
Alumnitoiminta ammatillisessa oppilaitoksessa
Alumnit ovat oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan uusille sekä hakeutumis- ja 
valmistumisvaiheen opiskelijoille sekä pitää yhteyttä oppilaitokseen ja verkostoitua. Alumnit osallistuvat oppilaitoksessa

järjestettäviin tapahtumiin tai muihin tilaisuuksiin, joissa he kertovat omista urapoluistaan ja opintojen jälkeisistä
vaihtoehdoista. Alumnit voivat osallistua myös pari kertaa vuodessa järjestettäviin alumnien verkostoitumistapaamisiin. 
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Alumnirekisterin
perustaminen ja 

ylläpito

Toiminnan
koordinointi ja 
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Alumniksi ilmoittautuminen

Mistä tieto löytyy ja miten alumniksi pyydetään mukaan

• Valmistuneelta kysytään 
kiinnostusta toimintaan jo 
opintojen aikana
o Esim. Päättö-HOKS
o Tulostettu esite A4 (esim. 

todistuksen liitteeksi)

• www-sivuilla info-osio
o Sähköinen 

ilmoittautuminen 
o Esittelyvideo, mitä 

alumnitoiminta on
o Alumnitarinoita esillä 

• Oppilaitoksen 
sijoittumiskysely: 
haluaako mukaan 
toimintaan (oma kohta)

• Yleinen tiedottaminen 
(opot ja muut sovitut 
toimijat)

Opiskelijat mukana toiminnassa

• Matalankynnyksen toimintaa, 
avointa kaikille kiinnostuneille

• Mukavaa ja vapaaehtoista 
toimintaa (”me-hengen 
luominen”)

• Luodaan tilanteita, joissa 
syntyy keskustelua, 
opiskelijat uskaltavat kysyä 
(vuorovaikutuksen 
syntyminen)

• Kun opiskelija mukana 
jo opintojen aikana, 
haluaa itsekin alumniksi 
valmistumisen jälkeen

Takaisin 
alkuun



Alumnirekisterin perustaminen ja ylläpito

Oppilaitos koordinoi toimintaa

Alumnirekisterin ylläpito (asiakkuudenhallintajärjestelmä)

• Nimetyt henkilöt 
oppilaitoksessa 
(resurssit)

• Tietojen ajantasaisuus 
(työpaikka ja muut tiedot)

• Merkinnät missä ollut 
mukana (aikajana)

Takaisin 
alkuun



Toiminnan koordinointi ja ylläpito

Koordinointi ja yhteistyö
oppilaitoksen sisällä
• Resurssit (nimetyt henkilöt 

oppilaitoksessa)
• Yhteinen toimintamalli ja viestintä
• Opoilla informoiva rooli ja muut 

koordinoivia toimijoita
• Toiminnan kehittäminen koko 

oppilaitosyhteisön yhteinen etu

Vahva kytkös työ-
elämäyhteistyöhön
• Alumnien työpaikkojen 

kanssa tehtävä yhteistyö
o Oppilaitoksen 

yritysvierailut alumnien 
työpaikoissa

o Alumnin työpaikka 
jalkautuu oppilaitokseen

Yhteydenpito
alumneihin
• Infokirjeet, muu 

tiedottaminen sopivin 
väliajoin, muu yhteydenpito

• Tilannepäivitys esim. 2 
kertaa vuodessa

• Alumnien innostaminen ja 
toimintaan sitouttaminen

Vanhempainillat, hakuvaiheen
infot ja muut tapahtumat
• Alumnin oman kiinnostuksen ja 

aikataulun mukaan

Alumnien yhteiset tapahtumat
(alumnien verkostoituminen)
• 1-2 kertaa vuodessa
• Vuoden aluminen

palkitseminen

• Muut huomioinnit ja edut
• Alumnitoiminnan 

kehittäminen yhdessä 
(alumnien ääntä kuunnellaan)

Takaisin 
alkuun
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