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Liite 1. Tutkimuksen tilaajan tutkimukselle asettamat tietotarpeet. 

Koulutuskokeilun toteutuminen 
• Miten koulutuskokeilu on toteutunut oppilaitoksissa? (Millainen kokeilun rakenne ja kesto ovat

olleet, mitä kokeilun aikana on tehty, ketkä oppilaitoksen toimijat ovat olleet mukana kokeilun
toteuttamisessa?)

• Millaista tukea ja ohjausta asiakkaat ovat tarvinneet? (Miten asiakkaita on tuettu, ohjattu ja
opastettu; kuka tukea on antanut?)

• Miten koulutuskokeilu on tukenut asiakkaita koulutusalan valinnassa?
• Miten koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle on arvioitu? (Ovatko perusteena olleet esimerkiksi

terveydelliset syyt, hakijan oma kiinnostus, muut syyt?)
• Miten koulutuskokeiluun ohjautuminen ja hakeutuminen ovat toteutuneet? (Mistä aloite kokeiluun

osallistumiseen on tullut, onko jokin taho esimerkiksi ohjannut asiakkaan kokeiluun; millaiset asiat
kokeiluun hakeutumisessa ovat toimineet hyvin, millaisia haasteita kokeiluun hakeutumiseen on
liittynyt?)

• Millaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita koulutuskokeilun toteutumiseen on liittynyt? (Millaiset
asiat ovat toimineet hyvin, mitä tulisi kehittää?)

Koulutuskokeilun soveltuvuus/ kohderyhmä 
• Millaisia asiakkaita koulutuskokeiluun on tähän mennessä osallistunut? (Millaisia odotuksia ja

tarpeita asiakkailla on ollut)?
• Kuinka toimiva koulutuskokeilulle määritelty kohderyhmä on ollut?

Koulutuskokeilun koetut hyödyt ja vaikutukset 
• Millaisia hyötyjä koulutuskokeilusta on ollut asiakkaille?
• Mitä koulutuskokeilusta on seurannut? (Onko kokeilu johtanut asiakkaiden opiskeluun samassa

oppilaitoksessa? Jos ei, niin miksi ei?)
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Liite 2. Oppilaitosten edustajien kysely. 
 
Oppilaitoksenne nimi 
 
Arviolta kuinka monen asiakkaan koulutuskokeilu on toteutunut oppilaitoksessanne vuosina 2019‒2020? 
 

1‒2    ☐ 

3‒4    ☐ 

5‒9    ☐ 
10 tai enemmän   ☐ 

 
Kuinka monta päivää asiakkaan/asiakkaiden koulutuskokeilu on pääsääntöisesti kestänyt? 
 

1‒2    ☐ 

3‒5    ☐ 

6‒9     ☐ 

10     ☐ 
 
Mitä koulutuskokeilun aikana on tavallisesti tehty? 
 
 
Missä työtehtävissä koulutuskokeilun toteuttamiseen osallistuneet henkilöt toimivat 
oppilaitoksessanne?  

 

 

Missä työtehtävissä toimivien henkilöiden tulisi erityisesti olla mukana? 

 
 
 
Miten arvioisit koulutuskokeilun toteutumista ja toimivuutta oppilaitoksessanne? 
(asteikolla 1‒5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä) 

 1 2 3 4 5 En osaa 
sanoa 

Koulutuskokeilun nykyinen kesto on riittävä 
(enimmillään 10 päivää). 

      

Koulutuskokeilun toteutustapa (esim. kesto ja 
sisällöt) on tukenut asiakasta koulutusalan 
valinnassa. 

      

Koulutuskokeilun toteutus on ollut sujuvaa.       
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Koulutuskokeilun aikana on ollut mahdollista 
huomioida asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne ja 
tarpeet. 

           

Oppilaitoksessa on ollut riittävät resurssit 
koulutuskokeilun toteuttamiselle. 

      

Oppilaitoksessa on ollut riittävästi osaamista 
koulutuskokeilun toteuttamiselle (esim. asiakkaiden 
kohtaamiseen). 

      

Asiakkaalle on välitetty hänen opiskeluaan edistävää 
tietoa. 

           

Asiakkaat ovat saaneet riittävästi palautetta 
koulutusalan valintaan liittyen. 

      

Asiakkaat ovat saaneet riittävästi tukea ja ohjausta.       

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on ollut 
arvostavaa. 

           

Oppilaitoksella on riittävät tiedot koulutuskokeilusta 
palveluna. 

      

Oppilaitoksella on riittävät tiedot käynnistää 
asiakkaan koulutuskokeilu. 

      

Koulutuskokeilusta tehtävä lausunto on ollut toimiva 
tapa antaa tietoa koulutuskokeilun toteutumisesta. 

      

 
 
Millaisia tavoitteita asiakkailla on ollut koulutuskokeilulle? 
 
 
 
Miten arvioisit koulutuskokeilun toimivuutta ja hyötyä asiakkaille? 
(asteikolla 1‒5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä) 

 1 2 3 4 5 En osaa 
sanoa 

Sairaus tai vamma tai muu toimintakyvyn 
heikentyminen on aiheuttanut koulutuskokeilun 
asiakkaille erityisiä vaikeuksia koulutusalan 
valintaan. 

      

Asiakkaiden on ollut helppoa hakeutua 
koulutuskokeiluun. 

           

Asiakkaat ovat osallistuneet koulutuskokeilun 
pituuden suunnitteluun. 
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Asiakkaat ovat osallistuneet koulutuskokeilun 
sisältöjen suunnitteluun. 

           

Koulutuskokeilu soveltuu hyvin asiakkaiden 
tarpeisiin. 

      

Asiakkaiden odotukset koulutuskokeilulle ovat olleet 
realistisia. 

      

Koulutuskokeilusta on ollut asiakkaille hyötyä.       

Koulutuskokeilu vahvistaa asiakkaiden 
opiskeluvalmiuksia. 

      

Koulutuskokeilu auttaa asiakkaita selkiyttämään 
opiskelusuunnitelmiaan. 

      

Koulutuskokeilu edistää asiakkaiden 
kouluttautumista. 

      

Koulutuskokeilu on ollut tärkeä osa asiakkaiden 
kuntoutumista. 

      

 
 
Miten koulutusalan soveltuvuutta asiakkaille on arvioitu koulutuskokeilun aikana? (Ovatko arvioinnin 
perusteena olleet esimerkiksi terveydelliset syyt, asiakkaan oma kiinnostus, muut syyt?) 

 
 
Mitä koulutuskokeilusta on seurannut: onko koulutuskokeilu johtanut useimmiten asiakkaiden 
opiskeluun oppilaitoksessanne? 

Kyllä ☐ 
Ei ☐ 
En osaa sanoa ☐ 

 
Jos vastasit Ei - miksi ei? 
 

 
Mistä aloite asiakkaiden koulutuskokeiluun hakeutumiselle on tullut? (voit valita useamman vaihtoehdon) 

Perusterveydenhuollosta    ☐ 

Erikoissairaanhoidosta    ☐ 

Toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta (esim. oppilashuolto)  ☐ 

Peruskoulun yläkoulusta (esim. opettaja tai opo, kouluterveydenhuolto) ☐ 

Ohjaamosta     ☐ 

Kelasta     ☐ 

Sosiaalitoimesta     ☐ 
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TYP-palvelusta     ☐ 

Muualta, mistä? _____________________________________________________ 

En osaa sanoa     ☐ 

 
Miten arvioisit yhteistyön toteutumista koulutuskokeilun toteuttamisessa? 
(asteikolla 1‒5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä) 

 1 2 3 4 5 En 
osaa 

sanoa 

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut toimivaa.            

Yhteistyö oppilaitoksessa on ollut toimivaa.            

Yhteistyö terveydenhuollon toimijoiden kanssa on ollut 
toimivaa. 

      

Yhteistyö Kelan kanssa on ollut toimivaa.       

 
Onko koulutuskokeilun toteuttamisessa tehty yhteistyötä jonkin muun tahon kanssa yllä mainittujen 
lisäksi. Jos kyllä, niin minkä tahon? 

 

 

Millaiselle yhteistyölle olisi tarvetta koulutuskokeilun toteuttamisessa tulevaisuudessa? (Esim. 
miten/keiden kanssa yhteistyötä tulisi tehdä?) 

 
 
Mitkä ovat arviosi mukaan kolme tärkeintä asiaa, jotka ovat koulutuskokeilun vahvuuksia? 

 
1.______________________________________ 
 
2.______________________________________ 
 
3.______________________________________ 
 
 

Entä kolme tärkeintä asiaa, jotka ovat koulutuskokeilun heikkouksia?  
 
1.______________________________________ 
 
2.______________________________________ 
 
3.______________________________________ 

 
 

Koulutuskokeiluun osallistuneiden kokonaismäärä on ollut suhteellisen pieni. Millä keinoin määrää voisi 
arviosi mukaan kasvattaa? 
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Koulutuskokeilun sisältöä ei ohjata tällä hetkellä esimerkiksi Kelan palvelukuvauksilla. 
Miten arvioisit, tulisiko koulutuskokeilun sisältää sellaisia toiminnallisia harjoitteita/osuuksia, millä 
voitaisiin arvioida asiakkaan toimintakykyä ja siten hänen soveltuvuutta koulutusalalle? Jos kyllä, niin 
millaisia? 
 
 
Millaista muuta palautetta haluaisit antaa Kelalle koulutuskokeilun toteuttamisesta? 
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Liite 3. Oppilaitosten edustajien haastattelurunko. 

1. TAUSTATIEDOT

– Ammattinimikkeesi oppilaitoksessanne
– Arviolta kuinka monen asiakkaan koulutuskokeilun toteuttamisessa olet ollut mukana?
– Millainen roolisi on ollut koulutuskokeilujen toteuttamisessa?

2. KOULUTUSKOKEILUN TOTEUTUMINEN

Miten koulutuskokeilu on tavallisesti toteutunut oppilaitoksessanne? 
– kesto (keskimäärin)
– sisällöt

Miten koulutusalan soveltuvuutta asiakkaalle on arvioitu koulutuskokeilun aikana? 
- millaisin perustein (esim. terveydelliset syyt, hakijan oma kiinnostus, jokin muu syy)?
- kuka arvioinnin on tehnyt (esim. oppilaitoksen edustaja, hakija itse)?

Mitä hyvää koulutuskokeilun toteutumisessa on tähän mennessä ollut? 
Miten sitä pitäisi vielä kehittää? 

3. KOULUTUSKOKEILUN HYÖDYT JA VAIKUTUKSET

Millaisia tavoitteita asiakkailla on ollut koulutuskokeilulle? 

Millaisia hyötyjä koulutuskokeilusta on arviosi mukaan ollut asiakkaille? 
Onko koulutuskokeilu tavallisesti johtanut asiakkaiden opiskeluun oppilaitoksessanne? Jos ei, niin miksi ei? 

4. YHTEISTYÖ KOULUTUSKOKEILUN TOTEUTTAMISESSA

Millaiset tahot ovat ohjanneet asiakkaita koulutuskokeiluun oppilaitoksessanne tähän mennessä? 
Tulisiko koulutuskokeiluun ohjautumista mielestäsi vielä kehittää? Jos kyllä, niin miten? 

Millaista yhteistyötä oppilaitoksenne on tehnyt koulutuskokeilun toteuttamisessa? 
- millaisten tahojen kanssa?
- mikä on ollut toimivaa?
- mitä pitäisi vielä kehittää (esim. jokin uusi toimija nykyistä enemmän mukana)?

Millaista muuta palautetta haluaisit antaa Kelalle koulutuskokeilun toteuttamisesta? 
Miten näkisit koulutuskokeilun roolin tulevaisuudessa (suhteessa esim. oppivelvollisuusiän pidentämiseen 
suunniteltuihin muutoksiin)? 
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Liite 4. Asiakkaiden haastattelurunko. 
 
 
1. KOULUTUSKOKEILUN TOTEUTUMINEN 
 
Millaista koulutusalaa kokeilit? 
Miksi valitsit juuri sen alan? 
Oliko sinulla jotakin omia tavoitteita koulutuskokeilulle? Millaisia ne olivat? 
 
Kuvailisitko sitten lyhyesti, miten koulutuskokeilusi toteutui. 

– kuinka kauan kesti 
– mitä teit sen aikana 
– juttelitko koulutusalasta esimerkiksi opettajien tai muiden opiskelijoiden kanssa 
– pääsitkö osallistumaan tunneille tai muuhun koulutusalaan liittyvään toimintaan 
– oliko koulutuskokeilullasi nimetty ohjaaja 

 
Miten arvioit, oliko koulutusala sinulle sopiva? (Oliko perusteena esimerkiksi terveydelliset syyt tai oma 
kiinnostuksesi alaa kohtaan?) 
Arvioiko myös joku muu koulutusalan sopivuutta sinulle? 
 
 
Mitä hyvää koulutuskokeilussa oli mielestäsi? 
Entä mitä siinä pitäisi mielestäsi vielä kehittää? 

- mitä pitäisi tehdä enemmän tai vähemmän 
- pääsitkö tutustumaan alaan riittävästi 
- saitko riittävästi tietoa alasta 
- saitko riittävän kuvan siitä, millaisia taitoja opinnot vaativat 
- saitko riittävän kuvan siitä, millaisia voimavaroja opinnot vaativat 
- saitko tarpeeksi ohjausta tai neuvontaa 

 
 
2. KOULUTUSKOKEILUN HYÖDYT JA VAIKUTUKSET 
 
Oliko koulutuskokeilusta mielestäsi sinulle hyötyä? 

- jos kyllä, millaista hyötyä 
- jos ei, miksi ei 

 
Johtiko koulutuskokeilu opiskeluun oppilaitoksessa? 

- jos kyllä, oliko koulutuskokeiluun osallistumisesta etua tässä 
- jos ei, mistä arvioit, että tämä johtui 

 
 
3. KOULUTUSKOKEILUUN HAKEUTUMINEN 
 
Mistä sait tiedon koulutuskokeilun mahdollisuudesta? 
Saitko koulutuskokeiluun hakeutumiseen tukea? Jos kyllä, niin keneltä tai miltä taholta? 
 
 
Millaista muuta palautetta haluaisit antaa koulutuskokeilusta (esim. Kelalle)? 
 
 
 

Lämmin kiitos osallistumisestasi haastatteluun. 
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Liite 5. Kysymykset asiakkaille kirjallisiin vastauksiin. 
 
 
ALOITUSKYSYMYKSIÄ 
1. Millaista koulutusalaa kokeilit? 
 
 
2. Millaisia omia tavoitteita tai toiveita sinulla oli koulutuskokeilullesi? 
 
 
 
KOULUTUSKOKEILU OPPILAITOKSESSA 
3. Kertoisitko sitten koulutuskokeilustasi (esimerkiksi kuinka monta päivää se kesti ja mitä teit 
sen aikana). 
 
 
 
4. Miten arvioit sitä, olisiko kokeilemasi koulutusala sinulle sopiva? 
 
 
 
5. Arvioiko myös joku muu koulutusalan sopivuutta sinulle? (Kuka ja miten?) 
 
 
 
6. Mitä hyvää koulutuskokeilussasi oli sinun mielestäsi? 
 
 
 
7. Entä mikä koulutuskokeilussasi ei sinun mielestäsi toiminut? Mitä siinä pitäisi sinun mielestäsi 
parantaa? 
 
 
 
 
KOULUTUSKOKEILUSI HYÖDYT 
8. Millaisia hyötyjä koulutuskokeilustasi oli sinun mielestäsi sinulle itsellesi? 
 
 
 
9. Päätitkö koulutuskokeilun jälkeen hakeutua opiskelemaan sille alalla, jota kokeilit? (Jos et, 
niin mistä ajattelet, että se johtui?) 
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KOULUTUSKOKEILUUN HAKEUTUMINEN 
10. Mistä kuulit siitä, että sinun voisi olla mahdollista osallistua koulutuskokeiluun? 
 
 
 
11. Saitko koulutuskokeiluun hakeutumiseen apua joltakulta? (Keneltä?) 
 
 
 
12. Haluaisitko kommentoida tai antaa vielä jotakin muuta palautetta koulutuskokeilustasi? 
 
 
 
 
 
 

Lämmin kiitos, että saimme kuulla kokemuksistasi! 
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