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ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (S20306)

22.2.2017

SUJUVAT SIIRTYMÄT – YHDESSÄ SAA AIKAAN ENEMMÄN
Aika ja paikka: 3.-5.5.2017 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Viking Mariella
Kohderyhmä: Valtakunnallisen Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, valtionavustushanketoimijat,
ammatillisen koulutuksen kehittäjät, toteuttajaorganisaatioiden johto.
Tavoite: Yhteistyöseminaarin tavoitteena on tiedon, osaamisen ja näkökulmien jakaminen, uuden
löytäminen ja vanhan täydentäminen. Lopputuloksena syntyy uudenlaista yhteistyötä ja ideoita
hankkeiden toteutuksiin ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.
Sitova ilmoittautuminen 6.4.2017 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/F8FAFEDF7B58C347.par

OHJELMA
Muutokset ohjelmaan mahdollisia
KESKIVIIKKO 3.5.2017 (ohjelma Suomen aikaa)
Päivän puheenjohtajat: projektipäällikkö Sanna Laiho ja projektiasiantuntija Kaisa Harjunpää, Opetushallitus
12:00–13:30

Ilmoittautuminen ja matkalippujen jako

13:30–14:00

Siirtyminen laivaan
Hytit saatavana klo 14:00 alkaen

14:00–14:15

Seminaarin avaus ja pelastusliivien jako, auditorio (kokoustilat, kansi 8)

14:15–15:00

Verkot vesille!
opetusneuvos Elise Virnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö

15:00–15:30

Kahvi ja suolaista, kokoustilat
Matkatavaroiden vieminen hyttiin mahdollista

15:30–17:30

Nuorten elämänpolut ja monialaisen yhteistyön tarjoumat
KT, rehtori Seija Nykänen, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
Kommenttipuheenvuoro
pääsihteeri Maiju Korhonen, Suomen opiskelija-allianssi – OSKU ry
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Yksin tekemisestä monialaiseen palveluiden yhteensovittamiseen
TYP-johtaja Mikko Hytönen, Keski-Uusimaa
Nuorten uraohjaus – käytännön työvälineitä opetukseen ja ohjaukseen
oppilaitoksessa ja työpaikoilla
tutkija Mikko Nykänen, Työterveyslaitos
17:30–18:00

Mennyt ei takaa tulevaisuutta
opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus
Tehtävänanto

20:00

Illallinen, Viking Buffet

TORSTAI 4.5.2017 (ohjelma Ruotsin aikaa)
Päivän puheenjohtajat: projektipäällikkö Sanna Laiho ja projektiasiantuntija Kaisa Harjunpää, Opetushallitus
7:00–9:45

Meriaamiainen, jonka jälkeen omaa aikaa käydä maissa

12:00–13:00

Lounas

13:00–13:30

Suuri pamaus 2.0!

13:30–14:00

AMIS 2016 -tutkimus ja tulevaisuuden näkymät ammatillisen koulutuksen
jälkeen: mitä asioita tutkimuksen havaintojen perusteella tulisi huomioida
Sujuvat siirtymät -kehittämistyössä?
Alustus: Suomen opiskelija-allianssi – OSKU ry
kysymyksiä ja keskustelua

TYÖPAJAT
klo 14:15–15:30 ja 15:45–17:00
Työpajat 1 ja 3-5 toteutetaan kahteen kertaan samansisältöisinä kokonaisuuksina. Työpajat 2A ja 2B
toteutetaan vain kerran. Ilmoittaudu kahteen itsellesi mieluisimpaan työpajaan.
Työpaja 1: Verkostoista voimaa muutokseen ja työssäjaksamiseen
tutkija Mikko Nykänen, Työterveyslaitos
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Työpaja 2A: Sujuvat siirtymät -projektipäällikköpaja
HUOM! Paja toteutetaan ainoastaan yhden kerran klo 14:15–15:30
Paja on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -verkoston projektipäälliköille. Pajassa
käydään läpi verkoston hankkeiden ajankohtaisia asioita ja keskustellaan
erityisesti hanketoiminnan vaikuttavuudesta sekä vaikuttavuuden
mittaamisesta, case: Turun kaupungin sivistystoimialan vaikuttavuusarviointi.
projektipäällikkö Sanna Laiho, Opetushallitus
projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä, Turun kaupungin sivistystoimiala
Työpaja 2B: Maahanmuuttajanuorten ohjaus ja joustavat koulutuspolut
HUOM! Paja toteutetaan ainoastaan yhden kerran klo 15:45–17:00
projektipäällikkö Anu Parantainen, Turun kaupungin sivistystoimiala
projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä, Turun kaupungin sivistystoimiala
Työpaja 3: Byströmin talon yhteistoiminta eri sektoreiden kanssa
Työpaja 4: Yhdessä reformin laineilla
Keskustelua ja pohdintaa ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksista,
jotka muuttavat toimintakäytäntöjä arjessa ja edellyttävät tiiviimpää
yhteistyötä. Olemmeko kaikki samassa veneessä?
opetusneuvos Elise Virnes, opetus- ja kulttuuriministeriö
Työpaja 5: Miten tulevaisuuteen ohjataan?
Työpajassa käydään läpi tulevaisuusohjauksen perusteet ja tutustutaan
tulevaisuusohjauksen työkaluihin.
projektipäällikkö Nina Pietikäinen, Osaamispolkuja tulevaisuuteen
(OSATA) -hanke ja projektipäällikkö Sari Miettinen, Omasi – omaa
tulevaisuutta etsimässä -hanke, Turun yliopisto
17:30–18:00

Päivän kalansaalis
opetusneuvos Elise Virnes, opetus- ja kulttuuriministeriö

20:00

Á la carte -ruokailu Buffet-ravintolassa

PERJANTAI 5.5.2017 (Suomen aikaa)
8:00-10:00

Meriaamiainen

10:10

Laiva saapuu satamaan
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Lisätietoja:
Ohjelmasisältö

Ilmoittautumiset, käytännön järjestelyt

projektipäällikkö Sanna Laiho
sanna.laiho@oph.fi

projektikoordinaattori Sirpa Seitsonen
sirpa.seitsonen@oph.fi

p. 029 533 1301

p. 029 533 1327

Kokoustiloissa on käytössä langaton verkkoyhteys. Huomaa, että verkkoyhteyden toimivuus riippuu mm.
laivan sijainnista ja yhtäaikaisten käyttäjien määrästä.

Kokoustilat (kansi 8)

