 
projekttiden. Å andra sidan visar förfrågan att vissa flaskhalsar när det gäller studieavbrott och fullföljande av utbildning 
kvarstår. En fjärdedel av de företrädare för utbildningsanordnarna som utvärderat fullföljdssituationen och upp till 48 
procent av de projektaktörer som utvärderat avbrottssituationen upplevde att situationen inte hade förbättrats i deras 
läroanstalt. Hos bägge grupperna var den vanligaste orsaken till att målen inte nåtts de ungas ökade livskompetensproblem 
och det utmanande studerandematerialet. Inom vissa utbildningsområden berodde problemen till exempel på faktorer 
i anslutning till efterfrågan och utbud. Vissa orsaker som kan skada en effektiv projektverksamhet kopplades även till 
läroanstaltens organisation och dess verksamhet. Problemen är överlag mycket heterogena och delvis lokala, vilket 
beskrivs av de stora utbildningsområdesvisa och regionala variationerna i avbruten och fullföljd utbildning.
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Överlag var man tämligen nöjd med genomströmningsprogrammet, organiseringen av det och dess funktionsduglighet. 
De som svarade gav programmet betyget 8. Både projektaktörerna och företrädarna för utbildningsanordnarna ansåg att 
programmet har gett möjlighet att utveckla nya innovationer, som inte skulle ha uppkommit i vanlig projektverksamhet. 
Man har kunnat utnyttja erfarenheter och god praxis från andra projekt, och samarbetet med andra projekt har främjat 
uppnåendet av de egna projektmålen.

Av de faktorer som ligger bakom en bättre fullföljdssituation kan nämnas till exempel att de studerande som löper risk 
att avbryta sin utbildning identifieras och bättre statistik- och annan uppföljning än tidigare. Av de strukturella faktorerna 
hade särskilt läroanstaltens atmosfär en positiv inverkan på fullföljdssituationen. Även ändringar i utbildnings- och 
examenssystemet inverkade. Enligt företrädarna för utbildningsanordnarna har ändringen av finansieringsmodellen, 
särskilt resultatfinansieringen, samt enligt projektaktörerna reformen av examensstrukturen en positiv inverkan 
på fullföljdssituationen. Även med hjälp av nya samarbetsformer hade man enligt de som svarade förmått minska 
studieavbrotten och effektivisera fullföljden. Andra enskilda metoder som upplevts som bra var till exempel individuellt 
och effektiviserat stöd, att få första årets studerande engagerade i studierna samt att möjliggöra individuella och flexibla 
studievägar.

En viktig effekt av det nationella genomströmningsprogrammet ligger i att fullföljande av utbildningen har lyfts fram som 
ett tema och utvecklingsobjekt och att det satsas på det på alla läroanstaltsnivåer. Färre studieavbrott och bättre fullföljd 
kräver tydliga strategiska beslut av läroanstalten.
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Abstract

This report is a national effectiveness evaluation of the initiatives carried out in 2011–2015 to improve graduation rates in 
vocational education. The main objective of this evaluation is to determine the impact of the programme and the way the 
actions undertaken and the new practices developed in the initiatives have affected dropout and graduation rates. Any 
changes in the operational environment along with their significance are also taken into account in the evaluation of the 
impact of graduation initiatives. The evaluation was based on the project applications and final reports of the graduation 
initiatives, statistical and other monitoring of the initiatives carried out by the Finnish National Board of Education as well 
as a questionnaire-based survey of the project actors and representatives of education providers.

The examination of the project applications focused on the background of the initiatives, the definition of objectives, the 
established need for the initiatives and their expected effectiveness. Based on the project applications, the project actors 
had approached the improvement of graduation rates with a wide range of means. Many applications delved into the 
graduation rate problem and its background to justify chosen lines of development and action. Most of the applications 
stated that the expected results were simply a decrease in dropout rate and an increase in graduation rate. More concrete 
measures of effectiveness included an increase in multidisciplinary cooperation and improvement in the students’ general 
life skills. 

Most of the final reports described the realisation of objectives by listing the actions taken; more advanced evaluations 
of effectiveness were relatively scarce. The reporting mostly seemed to serve the purposes of routine reporting related to 
government subsidies – stating that the actions promised in the project applications were taken – rather than describing 
results and their impacts in a way that would benefit the evaluation of the graduation initiative programme and the 
implemented policies within the Finnish National Board of Education.

Based on the statistical monitoring by the Finnish National Board of Education, it would seem that the dropout rates 
initially decreased slightly before increasing again. As the figures from the final two years are not fully comparable with 
those from previous years, the evaluation of the entire period is not completely reliable. We can conclude, however, that 
there is no obvious downward trend during the programme period. According to the latest monitoring data, the average 
dropout rate in the educational institutions participating in the programme was 8.5%. In other words, the objective to 
decrease the rate to 7% was not achieved.

The reports from the Finnish National Board of Education provide a multifaceted picture of the actions taken in the 
initiatives and the positions of the project actors involved concerning the focus areas and results of the initiatives. Various 
types of data were collected from different target groups to such an extent that the overall picture remains somewhat 
fragmented. Individual good practices were reported comprehensively, but it remains difficult to state anything precise 
regarding the impacts of the programme as a whole. The monitoring does show, however, that certain structural problems 
related to drop-outs and graduation remain almost unchanged. To give an example, although some education providers 
were able to systematically decrease the dropout rate, there are still large differences between education providers, fields 
of education and degrees.

The central information source in the evaluation of effectiveness was a survey conducted among project actors and 
representatives of education providers. The majority of respondents believed that dropout rates had decreased and 
graduation rates improved during the initiative. On the other hand, the survey shows that certain bottlenecks related to 
dropping out and graduating continue to exist. A quarter of the representatives of education providers who evaluated the 
graduation situation, and as many as 48% of the project actors who evaluated the dropout situation felt that the situation 
had not improved in their educational institution. In both groups, the most common reasons given for not achieving the 
objectives were identical: students are becoming more and more challenging, and an increased number among them have 
problems with general life skills. In some fields of education, the problems are due to factors related to the fields’ demand 
and supply. The respondents also mentioned organisational and operational factors within their educational institution as 
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obstacles to effective project activities. All in all, the problems are very heterogeneous and partly local, which can be seen 
in the large variations in dropout and graduation rates between fields of education and regions.

Overall, the graduation initiative programme as well as its organisation and effectiveness were found to be satisfactory. 
In terms of Finnish school grades, the respondents gave the programme an eight on a scale from four (fail) to ten (the 
highest). Both the project actors and representatives of education providers agreed that the programme has provided an 
opportunity to develop new innovations that could not have been created through regular project activities. The project 
actors were able to utilise experiences and good practices gained in other initiatives, and cooperation with other initiatives 
was a contributing factor in achieving the goals set for the projects within the graduation initiative programme.

Factors that contributed to the improvement of graduation rates included more efficient statistical and other monitoring as 
well as identifying the students who were at risk of dropping. With regard to structural factors, especially the atmosphere 
at the educational institution was associated with an improvement in graduation rates. Changes in the educational and 
degree systems also contributed to this improvement. The representatives of education providers believed that changing 
the financing model – performance-based funding in particular – contributes positively to improving graduation rates, 
while project actors believed that reforming the degree structure also played a key role. The respondents also reported 
that they were able to decrease the dropout rate and improve the graduation rate through new forms of cooperation. 
Other individual means that were found to be effective included individualised and enhanced support, helping first year 
students commit to their studies and opening up individualised and flexible study paths.

The national graduation initiative programme has played an important role in promoting the completion of studies a theme 
and an area of in need of development as well as an issue that education providers must focus on at all levels. Educational 
institutions need to make clear strategic decisions to decrease their dropout rates and increase their graduation rates. 
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Läpäisyohjelman taustaa

Voimassa olevassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU 2011–2016) todetaan, että vaikka amma-
tillisen koulutuksen keskeyttämisaste on vähentynyt koko 2000-luvun, ovat keskeyttäneiden määrät kuitenkin edelleen 
suuria, eivätkä ne ole merkittävästi pienentyneet. Myöskään läpäisy ei ole kehittynyt toivotulla tavalla; vuonna 2005 aloit-
taneista vain 58 prosenttia läpäisi tutkinnon tavoiteajassa. Tästä johtuen suunnitelmassa esitetään, että

toteutetaan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, jolla vähennetään koulutuksen keskeyttämistä ja 
tuetaan opintojen etenemistä sekä tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti opin-
to-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittämistä, koko tutkinnon 
suorittamista tukevien pedagogisten ratkaisujen, ohjauskäytänteiden ja toimintamallien kehittämistä sekä erilaisten työ-
valtaisten oppimisympäristöjen ja -mahdollisuuksien tarjontaa. (KESU 2012, 29.)

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuk-
sen järjestäjien yhteishanke. Hallitus päätti nelivuotisen ohjelman käynnistämisestä kesällä 2010. Läpäisyn tehostaminen 
on osa nuorisotakuuta. Ohjelman toimenpiteillä tuetaan opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suu-
rempi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta. 

Tehostamisohjelmaan on kohdennettu yhteensä 16 miljoonaa euroa valtionavustuksina vuosina 2011–2014. Vuonna 2011 
käynnistyi 17 hanketta ja seuraavana vuonna kuusi. Vuonna 2013 käynnissä oli 24 hanketta, joilla kullakin oli 3–8 yhteistyö-
kumppania. Yhteensä mukana oli 55 koulutuksen järjestäjää. Läpäisyn tehostamisohjelmassa oli lukuvuonna 2011–2012 
mukana 81 prosenttia ja lukuvuonna 2012–2013 jo 87 prosenttia kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista. 
Opiskelijakattavuus on siis varsin hyvä. Vuonna 2015 käynnissä oli 25 hanketta, joista osa keskittyy alueelliseen kehittämi-
seen ja osa on valtakunnallisia. Tehostamisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. 

Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteeksi asetettiin, että vuonna 2011 aloittavista uusista opiskelijoista 65 prosenttia suo-
rittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin. Keskeyttämisten määrä oli tarkoitus painaa seitsemään 
prosenttiin. Hanketta käynnistettäessä lukuvuonna 2010–2011 ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä oli 9,1 prosenttia.

Keskeyttäminen ja läpäisy tilastojen valossa

Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen on tähdätty lukuisissa aiemmissa hankkeissa. Niitä on myös 
arvioitu, ja tulokset ovat olleet vaihtelevia (esim. Launonen 2005; Rantanen & Vehviläinen 2007). 2000-luvun alkupuolella 
ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on kuitenkin tasaisesti vähentynyt (kuvio 1.1). Lukuvuonna 2000–2001 keskeyt-
täneitä oli 13 prosenttia. Alimmillaan keskeyttäminen oli 8,5 prosenttia lukuvuonna 2008–2009. Sitten keskeyttäneiden 
määrä taas jonkin verran nousi. Viime vuosina keskeyttämisien määrä on jälleen ollut laskussa. Tilastokeskuksen tuoreim-
pien tietojen mukaan lukuvuonna 2012–2013 opintonsa ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäneitä oli 8,5 prosenttia 
(Tilastokeskus / StatFin tietokanta).

1. Johdanto
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Kuvio 1.1. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet lukuvuosina 2000/01 – 2012/13.

Opetushallitus seuraa ja arvioi läpäisyn tehostamisohjelmaa sekä määrällisesti että laadullisesti. Määrälliseen seurantaan 
kuuluu esimerkiksi keskeyttämislukujen vuosittainen vertailu ja laadullinen seuranta taas antaa määrälliselle seurannalle 
sen vaatimaa tukea esimerkiksi kuvailemalla hankkeissa käytettyjä toimia ja arvioimalla, millaiset menetelmät vähentävät 
koulutuksesta eroamista. Tilastoseurannan alkuvaiheessa näyttikin siltä, että keskeyttämiset ovat valtakunnan keskiar-
voon verrattuna hieman matalammalla tasolla läpäisyohjelman piirissä olevissa oppilaitoksissa (Hurnonen & Pirttiniemi 
2014). 

Vaikka keskeyttäminen on yleisellä tasolla vähentynyt, erot eri koulutusalojen ja koulutuksen järjestäjien välillä ovat edel-
leen suuret. Opetushallituksen seurantojen mukaan muita erityisiä ongelmakohtia ammatillisen koulutuksen läpäisyssä 
ovat esimerkiksi yli 18-vuotiaiden ja alansa vähemmistösukupuolta edustavien keskimääräistä suurempi keskeyttäminen, 
opinnoista katoavat moniongelmaiset nuoret, pääkaupunkiseudun erityiset haasteet sekä isojen ja pienten koulutuksen 
järjestäjien erityishaasteet (Vehviläinen 2014).

Tilastokeskuksen läpäisytilaston (StatFin/opintojen kulku) mukaan nuorten oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskou-
lutuksen läpäisy tavoiteajassa on pysytellyt 65 prosentin tuntumassa. Viimeisimmät tiedot koskevat vuonna 2010 kou-
lutuksen aloittaneiden opintojen kulkua vuoden 2013 loppuun mennessä. Katsomme siis aikaan ennen läpäisyohjelman 
aloittamista. Kuviossa 1.2 on tarkasteltu läpäisyä koulutusaloittain viitenä seurantajaksona (2006–2010 aloittaneet). 
Luonnontieteiden ala erottuu muista selvästi huonommalla läpäisyllään. Vaikka hienoista paranemista on tapahtunut 
viimeisimmillä seurantajaksoilla, on alan läpäisy edelleen 50 prosentin tuntumassa. Keskiarvoa alempana, 60 prosentin 
tuntumassa ovat kulttuuriala, luonnonvara- ja ympäristöala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon alalla on petrattu ja päästy hivenen keskiarvon yläpuolelle. Vuonna 2010 aloittaneilla paras 
läpäisy oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Humanistisella ja kasvatusalalla sen sijaan ollaan tultu jakson 2006–2009 
kärkisijalta keskiarvon tuntumaan.
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Taulukko 1.1. Läpäisyn maakunnittaiset vaihtelut eri koulutusaloilla 2010–2013.

Aloittaiset läpäisyluvut vaihtelevat lisäksi varsin paljon eri alueilla. Taulukossa 1.1 on tarkasteltu vaihtelua maakunnit-
tain. Suurinta vaihtelu on humanistisella ja kasvatusalalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. 
Parhaimmillaan läpäisyaste oli edellisessä lähes 90 prosenttia ja jälkimmäisessä 80 prosenttia, kun kaikkein ongelmalli-
simmalla alueella läpäisy oli vain 35 prosentin tuntumassa. Vähäisintä vaihtelu oli luonnonvara- ja ympäristöalalla, jossa 
läpäisy vaihteli 50:stä 73 prosenttiin.

Ala Maakuntia Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta

HuKa 14 35,71 88,89 66,20 12,98

Kult 18 42,76 67,93 58,28 6,80

Lnt 17 31,58 65,71 51,19 9,53

Luva 18 49,54 73,43 62,21 5,86

MaRaTa 19 49,47 76,19 62,79 7,62

SoTe 19 55,43 86,97 70,92 7,55

Tek 19 59,31 80,37 69,43 5,57

Ykt 19 35,67 80,49 64,24 10,04
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Taulukko 1.2. Läpäisyn aloittaiset vaihtelut eri maakunnissa 2010–2013.

Vastaava suuri vaihtelu havaitaan, jos asiaa tarkastellaan toisin päin. Pienintä aloittainen vaihtelu on Päijät-Hämeessä, 
Pohjois-Karjalassa sekä ehkä hieman yllättäen Uudellamaalla. Suurin vaihtelu puolestaan löytyy Pohjanmaalta. Selvästi 
huonointa läpäisy on Lapissa, jossa vain puolet oli suorittanut tutkinnon tavoiteajassa (taulukko 1.2).

Maakunta Koulutusaloja Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta

Ahvenanmaa 4 60,78 80,37 70,25 9,51

Etelä-Karjala 8 48,53 76,28 62,44 9,86

Etelä-Pohjanmaa 8 58,86 87,23 70,56 11,91

Etelä-Savo 8 48,28 75,08 62,50 8,74

Kainuu 6 55,66 80,49 70,18 9,06

Kanta-Häme 7 43,28 68,16 61,13 8,83

Kymenlaakso 7 49,54 68,91 60,11 7,46

Keski-Pohjanmaa 8 50 78 64,64 10,06

Keski-Suomi 8 44 77,53 64,96 10,30

Lappi 8 35,71 63,46 49,30 10,42

Päijät-Häme 8 57,45 72,73 63,58 4,25

Pohjois-Karjala 8 59,34 73,54 65,14 5,08

Pirkanmaa 7 50 75,9 64,87 7,90

Pohjanmaa 8 31,58 79 60,30 18,47

Pohjois-
Pohjanmaa

8 59,82 70,71 64,73 4,35

Pohjois-Savo 8 49,47 71,31 61,83 7,56

Satakunta 8 54,52 88,89 67,59 11,42

Uusimaa 8 52,99 67,82 62,17 4,90

Varsinais-Suomi 8 39,24 73,67 60,39 10,71
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Myös sukupuolittaiset erot läpäisyssä näkyvät, kun asiaa tarkastellaan aloittain – keskimäärin ero on vain hiuksenhieno 
miesten eduksi (65,3 vs. 64,8). Kuviosta 1.3 nähdään, että tekniikassa miehet läpäisevät hyvin – toisin kuin yleensä aja-
tellaan. Tekniikassa miesten läpäisyprosentti oli 2010–2013 lähempänä 70:tä, eli yli keskiarvon. Tekniikan valinneet naiset 
läpäisivät sen sijaan hieman huonommin (59 %). Vastaava ”vähemmistösukupuolen syndrooma” näkyy sosiaali- ja terve-
ysalalla, jossa naisten läpäisyprosentti on kaikkein korkein, 70,3. Miehistä tällä alalla tutkinnon normiajassa suorittaa vain 
hieman yli puolet (56 %). Myös miesvaltaisella luonnontieteiden alalla näkyy selvä ero miesten hyväksi.
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Kuvio 1.3. Läpäisy koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2010–2013.

Keskeyttämistä ja läpäisyä kuvaavat tilastot kertovat siis vaikeista rakenteellisista ongelmista ja niiden pysyvyydestä. 
Keskeyttämisen rakenteellisia tekijöitä ja erityisesti keskeyttämisen vaikutuksia nuorten myöhempiin koulutus- ja työu-
riin on selvitetty rekisteriaineistojen avulla osana läpäisyn tehostamisohjelmaa. Ahon ja Mäkiahon (2014) tutkimuksessa 
seurattiin vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen tutkinnon aloittaneita. Seurantajakso päättyi vuoden 2011 lopussa. Tulosten 
mukaan vuonna 2001 opinnot ammatillisessa perusopetuksessa aloittaneista 68 prosenttia oli suorittanut aloittamansa 
tutkinnon viiden vuoden aikana. Joka kymmenes oli vaihtanut alaa tai koulutusta ja pari prosenttia opiskeli edelleen. 
Viidennes oli siis keskeyttänyt opintonsa. Vuonna 2006 aloittaneista viidessä vuodessa aloittamansa tutkinnon suoritti 
72 prosenttia, alan vaihtajia oli yhdeksän prosenttia ja kolme prosenttia opiskeli edelleen. Keskeyttäjiä oli 16 prosenttia. 
Läpäisy oli siis parantunut jonkin verran viidessä vuodessa. (Aho & Mäkiaho 2014, 16.)

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen tutkinnon keskeyttäneistä noin puolet (2001 aloittaneista 50 % ja 2006 aloit-
taneista 45 %) oli viiden vuoden seurantajakson jälkeen työllisiä. Muista, eli tutkinnon suorittaneista, alanvaihtajista ja 
opintojaan jatkavista, työllisiä oli kaksi kolmesta. Työttömänä oli ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttäneistä vuonna 
2001 aloittaneista 15 ja 2006 aloittaneista 18 prosenttia, muista noin joka kymmenes. Eläkkeelle siirtyneiden, työttömien 
ja ryhmään ”muut”1  kuuluvien osuus oli keskeyttäneillä moninkertainen muihin verrattuna. (Aho & Mäkiaho 2014, 23–24.) 

1 Työvoiman ulkopuolella muista kuin opiskeluun, varusmiespalvelukseen tai eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä syistä.
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Vaikka varsin suuri osa opintonsa keskeyttäneistä oli viiden ja kymmenen vuoden seurantajaksojen lopulla töissä, on se 
kuitenkin selvästi vähemmän kuin aloittamansa tutkinnon suorittaneilla. Tutkimus ei kuitenkaan anna tietoa siitä, min-
kälaisissa töissä keskeyttäneet ovat. Toiseksi huomionarvoista on se, että noin puolet niistä opintonsa keskeyttäneistä, 
jotka eivät olleet töissä, olivat työvoiman ulkopuolella ilman rekisteröityä tietoa heidän tosiasiallisesta tilanteestaan. Tällä 
tavoin ”kadotettuja” oli keskeyttäneistä selvästi enemmän kuin rekisteröityneitä työttömiä. (Aho & Mäkiaho 2014, 69.)

Aho ja Mäkiahon (2014, 44–46) tutkimuksessa keskeyttämistä selittäviä tekijöitä olivat ikä, sukupuoli, perhetilanne, asuin-
maakunta opintojen alkaessa, mahdollisen aikaisemman tutkinnon taso, aikaisempi työttömyys, vanhempien sosioeko-
nominen asema sekä se, tuliko opiskelija valituksi ensisijaisesti haluamaansa tutkintoon. Lista on varsin tutun oloinen.

Esimerkiksi iän vaikutus keskeyttämisriskiin näyttäytyy siten, että heti peruskoulun jälkeen koulutuksen aloittaneilla kes-
keyttämisriski oli pienin. Vanhempana aloittaneiden keskeyttämisriski oli vähän yli kaksinkertainen verrattuna 16-vuotiai-
siin. Perhetilanne puolestaan vaikutti siten, että itsenäisesti asuvien ja yksinhuoltajien riski sekä keskeyttää opintonsa että 
vaihtaa toisiin opintoihin oli noin kaksinkertainen vanhempiensa kanssa asuviin verrattuna.

Yhtenä merkittävänä selittäjänä keskeyttämiseen ja erityisesti alan vaihtoon oli se, olivatko opintonsa aloittaneet tulleet 
valituiksi opiskelemaan ensisijaisesti haluamaansa tutkintoon. Ensisijaisesti hakemaansa tutkintoon hyväksyttyihin ver-
rattuna keskeyttämisen riski oli 1,8-kertainen ja alan vaihdon riski yli kaksinkertainen niillä, jotka eivät tulleet valituksi 
yhteisvalinnassa ensisijaiseen hakuvaihtoehtoonsa. 

Tutkimuksesta nähdään myös, että kun muut keskeyttämistä selittävät tekijät on vakioitu (syitä selvitettiin regres-
sioanalyysillä), vanhempien alhainen sosioekonominen asema ja matala koulutustaso lisäsivät keskeyttämisriskiä. Jos 
vanhemmilla oli pelkkä perusasteen koulutus, riski keskeyttää oli 1,7-kertainen verrattuna niihin, joiden vanhemmilla oli 
korkea-asteen koulutus. Alan vaihdon todennäköisyyteen vanhempien tausta sen sijaan ei vaikuttanut.

Ahon ja Mäkiahon tutkimus tukee niitä havaintoja, joita on saatu muista tutkimuksista, kentältä ja Opetushallituksen 
seurannoista. Keskeyttämisellä on tietyt rakenteelliset sekä nuorten taustaan ja tiettyihin ominaisuuksiin liittyvät syynsä. 
Osaan voidaan vaikuttaa oppilaitosten kehittämistoimilla ja koulutuspoliittisilla ratkaisuilla. Tutkimus osoittaa myös sen, 
että keskeyttäminen lisää selvästi nuorten syrjäytymisriskiä.
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Arviointiselvityksen tekeminen

Tämä läpäisyohjelman vaikutusten arviointi toteutettiin osana Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimiston hal-
linnoimaa VALMIS-hanketta, joka sai Opetushallitukselta erillisrahoituksen tehtävän toteuttamiseksi. Kaupunki kilpailutti 
selvityksen tekijän, ja tehtävään valittiin Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE.  Tutkimussopimus 
allekirjoitettiin 4.2.2015, ja hanke käynnistyi maaliskuun alusta. 

Arvioinnin keskeisenä aineistona on hanketoimijoille ja koulutuksen järjestäjien edustajille 27.4.–15.6.2015 tehty kysely. 
Kyselyn tulokset on raportoitu luvussa 4. Läpäisyhankkeiden lähtökohtia ja hanketoimijoiden omia käsityksiä tehtyjen toi-
menpiteiden vaikutuksista tarkasteltiin hankehakemuksista sekä hankkeiden vuosittaisista loppuraporteista. Näitä käsi-
tellään selvityksen luvussa 2. Kolmantena aineistona ovat Opetushallituksen omat seurannat vuosilta 2011–2014 (neljä 
raporttia). Seurannat sisältävät sekä määrällistä että laadullista tietoa hankkeiden toiminnasta ja lukuvuosittaiset tiedot 
hankeoppilaitosten keskeyttäneiden määrästä. Näitä raportteja käsitellään luvussa 3.

Arviointiselvitys on siis toteutettu läpäisyohjelman viimeisen toimintavuoden aikana, mikä ei ole paras mahdollinen läh-
tökohta vaikuttavuusarvioinnin tekemiselle. Saamme parhaimmillaankin vain alustavan kuvan valtakunnan tason vaikut-
tavuudesta. Esimerkiksi hankkeiden viimeisen toimintavuoden loppuraportit, joiden tiedot olisivat todennäköisesti olleet 
erittäin hyödyllisiä arvioinnin kannalta, valmistuvat vasta ensi vuoden puolella. Opetushallituksen oma tilastoseuranta 
antaa kuvan ohjelmakaudella keskeyttämisissä tapahtuneista muutoksista, mutta eri vuosien tietojen vertailtavuuteen 
liittyy tiettyjä ongelmia (luku 3.1). Lisäksi arvioinnin aikataulusta johtuen kuluvan vuoden seurannasta saadaan vain joitain 
ennakkotietoja. 

Parhaimman kuvan läpäisytilanteen muutoksista antaa Tilastokeskuksen opintojen kulkua kuvaava tilasto (http://www.
stat.fi/til/opku/), jonka tuoreimmat tiedot koskevat vuonna 2010 aloittaneiden opiskelijoiden tilannetta vuoden 2013 
lopussa. Seuraava tilasto ilmestyy ensi vuoden maaliskuussa. Jotta koko ohjelmakauden tilanteesta ja vuosina 2011–2015 
aloittaneiden läpäisystä saataisiin pätevä kuva, tulee siis odottaa vuoden 2020 alkupuolelle. Hanketoimijoiden ja hank-
keissa mukana olevien koulutuksen järjestäjien edustajien näkemysten kartoittamisen kannalta tällainen ajoitus ei tie-
tenkään olisi niin toimiva. Tässä selvityksessä läpäisytilanteen muutoksen ja ohjelman toimivuuden arviointi perustuu siis 
pitkälti hankkeiden ja koulutuksen järjestäjien omiin näkemyksiin asiasta.
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2.1 Läpäisyhankkeiden tavoitteet ja ennakoidut tulokset

2. Läpäisyhankkeet hankehakemusten  
 ja loppuraporttien valossa

Läpäisyn parantamiseen 
lähdettiin monipuolisella 

keinovalikoimalla 
ja ne kohdistuivat 

jo tunnettuihin 
keskeyttämisen ja 

läpäisyn taustalla oleviin 
ongelmiin.

Arvioinnin taustaksi selvitimme aluksi hankehakemuksista sitä, miten hank-
keiden tavoitteet oli määritelty ja perusteltu, ja millaisia tuloksia ja vaikutuksia 
hankkeella pyrittiin saavuttamaan. Tarkasteluun otettiin mukaan kaikki vuosina 
2011–2014 aloittaneet uudet hankkeet (26 kpl) ja analyysin kohteeksi valittiin 
hankkeiden ensimmäiset hankehakemukset. Vuonna 2011 aloittaneita hank-
keita oli 17, vuonna 2012 aloittaneita kuusi, vuonna 2013 aloittaneita kaksi ja 
vuonna 2014 aloittaneita hankkeita yksi. 

Hankehakemuksissa hankkeet esittivät keskimäärin 6,5 tavoitetta hankkeel-
leen (vaihteluväli 1–13). Yleisin hanketavoite oli yksilöllisten opintopolkujen 
kehittäminen (13 hanketta). Seuraavaksi yleisimmät tavoitteet olivat menetel-
mien kehittäminen opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä henkilöstön 
lisäkoulutus tai valmennus (11 hanketta molemmissa). Myös ohjauksen kehit-
täminen, joustavat opintopolut, työvaltaisten menetelmien kehittäminen sekä 
uusien pedagogisten ratkaisujen ideointi ja toteutus toistuivat useissa hakemuk-
sissa. Taulukossa 2.1 esitetään ensimmäisissä hankehakemuksissa esitetyt ylei-
simmät hanketavoitteet. Yksittäisiä tavoitteita oli näiden lisäksi runsaasti.
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Taulukko 2.1. . Hankkeiden tavoitteet ensimmäisen hankehakemuksen mukaan.

Maininnat

Yksilölliset opintopolut 13

Opitun / osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11

Opettajien / ohjaajien / työpaikkaohjaajien koulutus tai valmennus 11

Ohjauksen kehittäminen 10

Joustavat opintopolut 8

Työvaltaisuus / työelämäpainotteinen oppiminen / laajennettu työssäoppiminen 7

Opetuksen ja oppimisen tuen kehittäminen / uudet pedagogiset ratkaisut 7

Seurantajärjestelmän luominen / käyttäminen / kehittäminen 6

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen 6

Attoaineiden integrointi 4

Asuntolatoiminnan kehittäminen 4

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen 3

Monimediainen palaute 3

Sähköisten ohjauspalveluiden kehittäminen, esim. chat, fb tai moodle 3

Vertaistuen kehittäminen (tutor, oppilaskunta) 3

Nuorisotyön kehittäminen koulussa / oppilaitosnuorisotyö 3

Vapaa-ajantoiminnan kehittäminen 3

Uusien mallien tuottaminen nivelvaiheyhteistyöhön 3

Nivelvaiheen tiedonsiirron kehittäminen / tehostaminen 3
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Taulukko 2.2. Hankkeiden painopistealueet ensimmäisen hankehakemuksen mukaan. 

Maininnat

Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja opetusjärjestelyiden joustavoittaminen yksilöllisten 
opintopolkujen ja työn ohella opiskelun mahdollistamiseksi ja tukemiseksi

14

Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien 
kehittäminen

11

Muu ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävä kehittäminen 10

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja hyväksilukemisen 
toimintamallien kehittäminen opintoaikojen lyhentämiseksi

4

Opiskelija-asuntolatoiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan tukeminen 
erityisesti silloin, kun nuori on muuttanut kotoa opiskelun takia

2

Koko tutkinnon suorittamista tukevien pedagogisten ratkaisujen, ohjauskäytänteiden ja 
toimintamallien kehittäminen, silloin kun opiskelija suorittaa tutkintoa osissa

2

Hakemuslomakkeessa hankkeita pyydettiin valitsemaan jokin läpäisyohjelmalle asetettu painopistealue. Yhden paino-
pistealueen oli valinnut 17 hanketta, ja yhdeksän hanketta oli valinnut kaksi painopistealuetta tai enemmän. Suosituin 
painopistealue oli pedagogisten ratkaisujen kehittäminen, johon tähtäsi 14 hanketta. Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuol-
lon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittäminen oli 11 hankkeen painopisteenä. Muun amma-
tillisen koulutuksen läpäisyä edistävien toimien kehittämisen oli valinnut kymmenen hanketta ja neljä hanketta painotti 
aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja hyväksilukemista ja niihin liittyvien toimintamallisen 
kehittämistä. Myös asuntola- ja vapaa-ajantoiminnan kehittäminen sekä koko tutkinnon suorittamista tukevien toimien 
kehittäminen olivat hankehakemuksissa mainittuja painopistealueita.

Hankehakemuksissa hankkeita pyydettiin myös nimeämään kohderyhmänsä. Hankkeet olivat nimenneet yhdestä yhdek-
sään kohderyhmää hankkeelleen. Suurin yksittäinen kohderyhmä oli opettajat (opiskeluryhmineen), jonka oli nimennyt 
22 hanketta. Toiseksi suurin kohderyhmä olivat opiskelijat (18 hanketta) ja kolmanneksi suurin ryhmä opinto-ohjaajat 
(12 hanketta). Seuraavaksi yleisimpiä kohderyhmiä olivat erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat ja opiskelijahuolto (8 
hanketta).
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Taulukko 2.3. Hankkeiden kohderyhmät hankehakemusten mukaan.

Maininnat

Opettajat (opiskeluryhmineen) 22

Opiskelijat 18

Opinto-ohjaajat 12

Erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat 8

Opiskelijahuolto 8

Nivelvaiheen nuoret/peruskoululaiset 6

Oppilaiden vanhemmat 6

Oppilaitoksen pedagoginen johto 4

Työssäoppimisen ohjaajat 4

Hyvin menestyvät nuoret 3

Viranomaistahot 3

Nuoriso-ohjaajat 2

Työpajaohjaajat 2

Valmistavan koulutuksen/ammattistartin opiskelijat 2

Maahanmuuttajataustaiset 2

Muut yksittäiset tahot 8

Tavoitteiden lisäksi selvitimme hankehakemuksista myös sitä, oliko oppilaitoksen läpäisyongelmaa taustoitettu jollain 
tavoin, ja siten perusteltu hakemusta. Ongelmaa oli taustoitettu 16 hankehakemuksessa. Yli puolet hakijoista oli siis joten-
kin taustoittanut ja perustellut hakemustaan. Erilaisia ongelman taustaan ja perusteluun liittyviä mainintoja hakemuksissa 
oli 26 kappaletta. Suurin osa mainituista ongelmista oli niin sanotusti ulkoisia, eli sellaisia, joihin pelkästään oppilaitoksen 
omilla toimilla on hankala vaikuttaa (taulukko 2.4). 

Eniten mainintoja tuli liittyen väärään alavalintaan ja nivelvaiheen ohjausongelmiin sekä opiskelijoiden heikkoihin opiske-
luvalmiuksiin. Eräässä hakemuksessa todettiin, ettei peruskoulu edelleenkään valmista nuoria riittävästi nivelvaiheeseen, 
mikä taas johtaa siihen, että jo ammatillisen koulutuksen alkuvaiheessa joudutaan tekemään korjaavia toimenpiteitä vää-
ristä alavalinnoista johtuen. Opiskelijoiden heikkojen opiskeluvalmiuksien syinä mainittiin etenkin mielenterveys- ja päih-
deongelmat sekä erilaiset elämänhallinnan vaikeudet. 



23

Taulukko 2.4. Ongelmien taustoitus hankehakemuksissa.

Maininnat

Nivelvaiheeseen ja alavalintaan liittyvät ongelmat ja ohjauksen puute 5

Opiskelijoiden heikot opiskeluvalmiudet  
(ml. mielenterveys-, päihde- ja elämänhallintaongelmat)

4

Oppilaitoksen heikot läpäisyluvut/poissaolotilastot 3

Oppilaitoksessa tehdyn kyselyn perusteella halutaan tehdä muutoksia/uudistuksia 3

Opiskeluterveydenhuollon toimintamahdollisuuksien riittämättömyys 3

Muualta opiskelupaikkakunnalle tulevien opiskelijoiden ongelmat 2

Aiemmat keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvät toimet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta 2

Hankkeen tarve tiedostettu jo ennen läpäisyohjelman käynnistämistä 2

Oppilaitoksen sijaintialueen haasteet (heikko työllisyystilanne, palveluiden puute/vähäisyys) 1

Erityisopiskelijoiden läpäisyn erityisongelmat 1

Kolmessa hakemuksessa vedottiin oppilaitoksen heikkoihin läpäisy- tai poissaolotilastoihin. Kaiken kaikkiaan oppilaitok-
sen läpäisy- ja keskeyttämistilastoja käytiin läpi vain kahdeksassa hankehakemuksessa. Kolmessa hakemuksessa läpäisy-
hankkeen tarpeellisuutta perusteltiin oppilaitoksessa tehdyn kyselyn osoittamien muutostarpeiden perusteella ja saman 
verran mainintoja oli nykyisen opiskelijahuollon toimintamahdollisuuksien riittämättömyydestä. 

Yhdessä hakemuksessa mainittiin oppilaitoksen sijaintialueen erityiset haasteet. Ennusteet maakunnan työvoiman vähe-
nemisestä ja nuorten koulutustilanteesta lisäsivät tarvetta keskeyttämisen vähentämisen toimenpiteisiin erityisesti opis-
kelijahuollon toimintarakenteita uudistamalla. Tämän lisäksi työpajatoiminta oli paikkakunnalla vielä riittämätöntä ja 
selkiytymätöntä. Myös erityisopiskelijoiden läpäisyn ongelmat mainittiin. Osalle opiskelijoista kokonaisen tutkinnon suo-
rittaminen on liian vaativa päämäärä. Kyseisessä hakemuksessa negatiivisina keskeyttäjinä pidettiin lähinnä niitä, jotka 
jäivät oppilaitoksesta eroamisen jälkeen työttömiksi. 

Muita esiin nostettuja asioita olivat esimerkiksi toiselta paikkakunnalta tulleiden opiskelijoiden läpäisyongelmat ja se, 
etteivät aiemmat keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvät toimet ole tuottaneet toivottua tulosta. Lisäksi kahdessa hakemuk-
sessa mainittiin, että keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvän hankkeen tarpeellisuudesta oli keskusteltu oppilaitoksessa jo 
ennen kuin he olivat saaneet tietoa varsinaisesta läpäisyohjelmasta. Taustalla ei välttämättä ole se, että aiemmat toimet 
eivät olisi purreet. Toisessa hakemuksessa nimittäin todetaan, että oppilaitoksen läpäisyaste on kehittynyt positiiviseen 
suuntaan ja että tämän tyyppisiin toimiin pitäisi jatkossakin panostaa.
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Toinen mielenkiintomme kohde liittyi siihen, miten hankehakemuksissa oli kuvattu tulevan hankkeen tuloksia ja vaikutuk-
sia. Konkreettisia tuloksia ja niiden vaikutuksia oli avattu 22 hankehakemuksessa. Erilaisia tuloksiin liittyviä mainintoja oli 
yhteensä 50. Suurin osa (13) koski yksinkertaisesti läpäisyasteen paranemista ja keskeyttämisten vähentymistä hankkee-
seen osallistuvassa oppilaitoksessa ja erityisesti niiden opiskelijoiden osalta, jotka oli nimetty hankkeen kohderyhmäksi 
(taulukko 2.5). Seuraavaksi eniten mainintoja oli moniammatillisen työn lisääntymisestä ja opiskelijoiden opiskelu- tai elä-
mänhallintataitojen parantumisesta. Hankkeen avulla uskottiin saavutettavan myös monenlaista yhteistyön syvenemistä 
tai lisääntymistä. Mainittuja yhteistyömuotoja olivat kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö, opiskelupaikan ja työelä-
män välinen yhteistyö, nivelvaiheyhteistyö sekä työpajayhteistyö. Konkreettisina tuloksina mainittiin lisäksi opiskelijoi-
den työllisyyden paraneminen ja opiskelijaviihtyvyyden lisääntyminen sekä alavalintoihin liittyvän tiedon kasvaminen. 
Opetuksen laadun uskottiin paranevan muutamassa hakemuksessa. Myös työelämälähtöisyyden syveneminen mainittiin 
hankkeen potentiaalisena tuloksena.

Taulukko 2.5. Konkreettiset tulokset ja niiden vaikutukset hankehakemusten mukaan.

Maininnat

Läpäisy paranee ja keskeyttämiset vähenevät 13

Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy 5

Opiskelijoiden elämänhallintataidot / opiskelutaidot paranevat 5

Opiskelijoiden työllistyminen paranee 4

Työelämän ja oppilaitoksen yhteistyö syvenee 3

Opiskelijat saavat lisää tietoa eri aloista alavalintansa tueksi 3

Opiskelijaviihtyvyys paranee 3

Opetuksen laatu paranee 3

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteystyö lisääntyy 2

Oppilaitoksen ja työpajojen välinen yhteistyö lisääntyy 2

Nivelvaiheyhteistyö lisääntyy 2

Koulutuksen työelämälähtöisyys lisääntyy 2

Opettaja pystyy entistä enemmän keskittymään opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen 1

Sähköinen aineisto ja työkalut tuovat uudenlaisen näkökulman oppimiseen 1

Oppimisen arviointi monipuolistuu ja henkilökohtaistuu 1
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Hankehakemusten perusteella läpäisyn parantamiseen on lähdetty varsin monipuolisella keinovalikoimalla. Monissa 
hakemuksissa on myös pohdittu ja taustoitettu läpäisyongelmaa ja siten perusteltu valittuja kehittämis- ja toimintalinjoja. 
Tämä kuva vastaa hyvin Opetushallituksen ensimmäisen seurannan tuloksia, jonka mukaan hankkeet kohdistuvat katta-
vasti juuri niihin asioihin, jotka tunnetusti ovat keskeyttämisen ja läpäisyongelmien taustalla. Tämä toiminnan potentiaa-
lisuus ja tärkeys viittaavat siihen, että läpäisyohjelma tulee onnistumaan (seurantoja on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2).

2.2 Läpäisyhankkeiden loppuraporttien analyysi

Tässä luvussa tarkastelun kohteena on 26 koulutuksen järjestäjän loppuraportit hankkeistaan toteutusvuosilta 2011–2013. 
Tarkastelu kattaa vuodet 2011–2013, sillä vuonna 2014 aloitetut hankkeet ovat käynnissä kuluvan vuoden loppuun asti, 
eikä niistä ole vielä saatavana loppuraportteja. Arvioitavana olivat toteutettujen hankkeiden vuosittaiset loppuselvitykset 
sekä niiden mahdolliset liitteet kuten laajemmat raportit, käsikirjat ja materiaalipaketit. 

Analysoimme kaikki loppuraportit ja liitteet, jotka saimme joko OPH:n tietojärjestelmästä tai hankkeiden projektipäälli-
köiltä. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa mukana olevien hankkeiden loppuraportteja oli 64. Koska emme saaneet kaikkia 
loppuraportteja tai niihin olennaisesti kuuluvia liitteitä, analysoitavaksi tuli lopulta 45 loppuraporttia. Osa hanketoimi-
joilta saamistamme loppuraportin liitteistä ovat hanketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä, mutta läpäisyhankkeen 
vaikuttavuuden arviointiin informaatioarvoltaan heikkoja. Tällaisia liitteitä emme käyttäneet selvityksen aineistona. 
Hanketoimijoiden täyttämät loppuselvitykset ovat Opetushallituksen hankeselvityslomakkeita. Lomakkeista olemme 
keskittyneet arvioimaan erityisesti kohtaa kolme: ”Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?”.

Kaiken kaikkiaan analysoitavia dokumentteja kertyi 111 kappaletta. Vaikka analyysin perustana on siis melko kattavasti 
dokumentteja eri hankkeista, kaikista hankkeista emme saaneet kaikkia liitteitä saati loppuraportteja. Se on puute, jota 
kuitenkin kompensoi se, että emme kiinnitä tarkastelussa huomiota niinkään yksittäisten hankkeiden toimenpiteisiin 
vaan tekstiaineistossa kuvattuihin hanketoiminnan vaikutuksiin yleensä.

Loppuraportit liitteineen olivat hyvin heterogeeninen aineisto läpäisyhankkeiden vaikuttavuuden arviointiin. Kysymykseen 
hankkeen tavoitteiden toteutumisesta oli vastattu vaihtelevalla tarkkuudella. Suurin osa vastauksista painottui tehtyjen 
toimenpiteiden listaukseen ja vain muutamissa raporteissa arvioitiin tavoitteiden toteutumista ja/tai näiden tavoitteiden 
ja toimenpiteiden vaikutusta läpäisyn tehostumiseen. Alla esitetyn attoaineiden jaksotusta kuvaavan esimerkin kaltaista 
reflektiota oli loppuselvityksissä vain vähän. 

Raporttiaineisto luettiin analyysin ensimmäisessä vaiheessa seuraavasti: tehty toimenpide – toimenpidekuvaus oppilai-
toksessa – kuvaus toimenpiteen vaikuttavuudesta läpäisyyn ja keskeyttämisen vähenemiseen. Toimenpidekategoriat 
muodostettiin toimenpidekuvauksista niitä yleistämällä. Toimenpidekuvaus on hankkeiden loppuraporteissa esiintyvä 
kuvaus ”mitä tehtiin” sanatarkasti esitettynä. Esimerkkinä yhden hankkeen vuosien 2012 ja 2013 loppuraporteissa esiin-
tyvä toimenpide-vaikuttavuus -ketju: kehitetty jaksotusta - attoaineiden jaksotusta kehitetty - 1. jakson jälkeiset keskeyt-
tämiset ovat vähentyneet selvästi. Kaikki löydetyt toimenpidekategoriat ja vaikuttavuuskuvaukset koottiin oheisen mallin 
mukaiseen taulukkoon jatkoanalyysiä varten. Taulukon perusteella voitiin laskea eri toimenpidekategorioiden ja toimenpi-
teiden määrät ja niihin liittyvien ”vaikuttavuuksien” määrät.

Toimenpide-
kategoria

2012 Toimenpide- 
kuvaus

Vaikuttavuus-
maininta

2013 Toimenpide- 
kuvaus

Vaikuttavuus-
maininta

Kehitetty 
jaksotusta

1

Atto-aineiden 
jaksotusta 
kehitetty

1. jakson jälkeiset 
keskeyttämiset 
ovat vähentyneet 
selvästi

1

Uusi jaksotusmalli 
mahdollistaa yksi-
lölliset joustavat 
opintopolut

-
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Analyysin toisessa vaiheessa taulukoitiin kaikki raporttiaineistossa mainitut toimenpidekuvaukset. Toimenpiteitä oli 
yhteensä 351. Toimenpiteet luokiteltiin 39 kategoriaan. Näiden lisäksi oli kolme yksittäistä toimenpidemainintaa (tehty 
eri ammatteja esitteleviä elokuvia, alan vähemmistösukupuolen huomiointi sekä markkinointi ja tiedottaminen). 
Toimenpiteistä muodostetut kategoriat on esitetty taulukossa 2.6.

Taulukko 2.6. Loppuraporttiaineistossa esitettyjen toimenpiteiden jakautuminen.

Toimenpiteiden 
lukumäärä

Toimenpiteiden 
lukumäärä

Ryhmänohjaus ja ryhmäyttäminen 28 Opiskelijoiden osallistaminen 7

Joustavat opintopolut 24
Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen 7

Asuntolatoiminta 19 Opiskelijahuolto 6

Opetushenkilökunnan koulutus 18 Tuen ja erityisohjauksen malli 6

Seuranta ja tilastointi 18 Tuotteistaminen 6

Nivelvaiheyhteistyö 15 Arvioinnin kehittäminen 5

Pedagoginen kehittäminen 15 Opintojen henkilökohtaistaminen 5

Varhainen puuttuminen 15 Hyvät käytännöt 4

Opiskelijoiden hyvinvointi 14 Jaksotus 4

Ohjauksen kehittäminen 12 Ohjausmateriaali 4

Sähköinen opetus ja ohjaus 12 Opiskelijahallintojärjestelmän kehitys 4

Työvaltaiset pedagogiset ratkaisut 10 Oppilaitosnuorisotyö 4

Attoaineiden suorittamisen tukeminen 9 Sitoutuminen 4

Opintojen lopetus 9 Tutortoiminta 4

Sosiaalinen media 9 Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen 4

Verkostoyhteistyö 9 Oppimisen kehittäminen 3

Rästien suorittaminen 8 Yhteistyö oppilaitoksen sisällä 3

Työelämälähtöisyys 8 Luokittelemattomat 3

Kodin ja koulun yhteistyö 7 Opintoihin palaamisen tuki 2

Opintojen aloitus 7
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Yleisin mainittu tehty toimenpide oli ryhmänohjaus ja ryhmäyttäminen  
(28 mainintaa). Toiseksi yleisin oli joustavat opintopolut (24), ja seuraavana 
tulevat asuntolatoiminnan kehittäminen (19), opetushenkilökunnan koulutus 
(18) sekä seurannan ja tilastoinnin kehittäminen (18). Muita yleisiä toimenpi-
teitä olivat nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, pedagoginen kehittäminen 
sekä varhainen puuttuminen. Nämä kattavat jo 43 prosenttia kaikista toimen-
pidemaininnoista. Loppuraporteissa useimmin esiintyneet toimenpiteet ovat 
suurilta osin samoja valtionavustusten painopistealueiden kanssa (ks. taulukko 
2.2 edellä). 

Tehdyistä toimenpiteistä ainoastaan seuranta ja tilastointi ovat toimenpi-
teitä, joihin hankkeissa on usein ryhdytty vaikkei sitä suoraan valtionavus-
tusten painopistealueissa mainita. Myös Vehviläinen teki saman havainnon 
tarkastellessaan läpäisyhankkeiden toimintaa vuosilta 2011–2012. Tilastot ovat 
”kovaa faktaa”, joista ei voida väitellä ja ne aiheuttavat muutospaineita aloilla. 
Määrällisen seurannan tarpeeseen on helpoin ja nopein vastata kehittämällä opiskelijahallintojärjestelmiä sekä keskeyttä-
misten seurantaa (Vehviläinen & Koramo 2013, 118).

Useampia vuosia kestäneiden hankkeiden kohdalla ei ole nähtävissä kehitystä tai muuttumista loppuraporttien toimen-
piteiden kirjauksessa tai tarkempien toimenpidekuvausten määrässä. Toimenpidekuvauksia ei ole tarkennettu ja eritelty 
enempää, vaikka kokemukset ovat karttuneet ja hanketta ja sen suuntaa on kehitetty toiminnan aikana. Ei ole nähtävissä 
myöskään sellaista kehitystä, että toimenpidekuvausten määrä radikaalisti laskisi vuosien kuluessa. On hyvä muistaa, 
että hankkeet eroavat paljon toisistaan sekä toimenpidelistausten että toimenpiteiden tarkemman kuvauksen suhteen. 
Toisissa hankkeissa on ollut hankekaudesta toiseen selkeä linjaus ja muutama kehittämiskohde, toisissa hankkeissa on 
yrityksen ja erehdyksen sekä kulloinkin akuutiksi koetun tarpeen ajamina keskitytty eri hankevuosina hyvinkin erilaisiin 
painopistealueisiin kehittämistoiminnassa.

Loppuraporteissa tavoitteiden toteutumista oli kuvattu lähinnä listaamalla tehtyjä toimenpiteitä. Tässä olemme kuiten-
kin kiinnostuneita siitä, kuinka monessa hankkeessa oli pohdittu tehtyjen oppilaitoskohtaisten toimenpiteiden vaikutusta 
läpäisyn tehostamiseen ja keskeyttämisen vähentämiseen. 356 toimenpiteestä vain 14:ssa oli arvioitu vaikuttavuutta 
läpäisyn tehostumiseen tai keskeyttämisen vähentämiseen, eli vaikuttavuuden arviointia esiintyi pyöreästi neljässä pro-
sentissa tapauksista. Taulukossa 2.7 on esitetty toimenpiteet reflektointeineen.

Loppuraporteissa 
kuvatuissa 

toimenpiteistä vain 
neljässä prosentissa 

oli arvioitu niiden 
vaikuttavuutta läpäisyn 

tehostamiseen.
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Taulukko 2.7. Loppuraporttiaineistossa esiintyvät vaikuttavuusmaininnat.

Toimenpide Reflektio

Attoaineiden integrointi Elintarvikealalla opintojen nopeuttamisen mahdollisuus toteutui 
attojakson kautta, edistänyt kurssien suorittamista hyväksytysti ja ajallaan.

Pilottiryhmällä vertaisryhmä sen 
sijaan, että integroitaisiin aikaisemmin 
aloittaneisiin

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella vertaisryhmä koettiin 
tärkeäksi opintojen etenemisen kannalta.

2+1 ja 1+2 oppisopimusratkaisun 
mallintamisen toteuttaminen

Parantanut läpäisyä varsinkin työvoimapulan aloilla.

Kehitetty tietokanta erotilastoista Saatu työkaluja läpäisyn tehostamiseen.

Ponnahdusjaksomalli
Vaikuttanut opiskeluun ja oppimistuloksiin positiivisesti ja siten edistänyt 
läpäisyä.

Enemmän mahdollisuuksia suorittaa 
laajennettu työssäoppiminen

Datanomiopiskelijoilla läpäisyaste on noussut hankkeen aikana n. 17 %. 
Tällä hetkellä läpäisyaste n. 60 %.

Attoaineiden jaksotusta kehitetty 1. jakson jälkeiset keskeyttämiset ovat vähentyneet selvästi.

Verkostoyhteistyön lisääminen Läpäisyn tehostamisessa ja keskeyttämisen ehkäisyssä hankkeella 
merkittävä rooli.

Opintojen alun tukeminen 
(lähtötasotestit)

Osassa organisaatioita on saatu ensimmäisen puolen vuoden aikana 
tapahtuvien keskeyttämisten määrää laskettua.

Keskityttiin 1. vuoden opiskelijoiden 
ryhmäyttämiseen

Arvioitiin, että keskeytykset vähenivät ja viihtyvyys lisääntyi.

Tehty eri ammatteja esitteleviä elokuvia Koska portaalia ei ole vielä markkinoitu suurelle kohderyhmälle, se ei ole 
vielä nostanut läpäisyä.

Ryhmäyttämisen kehittäminen Kaikissa oppilaitoksissa ryhmäytyksen merkitys läpäisyn tehostamisessa 
on koettu tärkeäksi.

Ryhmänohjaajan uudenlainen 
toimintamalli

Malli mahdollistaa erilaisten opintopolkujen löytämisen opintojen 
varhaisessa vaiheessa ja toteutusvälineet läpäisyn tehostamiseksi.

Ryhmällä tapaaminen ryhmänohjaajan 
kanssa maanantaiaamuisin, 
keskustellaan viikonlopun ja tulevan 
viikon asioista

Ryhmänohjaajien mukaan ensimmäisen syksyn keskeyttämiset 
vähentyneet.

Toimenpiteiden vaikutusten arvioinneista vain viidessä viitattiin määrällisen seurannan perusteella tehtyyn arvioon. 
Lopuissa toimenpiteillä todetaan olleen eri tavoin vaikutusta läpäisyyn, muttei viitata tarkempiin tilastoihin tai muulla 
tavoin kerrota arvion perusteita. Raporttiaineistossa viitattiin muutoinkin varsin vähän OPH:n tilastoseurannan järjestä-
jäkohtaisiin tuloksiin. Edellä mainitut viisi mukaan lukien viittauksia OPH:n seurantoihin oli aineistossa yhteensä kymme-
nen. Omaan arvioon perustuvaa arviointia eroamisen vähentymisestä sekä positiivisista siirtymistä oppilaitosten välillä oli 
neljässä tarkastellussa dokumentissa.



29

Hanketoiminnan vaikutusten arviointi oli siis loppuraporteissa hyvin niukkaa. 
Syitä voi olla useita. Joko tehdyt toimenpiteet tuottavat tulosta vasta pitkällä 
aikavälillä ja hankevuosittain (1,5 vuotta) kirjoitetuissa loppuraporteissa ei ole 
ollut mahdollisuutta arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta tai sitten loppu-
raportin kysymyksenasettelu on sellainen, että siihen on helpompi vastata 
toimenpidelistauksella kuin pintaa syvemmällä reflektiolla. Lisäksi hankkeissa 
on voitu ajatella, että Opetushallituksen tilastoseuranta keskeyttäneistä pal-
velee paremmin vaikuttavuuden arviointia. Yhtenä syynä voi myös olla se, 
että kehittämistyöllä saavutetaan välillisiä vaikutuksia, jotka ovat riippuvai-
sia monista reunaehdoista, minkä vuoksi on hankala tai mahdoton arvioida 

19 %

13 %

3 %

2 %

63 %

Tavoitteet oman arvion
mukaan saavutettu

Tavoitteet toteutuneet
oman arvion mukaan
melko hyvin

Tavoitteita ei ole vielä
kaikilta osin saavutettu

Toimenpiteiden tulokset
arvioitavissa myöhemmin

Ei oteta kantaa
tavoitteiden
saavuttamiseen, listataan
vain toteutuneita asioita

Kuvio 2.1. Hankkeiden oma arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Hanketoiminnan 
vaikutusten arviointi oli 
loppuraporteissa hyvin 

niukkaa.

kehittämistoimenpiteiden osuutta läpäisyn tehostumiseen. Esimerkiksi Somepedia -hankkeen raportissa todettiin, että 
”sosiaalisen median suoraa vaikutusta läpäisyn tehostumiseen on vaikeaa arvioida.” Kehittämistyön ja määrällisten indi-
kaattorien välille ei voida vetää suoraan syy-seuraus  suhdetta.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tarkastelimme loppuraporttiaineistosta myös sitä, kuinka usein niissä oli sanallisesti arvioitu tavoitteiden toteutumista. 
Tässä analyysissä on mukana 126 dokumenttia, koska osassa loppuraportteja oli osahankekohtaisia arvioita niiden omien 
tavoitteiden toteutumisesta. Kuviossa 2.1 on esitettynä tavoitteiden toteutumisen arviointi hankkeiden dokumenteissa 
vuosina 2011–2013.
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Kuten kuviosta nähdään, yli puolessa loppuraporteista ei oteta kantaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, niissä 
lähinnä listataan tehtyjä toimenpiteitä. Tavoitteet on siis saavutettu siinä mielessä, että on tehty sitä mitä luvattiin. Niistä, 
jotka ovat tavoitteiden saavuttamista arvioineet, valtaosan mukaan ne on saavutettu vähintään melko hyvin. Vain muuta-
missa maininnoissa todetaan, että tavoitteita ei ole vielä kaikilta osin saavutettu ja niin ikään muutaman mukaan tulokset 
voidaan arvioida vasta myöhemmin.

Kehittämistoiminnan ongelmista mainittiin loppuraporteissa seitsemän kertaa. Ongelmat liittyivät haettua pienempään 
rahoituspäätökseen tai rahoituspäätöksen myöhästymiseen, mikä viivästytti myös hankkeen aikataulua (neljä mainintaa) 
sekä oppilaitoksen lomautuksiin ja henkilövaihdoksiin (kaksi mainintaa). Myös liian laajat tavoitteet mainittiin ongelmaksi 
kehittämistyössä.

Materiaalipankki kehittämistyöstä ja hyvien käytäntöjen levitys

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa yhtenä tärkeänä elementtinä on tiedon jako ja hyvien käy-
täntöjen levitys. Ennen läpäisyohjelman oman levittämishankkeen käynnistämistä hyviä käytäntöjä kerättiin Arjen arkki 
-sivustolle (arjenarkki.fi). Hyvät käytännöt on kuvattu, niiden vaatimat resurssit kirjattu sekä listattu ideat juurruttamiseen 
ja kehittämiseen. Lisäksi kerrotaan, missä hankkeessa hyvä käytäntö on kehitetty ja keneltä saa lisätietoa. Koska loppura-
porttiaineisto jäi niin köyhäksi vaikuttavuusanalyysin kannalta, kävimme läpi Arjen arkin hyvät käytännöt silmämääränä 
mahdolliset vaikuttavuusmaininnat. 

Ensimmäinen nivelvaihe:

1. Valinta 1 – perusopetuksen 8- ja 9 -luokat, jolloin nuori 
tekee valintoja koskien jatko-opintoja.

2. Siirtymä 1 – siirtyminen perusopetuksesta toiselle 
asteelle.

3. Kiinnittyminen 1 – toisen asteen opetuksen 
ensimmäinen syksy, joka on kriittinen vaihe opiskelijan 
opiskelumotivaation ja opiskeluihin kiinnittymisen kannalta.

Taitovaihe: 

Toisen asteen ensimmäisen vuoden kevät ja toinen vuosi, 
jolloin opiskelija kerää opintosuorituksia, käy läpi ensimmäi-
set työssäoppimiset ja näin ollen kerää taitoja työelämää 
varten. Taitovaiheessa tuetaan opiskelijan opintojen edisty-
mistä ja terveyttä edistävän käyttäytymisen omaksumista.

Toinen nivelvaihe:

1. Valinta 2 – opiskelija valmistautuu siirtymään 
työelämään tai jatko-opintoihin. 

2. Siirtymä 2 – opintojen päättymisen ja opiskelijan 
jatkosijoittumisen tukeminen ja turvaaminen. 

3. Kiinnittyminen 2 – nuori kiinnittyy opintojen jälkeen 
joko työelämään tai jatko-opintoihin.

Arjen arkin menetelmäpankki on hyvä foorumi 
tuoda hanketoimijoiden tietoon tehdyt toimenpi-
teet ja levittää hyviä käytäntöjä. Vaikka niissäkään ei 
sen tarkemmin spesifioida vaikuttavuuden mekanis-
meja, voidaan olettaa, että ne on hankeoppilaitok-
sessa koettu ja havaittu hyviksi läpäisyä parantaviksi 
toimenpiteiksi. Joitain mainintoja kuitenkin löytyy. 
Esimerkiksi Fiilistä asumiseen hankkeen arjen tai-
tojen kurssin kuvauksessa on otettu kantaa vaikut-
tavuuteen: ”Asuntolatoiminnasta vastaava johto on 
nähnyt opiskelijoiden kokonaisvaltaisen tuen vaiku-
tuksen opintojen etenemiseen.”

Menetelmäpankki on selkeä ja helppo tapa etsiä 
hyviä käytäntöjä eri hakukriteerein. Hakuja voi-
daan tehdä avainsanoilla ja käytäntöjen tai hank-
keiden nimillä. Hyvissä käytännöissä käytetään 
tunnisteena myös opintojen etenemisen astetta, 
jotka ovat ensimmäinen nivelvaihe, taitovaihe sekä 
toinen nivelvaihe. Nivelvaiheet ovat kolmivaiheisia.

Kuhunkin hyvään käytäntöön on merkitty, mihin vai-
heeseen se kohdentuu. Käytäntö voi sopia käytettä-
väksi yhdessä tai useammassa vaiheessa opintoja. 
Analysoimme Arkkiin kootut hyvät käytännöt tou-
kokuussa, jolloin niitä oli 51 kappaletta.2 Vaiheita, 

2 Arjen arkkia päivitettiin raportin kirjoittamisen aikana. Syyskuussa 2015 läpäisy- ja muiden hankkeiden hyviä käytänteitä oli sivustolla 
306 kappaletta.
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joihin hyviä käytäntöjä voidaan soveltaa, oli 82 kappaletta. Eniten hyviä käytäntöjä oli kohdennettu taitovaiheeseen (34 
käytäntöä) sekä kiinnittyminen 1 -vaiheeseen (28 käytäntöä.) Suurin osa hyvistä käytänteistä painottuu siis varsinaiseen 
oppilaitoksessa opiskelun aikaan, eli kehittämistyössä keskitytään opintojen kiinnittymiseen heti opintojen alussa sekä 
opiskelijan tukemiseen opintojen aikana.

2

7

28

34

4 4 3

Lkm

Kuvio 2.2. Arjen arkin hyvät käytännöt opintojen etenemisen vaiheen mukaan.

Kuvio 2.3. Hankehelmet teemoittain läpäisy.fi -sivustolla.

Läpäisyn edistämisohjelman levittämishankkeen tuottama hyvien käytäntöjen sivusto on läpäisy.fi. Sivustolle on kerätty 
valikoituja ”hankehelmiä” ohjelman hankkeista. Hankehelmet ovat osittain samoja, hankkeissa kehiteltyjä hyviä käytän-
teitä kuin Arjen arkki -sivustolla, mutta ne on järjestetty selkeämmin teemoittain. Läpäisy.fi -sivuston hankehelmiksi oli 
päätynyt harvempi käytäntö. Tätä raporttia kirjoitettaessa hankehelmiä oli 66, joista yhdessä esitellään kaksi hyvää käy-
täntöä. Koska sama hyvä käytäntö on voitu luokitella useamman teeman alle, on kuvion 2.3 yhteissumma suurempi kuin 
yksittäisten käytäntöjen määrä. Kuviosta nähdään, että yleisimmin hankehelmet luokittuvat ohjauksen sekä osallisuuden 
ja hyvinvoinnin teemoihin.
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Kolmas tiedonjaon sivusto on wikisivusto Teholäpäisy (teholapaisy.wikispaces.com), johon on koottu hankkeissa tuotet-
tua materiaalia. Hankkeiden ja niiden keskeisimpien teemojen kohdalla wikisivustoa ei ole järjestelmällisesti päivitetty 
(09/2015 48 käytäntöä), mutta Arjen arkkia tukevana materiaalipankkina se on hyödyllinen kehittämistyötä tekeville.

Lopuksi

Arviointihanketta suunniteltaessa hankkeiden loppuraportit katsottiin yhdeksi keskeiseksi aineistoksi, jonka avulla voitai-
siin tarkastella hankkeissa toteutettujen kehittämistoimien vaikutuksia. Aineisto osoittautui kuitenkin kovin heterogee-
niseksi ja yhteismitattomaksi tämän kaltaiseen analyysiin, vaikka pohjana olikin Opetushallituksen sinänsä täsmällisesti 
jäsennelty ja selkeä raportointilomake. Raportointi näytti palvelevan enemmän valtionavustuksen saamiseen liittyvää 
rutiininomaista raportointia – kerrotaan että on tehty sitä mitä hankehakemuksessa luvattiin – kuin sellaista tavoit-
teiden saavuttamisen ja toteutumisen kuvausta, joka hyödyttäisi läpäisyohjelman ja toteutetun politiikan arviointia 
Opetushallituksen sisällä.

Vastaava ongelma on havaittu myös aiemmin, kun on tarkasteltu kehittämistoiminnassa esiintyvää tavoitteisiin, toimen-
piteisiin ja tuloksiin liittyvää kehittämisdiskurssia (esim. Ahola & Anttila 2013). Myös Koramo ja Vehviläinen (2015, 63) viit-
taavat siihen, että hankkeiden raportointi on usein ”kehitys kehittyy -jargonia”. Raporttiaineistossakin usein tavoitteet, 
kehitettävät toimenpiteet ja tulokset ovat samaa asiaa hieman eri sanakääntein kuvattuna. Jos esimerkiksi tavoitteena 
on parempi ohjaus, toimenpiteenä on ohjauksen kehittäminen ja loppuraportissa tuloksena kerrotaan, että ohjausta on 
kehitetty. Ohjauksen kehittäminen nähdään lähtökohtaisesti toimena, joka parantaa läpäisyä.
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3. Opetushallituksen seurannat

Tässä luvussa tarkastelemme ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman aikana Opetushallituksen toimesta 
tehtyjä seurantaraportteja, joita ovat Vehviläisen ja Koramon (2013) määrällinen ja laadullinen seuranta ajanjaksolta 
2011–2012, Hurnosen ja Pirttiniemen (2014) tilastoseuranta ajanjaksolta 2011–2013, Vehviläisen (2014) selvitys hankkei-
den toiminnasta ajanjaksolta 2011–2013 sekä Koramon ja Vehviläisen (2015) määrällinen ja laadullinen seuranta ajanjak-
solta 2013–2014 (ks. taulukko 3.1). Hankekauden 2014–2015 seurannan tuloksia saadaan myöhemmin Opetushallituksen 
erillisestä tulosyhteenvedosta. Tähän raporttiin on voitu ottaa vain joitain ennakkotietoja. Tarkastelemme aluksi tilasto-
seurannan antamaa kuvaa keskeyttämistilanteen kehityksestä ohjelman aikana. Toisessa osassa tarkastelemme muun 
seurannan tuloksia raporteittain.

Raportti Seurantajakso Aineistot

Vehviläinen & Koramo (2013). 
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn 
tehostamisohjelma vuosina 
2011–2012.

2011–2012
- tilastotiedot eronneista ja opiskelijoista
- haastattelut, kyselyt, kirjallinen aineisto

Hurnonen & Pirttiniemi (2014). 
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn 
tehostamisohjelman seuranta 
2011–2013. 

2011–2013
- tilastotiedot eronneista ja opiskelijoista

Vehviläinen (2014). Ammatillisen  
koulutuksen läpäisyn tehostamisoh-
jelma. Seurantatutkimuksen raportti 
2013. 

2013
- kyselyt, hankevierailut, opiskelijafoorumi, 
hankehaastattelut

Koramo & Vehviläinen (2015). 
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn 
tehostamisohjelma. Laadullinen ja 
määrällinen seuranta vuonna 2014. 

2013–2014
- tilastotiedot eronneista ja opiskelijoista
- haastattelut, kyselyt, opiskelijafoorumi

OPH:n tulosyhteenveto 2014–2015

Taulukko 3.1. Opetushallituksen seurantaraportit.
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3.1 Keskeyttämisen tilastoseurannat

Vuonna 2011 läpäisyn tehostamisohjelmassa aloitti 17 hanketta, ja jokaista hanketta koordinoi yksi koulutuksen järjes-
täjä. Koordinoivien järjestäjien lisäksi hankkeissa oli mukana osatoteuttajia. Syyslukukaudella 2011 hanketoiminnan aloitti 
kaikkiaan 43 koulutuksen järjestäjää. Vuonna 2012 mukaan tuli vielä kuusi uutta hanketta, jolloin hankkeiden kokonais-
määrä nousi 23:een.  Osatoteuttajat mukaan laskien hanketoiminnassa oli tuolloin mukana 53 koulutuksen järjestäjää. 
Ruotsinkielisiä hankkeita oli neljä. Läpäisyn tehostamisohjelmassa mukana olevissa oppilaitoksissa opiskeli vuonna 2012 
yli 80 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista (Vehviläinen & Koramo 2013.) Vuonna 2013 hankkeita tuli mukaan 
lisää, jolloin ohjelma kattoi jo 88 prosenttia kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista. Eniten opiskelijoita oli 
tekniikan ja liikenteen alalla (44 %), toiseksi eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (17 %) ja kolmanneksi eniten mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalalla (12 %). (Hurnonen & Pirttiniemi 2014; Koramo & Vehviläinen 2015.)

Tilastoseurannan aineistojen keruu on toteutettu niin, että tiedot eronneista opiskelijoista on kerätty hankkeissa mukana 
olevilta koulutuksen järjestäjiltä, ja näitä on verrattu Tilastokeskuksesta saatuihin opiskelijamääriin. Läpäisyn tehosta-
misohjelman määrällisen seurannan aineiston laajentuminen ja erinäiset raportointitekniset seikat aiheuttivat kuitenkin 
Hurnosen ja Pirttiniemen (2014, 9) mukaan vaihtelua eroprosenteissa. Matkan varrella eroprosentteja on myös raportoitu 
eri laskukaavoilla (ks. Hurnonen & Pirttiniemi 2014, alaviite 5, s. 9). Koramon ja Vehviläisen vuoden 2013–2014 seuran-
nassa puolestaan viitataan Tilastokeskuksen opiskelijatilastoinnissa tapahtuneeseen muutokseen, mikä on vaikuttanut 
laskentapäivän opiskelijamäärään. Tilastokeskus ei osaa arvioida muutoksen suuruutta, mutta joiltain osin se on saatta-
nut pienentää laskennan perustana olevaa opiskelijamäärää, mikä tarkoittaa sitä, että kahden viimeisen seurantavuoden 
eroprosentit ovat suurempia kuin kahden edellisen (Koramo & Vehviläinen 2015, 72). 

Keskeyttäneiden osuus 
on saatu painettua 
2000-luvulla alle 

kymmeneen prosenttiin, 
mutta ohjelman 

tavoitteeksi asetettua 
seitsemää prosenttia ei ole 

vielä saavutettu.

Eri vuosien raportit antavat siis hieman erilaisen kuvan keskeyttämislu-
vuista, ja tekijät itsekin toteavat aineistoihin liittyvät ongelmat ja vertailun 
vaikeudet, kuten edellä jo todettiin. Emme puutu keskeyttämisprosenttien 
laskemiseen ja ongelmien taustoihin sen tarkemmin, toteamme vaan, että 
kovin luotettavaa kuvaa ohjelmakauden aikana tapahtuvista muutoksista ei 
seurannoista saa. Parhaiten vertailtavissa ovat kahden viimeisen seuranta-
vuoden tiedot. Täsmällisemmin läpäisyssä tapahtuvat muutokset selviävät 
vasta myöhemmin, kun Tilastokeskuksen viralliset opintonsa aloittaneisiin 
ja tutkinnon suorittaneisiin perustuvat henkilötason tiedot valmistuvat (vrt. 
luku 1).

Lukuvuonna 2011–2012 hankkeeseen osallistuneissa oppilaitoksissa opiske-
levien eroprosentti oli siis Hurnosen ja Pirttiniemen (2014) mukaan 8,1 ja 
lukuvuonna 2012–2013 se oli laskenut heidän laskutavallaan 7,5 prosenttiin 
(ks. taulukko 3.2). Perustutkinnoittain eroprosentit vaihtelivat 2,9–15,4 pro-
sentin välillä (Hurnonen & Pirttiniemi 2014). Koramon ja Vehviläisen (2015) 

lukuvuotta 2013–2014 koskevassa seurannassa eroprosentti oli 8,6, eli noussut tai laskenut riippuen siitä mihin verrataan. 
Perustutkintokohtaiset erot olivat jälleen suuria (4,2–18,7 %). Viimeisen seurannan ennakkotieto on, että keskeyttäminen 
on suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Merkittävää paranemista ei siis ole tapahtunut.
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Taulukko 3.2. Eroprosentit eri seurantaraporteissa. 

1 Perustuu eri raporteissa esitettyihin oppilasmääriin ja eronneiden määriin.

Seurantajakso Hurnonen & Pirttiniemi  
2014

Vehviläinen & Koramo 2013; 
Koramo & Vehviläinen 2015; OPH 
2015 (tulossa)

Oma laskelma1

2011–2012 8,1 9,2 8,8

2012–2013 7,5 8,1

2013–2014 8,6 8,6

2014–2015 8,5

Yleisintä eroaminen oli 2013–2014 luonnontieteiden alalla (11,1 %) sekä matkailu- ravitsemis- ja talousalalla (10 %). 
Vähäisintä keskeyttäminen oli humanistisella ja kasvatusalalla (7,3 %) sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (7,4 %). 
Koulutusalojen väliset suuret erot keskeyttämisissä ovat pysyneet melko samanlaisina koko seuranta-ajan. Määrällisesti 
eniten eronneita oli tekniikan ja liikenteen alalla. (Koramo & Vehviäinen 2015, 74.) Seurantavuotta 2014–2015 koskevien 
uusimpien tietojen mukaan tilanne on säilynyt suurin piirtein ennallaan. Eniten keskeyttäminen väheni luonnonvara- ja 
ympäristöalalla, 9,6 prosentista 7,5:een. 

Alakohtaisten erojen ohella myös järjestäjätason keskeyttämisluvuissa on huomattavaa vaihtelua. Läpäisyyn vaikutta-
vista asioista suuri osa liittyy koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitostason tekijöihin, jotka ovat pitkälti alueellis-rakenteellisia. 
Lukuvuoden 2013–2014 seurannassa järjestäjien keskeyttämisprosentit vaihtelivat muutamasta aina pariin kymmeneen. 
Oppilaitoksen koko ei ole selittävä tekijä järjestäjäkohtaisiin keskeyttämiseroihin. Sen sijaan sillä on merkitystä, onko 
oppilaitos erityisoppilaitos vai ei. Muutamat järjestäjät ovat kuitenkin pystyneet vähentämään keskeyttäneiden määrää 
systemaattisesti ohjelmakauden aikana. (Koramo & Vehviläinen 2015, 77.)

Koulutuksen järjestäjien ongelmakohdat paikallistuvat usein tutkintojen tasolle, ja ongelmien syyt voivat olla hyvin-
kin arkisia, esimerkiksi henkilöön liittyviä (Vehviläinen 2014, 22). Tutkinnoittain tarkasteltuna vähiten eronneita oli 
2013–2014 sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa (4,2 %) ja eniten painoviestinnän perustutkinnossa (18,7 %). 
Perustutkintoja, joissa keskeyttäminen on ollut vähäistä jokaisena seurantavuonna, ovat sähkö- ja automaatiotekniikan 
lisäksi viittomakielinen ohjaus, musiikkiala, talotekniikka, kauneudenhoitoala sekä rakennusala. Perustutkinnoittain tar-
kasteltuna eniten eroamisia tapahtui jo aiemmin mainitun painoviestinnän lisäksi hevosalalla, puualalla, laboratorioalalla, 
metallialalla, suunnitteluassistentin perustutkinnossa sekä muovi- ja kumitekniikassa. (Koramo & Vehviläinen 2015, 76.)

Kaikissa seurannoissa näkyy myös se, että vanhemmat opiskelijat keskeyttävät selvästi useammin kuin nuoret. Esimerkiksi 
Hurnosen ja Pirttiniemen (2014) tutkimuksessa lukuvuonna 2012–2013 eronneista puolet oli yli 20-vuotiaita, kun kaikista 
opiskelijoista yli 20-vuotiaiden osuus oli vain noin viidennes. Lukuvuonna 2013–2014 20–24-vuotiaiden keskeyttämispro-
sentti oli 21 ja alle 19-vuotiaiden 5,5. Nuorten keskeyttäminen oli maltillista (4–7 %) lähes jokaisella koulutusalalla. Sen 
sijaan 20–24-vuotiaiden keskeyttäminen vaihteli alasta riippuen 13–29 prosentin välillä. Suurinta keskeyttäminen tässä 
ikäluokassa oli tekniikan ja liikenteen alalla sekä matkailu- ravitsemis- ja talousalalla (Koramo & Vehviläinen 2015, 79).
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Eronneisuus on suurinta ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana opintojen aloittamisesta. Suurin eroamispiikki on 
kahden ja kuuden kuukauden välissä. Noin 40 prosenttia eroamisista tapahtuu ensimmäisen puolen vuoden aikana. 
(Hurnonen & Pirttiniemi 2014; Koramo & Vehviläinen 2015.) Maahanmuuttajataustaiset keskeyttivät lukuvuonna 2013–
2014 jonkin verran useammin (9,5 %) kuin suomenkieliset opiskelijat (8,7 %). Erityisopiskelijoiden keskeyttämisprosentti 
vaihteli kolmen hankevuoden aikana 12 ja 14 prosentin tietämissä (Koramo & Vehviläinen 2015, 84). Eronneista erityisopis-
kelijoista enemmistö oli miehiä (58 %). Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelevien eroprosentti oli sen sijaan kes-
kimääräistä eroprosenttia alhaisempi (lukuvuonna 2013–2014 7,3 %). Asuntolassa asuminen pienensi keskeyttämisriskiä. 
Seurannoissa asuntola-opiskelijoiden keskeyttämisprosentti on ollut hieman yli neljä (Koramo & Vehviläinen 2015, 81).

Opetushallituksen tilastoseurannat hankkeessa mukana olevista oppilaitoksista antavat keskeyttämisestä periaatteessa 
samanlaisen kuvan kuin viralliset tilastot. Keskeyttämisten määrä on saatu painettua alle 10 prosentin, mutta vielä ei aivan 
olla ohjelman tavoitteessa. Seuranta ei kuitenkaan anna täysin luotettavaa kuvaa ohjelman aikana tapahtuneista muu-
toksista. Tämä johtuu edellä mainituista aineistoihin ja niiden vertailtavuuteen liittyvistä ongelmista. Jos taulukon 3.2 eri-
laisia lukuja haluaa jotenkin tulkita, aluksi on hieman petrattu ja sitten on palattu lähes entiselle tasolle. Muutokset ovat 
kuitenkin hyvin pieniä, ja liikutaan yhden prosenttiyksikön marginaalissa. Suhteutettuna keskeyttävien määrään (lähes 
10 000 lukuvuonna 2013–2014), tämä tarkoittaa kuitenkin noin tuhatta opiskelijaa, jotka voitaisiin potentiaalisesti saada 
hankkeiden toimin pysymään opinnoissaan.

3.2 Hanketoiminnan seuranta

3.2.1 Vuosien 2011–2012 seuranta

Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Ensimmäisen seurantatutkimuksen lähteinä toimivat hankkeissa tehdyt ryhmähaastattelut, www-kyselyt ja verkko-
haastattelut. Lisäksi hyödynnettiin kirjallisia lähteitä ja Tilastokeskuksen tilastoja. Vuoden 2012 aikana tehtiin 11 ryhmä-
haastattelua (N=48) hankkeissa. Lisäksi haastateltiin läpäisyohjelmaa koordinoivan KOLVI-hankkeen projektipäällikköä. 
Ryhmähaastattelut olivat keskustelumaisia tilaisuuksia, joissa hankkeet esittelivät toimintaansa ja varsinainen haastattelu 
tehtiin esittelyn jälkeen. Lisäksi tehtiin vierailuja kuudessa oppilaitoksessa. Erilaisia kyselyjä ja verkkohaastatteluja tehtiin 
runsaasti, ja ne painottuivat vuodenvaihteeseen 2012–2013 (ks. Vehviläinen & Koramo 2013, 17): 

• aloituskysely koordinaattoreille (tammikuu 2012, N=17)
• kesäkysely koordinaattoreille ja osatoteuttajille (kesäkuu 2012, N=48)
• määrällisten tietojen keruu ja sidosryhmäkyselyn valmistelu (lokakuu 2012, N=51)
• opiskelijakysely ns. perusopiskelijoille (marraskuu 2012, N=1 972)
• asuntolaopiskelijakysely (N=1408) (loka-marraskuu 2012) (Vehviläinen & Koramo 2013, 76)
• opiskelijakysely läpäisyhankkeiden pilottiopiskelijoille (marraskuu 2012, N=532)
• verkkohaastattelu koordinaattoreille ja osatoteuttajille (tammikuu 2013, N=46)
• sidosryhmäkysely hankkeiden yhteistyökumppaneille (tammikuu 2013, N=248).

Raportti antaa varsin monipuolisen ja -ilmeisen kuvan hankkeiden alkutaipaleesta, mutta samalla kuva on jossain määrin 
pirstaleinen, ja lukijan on vaikea hahmottaa yksittäisten havaintojen ja kokonaisuuden suhdetta. Seurannassa on kes-
kitytty hankkeiden painopistealueisiin ja toimintoihin, eikä varsinaisista tuloksista voida tässä vaiheessa vielä puhua. 
Kyseessä onkin lähinnä ”kehittävä tavoitearviointi (Vehviläinen & Koramo 2013, 14). Nostamme seuraavassa esiin vain 
joitain keskeisiä havaintoja ja kysymyksiä.
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Hankkeiden painopistealueet 2011–2012

Aloituskyselyn tarkoituksena oli selvittää hanketyön painottumista eri teemoihin, joita olivat pedagogiset ratkaisut ja 
opetusjärjestelyt, tutkinnon suorittamisen joustavoittaminen, opinto-ohjauksen kehittäminen, opiskelijahuollon kehit-
täminen, seurannan ja tietojärjestelmien kehittäminen läpäisyn tukena sekä hyvinvoiva oppimisympäristö. Myöhemmin 
koordinaattoreilta ja osatoteuttajilta kyseltiin tarkemmin hankkeiden painopistealueista edellä esitetyn jaottelun mukaan. 
Pedagogisten ratkaisujen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen korostui vastauksissa vahvasti. Monet hankkeet mainitsivat 
myös seurannan ja tietojärjestelmien kehittämisen tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Sen sijaan opiskelijahuollon kehittämi-
nen oli vain harvoin hankkeen painopisteenä.

Ohjauksen kehittämisellä 
pyrittiin puuttumaan 
elämänhallinnan ja 

opiskelun ongelmiin 
ennaltaehkäisevästi.

Alkukyselyssä selvitettiin myös hankekoordinaattoreiden odotuksia hank-
keiden vaikutuksista. Koordinaattoreiden mukaan hankkeet nähtiin osana 
kehittämistyön jatkumoa. Tavoitteena oli jatkokehittää oppilaitosten aiem-
pia hyviä käytäntöjä, muodostaa toimivia yhteistyöverkostoja ja löytää 
uusia kehittämiskohteita. Hankkeen toiminnan vaikutuksen toivottiin näky-
vän opiskelijoiden paremmassa sitoutumisessa opiskeluun, minkä uskottiin 
vähentävän keskeyttämistä. Hankkeiden toivottiin myös edistävän oman 
työn kehittämistä ja koulutuksen järjestäjän yhteisten toimintatapojen löy-
tämistä. (Vehviläinen & Koramo 2013, 35.)

Pedagogiset ratkaisut ja opetusjärjestelyt

Projektipäällikkökyselyssä 87 prosenttia vastanneista piti pedagogisia ratkaisuja ja opetusjärjestelyjen kehittämistä kes-
keisinä hanketyöskentelyn painopistealueina. Opiskelijakyselyssä 38 prosenttia opiskelijoista piti hyvää opetusta tärkeim-
pänä opintojensa sujumisen kannalta. Opiskelijoiden mukaan hyvässä opettamisessa painottuvat opettajan osaaminen ja 
ammattitaito, opetusjärjestelyjen joustavuus, opiskelijoiden yksilöllisyyden huomioiminen ja monipuolinen opetus. 

Monien viimeaikeisten rakenteellisten uudistusten avulla on pyritty luomaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja siten, 
että esimerkiksi liikkuminen tutkinnosta toiseen olisi mahdollista. Opiskelijakyselyssä joustavuuden puute koettiin opin-
toja hidastavana tekijänä. Myös työvaltaisten opetusmenetelmien kehittäminen on ollut keskiössä. Taustalla on raportin 
mukaan usein se, että monet opiskelijat kokevat teoriavaltaisen koulutuksen tylsäksi ja vaikeaksi. Muutamat opiskelijat 
mainitsivatkin avovastauksissaan työvaltaisuuden motivaation edistämisen kannalta tärkeäksi. Toisaalta monet opiske-
lijat kokivat opiskelun liian helpoksi.

Hankkeissa on kehitetty myös verkostopohjaisia oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat opiskelijoille tiedon tuottamisen 
ja yhteisöllisen oppimisen välineitä. Digitaalisten oppimisympäristöratkaisujen katsotaan edistävän yksilöllisten opinto-
polkujen luomista ja toteuttamista käytännössä. Hankkeiden oppilaitokset hyödyntävät monenlaista opetusteknologiaa 
opetusjärjestelyjen toteutuksessa, kuten wikisivustoja, Googlea, Facebookia, blogeja (oppimis- ja opetuspäiväkirjoina) 
sekä verkko-oppimisalustoja.
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Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittäminen

Seurannassa hankekoordinaattoreille ja osatoteuttajille tehdyn kyselyn perusteella kolmannes läpäisyhankkeista piti 
opinto-ohjauksen kehittämistä ja noin viidennes opiskelijahuollon kehittämistä hankkeensa painopistealueena. 

Opiskelun hallinnan kehittäminen ja siihen liittyvä tarkentunut seuranta koettiin tärkeäksi, sillä se tukee opintojen suunnit-
telua ja antaa tietoa siitä, mitä opintosuorituksia kultakin opiskelijalta puuttuu. Sekavuus ja tiedon puute olivatkin opiskeli-
jakyselyiden perusteella yleisimpiä opintojen sujumista haittaavia tekijöitä. Myös ns. huolivaiheen ohjauksen kehittäminen 
on tärkeää, ja opettajat tulisi saada tunnistamaan huolivaiheessa olevat opiskelijat ja ohjaamaan heitä eteenpäin. Myös 
opiskelijat puhuivat haastatteluissa opettajan kärsivällisyyden ja auttamishalun merkityksestä. 

Kaiken kaikkiaan hanketoiminta on nostanut opintojen alkuvaiheen problematiikan esille. Monet eroavat opinnoista jo 
ennen laskentapäivää, alkusyksystä tulee uusia opiskelijoita peruutuspaikoille ja opiskelijat saattavat vaihtaa oppilaitosta 
tai koulutusalaa. Valtakunnallisesti ja järjestäjäkohtaisesti ei ole saatavilla yhtenäistä tietoa ennen laskentapäivää eronnei-
den opiskelijoiden määrästä tai erosyistä. Alkuvaiheen keskeyttäneistä puhutaan usein ”kadonneina” ja heidän jatkopaik-
kansa on epäselvä. Alkuvaiheen opinnot ovat myös ohjauksen ja opiskelijoiden sitouttamisen kannalta haasteellisia, sillä 
opintojen alussa eroaviin ei ole ehtinyt syntyä ohjaussuhdetta. Alkuvaiheen ohjaus onkin epävirallisempaa ja enemmän 
yksittäisten henkilöiden tai sattuman varassa. Yleisimmät ratkaisut alkuvaiheen ongelmiin ovat ryhmäyttäminen ja sito-
uttaminen. Alkuvaiheen problematiikkaan liittyy myös väärän alavalinnan vuoksi keskeyttäminen. Tässä asiassa monet 
läpäisyhankkeet tekevätkin yhteistyötä perusopetuksen opinto-ohjauksen kanssa. 

Ohjauksen ja sitouttamisen merkitys nousi esiin myös Opetushallituksen teettämässä aiemmassa selvityksessä, joka koski 
2000-luvun alkupuolella toimineita keskeyttämisen ehkäisyyn tähdänneitä hankkeita. Tässäkin selvityksessä opiskelijat 
arvioivat ohjaajan merkityksen suureksi opintoihin sitoutumista tarkastellessa. Selvityksessä kuitenkin todetaan, että 
opettaja tai ohjaaja ei yksinään pysty sitouttamaan opiskelijaa opintoihinsa. Sitoutuminen ja sitoutumattomuus on opiske-
lijan henkilökohtainen ratkaisu, joka muodostuu pitkän ajan kuluessa monista eri komponenteista. Keskeyttämisvaarassa 
oleminen ei ole yksittäisten oppilaitoksen rakenteellisten tekijöiden tai sen enempää yksilöllisten piirteiden summa vaan 
eri tekijöiden yhteisvaikutuksen tulos (Ihatsu & Koskela 2001). 

Seurannan ja tietojärjestelmien kehittäminen

Vaikka seurannan ja tietojärjestelmien kehittäminen ei ollut mukana läpäisyn tehostamisohjelman valtionavustusten paino-
pistealueena, raportin mukaan seurantaa kehitettiin kuitenkin noin 40 prosentissa hankkeista. Opiskelijatietojärjestelmiin 
liittyvä hanketyö on osoittanut, että nykyiset keskeyttämistiedot eivät ole riittäviä. Keskeyttämisen syiksi kirjataan mm. 
asioita, jotka voivat olla myös seurauksia (”työelämään siirtyminen”) tai syiden informaatioarvo on nollaluokkaa (”pois-
saolot”). Raportin mukaan seurantatiedon suurimmat kehittämishaasteet liittyivät tiedon hyödynnettävyyteen ja siihen, 
miten saadaan ajantasaista ja ohjaavaa tietoa opintosuoritusten kertymisestä. Juuri läpäisyn kannalta rästien kasaan-
tumisen ehkäisy on ensisijaista. Opiskelijatietojärjestelmiin oli kehitetty esimerkiksi hälytysjärjestelmiä, jotka hälyttivät 
poissaolojen riskirajan ylittyessä. Seurannassa tarvitaan kuitenkin sekä tekniikkaa että vuorovaikutusta. Seurannan tulisi 
myös tukea opiskelijan ohjausta. Lisäksi opintosuoritusten seurantaa kehittämällä olisi mahdollista helpottaa opitun tun-
nistamista, tunnustamista ja aiempien opintojen hyväksilukua. 
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Hyvinvoiva oppimisympäristö ja monialainen yhteistyö

Seurantaraportin mukaan opiskelijoiden viihtyvyyteen pyrittiin hankkeissa vaikuttamaan panostamalla oppilaitoksen 
ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Toisaalta viihtyvyyden nähtiin syntyvän pienistä asioista, kuten oppilaitoksen sisustuksesta. 
Oppilaitoksiin oli perustettu erilaisia hyvinvointitiimejä ja luotu hyvinvointisuunnitelmia. Viihtyvyyttä ja ryhmäytymistä 
korostavien käytäntöjen ohella pyrittiin lisäämään opiskelijan kasvua ja elämänhallintaa. Opiskelijakyselyyn vastanneiden 
opiskelijoiden mukaan hyvinvoivaan oppimisympäristöön kuuluu hyvä ilmapiiri, jonka tunnistaa siitä, että kaikki tulevat 
toimeen kaikkien kanssa, saavat olla omanlaisiaan eikä ketään kiusata. 

Asumiseen ja opiskelijoiden vapaa-aikaan pyrittiin vaikuttamaan toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä. 
Seurannassa asuntolaopiskelijoille tehdyn kyselyn (N=1408) mukaan vajaa kolmannes opiskelijoista keskeyttäisi opinnot, 
jos heillä ei olisi asuntolapaikkaa. Hanketoimijat näkivät hyvän vapaa-ajan voimaannuttavana ja opiskeluun kannusta-
vana, kun taas ns. paha vapaa-aika nähtiin opinnoista vieraannuttavana. Hyvään vapaa-aikaan kannustettiin panostamalla 
harrastustoimintaan. Opiskelijakyselyn yleisin toive oli, että vapaa-aika rauhoitettaisiin opinnoilta. Monet opiskelijat toi-
vovat myös liikuntamahdollisuuksia oppilaitoksen tuella.

Opiskelijat läpäisyn tehostamisohjelmassa ja opintojen sujuminen

Seurantaraportin mukaan noin 85 prosentissa hankkeista opiskelijoiden ilmoitettiin olevan mukana hanketoiminnassa. 
Osallistumisella tarkoitettiin erilaisissa piloteissa mukanaoloa, uusien toimintatapojen testausta tai esimerkiksi suunnitte-
lutyöhön osallistumista. Opiskelijat olivat mukana esimerkiksi opetuskokeiluissa, tehostetun ohjauksen ja tuen kohteina 
tai osallistuivat erilaisille kursseille. Joissakin hankkeissa opiskelijat olivat myös mukana läpäisyn kehittämisessä. Tekniikan 
ja liikenteen alan opiskelijat olivat kaikkein yleisimmin mukana hanketoiminnassa. Myös matkailu-, ravitsemis- ja talousa-
lan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoita oli mukana monessa hankkeessa. 

Opiskelijoiden aktivoinnissa on siis tapahtunut muutosta parempaan. Eräässä Opetushallituksen aiemmassa selvityksessä 
keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävien projektien toiminnan vakiinnuttamisen suurimmaksi esteeksi nähtiin juuri 
kohderyhmän aktivointi. Oppilaitoksissa koettiin, että nuorilla ei riitä kiinnostusta kehittämistyöhön. (Haapakorpi 2006.)

Seurannan opiskelijakyselyssä selvitettiin, miten hyvin opinnot olivat opiskelijoiden mielestä sujuneet. Suurin osa  
(93 %) vastasi opintojen sujuneen vähintään melko hyvin. Naisten ja miesten välillä ei ollut juuri eroa. Opinnot sujuvat sitä 
paremmin, mitä parempi opintomenestys opiskelijalla oli. Erityisopiskelijoiden opinnot sujuivat hieman huonommin kuin 
muiden. Pilottiopiskelijoiden opinnot sujuivat hieman muita paremmin. 

Opintojen sujuvuuden ja keskeyttämisen ongelmaryhmäksi nousivat 18-vuotiaat opiskelijat, joista opintojen sujumisen 
arvioi huonoksi tai melko huonoksi 14 prosenttia vastanneista. Hankehaastattelujen mukaan 18 vuotta täyttäneet elävät 
aikuisuuden murrosvaihetta, jota haastatellut kuvailivat lauseilla ”vapaus iskee liian aikaisin” ja ”elämä aukeaa kun täyttää 
18”. Tässä vaiheessa opiskelijat katoavat usein myös vanhempiensa kontrollista. 

Niiltä opiskelijoilta, jotka olivat vastanneet opintonsa sujuneen hyvin, kysyttiin opintojen edistymiseen ja oppilaitoksessa 
viihtymiseen myönteisesti vaikuttavista asioista. Yleisimmin mainittiin se, että ala oli kiinnostava. Opiskelukaverien ja 
opettajien myönteinen merkitys oli myös yleistä. Naiset korostivat opiskelukavereiden, kodin ja perheen tuen sekä oman 
sitoutumisen merkitystä, kun miehet nostivat naisia useammin opettajan esiin myönteisenä asiana. Niiltä, jotka olivat vas-
tanneet opintojensa sujuneen huonosti, kysyttiin tähän vaikuttaneista syistä. Yli puolet heistä mainitsi opintojen sekavuu-
den ja tiedon puutteen opintoja haittaavana tekijänä. Opettajat ja luokkahuoneopetus nousivat myös suhteellisen yleisiksi 
haittatekijöiksi. Naiset nostivat miehiä useammin haittatekijäksi opiskelualan vähäisen kiinnostavuuden.
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Läpäisyhankkeiden tavoitteiden saavuttaminen

Läpäisyhankkeen laadullisista vaikutuksista seurantaraportti nostaa esiin asennemuutokset ja uteliaisuuden heräämi-
sen uusia, potentiaalisesti hyviä hankekäytäntöjä kohtaan sekä uusien työmenetelmien ja yhteistyön kehittymisen. 
Läpäisyohjelma on nostanut ammatillisen koulutuksen läpäisyn aiempaa näkyvämmin teemaksi, josta keskusteltiin, jota 
tilastoitiin ja jota pyrittiin parantamaan. Parhaimmillaan läpäisykeskustelu on kytketty osaksi oppilaitoksen opetussuun-
nitelma- ja strategiatyötä. 

Seurannan verkkohaastattelussa kysyttiin hankkeiden omaa arviota tavoitteiden saavuttamisesta. Vastausasteikko oli 
0–100, eli arvio kertoi, kuinka moniprosenttisesti tavoitteet olivat täyttyneet. Vastausten keskiarvo oli 73. Koordinaattorit 
arvioivat tavoitteiden täyttyneen 76-prosenttisesti ja osatoteuttajat 72-prosenttisesti. Vain neljä vastaajaa arvioi tavoittei-
den täyttyneen alle 50-prosenttisesti.

Läpäisyhankkeiden toimintaa tukeneista myönteisistä asioista vastaajat nostivat esiin innostuneet hanketoimijat ja hyvät 
yhteistyökumppanit. Monet hankkeet olivat ottaneet vauhtia aiemmasta hanketoiminnasta. Hyvän valmistelun, järkevien 
suunnitelmien ja tavoitteiden liittymisen koulutuksen järjestäjän strategiaan koettiin olevan eduksi. Kehittämishankkeille 
tyypillinen sitouttamisen tärkeyden korostaminen tuli myös esiin. Yleisin kommentti hanketoimintaa edistävistä asioista 
liittyi kuitenkin läpäisyhankkeiden osatoteuttajien väliseen yhteistyöhön ja kokemuksien vaihtamiseen. Yhteistyöllä koet-
tiin olevan myös hanke- ja työnohjauksellisia vaikutuksia. Kokemukset Opetushallituksen toteuttamasta eroamisen mää-
rällisestä seurannasta ja palauteraporttien pohjalta käydyistä keskusteluista olivat positiivisia. 

Kysyttäessä hanketoimintaa hidastaneista tekijöistä, vastauksissa näkyy raportin mukaan kehittämistyön monimuotoi-
suus ja läpäisyn tehostamisen haastavuus. Muutoksen koettiin tapahtuvan hitaasti ja laajojen prosessien kautta. Vaikka 
uudet menetelmät tunnistettiin hyviksi, niiden käyttöönotto vaati alkuvaiheessa paljon työtä. Osa opettajista pelkäisi 
läpäisyn tehostamiseen liittyvien tavoitteiden ja uudistusten (vaihtoehtoiset oppimisympäristöt, osaamisen tunnistami-
nen/tunnustaminen, tutkinnon suorittamisen joustavoittaminen) uhkaavan omaa työtään ja palkkapussiaan. Myöhäiset 
rahoituspäätökset olivat vaikeuttaneet hankkeiden toiminnan toteuttamista, koska keskeiset yhteistyötahot olivat jo lyö-
neet lukkoon aikataulunsa. Kiire, organisaatiomuutokset ja henkilöstön vaihtuminen nousivat myös esille hanketoimintaa 
hidastaneina tekijöinä. (Vehviläinen & Koramo 2013, 94.)

Sidosryhmäkyselyn tuloksia

Vehviläisen ja Koramon (2013) sidosryhmäkyselyyn (N=247) vastanneista suurin osa oli ammatillisten aineiden opettajia 
ja vastaajien jakauma oli muutenkin vahvasti painottunut ammatillisten oppilaitosten ”sisäisiin” yhteistyökumppaneihin. 
Suurin osa sidosryhmäkyselyn vastaajista oli tehnyt hankkeiden ja perustyön välistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjän 
sisällä. Myös hankkeiden välinen yhteistyö, kodin ja koulun yhteistyö sekä työelämäyhteistyö oli monelle tuttua. 

Sidosryhmäkyselyssä vastaajat valitsivat ensin itselleen tutut teemat ja arvioivat sen jälkeen näitä tuntemiaan asioita. 
Opiskelijahuolto ja keskeyttämisen ehkäisy, joustava ja yksilöllinen tutkinnon suorittaminen, opetusmenetelmät ja ope-
tuksen kehittäminen olivat eniten mainittuja hanketeemoja. Suurin osa vastaajista antoi valitsemilleen teemoille väli-
arvosanaksi 8 (asteikolla 4–10). Parhaimmat arviot sai opiskelijahuollon ja keskeyttämisen ehkäisyn teema, jolle lähes 
kolmannes oli antanut arvosanaksi 9 tai 10. Läpäisyhankkeisiin kohdistuvissa kriittisissä mielipiteissä tehostamisohjelman 
eräänä riskinä pidettiin sitä, että toiminta keskittyy liiaksi pieniin käytäntöihin ja korjaaviin malleihin. 
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Seurantaraportin johtopäätökset 

Lukuvuoden 2011–2012 keskeisin tulos oli seurannan mukaan huomion kiinnittyminen ohjauksen kehittämiseen. 
Ohjauksella pyritään puuttumaan elämänhallinnan ja opiskelun ongelmatilanteisiin ennen kuin ne kärjistyvät. Ohjauksen 
käsite tulee kuitenkin Vehviläisen ja Koramon mukaan ymmärtää laajasti, vertauskuvallisesti he puhuvat luotsaamisesta, 
johon kuuluvat erilaiset huolenpidon mallit, tarkemmin suunnitellut ja tiedotetut opintopolut sekä opetuksen yksilöllinen 
joustavoittaminen. Monessa hankkeessa ohjausta oli lähdetty tehostamaan kehittämällä opettajien ja ryhmänohjaajien 
osaamista esimerkiksi koulutusten avulla. Uuden opettajuuden ja ryhmänohjaajuuden lähtökohtana on opiskelijan ongel-
mien havaitseminen ja ratkaiseminen joko omin keinoin tai ohjaamalla opiskelija muiden palveluiden piiriin.

Haastatteluiden ja muun aineiston perusteella Vehviläinen ja Koramo (2013) toteavat, että opettajat ovat läpäisyn kehit-
tämisen kannalta keskeisiä toimijoita. Osa haastatelluista kävi vanhan ja perinteisen opettajamallin kimppuun. Toisaalta 
pelättiin, että perinteisten opettajien liikkumavara pienentyy entisestään asenteiden, ympäristön paineen, ja koulutuk-
sen järjestäjien uusien strategioiden ja kiristyneiden tulostavoitteiden myötä. Osa haastatelluista näki asian niin, että 
uudistushenkiset opettajat kohtaavat monenlaisia ristipaineita. Uudistushenkinen, läpäisyä ihanteiden mukaan kehittävä 
opettaja toimii ikään kuin harmaalla vyöhykkeellä tehdessään ylitöitä vastoin opettajien kollektiivisia etuja. Jotkut kokivat 
työhyvinvoinnin huonontuneen, ja erilaiset organisaatiomuutokset nähtiin taustasyinä opettamisen ja opiskelun hallin-
nan kadottamisen. Opettajiin kohdistuu myös paljon vaatimuksia. Esimerkiksi läpäisyhankkeidenkin ”ohjaus kuuluu kai-
kille” -asenne asettaa lisää vaateita opettajille. Opettajat kaipasivatkin tukea pystyäkseen toimimaan uusien ihanteiden 
mukaan. Opettajien työssäjaksamisen kannalta olisi Vehviläisen ja Koramon mukaan tärkeää, että hankkeiden työ kohdis-
tuisi opetus- ja ohjaushenkilöstön voimaannuttamiseen. 

Myös aiemmissa ESR-hankkeiden arvioinneissa on päädytty samaan johtopäätökseen liittyen opettajien työssä jaksa-
miseen. Ensinnäkin opettajien roolia kasvatetaan ja laajennetaan entisestään eri aloille, jotta oppilaan elämäntilanteen 
kokonaisvaltainen huomiointi onnistuisi aiempaa paremmin. Toiseksi keskeyttämisen vähentämisen kääntöpuolena on se, 
että opetusryhmissä on aiempaa enemmän erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja ryhmät ovat aiempaa heterogeeni-
sempiä. Näistä seikoista johtuen opettajat kokivat työnsä aiempaa haastavammaksi ja tavoitteiden saavuttamisen välillä 
lähes mahdottomaksi (Vehviläinen 2008, Haapakorpi 2006).

Läpäisyn tehostaminen edellyttää Vehviläisen ja Koramon mukaan opiskelijan innostamista, luotsaamista, hyväksyntää 
ja huolenpitoa. Tavoiteltavia opiskelijakokemuksia ovat ”haluan tehdä”, ”tiedän mitä teen”, ”kelpaan”, ”jaksan”, ”opin” 
ja ”osaan”. Kodin ja perheen rooli korostuu opiskelijan kannustamisessa ja jaksamisen tukena. Kodin ja koulun yhteis-
työ tukee myös opiskelijahuoltoa ja varhaista puuttumista. Perusopetuksen ammatinvalinnan ohjauksella on suuri mer-
kitys opiskelijan innostajana. Opettajien ja opiskelukavereiden kohtaamiset sekä oppilaitoksen ”henki” ovat ratkaisevan 
tärkeitä. Huomattavan usein läpäisyn esteenä ovat epätietoisuuden ja sekavuuden kokemukset. (Vehviläinen & Koramo 
2013, 115.)

Arjen hanketyön haasteissa näkyi Vehviläisen ja Koramon mukaan yleisesti ottaen kehittämistoiminnasta tuttu kehittä-
miskynnys, jolla he tarkoittavat sitä, että uusien toimintojen toteuttaminen vaatii alkuvaiheessa paljon työtä, mutta kyn-
nyksen ylittämisen jälkeen toiminnan voi olettaa muuttuvan helpommaksi. Hanketoiminta oli lähtenyt hitaasti käyntiin, 
mutta tahti oli parantunut vuoden 2012 aikana. Tehostamisohjelmaa voidaankin pitää erittäin onnistuneena, mikäli arvi-
oinnin lähtökohtana on hankekäytäntöjen potentiaalisuus ja tärkeys. Monet hankkeet olivat kehittäneet lupaavia käytän-
töjä, jotka olivat innostaneet opettajia ja muuta oppilaitosten henkilökuntaa. Toisaalta Vehviläinen ja Koramo (2013, 117) 
eivät pystyneet vielä sanomaan mitään varmaa ohjelman ”hyvyyden kattavuudesta” 

Vuosien 2011 ja 2012 osalta Vehviläinen ja Koramo (2013) toteavat, että ”läpäisyhankkeiden tavoitteet ja toimenpiteet 
kohdistuivat kattavasti keskeyttämisen syihin ja opintojen sujuvuuteen vaikuttaviin asioihin”. Yleisellä tasolla läpäisyn 
tehostamisohjelma oli heidän mukaansa siis oikein kohdistettu. Alkuvuonna 2013 hanketoiminta on keskittynyt erilaisiin 
ongelmakohtiin ja pyrki nostamaan läpäisyastetta siellä, missä se oli huomattavan matala. Erilliskysymyksiin tarvitaan 
räätälöityjä ratkaisuja, mutta toisaalta monet raportissa kuvatut ongelmat ovat Vehviläisen ja Koramon mukaan yleispä-
teviä, opiskelijoiden tai koulutuksen ominaisuuksista riippumattomia.



42

3.2.2 Vuoden 2013 seuranta

Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Vuoden 2013 seuranta oli Vehviläisen mukaan ”luonteeltaan väliraporttimainen katsaus tehostamisohjelman toimintaan” 
(Vehviläinen 2014, 9). Se tehtiin pitkälti samalla sapluunalla kuin edellinen seuranta. Vuonna 2013 tiedonkeruuta ja tutki-
musta suunnattiin läpäisyn koettuihin ongelmakohtiin ja läpäisyn kannalta tärkeiksi osoittautuneisiin asioihin. Seurannan 
aineistoina olivat hankehaastattelut, www-kyselyt ja opiskelijafoorumi. Haastatteluja Vehviläinen (2014) teki viidessä 
hankkeessa ja niihin osallistui yhteensä 28 henkilöä. Kyselyitä oli yhteensä neljä: kysely läpäisyhankkeiden koordinaat-
toreille ja osatoteuttajille (N=55), määrällinen tiedonkeruu hankkeiden yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden osallis-
tumisesta (N=56), kysely läpäisyhankkeiden yhteistyökumppaneille (N=381) sekä verkkohaastattelu läpäisyhankkeiden 
koordinaattoreille ja osatoteuttajille (N=37). Näiden lisäksi seurantatutkimuksen ja Kolvi Oy -hankkeen yhteistyönä jär-
jestettiin opiskelijafoorumi (N=30–40), jossa opiskelijat keskustelivat läpäisyyn liittyvistä aiheista. (Vehviläinen 2014, 14.)

Keskeinen aineisto vuoden 2013 raportissa on läpäisyhankkeiden yhteistyökumppaneille tehty kysely, jossa hankkei-
den vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista tarkasteltiin toimintaympäristöissä tapahtuneiden muutosten kautta. 
Vastaajia pyydettiin nimeämään vuoden 2013 aikana tapahtuneita myönteisiä tai kielteisiä läpäisyyn vaikuttavia muutok-
sia, minkä jälkeen heiltä kysyttiin näkemyksiä muutosten syistä. Tällä tavoin yritettiin selvittää sitä, missä määrin yhteis-
työkumppanit nostavat muutosten syiksi erilaisia läpäisyhankkeiden tavoitteita ja toimenpiteitä.

Läpäisyhankkeiden tilanne vuonna 2013

Läpäisyhankkeiden koordinaattoreille ja osatoteuttajille tehtiin kesällä 2013 kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa hank-
keiden tilannetta ja syksyn 2013 suunnitelmia. Kyselyyn vastasi 21 hankekoordinaattoria ja 35 osatoteuttajaa. Hankkeelle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta kysyttiin prosenttiasteikolla, kuten edellisessä seurannassa. Keskimäärin tavoit-
teet olivat toteutuneet 77-prosenttisesti. Koordinaattoreiden ja osatoteuttajien vastauksissa ei ollut eroa. Viisi vastaajaa 
arvioi tavoitteiden täyttyneen alle 60-prosenttisesti ja viisi vastaajaa arvioi tavoitteiden täyttyneen yli 90-prosenttisesti. 
Vuonna 2013 ohjauksen kehittäminen oli kyselyyn vastanneiden mukaan parhaiten onnistunut hanketeema. Toiseksi par-
haiten vastanneet kokivat onnistuneensa joustavan ja yksilöllisen tutkinnon suorittamisen teemassa. Vähiten onnistu-
neina hanketeemoina pidettiin seurantatiedon kehittämistä sekä hyvinvoivan oppimis- ja asuinympäristön kehittämistä, 
mikä saattoi johtua myös siitä, että nämä teemat eivät olleet niin yleisiä hankkeiden tavoitteina. (Vehviläinen 2014, 25.)

Kyselyissä kartoitettiin myös hankkeiden yhteistyökumppaneita. Kaikkein yleisin ulkoinen yhteistyökumppani olivat 
toiset hankkeet. Myös työpajat ja etsivä työ olivat melko monen hankekoordinaattorin ja osatoteuttajan yhteistyötahoja. 
Läpäisyhankkeiden toiminnassa oli ollut mukana suoraan tai välillisesti noin tuhat ulkoista yhteistyökumppania. Sisäisistä 
yhteistyökumppaneista yleisimpiä olivat opinto-ohjaajat, ammatillisten aineiden opettajat ja ryhmänohjaajat. Sisäisiä 
yhteistyökumppaneita tai toiminnan kohteita oli noin 2 500. 

Läpäisyhankkeilta saadun tiedon mukaan hanketoiminnassa on vuonna 2013 suoraan tai välillisesti ollut mukana noin 7 
000 opiskelijaa. Osa ilmoitti kaikki tietyllä koulutusalalla aloittaneet ja osa vain pilottitoiminnan kohteena olleet. Eniten 
hanketoimintaan osallistuneita opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen alalta. Vuonna 2013 vajaa kolmannes hankkeista 
ilmoitti toimintansa kohdistuvan kaikille aloille. Muilta osin yleisimmin edustettuina olivat jo edellä mainitut opiskelija-
määriltään suurimmat alat. (Vehviläinen 2014.)
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Toimintaympäristöjen muutokset

Loppuvuoden 2013 sidosryhmäkyselyyn (N=381) vastanneista suurin osa (41 %) oli ammatillisten aineiden opettajia. 
Vehviläisen mukaan merkillepantavaa oli sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä nuorisotyön edustajien heikko osallistumi-
nen kyselyyn. Myös perusopetuksen, lukion ja ammattikorkeakoulun edustajia oli vastanneiden joukossa melko vähän. 

Sidosryhmäkyselyssä kysyttiin, mitkä asiat vastanneiden omassa toimintaympäristössä muuttuivat myönteiseen tai 
kielteiseen suuntaan vuoden 2013 aikana. Yleisin myönteinen muutos liittyi monialaiseen yhteistyöhön ja sen hyödylli-
syyteen oman työn tukena. Reilu kolmannes arvioi myös henkilökunnan osaamisen kehittyneen myönteiseen suuntaan. 
Keskeyttämistilanteessa myönteistä muutosta näki vain 28 prosenttia vastanneista ja tavoiteajassa läpäisseiden osuu-
dessa 20 prosenttia. Toisaalta vain 19 prosenttia näki keskeyttämisen ja kahdeksan prosenttia tavoiteajassa läpäisyn kehit-
tyneen kielteiseen suuntaan. Enemmistö oli siis sitä mieltä, että tilanne oli säilynyt kutakuinkin ennallaan.

Keskeyttäneiden määrässä tapahtuneen myönteisen muutoksen syinä nähtiin opiskelijahuollon resurssien lisääntyminen 
ja yleensä huomion kiinnittäminen keskeyttämisproblematiikkaan. Yksittäisistä hyvistä käytännöistä mainittiin esimerkiksi 
työssäoppiminen, attointegrointi ja ryhmäyttäminen, ja niiden myönteiset vaikutukset keskeyttämisen ehkäisytyössä. 

Läpäisyhankkeet yhteistyökumppaneiden silmin

Sidosryhmäkyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan omin sanoin, millaisia vaikutuksia he kokivat läpäisyhankkeella 
olleen. Vastaajat pitivät tärkeänä hankkeiden merkitystä yhteistyön, keskustelujen ja innostuksen lisääjänä sekä yhteisen 
tahdon juurruttajina. Myös hyvien käytäntöjen jakamista ja materiaalien tuottamista kiitettiin. Monet korostivat kuitenkin 
muutosten hitautta. Joustavuuden ja yksilöllisyyden hyödyt tunnistettiin laajasti, mutta osa oli myös jossain määrin kriit-
tisiä liiallista joustavuutta kohtaan. Ylimääräisillä resursseilla kehitetään näiden vastaajien mukaan malleja, joita ei voida 
tulevaisuudessa toteuttaa resurssien vähentyessä.

Vastaajat arvioivat kouluarvosanoin niitä teemoja, joiden parissa olivat tehneet yhteistyötä hankkeen kanssa. Vastausten 
keskiarvot vaihtelivat teemoittain 7,8:sta 8,1:een. Kokonaisarvosanaksi eri teemat yhteenlaskettuna tuli 8. 

Läpäisyyn liittyviä erityiskysymyksiä

Vuoden 2013 seurantatutkimuksessa kartoitettiin koulutusalojen ja tutkintojen välisiä eroja tutkinnon suorittamisessa. 
Esimerkiksi lukuvuonna 2011–2012 tutkintokohtaiset eroprosentit vaihtelivat 5–20 prosentin välillä (Vehviläinen & Koramo 
2013). Näitä koulutusalojen välisiä eroja tarkasteltiin kaikissa vuonna 2013 tehdyissä haastatteluissa. Haastatteluissa 
nousi esiin opiskelijoiden lähtötason ja oppimisvalmiuksien merkitys. Esimerkiksi matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla on 
suhteellisen paljon erityisopiskelijoita tai heikoin valmiuksin peruskoulusta siirtyneitä. Opiskelijoilla on lisäksi usein epä-
realistiset odotukset alasta esimerkiksi kokkiohjelmien myötä. Väärät odotukset nähtiin ongelmaksi myös datanomien 
koulutuksessa, sillä pelialan menestystarinat houkuttavat nuoria alalle. Nämä syyt ovat osa sitä problematiikkaa, jossa kes-
keyttämisen ja heikon läpäisyn syynä ovat ammatinvalinnan ongelmat ja alojen erilainen vetovoima. Yhteishakulogiikan 
vuoksi heikon lähtötason opiskelijat joutuvat usein opiskelemaan alaa, joka ei ole ollut heidän ensisijainen valintansa. 
(Vehviläinen 2014, 53.)

Haastatteluissa puhuttiin myös eri alojen perinteistä ja yleisestä kulttuurista. Kone- ja metallialan tutkinto oli monessa 
hankkeessa pilotoinnin kohteena alan korkean eroprosentin vuoksi. Haastatteluissa kone- ja metallialan tutkinnon heikon 
läpäisyn selittäviksi tekijöiksi mainittiin opiskelijaryhmien heterogeenisyys (jolloin hyvät opiskelijat eroavat herkemmin) 
ja alan läpäisevä alemmuuden kulttuuri. Metallialalla on perinteinen miehinen kulttuuri, jossa tukea tarvitsevat opiskelijat 
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jäävät helposti oman onnensa nojaan. Metallialan kulttuurin vastakohta 
löytyy haastattelujen mukaan sosiaali- ja terveysalalta. Alan hyvää läpäi-
syä selittää osaltaan ns. huolenpidon kulttuuri; sosiaali- ja terveysalan 
opettajat ovat usein empaattisia ja pitävät myös opiskelijoista huolen. 
Kuitenkin myös sosiaali- ja terveysalalla läpäisyn vaihtelut ovat suuria. 
(Vehviläinen 2014, 53–54.)

Myös opettajien rooli nostettiin taas esiin. Esimerkiksi matkailu-, ravit-
semis- ja talousalan opettajien koulutustaso on usein heikompi kuin 
vaikkapa sosiaali- ja terveysalan opettajilla. Metallialan opettajien 
kehittymis- ja uudistumismyönteisyyden tulkittiin olevan heikoimmalla 
tolalla. Alojen välisiä eroja selittävät myös opetukseen liittyvät asiat. 
Esimerkiksi rakennusalan hyvinä käytäntöinä pidettiin talonrakennus-
projekteja, joissa opiskelijat pääsevät osallistumaan rakentamisen eri 
vaiheisiin. Työssäoppiminen ja työllistyminen vaikuttavat myös alojen 
välisiin keskeyttämiseroihin. Sosiaali- ja terveysalalla on usein hyviä työs-
säoppimispaikkoja saatavilla, mutta matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 
työssäoppimispaikkojen laadussa on suurta vaihtelua. Toisaalta mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalalla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä 
töihin ilman tutkintoakin. Työssäoppimispaikkojen ”imu” voi vetää nuoria 
pois opinnoista, ja tämä ongelma näkyy varsinkin pääkaupunkiseudulla. 

Hankkeissa on onnistuttu 
kehittämään yksilöllisiä 

ja joustavia opintopolkuja, 
mutta samalla on luotu 

toimintatapoja, jotka ovat 
raskaita ja kalliita. 

Pahimmillaan 
jousto voi johtaa 

eräänlaiseen palveluissa 
kierrättämiseen.

Yleisemmin työllistymisen todennäköisyys toimii kuitenkin opintoihin kannustavana tekijänä. Esimerkiksi rakennus- ja 
metsäalan läpäisyä selittää osaltaan se, että alalla on hyvät työllisyysnäkymät ja selkeä ammatti-identiteetti. Metsäalalla 
on yhtenäinen kulttuuri, jossa yhteisiä arvoja ovat suorituskeskeisyys ja tehokkuus. Yhteiset arvot luovat alalle yhteistä 
identiteettiä, joka vahvistaa opiskelijoiden ammatillista itsetuntoa. Sen sijaan luonto-ohjaajan ja ympäristönhoitajan opin-
noissa ongelmana on, ettei alalla ole selkeitä ammatti- ja työnkuvia. Hevosalan heikkoa läpäisyä selittää muun muassa se, 
että opiskelijat tulevat pitkän kotimatkan päästä vieraaseen ympäristöön. Hankehaastattelut osoittavat kuitenkin, että 
ongelmaistenkin alojen heikkoon läpäisyyn voidaan vaikuttaa. Kehittämistoimenpiteet onkin usein kohdistettu juuri hei-
koimmille aloille. (Vehviläinen 2014, 54–56.)

Seurantaraportin mukaan läpäisyn tehostaminen oli haastavinta pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Isot kou-
lutuksen järjestäjät (yli 4 500 opiskelijaa) kokivat läpäisyn tehostamisen vaikeammaksi kuin pienten järjestäjien hanketoi-
mijat. Pääkaupunkiseudun heikon läpäisyn syinä pidettiin opettajien vaihtuvuutta, pätevien opettajien puutetta, muualta 
Suomesta tulleita juurettomia opiskelijoita, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suurta määrää, pääkaupunkiseu-
dun runsaita vaihtoehtoja (esim. töihin meno), sosiaalisia ja asunnonsaantiin liittyviä ongelmia sekä korkeita asumiskus-
tannuksia. Suuret kaupungit saattavat myös houkutella enemmän ”seikkailijoita”, kun pienten kaupunkien oppilaitoksiin 
tullaan enemmän pelkästään opiskelun takia. Työllisyystilanteen paikalliset vaihtelut tuottavat myös erilaisia kollektiivisia 
kokemuksia ja erilaista asenneilmapiiriä. (Vehviläinen 2014, 63–67.)

Yli 20-vuotiaiden korkean eroprosentin syiksi nähtiin töihin meno, perhesyyt, taloudelliset syyt, itseään nuorempien 
kanssa ryhmäytymiseen liittyvät ongelmat sekä aiemmat opintojen keskeyttämiset, jotka lisäävät uudelleen keskeyttämi-
sen riskiä. Ennen laskentapäivää katoaville on leimallista alan valintaan ja vaihtoon liittyvät tekijät. Etsivän työn kohteena 
olevat ovat usein moniongelmaisia nuoria, joiden opinnoista eroaminen liittyy laajempaan problematiikkaan. Vuoden 
2013 haastatteluissa käsiteltiin myös sukupuolen mukaisia eroja opintojen läpäisyssä. Alallaan vähemmistönä olevaa 
sukupuolta edustavien läpäisyprosentti on heikompi kuin enemmistön. Esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alalla naisten 
läpäisy on heikompaa kuin miesten ja sosiaali- ja terveysalalla taas naiset läpäisevät miehiä useammin. Haastatteluissa 
tuotiin esille erilaisen kohtelun, kulttuurierojen ja syrjinnän mahdollisuudet. Vähemmistönä olevien saattaa olla myös han-
kalampi integroitua ryhmään, jos valtaosa on vastakkaista sukupuolta. (Vehviläinen 2014, 57–59.) 
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Opiskelijoiden ääni

Seurantatutkimuksen ja Kolvi Oy -hankkeen yhteistyönä järjestetyssä opiskelijafoorumissa opiskelijat keskustelivat läpäi-
syyn liittyvistä aiheista. Mukana oli myös Kolvi Oy -hankkeen henkilöstöä. Opiskelijat toivoivat opiskelun olevan vuorovai-
kutusta, jolloin opettaja ei pelkästään opeta, vaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksen kautta. Opiskelijat painottivat 
ryhmän vastuuta oppimisesta ja toivat esille työrauhan merkityksen. Myös kiusaamisen estäminen koettiin tärkeäksi. 
Opiskelijat korostivat myös tasa-arvoisuuden, hyväksynnän, luottamuksen ja vapauden tärkeyttä. Opetuksen he toivoivat 
olevan monipuolista, kiinnostavaa ja käytännönläheistä. Opiskelijat olivat sitä mieltä, että heitä tulisi perehdyttää parem-
min ja että opetettavat asiat esitettäisiin hitaammassa tahdissa. Kannustamisen ja palautteen merkitys korostui myös. 
Konkreettisina ehdotuksina opiskelijat esittivät opintojen alkuun panostamista. Ryhmäytymisen lisäksi olisi tärkeää tuoda 
opintojen alkuun kiinnostavia opetussisältöjä. Kaiken kaikkiaan Vehviläinen (2014) piti opiskelijafoorumia vakiinnuttami-
sen arvoisena käytäntönä.

Hyviä käytäntöjä

Seurannassa hankkeita pyydettiin kuvaamaan omia käytäntöjään. Hyvien käytäntöjen osalta tuolloin edettiin vielä hanke-
lähtöisesti, mikä tarkoitti sitä, että käytäntöjen esittely ja ”lupaavuus” perustuivat hankkeiden omiin kuvauksiin. Vehviläisen 
mukaan jatkossa tulisi päästä siihen, että käytäntöjen ”hyvyydestä” olisi myös todistettavaa näyttöä. Esimerkiksi määräl-
linen seurantatieto voitaisiin kohdistaa niihin koulutusaloihin ja tutkintoihin, jotka ovat olleet hanketoiminnan painopis-
teenä. (Vehviläinen 2014, 69.)

Vuoden 2013 alussa tärkeiksi teemoiksi määriteltiin opiskelun hallinta ja luotsaaminen, opintojen alkuvaihe, huolivaihe, 
joustot (korjaavat ja nopeuttavat), vuorovaikutus ja oppilaitoskulttuuri sekä pudokkaiden ohjaus. Parhaimmat hyödyt saa-
daan, kun kiinnitetään huomio opiskelun hallintaan ja ennakoivaan ohjaukseen. Kun opiskelija hukkaa oman opiskelunsa 
hallinnan tai on valinnut väärän alan, jolloin hän ei koe opintojaan mielekkäiksi ja kiinnostaviksi, keskeyttämisriski kasvaa. 

Luotsaamisen hyvissä käytännöissä taustalla on laaja nivelvaihenäkemys ja opiskelijan elämänpiirin huomiointi. Kyseessä 
on kokonaisvaltainen ja ennakoiva ohjaus, jolloin läpäisyyn liittyvää työtä tehdään jo ennen ammatillisten opintojen aloit-
tamista ja oppilaitoksen ulkopuolella. Tyypillisiä käytäntöjä olivat yhteistyö peruskoulun, kodin tai nuorisotyön kanssa. 
Luotsaamista oli vuoden 2013 aineiston perusteella kehitetty kaikkein eniten. Myös ryhmänohjaajan työnkuvan kehit-
täminen kuului luotsaamisen teemaan. Luotsaamiseen tukena olivat myös erilaiset seurantaan ja seulontaan liittyvät 
käytännöt, joissa kokonaisvaltaisen ohjaamisen kohteeksi tulevat opiskelijat täytyy ensin tunnistaa ja poimia esiin. On 
esimerkiksi tärkeää, että sekä ohjaajalla että opiskelijalla on tarkka tieto siitä, mitä opintoja opiskelija on suorittanut ja 
mitä vielä puuttuu. 

Vuoden 2013 seurantatutkimuksen perusteella Vehviläinen korosti kahta opettamiseen liittyvää käytäntöä ylitse muiden: 
attoaineiden integrointia ammatillisiin aineisiin ja laajennettua työssäoppimista. Attoaineiden integroinnista oli hyviä 
kokemuksia, mutta toiminnan kehittäminen koettiin haastavaksi. Toiminnan esteinä olivat muun muassa opettajien asen-
teet. Attointegrointi saatettiin kokea omaa toimenkuvaa uhkaavana asiana. Laajennettua työssäoppimista oli toteutettu 
monessa hankkeessa.

Hyvinvoiva oppilaitos tuottaa kelpaamisen, haluamisen ja jaksamisen kokemuksia. Hyviä käytäntöjä tässä teemassa 
olivat esimerkiksi opiskelijahuollon tehostaminen. Ryhmänohjaaja nostettiin huolenpidossa usein avaintekijäksi. 
Läpäisyhankkeen aikana oli lisätty myös kodin ja koulun yhteistyötä sekä nuorisotyön hyödyntämistä opiskelijahuollon 
tukena. Hyvinvointikäytännöistä monet liittyvät huolivaiheen kehittämiseen, eli ongelmiin pyrittiin puuttumaan mah-
dollisimman varhain. Myös asuntolaohjaajat pyrkivät rakentamaan uutta roolia ohjauksen ja opetuksen osana pelkän 
majoituksen ja valvonnan sijaan. Muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä käytäntöjä olivat opiskelijoiden ryhmäyttämiseen 
ja osallistamiseen pyrkivät menetelmät. Lisäksi oli käytäntöjä, joiden avulla kehitettiin opiskelijan elämänhallinnan ja opis-
kelun taitoja. 
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Seurannan johtopäätökset

Seurantatutkimuksen päällimmäisin havainto oli Vehviläisen (2014) mukaan se, että läpäisyn tehostamisohjelmalla oli ollut 
huomattavan paljon vaikutusta ammatillisissa oppilaitoksissa. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt käsitystään tarkemmin. 
Sen sijaan todellisuutta leimasi Vehviläisen mukaan eräänlainen polarisaatio: oppilaitosten välillä oli esimerkiksi suurta 
vaihtelua niissä mielipiteissä, jotka kuvasivat vuoden aikana tapahtuneita positiivisia ja negatiivisia muutoksia. Läpäisyn 
tehostamisohjelman ”kärki” oli kunnossa, ja monet hankkeet olivat onnistuneet luomaan hyviä ja levittämisen arvoisia 
käytäntöjä. Toisaalta hanketoiminnan onnistumisen kattavuudesta Vehviläinen ei osannut sanoa vielä mitään varmaa. 
Hankkeet olivat myös raportoineet hyvin vaihtelevalla tarkkuudella ja volyymillä omaa toimintaansa. (Vehviläinen 2014, 
83.)

Seurannan mukaan vajaa neljännes läpäisyhankkeiden yhteistyökumppaneista oli sitä mieltä, että henkilökunnan hyvin-
vointi oli heikentynyt. Ammatillisista opettajista samoin koki 28 prosenttia. Hyvinvoinnin heikentymisen syiksi nähtiin 
erilaiset valtakunnalliset koulutuspoliittiset muutokset, kuten yhteishaun muutokset, suunnitelmat oppivelvollisuuden 
pidentämiseksi, opiskelijamäärien leikkaukset ja resurssien supistamiset. Osa tutkimukseen osallistuneista koki myös 
opiskelija-aineksen muuttuneen haastavammaksi samaan aikaan kun henkilökunnan työvaatimukset olivat lisääntyneet. 
Lisäksi noin 30 prosenttia opettajista koki opiskelijoiden poissaolojen lisääntyneen. Toisaalta monessa oppilaitoksessa 
asiat olivat menneet parempaan suuntaan. Noin puolet sidosryhmäkyselyyn vastanneista koki omaa työtä tukevan yhteis-
työn lisääntyneen. Kolmanneksen mielestä henkilökunnan osaaminen oli lisääntynyt. (Vehviläinen 2014, 83–85.)

Kehityksen myönteisten ja kielteisten piirteiden polarisaation lisäksi seurannassa kiinnittyy huomio hanketoiminnan 
tiettyihin varjopuoliin. Hankkeissa on esimerkiksi onnistuttu kehittämään yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja, mutta 
samalla on luotu toimintatapoja, jotka ovat raskaita ja kalliita. Kaikille ei yksinkertaisesti ole mahdollista antaa yksilöllistä 
ohjausta. Pahimmillaan jousto voi johtaa eräänlaiseen palveluissa kierrättämiseen (Vehviläinen 2014, 88.).

Myönteisten muutosten taustalta näkyi Vehviläisen (2014) mukaan usein läpäisyhankkeiden tekemä työ. Läpäisyhankkeiden 
käytännöillä on siis myönteistä vaikutusta, jos erilaiset vastavoimat ja hankkeen toimintaa uhkaavat seikat saadaan hallin-
taan. Monet toimintaympäristössä tapahtuneet kielteiset muutokset tulkittiin kyselyvastauksissa oppilaitosten ulkopuo-
listen tekijöiden aiheuttamaksi, kun taas myönteisten muutosten taustalta löydettiin oppilaitoksen oman toiminnan hyviä 
tuloksia. (Vehviläinen 2014, 85–86.)
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3.2.3 Vuoden 2014 seuranta

Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Vuoden 2014 raportissa läpäisyhankkeita tarkasteltiin suunnilleen samanlaisen viitekehyksen läpi kuin aiempina vuosina. 
Arvioinnin sijaan painotettiin tiedon tuottamista kehittämisen, ohjaamisen ja keskustelun tueksi. Hankehaastatteluja 
tehtiin aiempia vuosia enemmän, ja haluttiin painottaa tietoa, joka tukisi tehostamisohjelman levittämis- ja vakiinnut-
tamistoimintaa. Tarkempaan tutkimusyhteistyöhön kutsuttavien hankkeiden valintakriteerinä oli, että näitä ylläpitävät 
koulutuksen järjestäjät olivat onnistuneet vähentämään opinnoista eroamista huomattavasti vuosien 2011–2013 aikana. 
Koramo ja Vehviläinen (2015) toteavat raportissaan, ettei läpäisyn parantuminen tietyissä oppilaitoksissa välttämättä 
kerro läpäisyhankkeen vaikuttavuudesta, mutta hankkeen roolina oli toimia informanttina muutoksen syistä. 

Seurantatutkimuksen aineistoja olivat hankehaastattelut, www-kyselyt, verkkohaastattelut ja opiskelijafoorumi. Lisäksi 
hyödynnettiin Opetushallituksen määrällisen seurannan tietoja. Loppuvuonna 2014 aloitettiin eronneiden opiskelijoiden 
haastattelut, jotka jatkuivat vuonna 2015. 

Hankehaastatteluja tehtiin yhdeksässä hankkeessa ja niihin osallistui 56 henkilöä. Haastattelujen lisäksi vierailtiin kah-
dessa hankkeessa. Osa aineistosta on samaa kuin Vehviläisen (2014) raportissa. Alla on kuvailtu vuoden 2014 kyselyaineis-
toa tarkemmin (ks. Koramo & Vehviläinen 2015, 15).

1. Kysely: Läpäisyhankkeiden kohdistuminen (N=51) 
Tehty helmikuussa 2014 hanketoimijoille, 17 koordinaattoria ja 34 osatoteuttajaa.

2. Kesäkysely (N=45)
Kevätlukukauden päätteeksi tehty kysely koordinaattoreille (N=17) ja osatoteuttajille (N=28).

3. Verkkohaastattelu oppilaitosten johdolle (N=75)
Syksyllä 2014 tehty verkkohaastattelu koulutuksen järjestäjien johtohenkilöstölle. Vastaajat edustivat 35 
koulutuksen järjestäjää. Verkkohaastattelussa selvitettiin, mitkä läpäisyhankkeesta riippumattomat tekijät 
vaikuttavat läpäisyyn ja mihin asioihin koulutuksen järjestäjät haluavat lähitulevaisuudessa panostaa.

4. Verkkohaastattelu hanketoimijoille (N=63)
Syksyllä 2014 tehty verkkohaastattelu, koordinaattoreita oli 21 ja osatoteuttajia 42. Vastaajat edustivat 
36 koulutuksen järjestäjää. Haastattelussa selvitettiin millaiset hankehelmet ovat vuoden 2015 
vakiinnuttamistoiminnan keskiössä, mitä niiden vakiinnuttaminen vaatii ja millaisia tarpeita koulutuksen 
järjestäjillä on.

5. Sidosryhmäkysely (N=265)
Marraskuussa 2014 tehty kysely hankkeiden yhteistyökumppaneille ja kehittämistoimien kohteille. Vastaajat 
olivat yli 20 hankkeen yhteistyötahoja ja 35 koulutuksen järjestäjän toimintaympäristöstä. Kyselyssä kysyttiin 
arviota läpäisyhankkeiden toiminnasta sekä opiskelijoiden läpäisyssä tapahtuneista muutoksista ja muutoksiin 
vaikuttaneista syistä. Lyhyesti kartoitettiin myös läpäisyhankkeiden vaikutuksia ja koulutustarpeita.
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Läpäisyhankkeiden toiminta ja vaikutukset sidosryhmäkyselyn mukaan

Sidosryhmäkyselyn vastaajia pyydettiin jälleen antamaan kouluarvosana yhteistyöhankkeelleen. Arvioiden keskiarvot eri 
teemoissa olivat varsin tasaiset ja vastasivat syksyn 2013 arvioita (Vehviläinen 2014). Hyvinvoivan oppimis-, asuin- ja eli-
nympäristön kehittämisen kohdalla arviot olivat hieman muita teemoja paremmat. Sidosryhmäkyselyssä kysyttiin myös 
hankkeiden yhteistyömuodoista. Suhteellisen hyvin onnistuneita olivat esimerkiksi etsivän työn, työpajojen sekä hankkei-
den ja opiskelija-asuntoloiden kanssa tehty yhteistyö. Työelämän ja perusopetuksen yhteistyö oli sujunut hieman muita 
huonommin.  

Läpäisyhankkeiden yhteistyökumppaneista 66 prosenttia ja ammatillisten aineiden opettajista 54 prosenttia arvioi läpäi-
syn parantuneen hankekauden aikana. Läpäisyn parantumiseen johtavissa syissä näkyivät kyselyyn vastanneiden mukaan 
selvästi läpäisyhankkeiden tavoitteet ja teemat, kuten ryhmäyttäminen, rästien seuranta, nopea puuttuminen ja tuen 
kohdistaminen. Heikentyneen läpäisyn syinä sen sijaan mainittiin oppilaitosten ja hankkeiden vaikutusvallan ulkopuolelle 
jääviä seikkoja, kuten vähäiset resurssit, opiskelijoiden heikko motivaatio ja yhteishakujärjestelmän muutokset. 

Sidosryhmäkyselyssä kysyttiin myös avokysymyksellä arvioita läpäisyhankkeen vaikutuksesta. Yksi hyvistä vaikutuksista 
oli vastaajien mukaan se, että ”läpäisy” on terminä nostettu esille, mikä on korvannut aiemmat puheet eroamisesta ja 
tutkinnon suorittamisesta. Oppilaitokset olivat sitä kautta löytäneet yhteisen kehittämiskohteen ja tavoitteen, mutta 

Keskeyttämisen ja läpäisyn 
kohdalla koulutuksen 
järjestäjäkohtaiset ja 

tutkintojen väliset erot ovat 
edelleen suuret. 

Jotkut järjestäjät pystyvät 
hyviin tuloksiin myös 
aloilla ja tutkinnoissa, 

joissa on keskimääräistä 
huonommat läpäisyluvut.

toisaalta myös yhteisen huolenaiheen.  Erääksi vaikutukseksi vastaajat 
nostivat kehittämisinnon lisääntymisen. Hanketyön vakiintumisen merk-
kinä pidettiin sen integroitumista perustyöhön. Toisaalta hyvät hankkeet 
luovat myös uusia kehittämistarpeita.

Ammatillisen koulutuksen läpäisy koulutuksen 
järjestäjien johdon mukaan

Oppilaitosten johdon verkkohaastatteluun vastasi 75 henkilöä, joista 75 
prosenttia määritteli itsensä keskijohtoon ja 22 prosenttia ylimpään joh-
toon kuuluvaksi. Verkkohaastattelussa kysyttiin koulutuksen järjestäjän 
vahvuuksia ja läpäisyyn myönteisesti vaikuttavia asioita. Vastauksissa tuli 
esiin monenlaisia teemoja. Yhtäältä mainittiin pienet yksiköt ja opettajien 
välinen yhteistyö. Toisaalta monet vastaajat korostivat suurten koulutuk-
sen järjestäjien verkostojen merkitystä. Vastaajien mukaan huonot työl-
listymisnäkymät voivat toimia läpäisyn tukena, koska opiskelijat jäävät 
silloin kouluun ja suorittavat tutkintonsa loppuun, mutta toisaalta huono 
työllisyys voi viedä uskoa koulutuksen kannattavuudelta. Myös opiskeli-
joiden hyvä lähtötaso nostettiin verkkohaastatteluissa esiin paikallisena 
vahvuutena. Tämä liittyy myös alojen erilaiseen vetovoimaan ja siihen, 
missä määrin alalle voidaan ottaa ensisijaisia hakijoita. Koulutuksen järjes-
täjien resurssien nähtiin heijastuvan läpäisyyn monella tavalla. Esimerkiksi 

nykyaikaisten tilojen ajateltiin tukevan läpäisyä. Muilta osin vastauksissa nousi esiin jo aiemmissa raporteissa vahvasti 
näkyviä asioita, kuten henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito sekä monet hyvät käytännöt. Läpäisyyn kielteisesti vai-
kuttavat seikat olivat lähinnä myönteisesti vaikuttavien asioiden kääntöpuolia. 

Analyysissä tarkasteltiin myös lähemmin niitä järjestäjiä, jotka olivat onnistuneet hyvin läpäisyn parantamisessa. Näissä 
oppilaitoksissa oli päästy pois liiasta ongelmakeskeisyydestä, ja huomiota oli kiinnitetty aiempaa enemmän kaikkiin opis-
kelijoihin ja oppilaitoksen toimintaan. Painopiste oli siirretty ennaltaehkäisyyn ja ongelmallisia opiskelijoita tuettiin kehit-
tämällä kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia. Läpäisyä parantaneissa oppilaitoksissa korostettiin opettajan kannustavaa ja 
myönteistä suhtautumista opiskelijoihin sekä erilaisia uusia opetusmenetelmiä, kuten some-pedagogiikkaa. Opinnot oli 
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myös hyvin suunniteltu ja organisoitu. Sekä opettajat että opiskelijat tiesivät mitä, missä, milloin ja miksi jotain tehtiin. 
Hyvissä oppilaitoksissa painotettiin lisäksi opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opiskelijat pitivät tärkeänä oman 
persoonan hyväksymistä ja kelpaamisen kokemusta. 

Sellaisia koulutuksen järjestäjiä, joilla on keskimääräistä alhaisempi keskeyttämisprosentti, on analysoitu aiemmin ope-
tusministeriön selvityksessä. Neljätoista koulutuksen järjestäjää kattaneen kartoituksen viitekehyksenä oli pedagogisen 
jaetun johtajuuden käsite, eli se, miten oppilaitoksen koko henkilöstö otti vastuuta ja sitoutui työhönsä sekä jakoi asiantun-
tijuuttaan (Jäppinen 2007, 13). Myös tässä selvityksessä ilmapiiri osoittautui tärkeäksi tekijäksi. Ajatus siitä, että ”ketään ei 
jätetä”, ja halu tehdä omasta oppilaitoksesta alansa parhaimmistoa, olivat hyvän ilmapiirin rakentumisen taustalla. Muita 
alhaisen keskeyttämisasteen oppilaitoksia luonnehtivia tekijöitä olivat systemaattisuus ja sitkeys, kriittinen oman toimin-
nan tarkastelu sekä keskittyminen tiettyihin asioihin kerrallaan. Systemaattisuus ja sitkeys näkyivät oppilaitoksen toi-
minnassa pitkäjänteisenä kehitystyönä, jossa on jatkuvasti kuljettu eteenpäin kohti yhteistä päämäärää. Kriittisen oman 
toiminnan tarkastelun kulmakivenä oli syvällinen tehdyn työn arviointi ja hyvien käytänteiden edelleen kehittäminen ja 
heikommin toimineesta kehittämistyöstä luopuminen, jotta resurssit voidaan kohdentaa oikeasti toimiviin käytäntöihin 
(Jäppinen 2007, 29–31).  

Läpäisyhankkeiden kokemukset

Hankehaastatteluissa nostettiin esiin se, että opiskelijoiden osallistaminen omaan oppimiseensa tuottaa usein myönteisiä 
kokemuksia. Osallisuus on rakenteellisesti mukana uusissa oppimisympäristöissä, joissa opiskelijat esimerkiksi tuottavat 
ja tallentavat oman oppimateriaalinsa. Haastatteluissa puhuttiin myös henkilökohtaistamisesta, jolla tarkoitettiin opiske-
lijan ja hänen arvomaailmansa yksilöllistä huomioimista. Myös opiskelijat pitivät kelpaamiseen kokemusta kaikkein tär-
keimpänä. Heille oli tärkeää tulla hyväksytyksi sellaisina persoonina kuin he ovat. (Koramo & Vehviläinen 2015, 51.)

Digitaalista oppimista pidettiin hyvänä käytäntönä, koska se mahdollistaa loputtoman toiston, takaisin kelauksen ja jous-
tavan tekemisen. Sosiaalinen media on aina läsnä, jolloin opiskeluympäristö laajenee sekä ajallisesti että paikallisesti. 
Opiskelijoita voidaan myös osallistaa tekemään digitaalista oppimateriaalia itse, jolloin he luovat oman oppimisympäris-
tönsä. Digitaalinen opiskelu on aktiivista, eikä oppimisprosessiin tule tarkoituksettomia katkoksia. Haastatteluissa yhtenä 
eroamisen syynä pidettiin opiskelijoiden tekemisen puutetta, johon voidaan vastata digitaalisen oppimateriaalin avulla. 
Vaikka digitaaliset menetelmät vaativat opiskelijoita paljon, mahdollistavat ne toisaalta myös erityistuen heikommille 
opiskelijoille, kun opettajalta vapautuu työaikaa yksilölliseen ohjaamiseen. Digitaalinen oppiminen ja sosiaalisen median 
käytännöt lisäävät opiskelijoiden hallinnan kokemusta, sillä opiskelijoilla on selkeämpi kuva tutkinnon sisällöstä ja siitä, 
mistä kaikesta opiskelu koostuu.

Läpäisyhankkeiden hyvien käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen

Hankekoordinaattoreille ja osatoteuttajille (N=63) tehdyn verkkohaastattelun mukaan opettajat ja oppilaitosten keski-
johto ovat keskeisiä toimijoita hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisessa. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen ylimmän 
johdon roolina on toiminnan linjaaminen ja hyväksynnän antaminen. Johto resursoi, tukee, ohjaa, seuraa ja tekee pää-
töksiä. Rehtoreilta toivottiin hanketoimintaan perehtymistä ja osallistavan toimintakulttuurin luomista. Keskijohdon toi-
vottiin osallistuvan käytännön toteutukseen ja organisointiin. Asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä toimivilta toivottiin 
kehittämis- ja vakiinnuttamistyön tukena olemista. Opettajilta toivottiin osallistuvaa, toteuttavaa ja sitoutunutta roolia. 

Kun koulutuksen järjestäjien johdon edustajilta kysyttiin hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisesta, yleisin tarve liittyi jousta-
vien ja yksilöllisten tutkinnon suorittamisen tapojen ja käytäntöjen vakiinnuttamiseen. Myös opetusmenetelmien ja ope-
tuksen kehittämiseen liittyvien käytäntöjen vakiinnuttamista toivottiin.
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Seurannan johtopäätökset

Vuoden 2014 seurantatutkimuksen havaintona oli, että läpäisyn tehostamisohjelma oli kohdistunut oikein ja hankkeiden 
kehittämistyö kattoi laajasti ammatillisen koulutuksen läpäisyyn vaikuttavia asioita. Työelämäyhteistyö olisi kuitenkin 
voinut olla vahvemmin mukana. Yhteishakujärjestelmän muutosten koettiin kuormittavan ja hankaloittaneen oppilai-
tosten toimintaa. Esimerkiksi syksyllä 2014 useita paikkoja jäi täyttämättä ja lisäpaikkojen haku sekoitti oppilaitosten 
tilannetta. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistus ja osaamisperusteisuuden lisääminen näkyivät oppilai-
toksissa lisääntyneenä koulutustarpeena. 

Hankkeissa on syntynyt uusia pedagogisia malleja ja joustavia käytäntöjä, joihin kuuluivat esimerkiksi some-pedago-
giikka, työvaltainen koulutus ja laajemmin ymmärrettynä myös opetuksen yksilöllistäminen ja opetuksen hajauttaminen. 
Joustavuus auttaa niitä, jotka haluavat edetä nopeasti, mutta tukee myös opinnoissaan viivästyneitä. Keskeyttävät hyöty-
vät niin ikään, sillä suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää uuteen tutkintoon. 

Seuranta-aineisto osoitti, että keskeyttäminen, opiskeluviihtyvyys ja hyvä läpäisy ovat paljolti opettajan ammattitaidosta 
kiinni. Opinnoista eroaminen painottuu usein tiettyjen opettajien ryhmiin, mutta yksittäisen opettajan eroprosentit ovat 
vielä jossain määrin tabu. Vehviläinen ehdottaakin raportissa, että opiskelijoiden vähäinen eroaminen ja hyvä läpäisy tulisi 
saada selkeästi opettajan työn arviointikriteereiksi (Koramo & Vehviläinen 2015, 67). 

Toisaalta tämäkin seuranta osoitti, että hyvistä saavutuksista ja toimivista malleista huolimatta keskeyttämisen ja läpäi-
syn tutkinto- ja järjestäjäkohtaiset erot ovat edelleen suuria. Oleellista raportin mukaan on kuitenkin se, että jotkut järjes-
täjät pystyvät hyviin tuloksiin myös niillä aloilla ja niissä tutkinnoissa, joissa on keskimääräistä huonommat läpäisyluvut 
(Koramo & Vehviläinen 2015,66). 

Vuoden 2014 seurantatutkimuksessa kiinnitettiinkin huomiota niihin koulutuksen järjestäjiin, joissa läpäisyprosentit olivat 
suhteellisen hyvällä tasolla tai läpäisyssä oli tapahtunut edistymistä. Onnistumisen taustalta löytyneitä tunnusmerkkejä 
olivat muun muassa opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen, painopisteen siirtäminen ennaltaeh-
käisyyn sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa ja liiasta ongelmakeskeisyydestä luopuminen. 

Vuoden 2014 hankehaastattelujen perusteella hyvien käytäntöjen taustalla on usein se, että hanke ikään kuin häivyttää 
itsensä, jolloin hanketyön ja perustyön välinen kuilu loivenee. Vuonna 2014 läpäisyhankkeet olivat vaiheessa, jossa oman 
hanketoiminnan rajallisuus alkoi paljastua ja perspektiivin laajentamiselle oli tarvetta. Kehittämistyössä oli saatu aikaan 
paljon pieniä onnistumisia, mutta hankkeiden toiminta oli keskittynyt lähinnä kentän tasolle, mikä tarkoittaa sitä, että 
käytäntöä oli kehitetty vain tietylle koulutusalalle ja vain tiettyjen opettajien kanssa. Usein tätä kehittämistyötä olivat 
tehneet ainoastaan opettajat ja hanketoimijat, eikä käytäntöjen suunnittelussa ja toteutuksessa ollut mukana esimerkiksi 
keskijohdon tai muiden ammattiryhmien työntekijöitä. Lähes kaikki (89 %) vastaajat näkivätkin muutoksia henkilökunnan 
ja kentän tasolla, mutta vain alle puolet (41 %) johdon tasolla. Hanketoimijat korostivat sisäisen tiedottamisen ja läpäisyyn 
liittyvien tunnuslukujen seurannan merkitystä. Kehittämistoiminnan kohdistaminen oli yleensä sidoksissa rahoitukseen 
ja myös seurantaa kohdistettiin niihin asioihin, joista saatiin taloudellista hyötyä. Käytäntöjen vakiinnuttaminen vaatii 
paljon koordinointia, resursointia, kokonaisuuden hallintaa, selkeitä päätöksiä ja organisointia. Oppilaitoksen keskijohto 
on avainasemassa edellä mainituissa levittämis- ja vakiinnuttamistoimissa. (Koramo & Vehviläinen 2014, 61.)



51

3.2.4 Yhteenveto

Seurantaraportit antavat varsin monipuolisen kuvan hankkeiden toimin-
nasta ja niissä mukana olleiden toimijoiden käsityksistä siitä, miten hank-
keet ovat kohdentuneet ja mitä niissä on saatu aikaan. Erilaisia aineistoja 
eri kohderyhmiltä on kerätty runsaasti, jopa niin runsaasti, että kaikkea 
ei ole ehditty kovin perusteellisesti analysoida. Runsaiden aineistojen 
alla kokonaiskuva jää osin pirstaleiseksi. Yksittäisiä hyviä käytäntöjä kyllä 
raportoidaan, mutta ohjelmatason vaikutuksista ja ”onnistumisen katta-
vuudesta” ei ole täsmällistä tietoa (Vehviläinen 2014, 83; vrt. Vehviläinen & 
Koramo 2013, 117). Toisaalta todetaan, että läpäisyohjelman hankkeet on 
oikein kohdennettu, koska ”kehittämistyö kattaa erittäin laajasti ammatilli-
sen koulutuksen läpäisyyn vaikuttavia asioita” (Koramo & Vehviläinen 2015, 
63). Tämähän on jo periaatteessa koko ohjelman lähtökohta.

Keskeyttämisen ja läpäisyn 
pullonkaulat ovat säilyneet 

lähes ennallaan.

Onnistumisten raportointi ja niiden levittäminen on tietysti tärkeää 3 , samoin erilaisten ongelmakohtien paikantaminen. 
Näiden suhteen myös laadullisten seurantojen keskeinen tulos on, että tietyt keskeyttämisen ja läpäisyn pullonkaulat ja 
rakenteelliset piirteet ovat säilyneet lähes ennallaan. Vaikka esimerkiksi tietyt koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet 
vähentämään keskeyttämistä systemaattisesti, ovat järjestäjäkohtaiset erot edelleen suuria. Samoin erot eli koulutusalo-
jen ja tutkintojen välillä. Se, että ”tehostamisohjelman kärki on kunnossa” (Vehviläinen 2014, 83) tarkoittaa tämän arvi-
oinnin näkökulmasta lähinnä kahta asiaa. Ensinnäkin onnistuneiden hankkeiden ja järjestäjien toimet purevat. Toiseksi 
esimerkiksi vuoden 2013–2014 tilastoseurannassa 30 prosenttia koulutuksen järjestäjistä oli jo saavuttanut valtakunnal-
lisen keskeyttämistavoitteen (7 %). Sitä voidaankin pitää jonkinlaisena dilemmana, että vaikka monissa hankkeissa on 
onnistuttu vähentämään ongelma-alojen ja -ryhmien keskeyttämistä, ei keskimääräiseen keskeyttämisprosenttiin ole 
saatu suurtakaan muutosta aikaan (tässä pitää muistaa se, mitä edellä todettiin tilastoseurannan lukujen vertailtavuu-
desta). Palaamme tähän problematiikkaan luvussa 4, jossa esitellään arviointihankkeen kyselytulokset.

3 Läpäisyohjelman hyvistä käytännöistä on ilmestymässä myöhemmin käsikirja. Hyviä käytäntöjä on koottu myös ohjelman verkkosi-
vuille (http://www.lapaisy.fi/hankehelmet/). 
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4.1 Kyselyihin vastanneet

Arviointiselvityksessä tehtiin kaksi kyselyä (Webropol), toinen hanketoimijoille ja toinen koulutuksen järjestäjien edus-
tajille. Hanketoimijakysely lähetettiin sähköpostilinkkinä toukokuussa 2015 läpäisyhankkeiden koordinaattoreille ja pro-
jektipäälliköille, jotka jakoivat kyselyä edelleen omille hanketoimijoilleen. Kyselyssä oli 28 kysymystä. Hanketoimijoille 
suunnattu kyselylomake on raportin liitteenä 1. Hanketoimijakyselyyn vastasi yhteensä 72 henkilöä. Vastauksia saatiin 
muutamaa hanketta lukuun ottamatta kaikilta ohjelman hankkeilta.

Hankkeittain eniten vastauksia saatiin POLKU-hankkeesta (12 kpl, 17 % vastanneista). Toiseksi eniten vastauksia tuli 
Valmis-hankkeelta (8 kpl, 11 % vastanneista). Sekä KOLVI Oy:ltä että Joustolta saatiin kuusi vastausta. TATU-hankkeesta 
tuli viisi vastausta ja muista hankkeista neljä tai vähemmän. Neljä hanketta jätti kokonaan vastaamatta kyselyyn. Näistä 
kaksi oli ruotsinkielisiä hankkeita, mikä on ymmärrettävää, koska kyselyä ei ehditty ajan puutteen vuoksi käännättää.

4. Kysely hanketoimijoille  
 ja koulutuksen järjestäjien edustajille
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Kuvio 4.1. Hanketoimijakyselyyn vastanneiden lukumäärä hankkeittain (N=72).

Hanketoimijakyselyyn vastanneista 16 oli projektipäälliköitä, 11 hankekoordinaattoreita, yhdeksän hanketoimijoita ja 
seitsemän hankevastaavia. Muita nimikkeitä olivat opettaja tai lehtori (6), ohjausryhmän jäsen (4), erityisopettaja (2), 
asiantuntija (2), yhteyshenkilö (2) ja projektisuunnittelija (2). Lisäksi oli neljä muuta yksittäistä nimikevastausta. 

Koulutuksen järjestäjille suunnattu kysely lähetettiin sähköpostilinkkinä läpäisyhankkeessa mukana oleville koulutuksen 
järjestäjien edustajille niin ikään toukokuussa 2015. Kyselyn kohderyhmänä olivat rehtorit, koulutusalajohtajat sekä muut 
koulutuksen suunnittelusta ja kehittämisestä oppilaitostasolla vastaavat johtajat. Kyselyssä oli 23 kysymystä, joista suurin 
osa oli samoja kuin hanketoimijakyselyssä. Joidenkin kysymysten sanamuotoa oli hieman muutettu paremmin järjestäjä-
tason vastaajalle sopivaksi, mikä on syytä ottaa huomioon joissakin vertailuissa. Koulutuksen järjestäjille suunnattu kyse-
lylomake on raportin liitteenä 2.



54

Järjestäjäkyselyyn vastasi yhteensä 64 henkilöä. Järjestäjäkyselyyn vastanneilta ei kysytty, missä hankkeessa heidän 
oppilaitoksensa oli mukana. Heiltä kysyttiin vain vastaajan koulutuksen järjestäjää/oppilaitosta. Järjestäjäkyselyssä eniten 
vastauksia saatiin Stadin ammattiopistosta (7), Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä (7) ja Satakunnan koulutuskuntayh-
tymästä (5) (kuvio 4.2).
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Kuvio 4.2. Järjestäjäkyselyyn vastanneiden lukumäärä koulutuksen järjestäjittäin (N=64).
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Kuvio 4.3. Läpäisyn parantuminen kyselyyn vastanneiden omassa oppilaitoksessa läpäisyhankkeen aikana. 

Järjestäjäkyselyyn vastanneista 18 vastasi olevansa rehtoreita ja 16 koulutuspäälliköitä. Muita nimikkeitä olivat toimipis-
teen johtaja (6), yksikön johtaja (4), kehittämispäällikkö (4), koulutusjohtaja (3), kehitysjohtaja (2), opiskelijapalvelupääl-
likkö (2) sekä projektipäällikkö (2). Lisäksi oli neljä muuta yksittäistä nimikevastausta.

4.2 Keskeyttämisen ja läpäisyn muutokset hankekaudella

Koulutuksen järjestäjistä 76 prosenttia ja hanketoimijoista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutuksen läpäisy tavoitea-
jassa oli parantunut heidän oppilaitoksessaan läpäisyhankkeen aikana ainakin jonkin verran. Hanketoimijoista neljännek-
sen ja koulutuksen järjestäjistä viidenneksen mielestä koulutuksen läpäisy tavoiteajassa oli pysynyt ennallaan ja vain noin 
viisi prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että läpäisy oli jonkin verran heikentynyt. Kenenkään mielestä läpäisytilanne ei 
ollut heikentynyt paljon. Hanketoimijoista vajaa kymmenes ei osannut sanoa, mitä läpäisytilanteelle oli ohjelman aikana 
tapahtunut. Koulutuksen järjestäjistä kukaan ei vastannut ”en osaa sanoa”4.
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Samaa asiaa kysyttiin myös keskeyttämisen osalta. Koulutuksen järjestäjistä kaksi kolmesta ja hanketoimijoista puolet 
oli sitä mieltä, että keskeyttämistilanne oli parantunut heidän oppilaitoksessaan läpäisyhankkeen aikana ainakin jonkin 
verran. Hanketoimijoista kolmanneksen ja koulutuksen järjestäjistä 17 prosentin mielestä keskeyttäminen oli pysynyt 
ennallaan. Keskeyttämistilanteen arvioi heikentyneen vajaa viidennes koulutuksen järjestäjistä ja 14 prosenttia hanketoi-
mijoista. Hanketoimijoista kymmenesosa ja koulutuksen järjestäjistä kaksi prosenttia ei osannut vastata kysymykseen. 

4 Varsinaiset prosentit on laskettu niistä, jotka osasivat vastata kysymykseen. Tämä pätee myös tämän luvun myöhempiin kuvioihin. 
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Tulos on siis läpäisyohjelman arvioinnin näkökulmasta kohtalaisen positiivinen. Selvä enemmistö vastaajista oli sitä 
mieltä, että heidän oppilaitoksessaan tilanne on hankkeen aikana kehittynyt parempaan suuntaan, eli keskeyttämisiä on 
saatu vähennettyä ja läpäisy on parantunut. Ongelmien vaikeudesta ja niiden taustalla olevien rakenteellisten tekijöiden 
pysyvyydestä kertoo se, että neljänneksestä (järjestäjät/läpäisytilanne) jopa 48 prosenttiin (hanketoimijat/keskeyttämis-
tilanne) kertoo, että hankkeesta huolimatta tilanteeseen ei ole saatu parannusta, tai on jopa otettu hieman takapakkia. 
Tämä sillä varauksella, että arvioinnissa ei ole otettu huomioon oppilaitosten vaihtelevaa lähtötilannetta (palaamme 

Keskeyttämis- ja 
läpäisytilanteen pitäminen 

ennallaan oli jo sinällään 
saavutus.

asiaan luvussa 4.7). Toisaalta moni vastaaja huomauttaa kyselyn eri koh-
dissa, että tilanteen pitäminen ennallaan on jo sinällään saavutus, kun kat-
sotaan, mitä muutoksia toimintaympäristössä samalla tapahtuu – eritoten 
viitataan opiskelijoiden ongelmien lisääntymiseen.

Samanlaista viestiä on tullut oppilaitoksilta jo 2000-luvun alusta lähtien, 
kun on arvioitu keskeyttämisen ehkäisyyn tähdänneitä ESR-hankkeita. 
Vaikka projektien myötä kehittämistoiminta oli lisääntynyt ja keskeyttä-
misen koettiin olevan aiempaa hallitumpaa, keskeyttämien oli kuitenkin 
pysynyt ennallaan tai vähentynyt vain jonkin verran. Samaan aikaan opiske-
lija-aineksen koettiin muuttuneen aiempaa haastavammaksi ja heterogee-
nisemmaksi. Se, että keskeyttämiset eivät lisääntyneet, koettiin jo sinänsä 
positiiviseksi. (Launonen 2005; Rantanen & Vehviläinen 2007.)
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Kuvio 4.4. Opiskelijoiden keskeyttämisten muutokset kyselyyn vastanneiden omassa oppilaitoksessa  
läpäisyhankkeen aikana. 
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Keskeyttäminen ja läpäisy ovat luonnollisesti yhteydessä toisiinsa, mutta eivät aivan yksi yhteen. Jos keskeyttäminen 
vähenee, läpäisy yleensä paranee. Kun haastavien opiskelijoiden määrä lisääntyy, voi olla, että opinnot kuitenkin pitkitty-
vät. Toisaalta, vaikka keskeyttäminen pysyisi ennallaan, voidaan tutkinnon tavoiteajassa suorittavien määrää saada lisä-
tyksi. Tämä näkyykin, kun tarkastellaan keskeyttämistilanteeseen ja läpäisytilanteeseen annettujen vastausten yhteyttä 
(kuvio 4.5). Kummassakin vastaajaryhmässä niistä, jotka arvioivat keskeyttämistilanteen parantuneen oppilaitoksessaan, 
lähes kaikki arvioivat myös läpäisytilanteen parantuneen. Niistä taas, jotka arvioivat keskeyttämisen heikentyneen tai 
pysyneen ennallaan, vain reilu puolet sanoi, että myös läpäisytilanne on pysynyt ennallaan tai heikentynyt. Kaksi viidestä 
oli sitä mieltä, että heidän oppilaitoksessaan oli läpäisyä pystytty parantamaan. Tulos kuvaa sitä opetushallituksenkin seu-
rantojen painottamaa seikka, että läpäisy asiana ja kehittämiskohteena on noussut yhteiseksi huolenaiheeksi.
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Kuvio 4.5. Vastaajien arviot läpäisytilanteen kehittymisestä sen mukaan, miten he olivat arvioineet  
keskeyttämistilanteen muutosta.

Toinen mielenkiintoinen kysymys on, miten yhdenmukaisesti saman hankkeen toimijat ja saman koulutuksen järjestäjän 
edustajat ovat arvioineet läpäisytilannetta. Tarkastelimme asiaa niiden seitsemän hanketoimijakyselyn hankkeen osalta, 
joissa oli vähintään neljä vastaajaa per hanke. Järjestäjien edustajien osalta tarkastelussa ovat ne kuusi koulutuksen järjes-
täjää, joissa vastaajia oli 3–7. Vastausten konsistenssi on analysoitu kummankin ryhmän osalta kokonaisuutena, ei yksit-
täisten hankkeiden tai koulutuksen järjestäjien tasolla.



58

0,34

0,66

0 0,25 0,5 0,75 1

Hanketoimijat

Järjestäjät

Kuvio 4.6. Hanketoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien läpäisytilannetta koskevien arvioiden konsistenssi. 
(Konsistenssia kuvaava indeksi saa arvon 1, jos kaikkien hankkeiden ja järjestäjien vastaajat ovat arvioineet  
läpäisytilanteen kehitystä samalla tavalla. Indeksi saa arvon 0, mikäli vastaukset menevät täydellisesti ristiin.)

Kuvio 4.6 kertoo analyysin lopputuloksen. Siitä nähdään, että varsinkin hanketoimijat arvioivat läpäisytilanteen kehitystä 
omassa oppilaitoksessaan keskimäärin hyvin eri tavalla. Koulutuksen järjestäjien edustajat ovat vastauksissaan huomatta-
vasti konsistentimpia, vaikka ihan yks’yhteen eivät heidänkään vastastauksensa mene. Kuten edellä todettiin, ovat järjes-
täjien arviot läpäisytilanteesta hanketoimijoita jonkin verran positiivisempia, eikä kukaan järjestäjien edustaja vastannut 
”en osaa sanoa”. Heidän vastauksissaan, ja niiden konsistenssissa, näkyy oppilaitoksen virallinen kanta. Hanketoimijoiden 
vastauksissa puolestaan kuvastuu isojen hankkeiden sisäinen heterogeenisyys. Hankkeissa on monia kumppaneita, joiden 
lähtötilanne läpäisyn osalta voi olla hyvinkin erilainen. Joiltain osin kyse voi olla myös epätietoisuudesta siitä, mikä läpäi-
sytilanne tosiasiallisesti on: lähes joka kymmenes hanketoimijoista ei osannut sanoa, miten läpäisytilanne oli heidän oppi-
laitoksessaan kehittynyt (ks. kuvio 4.3).

Läpäisytilanne koulutusaloittain

Läpäisytilanteen arviointi eri koulutusaloilla osoittautui varsin haastavaksi. Kysymys kuului: ”Millaisia muutoksia opintojen 
läpäisyssä on tapahtunut läpäisyhankkeen aikana eri koulutusaloilla?”. Mikäli alalla ei järjestetty koulutusta, tuli vastaajan 
valita vaihtoehto ”Koulutuksen järjestäjällä ei ole alan koulutusta”. Huomattava osa oli kuitenkin jättänyt vain vastaa-
matta. Niiden osalta, jotka olivat jättäneet jonkin koulutusalan vastausvaihtoehdot tyhjiksi, tarkastettiin, minkä alojen 
koulutusta heidän oppilaitoksessaan on tarjolla ja muutettiin tyhjät kohdat sen mukaan joko vaihtoehdoiksi ”järjestäjällä 
ei ole alan koulutusta” tai ”en osaa sanoa”.

Taulukosta 4.1 nähdään, että huomattavan suuri osa etenkin hanketoimijoiden vastauksista oli ”en osaa sanoa”. 
Humanistisen ja kasvatusalan, luonnontieteiden alan sekä kulttuurialan osalta yli 60 prosenttia ei osannut kertoa läpäisyn 
muutoksista. Näyttääkin siltä, että hanketoimijat osasivat vastata vain omien alojensa tai niiden alojen osalta, joille hanke 
oli painottunut. Koulutuksen järjestäjistä enimmillään puolet kertoi, ettei tiedä. Vähiten ”en osaa sanoa”-vastauksia oli 
tekniikan ja liikenteen alalla, hanketoimijoilla neljännes ja järjestäjien edustajilla viidennes. Koska ”en osaa sanoa” -vasta-
uksissa oli niin paljon vaihtelua eri alojen ja toimijoiden välillä, taulukon 4.1 prosentit laskettiin vain niistä, jotka ”osasivat 
sanoa”. Joillakin aloilla vastausmäärä jää näin ollen kovin pieneksi ja tulokset ovat vain suuntaa antavia.  

Koulutuksen järjestäjät arvelivat läpäisyn parantuneen useimmilla aloilla jonkin verran enemmän kuin hanketoimijat. 
Poikkeuksena kulttuuriala, jossa hanketoimijat näkivät enemmän positiivista kehitystä. Läpäisyn koettiin parantuneen 
eniten humanistisella ja kasvatusalalla, jossa 86 prosenttia hanketoimijoista ja 90 prosenttia koulutuksen järjestäjistä vas-
tasi läpäisyn parantuneen läpäisyhankkeen aikana. Vastausmäärät jäivät tosin juuri tällä alalla kovin vähäisiksi (n=7–11). 
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Heikentynyt Pysynyt 
ennallaan

Parantunut n En osaa 
sanoa

Tekniikan ja  
liikenteen ala

Hanketoimijat 12 35 53 51 26

Koulutuksen järj. 19 21 60 42 21

Matkailu-, ravitsemis-  
ja talousala

Hanketoimijat 12 24 64 33 40

Koulutuksen järj. 9 29 62 42 25

Sosiaali-, terveys-  
ja liikunta-ala

Hanketoimijat 12 24 64 33 50

Koulutuksen järj. 10 24 66 38 33

Yhteiskuntatiet., liiketa-
louden ja hallinnon ala

Hanketoimijat 11 32 57 28 47

Koulutuksen järj. 0 10 90 30 35

Kulttuuriala
Hanketoimijat 9 24 67 21 62

Koulutuksen järj. 7 32 61 31 29

Luonnontieteiden ala
Hanketoimijat 27 26 47 15 67

Koulutuksen järj. 14 33 53 21 50

Luonnonvara- 
 ja ympäristöala

Hanketoimijat 17 28 55 18 56

Koulutuksen järj. 6 33 61 18 40

Humanistinen  
ja kasvatusala

Hanketoimijat 0 14 86 7 68

Koulutuksen järj. 0 9 91 11 50

Taulukko 4.1. Millaisia muutoksia koulutuksen läpäisyssä on tapahtunut läpäisyhankkeen aikana eri koulutusaloilla? (%)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla noin kaksi kolmasosaa vastanneista koki läpäisyn parantuneen hanketoiminnan aikana. 
Myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla päästiin lähes yhtä hyviin arvioihin. Eniten läpäisyn heikentymistä oli tapah-
tunut luonnontieteiden alalla, jossa yli neljännes hanketoimijoista vastasi läpäisyn heikentyneen. Suurin ero hanketoi-
mijoiden ja koulutuksen järjestäjien vastauksissa näkyy yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Tällä alalla 
peräti 90 prosenttia koulutuksen järjestäjistä vastasi läpäisyn parantuneen, kun vastaava luku hanketoimijoilla oli vain 57 
prosenttia. 

Vaikka aloittainen tarkastelu on vastausten puutteellisuuden vuoksi epätarkka, antaa se kuitenkin pääpiirteissään saman-
laisen kuvan kuin edellä käsitellyt arviot keskeyttämis- ja läpäisytilanteen yleisestä kehityksestä. Valtaosa niistä, jotka tie-
sivät alojen tilanteesta ja osasivat vastata kysymykseen, näkivät tilanteen parantuneen. Alakohtaiset erot ovat kuitenkin 
suuret noudattaen pääpiirteissään keskeyttämis- ja läpäisytilastojen antamaa kuvaa.
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N %

Ei erityisiä painotuksia 29 40

Tekniikan ja liikenteen ala 30 42

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18 25

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12 17

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 9 13

Luonnontieteiden ala 2 3

Humanistinen ja kasvatusala 2 3

Luonnonvara- ja ympäristöala 1 1

Kulttuuriala 1 1

Taulukko 4.2. Mitkä koulutusalat ovat hanketoimijoiden mukaan painottuneet oppilaitoksen läpäisyhankkeessa?

Kun hankkeita käynnistettiin, ei ainakaan hankehakemusten mukaan kovin monessa hankkeessa oltu erityisesti paino-
tettu jonkun tietyn koulutusalan ongelmien ratkaisemista. Käytännössä painotuksia on varmaankin tehty, kun toimia ja 
resursseja on kohdennettu. Hanketoimijoiden mukaan koulutusalapainotuksia on ohjelman edetessä sekä laajennettu 
että supistettu. Joissakin hankkeista on keskitytty enemmän ongelmallisiin aloihin eli niihin, joilla on paljon keskeyttä-
misiä. Jotkut hankkeet ovat laajentuneet ja mukaan on otettu uusia koulutusaloja. Joissakin hankkeissa taas on lähdetty 
nimenomaan pilotoimaan tiettyä toimenpidettä jollakin koulutusalalla, ja laajennettu sitten toimintaa muillekin aloille, 
kun toimenpide on osoittautunut tehokkaaksi. 

Oman kyselymme mukaan 60 prosenttia hanketoimijakyselyyn vastanneista oli painottanut yhtä tai useampaa alaa hank-
keessaan. Niistä, joilla alapainotuksia oli ollut, suurin osa vastasi, että oli painotettu tekniikan ja liikenteen alaa (42 %). 
Toiseksi eniten hanketoimintaa oli suunnattu matkailu- ravitsemis- ja talousalalle ja kolmanneksi eniten sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alalle (taulukko 4.2).

Se, että alaa on painotettu, näkyy selvästi myös hanketoimijoiden arvioissa alan läpäisytilanteen kehittymisestä. Parhaiten 
kohdennetut toimet ovat purreet matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Niistä, joiden 
oppilaitoksessa painotuksia oli tehty, selvästi suurempi osa sanoi läpäisytilanteen parantuneen, kuin jos erityistä paino-
tusta ei ollut. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa painottaneista 93 prosentilla läpäisy oli parantunut. Niillä, joilla paino-
tusta ei ollut, parannusta oli tapahtunut vajaalla puolella (46 %). Tekniikan alalla vastaavat luvut ovat 68 ja 38 prosenttia. 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla painotuksen vaikutus on pienempi johtuen heidän muutoinkin paremmasta läpäisys-
tään. Mikäli painotusta oli, läpäisy oli parantunut 78 prosentilla, muutoin 58 prosentilla.
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4.3 Läpäisyohjelman tavoitteiden  
saavuttaminen
Kyselyssä peilattiin vastaajien näkemyksiä suhteessa läpäisyn tehosta-
misohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, niin valtakun-
nallisella kuin oman oppilaitoksenkin tasolla. Tavoitteinahan oli, että 
keskeyttämiset vähenisivät kymmenestä seitsemään prosenttiin ja että 
aloittavista opiskelijoista 65 prosenttia suorittaisi tutkinnon määräajassa. 
Hanketoimijoista 90 prosenttia ja koulutuksen järjestäjistä 93 prosenttia oli 
sitä mieltä, että valtakunnalliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa aina-
kin joiltain osin. Vain vajaa kymmenes piti tavoitteiden saavuttamista epä-
realistisena. Järjestäjien edustajista joka kymmenes ja hanketoimijoista 16 
prosenttia ei osannut arvioida valtakunnan tason tilannetta (ks. kuvio 4.7). 

Hanketoimijoista 90 
prosenttia ja koulutuksen 
järjestäjistä 93 prosenttia 

oli sitä mieltä, että 
valtakunnalliset tavoitteet 
on mahdollista saavuttaa 

ainakin osittain.
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Kuvio 4.7. Läpäisyhankkeen valtakunnallisten tavoitteiden realistisuus koulutuksen järjestäjien  
ja hanketoimijoiden mielestä.
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Oman oppilaitoksen näkökulmasta läpäisyhankkeen tavoitteiden saavuttamiseen suhtauduttiin vielä positiivisemmin, ja 
”en osaa sanoa” -vastauksia oli huomattavasti vähemmän. Kun valtakunnan tasolla ei kukaan hanketoimijoista ja koulu-
tuksen järjestäjistä neljä prosenttia vastasi tavoitteiden olevan käytännössä ja saavutettu, vastaavat luvut oman oppilai-
toksen osalta olivat koulutuksen järjestäjillä 23 prosenttia ja hanketoimijolla 14 prosenttia (kuvio 4.8).
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Kuvio 4.8. Läpäisyhankkeen oppilaitoskohtaisten tavoitteiden realistisuus koulutuksen järjestäjien  
ja hanketoimijoiden mielestä.

Hanketoimijoilla arviot tavoitteiden saavuttamisesta ja näkemys läpäisytilanteen muutoksesta ovat yhteydessä toisiinsa. 
Järjestäjät sen sijaan ovat arvioineet tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuutta riippumatta siitä, miten läpäisy on han-
kekaudella heidän mukaansa muuttunut. Asiaa on tarkasteltu omaa oppilaitosta koskevan arvion osalta taulukossa 4.3. 
Oleellisempaa kuin yhteys sinänsä on kuitenkin se, että molemmissa ryhmissä niistäkin, jotka ovat saaneet läpäisyä paran-
nettua, osan mielestä on vielä matkaa tavoitteiden saavuttamiseen tai se näyttää jopa epärealistiselta. Toisaalta on niitä, 
joilla läpäisytilanne on pysynyt ennallaan, tai on otettu takapakkia, mutta valtakunnalliseen tavoitteeseen nähden ollaan 
kuitenkin jo plussan puolella.  

Asia havainnollistaa hyvin sitä, mitä lähtökohtaisesti suuret järjestäjä- ja oppilaitoskohtaiset erot läpäisyasteissa tarkoit-
tavat läpäisyohjelman vaikuttavuuden näkökulmasta. Järjestäjäkohtaiset keskeyttämisluvut vaihtelevat muutamasta pro-
sentista jopa reiluun 20:een. Ne järjestäjät ja oppilaitokset joissa tilanne on ollut huono, ovat voineet hankkeen aikana 
parantaa lukujaan huomattavasti, mutta tavoite näyttää silti olevan kaukana. Vastaavasti hyvän läpäisyn oppilaitoksessa 
tilanne voi monestakin syystä heikentyä, mutta ollaan silti vielä valtakunnallisen tavoitteen paremmalla puolella.
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Tavoitteiden saavuttaminen oman oppilaitoksen näkökulmasta

Läpäisy Käytännössä jo 
saavutettu

Mahdollista 
saavuttaa

Mahdollista saavut-
taa joiltain osin

Epärealistista 
saavuttaa

N

Hanketoimijat Heikentynyt/ 
ennallaan 10 25 45 20 20

Parantunut 17 34 42 7 41

Koulutuksen 
järjestäjät

Heikentynyt/ 
ennallaan 21 43 29 7 14

Parantunut 23 42 27 8 48

Taulukko 4.3. Arviot läpäisyohjelman tavoitteiden saavuttamisesta omassa oppilaitoksessa läpäisytilanteen mukaan (%).

4.4 Läpäisyn pullonkaulat

4.4.1 Mistä johtuu, jos tavoitteissa ei ole edistytty?

Kummassakin kyselyssä kysyttiin, mistä johtuu, jos keskeyttäminen ja läpäisy ovat pysyneet ennallaan tai tilanne on hei-
kentynyt vastaajan oppilaitoksessa tai jollain tietyllä koulutusalalla. Analyysiyksikkönä ovat syymaininnat, jotka on tyy-
pitelty erilaisiin ryhmiin. Mainintoja on siis aina jonkun verran enemmän kuin vastauksia. Jatkossa käytämme kuitenkin 
ryhmiä kuvatessamme sanoja ”maininta” ja ”vastaus” toistensa synonyymeinä.

Hanketoimijoilla analysoituja vastauksia oli 23 ja niissä erilaisia syymainintoja 26. Vastaajat arvioivat läpäisyn ennallaan 
pysymisen tai heikentymisen johtuneen opiskelijoiden elämänhallinnan ongelmista ja opiskelija-aineksesta yleensä (seit-
semän mainintaa), organisaatioon liittyvistä syistä (seitsemän mainintaa), väärästä alavalinnasta tai väärälle alalle jou-
tumisesta (neljä mainintaa) sekä koulutusalaan liittyvistä syistä (kolme mainintaa). Muita yksittäisiä syitä mainittiin viisi 
kertaa (näistä yksi liittyi opiskelijavalintaan, joka sai järjestäjillä useamman maininnan). 

Koulutuksen järjestäjistä kysymykseen vastasi 22 henkilöä ja mainintoja kertyi yhteensä 27 kappaletta. Vastaajat arvi-
oivat ennallaan pysyneen tai heikentyneen keskeyttämisen ja läpäisyn syyt varsin samalla tavalla kuin hanketoimijat. 
Haasteellinen opiskelija-aines ja nuorten elämänhallinnan ongelmat saivat kuusi mainintaa. Kolme järjestäjien edustajaa 
otti esiin uudistuneet opiskelijaksi ottamisen perusteet.

Taulukko 4.4 kertoo mainintojen jakautumisen. Koska vastaajia on kaiken kaikkiaan varsin vähän, ja koska yksittäisiä, 
luokittelemattomia mainintoja kertyy niin paljon, on vertailu lähinnä suuntaa antava, mutta kuvastaa jossain määrin han-
ketoimijoiden ja järjestäjien edustajien painotuseroja.
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Hanketoimijat (%)
Koulutuksen 

järjestäjät (%)

Siltä osin, kun 
keskeyttäminen ja läpäisy 
ovat pysyneet ennallaan 
tai tilanne on heikentynyt 
oppilaitoksessasi / jollain 
alalla läpäisyhankkeen 
aikana, mistä arvelet sen 
johtuvan?

Haasteellinen opiskelija-aines ja nuorten  
elämänhallinnan ongelmat 27 22

Organisaatioon liittyvät syyt 27 7

Alaan liittyvät syyt 12 30

Väärän alan valinneet tai sille joutuneet 
opiskelijat 15 4

Uudistuneet opiskelijaksi ottamisen perusteet 4 11

Muut syyt 15 26

Mainintojen määrä 26 27

Taulukko 4.4. Keskeyttämis- ja läpäisytilanteen heikentymisen tai ennallaan pysymisen syitä.

Haasteellinen opiskelija-aines ja nuorten elämänhallinnan ongelmat. Vastaajien mukaan esimerkiksi terveydelliset 
syyt, päihdeongelmat ja yleinen opiskelijoiden tason heikkeneminen tekevät opiskelija-aineksesta aiempaa haastavam-
paa. Järjestäjien edustajien vastauksissa tulivat esiin myös maahanmuuttajataustaisten kieliongelmat. Yksi hanketoimija 
korosti kuitenkin sitä, että opiskelija-aineksen heikettyä läpäisyluvut olisivat nykyistä karumpaa luettavaa ilman läpäisy-
hanketta. Toinen hanketoimija puolestaan muistutti, että hankkeen myötä on pystytty puuttumaan ongelmatapauksiin 
ja ohjattu hoitoon opiskelijoita, joiden koulukuntoisuus ei ole riittävä. Tällaiset toimenpiteet saattavat näkyä negatiivisina 
lukuina tilastoissa, mutta ne ovat kuitenkin nuorten kannalta positiivinen asia. Yksi järjestäjien edustaja myönsi, että nuo-
rilla on ongelmia, mutta ”ei niin paljon kuin tällä hetkellä väitetään”.

Organisaatioon liittyvät syyt. Hanketoimijoiden vastauksissa organisaatiolta toivottiin tiukempaa linjaa poissaolojen 
ehkäisyyn ja hoitoon. Kahden maininnan mukaan tilanne on tällä hetkellä se, että opettajilla sen enempää kuin oppilaitok-
sellakaan ei ole välineitä puuttua poissaoloihin. Yhdessä vastauksessa korostettiin organisaation olevan erityisoppilaitos, 
ja että keskeyttämiset johtuvat useimmiten terveydellisistä syistä. Muita organisaatioon liittyviä syitä olivat hanketoimi-
joiden mukaan organisaatiomuutokset ja organisaation hitaus, mikä tarkoittaa sitä, että uudet toimintatavat juurtuvat 
hitaasti. Vain kaksi järjestäjän edustajaa vetosi organisaatiosyihin. Mainintojen mukaan koulutuksen järjestäjä ei pysty 
tarjoamaan riittävästi resursseja koulutuksen järkevään toteuttamiseen. Toisaalta myöskään opetushenkilöstö ei ole tar-
peeksi rohkea ottamaan käyttöön uusia työkaluja ja pedagogisia keinoja.

Alaan liittyvissä syissä hanketoimijat lähinnä totesivat eri alojen väliset erot keskeyttämisluvuissa. Tiettyjen alojen kes-
keyttämisiä on hyvin vaikea vähentää. Oma ongelmansa on koulutusalojen erilainen kysyntä; toiset alat ovat vetovoimai-
sia, toiset eivät. Myös pienten alojen erityisongelmat mainittiin. Pienillä aloilla jo muutaman opiskelijan keskeyttäminen 
aiheuttaa suuren notkahduksen keskeyttämistilastossa. Koulutuksen järjestäjät viittasivat alaan liittyviin syihin hanketoi-
mijoita useammin. He katsoivat asiaa alojen vetovoiman, työllistävyyden ja hakukäytäntöjen näkökulmasta. Ne aikaan-
saavat opiskelijoissa motivaation puutetta ja näköalattomuutta. Alan vetovoimattomuuteen liittyen mainittiin myös 
lisähaut. Koska ala ei kiinnosta nuoria, ensisijaisia hakijoita on liian vähän, jolloin ryhmäkokojen kasvattamiseksi on tehty 
lisähaku. Lisähaun kautta saaduilla opiskelijoilla ei ole motivaatiota opiskella ja heillä on enemmän myös muita opiskeluun 
liittyviä ongelmia ja esteitä.
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Erityisesti hanketoimijat puhuivat väärästä alan valinnasta tai väärälle alalle joutuneista opiskelijoista. Tähän ryhmään 
kuuluvat ensinnäkin puutteellisilla tai väärillä ennakkotiedoilla alalle hakeutuneet opiskelijat ja ne, joilla on ikään tai kave-
reiden mielipiteisiin liittyvää epävarmuutta omista valinnoistaan. Oman ryhmänsä muodostavat ne, jotka eivät pääse 
ensisijaiseen hakutoiveeseensa sekä opiskelijat, jotka eivät heti peruskoulun jälkeen hakeudu opiskelemaan, eivätkä tiedä 
mitä elämällään tekisivät.

Uudistuneet opiskelijaksi ottamisen perusteet esiintyivät kolmessa järjestäjän edustajan maininnassa, ja niissä paino-
tettiin pääsykokeiden merkitystä läpäisyasteen kehitykselle. Mainintojen mukaan niillä aloilla, joilla on pääsykoe, on myös 
korkeampi läpäisyaste. Vastaajien mukaan nuorisotakuu takaa opiskelupaikan myös sellaisille opiskelijoille, jotka päätyvät 
nostamaan keskeyttämislukuja. Yksi hanketoimija vastasi vain lyhyesti, että syynä on uusi hakujärjestelmä.

Muita syitä ennallaan pysyneiden tai heikentyneiden keskeyttämis- ja läpäisylukujen taustalla olivat vastaajien mukaan 
esimerkiksi yleinen työllisyystilanne sekä ammatillisen koulutuksen taloudellisten resurssien vähentyminen. Yksi hanketoi-
mija oli arvioinut oppilaitoksensa läpäisyasteen pysyneen ennallaan ja hän pohti kehittämistyöhön sitoutumista yleisem-
min. Hänen mukaansa niillä aloilla, joilla on panostettu ja keskitytty läpäisyyn ja keskusteltu ja reflektoitu omaa toimintaa 
läpäisyn kannalta, läpäisyaste on parantunut. Yhden vastaajan mukaan keskeyttämiset ovat vähentyneet, mutta tulokset 
eivät ole vielä nähtävissä läpäisyluvuissa. Vastauksesta on nähtävissä myös liiallisen yksilöllistämisen ja joustavoittamisen 
tarkoittamattomat seuraukset: opiskelijat valmistuvat itse asiassa hitaammin yksilöllisten opintopolkujensa ansiosta.  

Myös järjestäjien edustajat nostivat esiin liiallisen joustavoittamisen kääntöpuolen, opintojen mahdollisen pitkittymi-
sen. Yhden vastaajan mukaan syynä läpäisyn heikentymiseen on Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopi-
mus (OVTES), joka ei kannusta opetushenkilöstöä muuhun kuin opetustyöhön. Vastaajan mukaan opettajat pitäisi saada 
mukaan pedagogiseen kehittämiseen ja opetushenkilöstön työajasta pitäisi osan olla kehittämistyötä kuten verkko-ope-
tuksen sisältöjen ja menetelmien kehittämistä. Tällä hetkellä projektien hyvätkin ideat jäävät toteuttamatta, koska ei ole 
innostunutta pilotoijaa. Läpäisyn edistämiseksi ehdotettiin myös opiskelijoiden vastuuttamista omista opinnoistaan. Jotta 
opiskelija voisi hahmottaa opintonsa pienempinä kokonaisuuksina ja samalla ymmärtää konkreettisesti opitut taidot, vas-
taajan ehdottama ratkaisu on ”käänteinen opintotuki ja nykyisen näyttöjärjestelmän suuntaaminen opintojen etenemisen 
perusteeksi”. Eli opiskelijat ottaisivat pienten osatavoitteiden kautta enemmän vastuuta opintojensa etenemisestä. Yksi 
vastaaja, joka oli arvioinut oppilaitoksensa läpäisyasteen pysyneen ennallaan hankkeen aikana, oli silti kaiken kaikkiaan 
tyytyväinen hankkeen vaikutuksiin: ”läpäisy olisi todennäköisesti heikentynyt entisestään, ellei ko. toimenpiteitä olisi”.
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4.4.2 Keskeyttämisen ja läpäisyn kannalta ongelmalliset ryhmät ja kysymykset

Opetushallituksen seurannoissa (esim. Vehviläinen 2014) nostettiin esiin tiettyjä erityiskysymyksiä ja keskeyttämisen 
vähentämisen kannalta haastavia ryhmiä, kuten esimerkiksi yli 20-vuotiaat opiskelijat (ks. taulukko 4.5). Seuraavassa käsi-
tellään sitä, missä määrin näitä erityisongelmia esiintyy vastaajien oppilaitoksissa ja mitä ongelmille on tehty tai pitäisi 
tehdä. Moni oli vastannut pelkästään ”ei ongelmia” ilman asian tarkempaa analyysiä tai pohdintaa. Analysoitujen vastaus-
ten määrä kertoo siis siitä, että asia on ollut esillä, ja niin ollen sen voidaan olettaa olevan ainakin jonkin asteisesti ongelma 
vastaajan oppilaitoksessa. Vastausosuudet on esitetty taulukossa 4.5.

Taulukko 4.5. Keskeyttämisen ja läpäisyn erityisongelmien laajuus.

Analysoitujen vastausten 
osuus1 (%)

Ongelman laajuutta kom-
mentoineiden osuus2 (%)

Yli 20-vuotiaiden keskeyttäminen
Hanketoimijat 53 29

Koulutuksen järj. 61 21

Erityisopiskelijoiden keskeyttäminen
Hanketoimijat 56 10

Koulutuksen järj. 47 30

Vieraskielisten ongelmat
Hanketoimijat 39 11

Koulutuksen järj. 47 13

Koulutusalansa vähemmistösuku-
puolta edustavien ongelmat

Hanketoimijat 21 33

Koulutuksen järj. 27 18

Opintojen organisointiin liittyvä 
”joutokäynti” ja opiskelun 
katkonaisuus

Hanketoimijat 40 14

Koulutuksen järj. 50 6

Oppilaitoksen sijaintialueen erityiset 
ongelmat

Hanketoimijat 21 0

Koulutuksen järj. 42 4

1 Osuus kyselyihin vastanneista (72 hanketoimijaa, 64 järjestäjän edustajaa). 
2 Osuus ko. kysymyksen analysoiduista vastauksista.
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Yli 20-vuotiaiden runsas keskeyttäminen 

Hanketoimijoilla analysoituja vastauksia oli 38 ja niissä erilaisia syitä tai ongelman ratkaisuun liittyviä mainintoja yhteensä 
55. Hanketoimijoista siis noin puolet koki 20-vuotiaiden runsaan keskeyttämisen olevan edes jonkin verran relevantti 
omassa oppilaitoksessaan. Vastanneista 11 oli arvioinut ongelman laajuutta. Heistä viiden mielestä yli 20-vuotiaiden 
runsas keskeyttäminen ei ole kovin suuri ongelma, kolmen mielestä se on jonkinlainen ongelma ja saman verran mainitsi 
asian olevan selkeä ongelma omassa oppilaitoksessaan. Ongelman laajuuden tarkempi arviointi oli siis varsin vähäistä.

Yli 20-vuotiaiden keskeyttämiseen vaikuttavia tekijöitä olivat hanketoimijoiden mukaan ryhmäytymisen puute (11 mainin-
taa), elämänhallinnan ja terveyden ongelmat (kahdeksan mainintaa), motivaation ongelmat (viisi mainintaa) sekä talou-
dellinen tilanne / töihin meno (kolme mainintaa). Ratkaisukeskeiset vastaukset keskittyivät joustaviin opintopolkuihin 
(kymmenen mainintaa), ohjaukseen (yhdeksän mainintaa) sekä aikuiskoulutuksen puolelle siirtämiseen (kuusi mainintaa). 
Muita mainintoja oli kolme.

Järjestäjien edustajista kysymykseen vastasi 39 ja erilaisia syitä ja ratkaisuehdotuksia kertyi 47 kappaletta. Vastaajamäärän 
perusteella ongelmaa siis esiintyy hieman yleisemmin hanketoimijoiden näkemykseen verrattuna. Kahdeksan järjestäjää 
oli arvioinut ongelman suuruutta oman oppilaitoksensa kohdalla. Heistä kuusi koki yli 20-vuotiaiden runsaan keskeyt-
tämisen olevan ainakin jonkinlainen ongelma oppilaitoksessaan. Kahden vastaajan mukaan ongelmaa on, mutta se ei 
ole sen suurempi kuin nuorempienkaan kohdalla. Järjestäjien vastaukset luokittuivat pääpiirteissään samoin kuin hanke-
toimijoiden. Joitain painotuseroja kuitenkin esiintyy. Erilliskysymysten luokitellut vastaukset on esitetty taulukossa 4.6. 
Koska näissäkin kysymyksissä vastaajamäärät ovat suhteellisen pieniä, ja koska yksittäisiä, luokittelemattomia mainintoja 
kertyy varsin paljon, on vertailu lähinnä suuntaa antava.

Ryhmäytymisen puute oli hanketoimijoilla yleisimmin mainittu tekijä yli 20-vuotiaiden runsaan keskeyttämisen taustalla. 
Ryhmäyttämiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia keskeyttämisen ehkäisemiseksi mainittiin seitsemän kertaa. Näitä 
olivat aikuisten entistä parempi integrointi nuorisoryhmiin sekä aikuisopiskelijoiden ryhmäyttäminen keskenään, vaikka 
alojen rajat ylittäen. Koulutuksen järjestäjien vastauksissa ryhmäytyminen on mainittu pelkästään toimenpiteenä, jolla 
vanhempien opiskelijoiden koulutuksessa pysymistä voidaan edistää. 

Elämänhallinnan ja terveyden ongelmat mainittiin sekä hanketoimijoiden että järjestäjien vastauksissa yli 20-vuotiai-
den runsaan keskeyttämisen taustalla vaikuttavaksi tekijäksi. Kahdessa hanketoimijan vastauksessa terveysongelmat liit-
tyivät siihen, että kyseessä oli erityisoppilaitos 5. Elämänhallinnan parantamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia hallitsi 
aiempaa parempi opiskelijalle tarjottava ohjaus ja tuki. Yhtenä esimerkkinä mainittiin mielenterveyskuntoutuksen tueksi 
kehitetty ”Opi-kuntoutus”.6 Järjestäjien mukaan elämänhallinnan tukemiseksi oli kehitetty moniammatillista yhteistyötä 
ja tarjottu tehostettua tukea. Sen sijaan terveyteen liittyviin syihin ei oppilaitoksen taholta nähty voitavan vaikuttaa; esi-
merkiksi raskaus mainittiin yhtenä syynä yli 20-vuotiaiden keskeyttämiseen.

Opiskelumotivaation puute oli yksi hanketoimijoiden mainitsema syy yli 20-vuotiaiden runsaaseen keskeyttämiseen. 
Ehdotettuja toimenpiteitä olivat yksilölliset opintopolut, tiimityöskentely sekä HOPS:n tekeminen näkyväksi siten, että 
myös opettajat näkevät, mitä opintoja opiskelijalta vielä puuttuu. 

5  Erityisongelmakysymyksiin vastanneista kaksi edusti erityisammattioppilaitosta. Heillä mikään kuudesta käsitellystä erityiskysymyk-
sestä ei ole keskeyttämisen takana, vaan keskeyttämisluvut ovat kaikkiaan pieniä ja keskeyttämisen syyt ovat yksilöllisiä, useimmiten 
mielenterveyspalveluiden pariin siirtymisestä johtuvia.

6 OPI-hanke on vuosina 2011–2013 toteutettu kehittämishanke ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden avomuotoisen 
mielenterveyskuntoutuksen tukemiseksi.
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Motivaatiosta on järjestäjillä vain pari yksittäistä mainintaa. He puhuvat siitä, että keskeyttäminen on tapa, jota herkästi 
toistetaan. Kun on jo useasti keskeyttänyt, on myös motivaatio hakusessa. Tästä näkökulmasta varhainen puuttuminen 
nousee isoon rooliin: pitäisi saada estettyä jo se ensimmäinen keskeyttäminen. Koulutuksen järjestäjien vastauksissa 
painotettiin sellaisen ohjauksen ja tuen lisäämistä, jolla opiskelija saadaan motivoitua opiskeluun. Hanketoimijoiden 
tapaan myös yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen nähtiin keinona tukea opiskelijoiden pysymistä 
koulutuksessa.

Opiskelusta johtuva heikko taloudellinen tilanne ja työllistyminen mainittiin sekä hanketoimijoiden että järjestäjien 
vastauksissa yhdeksi syyksi keskeyttämisiin. Ratkaisuksi ehdotettiin ohjauksen lisäämistä, jotta opiskelija tietää aiempaa 
paremmin, mihin ryhtyy opintoja aloittaessaan. Lisäksi on kehitetty joustavia opintopolkuja, jotta opintoja on mahdollista 
suorittaa myös töiden ohella. Vastauksissa opiskelijoiden heikon taloudellisen tilanteen syitä ei juurikaan pohdittu, mutta 
yhden järjestäjän mukaan opiskelijat valitsevat kahden eri tuen, opintotuen ja työttömyysturvan välillä.

Joustavat opintopolut olivat maininnoissa ratkaisuja esimerkiksi ryhmäytymisen ja motivaation puutteesta johtuviin 
yli 20-vuotiaiden keskeyttämisiin. Kaikki maininnat olivat siis ehdotuksia keskeyttämistä ehkäiseviksi toimenpiteiksi. 
Aiemmin hankitun osaamisen parempi tunnistaminen ja tunnustaminen, työssäoppimisen lisääminen sekä opintojen yksi-
löllistäminen olivat mainittuja tapoja joustavoittaa opintoja. Samoin ohjaus ja sen parantaminen nähtiin lähinnä yleisenä 
ratkaisuna aikuisten keskeyttämisongelmaan. Mainintojen mukaan ohjausta ylipäätään toivottiin parannettavan. Lisäksi 
henkilökohtaiseen ohjaukseen panostaminen ja varhainen puuttuminen opiskelijan taustoja kartoittamalla sekä uraoh-
jaukseen panostaminen nousivat vastauksissa ratkaisuina korkeisiin keskeyttämismääriin. Ohjauksen ja yksilöllisen tuen 
nähtiin olevan avainasemassa jo ennen opintoihin hakeutumista, jotta vältytään väärän alan valinnalta.

Joustavien opintopolkujen ja ohjauksen tapaan aikuiskoulutukseen siirtyminen nähtiin yhtenä ratkaisuna yli 20-vuoti-
aiden runsaaseen keskeyttämiseen. Hanketoimijoiden vastauksista kävi ilmi, että siirto tehdään useimmiten paremman 
ryhmäytymisen toivossa. Yksi järjestäjien edustaja kuitenkin muistutti, että opiskelijan siirto aikuiskoulutuksen puolelle 
voi ratkaista ongelman oppilaitoksen kohdalta vaikka todellisuudessa keskeyttämiseen johtava ongelma saattaa pysyä 
opiskelijalla, ongelman käsittely vain siirtyy toisen instanssin harteille. Järjestäjät toivat esiin myös sen, että uuden yhteis-
valinnan kautta oppilaitoksiin pääsee sisään aiempaa vähemmän vanhempia opiskelijoita, mikä olennaisesti vaikuttaa 
suoraan ongelman suuruuteen.

Muita yksittäisiä mainintoja olivat esimerkiksi erilaisten vaihtoehtojen runsaus. Opiskelijat ovat hakeneet useisiin oppi-
laitoksiin ja vaihtavat oppilaitosta tullessaan hyväksytyksi mieluisimpaan. Kahdessa vastauksessa myönnettiin, että yli 
20-vuotiaiden ongelma on tiedossa oppilaitoksessa, mutta siihen ei ole vielä löytynyt toimivia keinoja tai siihen ei ole 
puututtu ollenkaan.

Erityisopiskelijoiden runsas keskeyttäminen

Hanketoimijoilla analysoituja vastauksia oli 40 kappaletta ja niissä mainintoja 44. Vain neljä vastaajaa oli arvioinut ongel-
man vakavuutta omassa oppilaitoksessaan. Kahden mukaan ongelma ei ollut kovinkaan suuri, ja kahden mukaan eri-
tyisopiskelijoiden keskeyttäminen oli selkeä ongelma. Järjestäjien edustajista vastasi 30 ja mainintoja kertyi 36. Yhdeksän 
järjestäjää oli arvioinut erityisopiskelijoiden runsaan keskeyttämisen laajuutta oman oppilaitoksensa kohdalla. Viiden 
vastaajan mukaan ongelma on suhteellisen pieni. He kertoivat panostaneensa yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen. Loput 
neljä vastaajaa kokivat, että erityiskysymys nousee ongelmaksi heidän oppilaitoksessaan. He kertoivat ohjauksen ja tuen 
mallien sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen olevan ”työn alla” oppilaitoksessaan. Lisäksi heistä yksi arvioi ongelman 
olevan oppilaitoksensa ulkopuolinen, sillä ”opiskelijoiksi pääsee myös sellaisia opiskelijoita, joita ammatillinen erityisop-
pilaitos ei ole ottanut”.

Ohjaus ja tuki olivat yleisimmin mainitut toimet erityisopiskelijoiden runsaan keskeyttämisen ehkäisyssä sekä hanketoi-
mijoilla että järjestäjillä. Muilta osin vastauksissa on vaihtelua. Hanketoimijat puhuvat erityisopetuksen resursseista ja 
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opiskelijan siirtämisestä erityisammattioppilaitokseen. Järjestäjien edustajat taas pohtivat asiaa opetushenkilöstön osaa-
misen näkökulmasta. Integrointi on esillä kummankin ryhmän vastauksissa – sekä hyvässä että pahassa (ks. taulukko 4.6).

Ohjaukseen ja tukeen liittyvissä maininnoissa painottuivat pedagoginen tuki, muut tukimuodot sekä ohjaus. Näitä ovat 
mm. rästipajat, joustavat opintopolut, samanaikaisopettajuus, oikeanlaiset opetusmenetelmät sekä erityisopiskelijoiden 
yleisen elämänhallinnan tukeminen. Tärkeänä pidettiin tuen oikea-aikaisuutta (varhainen tuki) sekä tuen tarkkaa kohdis-
tamista. Ohjaukseen liittyvät maininnat korostivat henkilökohtaista ohjausta, moniammatillista yhteistyötä ja ohjaajien 
lisäämistä. Järjestäjien vastauksissa mainittiin myös tehostettu työssäoppiminen sekä painotettiin erityisopetuksen suun-
nitelman tärkeyttä – se luo selkeät raamit toiminnalle. Myös tukitoimien riittävyydestä ja oppimisen ongelmien tunnista-
misesta puhuttiin.

Hanketoimijat mainitsivat erityisopetuksen resurssit ja niiden riittämättömyyden. He korostivat resurssien aiempaa tar-
kempaa kohdentamista ja tehokkaampaa käyttöä. Neljä hanketoimijaa näki opiskelijan siirtämisen erityisammattioppi-
laitokseen tai valmentavaan koulutukseen vastauksena erityisopiskelijoiden runsaaseen keskeyttämiseen.

Järjestäjien edustajat kiinnittivät huomiota opetushenkilöstön osaamiseen. Vastausten mukaan opetushenkilöstön 
koulutus oli tärkeää erityisopiskelijoiden keskeyttämisen ehkäisyssä, ja opettajille oli myös järjestetty erilaisia koulutuk-
sia sekä vertaismentorointia. Erityisopettajien ammattitaito sai vastauksissa positiivista palautetta ja sen nähtiin olevan 
avainasemassa erityisopiskelijoiden läpäisyn parantumisessa. Yksi järjestäjä toivoi erityisopettajien määrän lisäämistä ja 
oppilaitoksessaan voimavarojen kohdentamista varhaiseen tukeen.

Neljästä hanketoimijan integrointiin liittyvästä maininnasta kolme koski erityisopetuksen integroinnin kehittämistä. 
Myös sitä korostettiin, että erityisopetusta tulee kehittää ja koordinoida omana kokonaisuutenaan systemaattisesti joh-
taen, ettei se jää muun toiminnan jalkoihin. Yksi hanketoimija kuitenkin valitti integroinnin toimimattomuutta: integrointi 
oli johtanut tuen puutteen vuoksi työrauha- ja kuriongelmiin. Integraatioon kielteisesti suhtautunut vastaaja oli arvioinut 
oppilaitoksensa läpäisyasteen kaikkiaan heikentyneen jonkin verran. Vastaajan oppilaitoksessa oli siis ilmeisesti tehty eri-
tyisopiskelijoiden integraatioon liittyvää työtä, mutta se ei ole onnistunut riittämättömien tukiresurssien vuoksi. Myös 
järjestäjillä sekä intregraation että segregaation puolesta esitettiin mielipiteitä. Yhtäältä toivottiin erityisopiskelijoiden 
integrointia kaikkiin perustutkintoihin, toisaalta ”erkkaryhmiä” toivottiin takaisin, sillä suurissa ryhmissä eriyttäminen on 
hankalaa.

Muita yksittäisiä toimenpiteitä erityisopiskelijoiden runsaan keskeyttämisen ehkäisyyn olivat esimerkiksi opiskelijan 
tavoitteiden mukainen eteneminen sekä pienet ryhmäkoot. Muita mainintoja, jotka liittyvät erityisopiskelijoiden runsaa-
seen keskeyttämiseen, mutta joihin koettiin olevan hankala vaikuttaa oppilaitoksen taholta, olivat taloustilanne, moti-
vaatio-ongelmat sekä oppilaiden ja opettajien väliset suhteet. Pari hanketoimijaa kritisoi erityisopiskelijan statusta. He 
arvioivat, että moni tämän statuksen saanut opiskelija pystyisi normaaliin opiskelurytmiin, mikäli heiltä vaadittaisiin riit-
tävästi. Järjestäjien edustajat puolestaan nostivat esiin esimerkiksi sen, että aiemmissa opinnoissa opiskelijalle on annettu 
”liian ruusuinen kuva” omasta pärjäämisestä, ja hän kokee paljon pettymyksiä, jolloin riski keskeyttää kasvaa. Yksi järjes-
täjä mainitsi myös sen, että ammatilliseen oppilaitokseen pääsee sisään opiskelijoita, joiden hoitaminen on erityisen haas-
tavaa. Toinen vastaaja puolestaan koki, että joidenkin opiskelijoiden ongelmien taustalla on asioita, jotka ovat ”suurempia 
kuin koulun voimavarat ja osaaminen. Näiden ongelmien hoito ei ole eikä voi olla koulun tehtävä.”

Vieraskielisten erityiset ongelmat

Hanketoimijoista 28 vastasi tähän kysymykseen, ja erilaisia mainintoja vastauksissa oli 33. Arviointia siitä, miten suuri 
ongelma on vastaajan oppilaitoksessa, oli vain kolmessa vastauksessa. Yhden vastaajan mukaan vieraskielisten kohdalla 
keskeyttäminen on muita yleisempää. Kahden vastaajan mukaan vieraskielisten keskeyttäminen on lähtenyt hankkeen 
myötä laskuun ja on jo keskiarvoa vähäisempää tehokkaan tuen ansiosta. Järjestäjillä analysoituja vastauksia oli 30 kappa-
letta ja niissä erilaisia mainintoja 37. Neljä järjestäjää oli arvioinut vieraskielisten erityisten ongelmien laajuutta oppilaitok-
sensa kohdalla. Yhden mukaan ongelma on akuutti, kolmella muulla vähäinen.
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Kielitaitoon liittyvät maininnat olivat luonnollisesti yleisimpiä kummassakin ryhmässä, erityisesti hanketoimijoilla. 
Järjestäjien edustajat puhuivat tämänkin erityisongelman kohdalla enemmän opetuksesta ja opettajien osaamisesta (ks. 
taulukko 4.6). Kielitaidossa painotettiin suomen kielen osaamisen parantamista ja siihen liittyvien opintojen kehittämistä. 
Konkreettisia mainittuja toimia kielitaidon kohentamiseksi olivat S2-opetuksen kehittäminen, työpajoilla, pienryhmissä 
ja rästipajoilla tapahtuva kielen oppiminen, opetuksen selkokielistäminen ja ryhmäyttäminen. Yksi hanketoimija muis-
tutti siitä, että vaikka kielitaito on heikko, opiskelijan motivaatio oppia voi kuitenkin olla korkea. Näissä tapauksissa pitäisi 
”opettaa ammattiin vaikka viittomalla”. Samalla vastaaja kyseenalaistaa nykyisen tiukan tutkintomallin ja ehdottaa, 
ettei kaikkien olisi pakko olla ”tutkintoon johtavassa koulutuksessa atto-aineineen”. Syynä haluun joustaa perinteisistä 
opetus- ja tutkintomalleista on se, että vastaajan mukaan moni taidollisesti erinomainen hakija ei pääse oppilaitoksen 
opiskelijaksi, kun samaan aikaan ”sisään otetaan vitosen keskiarvolla joukkoa, jolle joku muu paikka olisi paljon parempi.” 
Järjestäjien vastauksissa kyse oli nimenomaan kielitaidon riittämättömyydestä, ja he korostivat suomi toisena kielenä (S2) 
-opintojen tärkeyttä.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus eli Valma mainittiin vieraskielisten erityisiä ongelmia pohdit-
taessa kummassakin ryhmässä. Hanketoimijoiden mukaan valmentavan koulutuksen kautta opintonsa aloittavalla vie-
raskielisellä on jatkossa opiskeluun paremmin riittävä kielen ja kulttuurin tuntemus. Järjestäjien mukaan valmentavaan 
koulutukseen olisikin hyvä saada aiempaa enemmän suomen kielen opetusta.

Järjestäjien edustajien vastauksissa erityisesti opetus ja opettajien osaaminen olivat keinoja, joilla oppilaitos voi vastata 
vieraskielisen opiskelijan erityisiin ongelmiin. Opetusta olisi vastausten perusteella järjestettävä vähemmän teoriaan ja 
enemmän käytännön työskentelyyn nojaten. Niissä tilanteissa, kun sanallista ohjeistusta annetaan, opetuksen tulisi olla 
selkeää ja lyhytsanaista. Myös materiaaleissa olisi kiinnitettävä huomiota selkokielisyyteen. Työvaltaiset opetusmenetel-
mät, pajatoiminta ja samanaikaisopetus mainittiin käytännön esimerkkeinä toimivista pedagogisista ratkaisuista. Lisäksi 
yhdessä vastauksessa ehdotettiin vieraskielisten kokoamista omaksi ryhmäkseen, jotta voitaisiin nykyistä paremmin huo-
mioida vieraskielisten oppijoiden erityispiirteet. Myös opettajien osaamista toivottiin kehitettävän niin, että he olisivat 
herkempiä huomaamaan, mitkä opiskelun haasteet johtuvat kielellisistä ongelmista ja mitkä oppimiseen liittyvistä muista 
pulmista.

Kielitaidon ohella kulttuuri oli järjestäjien edustajien mukaan yksi varteenotettava erityispiirre vieraskielisten opiskelijoi-
den eritysongelmia pohdittaessa. Yhden vastaajan mukaan opiskelijan taustakulttuuri on jopa suurempi tekijä opiskelijan 
opinnoistaan suoriutumiselle kuin kielitaito sinänsä. Joistain kulttuureista tulevat suoriutuvat keskimääräistä paremmin, 
kun taas toisesta kulttuurisesta taustasta tulevat opiskelijat pärjäävät opinnoissaan keskimäärää heikommin. Kaiken 
kaikkiaan kulttuurierot tuovat omat haasteensa oppimiseen, ja oppilaitoksissa olisi tärkeä lisätä monikulttuurisuuden 
ymmärrystä. 

Muut tukimuodot. Hanketoimijoiden vastauksissa painotettiin esim. organisaation ja ryhmänohjaajan tuen merkitystä 
ongelmien huomaamisessa ja ratkaisuissa. Yhden hanketoimijan oppilaitoksessa oli lisäksi kehitetty yhteistyötä maahan-
muuttajakoordinaattorin ja opetushenkilöstön välillä. Järjestäjien vastauksissa puhuttiin yleensä ohjauksen ja erityisen 
tuen merkityksestä ja kerrottiin, että näihin oli myös panostettu hankkeen myötä enemmän kuin aikaisemmin.

Koulutusalansa vähemmistösukupuolta edustavien erityisongelmat

Hanketoimijoilta kysymykseen saatiin vain 15 vastausta. Ne olivat varsin lyhyitä, mainintojakin kertyi vain 18. Arviointia 
vähemmistösukupuolta edustavien ongelman luonteesta oli viidellä vastaajalla. Näistä kolme arvioi, ettei ongelma 
ole kovinkaan akuutti heidän oppilaitoksessaan. Näyttää siis siltä, että ongelmaa pidetään kaikkiaan varsin vähäisenä. 
Vastaajamäärästä päätellen myöskään järjestäjien edustajista tämä ongelma ei ole kovin laaja (ks. taulukko 4.6). Vastaajia 
oli 17 ja erilaisia mainintoja 18. Kolme järjestäjää oli arvioinut vähemmistösukupuolta edustavien erityisongelman laa-
juutta omassa oppilaitoksessaan. Ensimmäisen mukaan ongelma on vähäinen, toisen mukaan ongelma on tunnistettu, 
mutta siihen ei ole vielä suunnattu erityistoimia. Kolmannen vastauksen mukaan ongelma on nähtävissä tietyillä aloilla.
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Alansa vähemmistösukupuolta edustavien erityisongelmien ratkaisuissa keinoina mainittiin ryhmäytyminen sekä huomi-
ointi ja tasa-arvoisuus. Järjestäjien edustajat toivat esiin myös erilaisia pedagogisia ratkaisuja, esimerkiksi henkilökohtai-
set opintopolut ja opintojen eriyttäminen. Syitä koulutusalansa vähemmistösukupuolta edustavien erityisongelmiin olivat 
esimerkiksi se, että pojat ja tytöt ovat liian kiinnostuneita toisistaan, työssäoppimispaikkojen asenneilmapiiri sekä se, 
etteivät opiskelijat tienneet alaa aloittaessaan sen vaativan fyysistä suoritusta. Lisäksi kaksi järjestäjän edustajaa kertoi, 
etteivät tiedä ongelman laajuudesta oppilaitoksessaan. Kolmannen mukaan ongelma on tunnistettu, mutta siihen ei ole 
vielä suunnattu erityistoimia.

Ryhmäytymisen ja vertaistuen puute nähtiin erityisesti järjestäjien edustajien vastauksissa koulutusalansa vähemmis-
tösukupuolta edustavien erityisongelmaksi. Osa heistä koki taustalla vaikuttavan vertaisten ja kavereiden puuttumisen, 
mihin ei oppilaitoksen puitteissa koettu voitavan vaikuttaa. Ryhmäytymiseen liittyvät ratkaisut koskivat sekä opiskelijoi-
den parempaa ryhmäyttämistä yleensä että alansa ”ainokaisten” kokoamista omaksi ryhmäkseen ja panostamista heidän 
ryhmäytymiseensä. 

Huomiointia ja tasa-arvoisuutta koskevissa maininnoissa konkreettisia toimia olivat sukupuolisensitiivisen opetuksen ja 
ohjauksen ottaminen nykyistä vakavammin. Myös yleisen suvaitsevaisuuden lisääminen nähtiin oppilaitoksen keinoina 
tukea alansa vähemmistösukupuolta edustavia. Miesvaltaisilla aloilla ehdotettiin myös naisten lisäämistä opetushenkilös-
tössä, jotta saatiin mallia ja ”naisnäkökulmaa”. Muilta osin todettiin vain yleisesti, että tasa-arvoisuus ja huomiointi ovat 
tärkeitä asioita ja niitä täytyy tehdä. 

Muut vastaukset tarkastelivat vähemmistösukupuolen erityisongelmia paitsi koulun, myös peruskoulun ja työelämän 
kannalta. Koululla on mahdollista vaikuttaa alansa vähemmistösukupuolen oppilaiden erityiskysymyksiin esimerkiksi 
pitämällä opettajien osaaminen ajan tasalla ja mahdollistamalla avoin keskustelu (sekä opiskelijoiden että henkilöstön 
välillä), jotta ongelmiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Yksi järjestäjä muistutti, että oppilaitoksen turvalli-
suussuunnitelmaan kuuluu yhtenä osana kiusaamista ennaltaehkäisevä työ, mikä on heillä osaltaan lievittänyt ongelmaa. 
Oppilaitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia muita syitä mainittiin sekä peruskoulun että työelämän puo-
lelta. Peruskoulun rooli nostettiin esiin opiskelijoiden ohjaamisen kannalta. Peruskoulun toivottiin ohjaavan enemmän 
tyttöjä poikavaltaisille aloille ja päinvastoin. Myös työelämä mainittiin tahona, joka saattaa ylläpitää vanhanaikaisia käsi-
tyksiä joidenkin ammattikuntien sukupuolittuneisuudesta.

Opintojen organisointiin liittyvä opiskelijan ”joutokäynti” ja opiskelun katkonaisuus

Kysymykseen opintojen organisointiin liittyvästä opiskelijan joutokäynnistä ja opiskelun katkonaisuudesta vastasi 29 han-
ketoimijaa ja 32 järjestäjän edustajaa. Erilaisia mainintoja kertyi hanketoimijoilta 30 ja järjestäjiltä 37. Vain neljä hanke-
toimijaa oli arvioinut ongelman suuruutta oppilaitoksensa kohdalla. Kolmen mukaan ongelmia on ja yhden mukaan asia 
ei ole kovinkaan ajankohtainen. Vastaavasti kahden järjestäjän mukaan asia on tällä hetkellä ongelma heidän oppilaitok-
sensa kohdalla, mutta kehittämistyö on vielä kesken. 

Opintojen organisointiin liittyvää opiskelijan joutokäyntiä ja opiskelun katkonaisuutta lähestyttiin vastauksissa erityisesti 
joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen näkökulmasta. Myös opetuksen suunnittelu sekä uusi opetussuunnitelma mai-
nittiin ratkaisuina joutokäyntiin.  

Joustavat ja yksilölliset opintopolut olivat eniten mainittu ratkaisu opiskelijan joutokäyntiin sekä opintojen katkonai-
suuteen. Joustavat ja yksilölliset opintopolut tarkoittavat esimerkiksi etäopiskelumahdollisuuksien tarjoamista, opintojen 
työvaltaistamista, laajennettua työssäoppimista, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä sekä ohjattuja verk-
ko-opintoja. Muutaman järjestäjän mukaan kehitystyö on vielä puolitiessä, sillä yksilöllisten ratkaisujen tiellä on edelleen 
joitain rakenteellisia jäykkyyksiä sekä resurssien puutetta. Kehitettävää on myös joustavia oppimistapoja tarjoavissa 
oppimisympäristöissä.
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Opintojen ja opetuksen suunnittelu. Esimerkiksi lukujärjestyksien paremmalla suunnittelulla vältyttäisiin lyhyiltä työ-
päiviltä, joihin osallistuminen on monelle opiskelijalle turhauttavaa. Ryhmästä toiseen siirtyvien tulisi päästä välittömästi 
jatkamaan opintojaan eikä olla pakotettu odottamaan muulle ryhmälle sopivaa ajankohtaa. Myös pienet ryhmät ja sel-
keät tunti- ja varasuunnitelmat ovat oleellisia ehkäistäessä opintojen organisointiin liittyvää joutokäyntiä ja opiskelun 
katkonaisuutta. Lisäksi korostettiin opetuksen modulointia keinona lisätä opiskelijan mahdollisuuksia suorittaa opintoja 
omassa tahdissaan. Yhden järjestäjän mukaan onnistunut opintojen suunnittelu joutokäynnin estämiseksi edellyttää rin-
nakkaisryhmiä ja ajallisesti järkeviä opintopolkuja. Vastaajan mukaan olisi paras jättää viimeiseen vaiheeseen ne opinnot, 
joita ei kaikkien tarvitse suorittaa, esimerkiksi yhteiset opinnot. 

Myös uuden opetussuunnitelman odotettiin tuovan apua opintojen aikaisempaa tehokkaampaan organisointiin. Uuden 
opetussuunnitelman myötä opintojen modulointi paranee ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tehostuu. Tämä 
kuitenkin lisää oppimisympäristöjen ja ohjauksen kehittämistarvetta.

Muissa vastauksissa käsiteltiin muun muassa eräässä oppilaitoksessa käytössä olevaa ”oma polku” -mallia, joka varmistaa 
sen, ettei opiskelija katoa isossakaan oppilaitoksessa. Oma polku -mallin ansiosta opiskelija kiinnittyy ryhmään ja ohjaa-
jaan, joka oppii tuntemaan opiskelijan taustat. Tärkeää on myös opintojen alkuvaiheessa annettu yksilöllinen tuki, jotta 
opiskelija saadaan sitoutettua opintoihinsa ja ryhmäytymään. Yksi hanketoimija korosti oppilaitoksen tilojen, koneiden, 
laitteiden ja organisaation kokonaisuutta ja sen yhtenäisen toiminnan tärkeyttä. ”Ei riitä, että opettajia käsketään toimi-
maan tietyllä tavalla, jos samalla heikennetään käytettävissä olevia resursseja, ilmapiiriä ja työmotivaatiota.” Järjestäjien 
ratkaisuja olivat riittävä ohjaushenkilöstön määrä sekä resurssien lisääminen, jotta olisi mahdollisuus tarjota opiskelijoille 
täysiä työviikkoja.

Oppilaitoksen sijaintialueen erityiset ongelmat

Viimeisenä keskeyttämisen kannalta ongelmallisena erityiskysymyksenä käsiteltiin oppilaitoksen sijaintialueen erityi-
siä ongelmia. Vastaajia ja vastauksia oli hanketoimijoilla yllättävän vähän, vain 15. Analysoiduissa vastauksissa ei ollut 
ongelman suuruuden arviointia. Järjestäjien edustajista vastasi 27 ja erilaisia mainintoja kertyi 28 kappaletta. Ongelman 
laajuutta oman oppilaitoksensa kohdalla oli arvioinut yksi vastaaja. Hänen mukaansa ongelma ei ole kovin suuri, mutta 
esimerkiksi kaukana olevat työssäoppimispaikat aiheuttavat toisinaan ongelmia. 

Hanketoimijoilla huonot kulkuyhteydet mainittiin kolmesti. Kaksi vastausta keskittyi kaukaa tulevien opiskelijoiden ongel-
miin. Kaksi mainintaa sai myös pienen paikkakunnan erityisongelmat. Muita alueen yksittäisiä ongelmia mainittiin kah-
deksassa vastauksessa.

Periaatteessa järjestäjien vastaukset sijaintialueen ongelmista olivat hyvin samantyyppisiä, kuin mitä hanketoimijat nos-
tivat esiin. Niiden luokittelu on hankalaa, koska asiat nivoutuvat yhteen: etäisyydet, kulkuyhteydet ja kaukaa tulevien 
opiskelijoiden erityisongelmat. Omana ryhmänään ovat yhtäältä pienten paikkakuntien ja toisaalta isojen kaupunkien 
ongelmat, mutta nekin nivoutuvat osaltaan kulkuyhteyksiin. Järjestäjät lähestyivät ongelmaa hanketoimijoita useammin 
asumisen ongelmien ja opiskelija-aineksen heterogeenisyyden näkökulmasta (ks. taulukko 4.6).

Huonojen kulkuyhteyksien ongelmat näkyivät hankalina koulumatkoina, mutta myös oppilaitoksen eri yksiköitten väli-
sinä matkoina, minkä vuoksi oli joustettu työajoissa. Jotkut opiskelijat ovat päätyneet vaihtamaan alaa tai oppilaitosta 
pitkien välimatkojen vuoksi. Asuntolat helpottavat tilannetta, mutta kulkemisongelmiin törmätään uudelleen työssäop-
pimisjaksojen kohdalla. Pahimmillaan kulkemisongelmat ”rajaavat opiskelijoiden toiminta-aluetta”, kuten yksi hanketoi-
mija toteaa. Järjestäjät tarkastelivat asiaa enemmän kuljetusten järjestämisen näkökulmasta. Toiset oppilaitokset ovat 
itse kustantaneet erillisiä linja-autovuoroja, toisissa oppilaitoksissa koulukuljetukset on järjestetty yhteistyössä julkisen 
liikenteen kanssa.
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Kaksi hanketoimijaa mainitsee kaukaa tulevien opiskelijoiden erityiset ongelmat. Muualta tulevien opiskelijoiden kotiu-
tumiseen ja opintoihin kiinnittymiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Asuntolaan muuttavat ovat nuoria, joten elä-
mänhallinnan taidot olisi hyvä saada järjestykseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös kodin ja asuntolan välistä 
kommunikaatiota on tuettava ja siihen kannustettava. Kaukaa tulevien opiskelijoiden opiskelua voi helpottaa esim. järjes-
tämällä opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso opiskelijan kotipaikkakunnalla. 

Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan ole valmiita muuttamaan ammatillisen koulutuksen vuoksi pois kotoaan. Tässä tapauk-
sessa turvaudutaan oman paikkakunnan tarjontaan ja pienen paikkakunnan rajallinen tarjonta mainittiin sijaintialueen 
erityisenä ongelmana kahden hanketoimijan vastauksessa. Tässä tapauksessa riskinä on, että opiskelijat tekevät alava-
lintojaan ennemmin tarjonnan kuin oman mielenkiintonsa ohjaamina. Myös valmistavien koulutusten järjestämisessä on 
haasteita, sillä riittävän suuria ryhmiä on vaikea saada kokoon.

Erityisesti järjestäjien edustajat nostivat esiin asumisen ongelmat, jotka liittyivät kolmessa tapauksessa pääkaupunki-
seudun asumismahdollisuuksiin ja korkeisiin kustannuksiin. Korkeiden asumis- ja elinkustannusten vuoksi joidenkin opis-
kelijoiden on keskeytettävä opintonsa ja siirryttävä työelämään. Yhdessä vastauksessa asuntojen löytymisen vaikeuden 
takana oli oppilaitoksen syrjäinen sijainti. 

Yhtenä sijaintialueen ongelmana järjestäjät näkivät opiskelija-aineksen heterogeenisuuden. Lisähaastetta keskeyttä-
misen ehkäisyyn tuovat esimerkiksi maahanmuuttajien suuri määrä tai alueen korkea nuorisotyöttömyys ja päihdeongel-
mat. Sekä opettajien osaaminen että sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö mainittiin tärkeiksi keinoiksi vastata tähän 
sijaintialueen haasteeseen.

Alueella esiintyvät muut ongelmat saivat hanketoimijoiden vastauksissa seitsemän mainintaa ja järjestäjillä kolme mai-
nintaa. Näitä olivat muun muassa alueen heikko työllisyystilanne, joka vaikeuttaa työssäoppimista, tai se, että alueella 
ei ole lähettyvillä erityisoppilaitoksia, sekä ylipäätään oppilaitoksen sijainti kasvukeskusten ulkopuolella, josta opiskelijat 
siirtyvät helposti muualle, mikäli saavat opiskelupaikan. Pääkaupunkiseudun erityisongelmana mainittiin muun muassa 
valintojen runsaus. Valinnanvaraa on vastaajan mukaan sekä opiskelupaikkojen että työllistymismahdollisuuksien puo-
lesta, mikä vaikuttaa negatiivisesti läpäisyyn.

Myös kaksikielisten alueiden ongelmat mainittiin. Palveluyritysten kaksikielisyyden vaatimus tekee yksikielisten sijoit-
tumisen vaikeammaksi tai jopa estää vakituisen työpaikan löytymisen. Vastaajien mukaan organisaatio voi sijaita myös 
muuten haastavalla alueella, jossa on paljon kaikenlaisia ongelmia. Niinkin pitkälle mentiin, että puhuttiin nuorista, jotka 
ovat omaksuneet ajatustavan, jonka mukaan yhteiskunta pitää huolen, eikä hänen itsensä ole pakko tehdä mitään, jos ei 
halua: ”on syntynyt elämäntapalintsareiden kasti, jota suorastaan kannustetaan joutilaisuuteen.” 
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Hanketoimijat (%)
Koulutuksen  

järjestäjät (%)

Yli 20-vuotiaiden runsas 
keskeyttäminen

Ryhmäytymisen puute / edistäminen 20 8

Elämänhallinnan ja terveyden ongelmat 15 16

Motivaation ongelmat 9 6

Taloudellinen tilanne / töihin meno 6 16

Keskeyttäminen tapana 10

Joustavat opintopolut 18 14

Ohjaus 16 10

Siirto aikuiskoulutukseen 11 14

Muut syyt / toimenpiteet 6 6

Mainintojen määrä 55 50

Erityisopiskelijoiden runsas 
keskeyttäminen

Ohjaus ja tuki 39 56

Erityisopetuksen resurssit 18

Siirtyminen erityisammattioppilaitokseen 9

Opetushenkilöstön osaaminen 14

Integrointi 9 5

Muut 25 25

Mainintojen määrä 44 36

Vieraskielisten erityiset 
ongelmat

Kielitaito ja sen parantaminen 73 51

Valma 12 14

Opetus ja opettajien osaaminen 19

Kulttuuri 8

Muut tukimuodot 15 8

Mainintojen määrä 33 37

Koulutusalansa vähemmis-
tösukupuolta edustavien 
erityisongelmat

Ryhmäytymisen puute / edistäminen 22 33

Huomiointi ja tasa-arvoisuus 22 11

Pedagogiset ratkaisut 22

Sukupuolten suhteet / diskriminointi 33 17

Muut syyt 22 17

Mainintojen määrä 18 18

Opintojen organisointiin 
liittyvä opiskelijan ”jouto-
käynti” ja opiskelun katko-
naisuus

Yksilölliset ja joustavat opintopolut 50 54

Opetuksen suunnittelu 24 22

Uusi opetussuunnitelma 13 8

Muut 13 16

Mainintojen määrä 30 37

Taulukko 4.6. Keskeyttämisen kannalta ongelmalliset erityiskysymykset ja -ryhmät



75

Hanketoimijat (%)
Koulutuksen  

järjestäjät (%)

Oppilaitoksen sijaintialueen 
erityiset ongelmat

Huonot kulkuyhteydet 20 46

Kaukaa tulevat opiskelijat 13

Pienen paikkakunnan erityisongelmat 13

Asumisen ongelmat 7 14

Opiskelija-aineksen heterogeenisuus 29

Muut 47 11

Mainintojen määrä 15 28

Keskeyttäminen ennen tilastointipäivää

Pirttiniemen ja Vehviläisen (2012) mukaan koulutuksen läpäisyä on haitannut erityisesti opiskelun keskeyttäminen heti 
ammatillisen koulutuksen alussa. Heidän mukaansa ennen laskentapäivää (20.9) koulutuksen keskeyttäneiden osuus on 
merkittävä. Suuri osa koulutuksen järjestäjistä aloittaa keskeyttäneiden tilastoinnin vasta laskentapäivän jälkeen, minkä 
vuoksi näiden opiskelijoiden määrästä, opiskelijaprofiilista ja keskeyttämisen syistä ei ole tietoa. Koska opiskelun kes-
keyttäminen tapahtuu näiden opiskelijoiden osalta niin varhain, ohjaus ja niin sanottu huolivaihe on usein puutteellista. 
(Pirttiniemi & Vehviläinen 2012.) 

Seuraavassa tarkastellaan sitä, miten suurena ongelmana hanketoimijat ja koulutuksen järjestäjät pitävät ennen tilas-
tointipäivää keskeyttäviä opiskelijoita omassa oppilaitoksessaan, ja mitä asialle tulisi tehdä. Kuten kuviosta 4.9 nähdään, 
suurin osa sekä hanketoimijoista (62 %) että koulutuksen järjestäjistä (68 %) piti ongelmaa pienenä. Hieman yli kymme-
nesosa hanketoimijoista ja vain kolme prosenttia koulutuksen järjestäjistä piti ongelmaa suurena ja loput kohtalaisena.
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Kuvio 4.9. Vastaajien arvio siitä, kuinka suuri ongelma ennen tilastointipäivää keskeyttäneet ovat omassa 
oppilaitoksessa.
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Kyselyyn vastanneita pyydettiin myös arvioimaan ennen tilastointipäivää keskeyttävien opiskelijoiden määrää suhteessa 
ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana keskeyttäviin tilastoituihin opiskelijoihin omassa oppilaitoksessaan. Suurin osa 
(56–57 %) oli sitä mieltä, että ennen tilastointipäivää keskeyttäviä on selvästi tai ainakin jonkin verran vähemmän kuin 
tilastoituja keskeyttäjiä. Kolmasosan mielestä ennen tilastointipäivää keskeyttää suunnilleen saman verran kuin sen jäl-
keenkin. Vain hieman yli kymmenesosa arvioi ennen tilastointipäivää keskeyttäviä olevan jonkin verran enemmän kuin 
tilastoituja keskeyttäjiä (kuvio 4.10).
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Kuvio 4.10. Vastaajien arvio ennen tilastointipäivää keskeyttävien opiskelijoiden määrästä suhteessa  
ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana keskeyttäviin tilastoituihin opiskelijoihin.

Mistä ennen tilastointipäivää tapahtuva keskeyttäminen sitten johtuu ja miten sitä voisi ehkäistä? Hanketoimijoista tähän 
avokysymykseen vastasi 37, eli myös muutama ongelmaa pienenä pitänyt oli vastannut. Erilaisia syymainintoja oli kaik-
kiaan 52. Väärä alavalinta tai toisen opiskelupaikan saaminen olivat ylivoimaisesti suurin syy (32 mainintaa). Elämänhallinta 
ja terveys nousivat esiin neljässä maininnassa. Opiskelumotivaation puute mainittiin niin ikään neljästi. Ryhmäytymisen 
puute sai kolme mainintaa. Muita yksittäisiä syitä mainittiin yhdeksän kappaletta. Näitä olivat esimerkiksi se, että opiske-
lija ei saa asuntoa Helsingistä, opiskelijalle tulee koti-ikävä tai tämän asettamat odotukset opiskelulle jäävät täyttymättä. 
Lisäksi mainittiin oppilaitosten keskinäinen välistäveto (opiskelija aloittaa yhdessä paikassa, mutta ”rekrytoidaan” muualle 
opiskelemaan), opiskelija ”ei saa kiinni ohjelmoidusta toimintatavasta” sekä se, ettei motivoitunut opiskelija pääse eteen-
päin opinnoissaan ”kaikenlaisten häiriöiden takia”. Yksi hanketoimija kuitenkin muistutti, että osa ennen tilastointipäivää 
tapahtuneista keskeyttämisistä on ns. positiivisia keskeyttämisiä.

Järjestäjien edustajista kysymykseen vastasi 32 ja erilaisia mainintoja kertyi 42 kappaletta. Väärä alavalinta tai toisen opis-
kelupaikan saaminen olivat myös järjestäjillä selvästi yleisin syy ennen tilastointipäivää tapahtuvaan keskeyttämiseen. 
Muutoinkin vastaukset jakautuvat hyvin samalla tavalla (ks. taulukko 4.7).
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Taulukko 4.7. Ennen tilastointipäivää tapahtuvan keskeyttämisen syyt.

Hanketoimijat (%)
Koulutuksen 

järjestäjät (%)

Mistä arvelet ennen tilastointipäivää 
tapahtuvan keskeyttämisen johtuvan 
ja miten sitä voisi ehkäistä?

Väärä alavalinta 61 69

Elämänhallinta ja terveys 8 7

Ryhmäytymisen puute 6 7

Opiskelumotivaation puute 8 10

Muut syyt 17 7

Mainintojen määrä 52 42

Seuraavassa tarkastellaan, millaisia keinoja ja toimenpiteitä vastaajat esittivät, jotta varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa, 
tilastoimatta jäävää, keskeyttämistä voitaisiin ehkäistä.

Väärän alavalinnan tai toisen opiskelupaikan saamisesta johtuvan keskeyttämisen ehkäisyyn tarjottiin ratkaisuehdotuk-
seksi pääosin parempaan ohjaukseen sekä ryhmäyttämiseen liittyviä tukitoimia. Ohjausta toivottiin erityisesti peruskoulun 
puolelle, jotta opiskelijoilla olisi selkeä kuva alasta jolle ovat hakeutuneet. Muita ehdotuksia oli opiskelun kiinnostavuuden 
lisääminen alkuvaiheen teoriaopintoja karsimalla tai antamalla opiskelijoille mahdollisuus tutustua alaan ja sen tarjoamiin 
opintoihin etukäteen ennen varsinaisen lukukauden alkua.

Elämänhallinnasta ja terveydestä johtuviin keskeyttämisiin ehdotettiin ratkaisuiksi opiskelijoiden arjen hallintaan liitty-
vää tukea ja ohjausta. Lisäksi mainittiin varhainen puuttuminen, jota tulisi olla jo ”päiväkoti-iästä alkaen”. Yksi järjestäjien 
edustaja ehdotti, että opiskelijan koulukuntoisuuden tukemiseen olisi etsittävä apua moniammatillisesti sosiaali- ja terve-
ydenhuollon piiristä.

Ryhmäytymisen puutteesta johtuvaan keskeyttämiseen tarjottiin ratkaisuksi luonnollisesti erilaisia keinoja kehittää ryh-
mäytymistä. Tällaisia keinoja ovat erilaiset pedagogiset ratkaisut, koulutuksen merkityksellisyyden ja omien tavoitteiden 
kirkastaminen opiskelijoille, etsivän nuorisotyön jalkautuminen oppilaitoksiin lukuvuoden alussa sekä tutortoiminnan 
kehittäminen. Se, että opiskelija ei löydä yhtään ystävää ryhmästään tai koulusta, synnyttää yksinäisyyden ja erillisyyden 
kokemuksia. Siksi kaverien saaminen opiskeluryhmästä auttaa nuorta kiinnittymään myös opintoihin. Yksi hanketoimija 
painotti kuitenkin sitä, että ”ryhmäytymisen ja opintoihin sitouttamisen tulisi olla samaa prosessia – ei ”leikkimistä”.”

Opiskelumotivaation puutteeseen ei mainittu toimenpiteitä, joita oppilaitos voisi opiskelijoihin soveltaa. 
Opiskelumotivaation puute nähtiin ennemmin syynä; joko oppilaista johtuvana (eivät halua opiskella, väärä alavalinta, 
toissijaiselle alalle joutuminen), peruskoulun opinto-ohjaajista johtuvana (ovat ohjanneet koulutukseen kouluhaluttomat-
kin) sekä muusta ulkoisesta pakosta aloittaa opiskelu (uhka menettää sosiaalituet).
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4.5 Läpäisyohjelman onnistuminen

Sekä hanketoimijoille että koulutuksen järjestäjille esitettiin läpäisyohjelmaan liittyviä väittämiä, jotka peilasivat ohjel-
man organisointia, toimintaa ja vaikuttavuutta. Kaiken kaikkiaan ohjelmaan suhtauduttiin varsin positiivisesti, ja vain 
muutaman väittämän kohdalla eri mieltä olevien osuus on merkittävä. Pääsääntöisesti kriittisimpiä olivat hanketoimijat. 
Kuviossa 4.11 on esitetty samaa mieltä olevien osuudet. 

Koulutuksen järjestäjät siis suhtautuivat suurimpaan osaan läpäisyyn liittyvistä väittämistä hanketoimijoita positiivisem-
min. Kaikkein tyytyväisimpiä kyselyyn vastanneet olivat olleet siihen, miten ohjelma oli antanut mahdollisuuden kehittää 
uusia innovaatioita, jotka olisivat tavanomaisessa hanketoiminnassa jääneet syntymättä. Tämän väitteen kanssa samaa 
mieltä oli yli 70 prosenttia vastanneista ja eri mieltä vain alle viisi prosenttia. Suurimmassa osassa oppilaitoksia oli myös 

Ohjelma on luonut 
mahdollisuuden kehittää 
uusia innovaatioita, jotka 
olisivat tavanomaisessa 

hanketoiminnassa jääneet 
syntymättä.

pystytty hyödyntämään toisten projektien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. 
Väitteen kanssa samaa mieltä oli hanketoimijoista 63 prosenttia ja koulu-
tuksen järjestäjistä 73 prosenttia. Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, 
että läpäisyohjelma on ollut enemmän kuin osiensa summa. Eri mieltä väit-
teen kanssa oli alle kymmenesosa vastanneista. Suurin osa (yli 60 %) vastasi 
oppilaitoksensa onnistuneen siirtämään omia hyviä käytäntöjään muiden 
toimijoiden käyttöön. Eri mieltä väitteen kanssa oli noin kymmenesosa.

Läpäisyohjelman organisointi vuosittain haettavina valtionavustuksina 
oli haitannut enemmän hanketoimijoita kuin koulutuksen järjestäjiä. 
Hanketoimijoista kaksi viidestä oli sitä mieltä, että tämä oli haitannut pit-
käjänteisen hankekokonaisuuden syntymistä, kun koulutuksen järjestäjistä 
tätä mieltä oli vain neljännes. Samaa mieltä väitteen kanssa oli hanketoimi-
joista kolmannes ja koulutuksen järjestäjistä 41 prosenttia. 

Suurin ero hanketoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien vastauksissa koski 
kysymystä projektien välisen yhteistyön viemisestä pelkkää hyvien käy-
täntöjen levittämistä ja vastaanottamista pidemmälle. Hanketoimijoista 

samaa mieltä väitteen kanssa oli kolmannes ja koulutuksen järjestäjistä 62 prosenttia. Eri mieltä väittämän kanssa oli 
hanketoimijoista 22 prosenttia ja koulutuksen järjestäjistä vain kahdeksan prosenttia. 

Noin puolet vastanneista oli sitä mieltä, että Opetushallituksen tilastoseuranta eronneista oli ollut hyödyllistä läpäisy-
hankkeen toteutumisen kannalta. Hyödyllisempänä pidettiin kuitenkin muuta hankkeen kuluessa tehtyä seurantaa ja sel-
vitystyötä. Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että sekä ohjelmatason yhteistyö että yhteistyö muiden hankkeiden 
kanssa oli edistänyt oman projektin tavoitteiden saavuttamista.
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Kuvio 4.11. Samaa mieltä olevien osuudet läpäisyohjelmaan liittyvissä väittämissä.

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin myös, miten merkittävänä he kaiken kaikkiaan pitivät läpäisyohjelmaa oppilaitoksensa 
läpäisyn edistämis- ja keskeyttämisen ehkäisytyössä. Viidennes kysymykseen vastanneista piti läpäisyohjelmaa erittäin 
merkittävänä ja 61 prosenttia jokseenkin merkittävänä. Vain muutama vastaaja ei pitänyt ohjelmaa merkittävänä.

Niistä koulutuksen järjestäjistä, joiden oppilaitoksessa läpäisy oli parantunut hankkeen aikana, valtaosa (87 %) piti läpäi-
syohjelmaa merkityksellisenä. Niistäkin, joiden oppilaitoksessa edistystä ei ollut tapahtunut, yli puolet (57 %) piti ohjel-
maa kuitenkin merkityksellisenä. Ohjelma on siis koettu monella tavoin hyödylliseksi, vaikka läpäisyä ei olekaan saatu 
tavoitteiden mukaisesti parannettua.
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Kaiken kaikkiaan kuva läpäisyohjelman toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on siis positiivinen. Numeroiden valossa läpäi-
syä on saatu parannettua, ja ohjelman organisointiin ja toimintaan ollaan tyytyväisiä. Seuraavissa luvuissa tarkastelemme 
sitä, millaisia tekijöitä mahdollisesti löytyy parantuneen läpäisyn taustalta.

4.6 Läpäisyn paranemiseen vaikuttavat tekijät

4.6.1 Hanketoiminta vs. ulkoiset tekijät

Keskeyttämiseen ja läpäisyyn vaikuttavat monet seikat, joista osa on rakenteellisia, eikä niihin voi kovin helposti hanke-
toimilla vaikuttaa. Vastaajille esitettiin joukko tällaisia tekijöitä, ja he arvioivat, miten suuri vaikutus niillä on ollut tai on 
yleensä opintojen keskeyttämisen vähentymiseen ja läpäisyn paranemiseen. Kuviossa 4.12 on esitetty hanketoimijoiden 

7 ”En osaa sanoa” -vastauksien osuudet vaihtelivat melko paljon, 2–20 prosentin välillä. Hanketoimijoilla oli koulutuksenjärjestäjiä enem-
män ”en osaa sanoa” -vastauksia. Eniten ”en osaa sanoa” -vastauksia (16/21 %) oli ”jonkin muun hankkeen hyvät käytännöt” -väittämän 
kohdalla, mikä saattaa johtua siitä, että kyseisissä oppilaitoksissa ei ehkä ole ollut läpäisyhankkeen aikana muita merkittäviä hankkeita. 
Hanketoimijat osasivat vastata paremmin läpäisyhankkeen käytäntöjen vaikutuksista kuin oppilaitoksen ulkopuolisista tekijöistä, joihin 
liittyvien vaihtoehtojen ”en osaa sanoa” -vastausten osuudet olivat 10–15 prosentin välillä. 

Oppilaitoksen sisäiset 
tekijät vaikuttavat 

keskeyttämiseen ulkoisia 
tekijöitä enemmän.

ja järjestäjien arvioiden keskiarvot.7 Tekijät on ryhmitelty faktorianalyysiin 
perustuen oppilaitoksen sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Tämä tarkoittaa sitä, 
että osa vastaajista pitää sisäisiä tekijöitä suhteellisesti tärkeämpinä ja osa 
ulkoisia tekijöitä. Järjestäjillä ero on selkeämpi. Hanketoimijoilla sen sijaan 
”opettajien pedagogiset taidot ja ohjausosaaminen” sekä ”oppilaitoksen 
muu kehittämistoiminta” latautuvat molemmilla faktoreilla.

Sekä hanketoimijat että koulutuksen järjestäjät näkivät oppilaitoksen sisäi-
sillä tekijöillä olevan enemmän vaikutusta kuin ulkoisilla tekijöillä kautta 
linjan. Hanketoimijat pitivät oppilaitoksen ulkoisia tekijöitä koulutuksen 
järjestäjiä merkittävämpinä ja koulutuksen järjestäjät taas oppilaitoksen 
sisäisiä tekijöitä hieman hanketoimijoita merkittävimpinä. Kaikkein eniten 
vaikutusta koettiin olevan opettajien pedagogisilla taidoilla ja oppilaitok-
sen omalla kehittämistoiminnalla. Noin puolet sekä hanketoimijoista että 
järjestäjien edustajista oli sitä mieltä, että opettajilla on paljon vaikutusta. 
Vastaavasti vajaa kolmannes hanketoimijoista mutta vain viidennes järjes-
täjistä katsoi, että opiskelijoiden ominaisuuksilla on paljon vaikutusta.
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Kuvio 4.12. Opintojen keskeyttämisen vähentymiseen ja läpäisyn paranemiseen yleisellä tasolla vaikuttavat tekijät  
(1=ei lainkaan vaikutusta, 2=jonkin verran vaikutusta, 3=paljon vaikutusta).
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Faktorianalyysiin nojautuen teimme sellaisen työhypoteesin, että ne, joiden oppilaitoksessa ei ole edistytty läpäisyn suh-
teen, näkisivät muita useammin ulkoisten tekijöitten merkityksen suurena. Ne taas, joilla läpäisy on parantunut, näkisi-
vät sen nimenomaan läpäisyhankkeen ansiona. Asiaa on tarkasteltu taulukossa 4.8. Hypoteesi saakin tukea järjestäjien 
edustajien osalta, mutta vain osittain hanketoimijoiden osalta. Kummastakin ryhmästä ne, joiden oppilaitoksessa läpäisy 
oli parantunut, olivat selvästi useammin sitä mieltä, että erityisesti läpäisyhankkeen hyvillä käytännöillä, mutta jossain 
määrin myös muiden hankkeiden hyvillä käytännöillä ja oppilaitoksen omalla kehittämistoiminnalla, oli ollut vaikutusta 
läpäisyyn. Ulkoisiin tekijöihin vetoamisen osalta hypoteesi saa tukea vain järjestäjien osalta siinä, miten he näkevät opis-
kelijoiden ominaisuuksien vaikuttavan läpäisyyn. Ne koulutuksen järjestäjät, joilla läpäisy ei ole parantunut, näyttäisivät 
vetoavan myös jossain määrin enemmän koulutuksen kysyntä- ja vetovoimatekijöihin.

Taulukko 4.8. Läpäisyn paranemiseen vaikuttavat seikat sen mukaan, miten vastaaja arvioi läpäisyn parantuneen omassa 
oppilaitoksessaan.

Läpäisy heikentynyt tai 
pysynyt ennallaan

Läpäisy parantunut

Läpäisyhankkeen hyvät käytännöt
Koulutuksen järj. 1,80 2,35

Hanketoimijat 1,94 2,30

Jonkin muun hankkeen hyvät käytännöt
Koulutuksen järj. 2,00 2,00

Hanketoimijat 1,69 2,14

Oppilaitoksen muu kehittämistoiminta
Koulutuksen järj. 2,27 2,33

Hanketoimijat 2,06 2,20

Opettajien pedagogiset taidot ja 
ohjausosaaminen

Koulutuksen järj. 2,50 2,46

Hanketoimijat 2,30 2,51

Opiskelijoiden ominaisuudet
Koulutuksen järj. 2,15 1,77

Hanketoimijat 2,12 2,10

Koulutuksen kysyntään ja vetovoimaan 
liittyvät tekijät

Koulutuksen järj. 2,00 1,91

Hanketoimijat 2,00 2,15

Työmarkkinoihin liittyvät tekijät
Koulutuksen järj. 1,87 2,02

Hanketoimijat 2,00 2,10
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Taulukko 4.9. Miten seuraavat koulutus- ja tutkintojärjestelmään liittyvät muutokset ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat 
keskeyttämiseen ja läpäisyyn? (%). 

Negatiivisesti Ei vaikutusta Positiivisesti n EOS

Yhteishaun uudistus
Koulutuksen järj. 63 15 22 54 14

Hanketoimijat 70 12 18 51 25

Tutkintorakenteen uudistus
Koulutuksen järj. 6 35 59 46 27

Hanketoimijat 16 32 52 44 35

Opetussuunnitelman  
perusteiden uudistukset

Koulutuksen järj. 4 38 58 52 18

Hanketoimijat 12 23 65 43 34

Järjestelmän rahoitusohjaus 
yleensä

Koulutuksen järj. 38 36 26 47 27

Hanketoimijat 59 24 17 41 39

Tulosrahoitus erityisesti
Koulutuksen järj. 16 30 54 50 20

Hanketoimijat 41 32 27 44 35

Koulutuksen järjestäjäverkossa  
tapahtuneet/tapahtuvat 
muutokset

Koulutuksen järj. 16 69 15 39 37

Hanketoimijat 36 52 12 42 37

4.6.2 Koulutus- ja tutkintojärjestelmän muutokset

Myös monet koulutus- ja tutkintojärjestelmässä tapahtuneet ja tapahtumassa olevat muutokset vaikuttavat omalta 
osaltaan keskeyttämiseen ja läpäisyyn. Vaikutukset voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Taulukossa 4.9 esitetään 
kyselyihin vastanneiden käsitykset tällaisten muutosten vaikutuksista. Kuten taulukosta nähdään, on ”en osaa sanoa”-vas-
tausten osuus jälleen suuri, erityisesti hanketoimijoiden kohdalla. Heistä 25–37 prosenttia ei osannut arvioida esitettyjen 
tekijöiden vaikutuksia.

Suurin osa sekä koulutuksen järjestäjistä (63 %) että hanketoimijoista (70 %) oli sitä mieltä, että yhteishaun uudistus on 
vaikuttanut negatiivisesti keskeyttämiseen ja läpäisyyn. Eniten positiivisesti vaikuttanut muutos on opetussuunnitelman 
perusteiden uudistus, jonka 58 prosenttia koulutuksen järjestäjistä ja kaksi kolmesta hanketoimijasta koki vaikuttaneen 
läpäisyyn positiivisesti. Myös tutkintorakenteen uudistuksella odotettiin olevan lähinnä positiivisia vaikutuksia läpäisyyn. 
Koulutuksen järjestäjäverkostossa tapahtuneilla muutoksilla koettiin olevan hieman enemmän negatiivisia kuin positiivi-
sia vaikutuksia varsinkin hanketoimijoiden mielestä. 

Suurin ero hanketoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien vastauksissa koskee tulosrahoitusta. Koulutuksen järjestäjien 
mielestä tulosrahoituksen muutokset ovat vaikuttaneet läpäisyyn positiivisesti ja hanketoimijoiden mielestä taas nega-
tiivisesti. Järjestelmän rahoitusohjauksella yleensä nähtiin olevan enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia niin 
koulutuksen järjestäjien kuin hanketoimijoidenkin mielestä.
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Taulukossa 4.10 on esitetty koulutus- ja tutkintojärjestelmään liittyvien muutosten vaikutusarvioiden keskiarvot sen 
mukaan, miten vastaajat näkivät läpäisytilanteen muuttuneen omassa oppilaitoksessaan. Koulutuksen järjestäjät pitivät 
erityisesti rahoitusohjauksen ja tulosrahoituksen vaikutusta läpäisyyn huomattavasti positiivisempana silloin, kun läpäisy 
oli parantunut verrattuna niihin, joiden oppilaitoksessa läpäisy oli heikentynyt tai pysynyt ennallaan. Hanketoimijoilla 
yhteyttä ei ole. He näkevät rahoitusohjauksen vaikutuksen kaiken kaikkiaan selvästi järjestäjiä negatiivisemmin, vaikka 
läpäisy olisikin parantunut. Hanketoimijoilla sen sijaan arviot tutkintorakenteen uudistuksen vaikutuksista ovat selvästi 
positiivisempia silloin, kun oman oppilaitoksen läpäisy on parantunut.

Tulosrahoitus on jakanut mielipiteitä myös aiemmissa keskeyttämisen ehkäisyyn tähdänneiden ESR-projektien arvi-
oinneissa. Tulosrahoituksen positiivisena puolena on pidetty oppilaitoksen uutta toimintakulttuuria, jossa opinnoistaan 
innostumattomalle opiskelijalle ei tarjota keskeyttämistä vaihtoehtona yhtä innokkaasti kuin aiemmin, vaan kaikista on 
pidettävä kiinni. Toisaalta on katsottu, että tulosrahoituksen kriteerit eivät huomioi positiivista keskeyttämistä. Kaiken 
kaikkiaan voidaan todeta, että harva koki rahoituksen olevan oikeudenmukainen oman oppilaitoksensa kohdalla. 
(Rantanen & Vehviläinen 2007.)

Taulukko 4.10. Koulutus- ja tutkintojärjestelmään liittyvien muutosten vaikutukset keskeyttämiseen ja läpäisyyn sen 
mukaan, miten vastaaja arvioi läpäisytilanteen kehittyneen omassa oppilaitoksessaan  
(1= vaikuttanut negatiivisesti ... 5= vaikuttanut positiivisesti).

Läpäisy heikentynyt tai 
pysynyt ennallaan

Läpäisy parantunut

Yhteishaun uudistus
Koulutuksen järj. 2,62 2,49

Hanketoimijat 1,92 2,51

Tutkintorakenteen uudistus
Koulutuksen järj. 3,40 3,78

Hanketoimijat 2,91 3,75

Opetussuunnitelman perusteiden 
uudistukset

Koulutuksen järj. 3,40 3,81

Hanketoimijat 3,36 3,84

Järjestelmän rahoitusohjaus yleensä
Koulutuksen järj. 2,42 3,03

Hanketoimijat 2,45 2,50

Tulosrahoitus erityisesti
Koulutuksen järj. 2,83 3,66

Hanketoimijat 2,91 2,84

Koulutuksen järjestäjäverkossa  
tapahtuneet/tapahtuvat muutokset

Koulutuksen järj. 2,80 3,14

Hanketoimijat 2,80 2,69
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4.6.3 Oppilaitoksen ilmapiiri 

Monet oppilaitoksen ilmapiiriin liittyvät tekijät ovat aiempien tutkimusten mukaan yhteydessä keskeyttämiseen ja läpäi-
syyn. Olemme tässä lukeneet otsikon alle laajan kirjon asioita viihtyvyydestä ja työssä jaksamisesta opiskelumotivaa-
tioon ja opiskelijoiden elämänhallintaan. Mukaan on otettu myös osio, joka kuvaa oppimistulosten muutosta. Kysymys 
siis kuului, millaisia muutoksia näissä asioissa (ks. taulukko 4.11) on tapahtunut läpäisyhankkeen aikana. Koulutuksen 
järjestäjät vastasivat kaikkiin kysymysosioihin hanketoimijoita positiivisemmin. Eniten positiivisia muutoksia oli kum-
mankin ryhmän mukaan tapahtunut opiskelijaviihtyvyydessä ja henkilökunnan mahdollisuuksissa kehittyä omassa työs-
sään. Järjestäjät näkivät enemmän positiivista kehitystä myös opiskelijoiden hallinnan tunteessa, oppimistuloksissa sekä 
opiskelumotivaatiossa. Eniten negatiivista kehitystä näkivät hanketoimijat henkilökunnan viihtyvyydessä ja työssäjaksa-
misessa, oppilaitoksen yleisessä ilmapiirissä sekä opiskelijoiden poissaoloissa. Myös järjestäjät raportoivat eniten heiken-
nystä opiskelijoiden poissaoloissa.

Taulukko 4.11. Muutokset oppilaitoksen ilmapiiriin liittyvissä tekijöissä läpäisyhankkeen aikana (%).

Heikentynyt
Pysynyt 

ennallaan Parantunut n EOS

Henkilökunnan mahdollisuudet 
kehittyä työssään

Koulutuksen järj. 5 26 69 64 0

Hanketoimijat 16 34 50 68 4

Henkilökunnan viihtyvyys ja 
työssäjaksaminen

Koulutuksen järj. 10 44 46 61 5

Hanketoimijat 27 40 33 67 3

Yleinen ilmapiiri 
oppilaitoksessa

Koulutuksen järj. 8 44 48 62 3

Hanketoimijat 24 45 31 68 3

Opiskelijaviihtyvyys Koulutuksen järj. 1 26 73 62 2

Hanketoimijat 7 41 52 68 3

Opiskelijoiden poissaolot Koulutuksen järj. 18 37 45 60 5

Hanketoimijat 24 46 30 63 10

Opiskelumotivaatio Koulutuksen järj. 11 28 61 62 3

Hanketoimijat 16 48 36 63 11

Opiskelijoiden hallinnan 
tunne omasta opiskelusta ja 
oppimisesta

Koulutuksen järj. 10 26 64 59 8

Hanketoimijat 8 39 53 59 16

Oppimistulokset Koulutuksen järj. 3 33 64 61 3

Hanketoimijat 14 50 36 56 19
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Mikäli läpäisytilanne on parantunut vastaajan oppilaitoksessa, ovat he myös arvioineet ainakin jossain määrin enemmän 
positiivista kehitystä tapahtuneen kaikissa ilmapiiriä koskevissa väittämissä kuin ne, joilla läpäisy on pysynyt ennallaan tai 
heikentynyt (taulukko 4.12). Koulutuksen järjestäjien osalta suurin ero suhteessa läpäisyyn koski arviota oppimistuloksien 
kehittymisestä. Yhteys on mielenkiintoinen, ja koska kysyttiin nimenomaan oppimistulosten paranemista, kyseessä ei ole 
pelkästään ”hyvän” oppilaitoksen tuottama rakenteellinen yhteys. Hanketoimijoilla erot ovat pienempiä kuin koulutuk-
sen järjestäjillä. Heillä ainoa merkittävä ero suhteessa läpäisytilanteen kehittymiseen liittyi arvioon oppilaitoksen yleisen 
ilmapiirin paranemisesta. Niistä, jotka arvioivat ilmapiirin parantuneen, 80 prosentilla myös läpäisytilanne oli parantunut. 
Vastaavasti jos ilmapiiri oli heikentynyt, vain puolet kertoi läpäisytilanteen parantuneen.

Taulukko 4.12. Oppilaitoksen ilmapiiriin liittyvien tekijöiden yhteys läpäisyn paranemiseen 
(1= heikentynyt paljon ... 5= parantunut paljon).

Läpäisy heikentynyt tai 
pysynyt ennallaan

Läpäisy parantunut

Henkilökunnan mahdollisuudet kehittyä 
työssään

Koulutuksen järj. 3,67 3,84

Hanketoimijat 3,35 3,55

Henkilökunnan viihtyvyys ja 
työssäjaksaminen

Koulutuksen järj. 3,00 3,59

Hanketoimijat 3,00 3,17

Yleinen ilmapiiri oppilaitoksessa
Koulutuksen järj. 3,13 3,55

Hanketoimijat 2,81 3,23

Opiskelijaviihtyvyys
Koulutuksen järj. 3,64 3,90

Hanketoimijat 3,29 3,58

Opiskelijoiden poissaolot
Koulutuksen järj. 2,79 3,43

Hanketoimijat 2,95 3,13

Opiskelumotivaatio
Koulutuksen järj. 3,21 3,69

Hanketoimijat 3,05 3,35

Opiskelijoiden hallinnan tunne omasta 
opiskelusta ja oppimisesta

Koulutuksen järj. 3,29 3,76

Hanketoimijat 3,28 3,56

Oppimistulokset
Koulutuksen järj. 3,20 3,85

Hanketoimijat 3,00 3,37
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4.6.4 Tehokkaat keinot läpäisyn parantamisessa

Hanketoimijoilta kysyttiin, mitkä olivat olleet heidän mielestään tehok-
kaimpia keinoja, jos ja kun keskeyttämisiä oli saatu vähennettyä ja läpäisyä 
parannettua. Ajatuksena siis oli, että kysymyksiin vastaisivat ne, joiden oppi-
laitoksessa oli tapahtunut myönteistä kehitystä keskeyttämisen ja läpäisyn 
suhteen. Asia tarkistettiin niiden osalta, jotka olivat jättäneet vastaamatta 
kaikkiin esitettyihin toimenpidevaihtoehtoihin. Suurin osa heistä olikin vas-
tannut läpäisyn pysyneen ennallaan ja loput olivat vastanneet vaihtoehdolla 
”en osaa sanoa”. 

Järjestäjäkyselyssä kysymyksenasettelu oli erilainen: ”Ohessa on listattu 
läpäisyn tehostamishankkeissa sovellettuja toimenpiteitä. Mitkä ovat oppi-
laitoksenne näkökulmasta tehokkaita keinoja keskeyttämisen vähentä-
misessä ja läpäisyn parantamisessa?” Erilaisesta kysymyksenasettelusta 

Tehokkaimpia keinoja 
olivat yksilöllinen ja 
tehostettu tuki sekä 

ensimmäisen lukuvuoden 
ryhmäyttäminen.

johtuen hanketoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien vastaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mikä osaltaan selittää 
sen, että järjestäjät antavat eri keinoille keskimäärin positiivisempia arvioita.

Tehokkaimpina keinoina läpäisyn edistämisessä hanketoimijat ja koulutuksen järjestäjät pitivät yksilöllistä ja tehostettua 
tukea, ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kiinnittämistä opiskeluryhmään ja opintoihin, varhaista puuttumista poissa-
oloihin ja opiskeluongelmiin, yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja sekä opiskelijoiden ryhmäyttämistä koko opiskeluajan. 
Koulutuksen järjestäjät pitivät erityisen tehokkaina keinoina myös alavalinnan tehostettua ohjausta peruskoulussa, nivel-
vaiheen yhteistyötä ja tiedonsiirtoa peruskoulun kanssa sekä opiskelun työvaltaistamista. Vähiten tehokkaana pidettiin 
asuntola- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämistä.

Vastaajat saivat mainita myös muita kuin esitettyjä, läpäisyhankkeiden hankehakemuksista poimittuun keinovalikoimaan 
kuuluvia tehokkaita toimenpiteitä. Hanketoimijoiden mukaan tällaisia olivat muun muassa vertaismentorointi ja opetta-
jien didaktiset pajat, mobiilioppimisen sovellukset sekä oppilaitoksen johdon panostus läpäisyyn. Järjestäjien edustajat 
puolestaan mainitsivat opettajille järjestetyn koulutuksen sekä oppimisympäristöjen kehittämisen.
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Taulukko  4.13. Tehokkaat keinot läpäisyn parantamisessa (%).

Tehoton Siltä väliltä Tehokas n1

Alavalinnan tehostettu ohjaus peruskou-
lussa

Koulutuksen järj. 3 7 90 57

Hanketoimijat 10 32 58 40

Nivelvaiheen yhteistyö ja tiedonsiirto pe-
ruskoulun kanssa

Koulutuksen järj. 5 11 84 62

Hanketoimijat 7 33 60 43

Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Koulutuksen järj. 3 26 71 61

Hanketoimijat 6 51 43 49

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryh-
mään ja opintoihin kiinnittäminen

Koulutuksen järj. 2 5 93 62

Hanketoimijat 2 13 85 59

Opiskelun työvaltaistaminen
Koulutuksen järj. 0 15 85 60

Hanketoimijat 4 27 69 48

Yksilölliset ja joustavat opintopolut
Koulutuksen järj. 3 13 84 62

Hanketoimijat 3 16 81 57

Attoaineiden integrointi
Koulutuksen järj. 9 36 55 58

Hanketoimijat 20 39 41 51

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustami-
nen

Koulutuksen järj. 7 31 63 62

Hanketoimijat 13 33 54 52

Asuntola- ja / tai vapaa-ajantoiminta
Koulutuksen järj. 16 30 54 43

Hanketoimijat 22 41 37 27

Yksilöllinen tehostettu tuki
Koulutuksen järj. 3 7 90 60

Hanketoimijat 4 7 89 55

Moniammatillinen ohjaus
Koulutuksen järj. 7 16 77 61

Hanketoimijat 6 21 74 53

Uudenlaiset pedagogiset ratkaisut
Koulutuksen järj. 0 19 81 62

Hanketoimijat 7 23 70 57

Opiskelijoiden vertaistuen kehittäminen
Koulutuksen järj. 7 25 68 56

Hanketoimijat 16 26 55 54

Uraohjaus
Koulutuksen järj. 5 36 59 59

Hanketoimijat 20 31 49 45

Yhteistyö nuorisotyön tai etsivän työn 
kanssa

Koulutuksen järj. 10 28 62 58

Hanketoimijat 12 43 45 49
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Tehoton Siltä väliltä Tehokas n1

Rästipajatyyppinen toiminta
Koulutuksen järj. 8 15 77 61

Hanketoimijat 2 23 75 52

Varhainen puuttuminen poissaoloihin/opis-
keluongelmiin

Koulutuksen järj. 2 3 95 62

Hanketoimijat 2 14 84 56

Opiskelijoiden osallistaminen
Koulutuksen järj. 2 16 82 62

Hanketoimijat 9 13 78 55

Ryhmäyttäminen koko opiskeluajan
Koulutuksen järj. 2 13 85 59

Hanketoimijat 4 16 80 55

Opiskelun päättövaiheen tehostettu tuki
Koulutuksen järj. 3 24 73 59

Hanketoimijat 6 27 67 48

Uudet sosiaalista mediaa ja Internetiä hyö-
dyntävät ohjausmenetelmät

Koulutuksen järj. 8 35 57 60

Hanketoimijat 12 44 44 52

1 Hanketoimijat vastasivat vain, jos toimenpide oli relevantti hankkeen kannalta ja mikäli läpäisy oli parantunut heidän 
omassa oppilaitoksessaan.

Koulutuksen järjestäjien osalta tarkasteltiin myös sitä, miten he arvioivat läpäisyä edistävien keinojen tehokkuutta sen 
mukaan, oliko läpäisy heidän omassa oppilaitoksessaan parantunut vai pysynyt ennallaan tai heikentynyt (taulukko 4.14).8

Koulutuksen järjestäjien arviot läpäisyn parantamiseen tähtäävien keinojen tehokkuudesta olivat lähes kaikkien keinojen 
kohdalla positiivisemmat silloin, kun läpäisy omassa oppilaitoksessa oli hankkeen aikana parantunut. Tämä vastaa sitä 
yleisempää havaintoa, että läpäisyn paraneminen on nimenomaan hanketoiminnan ansiota. Läpäisyn parantamisessa 
onnistuneet järjestäjät näkivät erityisen tehokkaiksi nivelvaiheen yhteistyön ja tiedonsiirron, kodin ja koulun yhteistyön, 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen”, asuntola- ja vapaa-ajan toiminnan sekä rästipajat. 

8 Hanketoimijoiden osalta vastaava vertailu ei olisi ollut mielekäs, koska heitä pyydettiin arvioimaan tehokkaita keinoja vain, mikäli 
läpäisy heidän oppilaitoksessaan oli parantunut. 
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Taulukko 4.14. Tehokkaat keinot läpäisyn parantamisessa sen mukaan, onko läpäisy koulutuksen järjestäjän oppilaitok-
sessa heikentynyt tai parantunut (%) (1= tehoton … 5= tehokas).

Läpäisy heikentynyt  
tai pysynyt ennallaan Läpäisy parantunut

Alavalinnan tehostettu ohjaus peruskoulussa 3,86 4,19

Nivelvaiheen yhteistyö ja tiedonsiirto peruskoulun kanssa 3,60 4,17

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3,50 4,00

1. vuoden opiskelijoiden ryhmään ja opintoihin kiinnittäminen 4,33 4,53

Opiskelun työvaltaistaminen 4,29 4,07

Yksilölliset ja joustavat opintopolut 4,07 4,30

Attoaineiden integrointi 3,43 3,64

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 3,40 3,91

Asuntola- ja / tai vapaa-ajantoiminta 2,80 3,64

Yksilöllinen tehostettu tuki 4,14 4,37

Moniammatillinen ohjaus 3,71 4,04

Uudenlaiset pedagogiset ratkaisut 4,07 4,32

Opiskelijoiden vertaistuen kehittäminen 3,92 3,73

Uraohjaus 3,31 3,70

Yhteistyö nuorisotyön tai etsivän työn kanssa 3,38 3,73

Rästipajatyyppinen toiminta 3,60 4,09

Varhainen puuttuminen poissaoloihin/opiskeluongelmiin 4,40 4,53

Opiskelijoiden osallistaminen 4,21 4,17

Ryhmäyttäminen koko opiskeluajan 4,23 4,20

Opiskelun päättövaiheen tehostettu tuki 3,79 4,07

Uudet sosiaalista mediaa ja internetiä hyödyntävät 
ohjausmenetelmät 3,47 3,69
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4.6.5 Yhteistyö oppilaitoksen sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa

Yhteistyön paraneminen

Yksi kansallisen läpäisyohjelman tavoite on ollut lisätä toimijoiden yhteistyötä, verkostoitumista ja sitä kautta parantaa 
hyvien käytäntöjen leviämistä ja juurtumista. Hanketoimijoilta ja koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin, minkälaisia muutok-
sia he ovat kokeneet oppilaitoksen toiminnassa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa hankkeen aikana (taulukko 4.15). 
Kaikki esitetyt yhteistyömuotovaihtoehdot ovat muuttuneet positiiviseen suuntaan hankkeen aikana. Eniten myönteistä 
muutosta on tapahtunut opettajien ja hanketoimijoiden välisessä yhteistyössä, oppilaitoksen sisäisessä yhteistyössä sekä 
yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Taulukko 4.15. Muutokset oppilaitoksen toiminnassa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa läpäisyhankkeen aikana (%).

Heikentynyt
Pysynyt 

ennallaan Parantunut n EOS

Oppilaitoksen johdon ja hanke-
toimijoiden yhteistyö

Koulutuksen järj. 3 23 74 64 0

Hanketoimijat 8 27 65 62 10

Opettajien ja hanketoimijoiden 
välinen yhteistyö

Koulutuksen järj. 5 17 78 64 0

Hanketoimijat 0 19 81 65 7

Yhteistyö opiskelijoiden van-
hempien kanssa

Koulutuksen järj. 1 43 56 60 5

Hanketoimijat 0 52 48 58 17

Nivelvaiheyhteistyö ja tiedon-
siirto perusopetuksen kanssa

Koulutuksen järj. 1 42 57 60 6

Hanketoimijat 2 52 46 59 16

Yhteistyö muiden oppilaitos-
ten /koulutuksen järjestäjien 
kanssa

Koulutuksen järj. 0 25 75 60 3

Hanketoimijat 3 22 75 64 8

Yhteistyö työelämän edusta-
jien kanssa

Koulutuksen järj. 1 26 73 62 3

Hanketoimijat 2 36 62 56 20

Yhteistyö muiden ulkopuolis-
ten tahojen kanssa

Koulutuksen järj. 2 35 63 60 5

Hanketoimijat 2 30 68 56 20

Koulutuksen järjestäjän /  
oppilaitoksen sisäinen 
yhteistyö

Koulutuksen järj. 3 17 80 64 3

Hanketoimijat 4 20 76 66 4



92

Suurin osa hanketoimijoista (68 %) kertoi oppilaitoksensa ottaneen muilta läpäisyhankkeilta joitain ideoita, joita oli kehi-
tetty edelleen omaan oppilaitokseen sopiviksi. Kolme prosenttia vastasi ottaneensa jonkin toisen hankkeen hyvän käy-
tännön lähes sellaisenaan omaan oppilaitokseensa ja 16 prosenttia oli ottanut muilta läpäisyhankkeilta sekä yksittäisiä 
ideoita että kokonaisia hyviä käytäntöjä. Hieman yli kymmenesosa (13 %) vastasi, ettei heidän oppilaitoksessa oltu otettu 
käyttöön muiden läpäisyhankkeiden hyviä käytäntöjä. 

Koulutuksen järjestäjien kohdalla kysymyksen asettelu oli jossain määrin erilainen, joten erojen suora vertailu ei ole mie-
lekästä. Järjestäjiltä kysyttiin ”Onko oppilaitoksen tasolla otettu käyttöön jonkin muun koulutuksen järjestäjän hyviä käy-
täntöjä?” Kysymys ei siis koskenut läpäisyohjelman hankkeita, vaan yleisemmällä tasolla muilta oppilaitoksilta otettuja 
käytäntöjä. Koulutuksen järjestäjistä 84 prosenttia vastasi oppilaitoksen tasolla otetun käyttöön jonkun muun koulutuk-
sen järjestäjän hyviä käytäntöjä, joita oli kehitetty edelleen omaan oppilaitokseen sopiviksi. Seitsemän prosenttia vastasi 
oman oppilaitoksen ottaneen jonkin muun koulutuksen järjestäjän hyvän käytännön lähes sellaisenaan omaan oppilai-
tokseensa ja kuusi prosenttia vastasi oppilaitoksessa otetun muilta koulutuksen järjestäjiltä sekä yksittäisiä ideoita että 
kokonaisia käytäntöjä omaan oppilaitokseensa. Vain kaksi koulutuksen järjestäjää vastasi, ettei heidän oppilaitoksessaan 
ole otettu käyttöön muiden koulutuksen järjestäjien hyviä käytäntöjä.

Uudet, läpäisyn parantamisessa hyödylliseksi  
havaitut yhteistyökuviot

Enemmistö sekä hanketoimijoista (65 %) että järjestäjien edustajista (56 %) 
kertoi, että läpäisyhankkeen aikana on syntynyt jokin uusi yhteistyökuvio, 
jolla on ollut positiivinen vaikutus keskeyttämisen vähentämisessä ja läpäisyn 
parantamisessa. Hanketoimijoista uutta yhteistyökuviota kuvaili tarkemmin 
41 vastaajaa. Koska uusia yhteistyökuvioita oli joissain hankkeissa enemmän 
kuin yksi, yhteistyömainintoja oli yhteensä 46 kappaletta. Uusia yhteistyö-
kuvioita oli hankkeiden piirissä syntynyt oppilaitoksen sisällä (13 mainintaa), 
hanketoimijoiden välillä (12 mainintaa), perusopetuksen kanssa (3 mainin-
taa) sekä 3. sektorin ja yritysten tai muiden tahojen kanssa (18 mainintaa). 

Hankeaikana syntyneet 
uudet yhteistyökuviot 

ovat vaikuttaneet 
keskeyttämisen 

vähentymiseen ja läpäisyn 
parantumiseen.

Järjestäjistä uusia yhteistyömalleja kuvaili 28 vastaajaa ja yhteistyömainintoja oli 29. Yhteistyökuvioita oli oppilaitoksen 
sisällä (11 mainintaa), hanketoimijoiden välillä (seitsemän mainintaa) ja yhdessä tapauksessa perusopetuksen kanssa. 
Kolmas sektori, yritykset ja muut keräsivät kymmenen mainintaa. 

Osa maininnoista on lähinnä hankkeiden toimintojen tai tuotosten kuvailua, eikä itse yhteistyön luonnetta tai roolia läpäi-
syn edistämisessä oltu sen tarkemmin kuvailtu. Tällaisia olivat tyypillisesti ”järjestetty koulutusta”  maininnat. Lähdemme 
kuitenkin siitä, että näissä tapauksissa koulutuksen järjestäminen pitää sisällään uudenlaista yhteistyötä, kun kerran vas-
taaja on kysymykseen vastannut. Tai kun esimerkiksi yksi järjestäjän edustaja vastasi vain lyhyesti ”mobiilisovelluksia”, 
voidaan olettaa, että kyseessä on hankkeen tavoitteita tukenut yritys- tms. yhteistyö.
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Kuvio 4.13. Läpäisyhankkeen aikana syntyneet uudet yhteistyökuviot koulutuksen järjestäjien  
ja hanketoimijoiden vastausten perusteella.

Oppilaitoksen sisällä syntyneitä uusia yhteistyökuvioita olivat esimerkiksi hanketoimijoiden mainitsemat oppilaitoksen 
eri toimijoiden verkostoituminen sosiaalisen median kautta, opettajien vertaismentoroinnin edistäminen sekä yksiköiden 
läpäisylukujen jakaminen kaikkien oppilaitoksen toimijoiden tietoon. Koulutuksen järjestäjät mainitsivat muun muassa 
pilvipalvelun käytön läpäisytiimin ideoiden levittämiseksi oppilaitoksen eri yksiköiden välillä, mahdollisuuden valita tut-
kinnon osia toisesta perustutkinnosta sekä asuntolan arjenhallintataitojen kursseilla käytetyt yhteistyömuodot ja asunto-
loissa tehtävä puuttuvien opintojen pajatoiminta.

Hanketoimijoiden välisistä yhteistyökuvioista esimerkkejä ovat hankeverkoston yhteistyö ja hyvien käytänteiden jaka-
minen, alueen opinto-ohjaajien yhteistyö sekä yhteistyössä toteutetut opiskelijaprojektit eri hankeoppilaitosten kanssa. 
Koulutuksen järjestäjät mainitsivat muun muassa eri koulutuksen järjestäjien kesken järjestetyt vertaiskehittämistilaisuu-
det sekä opiskelijoiden jaksot toisissa hankeoppilaitoksissa.

Perusopetuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä hanketoimijat mainitsivat muun muassa yhteistyön alueen peruskoulu-
jen JOPO-ryhmien kanssa. Koulutuksen järjestäjän edustaja mainitsi vaihtoehtoisten opintopolkujen suunnittelun, kuvaa-
misen ja käytön peruskouluyhteistyössä.

Kolmas sektori ja yritykset / muut. Hanketoimijoiden mukaan uusia yhteistyömalleja on kehitetty sekä yritysten että 
esimerkiksi TE-keskusten kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi, pajat, seu-
rakunta, vammaispalvelut, sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta sekä nuorten päihde- ja huumeasema. Koulutuksen 
järjestäjien mukaan yhteistyötä tehdään työpaikkojen kanssa esimerkiksi työssäoppimisen ja työssäoppimispaikkojen 
kehittämisessä sekä opiskelijoiden yksilöllisten polkujen ohjauksessa. Esimerkki yhteistyöstä erityisoppilaitoksen kanssa 
on nk. ponnahdusjaksot, jolla erityistä tukea tarvitseva opiskelija yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa saa erityisoppi-
laitoksen tarjoamaa tukea opintojen eteenpäin viemiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Myös pajajaksojen suunni-
telmallisuuden ja opinnollistamisen systemaattinen kehittäminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa mainittiin.

Liitteessä 3 on listattu tarkemmin mainittuja uusia yhteistyökuvioita.
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4.6.6 Keskeyttämisen seuranta

Keskeyttämisiin ja keskeyttämisvaaraan liittyvä seuranta on jo pitkään ollut eri hankkeissa yksi keskeinen kehittämis-
kohde. Keskeyttämisvaarassa olevat halutaan tunnistaa mahdollisimman varhain, jotta heille voitaisiin antaa kohden-
nettua tukea ja ohjausta. Myös keskeyttämissyiden seuranta on tärkeää, koska ratkaisuyritykset perustuvat pitkälti syitä 
koskeviin käsityksiin (Vehviläinen 2008). Taulukko 4.16 kuvaa, mikä on keskeyttämisen seurannan tilanne läpäisyhank-
keiden oppilaitoksissa. Varsin moni sekä hanketoimijoista että järjestäjien edustajista on sitä mieltä, että seurannassa on 
edelleen kehitettävää. Valtaosa esimerkiksi katsoi, että keskeyttämisvaarassa olevien muussa tunnistamisessa ja seuran-
nassa on kehittämisen varaa. Noin puolet oli sitä mieltä, että myös keskeyttämissyiden seurannassa olisi edelleen kehitet-
tävää. Tyytyväisimpiä oltiin oman oppilaitoksen keskeyttämisten määrälliseen seurantaan, jonka hieman yli 70 prosenttia 
vastanneista arvioi olevan kunnossa.

Taulukko 4.16. Keskeyttämisen seurannan tilanne (%).

Seuranta on 
riittävää

Seurannassa on 
kehitettävää n EOS

Poissaolojen seuranta
Koulutuksen järj. 49 51 61 5

Hanketoimijat 55 45 66 6

Keskeyttämisvaarassa olevien muu 
tunnistaminen ja seuranta

Koulutuksen järj. 29 71 63 2

Hanketoimijat 31 69 68 3

Keskeyttämisten määrällinen seuranta
Koulutuksen järj. 71 29 63 2

Hanketoimijat 74 26 68 3

Keskeyttämissyiden seuranta
Koulutuksen järj. 52 48 64 0

Hanketoimijat 45 55 65 7

Kysyimme myös sitä, missä määrin oppilaitoksen seurantatieto on auttanut läpäisyn parantamisessa. Koulutuksen jär-
jestäjän edustajien mielestä kaikesta seurantatiedosta oli ollut enemmän hyötyä kuin hanketoimijoiden mielestä. Eniten 
hyötyä vastaajat kokivat olleen keskeyttämisvaarassa olevien tunnistamisesta ja seurannasta. Vaikka tässä osiossa oppi-
laitoksilla oli vastaajien mielestä eniten kehitettävää, ei se siis välttämättä tarkoita sitä, että asia olisi retuperällä, vaan että 
hyviksi havaittuja seurantakäytäntöjä halutaan kehittää edelleen.
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Taulukko 4.17. Missä määrin keskeyttämisten seurantatieto on auttanut läpäisyn parantamisessa? (%).

Seurannasta 
ei ole ollut 

juuri hyötyä
Siltä väliltä

Seuranta 
on ollut 

hyödyllistä
n EOS

Poissaolojen seuranta Koulutuksen järj. 5 12 83 60 6

Hanketoimijat 10 24 66 59 13

Keskeyttämisvaarassa ole-
vien muu tunnistaminen ja 
seuranta

Koulutuksen järj. 5 11 84 63 1

Hanketoimijat 10 15 75 61 10

Keskeyttämisten määrällinen 
seuranta

Koulutuksen järj. 10 18 72 62 3

Hanketoimijat 24 29 47 59 12

Keskeyttämissyiden seuranta Koulutuksen järj. 10 14 76 63 1

Hanketoimijat 14 23 63 56 18

4.7 Yhteenveto – risuja ja ruusuja

Kysely antaa läpäisyohjelmasta ja sen tuloksista pääpiirteissään 
hyvin samanlaisen kuvan kuin Opetushallituksen seurannat. 
Hanketasolla on saatu paljon positiivista kehitystä aikaan, ja ohjel-
maan ja sen toimintaan ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Enemmistö 
katsoo, että omassa oppilaitoksessa on saatu keskeyttämistä 
vähennettyä ja läpäisyä parannettua. Toisaalta nähdään se, että 
keskeyttämisen ja läpäisyn tietyt rakenteelliset pullonkaulat ovat 
edelleen olemassa, ja joitain ongelmia on hyvin vaikea ratkaista. 
Mitä tulee läpäisytilanteeseen, neljännes järjestäjien edustajista, ja 
mitä tulee keskeyttämistilanteeseen, jopa 48 prosenttia hanketoi-
mijoista katsoo, että tilanne on pysynyt ennallaan tai heikentynyt. 
Moni vastaaja tosin muistuttaa, että samaan aikaan esimerkiksi 
opiskelijoiden ongelmat ovat lisääntyneet, ja läpäisyhankkeella on 
pystytty estämään tilanteen heikkeneminen entisestään.

Ohjelmakauden aikana 
keskeyttämisen on nähty 
vähentyneen ja läpäisyn 

tehostuneen oppilaitostasolla. 
Ratkaistavia ongelmia jäi silti 

jäljelle.

Kuten edellä mainittiin, yksi tämän tyyppisen poikkileikkaukseen perustuvan arvioinnin ongelma on, että emme voi suh-
teuttaa tuloksia oppilaitoksen lähtötasoon. Erot lähtötasossa ja niiden yhteys läpäisytilanteen muutokseen havainnol-
listuu kuitenkin yleisellä tasolla, kun kysyimme vastaajien näkemyksiä läpäisyohjelmalle asetettujen valtakunnallisten 
tavoitteiden saavuttamisen realistisuudesta. Tilannetta on tyypitelty kuviossa 4.14 suhteessa koulutuksen järjestäjien kes-
keyttämisprosentteihin. Ne vaihtelevat edelleen varsin paljon, muutamasta prosentista pariin kymmeneen (ks. Koramo & 
Vehviläinen 2015, 77).
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Kuvio 4.14. Koulutuksen järjestäjien keskeyttämisprosentit 2013–2014 ja tyypitelty kuvaus keskeyttämisen muutoksista 
suhteessa läpäisyohjelman tavoitteeseen.

Kuviossa valtakunnallinen tavoite (7 %) on merkitty punaisella ympyrällä. Keskimääräinen keskeyttämisprosentti oli tuol-
loin 8,6 (vihreä neliö). Vuoden 2014 tilastoseurannan mukaan noin 30 prosenttia koulutuksen järjestäjistä oli jo saavutta-
nut tavoitteen. Kuvion neljä vaihtoehtoa kuvaavat mahdollisia muutoksia suhteessa tavoitteeseen, ja tyypittely perustuu 
kyselyssä saatuihin arvioihin tavoitteen saavuttamisen realistisuudesta. Esimerkiksi niistä hanketoimijoista, joiden oppi-
laitoksessa tilanne oli parantunut hankekaudella, puolet kuitenkin katsoi, että valtakunnallisen tavoitteen saavuttami-
nen on oman oppilaitoksen näkökulmasta vain osittain mahdollista tai täysin epärealistista. Niistä, joilla keskeyttäminen 
oli säilynyt ennallaan tai tilanne oli heikentynyt, viidennes piti tavoitteen saavuttamista epärealistisena ja 45 prosenttia 
katsoi, että tavoite voidaan saavuttaa vain joiltain osin (ks. luku 4.3). Keskeyttämisen ja läpäisyn pullonkauloihin ja niiden 
syihin tulisi siis kiinnittää entistä enemmän huomiota. Toisaalta on tärkeää muistaa Opetushallituksen seurantojen havain-
not siitä, että jotkut oppilaitokset ovat onnistuneet myös ongelma-alueilla, ja on tärkeää levittää ja vakiinnuttaa heidän 
hyviä käytäntöjään valtakunnan tasolla (Koramo & Vehviläinen 2015).

Mistä sitten johtuu, jos keskeyttämisen vähentämisessä ja läpäisyn parantamisessa ei ole päästy hankekaudella eteenpäin? 
Tässä suhteessa kysely ei tuonut mitään uutta esiin. Monet vetosivat nuorten lisääntyneisiin elämänhallinnan ongelmiin ja 
opiskelijajoukon muuttumiseen entistä haasteellisemmaksi. Tietyillä koulutusaloilla on omat ongelmansa, ja myös orga-
nisaation toimintaan liittyy erinäisiä syitä, jotka voivat haitata tehokasta hanketoimintaa. Lisäksi noin puolella vastaajista 
esimerkiksi yli 20-vuotiaiden opiskelijoiden tai erityisopiskelijoiden runsas keskeyttäminen oli tavoitteiden saavuttamista 
haittaava tekijä. Aiempien seurantojen tapaan myös vieraskielisten ja vähemmistösukupuolta edustavien keskeyttäminen 
sekä oppilaitoksen sijaintialueen erityisongelmat vaivaavat joitain koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia.
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Kyselyaineisto antaa myös joitain viitteitä niistä tekijöistä, jotka ovat 
parantuneen tai heikentyneen läpäisyn taustalla. Aikaisempien tutkimus-
ten tapaan esimerkiksi oppilaitoksen yleinen ilmapiiri oli yhteydessä läpäi-
sytilanteen kehittymiseen. Koulutus- ja tutkintojärjestelmän muutosten 
osalta erityisesti järjestäjien edustajat katsoivat, että rahoitusmallin muu-
toksella ja erityisesti tulosrahoituksella oli positiivinen vaikutus läpäisyyn. 
Hanketoimijat puolestaan katsoivat, että tutkintorakenteen uudistuksella 
on yhteys läpäisyn paranemiseen. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi, 
että heidän hankkeessaan oli kehitetty sellaisia uusia yhteistyön muotoja, 
joilla oli parannettu läpäisyä. Niin ikään kehittyneellä tilastoseurannalla ja 
erityisesti keskeyttämisvaarassa olevien tunnistamiskäytäntöjen kehittä-
misellä katsottiin olleen merkitystä läpäisyn parantamisen kannalta.

On tärkeää levittää ja 
vakiinnuttaa erityisesti 
niitä käytäntöjä, joilla 

keskeyttämisiä on 
saatu vähennettyä 
ongelma-alueilla.

Kyselyn lopuksi kansallista läpäisyohjelmaa ja sen vaikuttavuutta sai vielä arvioida omin sanoin. Vastausinto tosin jäi aika 
alhaiseksi. Tähän lienee vaikuttanut se, että kyselyssä oli varsin paljon avokysymyksiä, joissa vastaajat olivat jo ottaneet 
kantaa moneen läpäisyn tehostamisen kannalta oleelliseen seikkaan. Kommenttinsa antoi 20 hanketoimijaa, ja heiltä eri-
laisia asiaan liittyviä mainintoja kertyi 25. Kaksi viidesosaa oli erilaisia kehittämisehdotuksia. Saman verran oli positiivisia 
kommentteja ja loput (20 %) oli sävyltään negatiivisia arvioita. Järjestäjien edustajista vapaata sanaa käytti vain 15 vastaa-
jaa ja mainintoja kirjattiin 22. Hieman yli puolet maininnoista oli positiivisia arvioita, vajaa neljäsosa negatiivisia. Loput (23 
%) olivat erilaisia kehittämisehdotuksia. 

Positiivisesti läpäisyohjelmaa arvioineita hanketoimijoita oli kymmenen. Heistä seitsemän oli arvioinut oppilaitoksensa 
läpäisyasteen parantuneen hankkeen aikana. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa ja yhden mielestä läpäisy oli hieman hei-
kentynyt. Järjestäjillä positiivisia arviointeja oli 12 kappaletta. Näistä 11 vastaajaa oli arvioinut oppilaitoksensa läpäisyas-
teen parantuneen hankkeen aikana. Yhden vastaajan mukaan läpäisytilanne oli pysynyt ennallaan. 

Läpäisyohjelmaa ja sen vaikuttavuutta positiivisesti arvioineet mainitsivat useimmin yhteistyön. Varsinkin yhteistyö 
muiden oppilaitosten kanssa oli koettu antoisaksi. Sen pohjalta oli saatu ideoita myös oman toiminnan kehittämiseen ja 
löydetty itselle sopiva tapa toteuttaa hanketta omalle yksikölle räätälöitynä. Ideoiden liikkumiseen liittyen myös muiden 
hankkeiden tuottama mielenkiintoinen materiaali keräsi positiivisia mainintoja. Järjestäjien edustajat olivat tyytyväi-
siä yhteistyöhön, sillä se oli tukenut oman oppilaitoksen toimintojen kehittämistä. Yhden järjestäjän mukaan erityisesti 
koulutusaloittain kohdennetut panostukset ovat mahdollistaneet uusia toimintatapoja läpäisyn parantamiseen. Joillakin 
aloilla läpäisyn edistämiseksi tehdyt toimenpiteet olivatkin ”purreet hyvin”. Toisaalta todettiin eri alojen väliset edelleen 
suurestikin vaihtelevat läpäisyasteet. 

Läpäisyohjelma sai osakseen myös paljon yleisluontoista kiitosta tarpeellisuutensa ja tärkeytensä vuoksi. Vastaajat näki-
vät hankkeen tärkeäksi paitsi toisen asteen koulutuksessa, myös ”koko valtakunnan talouden kehittymiselle”. Lisäksi 
hanketoiminta koettiin hyväksi henkilöstön osaamisen ja rakenteiden kehittämisen kannalta. Oleellisena pidettiin sitä, 
että läpäisy aiheena on noussut esiin ja nyt siihen panostetaan kehittämistyötä. Keskeyttäminen ei ole hanketoimijoiden 
mukaan enää vain oppilaitoksen johdon asia vaan koko henkilöstöä koskettava. 

Myös hankkeen tuloksellisuus sai kiitosta, sillä yhden järjestäjän mukaan ”läpäisyohjelma on ollut melko massiivinen sijoi-
tus keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn edistämiseen”. Massiivisuutensa ja riittävän pitkän kestonsa ansiosta oppilaitok-
sella on ollut mahdollisuus tarkastella asiaa monesta näkökulmasta ja kehittää sekä pilotoida uusia toimintatapoja, joita 
ovat olleet esimerkiksi laadullinen ja määrällinen seurannan kehittäminen sekä opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen. 
Lisäksi läpäisyohjelman arvioitiin tukevan ”kaikkia uudistuksia, joita ammatillisen koulutuksen kentällä on tapahtumassa”. 

Sen lisäksi, että hanke sai positiivista palautetta läpäisyn edistämiseen tähtäävän kehittämistyön mahdollistamisesta, 
myös toiminnan jatkuvuuden tärkeyteen kiinnitettiin huomiota. Yhden järjestäjän edustajan mukaan ”lienee tunnustettava 
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että tarve erityiselle tuelle ja erityiselle osaamiselle on tullut jäädäkseen eli muodostuu osaksi normaalia perustehtävää”. 
Toisen vastaajan mukaan läpäisyn parantaminen vaatii jatkossakin oppilaitokselta selkeitä strategisia päätöksiä, valintoja 
ja toimenpiteitä. Näiden ansiosta hänenkin oppilaitoksessaan on saatu läpäisy paranemaan ja keskeyttäminen pysyvästi 
matalalle tasolle. Hyvistä tuloksista huolimatta vastaaja tunnistaa, että työ on jatkuva prosessi, sillä ”vielä tehtävää on”. 

Läpäisyohjelmaa negatiivisesti arvioivia mainintoja oli hanketoimijoilla viisi. Negatiivisesti kommentoineista kolmen 
oppilaitoksessa läpäisy oli pysynyt ennallaan. Kahdessa tapauksessa oppilaitoksen läpäisyaste oli parantunut läpäisyoh-
jelman aikana. Myös järjestäjillä negatiivisia arvioita oli viisi. Heistä kaksi oli arvioinut oppilaitoksensa läpäisyasteen pysy-
neen ennallaan. Kolmen vastaajan arvion mukaan läpäisyaste on parantunut hankkeen aikana. 

Hanketoimijoilta ohjelma sai kritiikkiä siitä, että se on liian suuri ja huonosti organisoitu. Parempaa organisointia ja han-
keosaamista kaivattiin myös oppilaitoksen sisälle. Yhdestä hanketoimijasta tuntui, että rahaa oli palanut paljon lähinnä 
näennäiseen puuhasteluun, sillä muutaman tunnin työpanoksella viikossa omien töiden ohella ei saa kummoisia aikaan. 
Toisaalta kritisoitiin myös sitä, että on yritetty toteuttaa liikaa erilaisia hankkeita liian pienillä resursseilla. Resursseihin liit-
tyi myös toinen hanketoimijan kriittinen kommentti, hankerahoituksen katkonaisuus. Rahoituspäätöksen viivästyminen 
hankaloitti vastaajan mukaan hankkeen toimintojen suunnittelua. Yhden vastaajan mukaan ohjelma on ollut ”merkityk-
setön ajantappo-ohjelma”. Vastauksesta päätellen myöskään hänen oppilaitoksessaan ei ole ohjelman puitteissa saatu 
suurta vaikuttavuutta läpäisy- tai keskeyttämistilastoihin.

Järjestäjien edustajilla läpäisyhankkeen saama kritiikki keskittyi moneen asiaan, eikä mikään yksittäinen teema noussut 
vastauksista esiin. Ensinnäkin hanke sai kritiikkiä siitä, että ”projektitoimijat ovat kaukana todellisuudesta” sekä siitä, että 
tiedottaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen on ollut vähäistä. Yleisluontoisempia kritiikin kohteita oli ylipäätään 
hanketoiminnan byrokraattisuus, jossa hallinto (koordinointi, paperityö, seuranta) vie suhteellisesti enemmän rahaa kuin 
oppilaitoksen normaalitoiminta. 

Hanketoimintaa kritisoitiin myös koulutusalan ja organisaation tasoilla. Hanketoiminnan vaikuttavuudessa on suuriakin 
eroja koulutusaloittain: läpäisyn edistämiseksi tehdyt toimenpiteet saattavat toimia joillain aloilla, kun taas toisilla tuskin 
lainkaan. Toisen järjestäjän mukaan yksi heikon läpäisyasteen ongelmista liittyy koulutusalan sisäänottomääriin. Koska 
aloituspaikkoja on enemmän kuin hakijoita, opiskelijaksi pääsevät ”kaikki mahdolliset ovesta sisään tulijat”. Tällaisessa 
tilanteessa opiskelijoiden motivaation ja opiskeluvalmiuksien puutteet lisäävät keskeyttämisiä ja ”vaikka heikoimmat saa-
daan pysymään oppilaitoksessa ja he pystyvät ohjatusti (1 tasolla) tutkinnon suorittamaan, eivät he tule työllistymään 
alalle puutteellisten taitojen takia.” 

Hanketoimijoiden vastauksissa oli kymmenen mainintaa erilaisista kehittämiskohteista. Kehittämisehdotuksia mainin-
neista enemmistö (seitsemän mainintaa) oli arvioinut oppilaitoksensa läpäisyasteen parantuneen. Kolme kehittämiseh-
dotuksia listanneista oli arvioinut oppilaitoksensa läpäisyasteen heikentyneen tai pysyneen ennallaan ohjelman aikana. 
Järjestäjien edustajilla kehittämisehdotuksia oli viisi kappaletta. Niistä ainoastaan yksi liittyi hanketoimintaan ja muut 
ennemmin laajempaan oppilaitoksen ja valtionhallinnon toimintaan. Kehittämisehdotusten taustalla on yleensä jokin 
havaittu ongelma tai epäkohta. Ne ovat monessa kohtaa samoja, kuin negatiivisissa kommenteissa esiin nostetut asiat.

Useimmat hanketoimijoiden kehittämisehdotukset koskivat projektien parempaa organisointia ja ohjeistusta. 
Opetushallitukselta toivottiin muun muassa tarkempaa ohjeistusta tilastoseurannasta. Esimerkiksi nostettiin ennen las-
kentapäivää eronneiden sekä eroamisen syiden positiivisuuden tai negatiivisuuden tilastoinnin oppilaitoksittain vaih-
televat kirjauskäytännöt. Yhden vastaajan mukaan olisi ollut parempi, jos olisi keskitytty muutamiin kärkihankkeisiin ja 
panostettu niihin enemmän. 

Toisaalta toivottiin projekti- ja hankeosaamisen yleistä kehittämistä. Hanketyöskentelyä olisi kehitettävä paitsi hanketoi-
mijoiden tasolla, myös hanketyön tulosten arvioinnin sekä hankejohtamisen tasoilla. Hanketyötä olisi kehitettävä oppi-
laitostasolla myös arvostuksen näkökulmasta. Vastaaja koki, ettei hankkeessa työskentelyä arvostettu yhtä paljon kuin 
opetustyötä. Mikäli hanketyötä ei arvosteta, miten siihen saadaan ammattitaitoisia ja aikaansa panostavia tekijöitä?
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Osa kehittämisehdotuksista liittyi rahoitukseen ja jatkuvan kehittämisen teemaan. Hankerahoituksen katkonaisuuden ja 
myöhäisten päätösten koettiin haitanneen vuosisuunnitelmien tekoa. Rahoitusta toivottiin myös hanketyön jalkauttami-
seen. Rahamäärä voisi olla huomattavasti pienempi kuin hanketoimintaan käytetty raha, mutta kuitenkin sellainen, että 
jalkauttaminen onnistuisi ja kaikki hanketyössä tehdyt innovaatiot saataisiin juurrutettua osaksi oppilaitoksen toimintaa. 
Kehittämistyön ja muutoksen saaminen osaksi oppilaitoksen arjen toimintaa mainittiin myös muissa vastauksissa kehit-
tämiskohteena. Jos kehittämistyö olisi osa normaalia toimintaa ja luonteeltaan jatkuvaa, ei tarvittaisi erityisiä projekteja 
ja rahoitus voitaisiin sisällyttää perusrahoitukseen. Yksi järjestäjien edustaja nosti esiin koko rahoitusjärjestelmän. Sen 
tulisi olla sellainen, joka ”aidosti palkitsee oppilaitoksia siitä, että opiskelijat valmistuvat ajallaan. Tämän vivun tulee olla 
nykyistä merkittävästi suurempi (rahan tulisi tulla tuloksista, ei opiskelijoiden koulussa säilyttämisestä)”. 

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa oli parin vastaajan mukaan kehitettävien asioiden listalla. Tiiviimpi yhteistyö muihin 
hankkeisiin valtakunnallisesti ja selkeämpi koordinointi olisivat mahdollistaneet hanketyön paremman vaikuttavuuden. 
Myös muiden hankkeiden tekemistä materiaaleista oltiin kiinnostuneita ja toivottiin, että ne olisivat paremmin saatavilla 
ja niihin olisi kunnolla aikaa perehtyä. 

Muut hanketoimijoiden mainitsemat kehittämiskohteet olivat laaja-alaisia ja yhteiskunnallisia. Yhtäältä toivottiin, että 
päättäjät tutustuisivat oppilaitosten arkeen, jotta näkisivät miten esimerkiksi koulutustakuu ja opetuksen henkilökohtais-
taminen toimivat käytännössä. Päättäjien lisäksi keskeyttämisen ehkäisytalkoisiin peräänkuulutettiin koko yhteiskuntaa 
mukaan. Läpäisyn edistämiseksi tarvitaan aitoa muutoshalua niin koululta, huoltajilta, hallinnolta, päättäjiltä kuin työn-
antajiltakin. Esimerkiksi alaikäisten opiskelijoiden kohdalla toivottiin kodin vastuun korostamista aiempaa enemmän. 
Läpäisytavoitteita asetettaessa olisi lisäksi huomioitava oppilaitosten väliset erot ja niissä olevien haastavien opiskelijoi-
den määrä. 

Koska kysymykseen vastanneita oli niin vähän, ei negatiivisten kommenttien osuutta ole syytä korostaa. Koko kyselyn 
kannalta läpäisyohjelmaan kuitenkin suhtauduttiin valtaosin myönteisesti, ja hankkeiden tulokset olivat pääosin posi-
tiivia, läpäisyä parantaneita. Jos kyselyn 5-portaisella asteikolla mitatut läpäisytilanteen paranemiseen ja ohjelman toi-
mivuuteen liittyvät kysymykset projisoidaan kouluarvosanoiksi (4–10), niin hankkeelle ja sen vaikuttavuudelle voidaan 
vastausten perusteella antaa arvosana kahdeksan. Negatiivinen palaute viittaa kuitenkin siihen, että yksittäisten koulu-
tuksen järjestäjien ja oppilaitosten kohdalla on vielä ongelmia ja pullonkauloja. Ne liittyvät pitkälti oppilaitoksen kokonais-
valtaiseen ilmapiiriin ja hyvinvointiin (vrt. Koramo & Vehviläinen 2015), joka tulee ymmärtää laajasti niin, että se käsittää 
myös organisaatiotason. Läpäisyn ja sen tehostamisen tulee olla koko oppilaitoksen yhteinen asia ja kehittämiskohde.
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5. Loppuyhteenveto

Tässä raportissa on arvioitu ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaa ja sen tuloksia. Ohjelma on opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishanke, johon on satsattu yhteensä 16 miljoonaa 
euroa vuosina 2011–2015. Sen toimenpiteillä on tuettu opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurempi 
ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta. 

Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteeksi asetettiin, että vuonna 2011 aloittavista uusista opiskelijoista 65 prosenttia 
suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin. Keskeyttämisten määrä on tarkoitus painaa seit-
semään prosenttiin. Hanketta käynnistettäessä lukuvuonna 2010–2011 ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä oli 
Tilastokeskuksen mukaan 9,1 prosenttia.

Arviointi perustuu keskeisiltä osiltaan hanketoimijoille sekä koulutuksen järjestäjien edustajille tehtyyn kyselyyn. Lisäksi 
arvioinnissa on hyödynnetty Opetushallituksen vuotuisia seurantaraportteja sekä hankehakemuksia ja hankkeiden 
loppuraportteja.

Läpäisyn tehostamisohjelman hankkeet rahoitettiin valtionavustuksina koulutuksen järjestäjille. Arviointihanke toteu-
tettiin osana Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimiston hallinnoimaa VALMIS-hanketta. Tästä syystä arviointi-
hanke jouduttiin toteuttamaan ohjelman viimeisen toimintavuoden aikana. Arviossa painottuvat siis hanketoimijoiden ja 
koulutuksen järjestäjien edustajien käsitykset siitä, mitä tähän mennessä on saatu aikaan.

Opetushallituksen oman, ohjelmassa mukana olevien koulutuksen järjestäjien keskeyttämistä koskevan tilastoseurannan 
perusteella näyttäisi siltä, että aluksi keskeyttäminen hieman väheni ja sitten taas lisääntyi. Koska kahden viimeisen seu-
rantavuoden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien kanssa, koko kauden tilanteen arviointi on epävarmaa. Se voi-
daan kuitenkin todeta, että selkeää alenevaa trendiä ei ohjelmakaudella ole havaittavissa. Viimeisimmän seurantatiedon 
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mukaan keskeyttäneitä oli hankeoppilaitoksissa keskimäärin 8,5 prosenttia. Luku on sama kuin Tilastokeskuksen tuoreim-
massa, lukuvuotta 2012–2013 koskevassa keskeyttämistilastossa kaikkien koulutuksen järjestäjien osalta.

Läpäisyä koskevat viralliset tilastot puolestaan saadaan noin 4–5 vuoden viiveellä. Tilastokeskuksen viimeisin tieto koskee 
vuonna 2010 koulutuksensa aloittaneiden opintojen kulkua vuoden 2013 loppuun mennessä. Ammatillisen tutkinnon ko. 
seurantajaksolla eli tavoiteajassa oli suorittanut 65 prosenttia, eli oltiin jo ohjelman tavoitteessa. Se mitä läpäisyssä on 
tapahtunut ohjelmakaudella, selviää lopullisesti vasta vuoden 2020 alkupuolella. 

Keskimääräiset keskeyttämis- ja läpäisyluvut kuvaavat kuitenkin huonosti tilannetta ja ongelman luonnetta, koska oppi-
laitosten ja eri koulutusalojen välillä on niin suuret vaihtelut. Niiden taustalla on monia rakenteellisia, esimerkiksi työmark-
kinoihin ja koulutuksen kysyntään ja tarjontaan liittyviä tekijöitä, joihin hanketoiminnalla on vaikea vaikuttaa. Hankkeissa 
onkin keskitytty pitkälti ohjauksen, erityisen tuen, erilaisten pedagogisten ratkaisujen sekä joustavien opintopolkujen 
tapaisiin kysymyksiin.

Vaikka keskeyttäminen ei näytäkään Opetushallituksen seurannan mukaan vähentyneen, on läpäisyn suhteen kuitenkin 
edistytty, kun katsotaan kyselyn antamaa kuvaa ohjelmakaudella tapahtuneista muutoksista. Kysely antaakin läpäisyoh-
jelmasta ja sen tuloksista pääpiirteissään onnistuneen kuvan. Hanketasolla on saatu paljon positiivista kehitystä aikaan, 
ja ohjelmaan ja sen toimintaan ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Järjestäjien edustajista 76 prosenttia ja hanketoimijoista 68 
prosenttia oli sitä mieltä, että omassa oppilaitoksessa on saatu läpäisyä parannettua. Toisaalta kysely osoittaa sen, että 
keskeyttämisen ja läpäisyn tietyt rakenteelliset pullonkaulat ovat edelleen olemassa, ja joitain ongelmia on hyvin vaikea 
ratkaista. Mitä tulee läpäisyyn, neljännes järjestäjien edustajista ja 32 prosenttia hanketoimijoista katsoo, että tilanne on 
pysynyt ennallaan tai heikentynyt. 

Mistä sitten johtuu, jos keskeyttämisen vähentämisessä ja läpäisyn parantamisessa ei ole päästy hankekaudella eteen-
päin? Tässä suhteessa kysely ei tuonut mitään uutta esiin verrattuna Opetushallituksen seurantoihin tai muihin aiempiin 
selvityksiin. Monet vetosivat nuorten lisääntyneisiin terveyden ja elämänhallinnan ongelmiin sekä opiskelukyvyn puut-
teisiin. Kaiken kaikkiaan opiskelijajoukko on muuttunut entistä heterogeenisemmäksi ja haasteellisemmaksi. Moni vas-
taaja huomauttikin, että läpäisyhankkeella on pystytty estämään tilanteen heikkeneminen entisestään, ja sitä pidettiin 
positiivisena saavutuksena. Toisaalta todettiin, että lisääntynyt jousto ja yksilölliset opintopolut, jotka auttavat opiskelijaa 
pysymään opinnoissaan, saattavat kuitenkin pitkittää niitä, ja näin ollen vaikuttaa läpäisyyn negatiivisesti.

Eri koulutusaloilla on edelleen omat ongelmansa, ja kuten todettiin, alojen väliset erot ovat suuret. Myös organisaation 
toimintaan liittyy tekijöitä, jotka voivat haitata tehokasta hanketoimintaa. Lisäksi noin puolella vastaajista esimerkiksi 
yli 20-vuotiaiden opiskelijoiden tai erityisopiskelijoiden runsas keskeyttäminen oli tavoitteiden saavuttamista haittaava 
tekijä. Aiempien seurantojen tapaan myös vieraskielisten ja vähemmistösukupuolta edustavien keskeyttäminen sekä 
oppilaitoksen sijaintialueen erityisongelmat vaivaavat joitain koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia. Joissain hankkeissa 
onkin kehitetty hyviä taikka lupaavia käytäntöjä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Kyselyaineisto antaa myös joitain viitteitä niistä tekijöistä, jotka ovat parantuneen tai heikentyneen läpäisyn taustalla. 
Esimerkiksi oppilaitoksen yleinen ilmapiiri oli yhteydessä läpäisytilanteen kehittymiseen. Koulutus- ja tutkintojärjestel-
män muutosten osalta erityisesti järjestäjien edustajat katsoivat, että rahoitusmallin muutoksilla ja erityisesti tulosrahoi-
tuksella oli positiivinen vaikutus läpäisyyn. Hanketoimijat puolestaan katsoivat, että tutkintorakenteen uudistuksella on 
yhteys läpäisyn paranemiseen. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi, että heidän hankkeessaan oli kehitetty sellaisia 
uusia yhteistyön muotoja, joilla oli parannettu läpäisyä. Myös kehittyneellä tilastoseurannalla ja erityisesti keskeyttämis-
vaarassa olevien tunnistamiskäytäntöjen kehittämisellä katsottiin olleen merkitystä läpäisyn parantamisen kannalta.

Hankkeissa toteutettujen kehittämistoimien vaikutuksia ja erityisesti läpäisyn paranemisen taustalla olevia mekanis-
meja tarkasteltiin myös analysoimalla hankkeiden loppuraportteja. Aineisto osoittautui kuitenkin huonoksi tämänkal-
taiseen vaikuttavuustarkasteluun. Loppuraportit ovat kovin heterogeeninen ja yhteismitaton kokonaisuus, ja niissä on 
hyvin vähän viitteitä siitä, miten ja miksi tietyt toimenpiteet purivat ja toiset eivät. Raportointi liittyy valtionavustuksen 
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saamisen edellytyksiin, ja niissä lähinnä rutiininomaisesti kerrotaan, että on tehty sitä, mitä hankehakemuksessa luvattiin 
tehdä. Jos esimerkiksi tavoitteena oli parempi ohjaus, toimenpide oli ohjauksen kehittäminen. Tuloksena puolestaan ker-
rotaan, että ohjausta on kehitetty. Tähän sisältyy ajatus, että ohjaus on lähtökohtaisesti toimintaa, joka parantaa läpäisyä. 
Kyselyvastausten perusteella erityisesti yksilöllinen ja tehostettu tuki, varhainen puuttuminen, ensimmäisen vuoden opis-
kelijoiden ryhmäyttäminen ja opintoihin kiinnittäminen sekä yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen 
olivat tehokkaita keinoja läpäisyn parantamisessa. 

Läpäisyohjelmaan, sen organisointiin ja toimivuuteen oltiin kaiken kaikkia varsin tyytyväisiä. Kouluarvosanoin ilmaistuna 
ohjelma saa vastaajilta kahdeksikon. Sekä hanketoimijat että järjestäjien edustajat olivat sitä mieltä, että ohjelma on anta-
nut mahdollisuuden kehittää uusia innovaatioita, jotka olisivat jääneet tavanomaisessa hanketoiminnassa syntymättä. 
Toisten projektien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä on pystytty hyödyntämään, ja yhteistyö muiden hankkeiden kanssa on 
edistänyt oman projektin tavoitteiden saavuttamista. Eniten närää herätti hankkeiden rahoitustapa valtionavustuksina, 
mikä oli monen mielestä haitannut pitkäjänteisen hankekokonaisuuden syntymistä.

Yksi ohjelman keskeinen vaikutus, jonka myös Opetushallituksen seurannat nostavat esiin, on se, että läpäisy aiheena ja 
kehittämiskohteena on noussut esiin ja siihen panostetaan oppilaitoksen kaikilla tasoilla. Keskeyttämisten vähentäminen 
ja läpäisyn parantaminen vaatiikin oppilaitokselta selkeitä strategisia päätöksiä. Työ on kuitenkin jatkuva prosessi, kuten 
eräs vastaaja toteaa, ”sillä vielä tehtävää on”.
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LIITE 1

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen

Kysely hanketoimijoille, Kevät 2015

1. Mikä on tehtäväsi/toimenkuvasi hankkeessa?

2. Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos

3. Oppilaitoksen sijaintikunta?

4. Hankkeen nimi?

5. Mitkä ovat hankkeen toimintavuodet?

 2011-2012

 2012-2013

 2013-2014

 2014-2015

6. Millä koulutusaloilla hankkeessa mukana oleva koulutuksen järjestäjä järjestää koulutusta?

 Humanistinen ja kasvatusala

 Kulttuuriala

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 Luonnontieteiden ala

 Tekniikan ja liikenteen ala

 Luonnonvara- ja ympäristöala

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

7. Ovatko jotkut koulutusalat erityisesti painottuneet oppilaitoksesi läpäisyhankkeessa?

 Ei erityisiä painotuksia

 Humanistinen ja kasvatusala
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 Kulttuuriala

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 Luonnontieteiden ala

 Tekniikan ja liikenteen ala

 Luonnonvara- ja ympäristöala

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

8. Jos koulutusalapainotuksissa on tapahtunut muutoksia läpäisyhankkeen aikana,  
kerro minkälaisia muutokset ovat olleet?

9. Millaisia muutoksia opintojen läpäisyssä ja keskeyttämisessä on tapahtunut oppilaitoksessasi läpäisyhankkeen aikana 
yleisesti? Onko tilanne parantunut vai heikentynyt?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa

 Koulutuksen läpäisy tavoiteajassa

 Koulutuksen keskeyttäminen

10. Millaisia muutoksia opintojen läpäisyssä on tapahtunut läpäisyhankkeen aikana eri koulutusaloilla?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa, 7 = järjestäjällä ei ole alan koulutusta

 Humanistinen ja kasvatusala 

 Kulttuuriala

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 Luonnontieteiden ala

 Tekniikan ja liikenteen ala

 Luonnonvara- ja ympäristöala

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

11. Siltä osin, kun keskeyttäminen on vähentynyt ja läpäisy parantunut, mitkä seuraavista tekijöistä tai toimenpiteistä 
ovat olleet tehokkaimpia keinoja?

1 = tehoton … 5 = tehokas, 6 = ei relevantti hankkeen kannalta

 Alavalinnan tehostettu ohjaus peruskoulussa

 Nivelvaiheen yhteistyö ja tiedonsiirto peruskoulun kanssa

 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

 Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskeluryhmään ja opintoihin kiinnittäminen

 Opiskelun työvaltaistaminen

 Yksilölliset ja joustavat opintopolut
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 Attoaineiden integrointi

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 Asuntola- ja/tai vapaa-ajantoiminta

 Yksilöllinen tehostettu tuki

 Moniammatillinen ohjaus

 Uudenlaiset pedagogiset ratkaisut

 Opiskelijoiden vertaistuen kehittäminen

 Uraohjaus

 Yhteistyö nuorisotyön tai etsivän työn kanssa

 Rästipajatyyppinen toiminta

 Varhainen puuttuminen poissaoloihin/opiskeluongelmiin

 Opiskelijoiden osallistaminen

 Ryhmäyttäminen koko opiskeluajan

 Opiskelun päättövaiheen tehostettu tuki

 Uudet sosiaalista mediaa ja internetiä hyödyntävät ohjausmenetelmät

Jokin muu, mikä?

Jokin muu 2, mikä?

12. Siltä osin, kun keskeyttäminen ja läpäisy ovat pysyneet ennallaan tai tilanne on heikentynyt oppilaitoksessasi / jollain 
tietyllä koulutusalalla läpäisyhankkeen aikana, mistä arvelet sen johtuvan?

13. Millä seikoilla uskot olleen vaikutusta tai olevan vaikutusta opintojen keskeyttämisen vähentymiseen ja läpäisyn para-
nemiseen yleisellä tasolla?

1 = paljon vaikutusta, 2 = jonkin verran vaikutusta, 3 = ei lainkaan vaikutusta, 4 = en osaa sanoa

 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen -hankkeen hyvät käytännöt

 Jonkin muun hankkeen hyvät käytännöt

 Oppilaitoksen muu kehittämistoiminta

 Opettajien pedagogiset taidot ja ohjausosaaminen

 Opiskelijoiden ominaisuudet

 Koulutuksen kysyntään ja vetovoimaan liittyvät tekijät

 Työmarkkinoihin liittyvät tekijät

Jokin muu toimintaympäristön muutoksiin liittyvä syy, mikä?
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14. Millaisia muutoksia opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut läpäisyhankkeen 
aikana? Onko seuraavissa asioissa mielestäsi menty parempaan vai heikompaan suuntaan?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa

 Henkilökunnan mahdollisuudet kehittyä työssään

 Henkilökunnan viihtyvyys ja työssäjaksaminen

 Yleinen ilmapiiri oppilaitoksessa

 Opiskelijaviihtyvyys

 Opiskelijoiden poissaolot

 Opiskelumotivaatio

 Opiskelijoiden hallinnan tunne omasta opiskelusta ja oppimisesta

 Oppimistulokset

Jokin muu hyvinvointiin liittyvä muutos, mikä?

15. Millaisia muutoksia oppilaitoksen toiminnassa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa on tapahtunut läpäisyhankkeen 
aikana? Onko seuraavissa asioissa mielestäsi menty parempaan vai heikompaan suuntaan?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa

 Oppilaitoksen johdon ja hanketoimijoiden välinen yhteistyö

 Opettajien ja hanketoimijoiden välinen yhteistyö

 Yhteistyö opiskelijoiden vanhempien kanssa

 Nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirto perusopetuksen kanssa

 Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

 Yhteistyö työelämän edustajien kanssa

 Yhteistyö muiden ulkopuolisten tahojen kanssa

 Koulutuksen järjestäjän / oppilaitoksen sisäinen yhteistyö

16. Onko oppilaitoksessa otettu käyttöön muiden läpäisyhankkeiden hyviä käytäntöjä?

 Ei

 On otettu joitain ideoita, joita on kehitetty edelleen omaan oppilaitokseen sopiviksi

 On otettu jokin toisen hankkeen käytäntö lähes suoraan omaan oppilaitokseen

 On otettu sekä yksittäisiä ideoita että kokonaisia käytäntöjä

17. Onko läpäisyhankkeen aikana syntynyt jokin uusi yhteistyökuvio, jolla on ollut positiivinen vaikutus keskeyttämisen 
vähentämisessä ja läpäisyn parantamisessa?

 Kyllä

 Ei

18. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro tässä millainen uusi yhteistyökuvio on?
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19. Mikä on keskeyttämisen seurannan tilanne oppilaitoksessasi?

Onko seuranta riittävää vai onko siinä edelleen kehittämisen varaa?

1 = seuranta on riittävää, 2 = seurannassa on kehitettävää, 3 = en osaa sanoa

 Poissaolojen seuranta

 Keskeyttämisvaarassa olevien muu tunnistaminen ja seuranta

 Keskeyttämisten määrällinen seuranta

 Keskeyttämissyiden seuranta

20. Missä määrin seurantatieto on auttanut läpäisyn parantamisessa?

1 = seurantatieto ei ole ollut kovin hyödyllistä ... 5 = seurantatiedosta on ollut paljon hyötyä, 6 = en osaa sanoa

 Poissaolojen seuranta

 Keskeyttämisvaarassa olevien muu tunnistaminen ja seuranta

 Keskeyttämisten määrällinen seuranta

 Keskeyttämissyiden seuranta

21. Eräs keskeyttämisen ongelma on ennen tilastointipäivää keskeyttävät opiskelijat, joita ei kirjata keskeyttäneiksi. 
Miten suuri ongelma on oppilaitoksessasi?

 Suuri

 Kohtalainen

 Pieni

22. Osaatko arvioida ennen tilastointipäivää keskeyttävien opiskelijoiden määrää suhteessa ensimmäisen opiskeluvuo-
tensa aikana keskeyttäviin tilastoituihin opiskelijoihin oppilaitoksessasi?

 Selvästi vähemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Jonkin verran vähemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Suunnilleen saman verran kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Jonkin verran enemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Selvästi enemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

23. Mistä seikoista arvelet ennen tilastointipäivää tapahtuvan keskeyttämisen johtuvan ja miten sitä voisi ehkäistä?

24. Läpäisyn tehostamisohjelman kuluessa on tullut esiin eräitä ryhmiä ja erityiskysymyksiä, joiden kohdalla keskeyttä-
minen ja läpäisy ovat erityisen ongelmallisia. Millaisia ongelmia nämä ovat omassa oppilaitoksessasi ja mitä asialle on 
tehty tai pitäisi jatkossa tehdä?

a) Yli 20-vuotiaiden runsas keskeyttäminen



111

b) Erityisopiskelijoiden runsas keskeyttäminen

c) Vieraskielisten erityiset ongelmat

d) Koulutusalansa vähemmistösukupuolta edustavien erityisongelmat

e) Opintojen organisointiin liittyvä opiskelijan ”joutokäynti” ja opiskelun katkonaisuus

f) Oppilaitoksen sijaintialueen erityiset ongelmat

25. Miten seuraavat koulutus- ja tutkintojärjestelmään liittyvät muutokset ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat keskeyttämi-
seen ja läpäisyyn?

1 = negatiivisesti … 5 = positiivisesti, 6 = en osaa sanoa

 Yhteishaun uudistus

 Tutkintorakenteen uudistus

 Opetussuunnitelman perusteiden uudistukset

 Järjestelmän rahoitusohjaus yleensä

 Tulosrahoitus erityisesti

 Koulutuksen järjestäjäverkossa tapahtuneet/tapahtuvat muutokset

26. Läpäisyn tehostamishankkeelle asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet: keskeyttämisprosentin laskeminen 
kymmenestä prosentista seitsemään prosenttiin ja tutkinnon suorittaneiden osuuden lisääminen siten, että aloittavista 
opiskelijoista 65 % suorittaisi tutkinnon kolmessa vuodessa tai nopeammin. Ovatko nämä tavoitteet mielestäsi realistiset 
saavuttaa?

1 = tavoitteet on jo käytännössä saavutettu, 2 = tavoitteet on mahdollista saavuttaa, 3 = tavoitteet on mahdollista saa-
vuttaa joiltain osin, 4 = tavoitteiden saavuttaminen on epärealistista, 5 = en osaa sanoa

 Valtakunnan tasolla

 Oman oppilaitoksen näkökulmasta

27. Mitä mieltä olet seuraavista läpäisyohjelmaan liittyvistä väittämistä?

1 = täysin eri mieltä.... 5 = täysin samaa mieltä

 Läpäisyohjelma on ollut enemmän kuin osiensa (projektiensa) summa

 Läpäisyohjelman organisointi vuosittain haettavina valtionavustuksina ei ole haitannut pitkäjänteisen  
 hankekokonaisuuden syntymistä

 Olemme pystyneet hyödyntämään toisten projektien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

 Olemme pystyneet siirtämään omia hyviä käytäntöjämme muiden toimijoiden käyttöön

 Olemme pystyneet viemään projektien välisen yhteistyön pelkkää hyvien käytäntöjen levittämistä ja  
 vastaanottamista pidemmälle (esim. vertaisarvionnit, vertaiskehittäminen)
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 Ohjelma on antanut mahdollisuuden kehittää uusia innovaatioita, jotka olisivat jääneet tavanomaisessa  
 hanketoiminnassa syntymättä

 Ohjelmatason yhteistyö on edistänyt oman projektimme tavoitteiden saavuttamista

 Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa on edistänyt oman projektimme tavoitteiden saavuttamista

 Opetushallituksen tilastoseuranta eronneista on ollut hyödyllistä läpäisyhankkeen toteutumisen kannalta

 Muu hankkeen kuluessa tehty seuranta ja selvitystyö on ollut hyödyllistä läpäisyhankkeen tavoitteiden  
 toteutumisen kannalta

28. Miten muuten arvioisit kansallista läpäisyohjelmaa ja sen vaikuttavuutta? SANA ON VAPAA!
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LIITE 2

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen

Kysely koulutuksen järjestäjien / oppilaitosten edustajille, Kevät 2015

1. Mikä on tehtäväsi/toimenkuvasi hankkeessa?

2. Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos

3. Millaisia muutoksia opintojen läpäisyssä ja keskeyttämisessä on tapahtunut läpäisyhankkeen aikana koulutuksen jär-
jestäjän tasolla yleisesti? Onko tilanne parantunut vai heikentynyt?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa

 Koulutuksen läpäisy tavoiteajassa

 Koulutuksen keskeyttäminen

4. Millaisia muutoksia opintojen läpäisyssä on tapahtunut läpäisyhankkeen aikana eri koulutusaloilla?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa, 7 = koulutusala ei ole edustettuna koulutuksen 
järjestäjällä

 Humanistinen ja kasvatusala

 Kulttuuriala

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 Luonnontieteiden ala

 Tekniikan ja liikenteen ala

 Luonnonvara- ja ympäristöala

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

5. Millä seikoilla uskot olleen vaikutusta tai olevan vaikutusta opintojen keskeyttämisen vähentymiseen ja läpäisyn para-
nemiseen yleisellä tasolla?

1 = paljon vaikutusta, 2 = jonkin verran vaikutusta, 3 = ei lainkaan vaikutusta, 4 = en osaa sanoa

 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen -hankkeen hyvät käytännöt

 Jonkin muun hankkeen hyvät käytännöt

 Oppilaitoksen muu kehittämistoiminta
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 Opettajien pedagogiset taidot ja ohjausosaaminen

 Opiskelijoiden ominaisuudet

 Koulutuksen kysyntään ja vetovoimaan liittyvät tekijät

 Työmarkkinoihin liittyvät tekijät

Jokin muu toimintaympäristön muutoksiin liittyvä syy, mikä?

6. Ohessa on listattu läpäisyn tehostamishankkeissa sovellettuja toimenpiteitä. Mitkä ovat oppilaitoksenne näkökul-
masta tehokkaita keinoja keskeyttämisen vähentämisessä ja läpäisyn parantamisessa?

1 = tehoton … 5 = tehokas, 6 = en osaa sanoa

 Alavalinnan tehostettu ohjaus peruskoulussa

 Nivelvaiheen yhteistyö ja tiedonsiirto peruskoulun kanssa

 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

 Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskeluryhmään ja opintoihin kiinnittäminen

 Opiskelun työvaltaistaminen

 Yksilölliset ja joustavat opintopolut

 Attoaineiden integrointi

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 Asuntola- ja/tai vapaa-ajantoiminta

 Yksilöllinen tehostettu tuki

 Moniammatillinen ohjaus

 Uudenlaiset pedagogiset ratkaisut

 Opiskelijoiden vertaistuen kehittäminen

 Uraohjaus

 Yhteistyö nuorisotyön tai etsivän työn kanssa

 Rästipajatyyppinen toiminta

 Varhainen puuttuminen poissaoloihin/opiskeluongelmiin

 Opiskelijoiden osallistaminen

 Ryhmäyttäminen koko opiskeluajan

 Opiskelun päättövaiheen tehostettu tuki

 Uudet sosiaalista mediaa ja internetiä hyödyntävät ohjausmenetelmät

Jokin muu, mikä?

Jokin muu 2, mikä?

7. Siltä osin, kun keskeyttäminen ja läpäisy ovat pysyneet ennallaan tai tilanne on heikentynyt, mistä arvelet sen 
johtuvan?
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8. Millaisia muutoksia opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut läpäisyhankkeen 
aikana? Onko seuraavissa asioissa mielestäsi menty parempaan vai heikompaan suuntaan?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa

 Henkilökunnan mahdollisuudet kehittyä työssään

 Henkilökunnan viihtyvyys ja työssäjaksaminen

 Yleinen ilmapiiri oppilaitoksessa

 Opiskelijaviihtyvyys

 Opiskelijoiden poissaolot

 Opiskelumotivaatio

 Opiskelijoiden hallinnan tunne omasta opiskelusta ja oppimisesta

 Oppimistulokset

Jokin muu hyvinvointiin liittyvä muutos, mikä?

9. Millaisia muutoksia oppilaitoksen toiminnassa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa on tapahtunut läpäisyhankkeen 
aikana? Onko seuraavissa asioissa mielestäsi menty parempaan vai heikompaan suuntaan?

1 = heikentynyt paljon … 5 = parantunut paljon, 6 = en osaa sanoa

 Oppilaitoksen johdon ja hanketoimijoiden välinen yhteistyö

 Opettajien ja hanketoimijoiden välinen yhteistyö

 Yhteistyö opiskelijoiden vanhempien kanssa

 Nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirto perusopetuksen kanssa

 Yhteistyö työelämän edustajien kanssa

 Yhteistyö muiden ulkopuolisten tahojen kanssa

 Koulutuksen järjestäjän / oppilaitoksen sisäinen yhteistyö

 Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

10. Onko oppilaitoksen tasolla otettu käyttöön jonkin muun koulutuksen järjestäjän hyviä käytäntöjä?

 Ei

 On otettu joitain ideoita, joita on kehitetty edelleen omaan oppilaitokseen sopiviksi

 On otettu jokin toisen hankkeen käytäntö lähes suoraan omaan oppilaitokseen

 On otettu sekä yksittäisiä ideoita että kokonaisia käytäntöjä

11. Onko läpäisyhankkeen aikana syntynyt jokin uusi yhteistyökuvio, jolla on ollut positiivinen vaikutus keskeyttämisen 
vähentämisessä ja läpäisyn parantamisessa?

 Kyllä

 Ei

12. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro tässä millainen uusi yhteistyökuvio on?
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13. Mikä on keskeyttämisen seurannan tilanne oppilaitoksessanne? Onko seuranta riittävää vai onko siinä edelleen kehit-
tämisen varaa?

1 = seuranta on riittävää, 2 = seurannassa on kehitettävää, 3 = en osaa sanoa

 Poissaolojen seuranta

 Keskeyttämisvaarassa olevien muu tunnistaminen ja seuranta

 Keskeyttämisten määrällinen seuranta

 Keskeyttämissyiden seuranta

14. Missä määrin seurantatieto on auttanut läpäisyn parantamisessa?

1 = seurantatieto ei ole ollut kovin hyödyllistä ... 5 = seurantatiedosta on ollut paljon hyötyä, 6 = en osaa sanoa

 Poissaolojen seuranta

 Keskeyttämisvaarassa olevien muu tunnistaminen ja seuranta

 Keskeyttämisten määrällinen seuranta

 Keskeyttämissyiden seuranta

15. Eräs keskeyttämisen ongelma on ennen tilastointipäivää keskeyttävät opiskelijat, joita ei kirjata keskeyttäneiksi. 
Miten suuri ongelma on oppilaitoksessanne?

 Suuri

 Kohtalainen

 Pieni

16. Osaatko arvioida ennen tilastointipäivää keskeyttävien opiskelijoiden määrää suhteessa ensimmäisen opiskeluvuo-
tensa aikana keskeyttäviin tilastoituihin opiskelijoihin oppilaitoksessanne?

 Selvästi vähemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Jonkin verran vähemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Suunnilleen saman verran kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Jonkin verran enemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

 Selvästi enemmän kuin tilastoituja keskeyttäjiä

17. Mistä seikoista arvelet ennen tilastointipäivää tapahtuvan keskeyttämisen johtuvan ja miten sitä voisi ehkäistä? 

18. Läpäisyn tehostamisohjelman kuluessa on tullut esiin eräitä ryhmiä ja erityiskysymyksiä, joiden kohdalla keskeyttä-
minen ja läpäisy ovat erityisen ongelmallisia. Millaisia ongelmia nämä ovat omassa oppilaitoksessasi ja mitä asialle on 
tehty tai pitäisi jatkossa tehdä?

a) Yli 20-vuotiaiden runsas keskeyttäminen

b) Erityisopiskelijoiden runsas keskeyttäminen
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c) Vieraskielisten erityiset ongelmat 

d) Koulutusalansa vähemmistösukupuolta edustavien erityisongelmat

e) Opintojen organisointiin liittyvä opiskelijan ”joutokäynti” ja opiskelun katkonaisuus

f) Oppilaitoksen sijaintialueen erityiset ongelmat

19. Miten seuraavat koulutus- ja tutkintojärjestelmään liittyvät muutokset ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat keskeyttämi-
seen ja läpäisyyn?

1 = negatiivisesti … 5 = positiivisesti, 6 = en osaa sanoa

 Yhteishaun uudistus

 Tutkintorakenteen uudistus

 Opetussuunnitelman perusteiden uudistukset

 Järjestelmän rahoitusohjaus yleensä

 Tulosrahoitus erityisesti

 Koulutuksen järjestäjäverkossa tapahtuneet/tapahtuvat muutokset

20. Läpäisyn tehostamishankkeelle asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet: keskeyttämisprosentin laskeminen 
kymmenestä prosentista seitsemään prosenttiin ja tutkinnon suorittaneiden osuuden lisääminen siten, että aloittavista 
opiskelijoista 65 % suorittaisi tutkinnon kolmessa vuodessa tai nopeammin. Ovatko nämä tavoitteet mielestäsi realistiset 
saavuttaa?

1 = tavoitteet on jo käytännössä saavutettu, 2 = tavoitteet on mahdollista saavuttaa, 3 = tavoitteet on mahdollista saa-
vuttaa joiltain osin, 4 = tavoitteiden saavuttaminen on epärealistista, 5 = en osaa sanoa

 Valtakunnan tasolla

  Oman oppilaitoksen näkökulmast

21. Mitä mieltä olet seuraavista läpäisyohjelmaan liittyvistä väittämistä?

1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

 Läpäisyohjelma on ollut enemmän kuin osiensa (projektiensa) summa

 Läpäisyohjelman organisointi vuosittain haettavina valtionavustuksina ei ole haitannut pitkäjänteisen  
 hankekokonaisuuden syntymistä

 Olemme pystyneet hyödyntämään toisten projektien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

 Olemme pystyneet siirtämään omia hyviä käytäntöjämme muiden toimijoiden käyttöön

 Olemme pystyneet viemään projektien välisen yhteistyön pelkkää hyvien käytäntöjen levittämistä ja  
 vastaanottamista pidemmälle (esim. vertaisarvionnit, vertaiskehittäminen)

 Ohjelma on antanut mahdollisuuden kehittää uusia innovaatioita, jotka olisivat jääneet tavanomaisessa 
 hanketoiminnassa syntymättä

 Ohjelmatason yhteistyö on edistänyt oman projektimme tavoitteiden saavuttamista
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 Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa on edistänyt oman projektimme tavoitteiden saavuttamista

 Opetushallituksen tilastoseuranta eronneista on ollut hyödyllistä läpäisyhankkeen toteutumisen kannalta

 Muu hankkeen kuluessa tehty seuranta ja selvitystyö on ollut hyödyllistä läpäisyhankkeen tavoitteiden  
 toteutumisen kannalta

22. Miten merkittävänä kaiken kaikkiaan pidät läpäisyohjelmaa oppilaitoksenne läpäisyn edistämis- ja keskeyttämisen 
ehkäisytyössä?

1 = ei kovinkaan merkittävä … 5 = erittäin merkittävä

 

23. Miten muuten arvioisit kansallista läpäisyohjelmaa ja sen vaikuttavuutta? SANA ON VAPAA!
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LIITE 3

Vastaajien kuvaamia uusia yhteistyömalleja, jolla on ollut positiivinen vaikutus keskeyttämisen vähentämisessä ja läpäi-
syn parantamisessa.

Yhteistyö oppilaitosten sisällä

Hanketoimijat

• yksiköiden läpäisyluvut kaikkien tiedossa
• johdon ja haketoimijoiden yhteistyö
• oppilaitoksen eri toimijoiden verkostoituminen sosiaalisen median kautta
• rästipajatoiminnan kautta opojen ja opettajien yhteistyön lisääntyminen
• ammatillisten ohjaajien yhteistyö Nova-startissa (= Keskeyttämisen ehkäisyn malli, jossa puututaan välittömästi 

tilanteeseen, kun nuorelle alkaa kertyä selvittämättömiä poissaoloja. Opiskelijalle tarjotaan yksilöllisiä ohjaus- ja 
tukitoimia sekä myös koulutuskokeiluja väärän alavalinnan tilanteissa. )

• opiskelijahuoltoryhmän vastuualueet tarkennettu
• yhteistyön lisääntyminen koulun ja oppilaanohjaajien, tutortoiminnan sekä asuntolan välillä
• ammatillisten- ja yhteisaineiden opettajien yhteistyön paraneminen
• oppilaitoksen henkilöstön yhteistyön paraneminen ennakoivan toiminnan tukitoimintamallissa
• hanketoiminnan ja opiskeluhuollon yhteistyö
• vertaismentoroinnin edistäminen opettajan työssä
• yrittäjyyskoulutusyhteistyö eri toimialojen kesken 

Järjestäjät

• pilvipalvelun käyttö läpäisytiimin ideoiden levittämiseksi oppilaitoksen eri yksiköiden välillä
• opiskelijayhdistyksen aktiivisuuden kohentaminen ja tutortoiminta
• tutkinnon osien valinta toisesta perustutkinnosta
• ammatillisten yksiköiden hyvien käytänteiden jakaminen toisille
• hopsy ryhmänohjaajakoulutus
• opintoalojen toimijoiden välinen yhteistyö.  Opiskelijapalveluiden toimijoiden kehittynyt yhteistyö ja hyvien käytän-

töjen hyödyntäminen.
• ammatillisten opettajien ja yhteisten aineiden opettajien yhteistyö tiivistynyt.
• henkilöstön jatkokoulutus
• asuntolatoimintaan yhteisiä tapahtumia ja töitä, jotka saaneet opiskelumotivaatiota parannettua
• asuntolan arjentaitojen ja elämänhallinnan kursseilla käytetyt yhteistyömuodot ja menetelmät. Puuttuvien opinto-

jen pajatoimintaa myös asuntoloissa.
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Yhteistyö hanketoimijoiden välillä

Hanketoimijat

• hankeverkostossa yhteistyö hyvien käytäntöjen jakamisessa
• verkostoituminen koulutuskuntayhtymän sisällä
• alueen opinto-ohjaajien yhteistyö
• asiantuntijaluentoja toisista hankeorganisaatioista
• aiempaa laajempi hanketoimijoiden yhteistyöverkosto
• opiskelijaprojektit yhteistyössä eri hankeoppilaitosten kanssa
• otettu käyttöön muiden kehittämiä hyviä käytänteitä

Järjestäjät

• hyvien käytänteiden ja kokemusten vaihto uudessa toimijaverkostossa
• yhteistyö hankkeessa mukana olevan oppilaitoksen kanssa ja opiskelijoiden jaksot muissa hankkeen oppilaitoksissa
• vertaiskehittämistilaisuudet eri koulutuksen järjestäjien kesken
• hankeoppilaitosten tiivis yhteistyö toimintamallin kehittämisessä
• hankkeessa mukana oleva oppilaitos on järjestänyt vastaajan oppilaitoksen opiskelijoille yhteisöllisiä päiviä
• läpäisyhankkeen toimijat ovat tulleet tutuiksi, mikä helpottaa yhteistyötä ja tiedon kulkua jatkossa.

Yhteistyö perusopetuksen kanssa

Hanketoimijat

• yhteistyö alueen peruskoulujen JOPO-ryhmien kanssa
• tiiviimpi ja organisoidumpi yhteistyö 
• lisätty nivelvaiheen yhteistyötä

Järjestäjät

• peruskouluyhteistyön uudistaminen. Vaihtoehtoisten opintopolkujen suunnittelu, kuvaaminen ja käyttö sekä perus-
kouluyhteistyössä että omien opiskelijoiden HOPS-ohjauksessa

Yhteistyö 3. sektorin ja yritysten / muiden tahojen kanssa

Hanketoimijat

• tiivistynyt yhteistyö molempien tahojen kanssa (mm. TE-toimisto, yritykset)
• yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa; mm. etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi, seurakunta, vammaispalvelut, 

sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, redi64 (nuorten päihde- ja huumeasema).
• yhteistyö pajojen kanssa, esim. oppilaitos-työpaja yhteistyöpalaverit työpajalle menemisestä
• oppilaitoksella oma sosiaalityöntekijä
• yhteistyö ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa
• henkilökohtaisten kontaktien lisääntyminen ja kokemusten vaihtaminen ja muilta oppiminen
• yhteiskoulutusta

Järjestäjät

• yhteistyö työpaikkojen kanssa esim. työssäoppimisen ja työssäoppimispaikkojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden 
yksilöllisten polkujen ohjaamisessa

• työpajan kanssa tehtävä yhteistyö
• yhteistyö ohjaamon kanssa
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• pajajaksojen suunnitelmallisuuden ja opinnollistamisen kehittäminen systemaattisemmin eri yhteistyökumppanei-
den kanssa

• sosiaalisen median käyttöönotto mm. työssäoppimisen ohjauksessa
• yhteistyö erityisoppilaitoksen kanssa, esim. nk. ponnahdusjaksot, jolloin erityistä tukea tarvitseva opiskelija ylei-

sessä ammatillisessa oppilaitoksessa saa erityisoppilaitoksen tarjoamaa tukea opintojen eteenpäin viemiseksi ja 
keskeyttämisen ehkäisemiseksi

• markkinointiin liittyvät tapahtumat
• täysin uudenlainen yrittäjyyden opettamismalli
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